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RESUMO 

ZIMBRES, F.M. Identificação e interferência de proteínas integradas na superfície 

de eritrócitos infectados por Plasmodium falciparum. 2016. 124 f. Tese (Doutorado em 

Parasitologia). Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

A malaria humana é uma doença infecciosa transmitida por um mosquito 
que está atrelada a uma alta taxa de mortalidade. Dentre os parasitas que 
causam a malaria humana a espécie Plasmodium falciparum é responsável por 
90% dos casos letais. Sua virulência é ocasionada por modificações na célula 
hospedeira provenientes do tráfego de proteínas para a superfície de eritrócitos 
infectados. Com o intuito de interferir com estas proteínas, aplicamos a técnica 
Cell- SELEX (do inglês: Systematic Evolution of Ligands by Exponential 
Enrichment). Após ciclos iterativos de seleção obtivemos moléculas de DNA 
simples- fita, conhecidas como aptâmeros, que possuem alta afinidade e 
especificidade contra proteínas alvo presentes na superfície de eritrócitos 
infectados por P. falciparum. Ensaios de pull- down usando aptâmeros 
selecionados em sistema de purificação por streptavidina-biotina seguidos por 
análises de espectrometria de massa revelaram a interação destas moléculas 
de DNA com proteínas como RIFIN, PfEMP, RAP1, entre outras incorporadas 
na superfície de eritrócitos infectados. Como consequência destas interações, 
os aptâmeros selecionados demostraram ser inibidores potenciais na 
proliferação dos parasitas, como demonstrado por testes in vitro. Outra 
estratégia usada foi a produção de aptâmeros contra a piridoxal quinase de P. 
falciparum (PfPdxK) expressa. Usando tanto SELEX-proteína, bem como, 
ensaios de eletroforese capilar, selecionamos aptâmeros com capacidade para 
inibir a atividade enzimática da PfPdxK. Nossos dados constituem evidências 
sobre as aplicações da tecnologia SELEX no desenho racional de compostos 
contra a malária humana. 
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ABSTRACT 

ZIMBRES, F.M. Identification and interference of integrated proteins in the 

infected-erythrocytes surface by Plasmodium falciparum. 2016. 124 p. Ph.D (Parasitology) 

- Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

The human malaria is a mosquito-borne infectious disease associated 
with a high risk of mortality. Among the parasite species that causes human 
malaria, Plasmodium falciparum is responsible by 90% of the lethal cases. The 
virulence of this pathogen is associated with host cell modifications by 
trafficking proteins to the surface of infected erythrocytes. Aiming to interfere 
with these proteins we have applied the Cell-SELEX (Systematic Evolution of 
Ligands by Exponential Enrichment) technology. After iterative cycles of 
selection we obtained single stranded DNA molecules, known as aptamers, with 
high binding affinity and specificity against protein targets present in the surface 
of erythrocytes infected with P. falciparum. Pull-down assays using the selected 
aptamers in a streptavidin-biotin affinity assay followed by mass spectrometry 
analysis revealed the interaction of these DNA molecules with proteins such as 
RIFIN, PfEMP, RAP1, among others embedded in the surface of infected 
erythrocytes. As consequence of these interactions, the selected aptamers 
demonstrated to be potent inhibitors of parasite proliferation, as validated by in 
vitro tests. Another strategy used was the production of aptamers against the 
recombinantly expressed plasmodial pyridoxal kinase (PfPdxK). Using both 
protein-SELEX as well as capillary electrophoresis assays, we selected 
aptamers with capacity to inhibit the enzymatic activity of PfPdxK. Our data 
constitute evidences about the application of SELEX technology in the rationale 
design of inhibitors against human malaria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Malaria. Erythrocyte Surface proteíns. Pyridoxal Kinase. SELEX technology. 
Therapy. 



	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

1 INTRODUÇÃO 
 



	
	

1.1 Malária e sua epidemiologia 

1.2 Malária e sua epidemiologia 
 

A origem do nome "Malária" iniciou no século XVIII baseada na 

expressão italiana “mal´ ´aria”, sinônimo de “mau ar”, definição originada a 

partir da crença que a doença estava associada com o ar insalubre de 

pântanos, onde “germes” eram transferidos das águas para os humanos por 

transmissão mecânica. 

Em 1880, o médico Charles Alphonse Laveran observou através de 

amostras sanguíneas de pacientes febris a presença de protozoários no interior 

dos eritrócitos, dando início a estudos sobre o ciclo de vida e forma de 

transmissão do parasita então observado. Alguns anos mais tarde, o parasita 

foi observado no trato gastrointestinal do mosquito Anopheles pelo médico 

Ronald Ross, o qual iniciou seus estudos com o mosquito e modelo aviário 

infectado com o intuito de observar a importância do mosquito na transmissão 

da malária, definindo a partir disso, o hospedeiro intermediário. A transmissão 

da malária entre humanos por mosquitos do gênero Anopheles foi demonstrada 

em 1899, sendo a fase hepática da infecção identificada apenas em 1948, por 

Schortt e Garnham (SHORTT; GARNHAM, 1948). 

Indivíduos em todos os continentes estão potencialmente em risco de 

contrair malária, mas grupos de maiores riscos são aqueles que habitam 

regiões tropicais e subtropicais, locais cujas condições climáticas e 

topográficas favorecem o desenvolvimento do vetor. No passo dos anos, a 

malária tem sido considerada um sério problema de saúde devido à alta taxa 

de mortalidade registrada. A população, em mais de 99 países com mais de 

200 milhões de habitantes, se encontra exposta à infecção pelo parasita 

(Figura 1). Estima-se que a infecção malárica seja responsável por 

aproximadamente 200 milhões de casos clínicos, resultando em mais de 627 

mil mortes a cada ano, sendo crianças de até 5 anos de idade e mulheres 

grávidas as mais acometidas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013). A 

quimioterapia da doença é baseada no uso de fármacos, sendo a prevenção 

através do uso de vacinas um grande desafio para a comunidade cientifica da 

área.  



	
	

Figura 1 - Ocorrência global, controle e eliminação da malária. 

 

	

Em cinza indicam-se as regiões onde não há relatos de malária, em amarelo as regiões em 
que a malaria foi erradicada, em azul escuro regiões com alta incidência de malária e que 
contribuem mais para as mortes mundiais e, por fim, em azul claro as regiões com baixa 
contribuição para os casos e mortes. Fonte: Alonso e Tanner (2013).  
 

