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Resumo 

Barbosa IM. Direcionando as proteínas MSP-119 de Plasmodium vivax e Plasmodium 
yoelii para células dendríticas in vivo: análise das respostas imunes celular e humoral. 
[dissertação (Mestrado em Parasitologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas 
da Universidade de São Paulo; 2011. 

 

Células dendríticas (DCs) são células do sistema imunológico muito 

importantes no processo de indução de imunidade contra patógenos. Elas são 

capazes de conectar as respostas imunes inata e adquirida e levar à ativação de 

células T e B importantes no controle da infecção. Recentemente demonstrou-se que 

é possível direcionar antígenos diretamente para as DCs in vivo através da 

administração de baixas doses de uma proteína recombinante híbrida consistindo de 

um anticorpo monoclonal específico para receptores presentes na superfície destas 

células em fusão com o antígeno de interesse. Quando estes anticorpos híbridos 

foram injetados em animais na presença de um estímulo de maturação para as DCs, 

forte resposta imunológica foi obtida contra diferentes antígenos. Dois dos anticorpos 

monoclonais utilizados tem a capacidade de ligar-se aos receptores endocíticos 

DEC205 (anticorpo anti-DEC205) e DCIR2 (anticorpo 33D1) presentes na superfície 

de duas sub-populações distintas de DCs. 

Neste trabalho, nós construímos diferentes anticorpos híbridos em fusão com 

os genes que codificam a proteína MSP-119 presente na superfície das formas 

merozoítas de Plasmodium yoelii e Plasmodium vivax. A maioria dos anticorpos foi 

produzida com sucesso e manteve sua capacidade de ligação aos seus respectivos 

receptores. Ensaios de imunização mostraram que o anticorpo anti-DEC (mas não o 

33D1) fusionado a qualquer das duas proteínas foi capaz de induzir principalmente 

uma resposta imune celular quando administrado na presença de anti-CD40+poly I:C, 

poly I:C ou CpG. Já a resposta imune humoral foi modulada dependendo do anticorpo 

híbrido (anti-DEC, 33D1 ou isotipo controle), da linhagem de camundongo e da 

combinação de adjuvantes utilizados.  

 

 

 

Palavras-chave: Malária. Plasmodium. MSP-119. Células Dendríticas. Anticorpos 

Híbridos. 

 



 

 

 

Abstract 

Barbosa IM. Targeting Plasmodium vivax and Plasmodium yoelii MSP-119 proteins to 
dendritic cells in vivo: analysis of cellular and humoral immune responses. [master 
thesis (Parasitology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de 
São Paulo; 2011 

 

 Dendritic cells (DCs) are cells of the immune system very important in the 

process of induction of immunity against pathogens. They are able to connect innate 

and acquired immune responses and lead to activation of T and B cells important in 

controlling infections. 

 Recently it was shown that it is possible to target antigens directly to DCs in 

vivo by the administration of low doses of a recombinant hybrid protein consisting of a 

monoclonal antibody specific for receptors present on the surface of these cells fused 

with the antigen of interest. When these hybrid antibodies were injected in animals in 

the presence of a DC maturation stimulus, strong immune response against different 

antigens was obtained. Two of the monoclonal antibodies used have the ability to bind 

to either the DEC205 (anti-DEC205) or the DCIR2 (33D1 antibody) endocytic receptors 

present on the surface of two distinct DC sub-populations. 

 In this work, we constructed different hybrid antibodies fused with the sequence 

encoding the MSP-119 protein present on the surface Plasmodium yoelii and 

Plasmodium vivax merozoites. Most antibodies were successfully produced and 

maintained their ability to bind to their respective receptors. Immunization trials showed 

that the anti-DEC antibody (but not 33D1) fused to any of the two proteins was able to 

induce mainly a cellular immune response when administered in the presence of anti-

CD40 + poly I:C, poly I:C or CpG. On the other hand, the humoral immune response 

was modulated depending on the hybrid antibody (anti-DEC, 33D1 or isotype control), 

the mouse strain and the combination of adjuvants used. 

 

Keywords: Malaria. Plasmodium. MSP-119. Dendritic Cells. Hybrid Antibodies. 
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1.1 Células Dendríticas. 

 

Em meados da década de 70, o Dr. Ralph Steinman, trabalhando no 

laboratório do Dr. Zanvil Cohn (The Rockefeller University), descreveu uma 

nova população de células presente no baço e linfonodos de camundongos. 

Tais células foram caracterizadas com base em sua morfologia, localização in 

vivo, quantidade em diferentes órgãos linfóides periféricos e em suas 

propriedades funcionais, e foram então denominadas células dendríticas (DCs, 

do inglês “dendritic cells”) (1-4). 

Nos últimos anos, ficou bastante claro que as DCs são células 

apresentadoras de antígenos (APCs) capazes de iniciar e regular a resposta 

imune (5). Elas são encontradas na maioria dos tecidos, especialmente pele, 

mucosas e órgãos linfóides. Além disso, são especializadas na apresentação 

de antígenos e possuem capacidade migratória, o que faz com que sejam 

capazes de capturar antígenos na periferia e levá-los até os órgãos linfóides, 

onde são normalmente apresentados para células T (6).  

As DCs tornam-se células apresentadoras de antígenos eficientes 

quando sofrem um processo de maturação, que pode ser iniciado por 

diferentes estímulos. Entre eles, podemos citar: a) ligantes microbianos através 

dos receptores do tipo Toll (TLRs, do inglês, “toll-like receptors”), b) células do 

sistema inato (células NKT, por exemplo), c) complexos imunes agindo nos 

receptores para porção Fc de anticorpos e d) outros estímulos do ambiente ou 

endógenos, coletivamente conhecidos como “alarminas”. O processo de 

maturação resulta em uma série de mudanças fenotípicas que estão ligadas a 

capacidade aumentada de processar antígenos e ativar células T. Estas 

alterações fenotípicas incluem um aumento na produção de complexos de 

peptídeos ligados a moléculas do complexo principal de histocompatibilidade 

(MHC) (7), aumento da expressão de moléculas que favorecem a formação da 

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

moléculas co-estimulatórias, como CD80 e CD86) (8), produção de quimiocinas 
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(9), além de grandes quantidades de citocinas como interleucina (IL) -12 (10) e 

interferons (INF) do tipo I (11). 

Por outro lado, as DCs também possuem um papel central na indução 

de tolerância central e periférica e estão presentes na região medular do timo 

gerando tolerância através da deleção de células T auto-reativas (12), podendo 

também induzir o aparecimento de células T reguladoras (13). Além disso, as 

DCs estão envolvidas no processo de tolerância periférica evitando reatividade 

contra auto-antígenos que, ou escaparam do processo de seleção negativa 

(14), ou nunca foram expressos no timo. Isso ocorre de duas formas principais. 

Em uma delas, na ausência de um estímulo inflamatório de maturação, o 

direcionamento de antígenos para as DCs leva à deleção de células T 

específicas para os mesmos (15-17). A outra é através da promoção da 

expansão e diferenciação de células T que regulam ou suprimem outras células 

do sistema imune (18-20). Uma tolerância periférica eficiente é particularmente 

importante em sítios de infecção onde DCs simultaneamente processam e 

apresentam antígenos próprios e não próprios. 

 

1.2 Células Dendríticas e suas subpopulações. 

 

No estado estacionário, ou seja, na ausência de uma infecção ou outro 

estímulo, existem diferentes subpopulações de DCs. O estudo destas 

subpopulações foi iniciado no baço de camundongos (21, 22) e no sangue 

humano (23). Atualmente, outros órgãos como pele e mucosas estão também 

sendo examinados. Guilliams et al. (24) propõem que existam ao menos 5 

subpopulações de DCs no estado de equilíbrio, quando não ocorrem infecções: 

dois tipos de DCs clássicas, DC plasmocitóides (pDCs), células de Langerhans 

(LCs), e DCs derivadas de monócitos. Estas subpopulações possuem 

diferentes funções que vem sendo elucidadas ao longo dos últimos anos (25, 

26).  

No baço, o principal órgão para estudos de imunidade em 

camundongos, duas subpopulações principais de DCs podem ser distinguidas. 
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Ainda que ambas expressem altos níveis da integrina CD11c, uma 

subpopulação expressa a cadeia α da molécula CD8 e a outra não (27). As 

DCs CD8α+ são especializadas em induzir o desenvolvimento de células Th1, 

em capturar células mortas e em apresentar peptídeos antigênicos pela via 

cruzada em moléculas de MHC I. Já a subpopulação de DCs CD8α- parece 

induzir a produção de IL-4 e é mais eficiente em formar complexos peptídeo-

MHC II (28-33). Em resumo, com base nos dados disponíveis, as DCs CD8α+ 

parecem ser especializadas na captura de células mortas (34) e na ativação de 

células T CD8+ durante infecções virais, enquanto que as DCs CD8α- parecem 

estar envolvidas preferencialmente na indução de respostas de células T CD4+, 

particularmente durante infecções bacterianas (26). 

 

1.3 Receptores endocíticos e sua expressão em diferentes subpopulações de 

DCs. 

 

As DCs expressam um grande número de receptores endocíticos 

capazes de mediar a captação de antígenos. Muitos destes são lectinas do tipo 

C (figura 1, (35)), que podem ser proteínas transmembrana do tipo II com um 

único domínio C-terminal do tipo lectina (por exemplo, Langerina/CD207, DC-

SIGN/CD209, BDCA-2, Dectina-1 e DCIR-2), ou proteínas transmembrana do 

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

(MR)/CD206 e DEC205/CD205). Outros receptores endocíticos são os 

receptores para a porção Fc das imunoglobulinas G (FcRs), que medeiam a 

apresentação de imunocomplexos e de células tumorais revestidas com 

anticorpos, tanto por moléculas de MHC I quanto por MHC II. As DCs também 

são capazes de capturar células mortas, porém os receptores que medeiam tal 

processo ainda não foram descritos. Interessantemente, receptores individuais 

podem ser expressos em subpopulações distintas de DCs. Por exemplo, 

Langerina/CD207 e DEC205/CD205 são expressos em células de Langerhans 

(LCs) (36), enquanto DC-SIGN/CD209 e MR/CD206 são altamente expressos 

em DCs dermais (37) e em DCs derivadas de monócitos (38). Em 

camundongos, a subpopulação de DCs CD8α+ expressa o receptor DEC205, 
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bem como Langerina (39, 40), enquanto a subpopulação CD8α- é DCIR2 

positiva (32). 

 

Figura 1- Lectinas do tipo C expressas por células dendríticas. 

A presença de tantos receptores endocíticos permite que as DCs 

reconheçam e capturem diferentes ligantes. Interessantemente, esses 

receptores podem também mediar resultados diferentes no que se refere ao 

processamento e apresentação dos antígenos. Vamos considerar quatro 

aspectos importantes nos quais os receptores de DCs podem diferir.  

Em primeiro lugar, receptores individuais podem seguir caminhos 

distintos dentro do citosol, conforme os diferentes domínios neles contidos. 

DEC-205/CD205 possui uma sequência de três aminoácidos ácidos que faz 

com que o receptor dirija-se e recicle lentamente em endossomos tardios 

Lectinas tipo C do tipo I (MMR e DEC205) contém repetições ricas em cisteínas (S-

S) nas porções C-terminais, um domínio fibronectina do tipo II (FN) e 8-10 domínios 

de reconhecimento de carboidratos (CRD). Lectinas tipo C do tipo II contém somente 

um CRD no seu domínio carboxi-terminal. Os domínios citoplasmáticos são bastante 

diversos e contem vários motivos conservados.  

Adaptado de Figdor et al. (2002).  
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positivos para MHCII. Por outro lado, MR/CD206 recicla rapidamente através 

de células por endossomos jovens (6).  

Uma segunda característica da função do receptor de DCs é que 

antígenos endocitados, por exemplo, via DEC-205 ou FcRs, podem ser 

apresentados de forma cruzada via moléculas de MHC I (6). Conforme 

mencionado anteriormente, as DCs CD8α+DEC205+ são mais eficientes no 

processo de apresentação cruzada, fato que pode ser explicado pela alta 

expressão de moléculas envolvidas na apresentação de antígenos via 

moléculas de MHC I, como TAP (do inglês “Transporter associated with Antigen 

Processing”) e tapasina (32).  

Terceiro, receptores endocíticos distintos podem ser expressos em 

subpopulações distintas de DCs, que podem então influenciar o subsequente 

processamento e apresentação dos antígenos. Utilizando proteínas fusionadas 

a anticorpos anti-DEC ou anti-DCIR2 (também conhecido como 33D1), Dudziak 

et al. (32) mostraram que a subpopulação de DCs CD8α+DEC205+ apresenta 

antígenos às células T CD8+ de forma mais eficiente do que a subpopulação 

CD8α-DCIR2+. Por outro lado, esta última subpopulação é bastante eficiente 

em apresentar antígenos para células T CD4+, provavelmente porque expressa 

níveis mais altos de proteases lisossomais importantes para o carregamento 

dos antígenos nas moléculas de MHC II. Subpopulações de DCs exibem 

também outras funções distintas. Um exemplo foi descrito por Soares et al. (36) 

que fusionaram um antígeno de Leishmania, denominado LACK, aos 

anticorpos anti-DEC205 e 33D1. O direcionamento do antígeno para ambas as 

subpopulações de DCs levou a uma apresentação eficiente para células T 

CD4+, mas a subpopulação DEC205+ levou esses linfócitos a produzirem INF- 

por um mecanismo independente de IL-12, mas dependente de CD70. Já a 

subpopulação DCIR2+ também induziu a produção INF- in vivo, mas por uma 

via dependente IL-12, e não mais de CD70.  

E em quarto lugar, sabe-se que os receptores endocíticos podem 

associar-se a outras moléculas de sinalização, por exemplo, a dectina-1, que 

reconhece leveduras e partículas de zimozan, associando-se ao TLR2 (41, 42). 
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Em resumo, a expressão de vários receptores permite às DCs capturar 

antígenos eficientemente e processar peptídeos que serão apresentados por 

moléculas de MHC I e II para células T CD8+ e T CD4+, respectivamente. O tipo 

de receptor utilizado pode desempenhar um papel importante na apresentação 

de antígenos vacinais e ditar as características funcionais da resposta imune. 

 

1.4 Direcionamento de antígenos para DCs in vivo utilizando anticorpos 

monoclonais híbridos. 

 

O direcionamento de antígenos para DCs utilizando o anticorpo anti-

DEC205 foi inicialmente descrito por Hawiger e cols (15) e Bonifaz e cols (17). 

Nesses estudos iniciais, o anticorpo anti-DEC foi conjugado ou fusionado 

diretamente a antígenos modelo como a ovalbumina (OVA) e lisozima de ovo 

de galinha (HEL). A administração desses anticorpos híbridos (anti-DEC-OVA e 

anti-DEC-HEL) foi capaz de direcionar os antígenos à subpopulação de DCs 

CD8α+DEC205+ in vivo. Os antígenos foram então eficientemente processados 

e apresentados tanto para células T CD4+ quanto para células T CD8+ 

transgênicas. Na ausência de inflamação, o direcionamento de antígenos 

resultou na indução de tolerância periférica, observada pela deleção de células 

T transgênicas específicas para o antígeno utilizado. Entretanto, quando os 

anticorpos foram administrados na presença de um estímulo de maturação 

para as DCs, como o anticorpo agonista anti-CD40, houve ativação prolongada 

de células T CD4+ e CD8+. Além disso, a imunidade induzida foi de longa 

duração e mais efetiva do que a induzida pela administração de potentes 

adjuvantes como o adjuvante completo de Freund (15, 17). Dando continuidade 

a esses estudos, o mesmo grupo mostrou que camundongos vacinados com o 

anticorpo anti-DEC-OVA na presença de anti-CD40 tornaram-se resistentes a 

infecção pelo vírus vaccínia transgênico expressando OVA (43). Além disso, a 

imunização de animais com o mesmo anticorpo promoveu a ativação de 

células T CD4+ de memória (44), importantes para a ativação de linfócitos B 

antígeno específicos. 
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Os estudos citados acima abriram a possibilidade de se utilizar 

anticorpos híbridos anti-DEC205 conjugados a antígenos clinicamente 

relevantes para a indução de imunidade protetora contra diferentes doenças 

prevalentes. 

