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Resumo 
 

 
Amorin KNS Direcionando a proteína MSP142 de Plasmodium vivax in vivo para 

o subtipo DEC205+CD8+ de células dendríticas: análise das respostas imunes 
celular e humoral. [Tese (Doutorado em Parasitologia) ]. São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2016 

 As células dendríticas (DCs) são fundamentais para a interação entre os 
sistemas imunes inato e adaptativo, pois são capazes de processar e apresentar 
antígenos para células T. Na última década, estudos conduzidos por vários 
grupos demonstraram que é possível direcionar antígenos para diferentes 
subtipos de DCs utilizando anticorpos monoclonais (mAbs) contra receptores 
presentes na superfície das DCs fusionados ao antígeno de interesse. A 
administração de doses baixas desses mAbs de fusão na presença de estímulos 
maturação para as DCs é capaz de ativar células T específicas ao antígeno 
fusionado e induzir também a produção de elevados títulos de anticorpos 
específicos. Nosso grupo tem utilizado nos últimos anos um mAb que é capaz 
de direcionar o antígeno para um subtipo de DCs caracterizado pela expressão 
do receptor endocítico DEC205 e da cadeia alfa da molécula de CD8 (DCs 

DEC205+CD8+). Esse subtipo é capaz de apresentar antígenos tanto para 
linfócitos T CD4+ quanto para linfócitos T CD8+, além de induzir a produção de 

anticorpos. Neste trabalho, fusionamos o mAb DEC205 a um fragmento de 
massa molecular aproximada de 42 kDa derivado da proteína 1 de superfície do 
merozoíto (MSP1) do Plasmodium vivax, um importante candidato para o 
desenvolvimento de uma vacina contra a malária. Este fragmento de 42 kDa 
(MSP142) sofre ainda uma clivagem adicional durante a invasão das hemácias 
pelos merozoítos e produz dois fragmentos com massas moleculares 
aproximadas de 33 (MSP133) e 19 kDa (MSP119). A MSP119 é um importante 
alvo da resposta humoral, sendo que alguns trabalhos mostraram que pacientes 
infectados com Plasmodium vivax apresentam altos títulos de anticorpos contra 
esse fragmento. No que se refere à MSP133, outros trabalhos mostraram que 
nessa região encontram-se epítopos capazes de ativar linfócitos T. Para estudar 
a resposta induzida pelo direcionamento da proteína MSP142 para o subtipo de 

DCs DEC205+CD8+, administramos duas doses do mAb DEC-MSP142 na 
presença de poly (I:C), que é um agonista de TLR3 e MDA5, levando a 
maturação deste subtipo de DCs em particular. Grupos de camundongos 
C57BL/6 e B10.A foram imunizados e observamos elevados títulos de anticorpos 
anti-MSP119 em ambas as linhagens estudadas. Verificamos também uma forte 
resposta celular quando esplenócitos dos animais imunizados foram 
reestimulados com a proteína MSP133 recombinante, mas não com a MSP119. 
Nossos resultados indicam que o direcionamento da MSP142 para o subtipo de 

DCs DEC205+CD8+ é capaz de induzir uma potente resposta celular contra o 
fragmento de 33 kDa e elevados títulos de anticorpos contra a porção de 19 kDa 
nas duas linhagens de camundongos.



 
 
Palavras-chave: Malária. Células Dendríticas. DEC205. Anticorpos 
Monoclonais.



 

Abstract 
 
Amorim KNS.Targeting the Plasmodium vivax MSP142 protein in vivo to the 
DEC205+CD8+ dendritic cell subtype: [Ph. D. thesis (Parasitology)]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2016. 

 
Dendritic cells (DCs) are key to the interaction between the innate and 

adaptive immune systems, as they are able to process and present antigens to T  
cells.  In the last decade, studies conducted by several groups have shown that 
it is possible to target antigens to different DC subtypes using monoclonal 
antibodies (mAbs) to receptors present on the DC surface fused to the antigen of 
interest. The administration of low doses of these fusion mAbs in the presence of 
a maturation stimulus for DCs is able to activate specific T cells to the fused 
antigen, and also to induce the production of high titers of specific antibodies. In 
the last years, our group has been using a mAb that is able to direct the antigen 
to a DC subtype characterized by the expression of the endocytic receptor 

DEC205 and the CD8 alpha chain molecule (DCs DEC205+CD8+). This subtype 
is capable of presenting antigens to CD4+ and CD8+ T cells, besides inducing 
antibody production. In this work, we fused the αDEC205 mAb with a 42 kDa 
fragment derived from the Plasmodium vivax merozoite surface protein 1 (MSP1), 
a major candidate for the development of a malaria vaccine. This fragment of 42 
kDa (MSP142) is further cleaved during the invasion of red blood cells by 
merozoites and produces two fragments with approximate molecular masses of 
33 (MSP133) and 19 kDa (MSP119). MSP119 is an important target of the humoral 
response, and some studies have shown that patients infected with Plasmodium 
vivax have high antibodies titers against this fragment. In relation to MSP133, 
other studies showed that epitopes capable of activating T cells are found in this 
region. In order to study the response induced by the MSP142 targeting to the 

DEC205+CD8+ DC subtype, we administered two doses of the αDEC-MSP142 
mAb in the presence of poly (I: C), a TLR3 and MDA5 agonist, that leads to 
maturation of DCs in this particular subtype. Groups of C57BL/6 and B10.A mice 
were immunized and we observed high anti-MSP119 antibody titers in both strains 
studied. We also observed a strong cellular response when splenocytes were 
restimulated with the recombinant MSP133 protein, but not with the MSP119. Our 

results indicate that MSP142 targeting to the DEC205+CD8+ DC subtype is able 
to induce strong cellular response against the 33 kDa fragment, and high antibody 
titers against the 19 kDa portion in two strains of mice. 

 
Keywords: Malaria. Dendritic Cells. DEC205. Monoclonal Antibodies 
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1.1 Células Dendríticas 

 

Ralph Steinman e Zanvil Cohn (1) (2) descobriram as Células Dendríticas 

(DCs) no final de 1970, mas a noção de que DCs têm um papel único no sistema 

imunológico foi recebida após décadas de ceticismo. Quarenta anos mais tarde, 

a capacidade das DCs em montar respostas imunes adaptativas é indiscutível, 

e sua contribuição para a indução de tolerância a auto antígenos também está 

se tornando cada vez mais evidente (3). 

As DCs são células migratórias derivadas de precursores da medula 

óssea e que são encontradas na maioria dos tecidos. Ao contrário de linfócitos 

B e macrófagos, as DCs expressam altos níveis de moléculas de classe II e são 

células especializadas na captura e apresentação de antígenos. Elas foram 

primeiramente identificadas com base na sua morfologia (2), porém mais tarde 

observou-se que estas células expressam um conjunto único de moléculas de 

superfície que puderam ser identificadas utilizando-se diferentes anticorpos (4) 

(5). As DCs foram descritas como potentes estimuladoras de misturas 

alogeneicas de linfócitos, de respostas de células T antígeno-específicas e de 

respostas de anticorpos in vitro  (6) (7, 8) (9).  

 Além desse importante papel na ativação da resposta imune adaptativa, 

as DCs estão também envolvidas em processos de desenvolvimento de 

tolerância, tanto na tolerância central, no processo de seleção negativa dos 

linfócitos autorreativos no timo (10), quanto no desenvolvimento de tolerância 

periférica, quando DCs presentes na circulação entram no timo e podem induzir 

a diferenciação de linfócitos T autorreativos em células regulatórias (11). 

Como células centrais na ativação do sistema imune, as DCs identificam 

a presença de patógenos através de receptores de reconhecimento de padrões 

(PRRs) que, quando ativados, desencadeiam sinalizações intracelulares 

estimulando sua maturação e iniciando a resposta imune adaptativa (12). O 

processo de maturação resulta em uma série de mudanças fenotípicas que estão 

ligadas a capacidade aumentada de apresentar antígenos e ativar células T. 

Estas alterações fenotípicas incluem um aumento na produção de complexos de 

peptídeos ligados a moléculas do complexo principal de histocompatibilidade 
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(MHC) (7), aumento da expressão de moléculas que favorecem a formação da 

sinapse imunológica com as células T, entre elas CD48 e CD58, além de 

moléculas co-estimulatórias, como CD80 e CD86 (13), produção de quimiocinas 

(14), além de grandes quantidades de citocinas como interleucina (IL) -12 e 

interferons (IFN) do tipo I (15, 16). 

 

 

 

1.2 Subtipos de Células Dendríticas 

 

São inúmeros os marcadores moleculares expressos na superfície de 

DCs (17, 18). Em camundongos, as DCs podem ser subdivididas em diferentes 

subtipos que possuem geralmente como característica fenotípica a expressão 

da molécula CD11c. As principais diferenças fenotípicas entre os subtipos de 

DCs são a expressão diferencial dos marcadores CD11b, CD8 e B220.  

As DCs que apresentam B220 e quantidades baixas da molécula CD11c em sua 

superfície são denominadas células dendríticas plasmocitoides (pDCs). As pDCs 

representam um pequeno subconjunto de DC que partilham uma origem 

semelhante, elas se acumulam principalmente no sangue e nos tecidos linfoides 

e entram nos linfonodos (LNs) através da circulação sanguínea (19, 20). As 

pDCs expressam níveis mais baixos de MHCII e de moléculas co-estimulatórias. 

Elas também expressam os receptores de reconhecimento de padrões 

moleculares (Toll-like receptors, TLRs) 7 e 9 e são bem menos eficientes em 

induzir a proliferação de linfócitos T (21, 22). No entanto, após o reconhecimento 

de ácidos nucléicos estranhos elas passam a produzir grande quantidade de IFN 

do tipo I e adquirem a capacidade de apresentar antígenos, ou seja, em 

contextos inflamatórios, as pDCs podem ser ativadas e se diferenciar em um 

subtipo específico no baço com maior capacidade na ativação de linfócitos T  

(23-25). 



                                                                                                                                                                                                   

As DCs caracterizadas pela alta expressão de CD11c são 

denominadas células dendríticas convencionais (cDCs).  As cDCs refere-se a 

todos os outros subtipos de DCs, exceto as pDCs.  São um subconjunto de 

células hematopoiéticas que povoam a maioria dos tecidos linfoides e não-

linfoides. As cDCs têm uma capacidade aumentada para detectar lesão e 

inflamação nos tecidos, capturar antígenos, processar e apresentá-los aos 

linfócitos T. Através desses processos, as cDCs induzem imunidade a 

quaisquer antígenos estranhos que invadam os tecidos e reforçam a 

tolerância a auto-antígenos.  Essa capacidade das cDCs se dá porque estas 

células possuem algumas características como: 1. localização em tecidos 

não-linfoides e na zona marginal do baço e linfonodos, onde adquirem 

antígenos dos tecidos e do sangue (3), 2. maquinaria superior para 

processamento e apresentação de antígenos (26), 3. capacidade de migrar 

carregando antígenos para a zona de células T nos órgãos linfoides (27) e 4. 

capacidade superior em ativar células T naive (28).  

O papel das cDCs como sentinelas exige que elas “sintam” e 

respondam aos estímulos ambientais. As respostas aos estímulos ambientais 

manifestam-se na forma de alterações fenotípicas. A definição de um subtipo 

de cDC deve ser baseada na especificidade do desenvolvimento e na 

especialização funcional e não simplesmente em um conjunto de diferenças 

fenotípicas. Abaixo, discutiremos os distintos subtipos de cDCs que foram 

identificados em tecidos linfoides e não linfoides (3). 

1.2.1 Células dendríticas presentes em tecidos não linfoides 

 

 Representam 1-5% das células do tecido, dependendo do órgão e 

consistem em dois subtipos principais: CD103+CD11b- e CD11b+CD103-(3). 

 

1.2.1.1 Células dendríticas CD103+CD11b-  

 

Compartilham sua origem e função com as DCs CD8+ dos tecidos 

linfoides. As cDCs CD103+ co-expressam o marcador CD8 na superfície da 

célula, baixos níveis de MHC II e preenchem tecidos mais conjuntivos. A 
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proporção de CD103 + entre as cDCs é cerca de 20-30% e são encontradas 

nas mucosas intestinal, respiratória, gastrointestinal e no pâncreas (29). 

 

 1.2.1.2 Células dendríticas CD11b+   

 

O subtipo CD11b+ consiste em uma mistura de cDCs dos tecidos e 

macrófagos, o que contribuiu para a confusão que ainda existe sobre a 

contribuição exata de DCs e macrófagos na imunidade de tecidos. As cDCs 

CD11b+ não expressam o CD103. Estão presentes na lâmina muscular e 

surgem a partir de precursores de monócitos. Também estão presentes nas 

mucosas intestinal, respiratória e gastrointestinal (30-32). 

 

1.2.1.3 Células de Langherans 

 

 São células dendríticas abundantes na epiderme, contendo grandes 

grânulos chamados grânulos de Birbeck. Representam 3-6% de todas as 

células epidérmicas (33). Estão presentes em linfonodos, podendo ser 

encontradas em outros órgãos. São células móveis e responsáveis pela imuno 

vigilância cutânea (34). São caracterizadas fenotipicamente por níveis mais 

baixos de MHC II, níveis de CD11c intermediários e níveis elevados da lectina 

de tipo C conhecida como langerina (CD207). A langerina está envolvida na 

formação dos grânulos de Birbeck intracitoplasmáticos, os quais durante 

muito tempo representaram um marcador visível (33). 

 

1.2.1.4    Células dendríticas migratórias  

 

Elas são cDCs presentes em tecidos não linfoides que migram 

constantemente através de vasos linfáticos aferentes para áreas de células T 

nos linfonodos carregando o antígeno (35). A natureza migratória das cDCs 

depende do local de drenagem dos LNs (36). Embora a maioria das cDCs 

migratórias morrem nos linfonodos, algumas saem através do vasos linfáticos 

eferentes para acessar o sangue e desempenhar um papel na resposta imune 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_dendr%C3%ADticas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Epiderme
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A2nulos_de_Birbeck
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linfonodos
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dos tecidos e na tolerância (37). Essa migração é controlada por CCR7 (38). 

As cDCs migratórias distinguem-se dos cDCs residentes com base na 

expressão mais elevada de MHC II e na expressão intermediária de CD11c 

(39).  

 

1.2.3 Células dendríticas residentes em órgãos linfoides. 

 

As cDCs residentes nos tecidos linfoides vem pelo sangue, 

diferenciam-se e passam toda a sua vida dentro destes tecidos. São 

enriquecidas em tecidos linfoides associados a mucosa da nasofaringe, 

placas de Peyer e folículos linfoides no intestino (40).   Nos órgãos linfoides 

secundários, como baço e linfonodos, as cDCs podem ainda ser subdivididas 

em dois subtipos majoritários CD8+CD11b- e CD8-CD11b+.  

 

1.2.3.1 Células Dendríticas CD8α+ CD11b- 

 

Representam 20-40% das cDCs residentes nos tecidos linfoides e são 

caracterizadas por expressar a cadeia α da molécula de CD8 e pela expressão 

simultânea do receptor DEC205 ou CD205 (18). Estas células estão 

localizadas principalmente nas áreas de células T e na zona marginal do baço 

e linfonodos. Evidências sugerem que as DCs CD8α+CD205+ são eficientes 

na captura de antígenos e na sua apresentação pela via MHC II ativando 

diretamente linfócitos T CD4+, mas também na apresentação desses 

antígenos por “cross-presentation”, via moléculas de MHC I, promovendo 

assim a ativação de linfócitos T CD8+ (41, 42). 

 

1.2.3.2 Células Dendríticas CD8α-CD11b+ 

 

 Esse subtipo é caracterizado pela ausência da expressão da molécula 

CD8α e por apresentar em sua superfície a molécula CD11b (18) e o receptor 

endocítico DCIR2, sendo encontrado entre as zona de células T e a zona de 

células B. As células dendríticas CD11b+DCIR2+ são mais eficientes em ativar 
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células T auxiliares, polarizando para um perfil de resposta TH2 ou TH17, 

promovendo assim uma a resposta humoral robusta (43).  

 

Ambos os subtipos descritos acima também podem ser encontrados 

em humanos, onde apresentam outros marcadores de superfície. Por 

exemplo, em humanos o subtipo de DCs correspondentes às DCs 

CD8α+DEC205+ murinas expressa CD141 e BDCA3 (CD141+BDCA3+), 

enquanto o subtipo CD11b+DCIR2+ murino corresponde ao subtipo 

CD1c+BDCA1+ humano (Figura 1) (44, 45).  

 

 

 

 

 

Figura 1 - Principais marcadores de células dendríticas e sua localização em 
humanos e camundongos. As cores indicam se um marcador específico é expresso 
apenas em seres humanos (laranja), apenas nos camundongos (verde) ou em ambas 
(azul) Fonte. Amorim KNS 2016.  
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1.3  Direcionando antígenos para o receptor DEC205 presente na superfície das 
células dendríticas 
 

Na superfície das DCs existem receptores endocíticos capazes de 

mediar a captação de antígenos. Muitos destes são lectinas do tipo C (46), 

que podem ser proteínas transmembrana do tipo II com um único domínio C-

terminal do tipo lectina (por exemplo, Langerina/CD207, DC-SIGN/CD209, 

BDCA-2, Dectina-1 e DCIR-2), ou proteínas transmembrana do tipo I, com 

múltiplos domínios do tipo lectina (por exemplo, receptor de manose 

(MR)/CD206 e DEC205/CD205). Existem ainda receptores endocíticos que 

reconhecem a porção Fc das imunoglobulinas G (FcγRs), os quais medeiam 

a apresentação de imunocomplexos e de células tumorais revestidas com 

anticorpos, tanto por moléculas de MHC I quanto por MHC II (47).  

Como mencionamos acima, o receptor DEC205/CD205, foco do nosso 

trabalho, também pertence à família de receptores das lectinas tipo C (Figura 

2) (48, 49). Diversos estudos demonstraram que é possível direcionar 

antígenos para DCs utilizando-se anticorpos monoclonais (mAbs) quiméricos 

anti-DEC205 acoplados a um antígeno. Essa técnica foi descrita por Hawiger 

e cols (50) e Bonifaz e cols (9). Nesses estudos iniciais, o mAb anti-DEC205 

foi conjugado ou fusionado diretamente a antígenos modelo como a 

ovalbumina (OVA) e lisozima de ovo de galinha (HEL). A administração 

desses mAbs híbridos (anti-DEC-OVA e anti-DEC-HEL) foi capaz de 

direcionar os antígenos ao subtipo de DCs CD8+DEC205+ in vivo. Os 

antígenos foram então eficientemente processados e apresentados tanto para 

células T CD4+ quanto para células T CD8+ e quando o direcionamento 

ocorreu na presença de um adjuvante (como o anticorpo anti-CD40), houve 

ativação de linfócitos T CD4+ e CD8+. Além disso, houve indução de uma 

robusta resposta humoral (51). No entanto, quando os mAbs foram 

administrados na ausência de estímulo inflamatório concomitante, foi 

observada indução de tolerância periférica (9, 50). 

O mAb anti-DEC205 foi também fundido à proteína circumsporozoita 

(CSP) que é expressa pelas formas esporozoítas do Plasmodium yoelii. A 

administração de uma única dose do mAb quimérico anti-DEC-CSP na 

presença de um estímulo de maturação para as DCs foi capaz de induzir 
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células T CD4+ e CD8+ produtoras de IFNγ em diferentes linhagens de 

camundongos (51). Outro trabalho utilizando apenas uma dose do mAb anti-

DEC205 acoplado à proteína GAG do vírus HIV mostrou que a imunização foi 

capaz de levar à indução de uma forte resposta imune mediada principalmente 

por células T CD4+ produtoras de IFNγ. Esta resposta somente ocorreu 

quando o mAb quimérico foi administrado na presença de estímulos de 

maturação para as DCs (52, 53). A eficácia da imunização com DNA também 

pôde ser aumentada quando se utilizou um plasmídeo codificando para o mAb 

anti-DEC205 em fusão com a proteína GAG (54).  

