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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 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO



 
 

 

 

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 



 
 

 

(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 



 
 

 

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


 
 

 

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 



 
 

 

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.  

 



 
 

 

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 



 
 

 

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).  



 
 

 

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 



 
 

 

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.  

 



 
 

 

 

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 



 
 

 

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. 

 

 



 
 

 

 

 

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. 



 
 

 

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).  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

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   



 
 

 

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,  



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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.  



 
 

 

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). 



 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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 



 
 

 

 

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 



 
 

 

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).  

 



 
 

 

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.  



 
 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 



                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES 
 

 



 
 

 

 

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
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