Pertencente ao filo Apicomplexa e gênero Plasmodium, o agente 

etiológico da doença humana é transmitido de um ser vertebrado a outro 

através da fêmea do mosquito Anopheles, responsável por inocular, durante o 

repasto sanguíneo, centenas de esporozoítas que através de vasos linfáticos e 

sanguíneos migram até o fígado, invadem os hepatócitos, transformando-se 

em criptozóitas e, posteriormente, em merozoítas. Até este ponto o ciclo é 

denominado como pré-eritrocítico. Em seguida, as células do fígado são 

rompidas e os merozoítas são liberados iniciando o ciclo eritrocítico. Uma vez 

que estes parasitas invadem as células vermelhas onde, dentro de vacúolo 

parasitóforo e por reprodução assexuada, se desenvolvem na forma de anel 

(ring) ou trofozoíta jovem, seguido da forma trofozoíta maduro e finalizando 

com divisões nucleares produzindo esquizontes contendo merozoítas. Neste 

momento, o vacúolo parasitóforo e as hemácias são rompidas, sendo os 

parasitas liberados na corrente sanguínea podendo infectar outras hemácias. 

Durantes os ciclos de infecção, uma parcela de parasitas, na corrente 

sanguínea, se diferenciam nas formas sexuadas (gametócitos feminino e 

masculino), as quais são ingeridas pelo inseto-vetor quando este pica o 

hospedeiro infectado. No trato digestório do mosquito, o microgameta se funde 

com o macrogameta, gerando a forma móvel oocineto, que se aloja e matura 

na membrana basal do epitélio, originando o oocisto que se rompe liberando 



	
	

milhares de esporozoítos, os quais migram para o epitélio da glândula salivar 

da fêmea Anopheles possibilitando assim o recomeço do ciclo (Figura 2)  

(GREENWOOD et al., 2008). 

 
Figura 2 - Ciclo de vida do Plasmodium falciparum. 

	
O complexo ciclo de vida do parasita causador da malária se alterna entre hospedeiro 
invertebrado e vertebrado. No hospedeiro vertebrado dois ciclos estão presentes: o ciclo pré-
eritrocítico, que ocorre no fígado, e o ciclo eritrocítico, que como o nome sugere ocorre nas 
células vermelhas. No inseto- vetor é gerada a foma infectiva do parasita. Fonte: Scherf e 
colaboradores (2008).  
 

Aproximadamente 100 espécies de Plasmodium são conhecidas, dentre 

as quais cinco são agentes etiológicos da malária humana. As espécies 

Plasmodium vivax e Plasmodium ovale são caracterizadas pela febre terçã 

benigna, com acessos febris a cada 48 horas. São espécies que possuem a 

forma latente do parasita, hipnozoíta, que são indetectáveis em testes 

sanguíneos e assintomáticos. Porém, se caracterizam por apresentarem 

recrudescência da doença em qualquer momento. A terceira espécie citada, o 

Plasmodium malarie causa a febre quartã com acessos febris a cada 72 horas. 

A última espécie descrita por infectar o homem foi Plasmodium knowlesi 

inicialmente associada somente a infecção em primatas. Por fim, temos a 

espécie Plasmodium falciparum, causadora da febre terçã maligna com 

acessos febris de 48 horas, essa espécie é considerada a mais virulenta pela 

presença de sofisticados mecanismos de sobrevivência (KIRK, 2001), sendo 

responsável por 90% dos casos letais (VOGEL, 2013) e alvo de estudo deste 

trabalho.  



	
	

Os sintomas clínicos característicos de malária não complicada 

englobam febre alta, dores musculares, dores de cabeça, calafrios, vômitos, 

náuseas e vertigem. Quando a doença está avançada sintomas clínicos mais 

complicados como anemia grave, prostração, disfunção de múltiplos orgãos, 

malaria cerebral e malaria placentária, começam a ser observados (CHEN; 

SCHLICHTHERLE; WAHLGREN, 2000). 

1.2.1 Tratamento da Malária 
 
Devido à alta taxa de mortalidade relacionada à malária humana, o 

controle da doença se faz necessário e depende principalmente do uso de 

fármacos, sendo o uso de vacinas terapêuticas ainda ausente.  

Ao combate diretamente focado no hospedeiro invertebrado, 

mosqueteiros e inseticidas ainda são os modos mais eficazes para impedir o 

acesso da fêmea do inseto-vetor pertencente ao gênero Anopheles ao 

hospedeiro vertebrado.  

Fármacos antimaláricos como cloroquina, primaquina, mefloquina, 

quinina, artemisinina e sulfadoxina/pirimetamina têm sido considerados como 

os principais compostos contra os parasitas, sendo eficazes tanto na 

eliminação do parasita, quanto na tolerância por parte do hospedeiro. Essas 

drogas atuam de forma independente nos (I) gametócitos do P. vivax e P. 

malarie e sobre o P. falciparum atuando no vacúolo digestivo (quinina), (II) 

inibindo a produção de purinas e pirimidinas (pirimetamina), (III) atuando sobre 

a forma esquizonte do parasita durante o ciclo eritrocítico 

(sulfadoxina/pirmetamina), (IV) agindo na  via de detoxificação do grupo heme 

no vacúolo digestivo (mefloquina, cloroquina, artemisinina) (KLEIN, 2013).   

A artemisinina inibe o desenvolvimento das formas asexuadas do 

parasita durante o estágio sanguíneo ao atuar no processo de detoxificação do 

grupo heme. Como mecanismo de resistência, o parasita passou a promover o 

desenvolvimento tardio dessas fases e, portanto, diminuir o processo de 

degradação da hemoglobina, responsável pela ativação da droga (WHITE, 

1998).    

Devido a resistência adquirida pelo parasita à artemisinina, e a outras 

drogas até então eficazes, a combinação de drogas antimaláricas (ACT - 

artemisinin-based combination therapies) tem se mostrado uma alternativa 



	
	

aparentemente eficaz no combate ao parasita (PRICE et al., 2007). Por tal 

motivo, desde 2006 a OMS adotou a ACT como o principal método utilizado 

para combater o P. falciparum (O'BRIEN et al., 2011). 

