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RESUMO 

FOTORAN,W.L. Análise do papel de genes bir no processo adaptativo ao 
hospedeiro e desenvolvimento de proteolipossomos para potencial uso 
vacinal com Foco em reinvasão sanguinea de Plasmodium. 2017. 160 f. Tese 
(Doutorado em Parasitologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2017. 

 
A relação evolutiva entre mamíferos e Plasmodium compreende infecções 

com reflexos adaptativos de ambos os lados. A evasão imune pelo parasita e a 
aquisição imune do hospedeiro contra antígenos importantes são extremos de um 
longo processo. Genes e antígenos variantes do parasita funcionam nesse processo 
desempenhando papel evasivo, de citoaderência e manutenção do processo 
infeccioso. Hospedeiros podem adquirir imunidade efetiva por vacinas contra 
antígenos variantes e antígenos de caráter reinvasivo. Testamos aqui três desenhos 
experimentais visando: 1- Definir se antigenos variantes BIR estão associados a 
citoadesão em infecção murina e se sua localização é em eritrócitos infectados. 2- O 
papel de um transgene controlado por um promotor de genes variantes no processo 
adaptativo infeccioso, frente a hospedeiros que diferem em apenas um único gene. 
3- Criação de um modelo vacinal aplicável a qualquer antígeno relevante em 
infecções pelo gênero Plasmodium. Como resultados obtivemos que: 1- Antigenos 
BIR não parecem estar relacionados na cito adesão em modelo murino. 
Identificamos um outro grupo de antígenos com domínio LCCL que talvez 
desempenhe um papel de ligante. 2- promotores bir podem sofrer modulação em 
uma única infecção que difiere em somente um gene em hospedeiros. Os efeitos 
desencadeados foram maior parasitemia, anergia e tolerância imune sem afetar a 
morbidade da infecção de maneira nociva ao hospedeiro. Esse efeito parece ser 
mediado por subpopulações parasitarias usando exossomos entre parasita e 
hospedeiro. 3- Produzimos um sistema funcional de produção de proteínas 
recombinantes fusionadas a GPI que permite integração em lipossomos para usos 
vacinais. A prova de princípio foi o uso de antígenos PfRH5-GPI recombinantes em 
teste vacinal que conseguiram gerar anticorpos com alta atividade inibitória em 
cultivos de P. falciparum. Tomados em conjunto mostramos que o hospedeiro é 
capaz influenciar a expressão de transgenes controlados por promotores bir e que 
proteolipossomos contendo antígenos relevantes, como PfRH5, possuem potencial 
protetor quando vacinados contra malaria. 
 
Palavras-chave: Genes variantes. Exossomos. Integração parasita-hospedeiro. 
PfRH5 GPI. Vacina. 
  



 

 

ABSTRACT 

FOTORAN,W.L. Analysis of the role of  genes bir in the host-pathogen relation 
and development of proteoliposomes for the use in vaccines against blood 
stage forms of Plasmodium. 2017 160 p.  Ph.D. Thesis (Parasitology) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 
The relation between mammals and Plasmodium comprise infections with 

adaptive reflections for both sides. The immune evasion by parasites and immune 
acquisition by the host against important antigens are end points of a long process. 
Variant genes and proteins of the parasite can exert a role in this process by 
enabling immune evasion and cytoadherence resulting in the maintainence of the 
infective process. We tested three experimental approaches focusing on the 
following points:1-Show if variant BIR antigens are associated with cytoadherence 
during murine infections 2- The role of a transgene under the control of a variant 
gene promoter in adaptation to infection in hosts which express or not the transgene 
3- Creation of a vaccine model applicable to any relevant antigen in infections with 
Plasmodium. As results we showed that: 1-BIR antigenes are likely not related to 
cytoadhesion in the murine model. Cytoadherence in this model is probably related to 
exported parasite proteins with LCCL domains 2-bir promoters can be modulated 
during infection in hosts which which differ in one unique gene. The effects observed 
in this case was an increase in parasitemia, anergy and immune tolerance without 
affecting the morbidity of infection in the host. These effects are apparently mediated 
by parasite subpopulations producing exosomes that signal from the parasite to the 
host. 3- We generated a system for recombinant protein production where antigens 
are fused to GPI and then integrated onto liposomes for vaccine usage. The proof of 
principle was the use of recombinant PfRH5-GPI as vaccine which elicited antibodies 
with strong blocking activity in P. falciparum cultures. Together we have shown that 
the host environment is capable of modulating the activity of variant bir gene 
promoters and that proteoliposomes loaded with relevant malarial antigens such as 
PfRH5, are potentially protective when used as malaria vaccine. 

 
Keywords: Variant genes. Exosomes. Host-parasite integration. PfRH5 GPI. 
Vaccine.  
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1.1 Aspectos Gerais 

A malária, doença infecciosa causada por protozoários intracelulares 

pertencentes ao filo Apicomplexa, da ordem Coccidiida, subordem 

Haemosporidiidea, família Plasmodiidae, gênero Plasmodium ainda apresenta-se 

como um grande problema politico-social e de saúde pública em quase todos os 

paises pobres e em desenvolvimento em regiões tropicais. Em termos globais, a 

malaria continua sendo a parasitose mais letal, sendo que a parte da população 

mais acometida consiste em crianças de menos que cinco anos e mulheres grávidas 

na África no subcontinente subsaariano.(LONGLEY et al., 2015) 

Dentre as especies conhecidas sabe-se que membros do gênero Plasmodium 

infectam peixes, repteis, aves e mamiferos o que incluiu primatas superiores. 