Boscardin et al. (44) utilizaram o anticorpo anti-DEC205 fusionado à 

proteína circunsporozoíta (CS) expressa no estágio pré-eritrocítico de 

desenvolvimento do Plasmodium yoelii. A administração de uma única dose do 

anticorpo quimérico anti-DEC-CS, na presença de um estímulo de maturação 

para as DCs, foi capaz de induzir células T CD4+ e CD8+ produtoras de INF- 

em diferentes linhagens de camundongos. Além disso, a indução de resposta 

imune humoral também foi observada após a administração de uma dose de 

reforço do anticorpo, na ausência de qualquer outro adjuvante.  

Em outro estudo, a imunização com o anticorpo anti-DEC205 fusionado 

à proteína Gag do vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) foi capaz de induzir 

uma resposta imune mediada principalmente por células T CD4+ produtoras de 

INF-. Além disso, a geração de resposta imune protetora foi observada nos 

animais imunizados com o anticorpo anti-DEC-Gag quando estes foram 

desafiados com um vírus vaccínia transgênico expressando a proteína Gag 

(45, 46). A eficácia da imunização com DNA foi aumentada quando se utilizou 

um plasmídeo codificando para o anticorpo anti-DEC205 em fusão com a 

proteína Gag (47). 

Em outro trabalho, macacos Rhesus foram imunizados com o anticorpo 

anti-DEC205 fusionado à proteína CS de P. falciparum na presença de poly 

(I:C). Observou-se a indução de células T CD4+ multifuncionais e a produção 

de anticorpos anti-CS com características neutralizantes, capazes de bloquear 

em cerca de 43% a invasão de eritrócitos pelo P. falciparum in vitro (48).  

Mais recentemente, a imunização de primatas com o anticorpo anti-

DEC205 fusionado à proteína Gag, seguida de um reforço utilizando um vírus 

vaccínia codificando as proteínas Gag, Pol e Nef do HIV, foi capaz de induzir 

forte resposta celular (49). 

Além dos ensaios utilizando proteínas do vírus HIV e de Plasmodium, a 

estratégia de direcionar antígenos utilizando os anticorpos anti-DEC205 e 33D1 

foi testada com um antígeno derivado da bactéria Yersinia pestis (agente 
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causador da peste pneumônica). Quando a proteína LcrV foi fundida ao 

anticorpo anti-DEC205 e administrada a camundongos na presença de 

estímulos de maturação para as DCs, forte resposta imune celular foi induzida 

(50). Além disso, observou-se a indução de resposta humoral com níveis de 

anticorpos semelhantes àqueles induzidos pela vacina comercial. Da mesma 

forma, a proteína LcrV direcionada para o receptor DCIR2 foi capaz de induzir 

proteção contra desafio utilizando uma cepa virulenta.(51).  

Além de experimentos in vivo utilizando camundongos e macacos, o 

anticorpo anti-DEC205 também foi utilizado com sucesso para direcionar 

antígenos para as DCs de humanos in vitro. Bozzacco et al. (52) mostraram 

que ocorreu ativação de linfócitos T CD8+ e produção de INF- quando o 

anticorpo híbrido anti-DEC205 fusionado à proteína Gag do vírus HIV foi 

incubado com DCs provenientes de pacientes soropositivos, e depois 

reestimuladas com as células T autólogas. Gurer et al. (53) obtiveram 

resultados semelhantes quando utilizaram um anticorpo anti-DEC humano em 

fusão com o antígeno EBNA-1 do vírus Epstein-Barr. 

Novos anticorpos anti-DEC205 humano foram gerados e selecionados 

por sua capacidade de reconhecer com alta afinidade o receptor DEC205. 

Esses anticorpos foram fusionados à proteína Gag de HIV e observou-se a 

indução de ampla resposta celular quando camundongos transgênicos 

expressando o DEC205 humano foram utilizados em ensaios de imunização 

(54). Mais interessante ainda foi o fato de que esses anticorpos, assim como o 

anticorpo utilizado por (52), foram também capazes levar à estimulação de 

células T CD8+ in vitro. 

Os resultados pré-clínicos obtidos com o anticorpo anti-DEC-Gag foram 

tão promissores que testes clínicos de fase I foram iniciados no primeiro 

semestre de 2010 (http://www.clinicaltrials.gov, identificador NCT01127464) 

com objetivo de verificar a segurança, tolerabilidade e imunogenicidade do 

anticorpo anti-DEC-Gag em indivíduos saudáveis. 
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1.5 Malária e sua distribuição mundial. 

 

Neste projeto utilizaremos o direcionamento de antígenos para DCs com 

anticorpos híbridos na tentativa de induzir resposta imune contra as formas 

sanguíneas de parasitas que causam a malária. 

A malária é causada por protozoários do gênero Plasmodium e 

transmitida ao homem por fêmeas de mosquitos do gênero Anopheles. 

Aproximadamente 200 espécies do gênero Plasmodium que infectam aves, 

répteis e mamíferos já foram descritas. Quatro destas espécies infectam 

naturalmente o homem: P. falciparum, P. vivax, P. ovale e P. malariae. O P. 

falciparum e o P. vivax são as espécies responsáveis pela maioria dos casos 

de malária descritos no mundo. Mais recentemente, foram descritos casos de 

malária humana causados pelo parasita P. knowlesi (55). 

Em 2009, a Organização Mundial da Saúde estimou o número de casos 

de malária em aproximadamente 225 milhões, tendo causado cerca de 780.000 

mortes (56). 

Ainda que o P. falciparum seja a espécie mais virulenta, o P. vivax, 

segunda espécie mais prevalente no mundo, tem uma distribuição geográfica 

mais ampla e coexiste com o P. falciparum em vários lugares. Na América 

Latina, cerca de 70-80% da população vive sob risco de adquirir malária 

causada por P. vivax. Estima-se que essa espécie seja responsável por cerca 

de 80-300 milhões de casos por ano no mundo (57). 

No Brasil, existem três espécies de Plasmodium causadores da malária: 

P. vivax, P. falciparum e P. malariae. Há 50 anos a frequência dos casos de 

malária era equitativamente distribuída entre P. falciparum e P. vivax. 

Entretanto, nos últimos anos o P. vivax tem sido responsável por cerca de 80% 

dos casos da doença. Aproximadamente 99% dos casos de malária ocorrem 

na região da Amazônia legal (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, 

Roraima e Tocantins), Mato Grosso e parte do Maranhão (macrorregião 

Nordeste). Em 2009 foram registrados na Amazônia 306.342 casos de malária. 

Se comparados com o relato em 2008, houve uma redução de cerca de 33% 

no número de casos (58). Quando comparamos os números de casos de 

malária no primeiro semestre de 2010 e 2011, por estado pertencente à 
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Amazônia legal, observamos uma redução de até 45% no número de pessoas 

infectadas (tabela 1). 

 

Tabela 1- Número de casos de malária na Amazônia Legal em 2010 e 2011. 

 1º semestre de 2010/2011 2010 2011 Redução de  

1. ACRE 18.615 10.137   45% 

2. AMAZONAS 40.793 23.864 41% 

3. AMAPÁ 6.195 5.002 19% 

4. MARANHÃO 2.131 1.305 39% 

5. MATO GROSSO 1.201 876 27% 

6. PARÁ 67.462 53.289 21% 

7. RONDÔNIA 20.084 12.798 36% 

8. RORAIMA 11.859 8.397 29% 

9. TOCANTINS 57 40 30%  

 

 Apesar dos esforços, a malária ainda é um grave problema de saúde 

pública no Brasil e o governo federal lançou no dia 05/09/2011 a campanha 

“Mobilização contra malária”, que tem por objetivo estimular o uso correto de 

mosquiteiros e conscientizar a população sobre a doença, a sintomatologia e o 

tratamento. 

 Embora a mortalidade causada pelo P. vivax seja considerada muito 

baixa quando comparada àquela causada pelo P. falciparum, sua morbidade é 

significativa e leva à redução no crescimento econômico. Isso ocorre porque, 

nos lugares onde o P. vivax é moderadamente endêmico, a maior parte dos 

habitantes vivencia de 10 a 30 episódios de malária durante o curso de sua 

vida. Esses episódios de malária fazem com que o paciente tenha que se 

ausentar da escola ou do trabalho por 5-15 dias, tendo como consequência um 

efeito debilitante cumulativo, com queda na produtividade, e na qualidade e 

expectativa de vida (59). Mais recentemente tem sido descrito um aumento na 

resistência a tratamentos quimioterápicos (60) além de um aumento 

significativo da virulência de algumas cepas de P.vivax (61, 62). Também tem 

sido relatado um aumento no número de casos de complicações graves em 

vários países. Estas complicações incluem anemia, síndrome respiratória, 
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desnutrição e malária cerebral (63). No caso específico do Brasil, há relatos de 

que a infecção pelo P. vivax possa causar formas graves e letais da doença, 

sendo que os principais problemas estão relacionados com alterações 

hematológicas, ruptura esplênica, disfunções renais e pulmonares (64). 

 

1.6 Ciclo do Plasmodium. 

 

O ciclo de vida do parasito, representado na figura 2, se inicia quando 

mosquitos Anopheles fêmeas infectados injetam uma pequena quantidade de 

esporozoítos no tecido subcutâneo, durante a hematofagia (65). Esses, por sua 

vez, entram na corrente sanguínea e chegam ao fígado, onde invadem e se 

replicam dentro de hepatócitos, diferenciando-se em merozoítos. 

Posteriormente, esses merozoítos são liberados na corrente sanguínea, em 

vesículas conhecidas como merossomos (66). 

Nas infecções causadas por P. vivax e P. ovale, parte dos esporozoítos 

desenvolve-se rapidamente dentro dos hepatócitos dando origem a 

esquizontes e posteriormente a merozoítos, enquanto outros ficam em estado 

de latência no fígado, sendo denominados de hipnozoítos (67).  

Uma vez na corrente sanguínea, os merozoítos rapidamente invadem 

eritrócitos. Nesta fase do desenvolvimento se estabelece um ciclo de invasão, 

replicação e ruptura, quando os merozoítos se multiplicam dentro das 

hemácias que se rompem, liberando no sangue, parasitos que infectam novas 

hemácias (figura 2). Cada ciclo tem duração de aproximadamente 48 ou 72 

horas (dependendo da espécie de Plasmodium) e acredita-se que o 

aparecimento da febre malárica esteja relacionado com a liberação das formas 

merozoítas no final de cada ciclo. 
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Figura 2- Ciclo de vida dos parasitas do gênero Plasmodium. 

 

Durante o ciclo eritrocítico, uma parte dos merozoítos dá origem aos 

gametócitos masculinos e femininos. Essas formas, quando ingeridas pelo 

mosquito no momento da picada, sobrevivem e transformam-se em micro ou 

macro gametas. No aparelho digestivo do hospedeiro invertebrado ocorre a 

fecundação, formando-se o zigoto (diplóide) que evolui para uma estrutura 

móvel conhecida como oocineto. Este, por sua vez, atravessa a membrana 

peritrófica do intestino do mosquito e se diferencia em oocisto, que sofre um 

processo conhecido como esporogonia dando origem a milhares de 

esporozoítos haplóides. Os esporozoítos são liberados na hemolinfa do inseto 

e migram para as glândulas salivares. Estes esporozoítos maduros são então 

transmitidos a outros hospedeiros durante uma nova picada do inseto vetor. 

Fonte:Sturm et al, 2006  
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1.7 Desenvolvimento de vacinas para malária. 

 

Em regiões endêmicas para malária, indivíduos permanentemente 

expostos normalmente desenvolvem manifestações clínicas mais leves ou 

permanecem assintomáticos. Essa “imunidade” clínica fornece evidências 

indiretas de que é possível o desenvolvimento de imunidade protetora e de 

longa duração, que poderia ser desenvolvida através de métodos de vacinação 

(68).   

Outras evidências provenientes de estudos em humanos sugerem que 

uma vacina profilática para malária é possível: a imunização de voluntários 

humanos com esporozoítas irradiados foi capaz de conferir 90% de proteção 

estéril contra a infecção transmitida pela picada de mosquitos infectados (69, 

70). A imunidade adquirida naturalmente é construída progressivamente 

durante as duas primeiras décadas de vida dos indivíduos que vivem em 

países onde a malária é endêmica, resultando em um grande impacto na 

severidade da doença. Evidências apontam para uma forte conexão entre a 

geração de imunidade protetora e a contínua estimulação antigênica, sendo 

perdida rapidamente na ausência de exposição ao parasito (71, 72). Além 

disso, observa-se que essa imunidade clínica pode ser transferida. Ensaios 

demonstraram que a transferência adotiva de anticorpos provenientes de 

pessoas residentes em área endêmica a indivíduos que nunca tiveram contato 

com a doença foram capazes de promover proteção contra a infecção (73, 74). 

Durante o complexo ciclo de vida do parasito, três estágios parasitários 

foram identificados como alvos potenciais da resposta imune. São eles: formas 

pré-eritrocíticas, formas eritrocíticas e formas sexuais. Sendo o estágio 

eritrocítico responsável pelos sintomas clínicos, uma vacina capaz de bloquear 

a invasão de eritrócitos seria capaz de reduzir tanto a morbidade quanto a 

mortalidade dos indivíduos infectados. 
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1.8 Proteínas das formas eritrocíticas candidatas à vacina contra P. vivax. 

 

Os mecanismos de proteção durante a fase eritrocítica do 

desenvolvimento incluem a inibição da invasão das hemácias por anticorpos 

capazes de neutralizar proteínas da superfície do merozoíto e de estimular a 

fagocitose de eritrócitos infectados.  

Alguns antígenos de P. vivax foram identificados e caracterizados 

imunologicamente. Dentre eles destacam-se a proteína ligadora de Duffy (do 

inglês “Duffy binding protein”, DBP) e a proteína 1 da superfície do merozoíto 

(MSP-1) (75-78). 

  

1.9 A MSP-1 e a indução de resposta imune. 

 

A proteína MSP-1 é expressa abundantemente na superfície dos 

merozoítos e é alvo da resposta humoral adquirida durante a infecção (79). Faz 

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

sintetizada durante a esquizogonia como um precursor de aproximadamente 

195 kDa, ancorada à membrana por uma âncora de glicosilfosfatidilinositol 

(GPI) (80). No momento da invasão, a MSP-1 é processada por serino 

proteases (81) em quatro fragmentos de 83, 30, 38 e 42 kDa, que permanecem 

ligados à superfície do parasita. O fragmento de 42 kDa (MSP-142) sofre novo 

processamento resultando em dois fragmentos menores: um de 33 kDa (MSP-

133) e outro de 19 kDa (MSP-119) (80, 82, 83). Neste segundo processamento a 

MSP-133 é liberada juntamente com os outros fragmentos e a MSP-119 

permanece ligada pela âncora de GPI à superfície do merozoíto sendo então 

carreada para dentro do eritrócito juntamente com o parasita (84). A figura 3, 

extraída de Holder e cols (84), mostra um esquema representativo das 

sucessivas clivagens sofridas pela MSP-1 durante a invasão dos eritrócitos. 

