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RESUMO 

 

Castiñeiras, C. Recombinação ectópica e redistribuição do conteúdo de genes 
variantes em amostras de campo de Plasmodium falciparum [Tese]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2010. 
 
Entre cepas diferentes de P. falciparum existe uma grande variação entre as 

sequências das famílias de genes variantes. Um motivo para esta grande variedade 

é o fato que a maioria dos genes variantes se encontra em regiões subteloméricas e 

que o parasita é capaz de recombinar telômeros heterólogos durante a meiose 

(recombinação ectópica), levando a uma nova distribuição e a criação de novos 

genes variantes. Além desse fenômeno que ocorre durante a fase sexual do 

parasita, foi considerado que recombinações também podem ocorrer durante a fase 

mitótica na fase assexuada sanguínea. Neste estudo, procuramos monitorar a 

importância desta recombinação ectópica na geração de novos genes var em 

amostras de campo da Amazônia brasileira. Em experimentos paralelos elucidamos 

se existe recombinação ectópica também durante divisões puramente mitóticas. 

Observamos que muitos genes var que são compartilhados entre isolados mudam 

raramente ou não mudam de posição cromossômica. Observamos que no caso de 

mudança de posição cromossômica muitas vezes ocorreu duplicação do lócus. 

Muitos dos genes var compartilhados se encontraram em cromossomos 5-6 e 5-10. 

Por monitoramento de clones de 3D7 após 200 gerações não observamos nenhuma 

translocação de genes var subtelomérico ou telomérico indicando que a 

recombinação ectópica em mitoses é de fato um evento raro. 

 

Palavras-chave: Malária. Plasmodium falciparum. Variação antigênica. Famílias 

multigênicas. PfEMP1. Recombinação ectópica. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Castiñeiras, C. Ectopic recombination of chromosomes and gene variants 

redistribution of field isolates of Plasmodium falciparum [Ph.D.thesis]. São Paulo: 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2010. 

 

Different strains of the causative agent of malaria, Plasmodium falciparum, possess 

greatly varying repertoires of variant antigen encoding gene families. One reason for 

this variety lies in the fact that most of the variant gene families are found in 

subtelomeric regions. The parasite is able to recombine heterologous telomers during 

meiosis through a process termed ectopic recombination, potentially leading to a new 

distribution and creation of variant genes. Due to morphological similarities of 

chromosome end clustering in sexual as well as in asexual forms, it was 

hypothesized that ectopic recombination may also occur in mitotic asexual blood 

stage parasites. Herein we monitor the occurrence of ectopic recombination in field 

samples from the Brazilian Amazon. In parallel, we elucidated whether ectopic 

recombination also takes place in purely mitotic divisions. We observed that many 

var genes which are shared among isolates rarely change their chromosomal 

position. When a change occurred, we often observed chromosomal locus 

duplication and many of the shared genes were found on chromosomes 5-9 or 5-10. 

After outgrowth of the 3D7 strain for 200 generations with intermittent cloning we did 

not observe any translocation of telomeric or subtelomeric var genes, indicating that 

ectopic recombination in mitosis is a rare event. 

 

Keywords: Malaria. Plasmodium falciparum. Antigenic variation. Multigenic families. 

PfEMP1. Ectopic Recombination. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 



1.1 Aspectos gerais 

 

A malária é causada por parasitas protozoários intracelulares pertencentes ao 

filo Apicomplexa, da ordem Coccidiida, subordem Haemosporidiidea, família 

Plasmodiidae, gênero Plasmodium. Há quase 100 espécies de plasmódios, 22 das 

quais infectam macacos e 50 parasitam aves e répteis. As espécies que infectam 

humanos são: 

 

I – Plasmodium vivax, é encontrada principalmente na Ásia, América Latina e 

algumas partes da África. Está espécie tem em seu ciclo de vida uma fase 

denominada hipnozoíta, forma latente capaz de reativar e causar malaria após 

meses ou anos da picada do mosquito infectado (recaída). No Brasil é a principal 

espécie causadora da malária e é o parasita da malária humana mais prevalente no 

mundo (1). 

