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RESUMO

Budu A. Screening de ligantes para candidatos a receptores de sete domínios transmembrânicos 
no parasita Plasmodium falciparum. [tese (Doutorado em Parasitologia)]. São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2012.

O parasita da malária Plasmodium falciparum percebe o ambiente em que se encontra, 
elaborando respostas celulares adequadas, que envolvem secreção de proteínas, crescimento e 
diferenciação celular. Fatores relacionados com a geração de segundos-mensageiros e proteínas 
efetoras da sinalização celular estão descritos na literatura. Porém, a função de receptores 
responsáveis pela percepção de estímulos extracelulares no parasita é um tema pouco explorado. 
A identificação in silico de receptores de sete domínios transmembrânicos putativos no genoma 
de P. falciparum possibilitou a exploração da função dos mesmos. A tese caracteriza
funcionalmente dois receptores, PFSR10 e PFSR25. A expressão proteica dos receptores foi 
demonstrada em fases eritrocíticas de P. falciparum. Os receptores possuem candidatos a 
parceiros moleculares que executam diversas funções celulares, entre elas invasão do eritrócito, 
endocitose e exocitose. Os receptores foram transfectados em células de mamíferos e, através de 
ensaios de dinâmica de cálcio de high-throughput, sugere-se que PFSR10 codifique um receptor 
que participa na percepção de ATP extracelular e que PFSR25 codifique um sensor de KCl. O 
trabalho também sugere que KCl modula cálcio citosólico em P. falciparum e que parasitas 
nocaute para PFSR25 são incapazes de modular cálcio citosólico em resposta a KCl.

Palavras-chave: Plasmodium falciparum. Receptores de superfície celular. Transdução de sinal 
celular. Cálcio.



ABSTRACT

Budu A. Screening of ligands for seven transmembrane domain receptor candidates in the 
parasite Plasmodium falciparum. [Ph. D. thesis (Parasitology)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2012.

The malaria parasite P. falciparum perceives its milieu and elaborates adequate intracellular 
responses, that involve protein secretion, growth and cell differentiation. Factors related to 
second messengers generation and effectors of cell signaling are described in the literature. 
However, the function of receptors responsible for stimulus perception remains elusive. The in 
silico identification of putative seven transmembrane receptors in the Plasmodium falciparum
genome allowed the exploration of their function. In the thesis, two putative receptors were 
characterized, PFSR10 and PFSR25. The proteic expression of the receptors was demonstrated in 
erythrocytic stages of P. falciparum. The receptors have putative interaction partners that 
participate in cellular functions such as invasion, exocytosis and endocytosis.The receptors were 
transfected in mammalian cells and, through high-throughput calcium dynamics assays, it is 
suggested that PFSR10 codes for a receptor that participates in extracellular ATP perception and 
that PFSR25 codes for a KCl sensor. It is also suggested that KCl modulates cytosolic calcium in 
response to KCl and that knockout parasites for PFSR25 are incapable of modulating cytosolic 
calcium in response to KCl.

Keywords: Plasmodium falciparum. Cell-surface receptors. Cell signal transduction. Calcium.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Malária

A malária é uma doença que afeta a humanidade há milênios. Espécies do parasita da 

malária são mais antigas que o próprio ser humano, existindo há pelo menos 150 milhões de 

anos e infectando diversas espécies de vertebrados (revisado em Carter e Mendis 2002). O 

protozoário ancestral que deu origem ao parasita da malária provavelmente possuía 

cloroplasto, reprodução sexuada obrigatória e habitava o intestino de invertebrados aquáticos 

(revisado em Carter e Mendis, 2002). A aquisição da reprodução assexuada (esquizogonia) no 

interior de células representou um aumento no potencial proliferativo dos parasitas, que 

provavelmente passaram a infectar larvas de dípteros, e, adaptando-se ao hábito alimentar 

desses insetos, passaram a ter também um hospedeiro vertebrado. Em humanos, existem 

quatro espécies de Plasmodium que provocam malária: P. falciparum, P. ovale, P. malariae e 

P. vivax. É interessante que P. falciparum, o parasita responsável pelas formas mais graves da 

doença é evolutivamente mais próximo de P. reichenowi, um parasita de chimpanzés, e de 

parasitas de aves do que dos outros parasitas humanos. Isso indica que a separação do 

ancestral de P. falciparum e parasitas que infectam aves dos demais parasitas que infectam 

mamíferos foi um evento antigo (revisado em Carter e Mendis, 2002).

Atualmente, as espécies humanas de Plasmodium mais prevalentes no mundo são P. 

falciparum (que afeta em especial a África subsaariana) e P. vivax (que afeta Ásia, América 

Central e América do Sul), (revisado em Carter e Mendis, 2002). 

Os números da doença divulgados pela Organização Mundial da Saúde encontram-se 

muito provavelmente subestimados, pois são obtidos a partir de relatórios passivos dos países 

afetados. Snow et al. (2005) estima que a doença afeta cerca de 500 milhões de pessoas no 

mundo. A mortalidade chega a 3 milhões de seres humanos anualmente, o maior número entre 

doenças parasitárias (Snow et al., 2005).

Durante a história e atualmente, a malária tem sido uma grande barreira para o 

desenvolvimento humano. A doença é capaz de dificultar ou impossibilitar grandes projetos 

econômicos (revisado em Carter e Mendis, 2002). Apesar de a área de ocorrência da malária 

ter sido confinada às regiões tropicais do globo após políticas de contenção, o número de 

pessoas que vivem em áreas de risco tem crescido e se encontra em torno de 3 bilhões, e há a 

expectativa de que continue crescendo (revisado em Guinovart et al., 2006). Há estudos 



26

evidenciando a relação causal existente entre malária e pobreza (revisado em Worrall et al.,

2005). A associação entre áreas pobres do globo e malária é um fato que não ajuda a aumentar 

o interesse na criação de fármacos para o combate à doença (Trouiller et al., 2002). Além 

disso, a procura de tratamento especializado em países pobres é pequena, observando-se mais 

a automedicação (revisado em Worrall et al., 2005). Um fator agravante é o surgimento de 

cepas de parasitas resistentes às drogas comumente usadas (revisado em Petersen et al., 2011). 