A aparente resistência a drogas antimaláricas é proveniente de 

mutações a nível genético. Por este motivo, considera-se que o uso de drogas 

combinadas que atuam sobre alvos distintos têm sido uma alternativa 

promissora, pois a diminuição da susceptibilidade nem sempre acontece de 

forma simultânea (KLEIN, 2013;  WHITE, 1998).	

1.2.2 Proteínas de superfície: sistema de citoadesão e captação de nutrientes  
 
Uma vez que o inseto vetor inocula o parasita no hospedeiro vertebrado 

este torna-se um corpo estranho e, portanto, seus processos de escape do 

sistema imunológico do corpo humano devem ser rápidos e eficientes. Neste 

sentido, o parasita possui uma maquinaria celular e molecular altamente eficaz 

que lhe facilita a sobrevivência e proliferação.  

Inicialmente, as formas esporozoítas invadem os hepatócitos dentro dos 

quais se propagam rapidamente. A invasão é consequência da interação entre 

uma região altamente conservada, demoninada II-plus, da proteína 

circunsporozoita (CS) do parasita com proteoglicanos de heparan sulfato 

(HSPGs) presentes nos hepatócitos (SINNIS et al., 1994). Dentro dos 

hepatócitos, as formas merozoítas do parasita são geradas. Estas formas são 

caracterizadas também pela presença das duas organelas, as roptrias e os 

micronemas, que caracterizam o filo Apicomplexa. 

Estas duas organelas são responsáveis pelo reconhecimento e interação 

com receptores das células do hospedeiro humano. Ambos eventos são 

promovidos por proteínas das famílias Plasmodium falciparum Rh e Erythrocyte 

Binding-like, que apresentam uma região rica em cisteínas que reconhecem 

epítopos específicos dos eritrócitos, como glicoforina A, glicoforina C e proteína 

4.1, por exemplo (TOLIA et al., 2005). Isso remete ao fato de que, mesmo 

sendo deficiente em algum destes receptores, uma pessoa não está imune à 

invasão pelo parasita que possui outras alternativas para mediar estes 

processos (MILLER; GOOD; MILON, 1994). 

Um sistema locomotivo, constituído, principalmente, por cadeias de 

miosinas e actinas promove a entrada dos parasitas nos eritrócitos 



	
	

(BAUMEISTER et al., 2006). Contudo, o sucesso na invasão não garante a 

sobrevivência do parasita.  

Seguido da invasão, o parasita induz consideráveis mudanças 

estruturais na membrana dos eritrócitos ao exportar um amplo número de 

proteínas conhecidas como VSA (do inglês: variant surface antigens) que 

atuam na citoaderência em receptores presentes nos vasos sanguíneos e 

linfáticos (SCHERF; LOPEZ-RUBIO; RIVIERE, 2008) e em eritrócitos não 

infectados, processo conhecido como rosetting (SARGEANT et al., 2006).  

Estas mudanças facilitam o sucesso na perpetuação da infecção, uma 

vez que a citoaderência previne a passagem dos eritrócitos infectados pelo 

baço, orgão responsável pela triagem de eritrócitos jovens e velhos (BODDEY 

et al., 2009), e permite que os parasitas se estabeleçam em um ambiente que, 

após o acúmulo de eritrócitos infectados e obstrução do vaso, apresenta baixas 

tensões de oxigênio (CHEN; SCHLICHTHERLE; WAHLGREN, 2000). 

Todas estas proteínas exportadas à superfície eritrocítica são 

codificadas dentro do núcleo do parasita, traduzidas pelos ribossomos fora do 

sistema nuclear e transportadas à superfície eritrocítica através de estruturas 

membranosas móveis, que brotam da membrana do vacúolo parasitóforo e são 

conhecidas como fendas de Maure´s ou através do conjunto de proteínas 

denominadas PTEX (Plasmodium translocon of exported proteins).  

As proteínas de superfície são codificadas por um sistema multigênico, 

onde a cada infecção um gene é transcrito unicamente enquanto os outros 

permanecem silenciados. Essa constante alternância na expressão dos genes 

permite variar os fenótipos dos eritrócitos, contribuindo dessa forma com a 

permanência do parasita no hospedeiro (SCHERF et al., 2008). Este sistema 

multigênico é formado por 3 principais famílias multigênicas que possuem em 

comum a estrutura do gene formada por dois exons e um intron, um amplo 

polimorfismo e suas distribuições ao longo dos cromossomos, em especial nas 

regiões subtelomêricas destes (ALBRECHT et al., 2006). Ao nível proteico, 

estas se caracterizam pela presença de um motivo PEXEL em sua extremidade 

amino-terminal, assinatura esta que facilita o seu tráfego para a membrana 

eritrocítica (BODDEY et al., 2009;  ELSWORTH et al., 2014).  

Outras proteínas importantes no processo de citoadesão estão 

codificadas na família dos genes var. Esta família é constituída por genes 



	
	

responsáveis por expressar um conjunto de proteínas PfEMPs (P. falciparum 

erythrocyte membrane protein 1). Descoberta em 1995, a família multigênica 

var tem sido minuciosamente estudada devido a sua importância na 

infectividade do P. falciparum (SU et al., 1995). Sessenta genes var por 

genoma haploíde apresentam, ou não, o motivo PEXEL, seguido de uma 

região altamente variável constituída por 3 domínios (DBL, CIDR e C2) com 

subdomínios (DBLα,β,γ,δ,ε e CIDRα,β,γ), um domínio transmembra e na região 

carboxil-terminal apresentam um pequeno domínio intracelular ATS (acidic 

terminal segment) acoplado a uma proteína rica em histidinas (KAHRP) (Figura 

3) (SMITH et al., 1995).  

 

Figura 3 - Representação esquemática da proteína PfEMP1 de Plasmodium 
falciparum.  

 
Uma região extracelular altamente variada é constituída por domínios e subdomínios cuja 
organização defini um tipo de proteína. A região intracelular, altamente conservada, possui um 
dominio ATS acoplado a uma proteína rica em histidinas.  
 

As mais variadas possíveis organizações dos domínios e dos 

subdomínios fazem com que o parasita seja capaz de exportar proteínas 

distintas a cada invasão e consequentemente reconhecer receptores distintos. 