Existem cinco especies que infectam humanos, sendo elas: Plasmodium falciparum, 

Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae e Plasmodium 

knowlesi. As mais importantes e frequentes infecções são causadas por P. 

falciparum e P. vivax sendo esses dois parasitas bem diferentes em termos de 

origem e proximidade evolutiva. 

P. falciparum, é uma espécie encontrada na Américas, África e Ásia, tem sua 

origem evolutiva em espaço africano e atinge grandes regiões do globo, 

apresentando os mais altos indices de mortalidade relativos a doença.  

P. vivax, é encontrada principalmente na Ásia, América Latina e algumas 

partes da África. Essa espécie em geral causa infecção mais branda apesar deste 

ponto ter sido discutido recentemente (RAHIMI et al., 2014) e possui formas 

dormentes em hepatócitos denominadas hipnozoito. Essas formas causam quadros 

de recaida da doença que podem ficar alojadas em células hepáticas por meses ou 

anos, reiniciando ciclos sanguineos com impacto importante na dispersão desse 

parasita no globo, mesmo em áreas com invernos mais rigorosos. 

De atual destaque nesse contexto é P. knowlesi, originalmente um patógeno 

natural de macacos (Pongo spec.), atualmente surge como uma nova espécie a 

infectar humanos com numeros crescentes de infecção. 

 A transmissão de malária é iniciada em seres humanos por mosquitos 

(fêmeas) infectados do gênero Anopheles (DRUGS et al., 2004). Esse gênero inclui 

aproximadamente 400 espécies, onde 60 são capazes de transmitir o parasita.  



5 

 

O vetor An. darlingi é a espécie predominante no Brasil em contrapartida de 

An. gambiae na África. A capacidade do parasita de adaptação a múltiplas espécies 

de anofelinos é fator importante pois eles diferem em caracteristicas importantes 

como antropofilia e competência vetorial. 

1.2 Distribuição Atual da Malária no Mundo 

Segundo o “World Malaria Report 2016”, da OMS, foram reportados no ano 

de 2015, 212 milhões de casos de malária, sendo 114 milhões deles na África 

(“WHO | World Malaria Report 2016,” 2016). O número global de mortes atribuídas à 

doença foi de 429.000, um valor potencialmente subestimado. No mundo, a 

letalidade se restringe fortemente a P. falciparum com aproximadamente 99% dos 

casos que levam a óbito sendo causados por esse parasita. No continente africano, 

a doença é responsável por 35% de todos os casos de mortes infantís, sendo que a 

cada 45 segundos morre uma criança de malária na África. Globalmente desde 2001 

até 2016, 6.8 milhões de mortes ocorreram por malaria sendo 94% em território sub-

saariano. A melhora na expectativa de vida dos afetados por programas que visem o 

controle da doença somam economicamente melhorias em valores de 2040 bilhões 

de dolares (entre 2000 à 2015), com cerca de 1810 bilhões somente em regiões 

subafricanas compreendendo 44% do produto interno bruto dos países afetados 

(“WHO | World Malaria Report 2016,” 2016).  

Nas Américas, a malária ocorre em 21 países, com 20% da população total 

vivendo em áreas de risco. Quase 90% dos casos de malária nas Américas ocorre 

nos 9 países amazônicos (OMS,Organização Mundial de Saúde 2010). 

 

Figura 1 - Mapa de morte e infecção por Plasmodium 

 

Distribuição de casos e mortes de malária pelo globo por milhões de habitantes. 
Fonte:(“WHO | World Malaria Report 2016,” 2016) 
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Figura 2 - Mapa de coexistência das espécies de Plasmódios mais impactantes 

 
Prevalência de casos por P.falciparum e P.vivax no globo. 
Fonte:(“WHO | World Malaria Report 2016,” 2016) 

 

Figura 3 - Gráfico que mostra a geografia dos casos clínicos de malária no mundo 
em 2007 

 

Gráfico pizza mostra as regiões da OMS com maior quantidade de casos clínicos de malária 
causados por P. falciparum (ordem decrescente). SEARO=South-Easth Ásia Regional Office. O mapa 
mostra a composição dos 87 países endêmicos para P. falciparum.  
Fonte:(Hay et al., 2010) 

1.3 Ciclo de vida dos parasitas 

O ciclo de vida desse parasita é complexo, com reprodução assexuada 

(esquizogônica) no homem e sexuada e assexuada no inseto vetor. 