Apesar do aumento dos recursos para combate da malária para 1 bilhão de dólares em 2008 e 

do uso de várias estratégias (antimaláricos, mosquiteiros e inseticidas) faz-se necessário um 

monitoramento para verificar os progressos no controle da doença e onde os esforços devem 

ser focados (Grabowsky, 2008).

Uma vacina, que oferece 50% de proteção à infecção, se encontra em fase final de 

teste na África (Agnandji et al., 2011). Essa é a primeira vacina que oferece proteção em 

testes em campo, o que justifica otimismo para futuras formulações (Agnandji et al., 2011).

O melhor entendimento da biologia do parasita é um passo essencial para a 

identificação de alvos para o desenvolvimento de drogas e vacinas eficazes no combate à 

doença. 

1.2 Ciclo de vida de Plasmodium

O parasita eucarioto unicelular causador da malária, do gênero Plasmodium, tem um 

ciclo de vida complexo (Figura 1). O mosquito infectado pica o hospedeiro injetando 

esporozoítos na derme através da saliva. Os esporozoítos, através da circulação sanguínea,

invadem hepatócitos e sofrem divisões mitóticas, formando merozoítos, que entram na 

corrente sanguínea e invadem hemácias, formando a fase de anel. O anel se desenvolve em 

trofozoíto e este, em sua fase madura, começa a sofrer divisões mitóticas, dando origem ao 

esquizonte. Ao final da esquizogonia há o rompimento da hemácia, liberando merozoítos na 

corrente sanguínea. Esses reinvadem hemácias, repetindo o ciclo (revisado em Bannister e 

Mitchell, 2003). O ciclo eritrocítico é o responsável pelos sintomas clínicos da doença (febres 

recorrentes concomitantes com a liberação de merozoítos na corrente sanguínea). Alguns dos 

merozoítos que invadem hemácias sofrem diferenciação em gametócitos feminino ou 

masculino.
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Fonte: Adaptado de Bannister e Mitchell (2003).

Os gametócitos, ingeridos pelo mosquito durante a picada, se diferenciam em gametas e 

ocorre a fertilização, dando origem a uma forma móvel, o oocineto. O oocineto instala-se no 

epitélio do intestino médio do Anopheles e sofre divisão reducional seguida de mitoses, dando 

origem a esporozoítos, que migram para as glândulas salivares do inseto (revisado em 

Bannister e Mitchell, 2003).

Recentemente, aspectos interessantes do ciclo de vida do parasita foram reportados. 

Amino et al. (2006), utilizando esporozoítos expressando GFP e acompanhamento ao vivo e 

in vivo do parasita, demonstraram que além da invasão de vasos sanguíneos do hospedeiro 

intermediário, os esporozoítos também adentram vasos linfáticos e sofrem diferenciação 

parcial em nódulos, não alcançando, porém, a circulação sanguínea através do duto torácico. 

Esse aspecto poderia influir no reconhecimento do parasita pelo sistema imune. Sturm et al.

(2006) demonstraram que o merozoíto hepático apresenta uma solução interessante para 

escapar às células de Kuppfer que patrulham os sinusóides do fígado: a liberação na corrente 

sanguínea de vários merozoítos, envoltos por membrana proveniente do hepatócito 

(merossomo) que não expõe resíduos de fosfatidilserina, sinal para a fagocitose, na 

Figura 1 - Ciclo de vida de Plasmodium. M: masculino, F: feminino.
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membrana. Apesar da apoptose do hepatócito, evidenciada pela dispersão do citocromo c no

citosol, pela condensação do núcleo celular e pela mudança da morfologia das mitocôndrias, 

os autores sugerem que a exposição de fosfatidilserina é evitada através da captação do cálcio 

liberado das organelas do hepatócito em apoptose pelos merozoítos. Caso um ionóforo de 

cálcio seja adicionado, ocorre exposição de fosfatidilserina na membrana do hepatócito 

(Sturm et al., 2006). Além dos exemplos acima, o parasita desenvolveu outras estratégias, 

dentre as quais se podem mencionar a criação de condições favoráveis para desenvolvimento 

no interior das hemácias (Desai et al., 1993; Gazarini et al., 2003) e indução da adesão da 

célula hospedeira a vasos sanguíneos (revisado em Rug et al., 2006). As diversas 

particularidades do ciclo de vida do parasita demonstram a sua versatilidade, com 

consequente bem-sucedido desenvolvimento em seus hospedeiros. 

1.3 Sinalização celular em Plasmodium

Durante seu complexo ciclo de vida, o parasita passa por formas intra e extracelulares 

em hospedeiros filogeneticamente muito distantes (revisado em Bannister e Mitchell 2003). 

Dentro desse contexto, a percepção do ambiente e sinalização intracelular possuem um papel 

essencial no ciclo de vida do parasita, possibilitando a ativação de diversos processos, como 

formação de gametas masculinos (Billker et al., 2004) sincronização das fases 

intraeritrocíticas do parasita (Beraldo et al., 2005; Hotta et al., 2000), ativação da invasão de 

hepatócitos durante o processo de traversing (Kumar et al., 2007; Mota et al., 2001), 

exposição na membrana de proteínas envolvidas na invasão de hepatócitos (Ono et al., 2008) 

e na invasão de eritrócitos (Singh et al., 2010).