 

II – Plasmodium ovale, é encontrada principalmente na África (mais prevalente na 

África Ocidental), e nas ilhas do Pacífico Ocidental. É biologicamente e 

morfologicamente muito semelhante ao Plasmodium vivax, apresentando também o 

estágio de hipnozoíta em seu ciclo de vida. 

 
III – Plasmodium malariae, essa espécie é encontrada em todo o mundo e é a única 

espécie do parasita da malária que tem ciclo quartã (ciclo de três dias entre uma 

reinvasão e outra), as outras espécies têm ciclo terçã (ciclo de dois dias). 

 
IV – Plasmodium knowlesi, é uma espécie encontrada no sudeste asiático como 

patógeno natural de macacos. Recentemente esta espécie é tida como a quinta 

espécie capaz de parasitar o homem, especialmente em regiões asiáticas (2-4). 

 
V – Plasmodium falciparum, é encontrado na Américas, na África e na Ásia em áreas 

tropicais e subtropicais e é predominante na África. Essa espécie pode causar a 

malária grave, sendo responsável pela grande maioria das mortes causadas pela 

malária no mundo. 

 
A malária é transmitida entre seres humanos por mosquitos (fêmeas) do 

gênero Anopheles. Esse gênero inclui aproximadamente 400 espécies, mas apenas 



60 são capazes de transmitir o parasita da malária em condições naturais. 

Anofelinos que transmitem a malária são encontrados não apenas nas áreas 

endêmicas, mas também em áreas onde a malária foi eliminada, sendo, portanto, 

áreas que estão em constante risco de reintrodução da doença. 

No Brasil, o principal vetor é o Anopheles darlingi e na África o principal vetor 

é o Anopheles gambiae. Este último é considerado mais eficiente na transmissão do 

parasita devido a características como antropofilia, voracidade, longevidade e 

adaptabilidade.  

Plasmodium falciparum, o agente causador da malária trópica, tem levado a 

óbito aproximadamente três mil crianças por dia na África (5). No Brasil anualmente 

300-400.000 pessoas são infectadas (600.000 em 2005, das quais 23% por malária 

falciparum) (WHO World Malaria Report, 2008). Ainda segundo o “World Malaria 

Report 2008” da organização mundial de saúde (OMS) estima-se que em 2006 

ocorreram de 152-287 milhões de casos clínicos da doença com uma estimativa de 

610.000 a 1.2 milhões de óbitos. Números como esses tornam a malária um 

problema de saúde pública, pois afeta cerca de 100 países, principalmente os 

subdesenvolvidos, atingindo cerca de 40% da população mundial. 

 

Figura 1. Distribuição global de Plasmodium falciparum (1). Em azul escuro são destacadas 
as áreas onde ocorrem casos de malaria. 

 

No Brasil, a transmissão da malária está concentrada na Amazônia Legal, 

onde se registram 99.5% do total de casos. Essa região é composta pelos estados 

do Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, 

totalizando 807 municípios. 

 

 



1.2 Ciclo de vida de P. falciparum 

 

A transmissão do parasita do vetor anofelino para humanos e a manutenção 

do ciclo deste parasita envolve uma série de transformações morfológicas e inclui 

três fases, sendo duas em humanos e uma no mosquito: (1) reprodução assexuada 

nas células hepáticas (fase pré-eritrocítica, esquizogonia); (2) reprodução assexuada 

nos eritrócitos (ciclo eritrocítico, esquizogonia) e (3) desenvolvimento sexuado 

(gamogonia, onde ocorre o único evento meiótico do ciclo do parasita) e reprodução 

no mosquito (fase esporogônica).  