Após a picada do mosquito fêmea infectado, do gênero Anopheles, os 

esporozoítos móveis são inoculados na derme e atingem ativamente por um 

movimento chamado gliding (revisado em (HEINTZELMAN, 2015)) a corrente 

sanguínea do indivíduo. Estes esporozoítos são levados rapidamente para o fígado 

e lá invadem os hepatócitos, iniciando a fase hepática do ciclo do parasita. Após 

uma série de etapas de divisões assexuadas (esquizogônica) e diferenciação, os 

esquizontes hepáticos liberam os merozoítas na corrente sanguínea. A duração 
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desta fase é espécie dependente; seis dias no caso de P. falciparum e oito dias no 

caso de P. vivax.  

Os merozoítas liberados saem recobertos em bolsas feitas por células 

hepáticas que na  corrente sanguinea espalham-se, iniciando o ciclo intra-eritrocítico 

(STURM et al., 2006). 

Ao invadir células vermelhas parasitas se alojam dentro de uma membrana 

modificada, oriunda da hemácia denominada vacúolo parasitoforo. Dentro dessa 

estrutura se desenvolvem em formas parasitárias classificadas como anel, trofozoito, 

esquizonte que após lise libera merozoitos na corrente sanguínea. 

 

Figura 4 - Ciclo de vida de Plasmodium  

 
Ciclo ilustrado da infecção por Plasmodium sp. 
Fonte: Wikipédia. 

 

Estes merozoítas invadem novos eritrócitos propagando o ciclo do parasita, 

que dura em média 48h e causa os sintomas característicos da doença. P. knowlesi 

e espécies murinas possuem um ciclo de apenas 24h enquanto P. malariae possui 

um ciclo de 72h.  

Provavelmente por estimulação de fatores decorrentes da infecção no 

hospedeiro e uma mudança transcricional no lado do parasita mediado pelo fator de 
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transcrição PfAP-G2 (KAFSACK et al., 2014), novas formas parasitárias podem se 

desenvolver para gametocitos que quando ingeridos por mosquito susceptivel darão 

início ao ciclo sexuado do parasita. 

Nesse ciclo são formados gametas (8 microgametas flagelados ou um 

macrogameta) que dão origem ao ciclo esporogônico. Ao final desse ciclo 

esporozoitos que tenham migrado para glândulas salivares estão aptos a iniciar 

novo ciclo infectivo em novo repastos sanguíneo. Mais detalhes do ciclo podem ser 

obtidos no review excelente de Cowman e Crabb (COWMAN; CRABB, 2006) 

 Cabe ressaltar que o entendimento detalhado de cada etapa do ciclo 

permite a chance de uma intervenção que possa impedir que os ciclos parasitários 

se propaguem, assim gerando oportunidades para o controle da doença. 

Na fase sanguínea é onde a mais intensa resposta imune ocorre, sendo por 

isso a fase onde os sintomas característicos da doença são gerados com ciclos 

febris que variam de 48-72h. Por tratar-se de uma fase reprodutível em laboratório 

(tanto em sangue humano como em modelos animais) é da fase sanguínea que se 

tem maior inferência em estudos que elucidem processos adaptativos ligados ao 

gênero Plasmodium sp. 

 Sabe-se que imunologicamente os anticorpos são as principais moléculas 

envolvidas na aquisição de imunidade contra antígenos sanguíneos da malária 

(CHAN et al., 2014), assim como linfócitos do tipo CD4 efetores e de memória 

(PEREZ-MAZLIAH; LANGHORNE, 2014). Vacinas contra a fase sanguínea visam a 

geração de anticorpos e linfócitos nos hospedeiros, na tentativa de interromper o 

ciclo sanguíneo. Antígenos associados a invasão de hemácias neste ponto são os 

mais promissores alvos (MIURA, 2016). 

Uma vez que esteja livre na corrente sanguínea, parasitas do gênero 

Plasmodium sp., em especial P. falciparum (o mais bem estudado do gênero), levam 

poucos segundos para iniciar o processo de infecção. O processo inicia-se 

geralmente com a associação de proteínas de superfície determinadas MSP, a mais 

bem estudada delas é denominada MSP1 (merozoite surface protein 1). Essa 

proteína interage com um transportador largamente encontrado na superfície de 

eritrócitos denominado Banda 3 (WINOGRAD et al., 2004). Ao conectar-se ao 

eritrócito a ser invadido, o parasita reorienta sua estrutura celular (através de 

rearranjos ativos de seu próprio citoesqueleto) permitindo o encontro de estruturas 
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secretadas pelas róptrias e micronemas (organelas celulares exclusivas do filo) com 

proteínas no eritrócito (revisado em (COWMAN; CRABB, 2006). 