Além disso, em um modelo utilizando um antígeno de Yersinia pestis 

verificou-se que o direcionamento desse antígeno para o subtipo de células 

dendríticas DEC205+ resultou em um perfil de resposta imune do tipo Th1. 

Quando o alvo foi o receptor DCIR2, ocorreu o aumento das citocinas IL-4, IL-

5 e IL-10, além da produção de IL-13.  Foi a primeira vez que houve indução 

de proteção num modelo murino usando-se um agente patogênico humano 

(55). 

A fim de verificar se células T CD4+ podiam ser induzidas para 

proteínas próprias, um grupo utilizou o anticorpo anti-DEC205 fusionado à 

proteína survivina que é super expressa em tumores. O direcionamento desse 

antígeno para o subtipo de células dendríticas DEC205+ na presença de anti-

CD40 e poly (I:C) induziu células T CD4+ específicas e produtoras de IFNγ, 

TNFα e IL-2. Além disso, essa imunização foi capaz de induzir células T CD8+ 

após a administração de uma segunda dose do mAb de fusão (56).  

É interessante ressaltar que os resultados discutidos acima utilizaram 

concentrações baixas dos mAbs quiméricos (5-10 μg/camundongo) e foram 

capazes de induzir respostas imunes tão potentes ou superiores àquelas 

induzidas por imunizações padrão (51-53).  

 Também foram realizados experimentos em macacos rhesus (Macaca 

mulatta) utilizando o mAb αDEC205 fundido à proteína circumsporozoíta (CS) 

de Plasmodium falciparum na presença de poly (I:C). Observou-se a indução 

de células T CD4+ polifuncionais e de anticorpos anti-CS que bloquearam a 

invasão do P. falciparum in vitro em cerca de 43% (57).  
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Além de experimentos in vivo utilizando camundongos e macacos, o 

anticorpo αDEC205 humano também foi utilizado com sucesso para direcionar 

antígenos para as DCs humanas (58, 59). Bozzacco e cols. mostraram a 

ativação de linfócitos T CD8+ e produção de IFNγ quando o mAb anti-DEC205 

humano em fusão com a proteína GAG do vírus HIV foi incubado com DCs 

provenientes de pacientes aidéticos que depois foram utilizadas para 

reestimular células T destes mesmos pacientes (58). Outro resultado 

semelhante foi obtido utilizando-se o mAb anti-DEC205 humano em fusão 

com o antígeno EBNA-1 do vírus Esptein-Barr. As DCs dos pacientes foram 

capazes de induzir potente resposta celular (59). Em um outro trabalho 

utilizando-se o modelo de câncer, o antígeno NY-ESO-1 (expresso em câncer 

de testículo) foi fusionado mAb anti-DEC205 humano. O direcionamento para 

DCs in vitro foi capaz de induzir células T CD4+ e CD8+ específicas para o 

antígeno em questão (60). 

Nosso grupo também vem obtendo resultados promissores com a 

estratégia de direcionamento de antígenos para DCs. Direcionamos a 

proteína NS1 do vírus da dengue juntamente com um estímulo de maturação 

para os subtipos DEC205+CD8α+ e CD11b+DCIR2+ e avaliamos as respostas 

imune celular e humoral. Ambos os subtipos de DCs foram capazes de induzir 

uma potente resposta humoral após a segunda dose. Porém, quando 

analisamos a resposta celular, apenas o grupo de animais que foi imunizado 

com αDEC-NS1 induziu resposta celular. Além disso, os camundongos 

imunizados com o mAb αDEC-NS1 foram significativamente protegidos contra 

um desafio letal, via intracraniana, com a cepa DENV2 NGC quando 

comparados com animais imunizados com o mAb αDCIR2-NS1 (61).  

Além de direcionar um antígeno do vírus da dengue, nosso grupo 

também já direcionou a proteína 2 de superfície dos amastigotas (ASP-2) de 

Trypanosoma cruzi para o subtipo de DCs CD8α+DEC205+. Neste caso o mAb 

αDEC205 foi fusionado a ASP-2 e administrado in vivo na presença de poly 

(I:C) como adjuvante. Por meio dessa estratégia foi possível identificar regiões 

na proteína que continham epítopos de células T. Além disso, observamos um 

aumento de células T CD4+ produtoras de IFNγ nos animais imunizados com 

o mAb αDEC-ASP2 quando comparados aos animais que receberam apenas 
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a proteína ASP-2 recombinante sem o direcionamento (62). O direcionamento 

dessa proteína possibilitou o reconhecimento de epítopos de células T 

específicos, ou seja, o direcionamento de antígenos para as DCs é uma 

estratégia útil para aumentar a resposta de células T específicas, facilitando 

assim a identificação de novos epítopos. 

Os resultados descritos acima abrem a possibilidade de utilizarmos 

mAbs quiméricos em protocolos de vacinação mais amplos que visem a 

eventual imunização de seres humanos.  

 

Figura 2 - Lectinas tipo C do tipo I (MMR e DEC205).  Contém repetições ricas em 
cisteínas (S-S) nas porções C-terminais, um domínio fibronectina do tipo II (FN) e 8-10 
domínios de reconhecimento de carboidratos (CRD). Lectinas tipo C do tipo II contém 
somente um CRD no seu domínio carboxi-terminal. Os domínios citoplasmáticos são 
bastante diversos e contém vários motivos conservados. Fonte: Figdor et al 2002.  

 



33 
 

 

 

1.4  Malária e Epidemiologia 

 

A malária é um importante problema de saúde pública e ocorre em 

aproximadamente 100 países. É uma doença causada por protozoários 

pertencentes ao filo Apicomplexa, família Plasmodidae e gênero Plasmodium, 

sendo um parasita unicelular transmitido para o homem através da picada da 

fêmea do mosquito Anopheles. Existem 5 espécies que infectam o homem: P. 

falciparum, P. vivax, P. malarie, P. ovale e P. knowlesi. Esta última espécie, 

conhecida por infectar macacos rhesus, vem sendo diagnosticada no sudeste 

da Ásia (63). A infecção por P. knowlesi é mais rara em seres humanos e difícil 

de diagnosticar: o primeiro caso registrado foi em 2004 (64). Já o P. ovale e o 

P. malariae são responsáveis pelas formas mais brandas da doença e 

possuem menor prevalência. As espécies mais prevalentes são o P. 

falciparum e o P. vivax, sendo que o P. vivax é a espécie mais prevalente 

mundialmente, responsável por mais de 70% dos casos de malária nas 

Américas Central e do Sul (65).   

A história da malária se confunde com a do próprio homem. Existem 

relatos na bíblia sobre casos de febre intermitente associados com punição 

divina que parecem ser quadros de malária. Além disso, há algumas 

evidências que a malária contribuiu para o declínio do império romano onde a 

doença era tão comum que era conhecida como “febre romana”. Apesar de a 

doença existir há milhares de anos, somente no século XVIII evidenciou-se a 

presença de parasitas em hemácias humanas, sendo seu ciclo e transmissão 

melhor elucidados no século seguinte (66-68). 

 Atualmente, a malária continua sendo um problema de saúde pública, 

principalmente para os 97 países com regiões tropicais e subtropicais onde 

ocorre a maior transmissão da doença (Figura 3), com uma estimativa de que 

3,4 bilhões de pessoas estejam expostas e correm o risco de se infectar. Em 

2015 ocorreram 214 milhões de casos levando a 438 mil óbitos, sendo que 

306 mil eram crianças menores de 5 anos (69).  

 A malária no Brasil atingiu seu maior índice nos anos 40 quando foram 

notificados cerca de 6 milhões de casos. Contudo, estratégias de prevenção 
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e controle do vetor resultaram na diminuição do número de casos. Porém, com 

a ocupação da Amazônia na década de 60, ocorreu um movimento migratório 

que levou novamente a um aumento progressivo no número de casos (70). 

Atualmente, a incidência de malária no Brasil está quase que exclusivamente 

restrita à região da Amazônia Legal, onde um número de fatores combinados 

favorece a transmissão de doenças e prejudica a utilização de procedimentos 

de controle padrão (65). 

 No Brasil, a malária causada pelo P. vivax é responsável por cerca de  

83,7% dos casos registrados, enquanto que o P. falciparum é responsável por 

16,3%. Infecções pelo P. malariae são mais raramente descritas (71). 

Apesar da malária causada pelo P. vivax ser considerada uma doença 

branda quando comparada com a causada pelo P. falciparum, nos últimos 

anos vem sendo relatadas no Brasil complicações clínicas com casos fatais 

(71).  

Nas últimas seis décadas, a malária tem sido alvo de intensas 

campanhas que visam erradicar a transmissão do parasito através de 

medidas de controle de vetores e do uso de quimioterapias. Medidas de 

controle e de saneamento têm contribuído para a eliminação da malária em 

algumas áreas. Porém, o P. vivax possui formas latentes do parasita 

(hipnozoitos) que possibilitam recaídas algum tempo depois que a parasitemia 

inicial foi eliminada (72), dificultando a eliminação dessa espécie. 
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1.5  O Ciclo de Vida do Parasita 

 

O ciclo de vida do parasita da malária (Figura 4) se inicia quando a 

fêmea do mosquito do gênero Anopheles, ao realizar o repasto sanguíneo, 

pica o indivíduo contaminado e ingere formas sexuadas do parasita 

denominadas gametócitos. Os gametócitos vão para o estômago do mosquito 

e, após diferenciação em gametas, ocorre sua fusão e formação do ovo 

(zigoto), o qual se transforma em uma oocineto e migra até a parede do 

intestino médio do inseto, formando o oocisto. No interior do oocisto ocorre o 

desenvolvimento de esporozoítos. O tempo requerido para que se complete o 

ciclo esporogônico nos insetos varia com a espécie de Plasmodium, 

geralmente em torno de 10 a 12 dias (73). Os esporozoítos produzidos nos 

oocistos são liberados na hemolinfa do inseto e migram até as glândulas 

salivares, de onde são transferidos para o sangue do hospedeiro humano 

durante o repasto sanguíneo. Alguns estudos indicam que, uma vez 

Figura 3 - Distribuição da malária no mundo em 2014. Mapa esquemático 
apontando as regiões de áreas endêmicas, demarcadas em tonalidades diferentes, 
referenciando o número de casos confirmados em cada região por mil habitantes 
Fonte: World Malaria Report 2014, WHO. 
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inoculados na derme, grande parte dos esporozoítos infectantes permanece 

no local da picada durante horas, com liberação lenta na circulação (74, 75). 

Aproximadamente 50% dos esporozoítos deixam a derme, de maneira 

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

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

vasos linfáticos. Estes esporozoítos que são levados através dos vasos 

linfáticos apresentam um movimento de deslizamento lateral, sendo 

detectados posteriormente nos linfonodos, onde entram em contato com 

células do sistema imune, e apenas uma pequena porcentagem se 

desenvolve na forma exo-eritrocítica. A partir do sistema circulatório, os 

esporozoítos são transportados para o fígado onde, após a invasão, se 

replicam no interior dos hepatócitos. Para que esses parasitas consigam sair 

do fígado e chegar novamente na corrente sanguínea formam estruturas 

denominadas merossomos, que são vesículas constituídas de parte do 

citoplasma das células infectadas  (76). Após a entrada do parasita na célula 

hepática, ocorre a diferenciação do esporozoíto em um esquizonte 

multinucleado e, eventualmente, em milhares de merozoítos que futuramente 

invadirão as hemácias iniciando assim a fase eritrocítica (8). Nesse estágio, 

após invadir os glóbulos vermelhos, o parasita se replica originando novos 

merozoítos que, ao serem liberados após hemólise, irão infectar novas 

células. Durante a replicação, alguns parasitas se diferenciam em formas 

gametocíticas capazes de infectar o vetor invertebrado. É esta fase a 

responsável pelos sintomas clínicos da doença (76). 

Alguns estudos mostram que dependendo da espécie, esse ciclo pode 

ser ligeiramente diferente, sendo o caso do  P. vivax que possui características 

biológicas únicas como por exemplo formas latentes, conhecidas como 

hipnozoítos, no fígado que causam uma subsequente infecção conhecida 

como recaída, além da sua preferência em invadir somente reticulócitos (77).  
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1.6 Sistema imune durante a malária 

 

A resposta imune humana contra infecções por parasitas da malária é 

complexa e varia com o nível de endemicidade, composição genética, idade 

do hospedeiro, fase do parasita e espécies.  

A infecção pelo Plasmodium causa diversos sintomas clínicos tais 

como: febre intensa e intermitente que se repete em intervalos 

característicos associada a prostação, cefaleia, sudorese e vomitos, podendo 

ser fatais principalmente em infecções por P. falciparum. Porém, alguns 

indivíduos residentes em áreas endemicas apresentam quadros brandos da 

doença, também chamados de assintomáticos. Apesar da forte ativação do 

sistema imune que ocorre durante a infecção pelo Plasmodium, a memória 

imunológica gerada na maioria das vezes é transitória e restrita a pacientes 

residentes em áreas endêmicas, devido à frequente exposição ao parasita 

pela picada de mosquitos infectados (78). Ou seja, essa imunidade 

naturalmente adquirida não é suficiente, necessitando da persistência da carga 

parasitária para a manutenção das células de memória (79). Diversas 

Figura 4 - Desenho esquemático do ciclo de desenvolvimento do parasita. 
Apresentando as duas fases que ocorrem dentro do hospedeiro vertebrado e a fase 
sexuada que ocorre dentro do hospedeiro invertebrado. Fonte Winzeler EA 2008   
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evidências sugerem que a imunidade naturalmente adquirida contra a malária 

seja obtida após sucessivas infecções (80). Crianças longamente expostas à 

transmissão apresentam sucessivos episódios clínicos de malária e, com o 

passar da idade, os sintomas clínicos da doença são menos pronunciados. 

(81) 

 De uma maneira geral, a imunidade clínica é parcialmente específica 

e leva primeiramente a uma redução das complicações da doença e das taxas 

de mortalidade, posteriormente a uma queda da parasitemia em níveis baixos, 

ou mesmo indetectáveis, e finalmente a um decréscimo na incidência da 

doença (82). 

Alguns estudos mostraram que essa imunidade clínica pode ser 

atribuída a resposta humoral e, de fato, experimentos de transferência passiva 

de anticorpos, realizados nas décadas de 60 e 70, demonstraram claramente 

que anticorpos contra as formas sanguíneas estão envolvidos na imunidade 

protetora. Em regiões de transmissão intensa e estável, onde o P. falciparum 

é espécie predominante, os recém-nascidos são resistentes à infecção 

durante os primeiros três meses de vida. Essa resistência tem sido atribuída 

principalmente à transferência passiva de anticorpos protetores IgG da mãe 

imune para o feto durante a gestação (83).  

Na resposta contra os estágios sanguíneos, a eliminação do parasita 

parece ocorrer após desenvolvimento de uma resposta específica de 

anticorpos a antígenos variantes de superfície (84). Evidências obtidas na 

última década mostraram que pelo menos dois mecanismos estão envolvidos: 

1. participação de anticorpos opsonizantes que promovem a fagocitose de 

eritrócitos infectados (85) e 2. presença de anticorpos citofílicos (subclasses 

IgG1 e IgG3, em humanos) que promovem a inibição do crescimento do 

parasita intra-eritrocítico (86).  

Para entender melhor como ocorre o reconhecimento do parasita pelo 

sistema imune do hospedeiro, iremos discutir a seguir a complexa relação 

entre esses dois componentes. 

No instante em que a forma infectante do parasita, o esporozoita, entra 

em contato com o indivíduo, o sistema imune inato do hospedeiro reconhece o 

parasita e começa a agir através de mecanismos de defesa inicial, tais como: 

células dendríticas, fagócitos, células “Natural Killer” (NK), NK-T, células T γδ,  
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além de fatores solúveis como o sistema complemento, proteínas da fase 

aguda, citocinas e quimiocinas. A resposta imune inata é essencial não 

somente para limitar a fase inicial de multiplicação do parasita como também 

para controlar a infecção até que a imunidade adaptativa seja estabelecida. 

Modelos experimentais indicam que a sobrevivência à malária está 

intimamente ligada a habilidade de controlar a reprodução dos estágios 

sanguíneos do parasita nas primeiras semanas após a infecção (79).  

A indução dos mecanismos que caracterizam a imunidade inata 

independe do contato prévio do hospedeiro com o patógeno, indicando que 

sua ativação é mediada por moléculas conservadas entre as diferentes 

espécies ou cepas do microrganismo  (79) Essas moléculas conservadas, 

denominadas de padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs), 

interagem com receptores, os TLRs (“toll like receptors”), presentes nas 

células do sistema imune. As interações iniciais entre estágios sanguíneos do 

parasita e as células do sistema imune inato são consideradas importantes 

para moldar a resposta imune adaptativa contra a infecção (87).  

As células NK representam uma importante fonte inicial de IFNγ e são 

responsáveis pela eliminação das formas pré-eritrocíticas do parasita devido 

aos processos de citotoxicidade desencadeados em resposta ao parasita (88) 

Já as células T são encontradas em maior número nas infecções agudas por 

P. falciparum e P. vivax, desencadeando também a produção de IFNγ (89). 

Ambas desempenham papel crucial no desenvolvimento das respostas inata 

e adaptativa (79). Os macrófagos são capazes de fagocitar eritrócitos 

parasitados graças a uma interação envolvendo o receptor de superfície CD36 

e a proteína PfEMP-1 (“P. falciparum encoded erythrocyte membrane protein 

1”), além de atuarem como células apresentadoras de antígenos durante a 

infecção por Plasmodium (90). 

Acredita-se que a resposta imune contra o Plasmodium pode ser 

desenvolvida especificamente contra cada um dos estágios do parasita (71). 

De fato, existem alguns componentes do Plasmodium capazes de ativar TLRs 

como as âncoras de GPI (glicofosfatidilinositol) que são expressas na 

membrana de merozoítos e reconhecidas principalmente por TLR1, TLR2 e 

TLR4 em células dendríticas, monócitos e células B. Esse reconhecimento 

induz a uma série de sinalizações intracelulares que levam a produção de 
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TNFα, IL-1β e IL-12 em macrófagos de camundongos e em PBMCs de 

humanos infectados por Plasmodium (91). Outro exemplo dessa ativação é a 

hemozoína, um pigmento insolúvel, que é o produto da degradação da 

hemoglobina pelo parasita sendo capaz de ativar células dendríticas via 

interação com TLR9, aumentando a produção de citocinas inflamatórias (92). 

Existe um consenso de que a resposta imune efetiva para controlar a 

infecção por malária seja decorrente da ação de anticorpos e da resposta 

imune celular (93). De fato, a resposta imune humoral é essencial para o 

controle da infecção causada pelo Plasmodium e diversos trabalhos 

evidenciam isso. Por exemplo, a transferência de anticorpos IgG de pacientes 

africanos imunes para pacientes tailandeses infectados por P. plasmodium foi 

capaz de reduzir a carga parasitária destes últimos (94), demostrando assim que 

a resposta humoral é de suma importância na fase eritrocítica da malária. Em 

outro trabalho, verificou-se a presença de anticorpos citofílicos das subclasses 

IgG1 e IgG3 que foram associados à diminuição dos sintomas e da carga 

parasitária (95, 96). Esses anticorpos atuam promovendo a opsonização do 

patógeno ou do eritrócito infectado, ativando a via clássica do sistema 

complemento ou mediando a citotoxicidade celular dependente de anticorpos, 

via interação com os receptores Fc da superficie de fagócitos. 

Outro grupo de células que parecem ser importantes no controle da 

malária são as células T γδ. Elas atuam na produção de IFNγ e TNFα nas 

primeiras 12 horas de infecção. Vários estudos com camundongos nocautes 

indicaram que o IFNγ desempenha um papel essencial na imunidade 

protetora contra a infecção por Plasmodium (97). 