1.3.1 Maquinaria de sinalização celular: cálcio

O cálcio é um íon sinalizador ubiquitário capaz de agir em um amplo espectro 

temporal para modular processos que variam de exocitose (milissegundos) a proliferação 

celular (horas, revisado em Berridge, 2001; Berridge et al., 2003). Diversos estímulos 

extracelulares, agindo através de vários receptores e vias diferentes podem provocar aumento 

de cálcio intracelular (revisado em Berridge, 2001; Berridge et al., 2003). Por outro lado, a 

homeostasia do íon precisa acontecer para a sobrevivência da célula, pois altas concentrações 

citosólicas de cálcio mantidas por muito tempo provocam apoptose. A célula dispõe de vários 

mecanismos para lidar com o íon: bombas de cálcio localizadas na membrana plasmática 
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(PMCAs), uniporters na mitocôndria, trocadores Na2+/Ca2+ na membrana plasmática e 

SERCA (ATPase de cálcio do retículo endoplasmático) são necessários durante as reações de 

“desligamento” do sinal de cálcio; canais ligantes de inositol 1,4,5-trisfosfato no retículo 

endoplasmático e canais de cálcio na membrana plasmática funcionam durante as reações de 

aumento de cálcio intracelular (revisado em Berridge, 2001; Berridge et al., 2003).

A sinalização de cálcio em fases sanguíneas de Plasmodium é peculiar, pois o parasita 

é intracelular durante grande parte do tempo. O parasita intraeritrocítico enfrentaria um 

problema para utilizar o cálcio para a sinalização, pois se encontra separado do meio externo, 

que contém concentrações milimolar de cálcio, pela membrana do vacúolo parasitóforo e pelo 

citosol e membrana da hemácia. Através do aprisionamento de marcadores de cálcio ácidos, 

impermeáveis a membranas, Gazarini et al. (2003) demonstraram que o vacúolo parasitóforo, 

espaço existente entre a membrana do parasita e a membrana do vacúolo parasitóforo (MVP) 

é rico em cálcio. Para explicar o fenômeno, os autores sugerem que, durante a invasão, as 

bombas de cálcio da membrana plasmática do eritrócito invertem a sua orientação e passam a 

fazer parte da MVP e bombear cálcio para o vacúolo parasitóforo (Gazarini et al., 2003). A 

conclusão é de que o parasita intraeritrocítico possui acesso ao cálcio para eventos 

sinalizatórios (Gazarini et al., 2003).

Diversos grupos ajudaram a descrever os sinais extracelulares que regulam processos 

importantes no ciclo de vida de P. falciparum.

1.3.2 Compostos derivados do triptofano modulam o ciclo de vida de P. falciparum

A melatonina é uma molécula que provavelmente surgiu como uma solução para a 

célula detoxificar espécies reativas de oxigênio. Ela está presente em protistas, vegetais e 

animais. A função marcadora do ritmo circadiano seria uma característica derivada (revisado 

em Tan et al., 2007). Vários tecidos em vertebrados produzem melatonina a partir do 

aminoácido triptofano. Porém a melatonina que contribui para a sincronização dos processos 

fisiológicos do vertebrado ao ciclo claro/escuro é produzida por pinealócitos no período 

noturno e secretada na corrente sanguínea. A enzima com atividade regulada para a síntese de 

melatonina é a arilalquilamina N- acetiltransferase (AA-NAT) (revisado em Tan et al., 2007).

Hawking (1970) notou que o pico de febre provocado por P. vivax ocorria a cada 48 

horas e correlacionaram o fenômeno com um aumento do número de merozoítos na corrente 

sanguínea, sugerindo que o desenvolvimento do parasita deveria ser sincrônico. A 

sincronicidade do parasita é perdida in vitro (Trager e Jensen, 1976) sugerindo que o sinal 
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para a sincronização está associado ao hospedeiro. Os experimentos de Boyd (1929) 

mostraram que ao submeter o parasita a um ciclo claro/escuro invertido, a esquizogonia 

ocorria ao meio-dia em vez de a meia-noite; Arnold et al. (1969) mostraram que ao se 

pinealectomizar o hospedeiro ocorria a dessincronização do parasita, evidenciando a clara 

associação do ciclo ao ritmo circadiano do hospedeiro (revisado em Garcia et al., 2001).

Hotta et al. (2000) demonstraram que a melatonina é capaz de sincronizar parasitas P. 

chabaudi in vivo e in vitro e aumentar a concentração de cálcio citosólico na presença ou 

ausência de cálcio extracelular. Utilizando um inibidor de fosfolipase C (PLC), Hotta et al.,

(2000) demonstraram que esse aumento era suprimido. A dessincronização dos parasitas em 

camundongos pinealectomizados pode ser revertida com a administração de melatonina 

(Hotta et al., 2000). Além disso, Bagnaresi et al. (2008) demonstraram que quando 

camundongos infectados com parasitas P. chabaudi são expostos a luzindol, um antagonista 

de receptores de melatonina e agente dessincronizador das fases intraeritrocíticas (Hotta et al.,

2000) há um aumento da sobrevida desses camundongos tratados com doses subótimas de 

cloroquina. Esses dados sugerem uma vantagem adaptativa da sincronicidade. Beraldo e 

Garcia CR (2005) demonstraram que derivados do triptofano (triptamina, N-acetilserotonina e 

serotonina) também eram capazes de promover sincronização in vitro de P. falciparum e 

aumento de cálcio citosólico. Budu et al. (2007) demonstraram que o AFMK, produto de 

degradação da melatonina, também tinha essas propriedades. Bagnaresi et al. (2009) 

demonstraram que a melatonina não é capaz de promover aumento de cálcio ou sincronizar 

parasitas P. berghei, que possuem uma infecção naturalmente dessincronizada em relação a P. 

chabaudi. 