A MSP-1 de P. vivax (Pv200) é uma proteína polimórfica que consiste de 

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

conserved blocks”) (85). Vários estudos mostraram a alta antigenicidade das 
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diferentes regiões desta proteína a partir de cepas presentes no Brasil (86, 87) 

e na Colômbia (78).  

O fragmento Pv200L da MSP1 de P. vivax, definido como homólogo do 

fragmento Pf190L, foi produzido em Escherichia coli e mostrou-se altamente 

imunogênico em ensaios utilizando camundongos BALB/c e macacos Aotus 

(78). Primatas imunizados com a proteína recombinante Pv220L formulada em 

Montanide ISA-720 apresentaram forte resposta humoral específica e 

protetora, determinada em ensaios de desafio com P. vivax, com redução da 

anemia e eliminação dos parasitas (78). 

 

Figura 3- Clivagem proteolítica sofrida pela proteína MSP-1 durante o processo de 

invasão do eritrócito.  

 

 

Nas diferentes espécies de Plasmodium, a MSP-119 possui dois 

domínios estruturados de maneira semelhante ao fator de crescimento 

epidermal (do inglês “Epidermal growth factor”, EGF). A região N-terminal da 

MSP-119 contém um fragmento altamente conservado com vários epítopos para 

células B e T que em P. falciparum foram denominados Pf190L. Este 

fragmento, expresso como uma proteína recombinante, foi capaz de induzir 

Fonte: Adaptado de Holder et al. (2009). 
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proteção parcial contra desafio infeccioso em primatas (88). A partir desses 

resultados foi desenvolvida uma vacina multivalente chamada de “combinação 

B” capaz de induzir proteção parcial em ensaios clínicos, sendo a subunidade 

190L o componente mais imunogênico (89). 

O potencial imunoprotetor de proteínas recombinantes baseadas na 

região C-terminal da MSP-1 (MSP119) foi demonstrado em vários modelos 

experimentais (90). O sucesso de imunizações em roedores e macacos com a 

MSP-119 de P. yoelii e P. falciparum, respectivamente, estimulou tentativas de 

vacinações experimentais utilizando proteínas recombinantes de P. cynomolgi 

e P. vivax (75, 91-94). Diferentes grupos vêm desenvolvendo trabalhos sobre a 

imunogenicidade de proteínas recombinantes baseadas na MSP-119 de P. 

vivax em modelos experimentais utilizando camundongos, coelhos e macacos. 

(95-103).  

 

1.10 O epítopo DR pan alélico (“Pan allelic DR epitope”, PADRE). 

 

O epítopo PADRE é um peptídeo sintético não natural que se liga com 

afinidade alta ou intermediária a 15 dos 16 tipos mais comuns de moléculas de 

HLA-DR (104, 105). Devido a sua promiscuidade de ligação, o peptídeo 

PADRE poderia solucionar problemas relacionados ao extremo polimorfismo 

das moléculas de HLA na população humana. Além disso, esse peptídeo foi 

desenhado para ser altamente imunogênico em seres humanos (105). Quando 

a imunogenicidade deste peptídeo foi avaliada utilizando-se células T humanas 

em ensaios de proliferação, ele foi cerca de 100x mais potente do que o 

controle constituído do epítopo universal do toxóide tetânico (106). Esta 

propriedade representa uma característica importante do epítopo PADRE, 

sugerindo sua utilidade potencial como um carregador capaz de induzir uma 

resposta de células T auxiliares em construções vacinais desenhadas para uso 

em seres humanos. Além dessas características, o epítopo PADRE é capaz de 

ligar-se a moléculas de MHC II murinas (I-Ab) expressas por camundongos da 
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linhagem C57BL/6. Desta forma, é possível validar o efeito do PADRE em 

modelo murino.  

Experimentos interessantes foram realizados com o epítopo PADRE 

fusionado a peptídeos codificando para epítopos de células B da proteína CS 

de P. yoelii. Observou-se uma forte resposta de IgGs e estes anticorpos 

reagiram com esporozoítos intactos e também inibiram a infecção de células 

hepáticas in vitro (107). O epítopo PADRE também foi utilizado com muito 

sucesso para melhorar a resposta humoral contra epítopos compostos por 

carboidratos, que normalmente são pouco imunogênicos (108). 

A proteína MSP119 também já foi fusionada ao epítopo PADRE e forte 

resposta imune humoral foi observada quando diferentes adjuvantes foram 

utilizados (96, 109). Mais interessante ainda foi o fato de o epítopo PADRE 

fusionado a MSP119 ter sido utilizado para imunização de primatas não 

humanos (Callithrix jacchus jacchus) (103).  

Os dados apresentados acima indicam que o epítopo PADRE parece 

fornecer a ajuda necessária para que as células B sejam capazes de gerar 

elevados títulos de anticorpos. 
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2 Objetivos 
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2.1 Objetivo geral 

 

 Direcionar as proteínas MSP-119 de Plasmodium vivax (P. vivax) e de 

Plasmodium yoelii (P. yoelii) para células dendríticas in vivo e analisar as 

respostas imunes celular e humoral geradas contra estas proteínas. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Produção dos anticorpos híbridos por transfecção transiente de células 

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

b) Análise da ligação destes anticorpos aos receptores DEC205 e DCIR2 de 

camundongos; 

c) Produção das proteínas recombinantes MSP-119 e MSP-119_PADRE de P. 

vivax e MSP-119 de P. yoelii; 

d) Imunização de camundongos com os anticorpos híbridos monoclonais 

produzidos na presença dos adjuvantes anti-CD40+poly I:C, poly I:C e CpG 

ODN; 

e) Análise das respostas imunes celular e humoral geradas após aplicação 

desses protocolos de imunização; 

f) Desafio dos animais imunizados com os anticorpos híbridos contendo a 

MSP-119 de P. yoelii. 
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3 Metodologia 
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3.1 Animais utilizados. 

 

 Camundongos C57BL/6 ou BALB/c com idades entre 5-12 semanas 

foram obtidos do Biotério de Camundongos Isogênicos do Departamento de 

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

patógenos durante o curso dos estudos. Todos os procedimentos utilizados 

foram aprovados pelo comitê de ética de experimentação animal do Instituto de 

Ciências Biomédicas da USP (protocolo número 082). 

 

3.2 Preparação de Bactérias Competentes. 

 

 Uma colônia de bactérias Escherichia coli DH5α ou BL21DE3 foi 

inoculada em 3 mL de meio de cultura LB (Luria-Bertani, Invitrogen), seguindo 

incubação por 16 horas a 37 ºC, sob agitação constante (200 rpm). O inóculo 

foi então diluído em 200 mL de meio LB e incubado a 37 ºC sob agitação 

constante até que a densidade óptica a 600 nm (DO600) estivesse entre 0,6-0,8. 

O recipiente contendo as bactérias foi então incubado em gelo por 30 minutos. 

Seguiu-se uma centrifugação a 1.400 X g por 10 minutos a 4 ºC. O 

sobrenadante foi desprezado, as bactérias foram ressuspendidas em 75 mL de 

uma solução de CaCl2 0,1 M e incubadas em gelo por 12 horas. Após nova 

centrifugação nas mesmas condições anteriores, o sobrenadante foi 

desprezado e o precipitado bacteriano foi ressuspendido em 2 mL de uma 

solução de CaCl2 0,1 M/glicerol 15%. 

 As bactérias foram então dispensadas em alíquotas de 50 μL, 

congeladas rapidamente em gelo seco contendo álcool e posteriormente 

estocadas a –70 ºC. 
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3.3 Transformação de bactérias competentes. 

 

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

adicionados a tubos de microcentrífuga contendo alíquotas de 10 μL de 

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

gelo por 30 minutos, os tubos foram colocados a 42 °C por exatamente 40 

segundos e recolocados em gelo por 5 minutos. Em seguida, acrescentaram-se 

100 μL de meio LB e os tubos foram incubados a 37 °C durante 1 hora, sob 

agitação (200 rpm). O volume total da mistura foi semeado em placas de LB 

sólido contendo 100 μg/mL de ampicilina ou 50 μg/mL de kanamicina 

(dependendo do plasmídeo utilizado) que foram incubadas a 37 °C durante a 

noite para seleção dos clones resistentes ao antibiótico. 

 

3.4 Obtenção de DNA plasmidial em larga escala. 

 

 Para a produção de plasmídeos contendo as sequências das cadeias 

leve e pesada dos anticorpos híbridos recombinantes, colônias bacterianas 

foram inoculadas em 200 mL de meio LB/AMP e incubadas a 37 ºC durante 16 

horas, sob agitação constante. O DNA plasmidial foi extraído utilizando-se o 

“QIAGEN Plasmid Maxi Kit” (QIAGEN) seguindo a orientação do fabricante. 

Brevemente, 200 mL da suspensão bacteriana foram transferidos para tubos 

de 250 mL e centrifugados a 8.000 X g por 20 minutos. Os sobrenadantes 

foram desprezados e aos precipitados bacterianos acrescentou-se 10 mL do 

tampão P1 (contendo RNAse A), seguindo homogeneização em “vortex”. 

Foram adicionados então 10 mL do tampão P2 e os tubos foram incubados a 

temperatura ambiente por 5 minutos (com 6 a 8 inversões a cada 2 minutos). 

Após a adição de 10 mL do tampão P3 previamente gelado, os tubos foram 

invertidos por 8 vezes e incubados em gelo por 20 minutos. Seguiu-se 

centrifugação a 20.000 X g por 30 minutos a 4 °C e os sobrenadantes foram 

transferidos para colunas QIAGEN Tip-500 previamente equilibradas com 10 

mL do tampão QBT. Os sobrenadantes foram despejados na coluna através de 

uma gaze colocada na abertura. Após a passagem do sobrenadante por 
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gravidade, as colunas foram lavadas duas vezes com 30 mL de tampão QC. A 

eluição foi feita diretamente em um tubo falcon de 50 mL utilizando-se 15 mL 

do tampão QF. O DNA plasmidial foi precipitado pela adição de 10,5 mL de 

isopropanol a temperatura ambiente. Os tubos foram então centrifugados a 

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

contendo DNA foram secos por 20-30 minutos a temperatura ambiente e 

ressuspendidos em 400 μL de água MilliQ. A concentração foi determinada 

utilizando-se espectrofotômetro. 

 

3.5 Produção de proteínas recombinantes. 

 

 Os plasmídeos pET14b-MSP-119 P.vivax (gentilmente cedido pela Dra. 

Irene da Silva Soares, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, USP), pET14b-

MSP-119_PADRE P.vivax e pET28a-MSP-119 P.yoelii (gentilmente cedidos pelo 

Dr. Mauricio M. Rodrigues, UNIFESP) foram utilizados para transformar 

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

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

Quando a preparação alcançou DO600 entre 0,6 e 0,8, adicionou-se 0,01 mM de 

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

As bactérias foram coletadas por centrifugação e ressuspendidas em tampão 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dialisadas contra 20 mM Tris-HCl, pH 8.0. Após centrifugação a 18,000 X g por 
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30 minutos a 4 °C e filtragem em membrana de 0.22 μm, as proteínas 

recombinantes MSP-119_P.vivax, MSP-119_PADRE_P.vivax e MSP-119_P.yoelii 

foram purificadas por cromatografia de troca iônica utilizando-se uma coluna 

Mono Q (Pharmacia) equilibrada com 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, acoplada a um 

sistema de FPLC (Pharmacia). As proteínas foram eluídas com um gradiente 

linear de 0-1 M de NaCl em tampão Tris-HCl. As frações eluídas foram 

analisadas em géis de SDS-PAGE e coradas com Coomassie Blue. As frações 

contendo as diferentes proteínas MSP-119 recombinantes foram dialisadas 

contra PBS, dosadas novamente e armazenadas a -20 °C. 

 

3.6 Produção de anticorpos por transfecção de células HEK293T. 

 

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

7,5x106 células HEK293T (gentilmente cedidas pelo Dr. Armando Morais 

Ventura) em meio DMEM, acrescido de 2 mM L-glutamina, 10 U/mL antibiótico-

antimicótico, 1 mM piruvato de sódio e 5% de soro fetal bovino com baixa 

concentração de IgG (Invitrogen). Após dois dias em cultura (quando a 

confluência estava em torno de 70%), o meio das placas foi substituído por 

meio DMEM contendo os aditivos acima, sendo o soro fetal bovino substituído 

por 1% de nutridoma (Roche). Em seguida, as células foram transfectadas 

utilizando-se 10 μg de cada um dos plasmídeos que codificam para as cadeias 

leve e pesada dos anticorpos anti-DEC205, 33D1 ou Iso em fusão com as 

proteínas MSP-119_PADRE de P. vivax ou MSP-119 de P. yoelii na presença de 

polietilenimina (0,45 mg/mL, Sigma). Brevemente, os 10 μg de cada plasmídeo 

foram dissolvidos em 1 mL de uma solução de 150 mM de NaCl. Após curta 

agitação, 100 L de uma solução de polietilenimina 0,45 mg/mL foram 

adicionados e a mistura foi submetida a agitação por 10 segundos, seguida de 

incubação por 10 minutos à temperatura ambiente. O volume final de 1,1 mL foi 

então adicionado a cada placa utilizado-se uma pipeta de 1mL. As placas 

foram incubadas em estufa a 37 °C com 5% CO2 por 7 dias. 
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3.7 Precipitação e purificação dos anticorpos híbridos. 

 

 Passados os 7 dias de incubação, os sobrenadantes das culturas 

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

precipitação de debris celulares. As proteínas presentes foram então 

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

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

sulfato de amônio). Os sobrenadantes foram então incubados sob lenta 

agitação a 4 ºC por 16-20 horas. Seguiram-se então mais duas centrifugações 

a 10.000 X g por 45 minutos para coletar as proteínas precipitadas. Os 

precipitados foram ressuspendidos em PBS (50 mL para cada 1 L de cultura 

inicial) e centrifugados novamente nas mesmas condições anteriores para 

remoção de qualquer partícula não dissolvida. O sobrenadante desta segunda 

centrifugação foi então colocado em membranas de diálise (Pierce) e dialisado 

contra 2 L de PBS gelado (para cada 50 mL de sobrenadante) por 16-20 horas. 

O volume removido da membrana de diálise foi incubado com esferas de 

proteína G (Amersham) na proporção de 1 mL de esferas para 50 mL de 

sobrenadante, sob rotação, a 4 ºC por 16-20 horas. A suspensão foi então 

centrifugada a 800 X g por 5 minutos e as esferas contendo os anticorpos 

foram adicionadas a colunas de cromatografia (BioRad). Após duas lavagens 

contendo 5 ml de PBS gelado, a eluição foi realizada em alíquotas de 500 μL 

utilizando-se tampão glicina 0,1 M, pH 3,0. Para evitar a degradação dos 

anticorpos devido ao pH ácido, acrescentou-se a cada alíquota 50 μl de tampão 

Tris-HCl 1 M, pH 8,0. 

 A concentração de anticorpos em cada alíquota foi então estimada pelo 

método de Bradford (Amresco) e as alíquotas mais concentradas foram 

agrupadas e novamente dialisadas contra PBS gelado. 
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3.8 Ensaio para detecção de LPS. 

 

 Para dosagem de LPS nas amostras contendo os anticorpos híbridos, 

utilizou-se o kit QCL-1000 (Lonza). Brevemente, 5 μg de cada anticorpo 

quimérico foram diluídos em um volume final de 50 μL de água livre de 

pirógeno. Em seguida, cada amostra foi incubada a 37 °C. Após estabilização 

da temperatura, foram adicionados 50 μL de lisado de amebócitos de limulus. 