As células T CD8+ também desempenham funções importantes durante 

a infecção por Plasmodium. Estudos vêm mostrando a importância dessas 

células na imunidade protetora (98, 99). Quando falamos em células T CD8+ 

se torna imprescindível falar de células T CD4+ uma vez que essas células 

são essenciais na expansão de células T CD8+. Além disso, um estudo 

utilizando modelo murino mostrou que a proteção induzida por imunizações 

com esporozoítos irradiados requer resposta celular com ativação de linfócitos 

T CD4+ (100). Os primeiros estudos utilizando modelos experimentais 

demonstraram claramente que a imunidade protetora contra a malária 

induzida por esporozoítos requer ativação de células T CD8+ (101), sendo seu 
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papel vital na imunidade na fase pré-eritrocítica da malária (102). Isto também 

foi observado em seres humanos (103). As células T CD8+ eliminam 

hepatócitos infectados e são capazes de produzir IFNγ e TNFα (104).  

Por outro lado, ação exacerbada do sistema imune pode estar 

associada à patologia da malária. Alguns trabalhos têm associado a malária 

cerebral com altos níveis circulantes de citocinas inflamatórias, tais como 

TNFα, IL-1, IL-6 e IFNγ, correlacionando-o inclusive com o início da patologia 

em camundongos, bem como em seres humanos. Acredita-se que os efeitos 

prejudiciais do IFNγ são devido à sua capacidade de ativar macrófagos, o que 

por sua vez produz pirógenos endógenos (TNFα, IL-1 e IL-6) que conduzem 

a uma cascata inflamatória (105). É importante frisar que o perfil de citocinas, 

incluindo IFNγ liberado nas primeiras horas após a infecção da malária, prediz 

o curso da infecção e o resultado (106) .   

Contudo, fica claro que é necessária uma regulação do sistema imune 

evitando uma resposta imune exacerbada. Nossa compreensão a respeito do 

desenvolvimento da imunidade bem como o processo de imunorregulação na 

malária permanece incompleta. As DCs, além de atuarem na resposta imune 

de forma ostensiva, também agem na regulação produzindo citocinas 

imunossupressoras que podem ter papel fundamental nessa regulação da 

resposta imune pró-inflamatória exacerbada que ocorre em indivíduos que 

desenvolvem malária grave. Apesar disso, essas células são pouco 

exploradas na malária (107-110). 

 

1.7 Desenvolvimentos de Vacinas 

 

Os primeiros trabalhos em busca de uma vacina contra a malária 

surgiram a partir do estudo experimental de imunização com esporozoítos 

irradiados (111). Voluntários humanos imunizados com esporozoítos 

irradiados de P. falciparum desenvolveram uma resposta imunitária protetora 

contra a infecção (112, 113). A princípio, esta observação apoiou a ideia de 

uma vacina eficaz contra a malária, porém dificuldades na produção de 

grandes quantidades de esporozoítos irradiados adicionam um obstáculo 

adicional a utilização desta técnica.  
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Apesar de intensas pesquisas durante os últimos trinta anos, ainda não 

existe uma vacina eficaz disponível para o P. vivax (114).  O desenvolvimento 

de vacinas contra a malária é considerado a estratégia mais importante no 

combate à doença, tendo em vista seu alto potencial de prevenção e 

consequentemente a redução da transmissão. Apesar dos progressos 

significativos que foram alcançados na procura de antígenos para o P. 

falciparum que poderiam ser usados numa vacina, no caso do P. vivax esse 

progresso tem sido limitado. Isso ocorre principalmente devido à falta de 

culturas in vitro para servir como uma fonte de antígeno e a um financiamento 

inadequado das pesquisas (115). Além disso, uma vacina para o P. vivax é de 

extrema importância, tendo em vista algumas características: a sua 

capacidade de recaída devido aos estágios de dormência de longa duração 

no fígado (os hipnozoítos) (116) e o seu alto potencial de transmissão devido 

a produção precoce e contínua dos gametócitos, além de alta infectividade 

aos mosquitos e o seu ciclo de desenvolvimento mais curto no hospedeiro em 

relação a outras espécies de Plasmodium (77). 

A vacina em estágio mais avançado contra a malária, a RTS,S/A02A, 

é baseada na região repetitiva do antígeno CSP de P. falciparum  fusionada 

ao antígeno de superfície (S) do vírus da hepatite B (RTS,S) e administrada 

na presença do adjuvante AS02 (QS-21 + MPL). Ela é desenvolvida pela 

indústria farmacêutica Glaxo-SmithKline e tem como alvo principal a fase pré-

eritrocítica do desenvolvimento do parasita, proporcionando imunidade de 

longa duração com eficácia de 30 a 50% de proteção em crianças (117). 

Apesar de promissora, essa vacina destina-se unicamente ao combate da 

malária causada pelo P. falciparum, e já foram concluídos os ensaios da fase 

III nos quais recebeu parecer científico positivo, o que levou a sua inclusão no 

calendário vacinal de 13 países africanos (114). O mesmo conceito para o 

desenvolvimento de uma vacina no modelo de P. vivax foi realizado utilizando 

a região repetitiva da CSP, porém a imunização com essa proteína não 

induziu proteção estéril (118). Desta forma, o desafio em busca do melhor 

candidato vacinal para P. vivax continua, uma vez que os melhores candidatos 

vacinais ainda estão em fase pré-clínica ou em fases I e/ou II de ensaios 

clínicos (Tabela 1). 



43 
 

 

Por outro lado, a utilização de antígenos de membrana da fase 

eritrocítica do desenvolvimento do parasita como alvos vacinais parece ser 

uma boa alternativa, visto que o Plasmodium utiliza algumas dessas proteínas 

como suporte e ancoragem na membrana do eritrócito para realizar a infecção 

de novas células. Vacinas contra a fase eritrocítica não evitam a infecção, mas 

podem induzir uma resposta capaz de eliminar completamente os parasitas 

da fase sanguínea ou que diminua consideravelmente a carga parasitária. 

Desta forma, pode haver uma redução no tempo de infecção, atenuando os 

sintomas e, possivelmente, evitando que o doente infecte outro vetor 

anofelino, o que interromperia o ciclo de vida do Plasmodium. 
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Tabela 1 - Candidatos a vacina para Plasmodium vivax que estão atualmente em 
desenvolvimento (Tabela adaptada da revisão Mueeler 2015) 

 
Abreviações: HBsAg, antígeno de superfície do vírus da hepatite B; CSP, proteína 
circumsporozoíta; TRAP, proteína anônima relacionada a trombospondina; PGLA, polímero de 
ácido lático e glicólico; MSP, proteína de superfície de merozoíto; DBP, proteína ligante de Duffy; 
AMA-1, antígeno 1 de membrana apical; Pvs25, proteína de superfície 25; Pvs28, proteína de 
superfície 28. 

 

 

 

 

 

 

Estágio do ciclo 
de vida 

Fase de 
desenvolvimento 

Antígeno Sistema de entrega 

Fígado Fase I / II PvCSP Proteína recombinante-
AS01B 

Fígado Pré-clínico PvCSP Antígeno de fusão  
HBsAg -AS01B 

Fígado Fase I PvCSP Peptídeo- sintético com 
adjuvante Montanide 

ISA 720 

Fígado Fase I PvTRAP Prime e Boost com 
vetores virais 

Sangue Pré-clínico PvDBP PGLA 

Sangue Pré-clínico PvDBP Proteína recombinante 

Sangue Pré-clínico PvDBP Prime e Boost com 
vetores virais 

Sangue Pré-clínico PvMSP1 Proteína recombinante 
Montanide ISA720 

Sangue Pré-clínico PvAMA1 Prime e Boost com 
vetores virais 

Sangue Pré-clínico PvAMA1 Proteína recombinante -
adjuvante 

Trans etapa Fase I Pvs25 Proteína recombinante - 
Montanide ISA 51 

Trans etapa Pré-clínico Pvs28 Proteína recombinante -
adjuvante 

Intestino do 
mosquito 

Pré-clínico AnAPN1 Proteína recombinante -
adjuvante 
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1.8 Vacinas contra a Fase Eritrocítica  

 

 A fase eritrocítica é uma etapa crítica no ciclo biológico do parasita e 

as proteínas expressas pelos merozoítos são importantes candidatas para o 

desenvolvimento de uma vacina contra a malária. Entre as proteínas mais 

estudadas de merozoítos estão: proteína de ligação ao antígeno Duffy (DBP), 

Antígeno 1 de Membrana Apical (AMA-1) e Proteína 1 da Superfície do 

Merozoíto (MSP1). 

Para que os merozoítos invadam o eritrócito são necessárias 

interações específicas envolvendo proteínas dos parasitas e receptores 

presentes na superfície da célula hospedeira (119). Na infecção provocada 

pelo P. vivax, a invasão é mediada principalmente pela interação entre a 

proteína de ligação ao antígeno Duffy (“Duffy Binding Protein” - PvDBP) e seu 

receptor na superfície dos eritrócitos Duffy-positivos (120). A PvDBP é uma 

proteína de 140 kDa pertencente a uma família denominada DBL (“Duffy 

Binding Like”) de proteínas de ligação ao eritrócito (“Erythrocyte Binding 

Proteins”), localizada nos micronemas dos merozoítos. O bloqueio desta 

interação oferece um potencial mecanismo para bloquear a invasão (121). 

Diversos trabalhos vêm mostrando a imunogenicidade da DBP e, além disso, 

crianças re-expostas à infecção apresentaram forte resposta humoral contra 

essa proteína (122). A utilização da DBP para imunização de macacos gerou 

uma potente resposta humoral e indução de anticorpos inibitórios (123). 

Contudo, apesar de esses dados parecerem promissores, nenhuma vacina 

eficaz para humanos foi elaborada com ela. 

 A AMA-1 é uma proteína transmembrana altamente conservada, 

presente em todas as espécies de Plasmodium. A estrutura de AMA-1 é 

formada por um ectodomínio rico em cisteínas, uma região transmembrana e 

uma região C-terminal. As pontes dissulfeto formadas pelas cisteínas 

promovem o dobramento do ectodomínio em uma região N-terminal e três 

domínios (DI, DII e DIII) (124). Esta proteína está localizada no polo apical do 

merozoíto, nas organelas roptrias, e acredita-se ter um importante papel 

durante o processo de invasão. Em 2011, um grupo demonstrou em uma 

estratégia heteróloga usando prime e boost que a imunização com AMA-1 
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induziu resposta de anticorpos específicos bem como respostas de células T 

de memória (125).  

Como observamos acima, proteínas expressas na superfície dos 

merozoítos, como por exemplo, a proteína 1 de superfície do merozoíta 

(MSP1), são consideradas antígenos prioritários para o desenvolvimento de 

uma vacina contra os estágios sanguíneos do Plasmodium.  

 

1.9 Proteína de superfície de merozoíto (MSP1) 

 

A proteína MSP1 é expressa abundantemente na superfície dos 

merozoítos e é alvo da resposta humoral adquirida durante a infecção (126). 

Faz parte de um complexo de proteínas que inclui a MSP-6 e a MSP-7, e é 

sintetizada durante a esquizogonia como um precursor de aproximadamente 

195 kDa, ancorado à membrana por uma âncora de glicosilfosfatidilinositol 

(GPI) (127). No momento da invasão, a MSP1 é processada por serino 

proteases (128) em quatro fragmentos de 83, 30, 38 e 42 kDa, que 

permanecem ligados à superfície do parasita. O fragmento de 42 kDa 

(MSP142) sofre novo processamento resultando em dois fragmentos menores: 

um de 33 kDa (MSP133) e outro de 19 kDa (MSP119) (129, 130). Neste 

segundo processamento, a MSP133 é liberada juntamente com os outros 

fragmentos e a MSP119 permanece ligada pela âncora de GPI à superfície do 

merozoíto, sendo então carreada para dentro do eritrócito juntamente com o 

parasita (131). A figura 5 mostra um esquema representativo das sucessivas 

clivagens sofridas pela MSP1.  

A MSP1 de P. vivax  é uma proteína polimórfica que consiste de vários 

domínios dimórficos e conservados (ICBs, do inglês “interspecies conserved 

blocks”) (132).  
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A MSP1 é amplamente utilizada em protocolos vacinais. Um exemplo 

foi um trabalho utilizando a MSP1 de P. vivax produzida em Escherichia coli 

que mostrou-se altamente imunogênica em ensaios utilizando camundongos 

BALB/c e macacos Aotus (133). Primatas imunizados com a proteína MSP1 

recombinante formulada em Montanide ISA-720 apresentaram forte resposta 

humoral específica e protetora, determinada em ensaios de desafio com P. 

vivax, com redução da anemia e eliminação dos parasitas (133). 

O foco do nosso trabalho é o fragmento C-terminal de 42 kDa da 

proteína MSP1 (MSP142). Como explicado acima, a MSP142 contém os 

fragmentos de 33 kDa (MSP133) e de 19 kDa (MSP119) (134).  

 A presença de anticorpos contra a MSP119 tem sido associada com 

proteção contra malária clínica (135-137). Além disso, anticorpos humanos 

contra a MSP119 foram capazes de inibir o crescimento do P. falciparum in 

vitro (138). Transferências passivas de anticorpos monoclonais e policlonais 

anti-MSP119 ou anti-MSP142 têm sido eficientes na proteção contra malária em 

modelos experimentais (139-141).  

Ao contrário da MSP119, há relativamente poucos estudos sobre a 

MSP133. Estes estudos concentram-se em epítopos de células T (142, 143), 

uma vez que foi demonstrado que MSP119 não possui epítopos T auxiliares 

adequados para estimular a resposta imunitária de uma população com 

diversidade genética (143). Assim, tem-se sugerido que epítopos das células 

T presentes na MSP133 auxiliam na produção de anticorpos anti-MSP119 (142, 

143).  

Acredita-se que os epítopos de células T presentes na porção de 33 

kDa da proteína MSP1 contribuem para a indução de anticorpos anti-MSP119. 

Em outros modelos experimentais já está bem estabelecido que epítopos de 

células T podem influenciar a resposta humoral (144). De fato, estudos 

anteriores observaram diferenças na especificidade de anticorpos induzidos 

pela MSP119 versus MSP142 (ou seja, MSP133 + MSP119). Em uma população 

geneticamente diversa, a MSP142 é mais eficaz na indução de anticorpos anti-

MSP119 que inibem o crescimento do parasita (145, 146). Além disso, a 

MSP142 induz anticorpos mais amplamente reativos com outras formas 

alélicas de MSP119 do que o próprio fragmento MSP119, o que sugere que 

MSP142 pode induzir anticorpos para epítopos adicionais.  
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Resumidamente a MSP142 contém um fragmento C-terminal de 19 kDa 

(MSP119) que permanece ligado à membrana do merozoíto durante a invasão 

através de uma âncora de glicosilfosfatidilinositol (GPI), enquanto ocorre a 

liberação do fragmento de 33 kDa conhecido como MSP133. Anticorpos contra 

a MSP119 estão associados à redução do crescimento do P. falciparum in vitro 

e a uma diminuição da incidência de malária em populações vivendo em áreas 

endêmicas. Em estudos de infecção natural, a maioria dos epitopos de células 

B foi localizada nos domínios altamente conservados da MSP119. Já os 

epitopos que induzem a proliferação de subpopulações de células T 

específicas para MSP142 foram localizados nas regiões dimórficas da 

molécula MSP133. A MSP119 é um dos principais alvos dos anticorpos 

protetores e a MSP133 é alvo tanto de células T CD8+ quanto de células T 

CD4+ (147). 
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Estrutura da Proteína MSP1 

1   2             3          4  5       6         7    8     9   10  11 12 13   14  15      16           17     

MSP183 MSP130 MSP138 MSP142 

MSP133 MSP119 

Primeira Clivagem 

Figura 5 - Esquema do gene que codifica a MSP1 e das proteínas resultantes do processo 
de clivagem. O gene é dividido em blocos não conservados como 1, 3, 5, 12, 17 (branco), em 
blocos semi-conservados como 7, 9, 11, 13 e 15 (hachurado) e em blocos conservados como 2, 
4, 6, 8, 10, 14, e 16 (preto). A MSP142 corresponde aos blocos 15, 16 e 17. Fonte: Guevera 

Patinoet al,  1997.  

 



                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVO



                                                                                                                                                                                                   

2.1 Objetivo Geral 

 

O principal objetivo deste trabalho foi direcionar os fragmentos de 42 kDa 

e de 19 kDa da proteína MSP1 de Plasmodium vivax para a subtipo de células 

dendríticas DEC205+CD8α+ e analisar as respostas imunes celular e humoral 

induzidas por esse direcionamento.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Clonagem da sequência de DNA que codifica as proteínas MSP142 e 

MSP119 de P. vivax (cepa Belém) em fase com a sequência que codifica a cadeia 

pesada do mAb αDEC205; 

2. Produção dos mAbs híbridos por transfecção transiente de células 

HEK293T e purificação dos mesmos a partir dos sobrenadantes das culturas;  

3. Análise da ligação destes mAbs ao receptor DEC205 expresso DCs 

murinas;  

4. Produção das proteínas recombinantes MSP119 e MSP133 de P. vivax;  

5. Imunização de camundongos com os mAbs híbridos produzidos na 

presença do adjuvante poly (I:C); 

 6. Análise das respostas imunes celular e humoral induzidas após 

aplicação desses protocolos de imunização. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MATERIAL e 

MÉTODOS 
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3.1 Animais utilizados  

 

Camundongos C57BL/6 ou B10.A fêmeas com idades entre 5-12 

semanas foram obtidos do Biotério de Camundongos Isogênicos do 

Departamento de Parasitologia do ICB/USP. Os animais foram mantidos em 

condições livres de patógenos durante o curso dos estudos. Todos os 

procedimentos utilizados foram aprovados pelo comitê de ética de 

experimentação animal do Instituto de Ciências Biomédicas da USP sob os 

protocolos número 82/2008 (folha 59, livro 2) e 124/2014 (folha 25, livro 03). 

 

3.2 Preparação de Bactérias Competentes.  

 

Uma colônia de bactérias Escherichia coli DH5α foi inoculada em 3 mL de 

meio de cultura LB (Luria-Bertani, Invitrogen), seguindo incubação por 16 horas 

a 37 ºC, sob agitação constante (200 rpm). O inóculo foi então diluído em 200 

mL de meio LB e incubado a 37 ºC sob agitação constante até que a densidade 

óptica a 600 nm (DO600) estivesse entre 0,6-0,8. O recipiente contendo as 

bactérias foi então incubado em gelo por 30 minutos. Seguiu-se uma 

centrifugação a 1.400 X g por 10 minutos a 4 ºC. O sobrenadante foi desprezado, 

as bactérias foram ressuspendidas em 75 mL de uma solução de CaCl2 0,1 M e 

incubadas em gelo por 12 horas. Após nova centrifugação nas mesmas 

condições anteriores, o sobrenadante foi desprezado e o precipitado bacteriano 

foi ressuspendido em 2 mL de uma solução de CaCl2 0,1 M/glicerol 15%. As 

bactérias foram então dispensadas em alíquotas de 50 μL, congeladas 

rapidamente em gelo seco contendo álcool e posteriormente estocadas a –80 

ºC.  

 

3.3 Transformação de Bactérias Competentes 

 

Para as transformações, 50-100 ng do DNA plasmidial foram adicionados 

a tubos de microcentrífuga contendo alíquotas de 10 μL de bactérias 

competentes e 90 μL da solução de CaCl2 0,1 M. Após incubação em gelo por 

30 minutos, os tubos foram colocados a 42 °C por exatamente 40 segundos e 
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recolocados em gelo por 5 minutos. Em seguida, acrescentaram-se 100 μL de 

meio LB e os tubos foram incubados a 37 °C durante 1 hora, sob agitação (200 

rpm). O volume total da mistura foi semeado em placas de LB sólido contendo 

100 μg/mL de ampicilina ou 50 μg/mL de kanamicina (dependendo do plasmídeo 

utilizado) que foram incubadas a 37 °C durante a noite para seleção dos clones 

resistentes ao antibiótico. 

 

 3.4 Amplificação MSP142 e MSP119  

 

O plasmídeo contendo o gene que codifica as porções de 42kDa e 19kDa da 

proteína MSP1 foram sintetizados pela empresa GenScript 

Para a clonagem utilizamos preferencialmente as enzimas de restrição 

XhoI/NotI (New England Biolabs) exatamente como descrito (50). 