Beraldo et al. (2005) exploraram aspectos das vias de sinalização ativadas por 

melatonina no parasita e demonstraram que o agonista provoca um aumento de AMP cíclico, 

aumento que pode ser bloqueado pelo inibidor da PLC, U73122, e por um quelante 

intracelular de cálcio (BAPTA). Esses resultados demonstram um cross-talk entre as vias de 

AMP cíclico e cálcio no parasita. Em outros experimentos, os autores utilizaram parasitas 

marcados com o indicador citosólico de cálcio Fluo-3 e PKI, inibidor de PKA, proteína alvo 

do AMP cíclico. Quando estimulado com melatonina, o transiente de cálcio não foi inibido 

por PKI. Um análogo permeável de cAMP, 8-Bz-cAMP, foi capaz de provocar aumento de 

cálcio citosólico, aumento este que não foi inibido com U73122. Quando os autores 

adicionaram 8-Bz-cAMP após melatonina, não houve aumento de cálcio com o análogo de 

cAMP, demonstrando que os compostos mobilizam cálcio através de um mesmo mecanismo 

(Beraldo et al., 2005).
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Mel: Melatonina, R: receptor, PLC: fosfolipase C, ME: membrana do eritrócito, MVP: membrana do 
vacúolo parasitóforo, MP: membrana do parasita, RE: retículo endoplasmático, RIP3: receptor de IP3, 
PK7: proteína quinase 7, CAM: calmodulina, ECC: entrada capacitativa de cálcio, AC: adenilato 
ciclase, FDE: fosfodiesterase, PKA: proteína quinase A, Mit: mitocôndria, N: núcleo, VA: vacúolo 
ácido., AMPc: adenosina monofosfato cíclica. Fonte: Baseado nos dados de Alves et al. (2011), 
Beraldo et al. (2005), Beraldo et al. (2007), Farias et al. (2005), Garcia CR et al. (1998), Gazarini et al. 
(2003), Gazarini e Garcia (2004), Koyama et al. (2012),Varotti et al. (2003).

Existe, portanto, um complexo cross talk entre vias sinalizatórias em Plasmodium

(Figura 2). Entre os efetores do cálcio em Plasmodium são cisteíno-proteases, conforme 

demonstrado por Farias et al. (2005). 

Na fase de gametócito a maquinaria capaz de transduzir sinais de cálcio desempenha 

um papel importante na formação de gametas masculinos (Garcia GE et al., 1998). Billker et 

al. (2004), utilizando parasitas murinos P. berghei transfectados com aequorina-GFP (quimera 

gerada da fusão de um sensor luminescente de cálcio, a aequorina, e proteína fluorescente, 

gerando FRET) demonstraram que o ácido xanturênico, uma molécula derivada do triptofano, 

é capaz de promover a exflagelação de gametócitos masculinos. Além disso, Billker et al. 

(2004) demonstraram que a CDPK4 é um dos alvos do sinal de cálcio: parasitas nocautes para 

Figura 2 - Homeostasia de cálcio e via de sinalização de melatonina em Plasmodium.
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essa proteína não apresentaram exflagelação, apesar de os gametócitos conseguirem romper o 

eritrócito e se arredondarem. A família das CDPKs parece estar presente apenas em 

apicomplexos, plantas, algas verdes e ciliados e contém quatro motivos que ligam cálcio (EF 

hands) e um domínio serina/treonina quinase (Billker et al., 2004).

1.3.3 Alguns compostos presentes em altas concentrações intracelulares são sinalizadores 

em Plasmodium

1.3.3.1 Esporozoítos

Uma característica interessante de esporozoítos de Plasmodium é o traversing: 

passagem através de diversos hepatócitos antes da invasão da célula em que o esporozoíto 

sofrerá mudança de formato (round up) e desenvolvimento em merozoítos. O processo de 

traversing acontece sem a formação de um vacúolo parasitóforo e com contato do parasita 

com o meio intracelular do hepatócito, o que contrasta com o processo de invasão do 

hepatócito para desenvolvimento em merozoítos (Mota et al., 2001). O processo de traversing 

foi demonstrado utilizando-se um marcador fluorescente que tem acesso ao citosol quando do 

rompimento da membrana plasmática do hepatócito pelo esporozoíto. Quando a membrana 

plasmática é restabelecida (selada), o marcador fica preso no citosol da célula hospedeira e é 

visualizado após lavagem. Os autores sugerem que o traversing pode ser um processo 

importante para a ativação de vias de sinalização e posterior desenvolvimento dentro do 

hepatócito (Mota et al., 2001). De fato, a incubação de esporozoítos com extratos celulares 

aumenta a secreção de proteínas importantes na invasão para a membrana plasmática e, 

portanto, a infectividade (Mota et al., 2001). Uma provável classe de moléculas sinalizadoras 

importantes no processo de ativação do merozoíto seriam os nucleotídeos. De fato, a 

incubação de esporozoítos com nucleotídeos de uracila (UMP, UDP e UTP) induz o aumento 

de exposição na membrana plasmática da proteína TRAP, importante no processo de invasão 
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pois liga a célula hospedeira ao motor de invasão do parasita (Ono et al., 2008). Foi 

demonstrado que a cascata de sinalização ativada pelos derivados de uracila no esporozoíto é 

a via do AMP cíclico pois um bloqueador de adenilato ciclase inibe a secreção quando os 

parasitas são estimulados com derivados de uracila e a utilização de um ativador de adenilato 

ciclase (forscolina) ou a adição de um análogo permeável de AMP cíclico (8Br-AMPc) 

mimetiza o efeito dos compostos purinérgicos (Ono et al., 2008).