O processo de formação de rosetas ocorre através da interação de DBL-1α 

com receptores CR1 dos eritrócitos (ROWE et al., 1997). Outros receptores 

como CIDR1α e DBL2β foram demonstrados na interação com os receptores 

CD36 e ICAM-1, respectivamente (CHEN; SCHLICHTHERLE; WAHLGREN, 

2000). O gene var2CSA foi responsável por codificiar PfEMP1s que 

reconhecem receptores CSA presentes na placenta, promovendo a malária 

gestacional (GAMAIN et al., 2007;  SMITH et al., 1995).   

Seguindo com as famílias multigênicias conhecidas (BOWMAN et al., 

1999) temos rif e stevor. As proteínas rifinas se assemelham as PfEMPs por 

serem alvos da resposta imune do hospedeiro. A família rif ainda é constituída 



	
	

por 200 genes que codificam proteínas rifinas dos tipos A e B. As proteínas 

rifinas A são exportadas para a superfície celular dos merozoítas, 

apresentando uma sequência sinal no N- terminal e uma região 

transmembrana, enquanto as proteínas rifins B ficam retidas no citosol 

(JOANNIN et al., 2008). As funções das proteínas rifinas vêm sendo 

aprofundadas e tem sido relacionadas com o processo de formação de rosetas. 

A família dos genes stevor codifica as proteínas stevors que são expressas em 

todas as fases do parasita, sendo exportadas para a superfície do eritrócito ou 

permanecendo no citoplasma dentro de estruturas vesiculares (MCROBERT et 

al., 2004). Sua função todavia vem sendo explorada (CHENG et al., 1998). 

Outras famílias multigênicas estão presentes no genoma do parasita, 

porém pouco se conhece sobre suas funções. São famílias descritas como 

surf, por exemplo, que codificam proteínas surfins que foram identificadas em 

grande quantidade no vacúolo parasitóforo ou na superfície do eritrócito 

indicando possível função na invasão. Os 10 genes surf são polimórficos, estão 

localizados em regiões subteloméricas e suas proteínas apresentam 

semelhanças com as PfEMP´s (WINTER et al., 2005). 

A modificação na superfície eritrocítica no momento da invasão do 

parasita P. falciparum promove uma alteração também na permeabilidade 

celular. O aumento na permeabilidade da membrana da célula hospedeira para 

nutrientes, na forma aniônica, açúcares, purinas, aminoácidos e cátions 

orgânicos (DESAI; BEZRUKOV; ZIMMERBERG, 2000) indicam a presença de 

novas vias de permeabilização carregados positivamente. 

 Para o P. falciparum, novas vias de absorção de nutrientes têm sido 

demonstradas e denominadas como NPP (“new permeability pathways”) 

(BAUMEISTER et al., 2006). Estudos de permeabilidade revelam que 

eritrócitos infectados possuem uma corrente não saturante muito mais intensa 

que os eritrócitos não infectados e que o transporte intenso de ânions, e 

pequenos solutos, ocorre por pequenos canais de íons dependentes de 

voltagem, abundantes na superfície do eritrócito. Estes tipos de canais 

comunicam o meio extra com o meio intracelular. Os nutrientes absorvidos 

chegam ao parasita através de canais, não seletivos, presentes na membrana 

do vacúolo parasitórofo (DESAI et al., 2000).  



	
	

Estruturas membranosas, conhecidas como redes túbulovesiculares, 

partem da membrana do vacúolo parasitóforo criando uma extensão até a 

superfície do eritrócito. Por este canal alguns nutrientes chegam diretamente 

ao parasita (LAUER et al., 1997).  

Por outro lado, canais endógenos também desempenham um papel na 

absorção dos nutrientes, em especial na absorção de açúcares, importantes 

fornecedores de energia para o parasita. O canal de absorção de glicose está 

associado na membrana do eritrócito infectado e permite a absorção de glicose 

em concentrações moderadas que chegam até o parasita através da 

membrana do vacúolo parasitóforo e da membrana do parasita (GINSBURG et 

al., 1983;  KIRK; HORNER; KIRK, 1996).   

Outras proteínas exportadas também assumem o papel de 

transportadores de nutrientes, tais como a fosfatase ácida (PfSAP) envolvida 

na desfosforilação extracelular de nutrientes (MULLER et al., 2009). Exemplos 

de nutrientes modificados pelo processo de fosforilação são: a vitamina B1, B6 

e a glicose, acima citada, nos eritrócitos humanos. Dada a importância destas 

proteínas no que diz respeito à sobrevivência e, consequentemente, na 

proliferação do parasita, sugere-se que a interferência nessas proteínas seja 

prejudicial para este patógeno (CRABB et al., 1997).  

Especificamente, requerimentos nutricionais, tais como hidratos de 

carbono, usados como fonte de carbono e energia, ou co-fatores como as 

vitaminas, têm sido assunto de estudo pelo nosso grupo (MULLER et al., 2009;  

WRENGER et al., 2008). P. falciparum, assim como plantas, bactérias e 

fungos,  é capaz de sintetizar vitamina B6 de novo, ao contrário de mamíferos 

que adiquirem os vitâmeros da vitamina B6 através da dieta (WRENGER et al., 

2005).    

A via de biossíntese de PLP (piridoxal-5´-fosfato), produto da fosforilação 

dos vitâmeros da vitamina B6 (piridoxal, piridoxina e piridoxamina e suas 

respectivas formas fosforiladas), quando catalisada pela enzima piridoxal 

kinase (PdxK) é considerada uma via alternativa, cuja finalidade não está bem 

definida. Isto porque o plasmódio biossintetiza a vitâmina B6. Portanto, é 

desconhecido se esta via alternativa está presente para a fosforilação dos 

vitâmeros, eventualmente, importados ou para recaptação do piridoxal que 

provêm da desfosforilação do PLP (WRENGER et al., 2008). De qualquer 



	
	

forma, o produto PLP é um cofator importante que atua em mais de 140 

reações enzimáticas de conversão de aminoácidos em reações de 

descarboxilação e transaminação e a enzima PdxK, atuando na fosforilação e 

desfosforilação da via de biossíntese de PLP, é crucial nos estágios 

sanguineos do parasita (MULLER et al., 2009).  