 

Figura 2. Ciclo de vida de P. falciparum: (A) reprodução assexuada nas células hepáticas 

(fase pré-eritrocítica, esquizogonia); (B) reprodução assexuada nos eritrócitos 

(ciclo eritrocítico, esquizogonia) e (C) desenvolvimento sexuado (gamogonia, 

onde ocorre o único evento meiótico do ciclo do parasita) e reprodução no 

mosquito (fase esporogônica) (modificado de (6)) 

 

O ciclo assexuado deste parasita se inicia com o repasto sanguíneo da fêmea 

anofelina infectada no hospedeiro humano, injetando na derme deste último uma 

pequena quantidade de saliva onde se encontram os esporozoítas, que são as 

formas infectantes do parasita. Somente uma parte dos esporozoítas, após um 

intenso movimento na derme, entra nos capilares sanguíneos, enquanto outros se 

dirigem aos vasos linfáticos (7, 8). Carregados pela circulação sanguínea, eles 

atingem os hepatócitos e os invadem ativamente, passando necessariamente por 



outras células, entre elas as células de Kupffer (9). A passagem por outras células 

ativa o parasita para a infecção definitiva dentro de um hepatócito (10). 

Dentro do hepatócito, os esporozoítos transformam-se, dentro de vacúolos, 

em células arredondadas denominadas criptozoítas, dando início à fase hepática da 

doença, onde o parasita passa por uma multiplicação assexuada denominada 

esquizogonia hepática, formando um esquizonte hepático com milhares de 

merozoítas (de 30.000 a 50.000). Para acessar a corrente sanguínea, os merozoítas 

derivados dos hepatócitos deixam a célula hospedeira confinados em merossomos e 

atravessam assim o endotélio dos vasos sanguíneos do fígado (11). Já na corrente 

sanguínea os merossomos se desfazem e merozoítas invadem as hemácias, dando 

início ao ciclo eritrocítico assexuado, que é responsável pela patologia da malária. 

Os merozoítas que possuem trofismo por hemácias e as invadem por um 

mecanismo que consiste de adesão, reorientação, e descarga de proteínas contidas 

nas micronemas e róptrias do merozoíta (12) invadem as hemácias e se localizam 

dentro de um vacúolo parasitóforo onde iniciam um desenvolvimento em seu interior 

passando por formas denominadas anel ou trofozoíta jovem, trofozoíta maduro e 

esquizonte. Por esquizogonia, cada hemácia infectada dá origem entre 16 – 32 

novos merozoítas dentro de 48 h (P. falciparum, P. vivax e P. ovale) ou 72 h (P. 

malariae), que reinvadem novos eritrócitos dando continuidade ao ciclo eritrocitário. 

Nas infecções causadas por Plasmodium falciparum, é rara a observação e formas 

maduras (trofozoítas e esquizontes) no sangue periférico, já que estas formas 

encontram-se citoaderidas nas paredes dos capilares profundos (13), evento que 

pode desencadear sintomas sérios na infecção por este parasita.  

Depois de algum tempo e por fatores ainda desconhecidos, uma parte dos 

parasitas se diferencia em gametócitos masculinos ou femininos. Os gametócitos 

não sofrem mais nenhuma divisão no ser humano e gametócitos maduros podem 

ser encontrados no sangue periférico. 

O ciclo sexuado se inicia com o repasto sanguíneo de uma fêmea anofelina 

no hospedeiro humano infectado, ingerindo sangue com os gametócitos. Já no trato 

digestivo do mosquito, os gametócitos femininos e masculinos são liberados e se 

diferenciam em macrogameta e microgameta, respectivamente. A fecundação ocorre 

poucos minutos após a alimentação sanguínea, formando o zigoto. Essa é a única 

forma diplóide do parasita, que logo depois se diferencia em oocineto, que é uma 

forma capaz de atravessar a membrana peritrófica e se instalar na parede interna do 



trato digestivo entre o epitélio e a lâmina basal. No oocineto ocorre à meiose, depois, 

ele se transforma em oocisto e envolve-se em uma cápsula grossa que ainda 

permite a passagem de nutrientes para a geração de esporozoítas haplóides 

(esporogonia). Os oocistos rompem liberando os esporozoítos, que migram 

ativamente para as glândulas salivares do mosquito, para onde passam mediante 

invasão envolvendo MAEBL e um receptor especifico (14). A inoculação de 

esporozoítos em um novo hospedeiro humano perpetua o ciclo de vida do parasita. 