 A sequência correspondente às proteínas MSP142 ou MSP119 foram 

amplificadas por PCR utilizando-se os seguintes oligonucleotídeos: 

MSP142 

Senso : 5’- CTCGAGGAGTTCGGCAGG- 3’ 

Anti-senso: 5´- CGCGGCCGCTCAAGAGCAAAACACGCCCTCG- 3 ´ 

MSP119 

Senso :  5´-GGCTCGAGGAGTTCGGTAGGTTCATGAGCTCCGAGCA 

CACATG - 3 ´  

Anti-senso: 5’- CCGCGGCCGCTCAGCTACAGAAAACTCCCTC-3 ´ 

 Os oligonucleotídeos foram obtidos da Invitrogen na escala de 

síntese de 25 nM e diluídos em estoques de 50 μM em água MilliQ. As reações 

de PCR foram feitas utilizando-se a enzima “Pfu DNA Polymerase” (Stratagene), 

seguindo-se as instruções do fabricante. Brevemente, para cada 40 ng de DNA 

molde adicionou-se tampão phusion 1 X, 0,2 mM de dNTP, 0,4 μM de cada 

oligonucleotídeo iniciador e 1,25 U da enzima. As reações de amplificação foram 

feitas da seguinte maneira 98 ºC por 3 minutos 1 vez, 98 ºC por 10 segundos, 

35 vezes, 60 ºC por 30 segundos, 35 vezes, 72 ºC por 45 segundos, 35 vezes e 

72 ºC por 10 minutos, 1 vez. Após o término dos ciclos, os tubos foram mantidos 

a 16 ºC.  As amostras foram misturadas com tampão de amostra e analisadas 

imediatamente em géis de agarose 1%. 
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3.5 Clonagem dos genes MSP142 e MSP119 em fusão com o plasmídeo              

codificando a cadeia pesada do anticorpo anti-DEC205. 

 

Os produtos de PCR foram clonados no vetor pCR2.1 utilizando-se o “TA 

cloning kit” (Invitrogen), de acordo com as instruções do fabricante. Os produtos 

da ligação foram então transformados em bactérias DH5α e plaqueados em 

placas de LB sólido contendo 100 μg/mL de ampicilina (LB/AMP). Além de 

ampicilina, cada placa foi também tratada com 40 μL de X-gal (40mg/mL, Sigma) 

e 40 μL de IPTG (100mM, Amresco). Este tratamento permitiu que as colônias 

fossem separadas em brancas (contendo inserto) e azuis (sem inserto). Cinco 

colônias brancas foram então crescidas em meio LB/AMP por 16 horas a 37 °C 

e sob agitação constante (~200 rpm). Os plasmídeos foram então extraídos por 

maxi-prep. Cerca de 1-3 μg dos plasmídeos pCR2.1 contendo os genes da 

MSP142 e MSP119 foram digeridos com 5U das combinações das enzimas de 

restrição Xho I/Not I (New England Biolabs) na presença de tampão adequado 

(1X), a 37 ºC por 2-16 horas. Os fragmentos de DNA equivalentes aos tamanhos 

dos genes de interesse foram separados por eletroforese e purificados dos géis 

utilizando-se o “Qiaquick gel extraction kit” (QIAGEN). Paralelamente, 2 μg do 

plasmídeo contendo a cadeia pesada do anticorpo αDEC foi digerido com 5U da 

combinação das enzimas de restrição Xho I e Not I na presença de tampão 

adequado (1X), a 37 ºC por 2-16 horas. A separação e purificação dos 

fragmentos de DNA foram feitas conforme descrito acima. Após a purificação, os 

DNAs foram dosados e as ligações foram realizadas utilizando-se 1U da enzima 

T4 DNA ligase (New England Biolabs) e 1X tampão de ligação contendo ATP em 

10 μl de reação. Considerou-se então uma proporção molar de 3:1 entre inserto: 

vetor e cerca de 50ng de vetor foram utilizados em cada ligação, seguindo a 

seguinte fórmula: 

[tamanho do inserto (pb) X quantidade do vetor] / tamanho do vetor (pb) = 

quantidade do inserto (ng). 

As ligações aconteceram a 14 °C pelo período de 16-18 horas e foram 

transformadas em bactérias DH5α. Cerca de quatro colônias obtidas de cada 

ligação foram crescidas, tiveram seus plasmídeos extraídos e digeridos com as 
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enzimas Xho I/Not I, conforme descrito acima. Os plasmídeos contendo insertos 

de tamanho correto foram sequenciados. Os plasmídeos contendo as 

sequências corretas foram designados pDEC-MSP142 e pDEC-MSP119. 

 

3.6 Amplificação e clonagem do gene da proteína MSP133 de Plasmodium           

vivax no vetor de expressão pET28a. 

 

A sequência de DNA correspondente a proteína MSP133 foi amplificada 

por PCR utilizando-se os oligonucleotídeos senso: 5’- 

GGGATCCGACCAGGTGACCACCGG -3’ e anti-senso: 5’-GGCGGCCGC 

AGTGGTCAGCAGCTGGGTCTG-3’ e utilizando a enzima de alta fidelidade Pfu. 

Após a amplificação, o fragmento foi clonado no plasmídeo Zero Blunt (Thermo 

Fisher Scientific) e dois clones diferentes foram sequenciados tendo suas 

sequências confirmadas (dados não mostrados). Um dos clones foi então 

digerido com as enzimas Bam I e Not I e o inserto clonado no vetor de expressão 

pET28a usando o processo de ligação explicado acima. 

 

3.7 Obtenção de DNA plasmidial em larga escala.  

 

Para a produção de plasmídeos contendo as sequências das cadeias leve 

e pesada dos mAb híbridos recombinantes, colônias bacterianas transformadas 

foram inoculadas em 200 mL de meio LB contendo 100 μgmL (LB/AMP) e 

incubadas a 37 ºC durante 16 horas, sob agitação constante. O DNA plasmidial 

foi extraído utilizando-se o “QIAGEN Plasmid Maxi Kit” (QIAGEN) seguindo a 

orientação do fabricante. Brevemente, 200 mL da suspensão bacteriana foram 

transferidos para tubos de 250 mL e centrifugados a 8.000 X g por 20 minutos. 

Os sobrenadantes foram desprezados e aos precipitados bacterianos 

acrescentou-se 10 mL do tampão P1 (contendo RNAse A), seguindo 

homogeneização em “vortex”. Foram adicionados então 10 mL do tampão P2 e 

os tubos foram incubados a temperatura ambiente por 5 minutos (com 6 a 8 

inversões a cada 2 minutos). Após a adição de 10 mL do tampão P3 previamente 

gelado, os tubos foram invertidos por 8 vezes e incubados em gelo por 20 

minutos. Seguiu-se centrifugação a 20.000 X g por 30 minutos a 4 °C e os 
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sobrenadantes foram transferidos para colunas QIAGEN Tip-500 previamente 

equilibradas com 10 mL do tampão QBT. Os sobrenadantes foram despejados 

na coluna através de uma gaze colocada na abertura. Após a passagem do 

sobrenadante por gravidade, as colunas foram lavadas duas vezes com 30 mL 

de tampão QC. A eluição foi feita diretamente em um tubo falcon de 50 mL 

utilizando-se 15 ml do tampão QF. O DNA plasmidial foi precipitado pela adição 

de 10,5 mL de isopropanol a temperatura ambiente. Os tubos foram então 

centrifugados a 8.000 X g por 45 minutos e lavados com 5 mL de etanol 70%. 

Os precipitados contendo DNA foram secos por 20-30 minutos a temperatura 

ambiente e ressuspendidos em 400 μL de água MilliQ. A concentração foi 

determinada utilizando-se espectrofotômetro. 

 

3.8 Produção da Proteína MSP119 Recombinante 

 

O plasmídeo pET14b-MSP119 P.vivax (gentilmente cedido pela Dra. Irene 

da Silva Soares, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, USP) foi utilizado para 

transformar bactérias BL21DE3. Uma colônia foi cultivada a 37 °C sob agitação 

constante em frascos contendo LB ampicilina (100 μg/mL) ou kanamicina (50 

μg/mL). Quando a preparação alcançou DO600 entre 0,6 e 0,8, adicionou-se 0,01 

mM de IPTG. A cultura foi então incubada a 37 °C por 4 horas sob agitação 

constante. As bactérias foram coletadas por centrifugação e ressuspendidas em 

tampão de sonicação (NaH2PO4 50 mM, pH 7.0, NaCl 120 mM, PMSF 1 mM). A 

lise ocorreu no gelo com o auxílio de um sonicador (Branson Sonifier Ultrasonic 

Processor 450, USES). Três ciclos de sonicação foram aplicados consistindo de 

pulsos de 5 minutos com 5 minutos de intervalo na potência 45. O lisado 

bacteriano foi centrifugado a 18,000 X g por 30 minutos a 4 °C. O sobrenadante 

foi incubado sob agitação com uma resina de Ni2+-NTA-Agarose (QIAGEN). 

 Após uma hora, a resina foi aplicada a uma coluna e lavada 

extensivamente com tampão de sonicação, seguido de tampão de lavagem (57 

mM NaH2PO4, 128 mM NaCl e 10% glicerol, pH 6.0). As proteínas ligadas foram 

eluídas com tampão de lavagem contendo imidazol 0,5 M (Sigma) e dialisadas 

contra 20 mM Tris-HCl, pH 8.0. Após centrifugação a 18,000 X g por 30 minutos 

a 4 °C e filtragem em membrana de 0.22 μm, foi realizada uma cromatografia de 
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troca iônica utilizando-se uma coluna Mono Q (Pharmacia) equilibrada com 20 

mM Tris-HCl, pH 8.0, acoplada a um sistema de FPLC (Pharmacia). A proteína 

foi eluída com um gradiente linear de 0-1 M de NaCl em tampão Tris-HCl. As 

frações eluídas foram analisadas em géis de SDS-PAGE e coradas com 

Coomassie Blue. As frações contendo a proteína foram dialisadas contra PBS, 

dosadas novamente e armazenadas a -20 °C. 

 

3.9 Produção da Proteína MSP133 Recombinante 

 

O plasmídeo pET28a-MSP133 foi utilizado para transformar bactérias 

BL21RIL. Uma colônia foi cultivada a 37 °C sob agitação constante em frascos 

contendo 250 mL de LB kanamicina (50 μg/mL). Quando a preparação alcançou 

DO600 entre 0,6 e 0,8, adicionou-se 0,01 mM de IPTG. A cultura foi então 

incubada a 37 °C por 4 horas sob agitação constante. As bactérias foram 

coletadas por centrifugação e ressuspendidas em tampão de sonicação (Tris 50 

mM, NaCl 200 mM, glicerol 10%, PMSF 1 mM, pH 8.0). A lise ocorreu no gelo 

com o auxílio de um sonicador (Branson Sonifier Ultrasonic Processor 450, 

USES). Três ciclos de sonicação foram aplicados consistindo de pulsos de 5 

minutos com 5 minutos de intervalo na potência 35. O lisado bacteriano foi 

centrifugado a 18,000 X g por 30 minutos a 4 °C e o sobrenadante foi filtrado em 

um filtro de 0,45 µM e incubado sob agitação com uma resina de Ni2+-NTA-

Agarose (QIAGEN).  

 Após uma hora, a resina foi aplicada a uma coluna e lavada 

extensivamente com tampão de sonicação, seguido de tampão de lavagem (Tris 

50 mM, NaCl 1 M, Imidazol 30 mM glicerol 10%  pH 8.0). As proteínas ligadas 

foram eluídas com tampão de lavagem contendo imidazol 0,5 M (Sigma) e 

dialisadas contra PBS, dosadas e armazenadas a -20 °C. 
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3.10 Produção de anticorpos por transfecção de células HEK293T.  

 

Foram utilizadas placas de 150 mM (Costar ou TPP) semeadas com 7,5 

x 106 células HEK293T (gentilmente cedidas pelo Dr. Armando Morais Ventura, 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo) em meio DMEM, 

acrescido de 2 mM L-glutamina, 10 U/mL antibiótico-antimicótico, 1 mM piruvato 

de sódio e 5% de soro fetal bovino com baixa concentração de IgG (Invitrogen). 

Após dois dias em cultura (quando a confluência estava em torno de 70%), o 

meio das placas foi substituído por meio DMEM contendo os aditivos acima, 

sendo o soro fetal bovino substituído por 1% de nutridoma (Roche). Em seguida, 

as células foram transfectadas utilizando-se 10 μg de cada um dos plasmídeos 

que codificam para as cadeias leve e pesada dos mAbs αDEC205 em fusão com 

as proteínas MSP119 ou MSP142 de P. vivax na presença de polietilenimina (0,45 

mg/mL, Sigma). Brevemente, os 10 μg de cada plasmídeo foram dissolvidos em 

1 mL de uma solução de 150 mM de NaCl. Após curta agitação, 100 µL de uma 

solução de polietilenimina 0,45 mg/mL foram adicionados e a mistura foi 

submetida a agitação por 10 segundos, seguida de incubação por 10 minutos à 

temperatura ambiente. O volume final de 1,1 mL foi então adicionado a cada 

placa utilizando-se uma pipeta de 1mL. As placas foram incubadas em estufa a 

37 °C com 5% CO2 por 7 dias. 

 

3.11 Precipitação e purificação dos mAbs híbridos. 

 

Passados os sete dias de incubação, os sobrenadantes das culturas 

celulares foram coletados e centrifugados 7.500 X g por 20 minutos para 

precipitação de debris celulares. As proteínas presentes foram então 

precipitadas adicionando-se (NH4)2SO4 numa relação volume dos 

sobrenadantes: peso de 60% (ou seja, 1 L de sobrenadante para 600 g de sulfato 

de amônio). Os sobrenadantes foram então incubados sob lenta agitação a 4 ºC 

por 16-20 horas. Seguiram-se então mais duas centrifugações a 10.000 X g por 

45 minutos para coletar as proteínas precipitadas. Os precipitados foram 

ressuspendidos em PBS (50 mL para cada 1 L de cultura inicial) e centrifugados 

novamente nas mesmas condições anteriores para remoção de qualquer 

partícula não dissolvida. O sobrenadante desta segunda centrifugação foi então 
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colocado em membranas de diálise (Pierce) e dialisado contra 2 L de PBS gelado 

(para cada 50 mL de sobrenadante) por 16-20 horas. O volume removido da 

membrana de diálise foi incubado com esferas de proteína G (Amersham) na 

proporção de 1 mL de esferas para 50 mL de sobrenadante, sob rotação, a 4 ºC 

por 16-20 horas. A suspensão foi então centrifugada a 800 X g por 5 minutos e 

as esferas contendo os mAbs foram adicionadas a colunas de cromatografia 

(BioRad). Após duas lavagens contendo 5 ml de PBS gelado, a eluição foi 

realizada em alíquotas de 500 μL utilizando-se tampão glicina 0,1 M, pH 3,0. 

Para evitar a degradação dos mAbs devido ao pH ácido, acrescentou-se a cada 

alíquota 50 μL de tampão Tris-HCl 1 M, pH 8,0. A concentração de mAbs em 

cada alíquota foi então estimada pelo método de Bradford (Amresco) e as 

alíquotas mais concentradas foram agrupadas e novamente dialisadas contra 

PBS gelado. 

 

3.12 Quantificação e avaliação da integridade dos mAbs híbridos. 

 

A integridade dos mAbs foi analisada em gel de SDS-PAGE 12% em 

condições redutoras (aquecimento a 95 ºC por 5 minutos na presença de DTT) 

seguido de coloração por Coomassie Blue. A concentração dos mAbs foi obtida 

utilizando-se uma curva padrão de IgG (BD biosciences) e o reagente de 

Bradford (Amresco). Os mAbs híbridos foram então aliquotados e estocados a -

20 ºC até uso.  

Também avaliamos a integridade das proteínas MSP142 e MSP119 

fusionadas aos mAbs através de sua detecção em ensaio de Western Blot. 

Brevemente, 1μg de cada um dos mAbs (αDEC-MSP142 e DEC-MSP119) ou de 

um mAb controle negativo (αDEC) foram aplicados em um gel de SDS-PAGE 

12% e submetidos a uma corrente elétrica fixa em uma cuba de eletroforese. O 

gel foi então retirado e montado sobre uma membrana de nitrocelulose em 

aparato específico para transferência. Aplicou-se uma corrente fixa de 100V por 

2h para que as proteínas do gel migrassem para a membrana de nitrocelulose 

que foi então recuperada, avaliando-se a eficiência transferência por coloração 

com corante Ponceau S. A membrana foi então bloqueada por 12h em PBS + 

0,05% Tween20 + 5% leite desnatado, e marcada utilizando-se um soro primário 
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obtido de um paciente infectado (gentilmente cedido pelo Dr. Claudio Romero 

Farias Marinho, Departamento de Parasitologia, USP) na concentração de 

1:2.000. Após lavagem com PBS+Tween20 0,05% a membrana foi incubada 

com Proteína A ligada a peroxidase (HRP) (Invitrogen) na concentração de 

1:8.000. A revelação foi feita por quimioluminescência (Amersham Hyperfilm 

ECL - GE Healthcare) em filme fotográfico (Kodak). 

 

 3.13 Ensaio para detecção de LPS.  

 

Para dosagem de LPS nas amostras contendo os mAbs híbridos utilizou-

se o kit QCL-1000 (Lonza). Brevemente, 5 μg de cada mAb foram diluídos em 

um volume final de 50 μL de água livre de pirógeno. Em seguida, cada amostra 

foi incubada a 37 °C. Após estabilização da temperatura, foram adicionados 50 

μL de lisado de amebócitos de limulus. Após incubação a 37 °C por 10 minutos 

foram adicionados 100 μL de uma solução cromógena, seguindo incubação por 

mais 6 minutos. A reação foi interrompida adicionando-se 50 μL de ácido acético 

a 25%. As amostras foram lidas em espectrofotômetro com comprimento de 

onda de 405 nM. Uma curva contendo concentrações conhecidas de LPS (1, 0,5, 

0,25 e 0,125 EU/mL) foi utilizada para auxiliar na quantificação de LPS nas 

amostras testadas. 

 

3.14 Ensaio de ligação dos anticorpos híbridos a células CHO expressando os 

receptores DEC205 de camundongo e humano. 

 

Os mAbs purificados foram diluídos nas seguintes concentrações: 10, 1, 

0,1 μg/mL e incubados com 100.000 células CHO expressando 

constitutivamente os receptores DEC205 de camundongo ou DEC205 humano 

(gentilmente cedidas pelo Dr. Michel Nussenzweig, The Rockefeller University). 

Após 30 minutos de incubação, as células foram lavadas com tampão de FACS 

(PBS+2% soro fetal bovino) e incubadas com um anticorpo secundário anti-

camundongo marcado com PE (Jackson ImmunoResearch) na diluição de 

1:2.000. As amostras foram então lidas em citômetro de fluxo (FACS Calibur ou 

FACS Canto) e analisadas utilizando-se o software FlowJo 9.3 (TreeStar). 
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3.15 Ensaio de ligação dos mAbs híbridos em DCs provenientes do baço de 

camundongos. 

 

Os mAbs híbridos foram também incubados nas seguintes concentrações 

10, 1 e 0,1 μg/mL com esplenócitos (ver item 3.20.1 para preparação da 

suspenção celular). Após 30 minutos de incubação, as células foram lavadas 

com tampão de FACS (PBS+2% soro fetal bovino) e incubadas com anticorpos 

anti-CD19 (clone 1D3 BD Pharmingen), anti-MHCII (clone 2G9 eBiocience), anti-

CD49b (clone HMα2 BD Pharmingen), anti-CD11c (clone N418 eBiocience), e 

anti-CD8 (clone 53-6.7 BD Pharmingen). Após 30 minutos de incubação, as 

células foram novamente lavadas com tampão de FACS (PBS+2% soro fetal 

bovino) e as amostras foram então lidas em citômetro de fluxo (FACS Calibur ou 

FACS Canto) e analisadas utilizando-se o software FlowJo (TreeStar). 