Aparentemente, nesse ponto a proteína da róptria denominada PfRH5 é 

exposta e liga-se a seu receptor em eritrócitos, denominado basigina 

(BUSTAMANTE et al., 2013). Esse processo é vital para o processo de invasão e é 

assessorado por um complexo de duas outras proteínas também presentes no 

micronema conhecidas como CYRPA e RIPR (REDDY et al., 2015). Outra interação 

importante é a ligação entre RON2 (que é inserido na membrana da hemácia) e 

AMA1 (BARGIERI et al., 2013). O processo continua com movimentos do 

citoesqueleto parasitário, nos quais o antígeno CLAMP parece ter um papel decisivo 

(SIDIK et al., 2016), permitindo a inserção do parasita no eritrócito sob formação de 

vacúolo parasitóforo. Concomitantemente ou antes disso, a proteína MSP1 é 

processada liberando fragmentos dela mesma na corrente sanguínea e deixando 

apenas uma porção C-terminal denominada MSP119 (COWMAN; CRABB, 2006) na 

superfície do merozoíto. Uma vez instalado no interior do eritrócito o parasita 

desenvolve um sistema tubular no citosol da hemácia infectada. Essas vesículas, 

denominadas Maurer's clefts, permitem o estabelecimento de seu metabolismo 

celular até que conclua seu ciclo esquizogônico. Neste passo, que parece ser 

compartilhado em todos os Plasmódios estudados, incluindo espécies murinas, 

muitas proteínas são translocadas para o citossol da hemácia infectada ou mesmo 

para a membrana da hemácia infectada. O sinal específico que leva a secreção de 

proteínas do parasita através da membrana citoplasmática dele e do vacúlo 

parasitóforo é chamado PEXEL/VTS (HILLER et al., 2004; MARTI et al., 2004). 

Entretanto, existem antígenos que não possuem PEXEL mas que também são 

exportados para a hemácia infectada (HEIBER et al., 2013). 

1.4 Famílias multigênicas, sua regulação e seus reflexos  
metabólico-imunológicos na adaptação parasitária 

Frente a diferentes ambientes celulares os parasitas do gênero Plasmodium 

sp. devem ser capaz de lidar com mudanças bruscas para a manutenção do ciclo. 

Para efetivamente alterar suas características, a mudança nos padrões de 

expressão gênica devem ser efetuadas a todo momento em resposta ao ambiente 

que cerca cada estágio parasitário. A transcrição de genes do parasita é controlada 

por suas região promotoras, e muitas vezes modificações na cromatina local 
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permitem um controle epigenético de vários genes incluindo as famílias 

multigênicas, presentes em quase todo o gênero Plasmodium sp. (AY et al., 2015). 

Desse modo, uma adaptação relativamente rápida mostra-se possível, permitindo ao 

parasita se adequar a vários ambientes e tipos célulares completando o ciclo. A 

maior vantagem de adaptações epigenéticas é que não se envolvem mecanismos 

lentos como replicação, meiose e mutação para se adaptar. O entendimento da 

regulação epigenética assim se mostra um ponto interessante para explicar 

processos fisiológicos da doença e possível intervenção (MERRICK; DURAISINGH, 

2010). Adaptações ainda mais rápidas existem agindo de maneira pós-transcricional 

levando a reprogramações quase instantâneas, importantes no desenvolvimento 

sexual em hospedeiro invertebrado na hora da transmissão (TARIQUE et al., 2013). 

 

Figura 5 - Alterações epigenéticas em processos adaptativos de Plasmodium 

 
Modulação de genes por ação epigenética em Plasmodium. 
Fonte:Modificado de Duraisingh et al  , 2010)  

 

No gênero Plasmodium existem diversas famílias multigênicas e em P. 

falciparum as famílias que codificam antígenos potencialmente expostos são as 

famílias var (de variant) de aproximadamente 60 membros (SU et al., 1995), rif 

(repetitive interspersed family, 180 membros) e stevor de aproximadamente 30 

membros  (CHENG et al., 1998). Ainda existem as famílias Pfmc-2TM(SAM-

YELLOWE et al., 2004) com 11 membros. Os genes var e seus ortologos se 

encontram especificamente em espécies de Plasmodium que infectam primatas e 
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codificam para adhesinas denominadas PfEMP1 (Plasmodium falciparum 

erythrocyte membrane protein 1 (LEECH et al., 1984)) que medeiam a interação de 

hemácias infectadas com receptores endoteliais do hospedeiro. Uma vez instaladas, 

essas proteínas funcionam como ligantes em proteínas do hospedeiro permitindo 

desde evasão imunológica (por não deixar a hemácia infectada passar pelo baço) às 

síndromes severas, responsáveis por grande parte da letalidade associada a P. 

falciparum. Essas síndromes podem ocorrer em condições transitórias do 

hospedeiro (como malaria gestacional) ou impedir eliminação do parasita na 

corrente sanguínea, levando a quadros crônicos de infecção (por sequestramento de 

formas tardias do desenvolvimento eritrocítico)(MILLER et al., 2002; KRAEMER; 

SMITH, 2006). 

Esse fenômeno é largamente conhecido como citoadesão sendo considerado 

um dos fatores mais relevantes para a virulência e manifestações crônicas. Um 

resumo dos ligantes e dos quadros e efeitos da doença, associados a essas 

proteínas podem ser visto abaixo. 
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Figura 6 - Características da citoaderência de P. falciparum 

 
Variação antigênica de PfEMP1. Diversos fenótipos aderentes associam com as diferentes   seqüelas 
da malaria grave. Mudança sucessiva de fenótipos (letras A a F na figura abaixo) leva a constante 
evasão da resposta imune sem perda da capacidade de citoaderência da hemácias infectadas.  
Fonte: Miller et al. 2002. 