 

1.3 Citoaderência, patologia e imunidade na infecção por P. falciparum 

 

No centro da patogenicidade da malária falciparum está a capacidade de 

adesão do EI a receptores endoteliais de vasos sanguíneos profundos (15); (16), 

além de adesão a eritrócitos não infectados, fenômeno denominado rosetting (17, 

18) e a plaquetas, fenômeno denominado clumping (19). 

O processo de adesão sequestra os eritrócitos infectados prevenindo 

clareamento no baço. Esta interação ocorre durante os estágios maduros do ciclo 

eritrocitário (trofozoíto e esquizonte) e gametócitos, e explica porque a maioria das 

formas observadas no sangue periférico são formas jovens do parasita (anel). 

Recentemente, um fenômeno parecido foi observado também em P. vivax, e apesar 

de ocorrer em menor quantidade, é possível que os casos observados de 

complicações graves em infecções com P. vivax são desencadeados pela 

citoaderência do parasita (20, 21). 

 Células endoteliais expressam uma grande variedade de receptores adesivos, 

que podem ser reconhecidos por ligantes na interação parasita – endotélio. Os 

receptores são: trombospondina (22, 23), CD36 (24, 25), ICAM-1 (intercellular 

adhesion molecule 1), superfamília das imunoglobulinas,(26), VCAM-1 (vascular cell 

adhesion molecule 1), PECAM- 1 (platelet/EC adhesion molecule), NCAM (neural 

cell adhesion molecule) (27), P- e E- selectina (23), CSA (chondroitin sulfate A) (28), 

HA (hyaluronic acid) (29), CR1 (complement receptor 1), integrinas αvβ3  (30) e 

gC1qR (globular C1q receptor)/HABP1 (hyaluronan-binding protein 1)/p32 (31, 32). 

O acúmulo de EI na microvasculatura de órgãos vitais, como cérebro e 

placenta, pode levar a complicações denominadas malária cerebral, que é 

frequentemente fatal, e a malária placentária pode gerar complicações no 

desenvolvimento do feto e até a morte da gestante (33, 34). Particularmente, dois 



receptores endoteliais parecem ser de grande importância para a patogenicidade da 

malária falciparum:  

- ICAM-1: a interação entre EI e ICAM-1 tem sido associada a malária cerebral, uma 

vez que foram encontrados co-localizados no cérebro em estudos post-mortem (35-

37); 

- CSA: a citoaderência de EI a sincitiotrofoblastos da placenta (38-40). 

A manutenção do parasita P. falciparum e sua proliferação no hospedeiro 

durante o estágio eritrocítico parecem depender do sucesso da expressão de 

moléculas na superfície do eritrócito infectado que medeiam a citoaderência nos 

receptores endoteliais. Uma família dessas moléculas (PfEMP1, Plasmodium 

falciparum erythrocyte membrane protein 1) é encontrada em estruturas elétron-

densas denominadas knobs (41). 

Em áreas de intensa transmissão a grande maioria dos casos fatais de 

malária falciparum é em crianças de 0-5 anos (42, 43). Repetidas exposições a 

diferentes cepas do P. falciparum leva ao desenvolvimento de imunidade parcial, 

baseada no reconhecimento do repertório de PfEMP1s e a outros antígenos. Assim, 

malária grave ou casos fatais em indivíduos adultos são raros (44). No entanto, 

durante a gravidez a mulher se torna novamente suscetível a doença (45, 46). 

 Múltiplos fatores imunológicos são responsáveis pelo controle da doença. 

Anticorpos específicos contra antígenos expressos por P. falciparum têm um 

importante papel na imunidade contra a malária (47) e várias citocinas têm sido 

relacionadas à proteção contra o parasita (48). 