Pelo mencionado anteriormente, pode-se afirmar que proteínas do 

parasita exportadas à superfície eritrocítica atuam na citoadesão e captação de 

nutrientes, sendo estes processos essenciais para a sobrevivência deste no 

seu hospedeiro. Esta característica é considerada uma assinatura molecular 

que distingue eritrócitos infectados de eritrócitos saudáveis (ULRICH; 

WRENGER, 2009). Dessa forma, a busca e identificação de ligantes altamente 

afins e específicos por essa nova assinatura molecular constituiria uma 

ferramenta útil para distinguir populações de eritrócitos infectados dos não 

infectados. Por outro lado, acredita-se, também que a interferência neste 

processo, finamente regulado e aparentemente essencial, pode ter efeitos 

letais neste parasita. Neste sentido, a técnica promissora conhecida como 

SELEX poderia nos ser útil para isso. Entenda-se por promissora no contexto 

das múltiplas aplicações onde esta pode ser usada mostrando resultados 

interessantes, como detalhados a seguir. 

1.3 Systematic Evolution of Ligands by Exponential enrichment (SELEX) 
 
 Na década de 1990, a técnica SELEX foi descrita por Tuerk e Larry Gold 

(TUERK; GOLD, 1990) e por Andrew Ellington e Jack Szostak (ELLINGTON; 

SZOSTAK, 1990) com o intutito de gerar, através de seleção iterativa in vitro, 

moléculas de DNA ou RNA, denominados aptâmeros (do latim, aptus – “fitting” 

ou encaixar-se), que possuíssem a capacidade de interação com um alvo 

específico por alta afinidade e especificidade. 

 O processo SELEX parte de uma biblioteca de nucleotídeos original 

aleatória, constituída por duas regiões constantes que flanqueiam uma região 

central randômica que pode variar entre 16 a 75 nucleotídeos. Essa biblioteca é 

sintetizada e posteriormente amplificada mediante a técnica de PCR (reação 

em cadeia da polimerase). O produto gerado por esta amplificação (DNA de 

dupla fita, dsDNA) tem suas fitas separadas (DNA de simples fita, ssDNA) 

mediante um processo de desnaturação (Figura 4). O ssDNA é utilizado no 



	
	

processo de seleção contra o(s) alvo(s) de interesse. Em um processo de 

incubação, algumas moléculas ssDNA interagem com o(s) alvo(s), enquanto 

outras, que não possuem afinidade, não se ligam. Assim, apenas os ligantes de 

DNA são recuperados. Este seria um ciclo de seleção, denominado seleção 

positiva (Figura 4a). Contudo, a técnica SELEX é constitutída por n ciclos 

iterativos. Neste caso, os ligantes ssDNA recuperados, no último passo do 

ciclo, são utilizados como DNA molde durante um novo ciclo de amplificação, 

dando continuidade ao ciclo seguinte de seleção. Através de ciclos sucessivos, 

a seleção por ligantes cada vez com maior afinidade pelo(s) alvo(s) vai se 

restringindo progressivamente. Considerando também a interação com ligantes 

inespecíficos durante a seleção, torna-se imprescindível que ciclos de seleções 

negativas (sel-) sejam realizados, a fim de remover moléculas ssDNA com 

afinidade por alvos indesejados. Neste caso, as moléculas ssDNA não ligadas 

são recuperadas para amplificação (Figura 4b) (ZIMBRES et al., 2013). 

 
Figura 4 - Ilustração do mecanismo da técnica SELEX utilizando biblioteca de 

DNA para identificação celular.  

 

	

Ciclos de seleção positiva são aplicados contra alvos de interesse (a). Moléculas que se ligam 
ao alvo (bolas verdes) são recuperadas, amplificadas e utilizadas no ciclo seguinte. Ciclos de 
seleção negativa (b) devem ser aplicados para recuperar apenas as moléculas que não se 
ligam a amostra negativa (bolas vermelhas). Fonte: Zimbres et.al., 2013.  

 
Aptâmeros de RNA também podem ser utilizados. No entanto, prévio ao 

primeiro passo de amplificação é necessário que uma etapa adicional de 

transcriptase reversa seja adicionada.  



	
	

O número de ciclos de seleção a ser realizado é indeterminado, o que 

depende do alvo e dos cuidados obtidos durante cada ciclo. É importante que 

após alguns ciclos de seleções a heterogeneidade do conjunto de DNAs que se 

ligam a cada ciclo seja conferida (MENCIN et al., 2014).  

A partir do momento que o manipulador considera que o maior número 

de sequências afins foram obtidas, procede-se à análise das moléculas de 

DNA específicas presentes na região randômica. Este passo, considerado 

crítico, visa comparar as sequências obtidas e a sua frequência ao longo da 

seleção, bem como realizar buscas de motivos conservados e observar se 

estes motivos estão localizados dentro de estruturas de grampo (stem-loop), 

local onde deve ocorrer a interação entre DNA-proteína (LEE et al., 2004). 

Antigamente as análises dos motivos conservados eram realizadas 

manualmente e inferências estruturais eram feitas apenas a partir de alguns 

parâmetros bioquímicos. Os avanços computacionais permitiram que 

programas como MEME Suite (BAILEY et al., 2009), MEMERIS (HILLER et al., 

2006), GLAM2 (FRITH et al., 2008), RNAcontext (KAZAN et al., 2010), 

Aptamotif (HOINKA et al., 2012), entre outros, automatissem este trabalho.  

Outros programas também auxiliam a definição das estruturas 

secundárias dos aptâmeros que contribuem para a estabilidade e propriedades 

bioquímicas dos aptâmeros, bem como sua afinidade para com o alvo. As 

estruturas secundárias são geradas a partir das já conhecidas interações entre 

as quatro bases de nucleotídeos que constituem o DNA. Consequentemente, 

as bases que não pareiam entre si geram as estruturas conhecidas como 

grampo (ZUKER, 2003). Comparações entre os stem-loop de DNA e RNA 

sugerem que a estrutura de DNA pode ser menos estável, porém é mais 

flexível, o que lhe confere maior diversidade de conformações estruturais 

(ZIMBRES et al., 2013).      

 



	
	

Figura 5 - Componentes da estrutura secundária de aptâmeros. 

 

 
Cinco tipos distintos de emparelhamento nas bases de DNA podem formar as estruturas 
secundárias das moléculas de DNA típicas dos aptâmeros. Estas são formadas por pares de 
bases que se pareiam, formando uma dupla fita, e bases que não se complementam gerando 
assim uma estrutura simples fita, conhecida como grampo. Fonte: Hoinka et.al., 2012.  