 

Diversos estudos apontam que a resposta imune contra esses alvos são 

marcadores de proteção do hospedeiro humano diminuindo a malignidade da 

doença e diminuindo sua letalidade (TRAVASSOS et al.2013). Genes dessa família 

normalmente não são expressos mais que dois (JOERGENSEN et al., 2010) por 

parasita e isso acontece por um forte controle epigenético na região promotora 

desses genes (VOSS et al., 2006). O motivo é a seleção clonal pelo sistema imune 

do hospedeiro, que seleciona clones que apresentem PfEMP1s distintas das já 

reconhecidas pelo hospedeiro (sendo assim, não passível o reconhecimento imune 

por anticorpos). Isso gera um mecanismo de variação antigênica que permite a 

persistência de longas infecções (KLEIN et al., 2014). Interessante mencionar é que 

a regulação da expressão de genes var é controlada por fatores que também 

regulam o comprometimento do parasita para transformação em gametócitos. O 
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knockdown do fator HP1 (heterochromatin protein 1) leva a expressão de vários 

genes var e também a de-repressao da transcrição do fator ApiAP2-G, cuja 

expressão leva a formação de gametócitos (PAINTER et al., 2011). Menos 

informações estão disponíveis sobre o papel funcional e o modo de transcrição de 

outras famílias multigênicas como rif cujos parálogos ocorrem em todas as espécies 

de Plasmodium. Assim sendo foram chamados PIR (Plasmodium interspersed 

repeats), a mais conservada entre todas as famílias multigênicas do gênero 

Plasmodium sp. (JANSSEN et al., 2004). Os genes PIR de Plasmodium vivax como 

genes do tipo vir, Plasmodium knowlesi como genes do tipo kir, Plasmodium berghei 

como genes do tipo bir, Plasmodium yoelii como genes do tipo yir e Plasmodium 

chabaudi como genes do tipo cir. Pouco se sabe sobre a função dos genes pir fora 

da sua localização genômica (CRAIG et al., 2012) em posição muitas vezes 

subtelomérica, lá sujeito a recombinação ectópica como também os genes var 

(FREITAS-JUNIOR et al., 2000). As famílias pir variam em quantidade numérica de 

alelos, nunca sendo menor do 100 alelos por genoma e com poucas funções 

conhecidas. Por ser de mais fácil cultivo, parasitas da espécie P. falciparum são 

largamente usados como modelo de estudo para esses fatores. 

Com a percepção de que as proteínas codificadas por var – PfEMP1 – sejam 

ligantes de receptores endoteliais do hospedeiro, a mesma função de antigenos PIR 

foi proposta. De fato, RIFINs específicos parecem funcionar como ligantes, como o 

alelo que media rosetting em certos grupos sanguíneos na ausência de ou em 

conjunto com PfEMP1 (GOEL et al., 2015). Coincidentemente, RIFINs são antígenos 

reconhecidos por soros de pacientes de área endêmica (ABDEL-LATIF et al., 2002). 

Entretanto, muitos alelos RIFIN não são exportados até a superfície do eritrócito 

infectado (JOANNIN et al., 2008) colocando em dúvida um papel como ligante. A 

regulação de genes rif parece ocorrer de forma semelhante dos genes var (HOWITT 

et al., 2009) , entretanto switching transcripcional de um alelo para um outro pode 

ser muito mais rápido (CABRAL; WUNDERLICH, 2009) que de genes var. 

Aparentemente, as mesmas modificações de cromatina regem a ativação e o 

silenciamento de rif (CABRAL et al., 2012).  

A exemplo de genes var, genes do tipo yir já foram relatados como sendo 

modulados pela resposta imune do hospedeiro (FONAGER et al., 2007). Diferente 

dos genes var, mas não muito de seus ortólogos rif, pir genes presentes em 

espécies que infectem murinos (bir/cir/yir) são expressos mais de um por vez e 
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parecem desempenhar papel adaptativo tanto no hospedeiro quanto no vetor 

(OTTO.,2014). 

Quando parasitas que infectam murinos são repassados muitas vezes sobre 

um mesmo animal de fundo genético isogênico, poucos genes da família pir são 

selecionados para serem transcritos dentro do repertório gênico de cada parasita 

(CUNNINGHAM et al., 2009). Esse processo no controle da expressão gênica 

permanece até que o parasita em questão sofra passagem no hospedeiro 

invertebrado ou sofra alguma pressão seletiva no hospedeiro, tal como seleção 

imune. Especificamente no hospedeiro invertebrado, a passagem no mosquito vetor 

leva uma enorme expressão de genes pir, que com sucessivas passagens voltam a 

ser reprimidos para uma quantidade numérica muito menor de genes expressos por 

parasita(SPENCE et al., 2013). Isso aponta que esses genes são importantes para 

adaptações parasita-hospedeiro-vetor até que se estabeleça uma relação dos genes 

ótimos sendo expressos para cada tipo de hospedeiro (CUNNINGHAM et al., 2005) . 