 

3.16 Imunização de camundongos com os diferentes mAbs híbridos na presença 

de estímulo de ativação para as DCs e análise da resposta imune celular 

induzida. 

 

 Grupos de 5 camundongos fêmeas C57BL/6 ou B10.A foram imunizados 

(intraperitonealmente) com 5 μg/animal de cada mAb híbrido na presença de 50 

μg/animal do adjuvante poly (I:C) (Invivogen). A mesma imunização foi repetida 

30 dias após a administração da primeira dose. Sangrias foram realizadas nos 

animais 25 dias após a primeira imunização e 14 dias após a administração da 

segunda dose. Para os experimentos envolvendo cultura celular, os animais 

foram sacrificados 20 dias após a dose de reforço.  

 

3.17 Ensaio de ELISA.  

 

O ensaio de ELISA para a detecção dos anticorpos presentes no soro dos 

animais imunizados foi realizado da seguinte maneira:  

a) Preparo dos Soros:  

Como mencionamos no item anterior, foi coletado sangue dos 

camundongos 5 dias antes ou 14 dias após a administração da segunda dose. 

Após duas horas de incubação a temperatura ambiente, os tubos foram 
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centrifugados a 10.000 X g por 5 minutos à temperatura ambiente. Os soros 

foram então separados e armazenados em tubos eppendorf de 1,5 mL a -20 ºC.  

b) Sensibilização das Placas:  

Foram utilizadas placas de ELISA (“High binding”, Costar). A cada poço 

foram adicionados 100 ng da proteína MSP119 ou da proteína MSP133 de P. vivax 

diluídas em PBS 1X. As placas foram então deixadas à temperatura ambiente 

por 16-18 horas e posteriormente lavadas três vezes com a solução de PBS-

Tween 20 0,02% (PBS-T0,02).  

c) Diluição dos Soros e Reação Imunoenzimática:  

Cada poço foi então bloqueado com 150 μL de uma solução de bloqueio 

(PBS-T0,02+ leite desnatado 5%+ BSA 1%) durante 1 hora a temperatura 

ambiente. Em seguida, as placas foram incubadas por 2 horas com 100 μL dos 

soros (diluídos em PBS-T0,2 + leite desnatado 5% + BSA 0,25%) em diluições 

seriadas (fator de diluição 3). O conteúdo dos poços foi desprezado e as placas 

foram lavadas por 3 vezes com PBS-T0,02. O anticorpo secundário contendo 

anti-IgG de camundongo ligada a peroxidase (HRP, Jackson ImmunoResearch) 

diluído em PBS-T0,02+ leite 5%+ BSA 0,25% na proporção de 1:10.000 foi 

adicionado e incubado por mais 2 horas à temperatura ambiente (50 μL/poço). 

Após mais três lavagens com PBS-T0,02, cada poço recebeu 100 μL do 

substrato preparado da seguinte maneira: 10 mg de OPD (Sigma) dissolvidos 

em 10 mL de uma solução contendo fosfato de sódio 0,2 M e ácido cítrico 0,1 M 

(pH 4,7) acrescido de 10 μL de H2O2 30%. Depois de 15 minutos, a reação foi 

interrompida com 50 μL de uma solução de H2SO4 4 N. As placas foram lidas em 

leitor BioTek ELx800 (Biotek) em comprimento de onda de 490 nM. Os títulos 

foram calculados como o logaritmo (log10) considerando-se a diluição em que a 

DO490 estivesse maior que 0,1. 

 

3.18 Elisa de afinidade 

 

A afinidade dos anticorpos produzidos foi determinada por ELISA. O 

ensaio de ELISA foi realizado de maneira similar ao descrito anteriormente, 

adicionando-se uma etapa extra. Após a incubação com os pools de soros 

correspondentes, as placas foram lavadas com 7 M de ureia e incubadas por 5 

minutos à temperatura ambiente. Após esse passo, as placas foram lavadas 
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novamente com PBS-T0,02 e incubadas com o anticorpo secundário. O índice 

de avidez foi calculado como a razão entre a DO490 obtida antes e após 

tratamento com ureia multiplicada por 100. 

 

3.19 Ensaio de ELISA para tipagem das subclasses de imunoglobulinas G.  

 

 Para a tipagem, a única modificação feita foi a utilização de anticorpos 

anti-IgG1, IgG2b, IgG2c ou IgG3 conjugados com peroxidase (Southern Biotech) 

diluídos 1:2.000, como anticorpos secundários.  

 

3.20 Avaliação da resposta imune celular 

 

 3.20.1 Suspensão celular 

 

 Camundongos C57BL/6 e B10.A imunizados foram sacrificados 20 dias 

após a última dose e tiveram os baços retirados. As células foram obtidas após 

maceração do órgão, lavadas com 10 mL de meio RPMI (Gibco) e centrifugadas 

a 600 x g por 6 minutos à 4 °C. Em seguida, as células foram tratadas com 

tampão hemolítico ACK (NH4Cl 0,15 M; KHCO3 1 mM; Na2EDTA 0.1 mM) e 

lavadas duas vezes com meio RPMI (10 mL por lavagem). Ao final das lavagens, 

as células foram ressuspendidas em 1mL de meio RPMI completo [meio RPMI 

suplementado com L-glutamina 2 mM (Gibco), solução de aminoácidos não 

essenciais (1% vol/vol) (Gibco), piruvato de sódio 1 mM (Gibco), 2-

Mercaptoetanol 5x10-5 M (Sigma), 10% vol/vol de soro fetal bovino (Gibco) e os 

antibióticos Gentamicina (40 g/mL) e Peflacin (20 g/mL)]. 

 

3.20.2 Ensaio de ELISPOT.  

 

Para o ensaio de ELISPOT, utilizou-se o kit “Ready-SET-Go!” 

(eBioscience) para detecção de IFNγ e placas de nitrocelulose com 96 poços 

(MAIPS 4510, Millipore). As placas foram cobertas com 100 μL/ poço de tampão 

estéril contendo o anticorpo monoclonal anti-IFNγ de captura diluído 250 x. Após 

incubação em período noturno a 4 °C, a solução contendo o anticorpo 

monoclonal foi removida em ambiente estéril e as placas foram então lavadas 3 
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vezes com tampão estéril. As placas foram bloqueadas pela incubação dos 

poços com 200 μL de meio RPMI contendo 10% de soro fetal bovino por, pelo 

menos, 2 horas a 37 °C.  

As células respondedoras foram obtidas dos baços de 2-3 camundongos 

imunizados com os diferentes mAbs híbridos ou controles. As hemácias foram 

lisadas na presença do tampão ACK, lavadas 3 vezes com meio RPMI e 

ressuspendidas em meio RPMI completo contendo 10% de soro fetal bovino 

(R10) e 30 U de IL-2 humana recombinante e diluídas para uma concentração 

de 1 a 1,5 X 106 células/mL. 

Cada suspensão contendo 100 μL de células respondedoras foi pipetada 

individualmente em cada poço, seguida de mais 100 μL do antígeno diluído na 

concentração desejada. As placas foram incubadas em condições estáticas por 

18-20 horas a 37 °C em atmosfera contendo 5% de CO2. Depois da incubação, 

as células foram desprezadas. Para remover quaisquer células residuais, as 

placas foram lavadas por 3 vezes com PBS-Tween20 0,05% (PBS-T0,05). Cada 

poço recebeu então 100 μL do anticorpo monoclonal anti-camundongo 

biotinilado diluído 250 x em tampão “assay buffer 1x” contido no kit. As placas 

foram incubadas por 2 horas a temperatura ambiente. Os anticorpos não ligados 

foram removidos pela lavagem das placas por 3 vezes com PBS-T0,05. 

Adicionou-se então estreptavidina-peroxidase diluída 250 x em “assay buffer 1 

x” em volume final de 100 μL/ poço. As placas foram incubadas por 1 hora à 

temperatura ambiente e então lavadas 3 vezes com PBS-T0,05 e mais 2 vezes 

com PBS. As placas foram reveladas adicionando-se 100 μL/ poço do substrato 

cromogênico contido no kit AEC (Becton Dickinson) seguindo por mais 45 

minutos de incubação a 37 °C. A reação foi interrompida descartando-se a 

solução substrato e lavando-se as placas com água corrente. As placas foram 

então secas à temperatura ambiente e os “spots” foram contados em contador 

automatizado (AID GmbH). 

 

 3.20.3 Marcação intracelular de células produtoras de IFNγ, IL-2 e TNFα.  

 

Após o isolamento, as células respondedoras foram plaqueadas em uma 

concentração de 1 x 106 células/poço e incubadas com os antígenos específicos, 

em meio R10 contendo 2 μg/mL do anticorpo agonista αCD28. Alguns poços 
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foram incubados com 1 μg/mL de αCD3 como controle positivo. Após uma hora 

de incubação, cada poço recebeu 0,5 μL de Golgi Plug Brefeldina A, BD 

Pharmingen) e as placas foram incubadas por mais 12-16 horas. Após este 

período, as placas foram centrifugadas por 5 minutos a 1.000 x g e os 

sobrenadantes foram descartados por inversão. Acrescentou-se 150 μL de 

tampão de FACS e as triplicatas foram combinadas em um único poço. Seguiu-

se incubação com os seguintes anticorpos para marcação extracelular: anti-

CD4-PerCP-Cy5.5 por 45 minutos em tampão FACS no gelo. Após esse período, 

as células foram lavadas 3 vezes com tampão FACS e ressuspendidas em 200 

μL de PharmingenStain buffer (BD Pharmingen) seguida por mais uma 

centrifugação, posteriormente adicionando-se 100 μL/poço de Cytofix/Cytoperm 

(BD Pharmingen). As células foram ressuspendidas e incubadas por 15 minutos 

a temperatura ambiente. Após esse período, as placas foram centrifugadas e 

lavadas por 3 vezes com tampão Permwash (BD Pharmingen). As células foram 

então incubadas com os seguintes anticorpos para marcação intracelular: anti-

CD3-APC-Cy7, anti-IL-2-PE, anti-TNFα-PE-Cy7 e anti-IFNγ-APC por 45 minutos 

no gelo. Após mais 3 lavagens com tampão Permwash, as células foram 

ressuspendidas em tampão de FACS e lidas no citômetro FACS Canto (BD). 

Todos os anticorpos utilizados foram adquiridos da BD Pharmingen. 

 

3.20.4  A análise da resposta imune celular através de proliferação medida        

pela diluição do corante CFSE.  

 

Os baços dos camundongos foram coletados e processados como 

descrito no item 3.20.1. Após a lise das hemácias e contagem das células, 

retirou-se o volume correspondente 50 x 106 células e as mesmas foram 

colocadas em um volume final de 1 mL. Após centrifugação, as células foram 

ressuspendidas em PBS previamente aquecido a 37 °C contendo o corante 

CFDA na concentração de final de 1,25 μM  (Vybrant CFDA SE – Cell Tracer Kit, 

Molecular Probes). As células foram então incubadas a 37 °C por 10 minutos em 

banho-maria e agitadas a cada 2 minutos para se obter uma marcação 

homogênea. Após esse período, as células foram centrifugadas a 1.000 X g por 

5 minutos e lavadas por 3 vezes com o dobro do volume usado na marcação. 

Finalmente as células foram ressuspendidas em 1 mL de R10 e contadas 
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novamente. Cada poço recebeu 3x105 células e os re-estímulos com 5 µg/ml das 

proteínas MSP119 ou MSP133 ou do peptídeo DYDVVYLKPLAGMYK ou seu 

controle. As placas foram então incubadas a 37 ºC, 5% de CO2 por 5 dias. Após 

este período, as placas foram centrifugadas, lavadas em tampão FACS e as 

triplicatas foram combinadas em um único poço. A marcação fenotípica foi feita 

com os seguintes anticorpos: anti-CD4-PerCP-Cy5.5, anti-CD8-PE-Cy7 e anti-

CD3-APC-Cy7 por 45 minutos em tampão FACS e no gelo. As placas foram 

lavadas por 3 vezes com tampão FACS, as amostras lidas no citômetro FACS 

Canto e analisadas utilizando-se o software FlowJo 9.3 (TreeStar). 

 

3.20.5  CYTOMETRIC BEADS ARRAY (CBA)  

Um milhão de células de baço foram incubadas durante 120 horas a 37 

°C na presença de 5 μg/mL das proteínas recombinantes ou dos peptídeos. Os 

sobrenadantes colhidos a partir de culturas foram armazenados à -20 °C até à 

análise das citocinas. IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, IL-17, TNF e IFN- foram 

detectados simultaneamente usando o kit de citometria (CBA) mouse 

Th1/Th2/Th17 (BD Biosciences), de acordo com as instruções do fabricante. O 

alcance de detecção foi de 20-5000 pg/mL para cada uma das citocinas. As 

amostras foram lidas no citômetro FACS Canto e analisadas utilizando-se o 

software FCAP ArrayTM (ambos BD Biosciences).  

 

3.20.6   Análise estatística.  

 

Os dados foram analisados utilizando-se o teste ANOVA de uma via 

seguido do pós teste de Tukey. Foram considerados significativos os valores de 

p< 0,05. 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 
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4.1 Amplificação e clonagem do gene da proteína MSP142 de Plasmodium   

vivax em fusão com o gene que codifica a cadeia pesada do anticorpo. 

 

Os plasmídeos contendo as cadeias pesada e leve do anticorpo αDEC 

foram gentilmente cedidos pelo Dr. Michel Nussenzweig (The Rockefeller 

University, EUA). As sequências de nucleotídeos correspondentes às porções 

variáveis das cadeias pesada e leve do mAb foram clonadas em dois plasmídeos 

a partir do hibridoma original NLDC-145 (50) gerado em rato. As porções 

variáveis do mAb foram clonadas em fusão com sequências constantes de IgG1 

de camundongo, sendo a cadeia pesada mutada no sítio reconhecido pelo 

receptor de Fc para evitar a ligação do mesmo aos receptores Fc presentes em 

outras células do sistema imune. Além disso, a substituição da porção constante 

do mAb de rato pela porção constante de camundongo visou minimizar a 

geração de resposta imune contra o próprio anticorpo. No plasmídeo contendo 

a cadeia pesada, acrescentou-se ainda uma sequência “linker” 

(ASDMAKKETVWRLEEFGRF) que tem a função de dar alguma flexibilidade ao 

mAb. A sequência de DNA correspondente a proteína MSP142 foi amplificada por 

PCR (figura 6A) e posteriormente clonada no plasmídeo pCR2.1 (figura 6B). Dois 

clones foram então selecionados e enviados para sequenciamento e não 

detectamos nenhuma mutação (dados não mostrados). Os mesmos foram 

também digeridos com as enzimas Xho I e Not I e os insertos clonados em fase 

no vetor pDEC (figura 6C).  
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4.2 Amplificação e clonagem do gene da proteína MSP119 de Plasmodium  

vivax em fusão com o gene que codifica a cadeia pesada do anticorpo 

αDEC205. 

 

A sequência de DNA correspondente a proteína MSP119 foi amplificada 

por PCR utilizando-se os oligonucleotídeos descritos em material e métodos. A 

sequência de DNA correspondente a proteína MSP119 foi amplificada por PCR 

(figura 7A) e posteriormente clonada no plasmídeo pCR2.1 (figura 7B). Dois 

clones foram então selecionados e enviados para sequenciamento e não 

detectamos nenhuma mutação (dados não mostrados). Os mesmos foram 

Figura 6 - Clonagem da sequência da proteína MSP142 de P.vivax em fusão com 
a sequência da cadeia pesada do mAb αDEC205. (A) Amplificação do fragmento de 
1.200 pb correspondente a MSP142. (B) O fragmento gerado em A foi clonado no vetor 
pCR2.1. (C) O fragmento gerado em A após ser subclonado no vetor pCR2.1 foi 
clonado no vetor pDEC. A digestão do plasmídeo foi realizada utilizando as enzimas de 
restrição Xho I e Not I. Os fragmentos foram separados em géis de agarose 1%. Os 
tamanhos de algumas bandas (PM) estão indicados à esquerda em pares de bases 
(bp). 
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também digeridos com as enzimas Xho I e Not I e os insertos clonados em fase 

no vetor pDEC (figura 7C).  

 

Figura 7 - Clonagem da sequência da proteína MSP119 de P.vivax em fusão com a 
sequência da cadeia pesada do mAb αDEC205. (A) Amplificação do fragmento de 
~300 pb correspondente a MSP119. (B) O fragmento gerado em A foi clonado no vetor 
pCR2.1 digerido com as enzimas Xho I e Not I. (C) O fragmento gerado em A após ser 
subclonado no vetor pCR2.1 foi clonado no vetor pDEC. A digestão do plasmídeo foi 
realizada utilizando as enzimas de restrição Xho I e Not I. Os fragmentos foram 
separados em géis de agarose 1%. Os tamanhos de algumas bandas (PM) estão 
indicados à esquerda em pares de bases (bp). 

 

 

4.3 Amplificação e clonagem do gene da proteína MSP133 de Plasmodium 

vivax no vetor de expressão pET28a. 

 

 A sequência de DNA correspondente a proteína MSP133 foi amplificada 

por PCR utilizando-se os oligonucleotídeos descritos em material e métodos e a 

enzima Pfu (figura 8A). Após a amplificação, o fragmento foi clonado no 

plasmídeo pCR2.1 (figura 8B) e dois clones diferentes foram sequenciados tendo 

suas sequências confirmadas (dados não mostrados). Um dos clones foi então 
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digerido com as enzimas Bam I e Not I (figura 8C) e o inserto clonado no vetor 

de expressão pET28a. 
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Figura 8 - Clonagem da sequência da proteína MSP133 de P.vivax no vetor de 
expressão pET28a. (A) Amplificação do fragmento de 900 pb  referente o fragmento de 
33kDa da proteína MSP1. (B) Digestão do plasmídeo pCR2.1-MSP133  foi realizada 
utilizando as enzimas de restrição Bam I  e Not I. Após isso o fragmento foi purificado e 
clonado no vetor pET28a. (C) A digestão do plasmídeo pET28a-MSP133 foi realizada 
utilizando as enzimas de restrição Xho I e Not I. Os fragmentos foram separados em 
géis de agarose 1%. Os tamanhos de algumas bandas (PM) estão indicados à esquerda 
em pares de bases (bp). 
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 4.4 Produção da Proteína MSP133 Recombinante. 

 

O vetor pET28a-MSP133 foi utilizado para a transformação de bactérias E. 

coli competentes da cepa BL21/RIL. Selecionamos uma colônia após a 

transformação que foi crescida em meio LB/AMP e induzida com IPTG. A 

proteína, após sonicação, foi extraída em coluna de Níquel (figura 9A) e não 

apresentou precipitação após dialise contra PBS 1x (figura 9B).  

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Produção da proteína MSP133. (A) Gel SDS-PAGE 12% em condições 

redutoras onde 1 corresponde a proteína antes de passar pela coluna de níquel e 2 a 5 
correspondem a lavagem com 30 mM de imidazol e 6 a 8 correspondem a eluição com 
100 mM de imidazol. (B). As frações 1 a 3 mostram a proteína MSP133 recombinante 
purificada e diluída em PBS 1x. O gel SDS-PAGE 12% mostra a banda referente à 

proteína com aproximadamente (35kDa), em cada poço há cerca de 1 g da proteína. 
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4.5 Produção da Proteína MSP119  Recombinante. 

 

O plasmídeo pET14b-MSP119 P.vivax (gentilmente cedido pela Dra. Irene 

da Silva Soares, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, USP) foi utilizado para 

a transformação de bactérias E. coli da cepa BL21/DE3 competentes. 

Selecionamos então uma colônia que foi crescida e induzida como descrito em 

material e métodos. Após a precipitação das culturas, o precipitado bacteriano 

foi sonicado e a proteína purificada em coluna de níquel (figura 10A) e 

posteriormente dialisada contra PBS (figura 10B).  