Após incubação a 37 °C por 10 minutos, foram adicionados 100 μL de uma 

solução cromógena, seguindo incubação por mais 6 minutos. A reação foi 

interrompida adicionando-se 50 μL de ácido acético a 25%. As amostras foram 

lidas em espectrofotômetro com comprimento de onda de 405 nM. Uma curva 

contendo concentrações conhecidas de LPS (1, 0.5, 0.25 e 0.125 EU/mL) foi 

utilizada para auxiliar na quantificação de LPS nas amostras testadas. 

 

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

receptores DEC205 e DCIR2 de camundongo.  

 

 Os anticorpos purificados foram diluídos nas seguintes concentrações: 

10, 1, 0,1 μg/ml. Estes anticorpos foram então incubados com 100.000 células 

CHO expressando constitutivamente os receptores DEC205 (CHO-DEC) ou 

DCIR2 (CHO-DCIR), gentilmente cedidas pelo Dr. Michel Nussenzweig (The 

Rockefeller University). Como controle negativo, as mesmas concentrações de 

anticorpos foram incubadas com células CHO que expressam o receptor 

DEC205 humano. Após 30 minutos de incubação, as células foram lavadas 

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

anticorpo secundário anti-camundongo marcado com PE (Jackson 

Laboratories) na diluição de 1:2000. As amostras foram então lidas em 

citômetro de fluxo (FACS Calibur ou FACS Canto) e analisadas utilizando-se o 

software FlowJo (TreeStar). 
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3.10 Ensaios de imunização com os anticorpos híbridos monoclonais 

combinados a diferentes adjuvantes. 

 

 O protocolo de imunização foi realizado com a administração 

intraperitoneal de duas doses de cada anticorpo quimérico na presença de 

polyI:C (50 μg/animal) ou poly I:C mais anti-CD40 (25 μg/animal) ou ainda CpG 

ODN 1826 (25 μg/animal), com 45 dias de intervalo entre cada dose. A 

quantidade de anticorpos administrada em cada dose variou e está indicada 

nas legendas das figuras apresentadas na seção de resultados. A análise da 

resposta imune celular ocorreu entre 45-60 dias após a administração da 

segunda dose. Para análise da resposta imune humoral, os animais foram 

sangrados 5 dias antes e 14 dias após a administração da segunda dose. 

 

3.11 Ensaio de ELISA. 

 

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

dos animais imunizados foi realizado da seguinte maneira: 

a) Preparo dos Soros: 

 Foi coletado sangue dos camundongos 5 dias antes ou 14 dias após a 

administração da segunda dose. Após duas horas de incubação a temperatura 

ambiente, os tubos foram centrifugados a 10.000 X g por 5 minutos à 

temperatura ambiente. Os soros foram então separados e armazenados em 

tubos eppendorf de 1,5 mL a -20 ºC. 

b) Sensibilização das Placas: 

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

foram adicionados 100 ng da proteína MSP-119 de P. vivax ou 250 ng da 

proteína MSP-119 de P. yoelii diluídas em PBS 1X. As placas foram então 

deixadas à temperatura ambiente por 16-18 horas e posteriormente lavadas 

três vezes com a solução de PBS-Tween20 0,02% (PBS-T0,02). 

c) Diluição dos Soros e Reação Imunoenzimática: 
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 Cada poço foi então bloqueado com 150 μL de uma solução de bloqueio 

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

seguida, as placas foram incubadas por 2 horas com 100 μL dos soros 

(diluídos em PBS-T0,2+ leite 5%+ BSA 0,25%) em diluições seriadas (fator de 

diluição 3). O conteúdo dos poços foi desprezado e as placas foram lavadas 

por 3 vezes com PBS-T0,02. O anticorpo secundário contendo anti-IgG de 

camundongo ligada a peroxidase (Jackson Laboratories) diluído em PBS-

T0,02+ leite 5%+ BSA 0,25% na proporção de 1:10.000 foi adicionado e 

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

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

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

de uma solução contendo fosfato de sódio 0,2 M e ácido cítrico 0,1 M (pH 4,7) 

acrescido de 10 μL de H2O2 30%. Depois de 15 minutos, a reação foi 

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

em leitor BioTek ELx800 (Biotek) em comprimento de onda de 595 nM. Os 

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

que a DO595 estivesse maior que 0,1. 

 

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

 

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

anti-IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG2c ou IgG3 conjugados com peroxidase (Southern 

Biotech) diluídos 1:2.000, como anticorpos secundários. 

 

3.13 Ensaio de ELISPOT. 

 

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

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

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

tampão estéril contendo o anticorpo monoclonal anti-INF- de captura diluído 

250x. Após incubação em período noturno a 4 °C, a solução contendo o 
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anticorpo monoclonal foi removida em ambiente estéril e as placas foram então 

lavadas 3 vezes com tampão estéril. As placas foram bloqueadas pela 

incubação dos poços com 200 μL de meio RPMI contendo 10% de soro fetal 

bovino por, pelo menos, 2 horas a 37 °C. 

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

imunizados com os diferentes anticorpos híbridos ou controles. As hemácias 

foram lisadas na presença do tampão ACK (EDTA 0,1mM, NH4Cl 0,15 mM, 

KHCO3 1 mM). As células foram então lavadas 3 vezes com meio RPMI, 

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

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

de 1 a 1,5 X 106 células/mL. 

 Cada suspensão contendo 100 μL de células respondedoras foi pipetada 

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

concentração desejada. As placas foram incubadas em condições estáticas por 

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

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

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

Cada poço recebeu então 100 μL do anticorpo monoclonal anti-camundongo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

automatizado (AID GmbH). 
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3.14 Marcação intracelular de células produtoras de IFN-γ, IL-2 e TNF-α. 

 

 Após o isolamento, as células respondedoras foram plaqueadas em uma 

concentração de 1x106 células/poço e incubadas com os antígenos 

específicos, em meio R10 contendo 2 µg/mL do anticorpo agonista αCD28. 

Alguns poços foram incubados com 1 µg/mL de αCD3 como controle positivo. 

Após uma hora de incubação, cada poço recebeu 0,5 µL de Golgi Plug 

(Brefeldina A, BD Pharmingen) e as placas foram incubadas por mais 12-16 

horas. Após este período, as placas foram centrifugadas por 5 minutos a 1000 

X g e os sobrenadantes foram descartados por inversão. Acrescentou-se 150 

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

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

anti-CD4-PerCP-Cy5.5 e anti-CD8-PE-Cy7 por 45 minutos em tampão FACS 

no gelo. Após esse período, as células foram lavadas 3 vezes com tampão 

FACS e ressuspendidas em 200 µL de PharmingenStain buffer (BD 

Phermingen) seguida por mais uma centrifugação, posteriormente adicionando-

se 100 µL/poço de Cytofix/Cytoperm (BD Pharmingen). As células foram 

ressuspendidas e incubadas por 15 minutos no gelo. Após esse período, as 

placas foram centrifugadas e lavadas por 3 vezes com tampão Permwash (BD 

Pharmingen). As células foram então incubadas com os seguintes anticorpos 

para marcação intracelular: anti-CD3-APC-Cy7, anti-IL2-FITC, anti-TNFα-PE e 

anti-INFγ-APC por 45 minutos no gelo. Após mais 3 lavagens com tampão 

Permwash, as células foram ressuspendidas em tampão de FACS e lidas no 

citômetro FACS Canto (BD). Todos os anticorpos utilizados foram adquiridos 

da BD Pharmingen. 

 

3.15 A análise da resposta imune celular através de proliferação medida pela 

diluição do corante CFSE. 

 

 Os baços dos camundongos foram coletados e processados como 

descrito no item 3.13. Após a lise das hemácias e contagem das células, 
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retirou-se o volume correspondente 50x106 células e as mesmas foram 

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

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

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

Kit, Molecular Probes). As células foram então incubadas a 37 °C por 10 

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

marcação homogênea. Após esse período, as células foram centrifugadas a 

1000 X g por 5 minutos e lavadas por 3 vezes com o dobro do volume usado 

na marcação. Finalmente, as células foram ressuspendidas em 1 mL de R10 e 

contadas novamente. Cada poço recebeu 3x105 células. As placas foram então 

incubadas a 37 ºC, 5% de CO2 por 5 dias. Após este período, as placas foram 

centrifugadas, lavadas em tampão FACS e as triplicatas foram combinadas em 

um único poço. A marcação fenotípica foi feita com os seguintes anticorpos: 

anti-CD4-PerCP-Cy5.5, anti-CD8-PE-Cy7 e anti-CD3-APC-Cy7 por 45 minutos 

em tampão FACS e no gelo. As placas foram lavadas por 3 vezes com tampão 

FACS e as amostras lidas no citômetro FACS Canto. 

 

3.16 Análise da resposta imune celular através de proliferação medida pela 

incorporação de Timidina. 

 

Os baços dos camundongos foram coletados e processados como 

descrito no item 3.13. Após a lise das hemácias e contagem das células, 

retirou-se o volume correspondente 5x105 células e as mesmas foram 

colocadas em um volume final de 1 mL de meio completo por baço de 

camundongo. Cada poço recebeu 3x105 células. As placas foram então 

incubadas a 37 ºC, 5% de CO2 por 5 dias, sendo pulsadas com Timidina H3+ 

possuindo 0,5 µCi de atividade radioativa por poço com ± 96 horas de cultura, 

ficando mais 48 horas em incubadas. Após este período as células crescidas 

em cultura foram recolhidas em membranas Printed Filtermat A (Glass Fiber 

Filter size 90x120 mM) nº cat.1450-421, seladas em  sample bag 1450-432 

com 5 mL de Betaplate Scintilation liquid nº cat.1205-440 e submetidas a 

contagem de radiação emitida por incorporação de timidina.no equipamento 
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Microbeta Trilux 1450 LSC & Luminescence Counter e os resultados obtidos 

foram calculados dividindo-se o número de contagens obtidas nos poços que 

receberam estímulo por poços que não receberam nenhum estímulo, sendo 

esse ensaio realizado em triplicata. 

 

3.17 Análise estatística. 

 

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

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

de p< 0,05.  
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4.1 Produção dos anticorpos híbridos em fusão com as proteínas MSP-119 de 

Plasmodium yoelii e MSP-119_PADRE de Plasmodium vivax. 

 

 Os genes da MSP-119 de P. yoelii (Py) e MSP-119_PADRE de P. vivax 

(Pv) foram clonados pela Prof. Dra. Silvia B. Boscardin nos vetores de 

expressão contendo as cadeias pesadas dos anticorpos anti-DEC205, 33D1 e 

isotipo controle (Iso). A produção dos anticorpos híbridos foi realizada por 

transfecção transiente conforme descrito na seção “Material e Métodos” (itens 

3.6 e 3.7). Desta forma, geramos diferentes anticorpos híbridos contendo as 

porções variáveis dos anticorpos anti-DEC205, 33D1 e Iso fusionados com as 

porções constantes da imunoglobulina IgG1 de camundongo e, em seguida, 

com nossos antígenos de interesse (para detalhes da geração dos plasmídeos 

contendo as cadeias leve e pesada dos anticorpos, ver (15)). 

 A figura 4 mostra um SDS-PAGE em condições redutoras contendo os 

anticorpos híbridos anti-DEC-MSP-119 Py e Iso-MSP-119Py (Figura 4A) e os 

anticorpos anti-DEC-MSP-119_PADRE Pv, 33D1-MSP-119_PADRE Pv e Iso-

MSP-119_PADRE Pv (Figura 4B). Duas cadeias (uma pesada e uma leve) 

podem ser visualizadas. As cadeias pesadas variam de tamanho de acordo 

com o peso molecular da proteína inserida em fusão. Já as cadeias leves giram 

em torno de 25kDa (figura 4 A e B). Como controles, corremos também na 

figura 4A o anticorpo anti-DEC205 sem qualquer inserção e o anticorpo anti-

DEC-CS que contém a proteína circunsporozoita de Plasmodium falciparum. 

Encontramos problemas apenas com a purificação do anticorpo 33D1-MSP-119 

Py que aparece degradado ao final de cada transfecção (dados não 

mostrados). Desta forma, este último anticorpo não foi utilizado em nossos 

protocolos de imunização. 
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Figura 4- Produção dos anticorpos híbridos anti-DEC, 33D1 e Iso em fusão com as 

proteínas MSP-119 de Plasmodium yoelii e MSP-119_PADRE de Plasmodium 

vivax. 

 

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

receptores DEC205 e DCIR2. 

 

 Após sua purificação, cada um dos anticorpos foi dosado pelo ensaio de 

Bradford, testado para contaminação com LPS (os níveis de LPS detectados 

foram menores do que 0,125 EU/mL, dados não mostrados) e submetido a um 

ensaio de ligação a células CHO expressando os receptores DEC205 e DCIR2 

de camundongo e também DEC205 humano como controle negativo (figuras 5 

e 6). Incubamos as células com três diferentes concentrações de cada 

anticorpo: 10, 1 e 0,1 μg/mL. A figura 5 mostra a ligação dos anticorpos 

SDS-PAGE em condições redutoras dos anticorpos purificados a partir de 

sobrenadantes de culturas transfectadas com os plasmídeos contendo as cadeias 

pesada e leve de cada anticorpo. Os pesos moleculares estão indicados à esquerda 

em kDa e a concentração do gel A é 4-12% e a do gel B de 12%. O gel A ainda contém 

o anticorpo anti-DEC original de rato e o anticorpo anti-DEC-CS como controles, 

enquanto que o gel B contém o anticorpo anti-DEC-CS. 
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híbridos contendo a proteína MSP-119 de P. yoelii. O anticorpo anti-DEC-MSP-

119 Py ligou-se ao receptor DEC205 de camundongo (figura 5B). Para nossa 

surpresa, o anticorpo quimérico contendo o isotipo controle (Iso-MSP-119 Py) 

apresentou algum grau de ligação a todas as células analisadas (figura 5 D-F).  

Figura 5- Ensaio de ligação dos anticorpos híbridos anti-DEC-MSP-119 P.yoelii e Iso-

MSP-119 P.yoelii a células CHO expressando os receptores DEC205 e DCIR2 

de camundongo e DEC205 humano. 

 

 O ensaio de ligação a células CHO-DEC e CHO-DCIR2 mostrou que o 

anticorpo anti-DEC-MSP-119_PADRE_Pv liga-se especificamente ao receptor 

DEC de camundongo (figura 6B) enquanto que o 33D1-MSP-119_PADRE_Pv 

liga-se ao receptor DCIR2 (figura 6I). No entanto, resultado semelhante ao 

obtido com o anticorpo Iso-MSP-119 Py foi obtido quando utilizamos o anticorpo 

Iso-MSP-119_PADRE_Pv (figura 6E), ou seja, observamos alguma ligação do 

isotipo controle a um componente celular. No entanto, este efeito parece ser 

menos pronunciado do que aquele visto na figura 5. Decidimos prosseguir com 

Cem mil células CHO expressando os diferentes receptores foram incubadas com 10, 0,1 

e 0,1 µg/mL dos diferentes anticorpos híbridos por 30 minutos e posteriormente incubadas 

na presença de anti-IgG de camundongo marcada com PE. Trinta mil eventos foram 

adquiridos utilizando-se o citômetro FACSCalibur. A análise foi feita utilizando-se o 

software FlowJo (TreeStar). 
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as imunizações e observar se esta ligação inespecífica teria algum efeito in 

vivo. 

Figura 6- Ensaio de ligação dos anticorpos híbridos anti-DEC-MSP-119_PADRE_Pv, Iso-

MSP-119_PADRE_Pv e 33D1-MSP-119_PADRE_Pv a células CHO expressando 

os receptores DEC205 e DCIR2 de camundongo e DEC205 humano. 

 

4.3 Imunização de camundongos C57BL/6 com os anticorpos híbridos 

contendo a proteína MSP-119 de Plasmodium yoelii. 