 

1.4 Genes var e seus produtos: PfEMP1s 

 

 As PfEMP1s foram observadas no início dos anos 80 (15) como proteínas de 

alto peso molecular– 200 a 400 kDa – encontradas na superfície da hemácia 

infectada por P. falciparum (15), e é considerada a maior responsável pelo sequestro 

de eritrócitos infectados em capilares sanguíneos e órgãos do hospedeiro. 

 As proteínas PfEMP1s são codificadas pela família multigênica denominada 

var,  descritas em 1995 por três grupos de pesquisa independentes (49-51). Os 

genes var possuem dois exons: O primeiro exon codifica um grande domínio 

extracelular e uma pequena região transmembrana (TM) e o segundo exon codifica 

a região C-terminal, uma região intracelular relativamente conservada denominada 



ATS (acidic terminal segment). O ectodomínio é a região mais variável dessa 

proteína contem o segmento N-terminal (NTS) seguido de outros elementos como 

domínios DBL (Duffy binding-like domais), CIDRs (cysteine-rich inter-domain) e C2. 

O segmento N-terminal possui um motivo conservado PEXEL/VTS, que indica que 

esta proteína será exportada para a membrana (52, 53) . 

 As PfEMP1s têm uma organização modular (54-58), consistindo em vários 

números e combinações de domínios DBL de diferentes tipos (α, β, γ, ε, g e x) e 

CIDR também de diferentes classes (α, β e γ). A arquitetura global dessas proteínas 

é muito variável, tanto em termos de número total de domínios que a compõem, 

quanto a sua organização estrutural. Embora as PfEMP1s sejam muito variáveis, os 

promotores de genes var (região 5´upstream) são bastante conservados (54, 55, 59). 

Recentemente, houve uma reclassificação de domínios e uma reavaliação de 

domínios conservados entre genes var de diversos isolados de campo (60). 

 

 

Figura 3. Estrutura de uma versão PfEMP1 e indicação de possível capacidade de interação 
de domínios com alguns receptores do hospedeiro vertebrado (61).  

 

Diversos domínios podem interagir com determinados receptores ou partes 

deles (figura 3). Por exemplo, a interação do domínio DBL3-γ codificado pelo gene 

var2csa pode determinar a aderência de hemácias infectadas com parasitas 

expressando este gene var e sua PfEMP1 em CSA (46). A expressão de 

determinados domínios CIDR provoca a interação com CD36 (56). Estudos recentes 

mostraram que possivelmente há um sinergismo de vários domínios DBL na ação 

citoaderente de PfEMP1 (62).  



O genoma de P. falciparum possui aproximadamente 60 genes var (54, 60) e 

estão distribuídos ao longo dos 14 cromossomos no isolado 3D7 e outras cepas, 

sendo possível encontrar genes var em regiões subteloméricas ou centrais. A 

análise de cepas demonstra que a proporção de genes var centrais e subteloméricos 

é mantida, sendo 2/3 destes são genes subteloméricos e o restante está localizado 

em regiões centrais dos cromossomos 4, 7, 8 e 12 (60, 63). 

 

 

Figura 4. Organização dos genes var ao longo dos 14 cromossomos que compõem o 

genoma de Plasmodium falciparum (22.8 Mb que variam em tamanho de 0.7 a 3.4 

Mb). As setas indicam a orientação do gene. Genes flanqueados por UpsA (verde) 

são encontrados próximos aos telômeros, genes flanqueados por UpsC (azul) são 

encontrados em regiões internas (centrais) dos cromossomos, e genes 

flanqueados por UpsB (vermelho) são encontrados em regiões centrais e 

subteloméricas (64). 