Nucleotídeos de uracila ativam um receptor hipotético (?) ou diretamente o domínio canal de potássio 
da adenilato ciclase α, levando à geração de AMP cíclico, ativação da PKA, aumento de cálcio 
intracelular e secreção das roptrias. UD: nucleotídeos de uracila, esp: esporozoíto, EBA 175: proteína 
de ligação a eritrócito 175, TRAP: proteína adesiva relacionada à trombospondina, ACα: adenilato 
ciclase alfa, EI: estoque interno de cálcio, cAMP: AMP cíclico, m: micronemas, r: roptria. Setas 
tracejadas indicam processos hipotéticos. Fonte: Baseado em Kumar et al. (2007) e Ono et al. (2008).

Além do AMP cíclico, os autores demonstram que o cálcio de estoques internos, mas não do 

meio externo, também é importante no processo: a utilização de um quelante intracelular de 

cálcio inibe a secreção de TRAP, enquanto um quelante extracelular de cálcio não inibe a 

exposição de TRAP na membrana (Ono et al., 2008). Os autores fortalecem a hipótese da 

participação de AMP cíclico no processo de ativação do merozoíto por nucleotídeos de uracila 

através de um nocaute da adenilato ciclase α de Plasmodium berghei (Ono et al., 2008). Os 

parasitas nocautes expõem menos TRAP na membrana quando estimulados com derivados de 

uracila comparados aos parasitas selvagens (Ono et al., 2008). Interessantemente, a adenilato 

ciclase α também possui um domínio canal de potássio. Quando se diminui a concentração de 

Figura 3 - Secreção apical de proteínas em esporozoítos de Plasmodium após traversing.
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potássio no meio extracelular, a exposição de TRAP na membrana estimulada por derivados 

de uracila é reduzida (Ono et al., 2008). Assim, outro sinal que poderia agir em conjunto com 

compostos purinérgicos é o íon K+. A concentração de potássio varia de aproximadamente 5 

mM no meio extracelular para 150 mM no meio intracelular. Quando esporozoítos são 

incubados em tampão rico em potássio e colocados em cultura com células HepG2 observa-se 

um aumento de parasitemia em relação a esporozoítos incubados com tampão rico em Na+

(Kumar et al., 2007). Caso, no entanto, sejam utilizados inibidores de canais de potássio 

(cloreto de tetraetilamônio ou quinino) ocorre uma diminuição da parasitemia, em relação a 

esporozoítos tratados com tampão rico em K+ (Kumar et al., 2007). Porém um ensaio de 

microarranjo de cDNA demonstrou que a diferença observada não tem um componente de 

modificação transcricional grande pois foram observadas diferenças iguais ou maiores de duas 

vezes apenas para sete genes (Kumar et al., 2007). A Figura 3 sintetiza os resultados obtidos 

pelos autores quanto ao efeito do traversing para a invasão de Plasmodium.

1.3.3.2 Merozoítos 

É interessante que, em merozoítos da fase sanguínea de Plasmodium, a diminuição da 

concentração de K+ sinaliza a secreção de proteínas importantes para a invasão a partir de

micronemas, vesículas da região apical do parasita, via o segundo mensageiro cálcio (Singh et 

al., 2010). O processo é dependente de PLCβ, conforme demonstrado pela inibição da 

secreção apical de proteínas ao se utilizar o composto U73122 (Singh et al., 2010).

Subsequentemente, a ligação do merozoíto a receptores no eritrócito diminui a concentração 

citosólica de cálcio do parasita. O parasita é exposto às altas concentrações de potássio do 

citosol do eritrócito em fases jovens, porém em fases maduras a concentração de potássio no 

eritrócito diminui (Staines et al., 2001). Assim, o parasita é capaz de utilizar baixas 

concentrações de potássio como um sinal para se preparar para invadir um novo eritrócito 

(Figura 4, Singh et al., 2010).
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Baixo potássio extracelular ativa,via um receptor hipotético (?) a fosfolipase C beta (PLCβ), que leva 
ao aumento de cálcio intracelular provavelmente através da geração de inositol 1,4,5 trifosfato (IP3) e 
mobilização de estoques internos (EI). O cálcio provoca a secreção de micronemas (m), contendo as 
proteínas EBA 175 (erithrocyte binding antigen 175) e AMA-1 (apical membrane antigen-1). A 
secreção das roptrias (r) é um processo dependente de ligação ao eritrócito a ser invadido. Setas 
tracejadas indicam processos hipotéticos. Fonte: baseado em Singh et al. (2010).

Purinas também são importantes na invasão de eritrócitos por merozoítos de P. 

falciparum. Purinas induzem a ativação de vias sinalizadoras tanto no eritrócito quanto no 

parasita.

Em eritrócitos humanos existem receptores de adenosina, receptores β-adrenérgicos e 

proteína Gαs, que ativa a adenilato ciclase (Harrison et al., 2003). A proteína Gαs é 

internalizada no vacúolo parasitóforo juntamente com receptores β-adrenérgicos (Harrison et 

al., 2003) enquanto outras proteínas de membrana de eritrócito, como banda 3 não são 

internalizadas (Murphy et al., 2007). Sinalização via proteína G do eritrócito é importante no 

processo de invasão de P. falciparum, pois a incubação de culturas de parasitas com um 

peptídeo de parte de Gαs, importante na interação com receptores, inibe a entrada de parasitas 

no eritrócito (Harrison et al., 2003). Além disso, a utilização de agonistas do receptor de 

adenosina e do receptor β-adrenérgico aumentam a invasão, que é inibida ao se utilizar 

Figura 4 - A diminuição de potássio extracelular gera a secreção apical de micronemas no 
merozoíto da fase sanguínea.
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concomitantemente antagonistas desses receptores (Harrison et al., 2003). Os autores sugerem 

que a elevação dos níveis de AMP cíclico, gerada pela ativação da proteína Gαs do eritrócito, 

pode levar a um remodelamento do citoesqueleto da hemácia, facilitando a invasão (Harrison 

et al., 2003).