 

 Grupos de camundongos C57BL/6 foram imunizados com 5 μg dos 

anticorpos anti-DEC-MSP-119 Py ou Iso-MSP-119 Py na presença de 25 μg de 

anti-CD40 e 50 μg de poly I:C como adjuvantes. Como controle negativo, um 

grupo de animais foi imunizado somente com os adjuvantes. Trinta dias após a 

administração da primeira dose, os animais receberam uma dose de reforço 

contendo 5 μg de cada anticorpo em presença de poly I:C somente. Para nossa 

surpresa, fomos incapazes de detectar anticorpos 14 dias após a administração 
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A análise foi feita como descrito na figura 5. 
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da dose de reforço (dados não mostrados). Por outro lado, quando a resposta 

imune celular foi avaliada pela produção de INF- por ELISPOT, detectamos 

uma resposta específica e dose dependente contra a proteína recombinante 

MSP-119 Py produzida em bactérias (figura 7). 

Figura 7- Imunização com o anticorpo anti-DEC-MSP-119 de P.yoelii induz a produção de 

INF-. 

 

                

 

 A administração de 1 dose do anticorpo quimérico anti-DEC205 

contendo a proteína MSP-119 Py na presença de anti-CD40 e poly I:C seguida 

Grupos de camundongos C57BL/6 foram imunizados com os anticorpos 

anti-DEC-MSP-119 de P.yoelii ou Iso-MSP-119 de P.yoelii na presença de 25 

µg de anti-CD40 e 50 µg de poly I: C ou somente com os adjuvantes. Trinta 

dias após a administração da primeira dose, os animais receberam um 

reforço com a mesma quantidade de anticorpo, porém na presença de poly 

I:C somente. A resposta imune celular foi avaliada por ELISPOT cinqüenta 

dias após a administração da dose de reforço. Os esplenócitos foram 

incubados com 10, 1 e 0,1 µg/mL da proteína recombinante MSP-119 de 

P.yoelii . O gráfico mostra o número de células produtoras de INF- por 

milhão de células totais descontando-se o número de spots formados na 

ausência de qualquer estímulo. O ensaio foi feito em triplicata e as barras 

indicam média ± desvio padrão. 
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de outra administrada somente na presença de poly I:C foi incapaz de induzir 

uma resposta imune humoral detectável contra a proteína MSP-119 Py 

recombinante, apesar da resposta imune celular detectada por ELISPOT. 

Decidimos então imunizar outro grupo de animais com 3 doses do anticorpo 

anti-DEC-MSP-119 Py, mas somente na presença de poly I:C. Como controle 

utilizamos a proteína MSP-119 Py recombinante administrada nas mesmas 

condições. A figura 8 mostra os títulos de anticorpos após a administração de 

cada uma das doses. Como podemos observar, após a 3a dose, 3 de 5 animais 

imunizados com o anticorpos anti-DEC-MSP119 Py (símbolos pretos) passaram 

a apresentar títulos de anticorpos anti-MSP-119. Por outro lado, detectamos 

anticorpos anti-MSP-119 em somente um animal imunizado com a proteína 

recombinante. Concluímos que o direcionamento da MSP-119 Py para as DCs é 

capaz de induzir uma resposta de anticorpos anti-MSP-119 somente após a 

administração de uma 3a dose. 

Figura 8- Imunização com o anticorpo quimérico anti-DEC-MSP-119 de Plasmodium yoelii 

induz produção de anticorpos no soro dos animais imunizados. 

 

Camundongos C57BL/6 foram imunizados com 5μg do anticorpo anti-DEC-MSP-119 ou com 0,7 

μg da proteína MSP-119Py recombinante (quantidade de proteína equivalente ao número de 

moléculas de MSP-119 presentes em 5μg do anticorpo anti-DEC-MSP-119), na presença de 50μg 

de polyI:C. Cada animal recebeu 3 doses com intervalo de 30 dias. Quatorze dias após a 

administração de cada dose, os animais foram sangrados e um ensaio de ELISA foi realizado 

com seus soros e com a proteína MSP-119Py recombinante adsorvida na placa. O gráfico mostra 

o título de anticorpos em escala logarítmica de cada animal. As médias de cada grupo também 

estão representadas. 
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 Decidimos então desafiar os animais imunizados com hemácias 

infectadas com Plasmodium yoelii (cepa 17XL). Os níveis de parasitemia foram 

monitorados nos dias 3, 4, 5, 6 e 13 após o desafio. Não observamos nenhuma 

diferença estatística significativa entre os grupos (figura 9). Com base nos 

resultados obtidos até agora, podemos concluir que os anticorpos gerados nos 

animais imunizados com o anticorpo anti-DEC-MSP-119 Py e que reconhecem a 

proteína recombinante são incapazes de proteger os animais contra desafio. 

Este fato pode ter ocorrido devido ao baixo título de anticorpos observado 

nestes animais; porém maiores estudos serão necessários para que possamos 

confirmar ou descartar esta possibilidade. 

Figura 9- Anticorpos anti-MSP119 gerados após imunização com o anticorpo anti-DEC-

MSP119Py são incapazes de conferir proteção ao desafio com P. yoelii. 

Figura 9 

 

Camundongos C57BL/6 imunizados como descrito na figura 8 foram 

desafiados com 10
6
 hemácias infectadas com P. yoelii cepa 17XL. A 

parasitemia foi determinada em diferentes dias contando-se o número 

de hemácias infectadas em um total de 100 hemácias. Os dados 

estão apresentados como a média das porcentagens de hemácias 

infectadas± desvio padrão de 5 animais/grupo. 



61 

 

4.4 Imunização de camundongos C57BL/6 com os anticorpos híbridos 

contendo a proteína MSP-119_PADRE de Plasmodium vivax na presença de 

anti-CD40+poly I:C. 

 

 Nossa inabilidade em detectar uma resposta imune humoral contra a 

MSP-119 de P. yoelii pode ter sido devida à baixa imunogenicidade desta 

proteína. De fato, esta MSP-119 parece ser a menos imunogênica de todas as 

proteínas MSP-119 (Dr. Mauricio M. Rodrigues, comunicação pessoal). A 

proteína MSP-119 de P. vivax é mais imunogênica, tendo sido utilizada com 

sucesso em vários protocolos de imunização (103, 109). Com o intuito de 

aumentar mais a imunogenicidade desta proteína, decidimos incluir um epítopo 

promíscuo para diferentes moléculas de HLA DR humana (chamado de 

PADRE), mas que também é reconhecido pelo MHC de camundongos 

C57BL/6 (109).  

 Grupos de camundongos foram imunizados com duas doses dos 

anticorpos híbridos contendo a MSP-119_PADRE_Pv na presença dos 

estímulos de anti-CD40 e poly I:C, conforme foi feito com os anticorpos 

contendo a MSP-119 Py. Como podemos observar na figura 10, houve diferença 

entre os títulos de anticorpos gerados antes e após a administração da 

segunda dose. Quando comparamos os títulos de anticorpos induzidos nos 

animais imunizados com anti-DEC, 33D1 e Iso, observamos diferenças 

estatísticas entre os animais imunizados com o anticorpo anti-DEC (círculos 

pretos) e Iso (quadrados pretos). Concluímos então que o direcionamento do 

antígeno para as DCs DEC205+ na presença de anti-CD40 e poly I:C é capaz 

de induzir uma resposta humoral superior àquela induzida nos animais 

imunizados com o isotipo controle. 
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Figura 10- Imunização com os anticorpos anti-DEC, 33D1 ou Iso fusionados à sequência 

da MSP-119_PADRE_Pv na presença de adjuvantes fortes é capaz de induzir 

anticorpos específicos contra a proteína MSP-119 de P.vivax em 

camundongos C57BL/6. 

 

 

 Para entender esses resultados, decidimos analisar as subclasses de 

imunoglobulinas G geradas pelas diferentes imunizações. Como podemos ver 

na figura 11, fomos capazes de detectar IgG1, IgG2c, IgG2b e IgG3 em todos 

os grupos analisados. A razão IgG1/IgG2c indica que a imunização de todos os 

grupos foi capaz de induzir uma resposta mista com indução tanto de IgG1 

quanto de IgG2c. 

Grupos de camundongos foram imunizados com 5 µg dos anticorpos híbridos 

anti-DEC, 33D1 ou Iso fusionados a MSP-119_PADRE_Pv na presença de 25 µg 

de anti-CD40 e 50 µg de poly I:C ou somente com os adjuvantes. Quarenta e 

cinco dias depois após da administração da primeira dose, os animais 

receberam um reforço com a mesma quantidade de anticorpo, porém na 

presença de poly I:C somente. A quantidade de anticorpos anti-MSP-119 foi 

analisada por ELISA 5 dias antes (símbolos sem preenchimento) e 14 dias após 

dias (símbolos preenchidos) a administração da dose de reforço. O gráfico 

mostra o título de anticorpos dos diferentes grupos normalizados em escala 

log10 e os animais estão representados individualmente. As barras horizontais 

representam a média de cada grupo. *** p<0,05. 
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Figura 11- Imunização com os anticorpos anti-DEC, 33D1 ou Iso fusionados à sequência 

da MSP-119_PADRE_Pv na presença de adjuvantes fortes é capaz de induzir 

anticorpos de todas as subclasses de IgG. 

 

 

A análise da resposta imune celular foi feita através da detecção de 

proliferação por incorporação de timidina tritiada (figura 12). Observamos forte 

resposta proliferativa tanto nos esplenócitos dos animais imunizados com anti-

DEC-MSP-119_PADRE_Pv quanto nos esplenócitos dos animais imunizados 

com 33D1-MSP-119_PADRE_Pv. Esta resposta mostrou-se dose dependente 

sendo diminuída com a diluição da proteína recombinante MSP-

119_PADRE_Pv (comparar as barras prestas, brancas e hachuradas). Em 

contraste, células de baço dos animais imunizados com o isotipo controle 

apresentaram uma menor capacidade proliferativa. 

Grupos de camundongos foram imunizados como descrito na figura 10. As 

subclasses de IgGs foram determinadas 14 dias após a administração do 

reforço utilizando-se anticorpos específicos para cada subclasse.O gráfico 

mostra o título de anticorpos dos diferentes grupos normalizado em escala 

log10. As médias ± desvios padrão estão representadas para cada 

subclasse e cada grupo. Os números dentro das caixas indicam a 

proporção IgG1/IgG2c. 
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Figura 12- Imunização de camundongos induz a linfoproliferação por incorporação de 

timidina. 

 

 

      

  

Estes resultados nos levam a concluir que o direcionamento de 

antígenos para diferentes subpopulações de DCs, utilizando tanto o anticorpo 

anti-DEC quanto o 33D1 e na presença de anti-CD40 e poly I:C, é capaz de 

induzir forte resposta imune celular. 

Grupos de camundongos C57BL/6 foram imunizados conforme descrito na figura 

10. A resposta imune celular foi avaliada pela incorporação de timidina ± 60 dias 

após a administração da dose de reforço. Os esplenócitos foram incubados com 

10, 1 e 0,1 µg/mL da proteína recombinante MSP-119_PADRE_Pv. O índice de 

estimulação foi calculado dividindo-se o número de contagens obtidas nos poços 

que estimulados com a proteína recombinante pelo número de contagens nos 

poços que não receberam nenhum estímulo. O ensaio foi feito em triplicata e as 

barras indicam média ± desvio padrão. 
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4.5 Imunização de camundongos BALB/c com os anticorpos híbridos 

contendo a proteína MSP-119_PADRE de Plasmodium vivax na presença de 

anti-CD40+poly I:C. 

 

 Além da imunização de camundongos C57BL/6, também realizamos 

experimentos com camundongos BALB/c. As células desses animais não são 

capazes de reconhecer o peptídeo PADRE. Desta forma, fomos também 

capazes de avaliar a resposta imune humoral e celular na ausência deste 

epítopo. 

 A figura 13 mostra os títulos de anticorpos obtidos nos grupos de 

camundongos imunizados com os três anticorpos híbridos também em 

presença de anti-CD40 e poly I:C. 

 Figura 13- Imunização com os anticorpos anti-DEC, 33D1 ou Iso fusionados à 

sequência da MSP-119_PADRE_Pv na presença de adjuvantes fortes é capaz 

de induzir anticorpos específicos contra a proteína MSP-119 de P.vivax em 

camundongo BALB/c.  

                

Grupos de camundongos foram imunizados com 5µg dos anticorpos híbridos 

anti-DEC, 33D1 ou Iso na presença de 25 µg de anti-CD40 e 50 µg de poly I:C 

ou somente com os adjuvantes. Quarenta e cinco dias depois após da 

administração da primeira dose, os animais receberam um reforço com a 

mesma quantidade de anticorpo porém na presença de poly I:C. A quantidade 

de anticorpos anti-MSP119 P.vivax foi analisada por ELISA 5 dias antes 

(símbolos sem preenchimento) e 14 dias após dias (símbolos preenchidos) a 

administração da dose de reforço. O gráfico mostra o título de anticorpos dos 

diferentes grupos normalizados em escala log10 e os animais estão 

representados individualmente. As barras horizontais representam a média de 

cada grupo. * p< 0,05 e *** p< 0,001. 
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Podemos observar que, na ausência da influência do epítopo PADRE, o 

direcionamento dos antígenos para as células DEC205+ é mais eficiente em 

induzir uma resposta anti-MSP-119, pois observamos uma diferença estatística 

maior comparando os grupos imunizados com anti-DEC e Iso (figura 13, 

comparar círculos e quadrados pretos). Da mesma forma que a observada para 

os animais C57BL/6, a resposta imune humoral aumentou consideravelmente 

(cerca de 100x) após a administração da segunda dose (comparar símbolos 

brancos e pretos). 

Figura 14- Imunização com os anticorpos anti-DEC, 33D1 ou Iso fusionados à sequência 

da MSP-119_PADRE_Pv na presença de adjuvantes fortes é capaz de induzir 

anticorpos de todas as subclasses de IgGs contra a proteína MSP-119 de 

P.vivax em camundongos BALB/c. 

 

Grupos de camundongos BALB/c foram imunizados como descrito na figura 13. As 

subclasses de IgGs foram determinadas 14 dias após a administração do reforço 

utilizando-se anticorpos específicos para cada subclasse. O gráfico mostra o título 

de anticorpos dos diferentes grupos normalizado em escala log10. As médias ± 

desvios padrão estão representadas para cada subclasse e cada grupo. 
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Da mesma forma que observado para animais C57BL/6, a imunização 

de camundongos BALB/c com os diferentes anticorpos híbridos foi capaz de 

induzir a produção de todas as subclasses de IgGs (figura 14). No entanto, ao 

contrário do que observamos nos animais C57BL/6, no caso dos BALB/c, a 

relação IgG1/IgG2a foi maior nos animais imunizados com o anticorpo 33D1-

MSP-119_PADRE_Pv.  

 A análise da resposta imune celular foi feita por ELISPOT para detecção 

de células produtoras de INF-. Como podemos observar na figura 15, fomos 

capazes de detectar células produtoras de INF- tanto nos animais imunizados 

com anti-DEC quanto com 33D1-MSP-119_PADRE_Pv.  

Figura 15- Imunização com os anticorpos anti-DEC ou 33D1-MSP-119_PADRE induz a 

produção de INF-. 