 

A                                                              B 

 

4.6 Transfecção em células HEK 293T. 

 

Células HEK293T (gentilmente cedidas pelo Dr. Armando Ventura, 

Departamento de Microbiologia, ICB/USP) foram transfectadas com os 

plasmídeos que codificam as cadeias leve e pesada do mAb αDEC fusionado às 

proteínas MSP142 e MSP119 ou sem fusão alguma (controle negativo). Uma 

PM       1       2         3         4 PM      1          2       3      4        5 
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Figura 10 - Produção da proteína MSP119. (A) Gel SDS-PAGE 15% em condições 
redutoras onde de 1 ao 4 temos a eluições após lavagem. (B) A proteína MSP119 
recombinante em diferentes concentrações após diálise em PBS 1x. O gel SDS-PAGE 
15% mostra a banda referente à proteína com aproximadamente 19 kDa. 
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semana depois da transfecção, o sobrenadante contendo os mAbs híbridos foi 

coletado. 

Após a purificação utilizando esferas de proteína G, os mAbs híbridos 

foram quantificados pelo ensaio de Bradford e tiveram suas concentrações 

confirmadas através de SDS-PAGE. A figura 11A mostra um gel de SDS-PAGE 

12% em condições redutoras onde podem-se observar as cadeias leve e pesada 

dos mAbs αDEC (canaleta 1), αDEC-MSP119 (canaleta 2) e αDEC-MSP142 

(caneleta 3). As cadeias leves apresentam uma massa molecular de 

aproximadamente 25 kDa, enquanto que as cadeias pesadas variam de 

tamanho, de acordo com a proteína fusionada: aproximadamente 50 kDa para 

αDEC sem fusão alguma, 69 kDa para αDEC-MSP119 e 92 kDa para αDEC-

MSP142. Neste gel podemos observar também as proteínas recombinantes 

MSP119 (canaleta 4) e MSP133 (canaleta 5) produzidas em bactérias. A figura 

11B mostra também um gel SDS-PAGE 7% corrido em condições não redutoras. 

Neste gel podemos observar que os anticorpos intactos apresentam massa 

molecular maior.  

Para verificar se tanto a proteína MSP119 quanto a MSP142 fusionadas ao 

mAb αDEC estariam sendo reconhecidas por anticorpos produzidos durante a 

infecção natural com P. vivax, os mAbs híbridos foram transferidos para uma 

membrana de nitrocelulose que foi incubada com soro de um paciente infectado 

com P. vivax (figura 11C). Neste “western blot” verificamos o reconhecimento 

das cadeias pesadas dos mAbs αDEC-MSP119 (canaleta 2) e αDEC-MSP142 

(caneleta 3), além do reconhecimento das proteínas recombinantes MSP119 

(canaleta 4) e MSP133 (canaleta 5). Esse resultado foi repetido também quando 

os anticorpos foram corridos em géis não redutores (figura 11D). Demonstramos 

assim que nossos mAbs híbridos mantém suas propriedades antigênicas.  
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Figura 11 - Os mAbs αDEC fusionados com as proteínas MSP119 e MSP142 foram 
produzidos com sucesso e são reconhecidos por soro de pacientes infectados 
com P.vivax. Aproximadamente 1 μg de cada mAb híbrido ou da proteína recombinante 
foi separado em condições redutoras (A) e não redutoras (B). Ambos os géis foram 
corados com Coomassie Blue dye. Western blot em condições redutoras (C) e não 
redutoras (D). O western blot foi realizado com soro derivado de paciente infectado com 
P. vivax. As membranas foram reveladas após incubação com proteína A conjugada 
com HRP. Os mAbs híbridos ou proteínas recombinantes são apresentados na seguinte 

ordem 1) DEC, 2) DEC-MSP119, 3) DEC-MSP142, 4) Proteína MSP119 recombinante 
e 5) Proteína MSP133 recombinante. As proteínas recombinantes não foram incluídas 
nos géis não redutores. 
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4.7 Ensaio de ligação dos mAbs αDEC-MSP142 e αDEC-MSP119 a células CHO 

transgênicas. 

 

Para verificarmos se a adição das proteínas MSP142 ou MSP119 ao mAb 

αDEC205 afetaria a capacidade de ligação a seu respectivo receptor, os mAbs 

αDEC-MSP142 e αDEC-MSP119 foram testados em um ensaio de ligação 

utilizando células CHO que expressam os receptores DEC205 de camundongo 

(figura 12A) ou DEC205 humano (figura 12B). Incubamos as células com três 

diferentes concentrações (10, 1 e 0,1 μg/mL) dos anticorpos αDEC, αDEC-

MSP119 e αDEC-MSP142. Os anticorpos quiméricos ligaram-se ao receptor 

DEC205 de camundongo (figura 12A), mas não ao receptor DEC205 humano 

(figura 12B). Sua ligação foi específica e dose dependente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 -  Ensaio de ligação dos mAbs αDEC-MSP142, αDEC-MSP119 e αDEC a células 
CHO expressando os receptores DEC205 de camundongo (A) ou humano (B). Cerca de 
105 células CHO foram incubadas com 10, 1 e 0,1 μg/mL dos diferentes mAbs por 30 minutos 
no gelo. Após duas lavagens, as células foram incubadas com o anticorpo secundário (αIgG 
de camundongo-PE) por 30 minutos e lavadas mais duas vezes. Trinta mil eventos foram 
adquiridos usando o aparelho FACS Canto. A análise foi feita utilizando o programa FlowJo 
(TreeStar). 
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4.8 Ensaio de ligação dos mAbs quiméricos a DCs provenientes do baço de  

camundongos.  

 

Para complementar os resultados mostrados acima, avaliamos também 

se os mAbs αDEC-MSP142 e αDEC-MSP119 foram capazes de ligar-se 

diretamente a DCs CD8α+ que expressam o receptor DEC205. Para tanto, 

realizamos um ensaio de ligação a DCs extraídas do baço de camundongos.   

Através de citometria de fluxo (utilizando a estratégia exemplificada na figura 13) 

selecionamos células CD19-DX5-MHCII+ e depois células CD11c+CD8+ que 

devem também expressar o receptor DEC205. Observamos neste experimento 

a ligação específica e dose dependente dos mAbs αDEC-MSP142 e αDEC-

MSP119 à população de DCs CD8α+. Importante mencionar que a ligação tanto 

do mAb αDEC-MSP142 quanto do αDEC-MSP119 foi bastante similar àquela 

apresentada pelo mAb αDEC utilizado como controle positivo. Além disso, 

observamos especificidade para DCs CD8α+ que são as células que expressam 

do receptor DEC205. A ligação a DCs CD11c+CD8α- foi bastante baixa ou 

inexistente. 
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Figura 13 -  Ensaio de ligação dos anticorpos αDEC-MSP142 e αDEC-MSP119 a DCs 
provenientes do baço de camundongos. Esplenócitos foram purificados e incubados 

com 10, 1 e 0,1 g/mL dos mAbs αDEC-MSP142, αDEC-MSP119 ou αDEC. Após 
incubação os esplenócitos foram marcados com anticorpos anti-CD19, anti-MHCII, anti-
DX5, anti-CD11c e anti-CD8. Através da estratégia de gating mostrada acima, 
selecionamos as células CD19-DX5-MHCII+CD11c+, que consideramos como DCs 
clássicas, e subdividimos estas em duas populações, de acordo com a expressão da 
cadeia alfa da molécula CD8. A ligação das diferentes concentrações dos mAbs às 
populações de DCs de interesse está mostrada nos histogramas utilizando-se um 
anticorpo anti-IgG1 de camundongo como secundário. 
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4.9 Análise da resposta humoral em camundongos C57BL/6 ou B10.A 

imunizados com os mAbs αDEC-MSP142 ou αDEC-MSP119 em presença 

do adjuvante Poly (I:C). 

 

Uma vez que mostramos que os mAbs híbridos foram produzidos com 

sucesso e mantiveram sua capacidade de ligação às DCs, iniciamos os 

protocolos de imunização utilizando Poly (I:C) como adjuvante. Neste trabalho 

iremos utilizar duas linhagens distintas de camundongos: C57BL/6 (haplótipo H-

2b) e B10.A (haplótipo H-2a(k/d)). Escolhemos estas linhagens por dois motivos: 

primeiramente porque é importante validar o efeito do direcionamento de nosso 

antígeno em diferentes linhagens de camundongos, pois a população humana 

que será alvo de uma possível vacina não é isogênica e expressa vários 

haplótipos. O segundo motivo é que Rosa e colaboradores (148) descreveram 

um epítopo T CD4+ (DYDVVYLKPLAGMYK) na porção de 33 kDa da proteína 

MSP1 que é reconhecido pelo haplótipo do animais B10.A. Desta forma, 

pretendemos verificar o papel desse epítopo na indução de resposta nos animais 

imunizados com o anticorpo αDEC-MSP142. 

 A figura 14 mostra a resposta humoral medida pela produção de 

anticorpos IgG contra as proteínas MSP119 (figura 14A e B) e MSP133 (figura 14C 

e D)  induzida nos animais C57BL/6 (figura 14A e C) e B10.A (figura 14B e D) 

imunizados com os mAbs αDEC-MSP142 e αDEC-MSP119. Como controle 

utilizamos animais imunizados com o mAb αDEC. Na figura 14A observamos 

que animais C57BL/6 imunizados com αDEC-MSP142 produzem altos títulos de 

anticorpos anti-MSP119. Já nos animais imunizados com αDEC-MSP119, os títulos 

de anticorpos apresentados foram 260x mais baixos quando comparados com 

os títulos obtidos nos animais imunizados com αDEC-MSP142. Esta resposta 

parece indicar que existem epítopos reconhecidos por células T CD4+ que 

melhoram a resposta imune humoral anti-MSP119 e que estão contidos na 

porção de 33 kDa da proteína MSP142 . Além disso, esses dados corroboram 

com dados na literatura em modelos de Plasmodium falciparum e Plasmodium 

yoelli (143). Em outro trabalho utilizando MSP142 codificada por um adenovírus 

foi observada uma potente resposta humoral anti-MSP119 (149). Essa relação se 
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manteve na linhagem B10.A como observamos na figura 14B. Neste caso, a 

diferença na resposta anti-MSP119 nos animais imunizados com o mAb αDEC-

MSP142 foi cerca de 40x maior nesses animais quando comparada à resposta 

obtida nos animais imunizados com o mAb αDEC-MSP119 (figura 14B). Porém, 

ao contrário dos camundongos C57BL/6, detectamos também maior resposta 

imune anti-MSP119 nos animais imunizados com o anticorpo αDEC-MSP119 

(comparar figura 14 A e B, triângulos pretos). Esse resultado indica que deve (m) 

existir epitopo(s) auxiliares dentro da sequência da proteína MSP119 que são 

reconhecidos pelo haplótipo H-2a(k/d) e que auxilia(m) a produção de anticorpos 

nos animais B10.A. No entanto, o aumento na resposta anti-MSP119 nos animais 

imunizados com o mAb αDEC-MSP142 indica que também nesta linhagem de 

animais, a presença dos epítopos na proteína MSP133 auxilia na resposta.  

 A figura 14 C e D mostra a resposta anti-MSP133 observada nas 

linhagens C57BL/6 e B10.A, respectivamente. Como esperávamos, observamos 

que apenas animais imunizados com αDEC-MSP142 apresentaram títulos de 

anticorpos anti-MSP133 e essa resposta quando comparada a resposta humoral 

gerada contra o fragmento 19kDa é cerca de 200x menor. Esses experimentos 

demonstram que a maior parte dos anticorpos gerados com a estratégia de 

direcionamento é contra a porção de 19kDa da MSP1, independentemente da 

linhagem de camundongos estudada. Estes resultados corroboram com dados 

obtidos na literatura que apontam a região de 19 kDa como o alvo para a 

resposta humoral (150). 
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Figura 14 -  Imunização com o anticorpo αDEC-MSP142 induz resposta contra a 
proteína MSP119. Grupos de camundongos C57BL/6 (A e C) e B10.A (B e D)  foram 
imunizados com 5 μg dos mAbs híbridos αDEC-MSP142, αDEC-MSP119 ou αDEC na 
presença de 50 μg de Poly (I:C). Trinta dias após a administração da primeira dose, os 
animais receberam uma dose de reforço com a mesma quantidade de anticorpo. A 
resposta de anticorpos IgG anti-MSP119 (A e B) e anti-MSP133 (C e D) foi analisada por 
ELISA 5 dias antes da segunda dose (pré-boost, símbolos brancos) e 14 dias após a 
administração da dose de reforço (pós-boost, símbolos pretos). Os gráficos mostram o 
título de anticorpos dos diferentes grupos normalizados em escala log10 e os animais 
estão representados individualmente. As barras horizontais representam a média de 
cada grupo. * p<0,05, *** p<0,001, ns= não significante. (A) Imunização de animais 
C57BL/6 e placa de ELISA coberta com 2 µg/ml de MSP119 recombinante. (B) 
Imunização de animais B10.A e placa de ELISA coberta com 2 µg/ml de MSP119 
recombinante. (C) Imunização de animais C57BL/6 e placa de ELISA coberta com 6 
µg/ml MSP133 recombinante. (D) Imunização de animais B10.A e placa de ELISA coberta 
com 6 µg/ml MSP133 recombinante. Experimento representativo de 4 realizados 
separadamente. N= 10 animais/grupo. 

 

 

4.10 Imunização induz anticorpos de todas as subclasses de IgGs contra a 

proteína MSP119 de P.vivax. 

 

Para obtermos maiores informações sobre a qualidade da resposta 

humoral, decidimos analisar os subtipos de IgGs presentes nos soros dos 

animais imunizados. A figura 15 mostra a subtipagem de IgGs e também a 

relação IgG1/IgG2c obtida em cada grupo e em ambas as linhagens de 

camundongos. Nos animais C57BL/6, as subclasses de IgGs anti-MSP119 

diferem nos animais imunizados com os anticorpos αDEC-MSP142 e αDEC-

MSP119 (figura 15A). A análise da razão IgG1/IgG2c pode indicar se a resposta 

imune humoral teria um padrão mais Th1 ou mais Th2. Uma razão ao redor de 

1 indica que há um balanço entre os dois tipos de resposta, enquanto que uma 

razão menor do que 1 indica que temos uma predominância de uma resposta 

Th1 e o contrário indica predominância de resposta do tipo Th2. Observamos 

que a resposta está mais direcionada para um padrão Th2 nos animais 

imunizados com o mAb αDEC-MSP119 (razão IgG1/IgG2c igual a 1,6 e Th1 nos 

animais imunizados com o mAb αDEC-MSP142 (razão IgG1/IgG2c igual a 0,24). 

O mesmo padrão de resposta observado nos camundongos C57BL/6 foi 

observado nos camundongos B10.A (figura 15B). A imunização com o mAb 

αDEC-MSP142 levou a indução de uma resposta com padrão mais direcionado 

para Th1.  



84 
 

 

 

Figura 15 -  Imunização de camundongos C57BL/6 ou B10.A com o mAb αDEC-
MSP142 induz anticorpos de todas as subclasses de IgGs contra a proteína MSP119 
de P.vivax. Grupos de camundongos C57BL/6 (A) ou B10.A (B) foram imunizados como 
descrito na figura 14. As subclasses de IgGs foram determinadas 14 dias após a 
administração do reforço utilizando-se anticorpos específicos para cada subclasse. O 
gráfico mostra o título de anticorpos dos diferentes grupos normalizado em escala log10. 
As médias ± desvios padrão estão representadas para cada subclasse e cada grupo. 
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4.11 Resposta humoral anti-MSP119 é abolida na ausência de linfócitos T CD4+ 

 

Para estudar mais a fundo o papel dos epítopos de células T CD4+ na 

resposta humoral induzida, decidimos imunizar camundongos “knockout” (KO) 

para as moléculas CD4 (CD4 KO) e MHC II (MHCII KO) que, portanto, não 

possuem linfócitos T CD4+. Esses camundongos somente estão disponíveis no 

“background” da linhagem C57BL/6 e, portanto, utilizamos esses animais como 

controles (WT). A figura 16 mostra a resposta humoral anti-MSP119 nestes 

animais comparados àquela gerada em camundongos C57BL/6 WT. Como 

podemos observar no grupo imunizado com αDEC-MSP142, a alta resposta 

humoral foi abolida nos animais CD4 e MHC II KO. Este resultado mostrou 

claramente que a resposta humoral é dependente de linfócitos T CD4+.  

 

 

Figura 16 - Resposta humoral anti-MSP119 é abolida na ausência de linfócitos T 
CD4+. Grupos de camundongos C57BL/6 (símbolos pretos), CD4 KO (símbolos cinza) 
ou MHCII KO (símbolos cinza claros) foram imunizados como descrito na figura 14. A 
resposta de anticorpos IgG anti-MSP119 foi analisada por ELISA 5 dias antes da 
segunda dose (pré-boost, símbolos vazados) e 14 dias após a administração da dose 
de reforço (pós-boost, símbolos cheios). Os gráficos mostram o título de anticorpos dos 
diferentes grupos normalizados em escala log10 e os animais estão representados 
individualmente. As barras horizontais representam a média de cada grupo. 
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4.12  Imunização com o anticorpo αDEC-MSP142 e αDEC-MSP119 induz 

anticorpos que reconhecem a proteína MSP119 na superfície de células 

HEK 293T. 

 

Células HEK 293T foram transfectadas com os plasmídeos que codificam 

a proteína MSP119 e a proteína DBP que foi utilizada como controle (gentilmente 

cedido pela Dra. Irene da Silva Soares, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 

USP). Uma semana depois da transfecção, essas células foram desprendidas 

da placa e contadas. Cem mil células transfectadas com as proteínas MSP119 ou 

DBP foram incubadas com diferentes diluições dos soros dos animais 

imunizados com os mAbs quiméricos conforme mostrado na figura 17. Após 30 

minutos de incubação, as células foram lavadas com tampão de FACS (PBS+2% 

soro fetal bovino) e incubadas com um anticorpo secundário anti-IgG de 

camundongo marcado com PE. As amostras foram então lidas em citômetro de 

fluxo e analisadas utilizando-se o software FlowJo (TreeStar). 

Como podemos observar na figura 17, o soro de animais C57BL/6 (17 A 

e B) e B10.A (17 C e D) imunizados com o αDEC-MSP142 foi capaz de 

reconhecer a proteína MSP119 na superfície de células HEK mesmo com alta 

diluição (figura 17A e 17C) enquanto animais imunizados com αDEC-MSP119 

tivemos que usar uma diluição menor dos soros, ou seja, tivemos que usar uma 

quantidade maior de anticorpo para que obtivesse o mesmo resultado (figura 

17A e 17C). Como esperado (figura 17B e 17D), os anticorpos induzidos nos 

animais imunizados com αDEC-MSP142 e αDEC-MSP119 não se ligaram a células 

HEK que expressavam a proteína DBP. 
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4.13  A imunização com o mAb αDEC-MSP142 induz a produção de anticorpos 

contra MSP119 com maior afinidade. 

 

A detecção de todas as subclasses de IgG em ambas as linhagens de 

camundongos e especialmente nos animais que foram imunizados DEC-

MSP142 sugeriram que as células B sofreram mudança de classe e 

provavelmente maturação por afinidade. Por esse motivo resolvemos realizar 

usar um experimento que determina a avidez por ELISA utilizando ureia (151). 

Como podemos observar na figura 18, os anticorpos anti-MSP119 

induzidos em camundongos C57BL/6 ou em camundongos B10.A imunizados 

 

Figura 17 - Imunização com os mAbs αDEC-MSP142 e αDEC-MSP119 induz 
anticorpos que reconhecem a proteína MSP119 na superfície de células HEK293T 
transfectadas. (A) Células HEK 293T expressando a proteína MSP119 incubadas com 
diferentes diluições de soros de animais C57BL/6 imunizados com anticorpos 
quiméricos. (B) Células HEK 293T expressando a proteína DBP incubadas com 
diferentes diluições de soros de animais C57BL/6 imunizados com anticorpos 
quiméricos. (C) Células HEK 293T expressando a proteína MSP119 incubadas com 
diferentes diluições de soros de animais B10.A imunizados com anticorpos quiméricos. 
(D) Células HEK 293T expressando a proteína DBP incubadas com diferentes diluições 
de soros de animais B10.A imunizados com anticorpos quiméricos. 
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com DEC-MSP142 mostraram um índice de avidez superior quando 

comparados aos dos animais imunizados com DEC-MSP119. 