 

Em geral os genes var são altamente polimórficos e não podem ser 

agrupados apenas conforme suas sequências codificadoras. Em decorrência da 

localização cromossômica e da sequência da região 5´upstream (Ups) promotora 

que os genes var podem ser divididos em UpsA, UpsB, UpsC e UpsE (var2CSA) (54, 

55), sendo que UpsE parece um subgrupo de UpsA (65). Os genes do grupo UpsA e 

UpsE são subteloméricos e transcritos em direção ao telômero. O grupo UpsE 

possui uma sequência promotora muito diferente dos demais genes var e consiste 

apenas do gene var2csa, que é razoavelmente conservado em diferentes regiões 

geográficas (66) e está associado a malária gestacional (67). Os genes do grupo 

UpsB são subteloméricos transcritos em direção ao centrômero, ou genes centrais 

que podem ser encontrados em “tandem" com outros genes var dos grupos UpsB ou 

UpsC. O grupo UpsC contem apenas genes var centrais. Inicialmente foi descrito 

também um grupo UpsD (var1csa), que foi reagrupado com o grupo UpsA devido a 



similaridade da sequência promotora desses grupos (57, 67). Foi proposto que um 

gene var ancestral duplicou e divergiu nos 3 genes var que originam cada grupo, e 

que algumas características foram trocadas entre grupos (55, 57). 

 Cada subtipo pode ser encontrado na mesma região do cromossomo, o que 

indica uma pressão para a permanência desses genes na mesma localização. E a 

mesma orientação e alta similaridade entre as sequências das regiões promotoras, 

forma grupos que aparentemente são predispostos à recombinação genética entre si 

(68). 

 Muitos são os esforços para correlacionar os subtipos var e as manifestações 

clínicas (69-73). A relação entre a transcrição de determinadas sequências DBLα, as 

únicas geneticamente acessíveis de forma global, e a gravidade da doença levou a 

uma nova classificação que tem como base o tipo PoLV (positions of limited 

variability 1 to 4) e o número de cistéinas encontradas no domínio DBLα. A 

importância da análise do número de cisteínas no domínio DBLα é suportada pela 

observação de que parasitas provindos de pacientes do Brasil com malária grave 

expressam domínios DBLα com poucas cisteínas, inicialmente descoberto por (74) 

depois confirmado por (56) e finalmente por (73). PoLV 1-4 são compostos por 4 

aminoácidos cada, encontrados em 4 posições em sequência a regiões de 

homologia entre todas as sequências DBLα (72). Através da análise PoLV/cisteínas 

são formados 6 grupos DSID (distinct sequence identifier), onde os grupos 1, 2 e 3 

são compostos por poucas cisteínas e  promotor UpsA em sua grande maioria, 

sendo associados a severidade da doença ao serem expressos, e grupos 4, 5 e 6 

possuem em sua maioria promotores UpsB, B/C e UpsC (75). 

 



 

Figura 5. Classificação de sequências DBLα grupos cisteína/PoLV (modificado de (75)). 

 

A transcrição dos genes var é estritamente controlada e ocorre na fase intra-

eritrocítica. Inicialmente e utilizando transcrição reversa e PCR foi encontrada uma 

grande quantidade de genes var transcrita (76, 77), embora talvez não como 

transcrito funcional inteiro (78, 79), mas somente um ou poucos transcritos var 

permaneceriam presentes na fase trofozoíta, e estes seriam os transcritos que 

seriam traduzidos para proteínas PfEMP1, responsáveis pelo fenótipo adesivo 

observado. Resultados posteriores, utilizando métodos diferentes e mais adequados 

encontraram que de fato um único transcrito é dominante tanto em anel quanto em 

esquizonte (80). A transcrição de genes var ocorre orquestrada por processos 

epigenéticos (81, 82) e modificações na estrutura da cromatina e (83, 84) 

especificamente em elementos do promotor do gene var  (85, 86) controlam o modo 

de transcrição destes genes, que foi denominado exclusão alélica, um processo 

comparável a transcrição de genes VSA de Trypanosoma brucei (87, 88). 