 

Quatro tipos de grampos são definidos: (I) hairpin loop; (II) bulge loop; 

(III) interior loop; e (IV) multibranch loop.  O multibranch loop é o componente 

central da estrutura e está limitado aos outros três grampos, sendo os centrais 

(bulge loop e o interior loop) estruturas que se derivam um do outro e possuem 

flexibilidades distintas (Figura 5) (ELSWORTH et al., 2014). 

A interação entre aptâmero e o alvo é específica a nível de sequência e 

é dependente do dobramento do ligante sobre o alvo. A especificidade é 

tamanha que um aptâmero de DNA selecionado contra um alvo não interage 

da mesma forma que um aptâmero de RNA selecionado contra o mesmo alvo e 

vice versa (ELLINGTON; SZOSTAK, 1990).  

As interações dos aptâmeros com seus alvos ocorrem por 

complementaridade, interações polares, interações por pontes de hidrogênio e 

interações carga-carga. Davies e colaboradores (2012) relatam a forte 

interação entre aptâmeros selecionados contra PDGF- BB (platelet-derived 

growth factor B) através de ligações hidrofóbicas promovidas entre 

nucleotídeos e resíduos de aminoácidos da proteína. Este tipo de interação, 

junto com interações carga-carga, se assemelham muito às interação 

observadas entre as proteínas. A interação promovida com alta afinidade entre 

aptâmeros se assemelham a anticorpos monoclonais quando passam a 

reconhecer as moléculas alvo apresentando baixas constantes de dissociação, 

que variam desde a faixa nanomolar a picomolar (ULRICH; MARTINS; 

PESQUERO, 2004). 



	
	

Apesar das semelhanças entre aptâmeros e anticorpos algumas 

diferenças relevantes devem ser levadas em consideração. Aptâmeros, por 

exemplo, (1) são sintetizados enzimaticamente e, portanto, é prescindível o uso 

de animais e são passíveis de modificações químicas quando necessário 

(SEFAH et al., 2010), (2) a amplificação do pool de DNA é realizada por síntese 

química, proporcionando assim uma fonte de material mais consistente 

(HOINKA et al., 2012), (3) os aptâmeros possuem baixa imunogenicidade	 e, 

portanto, não causam efeitos secundários indesejados decorrentes de 

respostas imunes nos seus hospedeiros (ULRICH; WRENGER, 2009), (4) 

aptâmeros possuem maior flexibilidade e menor tamanho, o que lhe permite 

acessar a partes mais difíceis dos alvos (ULRICH; WRENGER, 2009) e (5) a 

estrutura de um aptâmero é mais resistente a variações de temperatura e pH 

(HOINKA et al., 2012;  NERY; WRENGER; ULRICH, 2009). 

As modificações passíveis de serem realizadas nos aptâmeros após a 

seleção conferem uma meia vida maior dentro de fluídos humanos. No caso de 

aptâmeros de RNA, os grupos hidroxila dos carbono 2-3 da ribose (2’,3’-OH) 

podem ser substituídos por pirimidinas modificadas com o grupo flúor ou 

amino, conferindo resistência contra a ação de nucleases (GORINGER; 

HOMANN; LORGER, 2003;  ULRICH et al., 2004).  

Modificações nos nucleotídeos dos aptâmeros selecionados também 

contribuem para um aumento na afinidade de ligação. Isso tem sido utilizado 

positivamente com o intuito de promover o acesso e interação entre grupos 

funcionais dos aptâmeros modificados e locais de difícil acesso de proteínas, 

cuja ordem de interação é duas vezes mais forte do que aptâmeros não 

modificados (DAVIES et al., 2012).  

Por outro lado, aptâmeros podem ser ainda marcados com biotina, cuja 

altíssima afinidade por estreptavidina pode ser aproveitada mediante o uso de 

colunas cromatográficas acopladas a esta proteína, facilitando a sua captura 

para identificação dos ligantes associados (JAVAHERIAN et al., 2009).  

Pelo anteriormente exposto, os aptâmeros podem ser produzidos contra 

uma ampla gama de alvos moleculares, que vão desde pequenas moléculas 

orgânicas ao longo de macromoléculas, tais como proteínas ou complexos 

proteicos (HOMANN; GORINGER, 1999;  MALLIKARATCHY et al., 2007;  

SHANGGUAN et al., 2008;  VAN SIMAEYS et al., 2010). Este amplo espectro 



	
	

de moléculas alvo permitem a sua aplicação de alto rendimento em 

biomarcadores, diagnóstico e terapia. 

1.3.1 Aptâmeros como biosensores 
 
As concepções recentes de funções de ácidos nucleicos e, 

especificamente, o poder de DNA como ligantes específicos e com afinidade 

por um alvo, abriram novas oportunidades para o desenvolvimento de novos 

biossensores. Inclusive, mudanças nas características dos alvos podem servir 

como sinais quantitativos associados com o estado celular que se encontra 

podendo dessa forma serem utilizados na identificação de doença e tratamento 

(CHERNEY; OBRECHT; KRYLOV, 2013). 

Em 1996, Morris e colaboradores conferiram a aplicabilidade da técnica 

a partir de um complexo proteíco utilizando membranas de células vermelhas. 

Os autores confirmaram que a SELEX era capaz de selecionar aptâmeros 

contra alvos específicos e com a mesma afinidade de ligação quando alvos 

puros são utilizados desde o ínicio do processo. 

Trabalhar com a célula intacta nos permite buscar o alvo somente ao fim 

das seleções, terminar com uma alta gama de alvos reconhecidos por distintos 

aptâmeros, resultando em possíveis biomarcadores que terão sido 

selecionados contra alvos em suas formas nativas (SEFAH et al., 2010). São 

processos de seleções que ocorrem simultaneamente e independentes 

(MORRIS et al., 1998).  

Lorger e colaboradores (2003) selecionaram aptâmeros contra a 

glicoproteína de superfície variante (VSG) de Trypanoasoma brucei com 

capacidade de switch iguais as proteínas de superfície provenientes do P. 

falciparum. Neste trabalho puderam observar que aptâmeros específicos 

reconheciam especificamente essa proteína, gerando um biomarcador 

específico (GORINGER et al., 2003).  