Recentemente, foi demonstrado que as fases intraeritrocíticas de P. falciparum de 

trofozoíto e esquizonte apresentam um aumento sustentado de [Ca2+]cit quando estimulados 

com os nucleotídeos ATP e UTP (Levano-Garcia et al., 2010). Interessantemente, a resposta 

foi completamente abolida na ausência de cálcio extracelular (Levano-Garcia et al., 2010). Os 

autores sugerem o envolvimento de um receptor de ATP do tipo canal de cálcio. Utilizando 

diversos inibidores de receptores purinérgicos disponíveis comercialmente, os autores 

notaram, interessantemente, que todos os compostos foram capazes de abolir o aumento 

citosólico de cálcio, sugerindo a presença de um receptor muito diferente dos receptores 

identificados até agora (Levano-Garcia et al., 2010). Incubando os parasitas na presença de 

apirase, uma enzima que hidrolisa ATP, os autores demonstraram que a invasão de eritrócitos 

pelo parasita é diminuída significativamente (Levano-Garcia et al., 2010) sugerindo assim um 

papel funcional do ATP na invasão. A participação do ATP na invasão é reforçada pela 

incubação de culturas do parasita com inibidores de receptores purinérgicos, que também 

diminuem a invasão, porém não impedem a progressão do ciclo intraeritrocítico do parasita, 

demonstrando não haver efeito tóxico dos compostos (Figura 5, Levano-Garcia et al., 2010).

A origem do ATP extracelular que estimula o parasita ainda não foi demonstrada. Foi 

demonstrado que ATP é liberado através de canais na membrana do eritrócito em células 

infectadas por P. falciparum, porém não em eritrócitos não infectados (Akkaya et al., 2009). 

Utilizando técnicas de eletrofisiologia (clampeamento em célula inteira), os autores 

demonstraram que um inibidor de canal aniônico diminui o fluxo de ATP para fora da célula 

(Akkaya et al., 2009). Pode ser argumentado porém, que o ATP assim liberado é rapidamente 

degradado, não ficando disponível para estimular o parasita. O ATP extracelular, por outro 

lado, também pode ser gerado através da perturbação que o parasita causa na membrana da 

hemácia antes da invasão (Dvorak et al., 1975). Pressão em membranas é um mecanismo 

conhecido de liberação de ATP (Wan et al., 2008). Outra possível proveniência do ATP é 

durante a lise do eritrócito no final da esquizogonia.
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Figura 5 - ATP gera aumento de cálcio em fases intraeritrocíticas do parasita (par) através de 
um receptor do tipo canal de cálcio. 

Ao menos três processos podem gerar ATP extracelular: deformação do eritrócito (Erid) pelo 
merozoíto (mer) no momento da invasão, canais de ATP (cATP) induzidos pelo parasita no eritrócito 
infectado (iEri), ruptura do eritrócito carregando fases maduras do parasita. A diminuição de ATP no 
meio extracelular através do uso de uma apirase diminui a invasão do parasita. Pi: fosfato inorgânico. 
Setas tracejadas apresentam processos hipotéticos. Fonte: Modificado de Budu e Garcia (2012).

1.4 O Sistema de Sinalização Purinérgico é ubiquitário entre os seres vivos

Receptores para purinas provavelmente surgiram cedo na evolução dos seres vivos 

(revisado em Burnstock e Verkhratsky, 2009). A vida primitiva evoluiu em um ambiente 

aquático, no qual a opção de sinalizadores se restringia a moléculas solúveis em água, que não 

fossem abundantes no meio (o que excluiria alguns íons) e que estivessem disponíveis em 

grande quantidade no interior de organismos (revisado em Burnstock e Verkhratsky, 2009). 

As purinas são moléculas ubiquitárias, presentes em grande concentração no interior de 

células por fazerem parte de um grande número de reações enzimáticas celulares 

endergônicas e constituem o material genético da célula. Além disso, podem ser liberadas 

para o meio extracelular por processos diferentes: lise celular, exocitose, canais de membrana 
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e transportadores (revisado em Burnstock e Verkhratsky, 2009). Os três últimos processos são 

considerados fisiológicos. Transportadores ABC e receptores de ATP do tipo canal são 

sugeridos como prováveis vias de liberação de ATP para o meio extracelular (revisado em 

Burnstock, 2009).

Por serem moléculas sinalizadoras altamente conservadas, não é surpreendente que 

organismos dos filos mais diversos possuam algum tipo de resposta a elas: bactérias, nas quais 

foram observadas aceleração ou inibição do crescimento em resposta a ATP; Paramecium

(protozoário ciliado), no qual ATP e GTP geram despolarização da célula devido a influxo de 

magnésio e sódio via canais de membrana, o que gera a abertura de canais de cálcio; 

Ostreococcus taurii (alga unicelular, com um genoma de 1 bilhão de anos) que possui um 

receptor purinérgico do tipo canal iônico; e vertebrados, nos quais ATP participa como 

cotransmissor tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico, além de 

muitos outros tipos celulares não nervosos (revisado em Burnstock e Verkhratsky, 2009). Em

lagartos, foi demonstrado farmacologicamente que eritrócitos das espécies Ameiva ameiva e 

Tupinambis merianae possuem receptor metabotrópico para ATP e UTP (Beraldo et al.,

2001). Em eritrócitos de Iguana iguana há evidências para um receptor para ATP, GTP e 

UTP porém este parece ser ionotrópico, pois ao se retirar o cálcio do meio extracelular a 

resposta é abolida (revisado em Bagnaresi et al., 2007). As diferenças farmacológicas 

suportam a classificação filogenética desses animais, ressaltando a importância desta via de 

sinalização (revisado em Bagnaresi et al., 2007).

Os efeitos mediados pelos receptores de ATP são os mais diversos, dependendo não 

apenas do tipo celular mas também do subtipo de receptor expresso: efeitos apoptóticos, 

proliferação celular, diferenciação, mobilidade celular, quimiotaxia, secreção e 

neuromodulação são alguns dos processos mediados, em um amplo espectro temporal 

(revisado em Burnstock, 2009).