Em resumo, os resultados até aqui demostram que a imunização com 

DEC-MSP142 é capaz de induzir uma resposta imune humoral forte e mais 

completa quando comparada com a imunização com DEC-MSP119. Para 

elucidar melhor como essa resposta foi gerada partiremos agora para os ensaios 

celulares. 

 

 

 

 

4.14  Análise da resposta celular em camundongos C57BL/6 ou B10.A    

imunizados com os mAbs quiméricos na presença do adjuvante Poly (I:C).  

 

Além da análise da resposta humoral, decidimos também verificar se seria 

possível detectar alguma resposta imune celular induzida nos animais 

imunizados com os diferentes mAbs quiméricos. Dados na literatura utilizando 

MSP142 de P. falciparum e P. yoelii vem mostrando que os epítopos de células T 

CD4+ estão presentes na porção de 33 kDa desta molécula. Para analisar a 

Figura 18  

Figura 18 - O direcionamento da proteína MSP142 para o subtipo de células 
dendríticas CD8+DEC205+ induz anticorpos de alta avidez. (A) A avidez foi 
detectada por ELISA utilizando 7 M de ureia durante 5 min. O índice de avidez foi 
calculado como a razão entre a DO490 obtida depois e antes do tratamento com 
ureia, multiplicada por 100. Os resultados são expressos em média ± SD de dois 
experimentos diferentes realizados em triplicada . One-way ANOVA seguida do 
pós-teste de Tukey . ** Refere-se a p<0,01 e * refere-se a p<0,05. 
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resposta imune celular nas duas linhagens de camundongos, utilizamos as 

proteínas recombinantes MSP119 e MSP133. 

A figura 19 mostra o número de células produtoras de IFNγ por milhão no 

baço de camundongos C57BL/6 (figura 19A) ou B10.A (figura 19B). Podemos 

observar claramente um número maior de células produtoras de IFNγ em ambas 

as linhagens quando os animais foram imunizados com o mAb αDEC-MSP142 e 

tiveram suas células reestimuladas in vitro com a proteína MSP133 (comparar 

barras pretas na figura 19A e 19B). Quando as mesmas células foram 

reestimuladas com a proteína MSP119, o número de células produtoras de IFNγ 

não foi diferente do número encontrado nos animais controle imunizados com o 

mAb αDEC vazio ou com aqueles imunizados com o mAb αDEC-MSP119 nos 

animais B10.A (figura 19B, barras cinzas). Baseados nos resultados 

apresentados na figura 19, podemos especular que essa quantidade de células 

produtoras de IFNγ parece responder a epítopos presentes na porção de 33 kDa. 

Para testar o epítopo descrito por Rosa et al. (148) realizamos experimentos 

(figura 19C) com 1 g/mL do peptídeo DYDVVYLKPLAGMYK na linhagem 

B10.A. Observamos nos ensaios celulares com o peptídeo descrito por Rosa et 

al. que a quantidade de células produtoras de IFNγ foi quase 3 vezes menor 

quando comparada à quantidade obtida com a reestimulação com a proteína 

MSP133. Com isso concluímos que devem haver outros epítopos nesta proteína 

capaz de ativar células T. 
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4.15 Produção das citocinas IFNγ, IL-2 e TNFα ex vivo pelas células dos 

animais imunizados com αDEC-MSP142 após serem reestimuladas com 

as proteínas e peptídeos de interesse. 

 

Analisamos pelo método de Intracellular Staining (ICS) a expressão de 

algumas citocinas por linfócitos T CD4+ tipicamente associadas a uma resposta 

imune tipo Th1 no baço dos camundongos imunizados com os diferentes mAbs 

quiméricos na presença de Poly I:C. Dessa forma, analisamos a porcentagem 

de células produtoras de IFNγ, IL-2 e TNF. Fizemos uma marcação intracelular 

para cada uma das citocinas e separamos as células em linfócitos T CD3+CD4+ 

e CD3+CD4- (provavelmente células T CD8+). A figura 20 mostra a porcentagem 

de células T CD3+CD4+ produtoras de cada uma das citocinas nos diferentes 

grupos reestimulados com as proteínas MSP119, MSP133 e com o peptídeo 

DYDVVYLKPLAGMYK. Não detectamos nenhuma resposta nas células T 

CD3+CD4- (dados não mostrados). Na figura 20A temos células de 

camundongos C57BL/6 reestimuladas com as proteínas MSP133 e MSP119 e 

como podemos observar que os animais imunizados com αDEC-MSP142 e 

reestimulados com a proteína MSP133 foram capazes de produzir IFNγ, IL-2 e 

TNFα de forma significativa. Além disso, nos animais C57BL/6 fomos capazes 

de acompanhar essa resposta 6 meses após a imunização (figura 21) quando 

observamos que, mesmo após esse período, as células dos camundongos 

Figura 19 - Esplenócitos derivados de animais imunizados com o mAb αDEC-
MSP142 produzem IFNγ quando reestimulados com a proteína MSP133 em duas 
linhagens diferentes de camundongos. Grupos de camundongos C57BL/6 (A) e 
B10.A (B) foram imunizados como descrito na figura 14. A resposta imune celular foi 
avaliada por ELISPOT 20 dias após a administração da dose de reforço. Os 
esplenócitos totais foram estimulados com 1 μg/mL das proteínas recombinantes 
MSP133 (barras pretas) ou MSP119 (barras cinzas). (C) Os esplenócitos de animais 
B10.A foram estimulados com 1 μg/mL do peptídeo DYDVVYLKPLAGMYK (barras 
pretas) ou peptídeo não relacionado (barras cinzas) O gráfico mostra o número de 
células produtoras de IFNγ por milhão de células totais descontando-se o número de 
spots formados na ausência de qualquer estímulo. O ensaio foi feito em triplicata e as 
barras indicam a média ± desvio padrão. Experimento representativo de dois 
realizados independentemente. One-way ANOVA seguida do pós-teste de Tukey . *** 
Refere-se a p<0,001 e ns refere-se a não significativo.  
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imunizados com  αDEC-MSP142 e reestimulados com a proteína MSP133 ainda 

foram capazes de produzir quantidade expressivas dessas citocinas.  

Verificamos também a produção de citocinas na linhagem de animais B10.A 

(figura 20B), porém nesses animais não acompanhamos a longevidade da 

resposta celular. Além disso, resolvemos verificar a resposta celular nos animais 

B10.A reestimulados com o peptídeo DYDVVYLKPLAGMYK (figura 20C) e, mais 

uma vez, apenas animais imunizados com αDEC-MSP142 foram capazes de 

responder. Esse dado já era esperado uma vez que o peptídeo 

DYDVVYLKPLAGMYK é descrito como parte do fragmento de 33 kDa e já 

havíamos detectado a produção de IFNγ por ELISPOT. Os dados apresentados 

acima indicam que as células T CD4+ de animais imunizados com αDEC-MSP142 

são capazes de produzir IFNγ, IL-2 e TNFα quando entram em contato coma 

proteína MSP133 recombinante. Esse dado é muito interessante uma vez que 

essas citocinas exercem inúmeras funções no controle da resposta imune em 

camundongos infectados com Plasmodium (152). 
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Figura 21 - Produção das citocinas IFNγ, IL-2 e TNFα ex vivo pelas células dos 
animais imunizados há 6 meses com αDEC-MSP142. Grupos de camundongos 
C57BL/6 foram imunizados como descrito na figura 14. Os esplenócitos foram retirados 
6 meses após imunização e incubados com 5 μg/mL das proteínas recombinantes 
MSP119 e MSP133 e as citocinas IFNγ, IL-2 e TNFα foram detectadas por marcação 
intracelular. O gráfico mostra a porcentagem de células produtoras de IFNγ, IL-2 e TNFα 
no gate de células CD3+CD4+. 
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Figura 20 - Produção das citocinas IFNγ, IL-2 e TNFα ex vivo pelas células dos 

animais imunizados com αDEC-MSP142 após serem reestimuladas com as 

proteínas MSP119 e MSP133 ou com peptídeo específico. Grupos de camundongos 

C57BL/6 (A) e B10.A (B e C) foram imunizados como descrito na figura 14. Os 

esplenócitos foram incubados com 5 μg/mL das proteínas recombinantes MSP119 e 

MSP133 (A e B), com o peptídeo DYDVVYLKPLAGMYK (C) e as citocinas IFNγ, IL-2 e 

TNFα foram detectadas por marcação intracelular. O gráfico mostra as porcentagem de 

células produtoras de IFNγ, IL-2 e TNFα no gate de células CD3+CD4+. 
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4.16 Imunização de animais com o mAb αDEC-MSP142 induz células T CD4+ 

polifuncionais. 

 

 Alguns trabalhos usando o modelo de direcionamento de antígenos para 

a população de células dendríticas DEC205+CD8α+ mostraram uma resposta 

polifuncional de linfócitos T CD4+ (com produção simultânea de IL-2, IFNγ e 

TNFα) bastante duradoura e também protetora (53). Por esse motivo, 

resolvemos avaliar a presença dessas células polifuncionais em nosso modelo. 

Dessa maneira, analisamos a porcentagem de células produtoras de IFNγ, IL-2 

e TNF simultaneamente. Fizemos uma marcação intracelular para cada uma 

das citocinas e as detectamos na população de linfócitos T CD3+CD4+. A figura 

22 mostra a porcentagem de células T CD3+CD4+ que são triplo, duplo ou que 

produzem somente uma citocina nos camundongos C57BL/6 (figura 22A) e 

B10.A (figura 22B). Neste caso, as células dos animais foram reestimuladas 

somente com a proteína MSP133. Não detectamos nenhuma resposta nas 

células T CD3+CD4- (dados não mostrados). Desta forma, estes dados indicam 

que a fonte destas citocinas são células T CD4+. Evidenciamos de forma clara 

que o direcionamento do fragmento de 42 kDa para a população DEC205+CD8α+ 

nos animais C57BL/6 e B10.A induz um número significativo de células 

polifuncionais. 
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Figura 22 - Imunização de camundongos com o mAb αDEC-MSP142 induz células 
T CD4+ polifuncionais que produzem IFNγ, IL-2 e TNFα quando reestimuladas com 
a proteína MSP133. Grupos de camundongos C57BL/6 (A) e B10.A (B) foram 
imunizados como descrito na figura 14. Os esplenócitos foram incubados com 5 μg/mL 
da proteína MSP133 e as citocinas IFNγ, IL-2 e TNFα foram detectadas por marcação 
intracelular. O gráfico mostra as porcentagem de células produtoras de todas as 
combinações das três citocinas no gate de células CD3+CD4+. O ensaio foi feito em 
duplicata e as barras indicam a média ± desvio padrão. Experimento representativo de 
dois realizados independentemente. 
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4.17 Células dos animais imunizados com o anticorpo αDEC-MSP142 proliferam 

frente a um estímulo com a proteína MSP133 recombinante.  

 

 Analisamos também a proliferação de linfócitos T CD4+ através da 

técnica de CFSE. Além da produção de citocinas, as células T CD4+ dos animais 

C57BL/6 (figura 23A) e B10.A (figura 23B) imunizados com o mAb αDEC-MSP142 

foram capazes de proliferar quando reestimuladas com a proteína MSP133. 

Quando essas mesmas células de animais B10.A (figura 23C) foram 

reestimuladas com o peptídeo DYDVVYLKPLAGMYK, houve proliferação, mas 

esta foi quase 3x menor do que a obtida com o re-estímulo com a proteína 

MSP133.  Além disso, no caso dos animais C57BL/6, analisamos também a 

resposta celular 6 meses após a imunização e verificamos que, mesmo após 

esse período, conseguimos detectar células T CD4+ capazes de proliferar em 

contato com a proteína MSP133 recombinante nos animais imunizados com 

anticorpo αDEC-MSP142 (figura 24). 
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Figura 24 - Células dos animais imunizados com o mAb αDEC-MSP142 proliferam 
frente a um estímulo com a proteína MSP133 recombinante 6 meses após 
imunização. Grupos de camundongos C57BL/6 foram imunizados como descrito na 
figura 14. A resposta imune celular foi avaliada através de proliferação por diluição de 
CFSE.Seis meses após a imunização, os esplenócitos foram incubados com 5 μg/mL 
das proteínas recombinantes MSP133 e MSP119. O gráfico mostra a porcentagem de 
células T CD3+CD4+ que perderam CFSE (CFSElow) descontando-se a porcentagem 
de células que proliferaram na ausência de qualquer estímulo. O ensaio foi feito em 
triplicata e as barras indicam a média ± desvio padrão.  
 

 

Figura 23 - Células dos animais imunizados com o mAb αDEC-MSP142 
proliferam frente a um estímulo com a proteína MSP133 recombinante. 
Grupos de camundongos C57BL/6 (A) e B10.A (B e C) foram imunizados como 
descrito na figura 14. A resposta imune celular foi avaliada através de 
proliferação por diluição de CFSE. Os esplenócitos foram incubados com 5 
μg/mL da proteínas recombinantes MSP119, MSP133 (A e B) e peptídeo 
DYDVVYLKPLAGMYK (C). O gráfico mostra a porcentagem de células T 
CD3+CD4+ que perderam CFSE (CFSElow) descontando-se a porcentagem de 
células que proliferaram na ausência de qualquer estímulo. O ensaio foi feito 
em triplicata e as barras indicam a média ± desvio padrão. One-way ANOVA 
seguida do pós-teste de Tukey . *** Refere-se a p<0,001 e ns refere-se a não 
significativo. 
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Decidimos também avaliar a secreção de citocinas nos sobrenadantes 

das culturas de linfócitos. Para tanto, utilizamos o kit CBA mouse Th1/Th2/Th17. 

Conseguimos detectar somente IFNγ, IL-10 e TNFα no sobrenadante das células 

derivadas de animais imunizados com αDEC-MSP142 e reestimulados com a 

proteína MSP133 após 5 dias de cultura nos animais C57BL/6 (figura 25A) ou 

B10.A (figura 25B). Nos animais B10.A reestimulados com o peptídeo 

DYDVVYLKPLAGMYK (figura 25C) detectamos principalmente a presença de 

IFNγ e níveis mais baixos de IL-10. Esses dados indicam que a imunização com 

o mAb αDEC-MSP142 induz, além de uma forte resposta Th1, também a citocina 

IL-10 que tem caráter mais regulatório. 
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Figura 25 - A imunização com αDEC-MSP142  induz maior produção das citocinas 
IFNγ, TNFα e IL-10 após 5 dias de cultura. Os esplenócitos de camundongos C57BL/6 
(A) ou B10.A.(B e C) imunizados com  αDEC-MSP142  foram incubados com a proteína 
MSP133 (A e B) ou com o peptídeo  DYDVVYLKPLAGMYK (C). Após 120 horas, os 

níveis de IFN , TNF e IL-10 nos sobrenadantes da cultura foram medidos utilizando o 
kit CBA Th1/Th2/Th17. O ensaio foi feito em duplicata e as barras indicam a média ± 
desvio padrão. O experimento foi lido usando o aparelho FACS Canto. A análise foi feita 
utilizando o programa FlowJo (TreeStar). 

 

 

 

Os dados descritos até o momento demonstram que o mAb αDEC-

MSP142 foi produzido com sucesso e manteve sua capacidade de ligação ao 

receptor DEC205. Fomos também capazes de utilizá-lo em experimentos de 

imunização na presença de Poly (I:C) (ligante de TLR3 e MDA5) em duas 

linhagens diferentes de camundongos: C57BL/6 (H-2b) e B10.A (H-2a(k/d)). Ficou 

bastante claro que o direcionamento da proteína MSP142 para as células 

dendríticas DEC205+ em ambas as linhagens utilizadas induziu uma forte 

resposta humoral anti-MSP119.  

Em camundongos C57BL/6, demonstramos que esta resposta foi 

dependente de linfócitos T CD4+ pois, na ausência destas células, quase não 

detectamos uma resposta de anticorpos IgG anti-MSP119. Além disso, esse 

direcionamento foi capaz de induzir uma potente resposta celular contra o 

fragmento de 33 kDa da proteína MSP142 em ambas linhagens. 

No caso dos camundongos B10.A, Rosa et al. já haviam descrito um 

epítopo para células T CD4+ presente na porção de 33 kDa da MSP142 (148). 

Nós fomos capazes de detectar células produtoras de três citocinas inflamatórias 

capazes de proliferar frente ao reestímulo com o epítopo DYDVVYLKPLAGMYK 

descrito. No entanto, quando os linfócitos dos animais B10.A imunizados com o 

mAb αDEC-MSP142 foram reestimulados com a proteína MSP133, detectamos 

uma resposta celular mais robusta do que a detectada com o peptídeo. Desta 

forma, acreditamos que existem outros epítopos na porção de 33 kDa que sejam 

responsáveis por essa resposta.  
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4.18  Análise comparativa da imunização com os mAbs quiméricos e com as  

proteínas recombinantes. 

 

 Em uma tentativa de comparar o efeito do direcionamento com o não 

direcionamento, decidimos imunizar camundongos C57BL/6 com os mAbs 

αDEC-MSP142 e αDEC-MSP119 e compará-los com animais imunizados com as 

proteínas recombinantes MSP133, MSP119 ou com uma combinação de 

MSP133+MSP119. É importante mencionar que fizemos várias tentativas de 

produzir a proteína MSP142 recombinante em bactérias e nunca obtivemos 

sucesso (dados não mostrados). Por esse motivo, imunizamos um grupo de 

animais com as duas proteínas recombinantes juntas. 

As imunizações foram realizadas da mesma forma que nos experimentos 

anteriores, sendo que cada animal recebeu 5 µg de cada mAb quimérico ou uma 

concentração de proteína equivalente à quantidade de MSP133 (1,5 µg) e MSP119 

(1 µg) contida em 5 µg do anticorpo. 

A figura 26 mostra a resposta humoral medida pela produção de 

anticorpos IgG contra a proteína MSP119 nos grupos de animais imunizados com 

os mAbs quiméricos ou com as proteínas recombinantes. Podemos observar que 

tanto os animais que foram imunizados com a proteína MSP119 quanto aqueles 

imunizados com a combinação das proteínas MSP133+MSP119 apresentaram 

altos  títulos de anticorpos anti-MSP119. De fato, os níveis de anticorpos anti-

MSP119 não foram diferentes daqueles encontrados nos animais imunizados 

com o mAb αDEC-MSP142.  
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Figura 26 -  Imunização com o mAb híbrido αDEC-MSP142 ou com a proteína 
MSP119 recombinante induz resposta semelhante contra a proteína MSP119. 
Grupos de camundongos C57BL/6 foram imunizados com os mAbs αDEC-MSP142 e 
αDEC-MSP119 ou com as proteínas recombinantes MSP133, MSP119 ou MSP133+ 
MSP119 na presença de 50 μg de Poly (I:C). Trinta dias após a administração da primeira 
dose, os animais receberam uma dose de reforço. A resposta humoral foi analisada por 
ELISA 5 dias antes da segunda dose (pré-boost, símbolos brancos) e 14 dias após a 
administração da dose de reforço (pós-boost, símbolos pretos). Os gráficos mostram o 
título de anticorpos dos diferentes grupos normalizados em escala log10 e os animais 
estão representados individualmente. As barras horizontais representam a média de 
cada grupo. * p<0,05, *** p<0,001, ns= não significante 

 

 

Para obtermos maiores informações sobre a qualidade da resposta 

humoral nos novos grupos imunizados realizamos subtipagem de IgGs e 

também a calculamos a razão IgG1/IgG2c obtida em cada grupo, assim como 

feito nos experimentos anteriores.  