No caso de genes cir, a localização das respectivas proteínas CIR em 

diferentes compartimentos de eritrócitos infectados sugere múltiplas funções 

(LAWTON et al., 2012), estando também associada ao lado exterior de eritrócitos 

(sugerindo semelhança as funções de ligantes do tipo PfEMP1) (KAUL et al., 1994). 

Talvez por isso a expressão desses genes parece se relacionar com órgãos 

específicos das subpopulações parasitarias que lá são encontrados (EBBINGHAUS; 

KRUCKEN, 2011). Não está claro quais motivos levam a isso e se ocorre por ação 

passiva por receptores em cada órgão ou ação ativa em resposta ao microambiente 

que cada órgão propicia (MERRICK; DURAISINGH, 2010).  

Recentemente estudos corroboraram com a função adaptativa de proteínas 

PIR em processos metabólicos. Parasitas que estão ainda na fase hepática da 

infecção demonstram a expressão de gene variantes ainda em hepatócitos. Nesse 

processo pré-eritrocitico, genes do tipo pir são expressos e as proteínas produzidas 

parecem servir para captura de componentes metabólicos através de domínios 

protéicos START que permitem ao parasita a transferência de fosfatidilcolina do 

hospedeiro para o uso no metabolismo parasitário (FOUGÈRE et al., 2016). 

Diferente de artigos anteriores, esse estudo deixa claro o papel metabólico de ao 

menos uma proteina dessa família e a localização de muitos outros membros em 

regiões internas de células infectadas, possivelmente associados a processos 

citoplasmáticos distintos. Uma vez que centenas de genes são conservados por 
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genoma, é provável que seus papeis funcionais se estendam a outras formas de 

adaptação parasita-hospedeiro. 

1.5 Comunicação intercelular no gênero Plasmodium por 
meio de vesículas 

Muitos processos biológicos em organismos multicelulares requerem 

comunicação entre tecidos distantes. No caso de Plasmodium, a coordenação em 

várias etapas com estágios distintos, como forma hepático-sanguínea e gametócitos, 

apresenta constante interação entre diferentes células parasitadas e talvez o 

sistema imunológico do hospedeiro. Seja por usar sistemas fisiológicos do 

hospedeiro, tal como ciclos cicardianos (O’DONNELL et al., 2011) e sistemas 

fisiológicos da absorção férrica (EPIPHANIO et al., 2008), diferentes fases do 

parasita comunicam-se numa rede. Os efeitos desencadeados são variados e 

incluem: arraste do próprio metabolismo (evitando uma competição entre cepas pelo 

mesmo hospedeiro) até a completa diferenciação de parasitas em gametócitos(com 

conseqüente continuidade dos ciclos parasitários). Atualmente fica claro que essa 

rede de comunicação é coordenada entre diferentes células, por um sistema 

sofisticado de interação conhecido como exossomos ou microvesículas extra-

celulares.(REGEV-RUDZKI et al., 2013) 

 

Figura 7 - Origem e componentes de exossomos 

 
Formação de exossomos. MVB significa (multivesicular bodies) corpos multi vesiculares. Exossomos 
podem conter basicamente qualquer componente citoplasmático. 
Fonte:modificado de Schovery et al ,2015 

 

Exossomos permitem a passagem de diferentes componentes entre células 

distintas, variando seu conteúdo desde genes completos, RNAs, lipídios  e 
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proteínas. A versatilidade no conteúdo dessas vesículas torna possível uma grande 

variedade e funcionalidade no contexto parasita-hospdeiro (THÉRY et al., 2002). 

Dentre essas funções destacam-se um papel na comunicação parasita-parasita, 

manipulações parasita-hospedeiro e proteção imune na relação hospedeiro-parasita. 

(COAKLEY et al., 2015) 

No caso de vesículas produzidas em células infectadas por Plasmodium no 

contexto parasita-parasita, a passagem de DNA e proteínas já foi reconhecido. 

Acredita-se que outros componentes como RNA (incluindo talvez ncRNA com 

função ainda desconhecida) e outras moléculas possam ser secretados por essas 

exovesículas levando a diferentes efeitos no processo de infecção. É curioso notar 

que esse processo de sinalização permite também o sensoriamento do meio e a 

passagem de material genético que pode inclusive configurar uma transmissão 

horizontal de genes (pelo menos em nível experimental) (REGEV-RUDZKI et al., 

2013). 

A formação de gametócitos em P. falciparum parece ser parcialmente 

coordenado por exossomos. Nesse processo diferentes células liberariam vesículas 

com conteúdo citoplasmático para o sangue ou meio onde vivem. A liberação 

dessas vesículas é recebida por outros parasitas em locais distantes de sua 

emissão. Ao receber esses vesículas os parasitas receptores talvez reorganizem 

seu modo de transcrição, possivelmente via eventos epigenéticos, se transformando 

em gametócitos diferenciados. Em parte esse processo é controlado por fatores 

presentes no hospedeiro, tal como a presença de drogas ou fatores imunes e 

provavelmente densidade parasitaria no sangue (MANTEL et al., 2013). Esse 

processo se mostra vantajoso na medida em que um alto índice de infecção pode 

ser notado pelo próprio parasita por fatores de stress metabólico. Isso leva a uma 

intensificação na diferenciação de gametócitos, que permitem a uma subpopulação 

de uma mesma linhagem genética infectar um hospedeiro invertebrado dando 

continuidade ao ciclo. 