Grupos de camundongos BALB/c foram imunizados com os anticorpos anti-

DEC, 33D1 e Iso-MSP-119_PADRE como descrito na figura 13. A resposta 

imune celular foi avaliada por ELISPOT ± trinta dias após a administração da 

dose de reforço. Os esplenócitos foram incubados com 10, 1 e 0,1 µg/mL da 

proteína recombinante MSP-119 P.vivax da proteína recombinante O gráfico 

mostra o número de células produtoras de INF-γ por milhão de células totais 

descontando-se o número de spots formados na ausência de qualquer 

estímulo. O ensaio foi feito em triplicata e as barras indicam médias ± desvio 

padrão. 
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No entanto, esta resposta não foi muito forte e detectamos ainda uma 

resposta inespecífica expressiva quando os esplenócitos dos animais 

imunizados somente com os adjuvantes foram incubados com 10 μg/mL da 

proteína MSP-119_PADRE_Pv. Esta resposta é provavelmente contra outro 

epítopo presente na proteína MSP-119 pois o epítopo PADRE não deveria ser 

reconhecido pelo haplótipo H2d de camundongos BALB/c. 

 Concluímos que a imunização de camundongos BALB/c com os 

anticorpos híbridos é capaz de induzir resposta imune humoral em todos os 

grupos imunizados sendo, no entanto, maior nos animais imunizados com o 

anticorpo anti-DEC-MSP-119_PADRE_Pv. No caso da resposta imune celular, 

detectamos resposta uma resposta superior ao controle tanto nos animais 

imunizados com anti-DEC-MSP-119_PADRE_Pv quanto com 33D1-MSP-

119_PADRE_Pv quando usamos 10 ug/mL da proteína MSP-119_PADRE_Pv na 

cultura. 

 

4.6 Imunização de camundongos C57BL/6 com os anticorpos híbridos 

contendo a proteína MSP-119_PADRE de Plasmodium vivax na presença de 

poly I:C. 

 

 Em seguida, decidimos utilizar somente o adjuvante poly I:C em nossos 

protocolos de imunização. Esta atitude justifica-se frente ao fato que a 

utilização de um anticorpo anti-CD40 não foi aprovada para uso em humanos. 

Além disso, um derivado do poly I:C (poly ICLC, ver www.clinicaltrials.gov, 

identificador NCT01127) já está sendo utilizado em ensaios clínicos de fase 1 

em associação com um anticorpo quimérico anti-DEC contendo a proteína Gag 

do vírus HIV. 

 Desta forma, imunizamos grupos de camundongos C57BL/6 com os 

diferentes anticorpos híbridos na presença de poly I:C. O esquema de 

imunização foi idêntico ao utilizado nos protocolos descritos nas seções 

anteriores. 
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Figura 16- Imunização com os anticorpos anti-DEC, 33D1 ou Iso fusionados à sequência 

da proteína MSP-119_PADRE de P.vivax na presença de poly I:C induz altos 

títulos de anticorpos anti-MSP-119 em camundongos C57BL/6. 

 

 

 

 

 

 

 Para nossa surpresa, a imunização dos camundongos C57BL/6 com 

todos os anticorpos híbridos levou à produção de elevados títulos de anticorpos 

anti-MSP-119 após a segunda dose, quando administrados na presença de poly 

I:C (figura 16). Não houve diferença estatística significativa entre nenhum dos 

grupos após a administração da segunda dose (figura 16, símbolos pretos). 

 Em seguida, analisamos as subclasses de imunoglobulinas IgG e 

detectamos principalmente IgG1, IgG2b e IgG2c (figura 17). Interessantemente, 

na ausência de anti-CD40, não detectamos IgG3 nos grupos imunizados com 

anti-DEC ou 33D1-MSP-119_PADRE_Pv. A análise da razão IgG1/IgG2c 

revelou uma resposta mista com elevados títulos tanto de IgG1 quanto de 

IgG2c (figura 17, ver valores acima dos gráficos). 

Grupos de camundongos foram imunizados com 5 µg dos anticorpos anti-DEC, 

33D1 ou Iso fusionados à sequência da proteína MSP-119_PADRE na presença de 

50 µg de poly I:C ou somente com poly I:C. Quarenta e cinco dias após a 

administração da primeira dose, os animais receberam um reforço com a mesma 

quantidade da primeira dose. A quantidade de anticorpos anti-MSP-119 foi analisada 

por ELISA 5 dias antes (símbolos sem preenchimento) e 14 dias após dias 

(símbolos preenchidos) a administração da dose de reforço. O gráfico mostra o 

título de anticorpos dos diferentes grupos normalizados em escala log10 e os 

animais estão representados individualmente. As barras horizontais representam a 

média de cada grupo. *** p< 0,05. 
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Podemos concluir então que, na presença de poly I:C, o direcionamento 

do antígeno para as diferentes subpopulações de DCs não melhora a resposta 

imune humoral pois títulos semelhantes foram obtidos na presença (anti-DEC 

ou 33D1) ou ausência (Iso) de direcionamento.  

Figura 17- Imunização com os anticorpos anti-DEC, 33D1 ou Iso fusionados à sequência 

da proteína MSP-119_PADRE_Pv na presença de poly I:C induz 

principalmente anticorpos das subclasses IgG1, IgG2c e IgG2b contra a 

proteína MSP-119 de P.vivax em camundongos C57BL/6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Grupos de camundongos foram imunizados como descrito na figura 16. As subclasses 

de IgGs foram determinadas 14 dias após a administração do reforço utilizando-se 

anticorpos específicos para cada subclasse. O gráfico mostra o título de anticorpos dos 

diferentes grupos normalizado em escala log10. As médias ± desvios padrão estão 

representadas para cada subclasse e cada grupo. 
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Resultados bastante interessantes foram obtidos quando analisamos a 

resposta imune celular induzida nos diferentes grupos. Esta análise foi feita por 

duas técnicas: detecção de células produtoras de INF- por ELISPOT e 

proliferação celular analisada por diluição do corante CFSE (figuras 18 e 19, 

respectivamente).  

 A figura 18 mostra o número de células produtoras de INF- nos 

diferentes grupos de animais imunizados que responderam contra as proteínas 

MSP-119_PADRE ou MSP-119 recombinantes. A primeira informação 

interessante que obtemos analisando o gráfico é que a resposta imune celular 

parece ser direcionada contra o peptídeo PADRE pois não observamos um 

número muito elevado de células produtoras de INF- quando os esplenócitos 

dos animais foram estimulados com diferentes doses da proteína MSP-119 

recombinante (ver barras cinzas) e a baixa resposta observada parece ser 

inespecífica (vista no grupo que recebeu somente poly I:C). Além disso, 

detectamos um número de células produtoras de IFN- bastante reduzido nos 

animais imunizados com o anticorpo 33D1-MSP-119_PADRE. Por outro lado, a 

imunização com o anticorpo anti-DEC-MSP-119_PADRE_Pv induziu o maior 

número de células produtoras de INF-, sendo cerca de 3x maior que o número 

de células induzido pela imunização com o isotipo controle.  
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Figura 18- Imunização com o anticorpo anti-DEC-MSP-119_PADRE induz maior número de 

células produtoras de INF- quando comparada a imunização com o anticorpo 

33D1_MSP-119_PADRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Além da análise do número de células produtoras de INF-, analisamos 

ainda a capacidade proliferativa dos linfócitos T CD4+ estimulados com as duas 

proteínas recombinantes. Como mostra a figura 19, os animais imunizados com 

o anticorpo anti-DEC-MSP-119_PADRE_Pv apresentaram maior resposta 

proliferativa contra a proteína MSP-119_PADRE recombinante. No entanto, 

detectamos também proliferação contra a proteína MSP-119 (comparar barras 

pretas com barras cinzas). Já a proliferação detectada no grupo que recebeu o 

anticorpo quimérico 33D1-MSP-119_PADRE foi cerca de 2,5-5x menor. 

  

Grupos de camundongos C57BL/6 foram imunizados com os anticorpos 

anti-DEC, 33D1 e Iso-MSP-119_ PADRE de P. vivax como descrito na 

figura 16. A resposta imune celular foi avaliada por ELISPOT ± trinta dias 

após a administração da dose de reforço. Os esplenócitos foram 

incubados com 10, 1 e 0,1 µg/mL das proteínas recombinantes MSP-

119_PADRE e MSP-119 P.vivax. O gráfico mostra o número de células 

produtoras de INF- por milhão de células totais descontando-se o número 

de spots formados na ausência de qualquer estimulo. O ensaio foi feito em 

triplicata e as barras indicam média ± desvio padrão.  
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Figura 19- Imunização com o anticorpo anti-DEC-MSP-119_PADRE_Pv induz maior 

proliferação de células T CD4
+
 quando comparada a imunização com o 

anticorpo 33D1_MSP119_PADRE. 

 

 

 Desta forma, concluímos que o direcionamento de antígenos para as 

células DEC205+ na presença de poly I:C é mais eficiente do que seu 

direcionamento para as DCs DCIR2+. Além disso, a maior parte da resposta 

parece estar direcionada contra o epítopo PADRE. 

Grupos de camundongos C57BL/6 foram imunizados como descrito na figura 16. 

A resposta imune celular foi avaliada por proliferação com diluição de CFSE 40 

dias após a administração da dose de reforço. Os esplenócitos foram incubados 

com 10, 1 e 0,1µg/mL das proteínas recombinantes MSP-119_PADRE ou MSP-

119 P.vivax. O gráfico mostra a porcentagem de células CD3
+
CD4

+
 que perderam 

CFSE (CFSElow). 
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4.7 Imunização de camundongos BALB/c com os anticorpos híbridos 

contendo a proteína MSP-119_PADRE de Plasmodium vivax na presença de 

poly I:C. 

 

 Repetimos o experimento descrito na seção anterior utilizando 

camundongos BALB/c. Para nossa surpresa, e ao contrário do que tínhamos 

visto até o momento, a imunização de camundongos BALB/c com os anticorpos 

anti-DEC ou 33D1-MSP-119_PADRE_Pv induziu uma resposta de anticorpos 

anti-MSP-119 100x maior do que a observada nos animais imunizados com o 

isotipo controle (figura 20, comparar círculos e triângulos pretos com quadrados 

pretos). Este resultado nos leva a concluir que no caso da resposta imune 

humoral, o direcionamento do antígeno para as DCs DEC+ e DCIR2+ confere 

vantagem quando o epítopo PADRE não é funcional e se os anticorpos forem 

administrados na ausência de anti-CD40. Quando o mesmo é funcional (em 

camundongos C57BL/6), os títulos de anticorpos anti-MSP-119 são parecidos 

entre os grupos imunizados com αDEC, 33D1 ou Iso-MSP-119_PADRE_Pv. 

Figura 20- Resposta imune anti-MSP-119 é dependente do direcionamento do antígeno 

para as células DEC
+
 ou DCIR2

+
 em camundongos BALB/c. 

 

Grupos de camundongos foram imunizados com 5 µg dos anticorpos anti-DEC, 

33D1 ou Iso fusionados à sequência da proteína MSP-119_PADRE-Pv na 

presença de 50 µg de poly I:C ou somente com o adjuvante. Quarenta e cinco 

dias depois da administração da primeira dose, os animais receberam uma dose 

de reforço. A produção de anticorpos anti-MSP-119 foi analisada por ELISA 5 dias 

antes (símbolos sem preenchimento) e 14 dias após dias (símbolos preenchidos) 

a administração da dose de reforço. O gráfico mostra o título de anticorpos dos 

diferentes grupos normalizados em escala log10 e os animais estão representados 

individualmente. As barras horizontais representam a média de cada grupo. 
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A análise das subclasses de IgGs mostrou também uma resposta mista com 

um predomínio da subclasse IgG1 (figura 21).  

 

Figura 21- Imunização com os anticorpos anti-DEC ou 33D1 fusionados à sequência da 

MSP-119_ PADRE na presença poly I:C induz anticorpos de todas as 

subclasses de IgGs contra a proteína MSP-119 de P.vivax em camundongos 

BALB/c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A resposta imune celular foi analisada por ELISPOT para detecção de 

células produtoras de INF-. Infelizmente, fomos incapazes de detectar 

qualquer resposta específica quando comparamos os grupos (dados não 

mostrados). 

Grupos de camundongos foram imunizados como descrito na figura 20. As 

subclasses de IgGs foram determinadas 14 dias após a administração do reforço 

utilizando-se anticorpos específicos para cada subclasse. O gráfico mostra o título 

de anticorpos dos diferentes grupos normalizado em escala log10. As médias ± 

desvios padrão estão representadas para cada subclasse e cada grupo. 
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4.8 Imunização de camundongos C57BL/6 com os anticorpos híbridos 

contendo a proteína MSP-119_PADRE de Plasmodium vivax na presença de 

poly I:C ou CpG ODN. 

 

 Na tentativa de comparar o efeito de outros adjuvantes, realizamos 

alguns experimentos utilizando CpG ODN (ligante de TLR9). Escolhemos 

imunizar camundongos C57BL/6 com os anticorpos híbridos contendo a 

proteína MSP-119_PADRE_Pv para podermos analisar de maneira eficiente 

tanto a resposta imune celular quanto a humoral. 

 A figura 22 mostra os grupos de animais imunizados com os diferentes 

anticorpos híbridos (círculos, triângulos e quadrados) ou somente com a 

proteína MSP-119_PADRE-Pv recombinante (triângulos invertidos), tanto na 

presença de poly I:C (símbolos azuis) quanto CpG ODN (símbolos vermelhos). 

Interessantemente pudemos observar que a imunização dos animais com os 

uma concentração 10x menor de anticorpos híbridos anti-DEC-MSP-

119_PADRE ou 33D1-MSP-119_PADRE tanto na presença de poly I:C quanto 

CpG foi capaz de induzir a produção de altos títulos de anticorpos anti-MSP-

119, que não foram estatisticamente diferentes entre si. Por outro lado, no caso 

dos animais imunizados com o isotipo controle, observamos que na presença 

de CpG ODN, os títulos foram estatisticamente menores quando comparados 

aos títulos observados nos animais imunizados com os dois anticorpos 

híbridos. Desta forma, concluímos que o direcionamento do antígeno em 

presença de CpG ODN tanto para as células DEC205+ quanto DCIR2+ é capaz 

de aumentar a resposta imune humoral quando comparado à ausência do 

mesmo. Mais interessante ainda foi a observação feita quando imunizamos os 

animais com a proteína MSP-119_PADRE recombinante (ver triângulos 

invertidos). Neste caso, utilizamos tentamos imunizar os animais com a mesma 

quantidade de MSP-119_PADRE contida nos anticorpos híbridos. Para nossa 

surpresa, os animais imunizados somente com a proteína recombinante não 

associada a nenhum anticorpo apresentaram uma resposta entre 10 

(imunização com CpG ODN) e 100x (imunização com poly I:C) menor do que 

aquela detectada nos animais imunizados com o isotipo controle (comparar 
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triângulos com triângulos invertidos). Este dado sugere que a fusão do 

antígeno ao isotipo controle pode estabilizá-lo, permitindo que seja gerada uma 

resposta imune mais robusta. Esse fato se pode observar, especialmente, no 

que diz respeito à administração dos anticorpos híbridos na presença de poly 

I:C. 

Figura 22- Imunização com os anticorpos anti-DEC e 33D1-MSP-119_PADRE P. vivax é 

capaz de gerar altos títulos de anticorpos quando administrados tanto na 

presença de poly I:C ou CpG ODN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Quando fomos analisar os subtipos de anticorpos gerados pelas 

diferentes imunizações, observamos a indução de IgG1, IgG2c e IgG2b 

principalmente (figura 23) tanto nos grupos imunizados com poly I:C quanto 

Grupos de camundongos C57BL/6 foram imunizados com 0,5 µg dos anticorpos 

anti-DEC, 33D1 ou Iso fusionados á sequência da MSP-119_PADRE ou somente 

com 0,07 ug da proteína MSP-119_PADRE recombinante na presença de 50 µg de 

poly I:C (azul) ou de 25 µg de CpG ODN (vermelho). Quarenta e cinco dias depois 

após da administração da primeira dose, os animais receberam um reforço com a 

mesma quantidade da primeira dose. A quantidade de anticorpos anti-MSP-119 

P.vivax foi analisada por ELISA +/- 5 dias antes (símbolos sem preenchimento) e 14 

dias após dias (símbolos preenchidos) a administração da dose de reforço. O 

gráfico mostra o título de anticorpos dos diferentes grupos normalizados em escala 

log10 e os animais estão representados individualmente. As barras horizontais 

representam as médias de cada grupo. 
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com CpG ODN. Interessantemente, observamos uma diferença quando 

analisamos a razão IgG1/IgG2c entre o grupo imunizado com o anticorpo anti-

DEC-MSP119_PADRE na presença de poly I:C (0,4) ou de CpG ODN (3,6). 