Recentemente foram publicados dados que indicam que o processo da exclusão 

alélica pode ser baseado na localização limitada de regiões subnucleares que são 

licenciados para transcrição de genes variantes (89), teoricamente tornando possível 

a existência de mais que um transcrito var por tempo. De fato foi descoberto um 

fenótipo da cepa 3D7 que expressa dois antígenos PfEMP1 diferentes 

 

 

 



simultaneamente numa única hemácia(90). Além da exclusão alélica, o parasita 

precisa controlar a velocidade da mudança de expressão de antígenos ao longo do 

tempo (switching). O switching transcricional ocorre numa taxa entre 0,025% (91) até 

16% (92). 

Além do sofisticado mecanismo de controle transcricional de genes var, a 

própria localização genômica deles em região subtelomérica facilita a acelerada 

recombinação de genes var (e de outras famílias multigênicas como rif e stevor). Em 

2005, Mu et al. mostraram por análise de milhares de single nucleotide 

polymorphisms que a região subtelomérica é muito mais sujeito à recombinação que 

partes centrais dos cromossomos (93). 

Concomitantemente, além de serem diferentes dentro de uma cepa, os genes 

var são altamente diversificados quando comparados entre cepas diferentes da 

África e da Ásia (94, 95), o que significa que uma cepa compartilha no caso extremo 

apenas dois ou três genes var incomuns que são conservados independente da 

localização geográfica (var1csa, var2csa e Type 3) (67); (33); (80), além de genes 

housekeeping, que são altamente conservados entre cepas de diferentes regiões 

geográficas (96-98). Assim, diferentes cepas de P. falciparum apresentam um vasto 

repertório de genes var, evidência que resultou na seguinte questão: Como esse 

amplo repertório é gerado? 

A diversidade na arquitetura da proteína codificada pela família multigênica 

var é, em parte, resultado da recombinação de genes var entre cromossomos não–

homólogos por um processo denominado recombinação ectópica, descrito pela 

primeira vez por Lucio Freitas-Junior e colegas (99, 100). 

 

1.5 Os cromossomos de P. falciparum e suas regiões subteloméricas 

 

 As regiões finais dos cromossomos de P. falciparum consistem de duas 

regiões estruturais distintas: o telômero e uma região polimórfica denominada região 

subtelomérica. Os telômeros têm papel fundamental em importantes processos 

celulares em eucariotas, como a completa replicação dos cromossomos e também 

são necessários para proteger os cromossomos de degradação e fusão. Os 

telômeros são compostos de repetições - (GGGTTT/CA) - organizadas em tandem e 

seguidas por grupos de sequências denominadas telomere-associated sequences 

(TAS). Essas sequências são espécie-específica e consistem em uma região 



codificadora e uma não codificadora. A região não codificadora é composta de um 

mosaico de seis diferentes blocos de sequências repetidas localizado entre o 

telômero e a região codificadora. Esses elementos são denominados telomere 

associated repetitive elements (TAREs) (101, 102).  

Adjacentes a essas repetições, e completando o que se denomina regiões 

subteloméricas, estão membros de famílias multigênicas envolvidas em 

citoaderência e evasão imune ou funções desconhecidas, como genes var e genes 

rif e stevor (codificando outras famílias de antígenos variantes), respectivamente 

(103, 104). A similaridade dessas repetições teloméricas entre cromossomos não-

homólogos facilitaria o processo de recombinação e da formação de buquês 

teloméricos entre eles, como anteriormente observado em Schizosaccharomyces 

pombe (105).  

 

Figura 6. Representação da organização das regiões subteloméricas de cromossomos de 
P. falciparum compostas por rep20 (telomere repeats) e famílias multigênicas (var, 
rif and stevor), adaptado de (99). 

 
 

1.6 Recombinação ectópica em P. falciparum 

 

 Durante a maior parte do ciclo de vida de P. falciparum seu genoma é 

haplóide e o parasita se propaga através de divisões mitóticas (106). O único estágio 

diplóide do parasita ocorre, brevemente, durante a fusão do gameta feminino ao 

gameta masculino no vetor anofelino (estágio sexual) formando o zigoto. Dentro do 

zigoto, os cromossomos pareiam-se e ocorre a recombinação, seguida de uma 



divisão meiótica (106, 107). Durante a meiose os genes estão sujeitos a 

recombinação e eventos de crossing-over. Assim, o zigoto diplóide tem importante 

papel na recombinação entre genes e na formação de novos genótipos. 