Essas vesículas celulares não servem somente como um meio de 

comunicação entre células parasitarias. Muitas delas servem inclusive para 

interação complexas com o hospedeiro. Em P.yoelii, essas vesículas contém 

antígenos que se usados para gerar resposta pro-inflamatória vacinal geram efeito 

imune esterilizante do ciclo sanguineo (MARTIN-JAULAR et al., 2011).  O cultivo e 

obtenção de vesículas obtidas de P. falciparum desencadeiaram resposta 
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inflamatória pelo sistema imune inato, servindo em parte para ativação de resposta 

anti-parasitaria. Tal efeito já foi observado em varias infecções causadas pelo 

gênero passando por P. vivax e P. berghei (MANTEL; MARTI, 2014; SCHOREY et 

al., 2015). 

Outros modelos tem demonstrado grande ativação imune por parte desses 

exossomos provenientes de Plasmodium sp., gerando uma gama de efeitos imunes 

pró-inflamatórios intensos. Quadros graves como malária cerebral são causados 

parcialmente por adesão parasitaria e parcialmente por extensa ativação imune 

desencadeando fatores pró-inflamatórios em um efeito em cascata denominado 

tempestade de citocinas (fatores imune pro infamatórios que em excesso podem ser 

letais). É possível que exossomos estejam associados ao menos parcialmente a 

esses processos.(SCHOREY et al., 2015)  

A interação entre parasita hospedeiro não está restrita somente a respostas 

pró-inflamatórias. Em diversos modelos parasitários, exossomos tem como 

finalidade não somente a ativação imunológica como também a supressão imune 

por diversos fatores (SCHOREY et al., 2015). Em Leishmania e Trypanosoma cruzi 

o efeito imediato dessas vesículas é uma geração de resposta imunossupressora 

mediada por citocinas antiinflamatórias permitindo um microambiente para a 

sobrevivência parasitaria (SCHOREY et al., 2015). Em acordo, para P. yoelii, a 

imunização com exossomos dessa espécie previne o surgimento de células com 

marcadores de exaustão clonal. Células que apresentam esses marcadores são 

atualmente tidas como grandes responsáveis por respostas imunológicas não 

efetivas e permanência crônica de parasitas na corrente sanguínea (FREEMAN; 

SHARPE, 2012). Não fica claro por quais métodos isso ocorre, mas sabe-se que a 

exemplo de infecções virais e cânceres essas vesículas estão associadas ao 

surgimento de células exaustas e conseqüente persistência de agente patogênico  

(WYKES et al., 2014). Provavelmente a retirada rápida da circulação desses fatores, 

por uma resposta vacinal prévia, possa ser um dos fatores que contribuam para 

diminuição de células exaustas. (MANTEL; MARTI, 2014) 

Algumas vacinas contra tumores visam utilizar componentes de exossomos 

como alvos vacinais para efetivamente bloquear seu efeito na geração de células 

imunologicamente anergicas (AZMI et al., 2013),(ZHANG et al., 2015).Tomado em 

conjunto, esses aspectos demonstram que além de se mostrarem um meio efetivo 

de interação com células infectadas e com o hospedeiro, essas vesículas e seus 
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componentes podem ser alvos vacinais efetivos de interesse para intervenções 

humanas contra malária. 

 
1.6 Novas tecnologias de controle contra malária 

Dada o extenso e complexo panorama que se estabelece numa infecção 

causada por parasitas do gênero Plasmodium, novas tecnologias se fazem 

necessárias para sua erradicação e controle, variando desde o uso clássico de 

fármacos até a geração de novas estratégias vacinais. 

Os métodos clássicos visam à utilização de drogas que interajam com o 

metabolismo ou a fisiologia parasitaria (CHOI et al., 2016). Infelizmente o reflexo 

dessas abordagens gera a constante seleção de parasitas resistentes que 

atualmente um entrave para usos de medicamentos e que tem se espalhado pelo 

globo (ASHLEY et al., 2014). Em vista dessa crescente demanda por novas drogas, 

a localização de novos alvos metabólicos que possam ser efetivos são altamente 

desejáveis. Por esse racional, a caracterização de genes PIR na manutenção 

metabólica do gênero Plasmodium torna-se atrativa para novos alvos.  

Por outro lado, estratégias vacinais são efetivas no controle de diversos tipos 

de infecções. Baseando-se nesse principio, alvos antigênicos de grande eficiência 

como PfRH5 (DOUGLAS et al., 2011) ou CSP (SCHWARTZ et al., 2012) são os 

grandes alvos contra malaria atualmente. No entanto, a as vezes dificil obtenção de 

alvos de forma recombinante é um problema, que requer soluções inovadoras como 

a mutação direcionada para obtenção de proteínas funcionais com expressão 

facilitada (CAMPEOTTO et al., 2017). 