1.4.1 Subtipos de Receptores Purinérgicos

Os receptores purinérgicos em humanos estão divididos em duas grandes classes: P1 e 

P2. Os últimos estão subdivididos em P2X e P2Y (Burnstock, 2007; Burnstock, 2009;

Burnstock e Verkhratsky, 2009). Receptores do tipo P1 possuem sete domínios 

transmembrânicos, têm como ligante a adenosina e são divididos em quatro subtipos: A1, A2A, 

A2B e A3. Esses receptores em geral acoplam-se à adenilato ciclase via proteína Gi ou Gs, 
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porém acoplamento com proteína Gq/11 e PLC também foi reportado para o subtipo A2B

(Burnstock, 2007).

A família P2 é constituída por receptores ativados por ATP e outros nucleotídeos. 

Receptores P2X são canais iônicos permeáveis a sódio, potássio, cálcio entre outros, divididos 

em sete subtipos (P2X1-7), alguns com splicing alternativo dos genes codificantes. O canal 

iônico funcional é formado por três subunidades, cada qual possuindo dois domínios 

transmembrânicos com os domínios amina e carboxila terminais intracelulares. Os canais 

funcionais podem ser homoméricos ou heteroméricos, sendo que alguns subtipos são 

funcionais apenas na forma heteromérica e outros têm seletividade a cátions diminuída 

quando expostos durante muito tempo a ATP (i.e., passam a permitir a entrada de cátions 

maiores, Burnstock, 2007). A família P2Y é composta por 8 subtipos de receptores de sete 

domínios transmembrânicos, a maioria dos quais transduzem sinal através da proteína Gq, 

acoplando PLC e levando à produção de IP3 (Burnstock, 2007). Esses receptores também 

podem levar, em certos tipos celulares, via proteína G, à abertura ou fechamento de canais de 

potássio e canais de cálcio voltagem-dependentes de membrana (Burnstock, 2007). Efeitos 

downstream incluem a ativação de várias quinases como PKC, MAPK e PI3K (revisado em 

Volonte et al., 2006). Além disso, está descrita homodimerização de receptores P2Y e 

heterodimerização com outros receptores, como P1 e β-adrenérgico, o que modifica a 

farmacologia dos receptores P2Y. Por exemplo, no caso de heterodimerização de P2Y com P1 

o estímulo com ATP gera acoplamento com a proteína Gi, inibição da adenilato ciclase e 

diminuição da concentração intracelular de AMP cíclico em vez de acoplamento com Gq e 

consequente ativação da PLC, efeito da maioria dos subtipos de receptores P2Y (revisado em 

Burnstock, 2007; Volonte et al., 2006). Receptores P2Y podem ser ativados também por 

pirimidinas, como CTP e UTP (Burnstock, 2007).

1.5 Receptores de sete domínios transmembrânicos (7-TMR): sinalização, expressão, 

tráfego e classificação

A existência física dos receptores de sete domínios transmembrânicos (7-TMRs) foi, 

durante muito tempo, colocada em dúvida. Avanços iniciais se deram através do estudo dos 7-

TMRs α e β-adrenérgicos. Através do uso de colunas de sefarose ligadas a antagonistas de 

receptores α e β-adrenérgicos, nas quais se passavam preparações de membrana solubilizadas,

foi possível verificar que os receptores eram glicoproteínas de cadeia única e tinham entre 60 

e 65 kDa (revisado em Lefkowitz, 2007). Com os receptores β-adrenérgicos purificados em 
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mãos foi possível incluí-los em vesículas de fosfolipídeos reconstituí-los em oócitos de 

Xenopus que não possuem tais receptores. Ensaios de medida da atividade da adenilato ciclase 

mostraram que havia geração de AMP cíclico em oócitos de Xenopus após a reconstituição 

dos receptores, em um sistema previamente desprovido de atividade β-adrenérgica (Cerione et 

al., 1983; revisado em Lefkowitz, 2007). 

A identificação da estrutura primária dos primeiros 7-TMRs tem uma história 

interessante. A rodopsina, receptor de luz presente em cones, teve a sua sequência de 

aminoácidos determinada por degradação de Edman e sequenciamento proteico

(Ovchinnikov, 1982). Isso foi possível pois a proteína está presente em grande quantidade na 

membrana plasmática. Já o receptor β-adrenérgico é quase que um contaminante na 

preparação de membranas (revisado em Lefkowitz, 2007). Apenas a sequência de alguns 

aminoácidos foi identificada e esta utilizada para gerar oligonucleotídeos que foram usados 

para achar a sequência completa em uma biblioteca de cDNA. A sequência de aminoácidos do 

receptor mostrou sete domínios transmembrânicos, assim como o receptor de rodopsina. 

Assim se notou que esses sete domínios poderiam ser um aspecto comum desses receptores 

(revisado em Lefkowitz, 2007). Atualmente, sabe-se que 7-TMRs são a maior classe de 

receptores de sinal identificados, incluindo por volta de 1000 membros. Eles podem ser 

ativados por uma ampla gama de estímulos, como peptídeos, luz, íons, proteases, lipídeos e 

nucleotídeos (revisado em Lefkowitz, 2007). 