No entanto, em P. falciparum, as sequências dos genes var recombinam em 

taxas muito maiores do que a esperada somente por recombinação homóloga, e 

apresentam um “shuffling” entre diferentes porções de regiões codificadoras nesses 

genes representando um mosaico de blocos semi conservados com intermitentes 

blocos hipervariáveis (60, 65, 100, 108, 109). 

Na procura pelo mecanismo de geração da grande diversidade de genes var 

em isolados, Freitas-Junior e colaboradores (99) descobriram que em P. falciparum, 

os telômeros estão agrupados em formas de buquês em gametócitos e esquizontes 

do ciclo eritrocítico – 4 a 7 buquês -, configuração que facilitaria a recombinação 

ectópica, como observado em S. pombe (105). 

A observação de formação de buquês teloméricos nos estágios de gametócito 

e esquizonte de P. falciparum sugerem que o evento de recombinação ectópica 

poderia ocorrer em meiose e também mitose (99). 

 

  

 
Figura 7. Representação da organização de cromossomos heterólogos de P. falciparum em 

buquês teloméricos na periferia nuclear (6, 99). (A) formação de buquês 
teloméricos em forma assexuadas, (B) formação de buquês teloméricos em 
gametócitos de P. falciparum. Imagens adaptadas de FREITAS-JUNIOR, 
BOTTIUS et al., 2000. 

 

 Esse agrupamento de telômeros é similar ao observado em leveduras, onde 

os telômeros se encontram agrupados e conectados como um buquê na periferia 

nuclear (110, 111). O agrupamento de telômeros heterólogos de fato é mediado por 

proteínas especificas (112). 

 Inicialmente, dois mecanismos foram propostos para estarem envolvidos na 

recombinação ectópica de telômeros de P. falciparum. Primeiro, o cruzamento entre 

alelos var pode resultar em uma troca recíproca de parte do alelo para outro alelo 

A. B. 



var. Segundo, a conversão gênica pode resultar em uma mudança de um fragmento 

var por outro sem perder o fragmento original. A análise de híbridos de genes var 

produzidas através do cruzamento de duas cepas de P. falciparum (HB3 e Dd2) 

demonstrou que conversão gênica foi o evento observado entre genes var 

localizados nos cromossomos 9 e 10, sugerindo que esse seja o principal 

mecanismo para a geração de diversidade de genes var (99). 

 

 

Figura 8. Representação de possíveis mecanismos envolvidos na recombinação ectópica 
de genes var (99). 

 
 

 Recombinação e conversão gênica tem sido comumente associada a geração 

de diversidade genética em genes codificadores de proteínas de superfície de 

bactérias e protozoários causadores de doenças (113, 114). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES 



1. Clones da cepa 3D7 não demonstraram após 200 mitoses alteração na 

posição de var tags específicos para regiões subteloméricas, indicando que 

recombinação ectópica em mitose é de fato um evento raro.  

 

2. Observamos duplicação, deleção e translocação em isolados de campo, 

sugerindo que a recombinação ectópica é funcional durante eventos meióticos 

em transmissão natural, porém aparentemente em baixa frequência na área 

geográfica da qual se originam os isolados aqui estudados. Isolados obtidos 

na mesma época muitas vezes mostram o mesmo padrão de distribuição de 

múltiplos tags (isolados de 1985).  

 

3. A análise das sequências utilizadas como tags através da classificação 

cisteína/PoLV (Bull et al., 2007) mostra que sequências compartilhadas em 

um grande número de isolados/clones brasileiros pertencem ao grupo UpsB/C 

ou C: genes subteloméricos ou centrais cujos promotores e localização não 

favorecem a recombinação ectópica. 
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