A integração de métodos que sirvam para aprimoramento de ambas as 

estratégias através de viés tecnológicos é o futuro para o tratamento de grande 

endemias, dentre elas malaria. Dentre essas técnicas, a utilização de nanoestruturas 

para entrega de fármacos ou conteúdo antigênico tem se mostrado efetivo para 

transpor muitas das dificuldades presentes em abordagens farmacológicas e 

imunológicas (IRVINE, 2011). 

Atualmente lipossomos (vesículas nanométricas de forma esférica e estrutura 

lipídicas) destacam-se nesse processo. Contendo em seu interior um espaço aquoso 

que pode efetivamente carregar fármacos ou antígenos e uma camada lipídica que 

pode ser extensivamente modificada para conter ligantes específicos ou moléculas 

lipofílicas, essas nano estruturas amplificam largamente a efetividade de drogas e a 
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imunogenicidade de vacinas (SCHWENDENER, 2014). Por sua extensa capacidade 

de modificação essas estruturas podem auxiliar basicamente qualquer abordagem, 

podendo inclusive diminuir efeitos indesejáveis como efeitos colaterais de muitos 

tratamentos. Mesmo a integração de respostas farmacológicas e imunológicas é 

possível utilizando nano estruturas liposomais (KHAN et al., 2015). Por esse motivo 

uma abordagem que vise a obtenção de uma resposta imunológica adequada deve 

se basear numa estratégia que possa além de viabilizar o objetivo vacinal, trazer 

novas tecnologias para diferentes usos. 

 

Figura 8 - Versatilidade de usos para formulações lipossômicas. 

 
Modificações internas e externa em lipossomos. Em nosso modleo a modificação fica sendo a adição 
de antígenos sabidamente protetores com dominio GPI a parte externa, facilitando a geração de 
anticorpos com células do tipo B. 
Fonte:modificado de Irvine et al, 2011 

 

Em alguns modelos o uso vacinal de nano-estruturas lipídicas pode evidenciar 

efetiva resposta imunológica protetora. Utilizando antígenos presentes no processo 

de reinvasão, estruturas lipídicas compostas de antígenos associados ao exterior de 

merozoítos podem ser usados de maneira efetiva no controle de parasitemia. 

Podemos mostrar um efeito nesta direção para P. berghei e com ação esterilizante 

em P.yoelii (FOTORAN et al., 2016). Em P. falciparum, a imunização com nano-

lipossomos carrgeados com proteínas inibiram a reinvasão e provocaram efeitos 

atenuantes em processos relacionados a tempestades de citocinas (FOTORAN et 

al., 2015b). Embora essas estruturas contenham antígenos importantes para 

modelos vacinais, sua incorporação nas partículas é randômico uma vez que conta 
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somente com antígenos presentes em merozoítos extraídos naturalmente. Nessa 

linha alguns melhoramentos devem ser almejados. 

Para que se obtenha um modelo vacinal que possa conter antígenos definidos 

incorporados em lipossomos por porções hidrofílicas (e conseqüentemente o 

posicionamento exterior), o uso de antígenos recombinantes com domínios para sua 

purificação e obtenção são desejáveis (SINGH et al., 2015). O emprego de um 

sistema como esse, qualquer antígeno que possa ser obtido poderia ser purificado 

por extração química e conseqüente purificação para distintos usos em formulações 

lipossômicas. A aplicação de idéias já presentes, como proteínas recombinantes 

fusionadas a GPI, com modificações simples permitiriam seus usos para distintos 

objetivos podendo inclusive conter antígenos para malaria como o PfRH5 até 

possíveis alvos importantes como proteínas da classe PIR, caso estudos validem 

esses alvos como interessantes para proteção imune. 

Desse modo a incorporação de novas tecnologias e ampliação do 

conhecimento de subpartículas que levem a novos usos funcionais é de grande 

interesse (HA et al., 2016) para tratamentos em malária e outras doenças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES 
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1 - Demonstramos que antígenos em eritrócitos infectados podem exercer 

papel relevante em processos de controle parasitário e reversão em citoaderência. 

2 - Provavelmente, antígenos BIR não exercem um papel de citoaderência. 

Detectamos um antígeno com domínio reminescente a LCCL2, conhecido por ser 

ligante celular. 

 3 - Provamos que uma região 5’UTR bir in trans é modulável em P. berghei 

em dependência do fundo genético do hospedeiro. 

4 - Parasitas expressam GFP quando em hospedeiro que expressa GFP. 

Aparentemente, a expressão de proteínas contra quais o hospedeiro é tolerante 

impulsiona o desenvolvimento de anergia e produção de células regulatórias no 

sistema imune do hospedeiro. 

5 - Demonstramos que esses efeitos são restritos a subpopulações 

parasitarias e que o provável meio de comunicação parasita/hospedeiro para os 

efeitos observados parece ser por exossomos. 

6 - Criamos em paralelo um sistema de proteínas recombinantes que leve 

proteínas distintas a serem fusionas a GPI. 

7 - A incorporação desse domínio permite simples conjugação de proteínas a 

vesículas lipossomais. 

8 - Se destinadas para fins vacinais contra PfRH5, essas proteínas   

recombinantes em associação com lipossomos permitem gerar proteolipossomos  

com efeito imune protetor in vitro contra P. falciparum. 
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