Na figura 27 comparamos a resposta induzida pela imunização com os 

mAbs quiméricos e com as proteínas recombinantes MSP119 bem como 

MSP133+MSP119. Podemos observar que a imunização com o mAb quimérico 

αDEC-MSP142 apresentou uma razão IgG1/IgG2c menor que 1 enquanto na 

imunização com as proteínas recombinantes, a razão foi bem maior que 1. Com 

esse resultado, podemos especular que a imunização com αDEC-MSP142 induz 

maior mudança de classe para IgG2c enquanto que na imunização com as 

proteínas recombinantes encontramos mais células B fazendo IgG1. 
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Como observamos nos experimentos anteriores, a imunização com 

DEC-MSP142 é capaz de induzir uma resposta imune humoral forte e mais 

completa quando comparada com a imunização com DEC-MSP119. 

Observamos essa diferença também quando avaliamos a avidez nos soros de 

animais imunizados com mAbs e com as proteínas recombinantes (Figura 28).  

Figura 27 - Avaliação de subclasses de IgGs contra a proteína MSP119 de P.vivax 
em diferentes grupos. Grupos de camundongos C57BL/6 foram imunizados como 
descrito na figura 26. As subclasses de IgGs foram determinadas 14 dias após a 
administração do reforço utilizando-se anticorpos específicos para cada subclasse. O 
gráfico mostra o título de anticorpos dos diferentes grupos normalizado em escala log10. 
As médias ± desvios padrão estão representadas para cada subclasse e cada grupo. 
Acima dos gráficos estão mostradas as razões IgG1/IgG2c para cada grupo imunizado. 
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Além da resposta humoral, avaliamos também a resposta celular nos 

animais imunizados com os mAbs quiméricos e proteínas recombinantes. A 

Figura 29 mostra o número de células produtoras de IFNγ por milhão no baço de 

camundongos C57BL/6. Podemos observar claramente um número maior de 

células produtoras de IFNγ, nos animais imunizados com o mAb αDEC-MSP142 

e que tiveram suas células reestimuladas in vitro com a proteína MSP133. No 

entanto, observamos que animais imunizados com proteína MSP119 e 

reestimulados com a mesma produzem IFNγ, o que pode indicar que há alguns 

epítopos para células T mais fracos na própria sequência da proteína MSP119. 

 

 

 

 

Figura 28 - O direcionamento da proteína MSP142 para a subpopulação de células 
dendríticas CD8+DEC205+ induz anticorpos de alta avidez. (A) A afinidade foi 
detectada por ELISA anti-MSP119 utilizando 7 M de ureia durante 5 minutos. O índice 
de avidez foi calculado como a razão entre a DO490 obtida depois e antes do tratamento 
com ureia, multiplicado por 100. Os resultados são expressos pela média ± SD de dois 
experimentos diferentes realizados em triplicada.. One-way ANOVA seguido do pós-
teste de Tukey . ** Refere-se a p <0,001. Os resultados são representativos de 2 
experimentos independentes. 



107 
 

 

600

800

1000

1200

1400

1600

MSP133r

MSP119r

DEC MSP142 DEC MSP119 PTN MSP119
PTN MSP133

PTN MSP119

+

PTN MSP133

***
C

é
lu

la
s
 p

ro
d

u
to

ra
s
 d

e
  

IF
N

- 
 /

1
x
1
0

6
 t

o
ta

l

 

Figura 29 - Esplenócitos derivados de animais imunizados com o mAb αDEC-
MSP142 produzem IFNγ quando reestimulados com a proteína MSP133. Grupos de 
camundongos C57BL/6  foram imunizdos como descrito na figura 26. A resposta imune 
celular foi avaliada por ELISPOT 20 dias após a administração da dose de reforço. Os 
esplenócitos totais foram estimulados com 1 μg/mL das proteínas recombinantes 
MSP133  ou MSP119. O gráfico mostra o número de células produtoras de IFNγ por 
milhão de células totais descontando-se o número de spots formados na ausência de 
qualquer estímulo. O ensaio foi feito em triplicata e as barras indicam a média ± desvio 
padrão. Experimento representativo de dois realizados independentemente. 
 

 

Como fizemos nos experimentos anteriores resolvemos analisar a 

resposta imune celular avaliando a produção das citocinas IFNγ, IL-2 e TNFα . 

Na figura 30 temos células de camundongos C57BL/6 reestimulados com 5µg 

das proteínas MSP133 e MSP119 e podemos observar que os animais que foram 

imunizados com  αDEC-MSP142 e reestimulados com a proteína MSP133 foram 

capazes de produzir  IFNγ, IL-2 e TNFα de forma significativa. O mesmo não 

ocorreu com os animais imunizados com as proteínas recombinantes. 
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Figura 30 - Produção das citocinas IFNγ, IL-2 e TNFα ex vivo pelas células dos 
animais imunizados com αDEC-MSP142 após serem reestimuladas com as 
proteínas MSP119 e MSP133. Grupos de camundongos C57BL/6 foram imunizados 
como descrito na figura 27. Os esplenócitos foram incubados com 5 μg/mL das proteínas 
recombinantes MSP119 e MSP133. As  citocinas IFNγ, IL-2 e  TNFα foram detectadas 
por marcação intracelular. O gráfico mostra as porcentagem de células produtoras de 
IFNγ, IL-2 e TNFα no gate de células CD3+CD4+. 

 

 

 

 

Finalmente, também avaliamos a capacidade de proliferação dos 

linfócitos T CD4+ de animais imunizados com os diferentes mAbs quiméricos e 

proteínas recombinantes. A figura 31 mostra intensa proliferação de linfócitos T 

CD4+ somente nos animais imunizados com o mAb αDEC-MSP142 pulsado com 

a proteína MSP133. Mas uma vez, esses resultados indicam que a imunização 

de animais com o mAb αDEC-MSP142 induz respostas humoral e celular 

superiores do que quando usamos o anticorpo αDEC-MSP119 ou mesmo as 

proteínas recombinantes. 
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Figura 31 - Células dos animais imunizados com o mAb αDEC-MSP142 proliferam 
frente a um estímulo com a proteína MSP133 recombinante. Grupos de 
camundongos C57BL/6 foram imunizados como descrito na figura 26. A resposta imune 
celular foi avaliada através de proliferação por diluição de CFSE. Os esplenócitos foram 
incubados com 5 μg/mL das proteínas recombinantes MSP119 e MSP133. O gráfico 
mostra a porcentagem de células T CD3+CD4+ que perderam CFSE (CFSElow) 
descontando-se a porcentagem de células que proliferaram na ausência de qualquer 
estímulo. O ensaio foi feito em triplicata e as barras indicam a média ± desvio padrão. 
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 O direcionamento de antígenos para a população de DCs CD8α+ através 

da utilização de mAbs híbridos DEC205 tem sido utilizado com sucesso em 

diferentes modelos e se mostrou induzir células T CD8+ e CD4+ (51-53, 55-57, 

60, 153-158). Além disso, a indução de anticorpos contra o antígeno fundido 

também foi relatada anteriormente (51, 159). Todos estes estudos utilizaram 

antígenos anteriormente descritos como imunogênicos. No entanto, até onde 

sabemos, ninguém ainda direcionou diferentes fragmentos do mesmo antígeno 

para as DCs DEC205+ e perguntou qual seria o resultado da resposta imune. 

Para começar a responder esta questão, produzimos dois mAbs contendo 

fragmentos da proteína MSP1 derivada de P. vivax. O mAb DEC-MSP119 

contém o fragmento C-terminal de 19 kDa, que é normalmente alvo de anticorpos 

em indivíduos infectados (160-162), enquanto que o mAb DEC-MSP142 contém 

o fragmento de 19 kDa (MSP119) fundido com o fragmento 33 kDa (MSP133) que 

foi capaz de induzir respostas de células T no campo (143). É importante 

ressaltar que neste estudo, não foi avaliado se os epitopos de células T foram 

reconhecidos pelas células T CD4+ ou CD8+, além de que a sequência da 

MSP133 era derivada de P. falciparum ao invés de P. vivax  (143).  Ambos os 

mAbs híbridos foram produzidos com sucesso, conservaram sua antigenicidade 

e foram capazes de ligar-se ao receptor DEC205 expresso na superfície do 

subtipo de DCs CD8+. Esta não é a primeira vez que um antígeno derivado de 

Plasmodium é fundido com o mAb DEC205. Anteriormente, a proteína 

circumsporozoítica (CSP) de P. yoelii e de P. falciparum também foi utilizada 

para imunizar camundongos (51)  e primatas não humanos (57).  Contudo, até 

onde sabemos, é a primeira vez que um antígeno expresso pelo estágio 

eritrocítico (merozoitos) é fundido com o mAb DEC205. Nós nos aproveitamos 

do fato de que a MSP142 contém a MSP119 e imunizamos camundongos com 

ambos os mAbs híbridos numa tentativa de estudar a resposta de anticorpos 

anti-MSP119 induzida quando a MSP119 era direcionada sozinha ou fusionada 

com a MSP133. O uso do Poly (I:C) como um estímulo de maturação para as DCs 

está bem documentado na literatura e ele parece ser muito potente quando 

administrado em conjunto com mAbs de fusão contendo o DEC205 (53, 57, 61, 

157, 159, 163). Observamos um aumento nos títulos de anticorpos anti-MSP119 

ou anti-MSP133 após a administração da segunda dose, o que tem sido 
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consistentemente observado em outros modelos  (51, 61) . De forma 

interessante, os títulos de anticorpos anti-MSP119 aumentaram cerca de 100x 

quando a MSP142 foi direcionada para a população de DCs CD8α+ em duas 

linhagens diferentes de camundongos. Este resultado sugeriu que a presença 

de fragmento MSP133 estava ajudando a aumentar a resposta de anticorpos anti-

MSP119, possivelmente devido à presença de epítopos de células T adicionais 

na região de 33 kDa. No entanto, para nossa surpresa, a imunização com a 

proteína MSP119 recombinante ou com as proteínas. MSP133+MSP119 foi capaz 

de induzir títulos elevados de anticorpos anti-MSP119 nos camundongos 

C57BL/6 que não foram diferentes dos títulos induzidos pelo mAb  DEC-

MSP142. Este resultado foi inesperado, mas pode refletir uma maior persistência 

da proteína MSP119 recombinante na circulação, levando a um aumento na 

captação de antígeno por células B. Também não podemos excluir a 

possibilidade de que a proteína MSP119 possa conter epitopos de células T CD4+ 

minoritários e que possam ser responsáveis por auxiliar as células B a produzir 

anticorpos quando a proteína não é direcionada diretamente para as DCs 

DEC205+. 

 A dependência de células T auxiliares para a indução de respostas de 

anticorpos após o direcionamento para as DCs DEC205+ foi demonstrada depois 

da imunização de camundongos CD4 e MHCII KO, quando foi observado a 

completa redução da resposta de anticorpos nos animais. Para caracterizar mais 

detalhadamente a resposta de anticorpos anti-MSP119, analisamos 

cuidadosamente as subclasses de IgG induzidas quando os mAbs híbridos ou 

as proteínas recombinantes foram utilizadas. Surpreendentemente, a 

imunização com o mAb αDEC-MSP142 induziu um perfil muito diferente de 

subclasses de IgG quando comparado com perfil observado após a imunização 

com o mAb αDEC-MSP119 ou com as proteínas recombinantes. A proporção de 

IgG1 / IgG2c em animais imunizados com o mAb αDEC-MSP142 foi <1, indicando 

uma resposta de tipo Th1 em ambas as linhagens de camundongos analisadas. 

Por outro lado, os grupos imunizados com o mAb αDEC-MSP119 ou com as 

proteínas recombinantes apresentaram uma maior razão IgG1 / IgG2c (> 1) em 

ambas as linhagens. Artigos anteriores demonstraram que o direcionamento de 

antígenos através do receptor DEC205 é capaz de induzir títulos elevados de 

IgG2c (ou IgG2a, dependendo da linhagem do camundongo) (51, 61, 158). Estes 
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resultados também sugeriram que a imunização com αDEC-MSP142 poderia 

estar induzindo uma mudança mais pronunciada de classes de IgG, o que 

implicaria em aumento na maturação por afinidade. Medimos então o índice de 

avidez dos soros policlonais obtidos de camundongos imunizados com αDEC-

MSP142, αDEC-MSP119 ou com as proteínas recombinantes. Em ambas as 

linhagens de camundongos, o índice de avidez foi maior nos soros de animais 

imunizados com o mAb αDEC-MSP142, sugerindo que as células B específicas 

anti-MSP119 estavam sofrendo maturação por afinidade particularmente neste 

grupo de camundongos.  

 Por outro lado, a capacidade de se ligar à MSP119 expressa na superfície 

de células HEK293T transfectadas foi semelhante entre os grupos imunizados 

com mAbs αDEC-MSP142 ou αDEC-MSP119, quando consideramos as diluições 

em que ambos os soros apresentavam valores de DO semelhantes. Apesar da 

ligação semelhante observada quando foram utilizadas quantidades 

semelhantes de anticorpos anti-MSP119, o fato de a imunização com αDEC-

MSP142 induzir títulos de anticorpos mais elevados com avidez aumentada pode 

ser favorável nas áreas endêmicas, em que títulos mais elevados de anti-MSP119 

foram associados à proteção contra a malária (138). 

 Os resultados envolvendo a resposta de anticorpos anti-MSP119 descrita 

acima indicaram que as células T CD4+ estavam a ser ativadas durante a 

imunização com o mAb αDEC-MSP142, uma vez que a interação inicial das 

células T-B conduz à formação do centro germinativo, maturação por afinidade 

e mudança de isotipo. O aumento da produção de IgG2c nos levou a investigar 

se as células T eram capazes de produzir IFN-γ, uma citocina associada à 

produção desta subclasse (164). Pudemos detectar um elevado número de 

células T produtoras de IFN-γ em ambas as linhagens de camundongos 

imunizadas com o MAb αDEC-MSP142 apenas quando os esplenócitos foram 

pulsados com a proteína MSP133 recombinante. Isto indicou que os epitopos 

imunodominantes estavam restritos ao fragmento de 33 kDa da molécula. 

Curiosamente, não observamos uma resposta perceptível quando a proteína 

MSP133 foi utilizada como imunógeno. Por outro lado, foi possível detectar 

células T produtoras de IFN-γ em animais imunizados com a proteína MSP119 

quando as células foram pulsadas com a mesma proteína. Além disso, 

verificamos que as células T CD4+ induzidas pela imunização com o mAb αDEC-



114 
 

 

MSP142 foram capazes de produzir diferentes combinações de três citocinas 

inflamatórias (IFN, IL-2 e TNFα) e proliferaram quando pulsadas com a proteína 

recombinante MSP133. Estes resultados mostraram que a presença de epitopos 

imunodominantes no fragmento de 33 kDa de MSP1 ativam células T CD4+ 

polifuncionais e a resposta de anticorpos anti-MSP119. Em camundongos B10.A, 

foi possível detectar uma resposta específica contra o epítopo 

DYDVVYLKPLAGMYK previamente definido (148), mas mais epítopos estão 

provavelmente presentes na sequência MSP133, uma vez que esta resposta foi 

mais fraca do que a observada quando as células foram pulsadas com a MSP133 

recombinante. Para mapear completamente os epítopos imunodominantes, 

serão necessários experimentos adicionais utilizando bibliotecas de peptídeos. 

A indução da proliferação de células T CD4+ e produção de citocinas após 

imunização com um mAb αDEC205 híbrido na presença de poly (I: C) foi relatada 

anteriormente por Trumpfheller e cols (53) . A utilização do mAb αDEC205 

fusionado a uma proteína de HIV induziu principalmente células T CD4+ que 

proliferaram e produziram as três citocinas inflamatórias (IFN, IL-2 e TNFα). Em 

nosso caso, detectamos células T CD4+ que proliferaram vigorosamente após 

pulso com a MSP133 recombinante e foram capazes de produzir não só três 

citocinas simultaneamente, mas também duas ou uma. Por outro lado, a 

imunização com o mAb αDEC-MSP119 ou com as proteínas recombinantes foi 

extremamente ineficiente na indução quer de proliferação quer de produção de 

citocinas. Estes resultados reforçam a importância da escolha do antígeno 

quando se direciona para o receptor DEC205 na superfície de DCs CD8+. 

 Vale ressaltar que, ao contrário de outros resultados anteriormente 

relatados na literatura (51, 52, 153, 156, 157), nós não detectamos a proliferação 

de células T CD8+ ou a produção de citocinas quando a MSP142 ou MSP119 

foram direcionadas para as DCs DEC205+. A explicação mais simples pode ser 

que a sequência da MSP142 de P. vivax não contenha epítopos de células T 

CD8+ ou que esses epítopos não sejam reconhecidos pelos haplótipos dos 

animais C57BL/6 e B10.A. Não foi possível encontrar na literatura quaisquer 

relatos anteriores que tenham mapeado epítopos de células T CD8+ tanto na 

MSP142 de P. vivax quanto na MSP119. No entanto, encontramos um relato que 

descrevia epítopos de células T CD8+ na sequência da proteína MSP142 de P. 

yoelii. NO entanto, é importante mencionar que as sequências de aminoácidos 
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das proteínas MSP1 de P. vivax e P. yoelii são bastante distintas e que as células 

T CD8+ foram detectadas em camundongos BALB/c após a imunização com um 

adenovírus recombinante. Além disso, as células T CD8+ foram detectadas após 

o pulso dos esplenócitos com pools de peptídeos (147). De fato, quase todas as 

vezes que células T CD8+ foram detectadas após o direcionamento do antígeno 

para DCs DEC205+, a detecção foi medida utilizando bibliotecas de peptídeos 

sobrepostos ou peptídeos previamente descritos também células T CD8+ 

previamente enriquecidas (51, 52, 156, 157). Neste trabalho, não usamos 

bibliotecas de peptídeos sobrepostos ou enriquecimento de células T CD8+. Em 

vez disso, os esplenócitos foram pulsados diretamente com as proteínas 

recombinantes. A ausência de detecção de células T CD8+ pode também ter a 

ver com o momento da análise. Aqui analisamos as respostas imunes celulares 

no dia 20 após o reforço, enquanto que outros grupos normalmente analisam as 

respostas das células T em tempos mais curtos (165). Numa tentativa de 

maximizar a nossa janela de detecção, analisamos os animais no dia 5 após o 

reforço e ainda não conseguimos detectar a proliferação de células T CD8+ ou a 

produção de citocinas (dados não apresentados). No entanto, ainda não 

podemos descartar a possibilidade de ativação de células T CD8+ porque não 

enriquecemos as células T ou usamos bibliotecas de peptídeos. Na verdade, 

planejamos explorar essas possibilidades no futuro.  

 Finalmente, é importante ressaltar que a MSP142 é um antígeno expresso 

durante a fase eritrocitária do ciclo de vida de Plasmodium, e evidências apontam 

para um papel de anticorpos e células T CD4+ na proteção, enquanto que células 

T CD8+ teriam um papel mais pronunciado durante a fase pré-eritrocítica, antes 

que os parasitas alcancem o sangue. 

 Analisados em conjunto, os nossos resultados mostram que a escolha do 

antígeno pode ser importante na concepção de vacinas direcionadas para o 

subtipos de DCs DEC205+. 
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Nossos resultados nos permitem concluir que: 

 

  A produção dos mAbs quiméricos em fusão com as proteínas MSP142 e MSP119 

foi realizada com sucesso. Os anticorpos se mantiveram íntegros e sua 

capacidade de ligação específica ao receptor DEC205 foi preservada; 

 

 

 O direcionamento da proteína MSP142 para as células dendríticas DEC205+ 

induziu uma forte resposta humoral anti-MSP119 nas duas linhagens. imunizadas; 

 

 Em camundongos C57BL/6, demonstramos que esta resposta foi dependente de 

linfócitos T CD4+ pois, na ausência destas células, quase não detectamos uma 

resposta de anticorpos IgG anti-MSP119.  

 

 Animais imunizados com o anticorpo αDEC-MSP142 produziram diferentes 

subclasses de IgGs.  Além disso, a resposta humoral parece ter padrão Th1. 

 

 Células de animais C57BL/6 e B10.A imunizados com αDEC-MSP142 foram 

capazes de produzir três citocinas inflamatórias e de proliferar frente ao 

reestimulo a proteína MSP133.  
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