Esta diferença pode ser devida à modulação da resposta humoral induzida 

pelas DCs DEC205+ na presença dos dois ligantes de TLRs. O mesmo não 

ocorreu quando administramos 33D1 ou o isotipo controle.  

 

Figura 23- Imunização com os anticorpos anti-DEC ou 33D1 fusionados à sequência da 

MSP-119_ PADRE na presença poly I:C induz anticorpos de todas as 

subclasses de IgGs contra a proteína MSP-119 de P.vivax em camundongos 

C57BL/6. 

 

 

Grupos de camundongos foram imunizados como descrito na figura 22. As 

subclasses de IgGs foram determinadas 14 dias após a administração do reforço 

utilizando-se anticorpos específicos para cada subclasse. O gráfico mostra o título 

de anticorpos dos diferentes grupos normalizado em escala log10. As médias ± 

desvios padrão estão representadas para cada subclasse e cada grupo. 

 



79 

 

Para analisar a resposta imune celular, utilizamos três ensaios 

diferentes. A análise da proliferação das células T CD4+ em cultura foi feita 

através da marcação das células com CFSE (figura 24). No caso dos animais 

imunizados com o anticorpo anti-DEC-MSP-119_PADRE em presença de poly 

I:C, observamos forte resposta proliferativa vista tanto quando usamos a 

proteína recombinante MSP-119_PADRE (figura 25A), e também quando 

utilizamos o peptídeo PADRE (figura 24B). A resposta proliferativa obtida 

quando analisamos as células dos animais imunizados com 33D1 ou com o 

Iso-MSP-119_PADRE foi bem menor ou quase indetectável. Por outro lado, no 

caso dos animais imunizados com CpG ODN, pudemos observar resposta 

tanto nos animais imunizados com anti-DEC quanto naqueles imunizados com 

33D1. No entanto, esta proliferação foi menor do que a observada nos animais 

imunizados com o anticorpo anti-DEC-MSP-119_PADRE em presença de poly 

I:C. 

 É importante também notar que a resposta parece ser dirigida contra o 

peptídeo PADRE pois não observamos uma resposta robusta quando 

utilizamos a proteína recombinante MSP-119 (figura 24A). Como controle 

negativo do peptídeo PADRE, utilizamos um outro peptídeo conhecido como 

PASTOR (103) que não é reconhecido pelo haplótipo dos camundongos 

C57BL/6. 
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Figura 24- Imunização com o anticorpo anti-DEC-MSP-119_PADRE na presença de poly 

I:C induz maior proliferação de células T CD4
+
 quando comparada a 

imunização na presença de CpG ODN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de camundongos C57BL/6 foram imunizados como descrito na 

figura 22. A resposta imune celular foi avaliada por proliferação com 

diluição de CFSE 40 dias após a administração da dose de reforço. Os 

esplenócitos foram incubados com 1µg/mL das proteínas recombinantes 

MSP119_PADRE ou MSP-119 P.vivax. (A) ou com 5µg/mL do peptídeo 

sintético PADRE ou PASTOR (B). O gráfico mostra a porcentagem de 

células CD3
+
CD4

+
 que perderam CFSE (CFSElow). 
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Além disso, analisamos também a produção das citocinas INF-, TNF-α 

e IL-2 ex vivo pelas células dos animais imunizados com os diferentes 

anticorpos híbridos ou com a proteína recombinante na presença de poly I:C ou 

CpG ODN (figura 25). Detectamos células T CD4+ triplo positivas (INF-+IL-

2+TNF-α+), duplo positivas (INF-+IL-2+TNF-α- e INF-+IL-2-TNF-α+) ou 

produtoras de um só tipo de citocina (INF-+IL-2-TNF-α- ou INF--IL-2-TNF-α+) 

nos animais imunizados com o anticorpo quimérico anti-DEC-MSP-119_PADRE 

em presença de poly I:C (figura 25, barras pretas). Já os animais imunizados 

com o mesmo anticorpo em presença de CpG ODN também produziram 

células triplo positivas (figura 25, barras azuis escuras), além de células 

produtoras somente de IL-2 ou TNF-α. Interessantemente, produção somente 

de IL-2 foi detectada nos animais imunizados com anti-DEC, 33D1 e Iso_MSP-

119_PADRE, além da proteína recombinante na presença de CpG ODN. 

Resultados semelhantes foram obtidos quando as células foram pulsadas com 

o peptídeo PADRE (figura 25B). Não fomos capazes de detectar produção de 

células produtoras de IL-2 e TNF-α nos animais imunizados com o anti-DEC-

MSP119_PADRE em presença de CpG quando reestimuladas somente com o 

peptídeo PADRE. 
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Figura 25- Imunização com o anticorpo anti-DEC-MSP-119_PADRE na presença de poly 

I:C induz maior frequência de células polifuncionais produtoras das 

citocinas INF-, IL-2 e TNFα simultaneamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Grupos de camundongos C57BL/6 foram imunizados como descrito na figura 22. A 

resposta imune celular foi avaliada por marcação intracelular para as citocinas INF-, IL-2 

e TNF-α.  
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 A análise do ensaio de ELISPOT mostrou um resultado semelhante 

(figura 26). Um maior número de células produtoras de IFN- foi detectado nos 

esplenócitos dos animais imunizados com anti-DEC-MSP-119+poly I:C, tanto na 

presença da proteína MSP119_PADRE (910,8±47,9) quanto na presença do 

peptídeo PADRE (862,4±30,7, veja barras pretas e cinzas). Quando 

analisamos o número de células produtoras de IFN- nos esplenócitos (re-

estimulados com a proteína MSP119_PADRE recombinante) dos animais 

imunizados com anti-DEC-MSP119_PADRE + CpG ODN (141,9±16,3), 

percebemos que a resposta foi cerca de 6,4x menor quando comparada à 

resposta obtida com polyI:C (910,8±47,9) . Mais interessante ainda foi o dado 

obtido com a imunização com 33D1-MSP119_PADRE+ CpG ODN. Ao contrário 

do que observamos no ensaio de proliferação com CFSE (figura 24), neste 

caso, o número de células produtoras de IFN- foi cerca de 5x menor 

(141,9±16,3 versus 28,6±3,3) quando comparamos os animais imunizados com 

anti-DEC ou 33D1-MSP119_PADRE na presença de CpG ODN, 

respectivamente. Os dados obtidos quando os esplenócitos foram re-

estimulados com o peptídeo PADRE apresentaram o mesmo padrão. 

 Analisados em conjunto, esses dados indicam que a forma mais 

eficiente de se obter tanto resposta humoral quanto celular é direcionar o 

antígeno para as DCs DEC205+ na presença de poly I:C. 
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Figura 26- Imunização com o anticorpo anti-DEC-MSP-119_PADRE_Pv em presença de 

poly I:C é mais eficiente em induzir a produção de INF-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de camundongos C57BL/6 foram imunizados com os anticorpos anti-DEC, 
33D1 e Iso-MSP-119_PADRE ou com a proteína recombinante como descrito na 
figura 22. A resposta imune celular foi avaliada por ELISPOT trinta dias após a 
administração da dose de reforço. Os esplenócitos foram incubados com 1 µg/mL 
das proteínas recombinantes MSP-119 ou MSP119_PADRE P.vivax ou com 5 
µg/mL do peptídeo sintético PADRE ou PASTOR. O gráfico mostra o número de 

células produtoras de INF- por milhão de células totais descontando-se o número 
de spots formados na ausência de qualquer estímulo. O ensaio foi feito em 
triplicata e as barras indicam média ± desvio padrão. 
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5 Discussão 
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 Como vimos na sessão resultados, fomos capazes de produzir com 

sucesso os anticorpos anti-DEC-MSP119 e Iso-MSP119 de P. yoelii e também os 

anticorpos anti-DEC, 33D1 e Iso contendo a MSP119_PADRE de P. vivax 

(figura 4). No entanto, fomos incapazes de produzir o anticorpo 33D1-MSP119 

de P. yoelii. Desconhecemos a razão pela qual falhamos em produzir este 

anticorpo. O sequenciamento dos clones utilizados no protocolo de transfecção 

indicou que a sequência de DNA da proteína MSP119 P. vivax estava em fase 

com a sequência da cadeia pesada do anticorpo 33D1. Devemos considerar, 

no entanto, que cada anticorpo híbrido é uma proteína única que não tem 

equivalente na natureza. A composição de aminoácidos da proteína de fusão é 

peculiar a cada anticorpo e pode certamente influenciar na sua produção. 

 Uma vez que conseguimos produzir os anticorpos com sucesso, 

decidimos verificar se os mesmos mantinham sua capacidade de ligação aos 

seus respectivos receptores. Para tanto, fizemos ensaios de ligação utilizando 

células CHO transfectadas de forma estável com os receptores DEC205 

murino, DEC205 humano e DCIR2 murino (figuras 5 e 6). Os anticorpos 

híbridos anti-DEC205 foram capazes de ligar-se de forma dose dependente às 

células CHO expressando o receptor DEC205 murino e não o DEC205 

humano. Por outro lado, o anticorpo quimérico 33D1-MSP119_PADRE ligou-se 

especificamente a células CHO expressando o receptor DCIR2. Resultados 

semelhantes foram obtidos com outros anticorpos híbridos previamente 

produzidos (15, 33, 44, 45, 51).  

 Iniciamos então protocolos de imunização com os anticorpos híbridos 

contendo a proteína MSP119 de P. yoelii em presença de poly I:C e do 

anticorpo agonista anti-CD40. Utilizamos esta combinação porque ela havia 

sido utilizada com sucesso com outros anticorpos híbridos previamente 

produzidos (33, 44, 45). Quando fomos detectar a resposta imune celular por 

ELISPOT através da produção de células produtoras de IFN-, observamos um 

maior número destas células no baço dos animais imunizados com o anticorpo 

anti-DEC-MSP119Py (figura 7). Esta resposta foi dependente da quantidade de 

proteína utilizada na re-estimulação das culturas. Estes resultados confirmam o 

que vem sendo observado em diversos modelos experimentais nos últimos 
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anos (15, 33, 44, 45, 51): o direcionamento do antígeno para as DCs DEC205+ 

é capaz de suscitar resposta imune celular. Quando fomos analisar a resposta 

humoral através da análise da produção de anticorpos anti-MSP119 de P. yoelii, 

fomos incapazes de detectar qualquer resposta após a administração de duas 

doses (dados não mostrados). Na tentativa de melhorar a resposta imune 

humoral, administramos uma terceira dose aos animais. Desta vez, 

observamos que 4 de 5 animais apresentaram níveis detectáveis de anticorpos 

(figura 8), sendo que três deles apresentaram títulos de anticorpos em torno de 

1:10.000. Com esses resultados, decidimos desafiar os animais com hemácias 

infectadas com a cepa 17XL de P. yoelii (figura 9). Não detectamos proteção 

nos animais imunizados com o anticorpo anti-DEC-MSP119Py, apesar dos 

títulos de anticorpos anti-MSP119 obtidos. Este dado indica que os anticorpos 

gerados são incapazes de bloquear a infecção das hemácias pelas formas 

merozoítas. Dados apresentados na literatura (92, 110) mostraram que 

anticorpos anti-MSP119 de P. yoelii gerados através de imunização, foram 

capazes de reduzir a parasitemia de animais imunizados com a mesma cepa 

por nós utilizada. Uma redução na mortalidade foi inclusive obtida quando 

camundongos naive receberam soro de animais imunizados com a MSP119 e 

foram subsequentemente desafiados (110). Porém, devemos ressaltar que a 

imunização empregada nestes artigos foi feita com cerca de 60 ug de uma 

proteína bacteriana fundida à glutationa S-transferase (GST) na presença de 

um adjuvante forte conhecido como Ribi. Nossa estratégia utiliza cerca de 0,7 

ug da proteína MSP119 (quantidade de MSP119 presente em 5 ug do anticorpo 

híbrido) e um adjuvante que já vem sendo testado em seres humanos em sua 

forma mais estável poly I:C:L:C (ver www.clinicaltrials.gov identificador 

NCT0112746). Sendo assim, acreditamos ser possível ainda melhorar a 

imunogenicidade de nossa estratégia vacinal. 

 Conforme foi proposto no projeto, decidimos também testar a 

imunogenicidade de anticorpos híbridos contendo a proteína MSP119 de P. 

vivax, por ser este um patógeno relevante para o ser humano. Como 

mencionamos acima, todos anticorpos híbridos contendo a proteína MSP119 de 

P. vivax foram produzidos com sucesso. É também importante mencionar que 
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neste caso, nós decidimos adicionar um epítopo universal de células T capaz 

de ligar-se a 15 dos 16 HLAs DR mais prevalentes na população humana (104, 

105, 108). Este epítopo, quando fusionado à sequência da proteína MSP119, foi 

capaz de melhorar substancialmente os títulos de anticorpos anti-MSP119 em 

camundongos (96, 109) e em primatas não humanos (103).  

 Quando comparamos os títulos de anticorpos dos animais C57BL/6 

imunizados com todos os anticorpos híbridos contendo a MSP119_PADRE_Pv 

em presença de anti-CD40 e poly I:C, percebemos uma diferença estatística 

entre os títulos gerados antes e após a administração da segunda dose. De 

fato, a segunda dose parece aumentar os títulos entre 10-100x (figura 10). Para 

nossa surpresa, até o grupo imunizado com o isotipo controle apresentou 

títulos relativamente altos de anticorpos após a administração da segunda dose 

(apesar de o direcionamento do antígeno para as DCs DEC205+ apresentar um 

titulo estatisticamente mais alto). Esta elevada resposta gerada pela 

administração do isotipo controle não havia sido ainda descrita na literatura (44, 

54) e estamos tentando entender a razão da mesma. Uma hipótese é que a 

fusão da MSP119_PADRE com o isotipo controle seja capaz de estabilizar a 

proteína e mantê-la na circulação por mais tempo. De fato, as imunoglobulinas 

da subclasse IgG possuem meia vida longa no soro (111). Quando fomos 

verificar a qualidade da resposta analisando as subclasses de imunogubulinas 

G geradas, detectamos todas as subclasses de IgGs presentes nos animais 

imunizados (figura 11). A razão IgG1/IgG2c indicou uma resposta mista 

Th1/Th2. Resultados semelhantes já haviam sido observados na literatura (44, 

54). A análise da resposta imune celular foi feita através de um ensaio de 

proliferação. Verificamos que tanto o direcionamento do antígeno para as DCs 

DEC205+ quanto DCIR2+ foi capaz de levar a proliferação específica de células 

T CD4+ contra a proteína MSP119_PADRE (figura 12). Novamente, este 

resultado foi esperado e corrobora com outros já descritos na literatura e que 

mostram que o direcionamento dos antígenos para ambas as populações de 

DCs é capaz de induzir resposta imune celular (32, 33, 51). 