A possibilidade de gerar um conjunto de aptâmeros contra uma 

superfície celular definida pela sua composição proteica remete, 

consequentemente, à capacidade de gerar biomarcadores típicos que 

apresentam minimamente os problemas comuns de um biomarcador. Isto é a 

geração de falsos positivos e falsos negativos, através dos ciclos de seleção e 



	
	

do enriquecimento das moléculas, respectivamente (BEREZOVSKI et.al., 

2008).  

Aptâmeros sempre foram selecionados contra proteínas alvo purificadas. 

No entanto, grupos tem desafiado aptâmeros contra proteínas alvos a partir de 

lisados proteícos (JAVAHERIAN et al., 2009). O intuito é utilizar aptâmeros 

como biossensores quando passam a purificar uma proteína alvo a partir de um 

lisado de células. Essa técnica foi denominada de AptaPIC (Aptamer facilitated 

Protein Isolation from Cells). 

1.3.2 Aptâmeros para diagnóstico  
 
Como mencionado anteriormente, aptâmeros poderiam ser vistos como 

alternativas ao uso de anticorpos para diagnósticos in vitro e in vivo. Liss e 

colaboradores (2002) demonstraram que aptâmeros e anticorpos possuem a 

mesma sensibilidade para reconhecer especificamente IgE humano, por 

exemplo. Contudo, a sensibilidade dos aptâmeros em relação ao anticorpo foi 

de 10 vezes maior (LISS et al., 2002).  

Aptâmeros também foram selecionados contra as proteínas de 

membranas externas (OMPs) da bactéria Salmonella enterica serovar [cepa 

Typhimurium multidrug-resistant (MDR)] utilizando OMPs de Escherichia coli 

como controle negativo da seleção. Ao fim, os autores identificaram aptâmeros 

capazes de interagirem seletiva e especificamente com proteínas da 

membrana externa (JOSHI et al., 2009).  

Outra doença séria que atinge o ser humano é o vírus da hepatite C. 

Visando encontrar um modo de interferir com o vírus, Chen e colaboradores 

(2009), selecionaram aptâmeros contra a glicoproteína de superfície do 

envelope, E2. Ainda que o aptâmero ZE2, assim denominado, não interfira 

diretamente na proteína, uma inibição competitiva foi evidenciada entre ZE2 e 

E2 pelo importante receptor de HCV, o receptor CD81. Desse modo, o 

aptâmero ZE2 caracteriza-se pela sua potência para como novo marcador de 

diagnóstico e candidatos terapêuticos em infecções por HCV.  

1.3.3 Aptâmeros para terapia 
 



	
	

Um grande esforço desde a invenção da técnica SELEX tem sido gerar 

aptâmeros como alternativa terapêutica. Trabalhos como o de Ulrich e 

colaboradores (2002) demonstraram a possibilidade do uso de aptâmeros que 

deslocam as formas infeccioas de Trypanosma cruzi dos seus sítios de ligação 

nas macromoléculas de superfície da célula hospedeira (fibronectina, heparan 

sulfato, trombospondina e laminina), as quais são importantes mediadores no 

processo de adesão e invasão do T. cruzi à célula hospedeira. Os autores 

identificaram quatro classes de aptâmeros que apresentavam os motivos 

estruturais conservados dentro as regiões de stem-loop. A afinidade do 

complexo aptâmero-receptor foi calculada entre 40 a 400 nM (ULRICH et al., 

2002).  

Barford e Lindh (2009) demonstraram que o processo de rosetting, 

citado anteriormente, era passível de interrupção mediante o uso de 

aptâmeros. Os aptâmeros selecionados contra o domínio DBL1α, conservado 

entre as proteínas de superfície de eritrocitos infectados por Plasmodium 

falciparum, mostraram inibição parcial do rosetting em doses baixas (33 nM) e 

total em doses aproximadamente 10 vezes maior (BARFOD; PERSSON; 

LINDH, 2009).  

Em 2007, Chen e colaboradores isolaram aptâmeros, denominados 

NK2, com alta afinidade e especificidade contra proteínas específicas 

presentes na superfície da membrana bactériana M. turberculosis (cepa 

H37Rv). A interação entre NK2-alvo estimulou a produção de IFN- 𝛾 em 

linfócitos T CD4+, o que está diretamente associado a uma resposta protetora 

contra este patógeno. Estudos in vivo revelaram que a infecção por M. 

turberculosis em camundongos tratados com NK2 era menor ao grupo controle. 

Dessa forma, os aptâmeros selecionados foram considerados potenciais 

agentes anti-micocbacteriais (CHEN et.al., 2007).   

Outro estudo, aptâmeros foram selecionados com elevada afinidade e 

especificidade contra a transcriptase reserva do vírus da imunodeficiência 

humana (HIV). Os aptâmeros selecionados inibiram a atividade catalítica dessa 

enzima, o que afetou a replicação viral (HELD et al., 2006) (CHALOIN et al., 

2002). Estes resultados enfatizam claramente que aptâmeros que interagem 

com transcriptase reversa de vírus são ferramentas promissoras a serem 

utilizadas com fins terapêuticos. 



	
	

A seleção de aptâmeros com fins terapêuticos tem rendido produtos 

como o Macugen® (Eyetech Pharmaceuticals/Pfizer, Puur, Bélgica). Este é um 

aptâmero que se liga ao fator de crescimento endotelial vascular humano 

(VEGF), utilizado para o tratamento de degeneração macular relacionada com 

a idade (NG; ADAMIS, 2006). 

Selex também tem sido utilizado como alternativa quimioterápica, onde a 

produção de aptâmeros que se ligam a proteínas puras ou provenientes de um 

complexo pode oferecer vantagens práticas. Utilizando células inteiras, por 

exemplo, os aptâmeros selecionados prescindem de uma apresentação inicial 

do alvo e, pode-se obter moléculas altamente específicos e de alta afinidade 

(DAVYDOVA; VOROBJEVA; VENYAMINOVA, 2011). 

Durante os ciclos de seleção, podem-se variar as proporções de alvo e 

ligantes, adicionar competidores inespecíficos ou aplicar números crescentes 

de passos de lavagens podem se considerar com o intuito de aumentar a 

seletividade pelo alvo. O número de ciclos de seleção é indeterminado, contudo 

deve ser finalizado a partir do momento em que ciclos consecutivos são 

realizados e a heterogeneidade do pool de DNA seja diminuta (NERY et al., 

2009;  TOMBELLI; MINUNNI; MASCINI, 2005). 

A adição de competidores específicos se faz necessária para que sítios 

inespecíficos de ligação ou mesmo aptâmeros de baixa afinidade não sejam 

um problema durante a seleção, o que otimiza a seleção dos aptâmeros. 

Competidores inespecíficos como tRNA de levedura tem sido utilizados na 

técnica de SELEX.  

Em 2013, Cherney e colaboradores, demonstraram o uso de um 

“mascarador de DNA” como competidores de sítios inespecíficos. Estas 

moléculas possuem o mesmo tamanho da região aleatória da biblioteca original 

e as concentrações de AT e GC são iguais. Seu uso faz com que a triagem de 

moléculas afins por sítios específicos seja mais eficiente, além de contribuir 

para a integridade das sequências específicas ao serem alvos da ação de 

nucleases (CHERNEY et al., 2013).    

O processo convencional de SELEX, constituído essencialmente por 

passos de amplificação, interação e eluição, tem sido abordado por distintos 

grupos de pesquisa com diversos alvos e aplicações. Novas técnicas e 



	
	

otimizações do processo tem facilitado a seleção destes, o que se reflete, por 

exemplo, no tempo em que os ciclos iterativos são realizados.  

Neste sentido, grupos tem adicionado técnicas que contribuem para uma 

seleção mais rápida, como por exemplo, o uso de eletrofore capilar, técnica 

aplicada no nosso estudo.  

 

1.3.4 Eletroforese capilar 
	

A eletroforese capilar é mais uma derivação da técnica de eletroforese 

que separa moléculas por diferença de carga e tamanho. O uso de colunas 

capilares dentro de um sistema eletroforético é vantajoso levando em 

consideração que a área de superfície interna do capilar e o volume de amostra 

necessário para uma leitura detalhada, bem como a distribuição eficiente de 

calor ao longo da corrida contribuem para uma alta eficiência na separação das 

moléculas em análise (SPUDEIT; DOLZAN; MICKE, 2012).   

No caso do SELEX, a adição do método de eletroforese capilar tem sido 

caracterizada por sua eficiência, que é pelo menos duas ordens de magnitude 

maior do que o método convencional, uma vez que poucos ciclos de seleção 

são necessários para a triagem de aptâmeros específicos e de alta afinidade 

por uma proteína recombinante (MUSHEEV; KRYLOV, 2006). Além disso, 

grupos que utilizam a técnica afirmam que a separação de ligantes e não 

ligantes é muito mais eficiência (O'CONNELL et al., 1996).  

Através de um capilar sob condições de não equilíbrio [Nonequilibrium 

Capillary Electrophoresis of Equilibrium Mixtures (NECEEM)] (Figura 30) e uma 

voltagem alta é aplicada para separar as frações da amostra que migram do 

eletrodo de carga positiva ao eletrodo de carga negativa pelo fluxo 

eletrosmótico, EOF (BEREZOVSKI; KRYLOV, 2002).  

Quando uma amostra contendo um complexo DNA-proteína é inserida 

no capilar, através da aplicação de uma tensão elétrica, uma voltagem é 

aplicada, até um determinado momento o complexo migra junto. Contudo, 

devido às diferenças de cargas o complexo começa a se dispersar. Proteínas 

tendem a migrar mais rápido quando comparadas com o DNA (TAGLIARO 

et.al., 1998). Consequentemente, as interações fortes entre eles tendem a 

migrar em uma velocidade intermediária.  



	
	

Moléculas de DNA podem ser marcadas com fluoresceína permitindo 

assim que a corrida seja demonstrada por detecção de fluorescência induzida 

por laser. Devido a estrutura fortemente negativa do DNA este migra mais 

lentamente  e as moléculas de DNA não ligadas migraram consequentemente 

de forma mais devagar mais o complexo e as proteínas isoladas (KANOATOV; 

KRYLOV, 2011).  

A detecção dos analitos é realizada exatamente no momento em que 

eles passam por uma “janela de detecção”, extremamente frágil, que nada mais 

é do que uma pequena parte do revestimento do capilar removido por calor 

(SPUDEIT; DOLZAN; MICKE, 2012).    

O método NECEEM  permite que parâmetros cinéticos e de equilíbrio da 

reação sejam medidos visando compreender a dinâmica do complexo 

(BEREZOVSKI; KRYLOV, 2002). Além da possibilidade de recuperar amostras 

importantes durante o processo de seleção de moléculas de DNA contra 

proteínas para seguintes análises.	

 Perante ao que foi introduzido sobre SELEX e seu produto, um 

oligonucleotídeo denominado aptâmero, consideramos que a técnica pode ser 

uma alternativa promissora contra proteínas de superfície eritrocítica exclusivas 

do parasita causador da malária, bem como contra a proteína recombinante 

piridoxal quinase envolvida na biossíntese de vitâmina B6, fundamental para o 

desenvolvimento de P. falcaparum dentro de eritrócitos infectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

2 CONCLUSÃO 
	



	
	

Utilizando um modelo de estudo que envolve a interação de dois tipos 

celulares com notáveis diferenças biológicas, constatamos que a técnica de 

SELEX pode ser utilizada atenuando a infeção do parasita causador da malária 

humana. Aplicando duas estratégias diferentes para a seleção de aptâmeros 

contra o(s) alvo(s) molecular(es) propostos, obtivemos moléculas que atuavam 

de forma antagônica na funcionalidade destes alvos. Observamos que o papel 

das proteínas do parasita exportadas à superfície eritrocitária é essencial para 

a sobrevida do P. falciparum dentro das hemácias infectadas; o que com 

alguns experimentos adicionais pode constituir uma alternativa promissora no 

combate a este parasita. Quando o alvo apresentado corresponde à PfPdxK 

purificada, na forma apoenzima, os aptâmeros resultantes reduzem a atividade 

catalítica desta. As diferenças estruturais preditas para os distintos aptâmeros 

obtidos se correlacionam com a eficácia exibida nos diferentes ensaios. A 

essencialidade do metabolismo da vitamina B6 na viabilidade do parasita será 

ainda motivo de estudo. 
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