 Como mencionamos na introdução, o peptídeo PADRE é capaz de ligar-

se ao HLA de camundongos C57BL/6 e induzir a ativação de células T CD4+ 
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que assistem as células B na produção de elevados títulos de anticorpos (109). 

Desta forma, estávamos esperando que camundongos C57BL/6 fossem 

capazes de produzir títulos de anticorpos quando imunizados com qualquer 

construção contendo a proteína MSP119_PADRE. Para avaliarmos se o mesmo 

fenômeno ocorreria na ausência da influência do epítopo PADRE, imunizamos 

camundongos BALB/c, que não são capazes de reconhecer este epítopo. A 

imunização desta linhagem de camundongos com os anticorpos híbridos na 

presença de anti-CD40 e poly I:C mostrou que, assim como vimos com 

camundongos C57BL/6, os títulos de anticorpos subiram cerca de 100x após a 

administração da dose de reforço. Além disso, o direcionamento do antígeno 

para as DCs DEC205+ foi capaz de induzir títulos de anticorpos anti-MSP119 

10x maiores do que os induzidos nos animais imunizados com o isotipo 

controle (figura 13). Neste modelo, ficou então mais claro que o direcionamento 

do antígeno para as DCs DEC205+ pode melhorar a magnitude da resposta 

imune humoral. Quando analisamos as subclasses de IgG geradas, 

percebemos que camundongos BALB/c também foram capazes de produzir 

todas as subclasses (figura 14). Interessantemente, a razão IgG1/IgG2a ficou 

um pouco menor nos grupos imunizados com o anticorpo anti-DEC-

MSP119_PADRE ou isotipo controle do que no grupo imunizado com 33D1-

MSP119_PADRE. Uma resposta com este perfil já havia sido descrita na 

literatura nos animais imunizados com anticorpos híbridos contendo as 

proteínas CS de P. yoelii e Gag de HIV (44, 54). A análise da resposta imune 

celular feita por ELISPOT mostrou que o direcionamento do antígeno tanto 

para as DCs DEC205+ e quanto para DCIR2+ foi capaz de induzir células T 

produtoras de IFN- (figura 15). No entanto, esta resposta só foi detectada com 

maior precisão quando as células foram re-estimuladas com 10 ug/mL da 

proteína recombinante. 

 Nosso próximo objetivo foi realizar os experimentos de imunização 

utilizando somente poly I:C como adjuvante. Decidimos testar outros 

adjuvantes alternativos porque o anticorpo agonista anti-CD40 (conhecido 

como dacetuzumab) tem sido utilizado em ensaios de fase 1, principalmente 
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em pacientes com câncer (linfoma não-Hodgkin). Uma série de efeitos 

colaterias não muito intensos foi descrita nestes pacientes (112).  

 Grupos de camundongos C57BL/6 foram então imunizados com duas 

doses dos anticorpos híbridos em presença somente de poly I:C. Para nossa 

surpresa, os títulos de anticorpos não diferiram após a administração da 

segunda dose em nenhum dos grupos imunizados. Desta forma, concluímos 

que somente na presença de poly I:C, o direcionamento do antígeno para as 

DCs DEC205+ ou DCIR2+ não é capaz de induzir títulos de anticorpos anti- 

MSP119 estatisticamente diferentes (figura 16). Até o momento, não 

conhecemos nenhum artigo que tenha realizado este tipo de comparação 

somente em presença de poly I:C. Quando analisamos as subclasses de IgGs 

(figura 17), percebemos que houve alterações significativas na razão 

IgG1/IgG2c quando estas foram comparadas às razoes obtidas nos animais 

imunizados com anti-CD40 e poly I:C (figura 11). No entanto, fomos incapazes 

de detectar IgG3 ou detectamos títulos muito baixos nos animais imunizados 

com os anticorpos híbridos na presença somente com poly I:C. Esta diferença 

pode ter a ver com o tipo de estímulo fornecido pela combinação anti-CD40+ 

poly I:C. Sabe-se que a molécula CD40 está também bastante expressa na 

superfície de células B e seu engajamento é fundamental para a mudança de 

classe das imunoglobulinas (113).  

 Resultados bastante interessantes foram obtidos quando fizemos a 

análise da resposta imune celular por ELISPOT (figura 18) ou por proliferação 

utilizando diluição de CFSE (figura 19). Observamos a indução de uma boa 

quantidade de células produtoras de IFN- (cerca de 600 por milhão de 

esplenócitos) no baço de animais imunizados com o anticorpo anti-DEC-

MSP119_PADRE_Pv somente quando os mesmos foram re-estimulados com a 

proteína MSP119_PADRE. Esta resposta foi dose dependente, sendo reduzida 

quando diminuímos a quantidade de proteína. Pelos dados obtidos, 

percebemos que a resposta foi majoritariamente direcionada contra o peptídeo 

PADRE pois detectamos resposta bem mais baixa quando os esplenócitos 

foram incubados com diferentes concentrações da proteína MSP119. Este fato 

já havia sido observado por Rosa et al. (109) que detectaram resposta celular 
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bem mais baixa contra peptídeos da MSP119 quando os animais haviam sido 

imunizados com a MSP119_PADRE. Por outro lado, quando estes mesmos 

autores imunizaram os animais com a MSP119 e testaram suas células com re-

estímulo da própria proteína recombinante (MSP119), foi possível detectar uma 

resposta proliferativa das células re-estimuladas com a concentração de 10 

ug/mL. Eles concluíram então que há epítopos para células T reconhecidas por 

camundongos C57BL/6 na proteína MSP119, porém quando o epítopo PADRE 

é usado para as imunizações, toda a resposta de células T CD4+ é dirigida 

contra ele. 

 Outra observação bastante interessante foi feita nos animais imunizados 

com o anticorpos 33D1-MSP119_PADRE_Pv. Para nossa surpresa, detectamos 

uma resposta muito baixa contra o peptídeo PADRE (figura 19), ao contrário do 

que foi observado nos animais imunizados com este anticorpo híbrido na 

presença de anti-CD40 e poly I:C. Não sabemos ao certo porque isto ocorreu 

mas podemos especular que possa ser devido a ausência do receptor TLR3 na 

superfície das DCs DCIR2+. De fato, ensaios de expressão de RNA utilizando 

as duas subpopulações de DCs mostraram que as DCs DEC205+ expressam 

bastante TLR3 enquanto que as células DCIR2+ não (Dr. Michel Nussenzweig, 

comunicação pessoal).  

 Quando camundongos BALB/c foram imunizados nas mesmas 

condições, observamos que o direcionamento do antígeno para as DCs tanto 

DEC205+ quanto DCIR2+ foi capaz de conferir significativo aumento (cerca de 

100x) no título de anticorpos anti-MSP119, quando comparado ao título obtido 

nos animais imunizados com o isotipo controle (figura 20). Dados semelhantes 

foram obtidos por Boscardin et al. e por Cheong et al. utilizando as proteínas 

CS de P. yoelii e Gag do HIV (44, 54). A análise das subclasses de IgG 

mostrou uma predominância do isotipo IgG1 (razão IgG1/IgG2a) maior que 1 

(figura 21). Até o momento, não temos ciência de nenhum artigo científico que 

tenha analisado a resposta humoral induzida em animais imunizados com os 

anticorpos anti-DEC ou 33D1 na presença somente de poly I:C. Porém, a 

imunização de primatas não humanos com o anticorpo anti-DEC contendo a 
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proteína CS de P. falciparum induziu elevados títulos de anticorpos anti-CS 

quando administrado na presença de poly I:C:L:C (48).  

 Finalmente, decidimos comparar as respostas induzidas pela imunização 

de camundongos C57BL/6 com os diferentes anticorpos híbridos na presença 

de poly I:C ou CpG ODN. A análise dos títulos de anticorpos mostrou que o 

direcionamento da MSP119_PADRE para as subpopulações DEC205+ ou 

DCIR2+ foi capaz de induzir títulos semelhantes quando comparamos os 

animais imunizados com poly I:C ou com CpG ODN (figura 22). Mais do que 

isso, nos animais imunizados com CpG ODN, o direcionamento do antígeno 

para as duas populações de DCs foi capaz de induzir títulos mais do que 100x 

maiores do que na ausência de direcionamento. Mais importante, quando 

grupos de animais foram imunizados com uma quantidade de MSP119_PADRE 

equivalente àquela presente nos anticorpos híbridos, a resposta foi cerca de 

1000x menor do que aquela observada quando a MSP119 foi direcionada para 

as DCs DEC205+ ou DCIR2+. Este dado mostra claramente que o 

direcionamento do antígeno para as subpopulações de DCs é superior em 

induzir uma resposta de anticorpos do que a administração da proteína 

sozinha. Outra observação bastante interessante foi a de que os animais 

imunizados com o isotipo controle apresentaram títulos de anticorpos maiores 

do que aqueles injetados com a mesma quantidade de proteína recombinante. 

Este resultado parece indicar que o isotipo controle poderia estar estabilizando 

a proteína. A análise dos subtipos de IgGs mostrou uma diferença entre os 

animais imunizados com o anticorpo anti-DEC_MSP-119_PADRE na presença 

de poly I:C ou CpG ODN. Enquanto a razão IgG1/IgG2c foi mais baixa na 

presença de poly I:C, aumentou em presença de CpG ODN (figura 23). No 

caso da imunização com CpG ODN, há relatos na literatura mostrando que a 

imunização de camundongos C57BL/6 com a proteína recombinante 

MSP119_PADRE em presença de CpG ODN induz uma razão IgG1/IgG2c igual 

a 10 (114). Em nosso caso, a razão obtida foi de 3,6. Desta forma, acreditamos 

que o adjuvante utilizado tem influência na modulação da resposta imune 

humoral induzida pelo direcionamento do antígeno para as DCs. 
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 Finalmente, a análise da resposta imune celular foi realizada nestes 

animais de três diferentes formas: proliferação por diluição de CFSE, marcação 

intracelular de citocinas e ELISPOT para detecção de células produtoras de 

IFN- (figuras 24, 25 e 26). Nossos dados indicam que a imunização de 

camundongos com o anticorpo anti-DEC-MSP119_PADRE não só é mais 

eficiente para induzir proliferação de linfócitos T, mas também induz a 

formação de células polifuncionais e produtoras de IFN-. Confirmamos com 

estes experimentos que a resposta é direcionada majoritariamente pelo epítopo 

PADRE. A resposta induzida pela utilização do anticorpo anti-DEC-

MSP119_PADRE juntamente com CpG ODN, apesar de induzir uma resposta 

humoral semelhante àquela induzida pela utilização do mesmo anticorpo com 

poly I:C, foi bem inferior a esta última quando comparamos a resposta imune 

celular.  

 Todos estes dados, analisados juntos, nos levam a crer que o anticorpo 

anti-DEC205 em fusão com a proteína MSP119_PADRE foi mais imunogênico 

quando administrado em presença de qualquer adjuvante (ou combinação) 

testado neste estudo. De fato, nos últimos anos vários estudos vem 

demonstrando sistematicamente que a imunização com anticorpos híbridos 

baseados no anticorpo anti-DEC205 é capaz de induzir forte resposta celular (e 

algumas vezes humoral) contra a proteína a ele fusionada (32, 33, 43-47, 51, 

54, 115). Os dados gerados em camundongos foram importantes para 

pavimentar o caminho para estudos realizados em primatas não humanos (48, 

49). A imunização de macacos com o anticorpo hibrido anti-DEC-Gag em 

polyI:C:L:C seguida de uma dose do vírus vaccinia recombinante contendo esta 

mesma proteína foi capaz de induzir uma resposta de células T bastante 

robusta em primatas não humanos (49). Neste momento, um anticorpo anti-

DEC humano está sendo utilizado juntamente com poly I:C:L:C para 

imunização de indivíduos sadios, na tentativa de avaliar-se imunogenicidade, 

tolerabilidade e segurança desta vacina (ver (116)). Nos próximos anos, 

teremos a oportunidade de avaliar se os estudos clínicos corroboram os 

estudos pré-clínicos. Enquanto isso, a busca da melhor combinação anticorpo 

híbrido – adjuvante continua. 
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• A imunização com três doses do anticorpo anti-DEC-MSP119 P. yoelii em 

presença de poly I:C é capaz de induzir uma resposta de anticorpos anti-

MSP119. No entanto, proteção contra as formas eritrocíticas de P. yoelii não foi 

obtida.  

• A imunização de camundongos C57BL/6 e BALB/c com os anticorpos híbridos 

MSP119_PADRE P. vivax + anti-CD40+ poly I:C induz anticorpos anti-MSP119. 

Para a resposta humoral, o direcionamento para as DCs DEC205+ e DCIR2+ 

parece só conferir vantagem quando o epítopo PADRE não é reconhecido por 

células T do animal. Quando o mesmo é reconhecido (em camundongos 

C57BL/6), os títulos de anticorpos anti-MSP119 não foram tão diferentes entre 

os grupos imunizados com anti-DEC, 33D1 ou Iso-MSP119_PADRE. Foram 

detectadas todas as subclasses de IgGs em ambas as linhagens. O 

direcionamento do antígeno tanto para as DCs DEC205+ quanto DCIR2+ 

induziu uma resposta imune celular específica contra a MSP-119 nos animais 

imunizados com os anticorpos anti-DEC e 33D1-MSP119_PADRE de P. vivax. 

O mesmo não ocorreu nos animais imunizados com isotipo controle. 

• A imunização de camundongos C57BL/6 ou BALB/c com duas doses dos 

anticorpos híbridos contendo a MSP119_PADRE P. vivax em presença de poly 

I:C induz resposta de anticorpos anti-MSP119. No caso da resposta imune 

humoral, o direcionamento do antígeno para as DCs DEC205+ confere 

vantagem quando o epítopo PADRE não é funcional. Quando o mesmo é 

funcional (em camundongos C57BL/6), os títulos de anticorpos anti-MSP119 

são parecidos entre os grupos imunizados com anti-DEC, 33D1 ou Iso-MSP119. 

Foram detectadas as subclasses IgG1, 2b e 2c em camundongos C57BL/6 e 

todas as subclasses em camundongos BALB/c. Somente o direcionamento do 

antígeno para as DCs DEC205+ induziu uma resposta imune celular específica 

contra a MSP-119_PADRE. Em camundongos C57BL/6, toda a resposta celular 

é direcionada contra o epítopo PADRE. 

• A imunização de camundongos C57BL/6 com duas doses de 0,5 μg dos 

anticorpos híbridos contendo a MSP119_PADRE P. vivax em presença de poly 

I:C ou CpG ODN induziu resposta de anticorpos anti-MSP119. No caso da 

resposta imune humoral, o direcionamento do antígeno em presença de poly 
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I:C para as DCs DEC205+ ou DCIR2+ não conferiu vantagem quando o epítopo 

PADRE é funcional pois os títulos de anticorpos anti-MSP119 são parecidos 

entre os grupos imunizados com anti-DEC, 33D1 ou Iso-MSP119. Já no caso da 

administração de CpG ODN, o direcionamento do antígeno para as DCs 

DEC205+ ou DCIR2+ conferiu vantagem quando comparado a ausência do 

mesmo. Baixa ou nenhuma produção de IgG3 foi vista nos animais imunizados 

com poly I:C ou CpG ODN. O direcionamento do antígeno para as DCs 

DEC205+ normalmente induziu uma resposta imune celular específica contra a 

MSP-119_PADRE, independentemente do adjuvante utilizado. A resposta 

imune celular nos animais imunizados com o anticorpo anti-DEC 

MSP119_PADRE foi maior na presença de poly I:C do que de CpG ODN. A 

resposta imune celular obtida pelo direcionamento do anticorpo 33D1-

MSP119_PADRE em presença de poly I:C ou CpG foi bem menor do que 

aquela obtida na presença de anti-CD40+poly I:C. 
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