Durante a tradução, 7-TMRs são importados para o retículo endoplasmático através da 

ligação de uma partícula reconhecedora de sinal ao peptídeo nascente. Isso recruta o 

ribossomo e o peptídeo nascente para canais do retículo endoplasmático, formados pelo 

complexo sec61p. Após a tradução e liberação do receptor para a membrana do retículo 

endoplasmático, o 7-TMR interage com chaperonas (Bip, calnexina, calreticulina, heat shock 

proteins), que estabilizam conformações intermediárias do receptor, auxiliando em seu 

dobramento. Caso o receptor não adquira um dobramento correto, as chaperonas continuam 

ligadas a ele e o receptor é degradado pelo proteassomo. Receptores corretamente dobrados 

são exportados, via vesículas recobertas com COPII para o complexo de Golgi, e finalmente 

para a membrana plasmática. O transporte, e ligação de vesículas a membranas é controlado 

por diversas GTPases, específicas para cada compartimento, chamadas Rab (revisado em 

Dong et al., 2007).

7-TMRs classicamente utilizam a proteína G heterotrimérica como transdutora de sinal 

(revisado em Lefkowitz, 2007). Proteínas G heterotriméricas possuem três subunidades: α, β e 

γ. Ao ligar um agonista, o 7-TMR é estabilizado em uma conformação ativa, expondo sítios 
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de interação com a proteína G heterotrimérica. A interação entre a proteína G e o receptor 

ativado promove a troca de GDP por GTP na subunidade α da proteína G, separando a 

subunidade α das subunidades βγ. A subunidade α pode ativar geradores de segundos-

mensageiros, como fosfolipase C (no caso de uma subunidade α do subtipo q) ou adenilato

ciclase (no caso de uma subunidade α do subtipo s). Ainda, subunidades α do tipo i podem 

diminuir a atividade da adenilato ciclase. A fosfolipase C ativada leva à geração do segundo-

mensageiro inositol -1,4,5-trifosfato (IP3), enquanto a adenilato ciclase leva à geração do 

segundo-mensageiro AMP cíclico a partir de ATP. IP3 induz aumento de cálcio citosólico que 

ativa diversos efetores, dentre eles a proteína quinase C. O AMP cíclico, por sua vez, pode 

ativar o efetor proteína quinase A, entre outros (revisado em Selbie e Hill, 1998).

Diversas proteínas que agem na dessensibilização de receptores de sete domínios 

transmembrânicos foram descobertas; entre elas podem ser citadas quinases de receptores 

ligados a proteínas G (GRKs) e β-arrestinas. As primeiras fosforilam o receptor ativado, 

recrutando a β-arrestina. As últimas servem como proteínas andaime e adaptadoras, 

recrutando várias proteínas para o receptor, dentre as quais se destacam a fosfodiesterase 4, 

que atua na degradação do AMP cíclico levando à diminuição da atividade da proteína 

quinase A e consequentemente parando os efeitos de sinalização dependentes de proteína G, e

clatrina, proteína associada à internalização do receptor. A β-arrestina pode ser ubiquitinada, 

levando à internalização do receptor em vesículas (sendo esse processo dependente da 

clatrina, revisado em Lefkowitz et al., 2006). O próprio receptor pode ser ubiquitinado 

durante a internalização, o que pode levar à degradação pelo lisossomo (revisado em 

Marchese et al., 2008). Alternativamente, o receptor pode ser reciclado para a membrana 

plasmática através de interação de fatores com motivos na porção C-terminal do receptor 

(Moore et al., 2007). É interessante que apesar de agir inibindo a transdução de sinal via 

proteína G, a β-arrestina recruta MAP quinases. Essas proteínas são exclusivamente 

citosólicas, contrastando com MAP quinases ativadas através de PKC, que se localizam 

também no núcleo. Assim, existe uma segunda via de transdução de sinal via receptores de 

sete domínios transmembrânicos que é independente de proteína G. Existem agonistas 

tendenciosos que ativam apenas a sinalização via β-arrestina (revisado em Lefkowitz et al.,

2006).



42

Em suma, a magnitude da resposta celular a partir do estímulo de determinado 7-TMR

depende dos processos de transporte anterógrado, dessensibilização, degradação e reciclagem 

para a membrana plasmática (Figura 6).

AP2: proteína adaptadora 2, Ub: ubiquitina, SRP: partícula reconhecedora de sinal, PKA: proteína 
quinase A, PKC: proteína quinase C. Setas tracejadas: transporte, Setas cheias: ativação de um 
processo, traço perpendicular: inibição. Fonte: Baseado em Selbie e Hill (1998), Dong et al. (2007),
Lefkowitz (2007) e Marchese et al. (2008). 

Dentro da grande diversidade de 7-TMRs, muitos ainda são órfãos (sem agonistas 

identificados). Os receptores são subdivididos em famílias distintas com base em classificação 

em similaridade de sequência. Há, porém, diversas propostas de grupos de classificação 

(Kolakowski, 1994, Fredriksson et al., 2003). A classificação de Freddrikkson, 2003, divide 

os receptores em cinco famílias: rodopsina, secretina, adesão, Frizzled/Taste2 e glutamato.

A família da rodopsina é a maior, possuindo 672 receptores identificados (revisado em 

Lagerstrom et al., 2008) dos quais mais da metade são órfãos. A família é bastante 

heterogênea, porém uma característica comum é a presença de uma cauda N-terminal 

Figura 6 - Exportação e Sinalização de 7-TMR. 
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extracelular curta. A essa família pertencem receptores purinérgicos do tipo P2Y além dos 

dois receptores cristalizados: rodopsina e β-adrenérgico (Millar et al., 2010). A cristalização 

desses receptores em estados inativos e ativos permitiu a descoberta de diferenças 

conformacionais entre os dois estados. Particularmente, os domínios transmembrana 5 e 6 da 

rodopsina têm um significativo deslocamento entre os dois estados (Millar et al., 2010). Os 

agonistas dos receptores da família rodopsina costumam se ligar aos domínios transmembrana 

e loops extracelulares (revisado em Lagerstrom et al., 2008).

A família dos receptores secretina têm sítios de ligação de hormônio extracelulares, 

sendo a porção N-terminal importante nessa função. Em geral ligam hormônios peptídicos 

(revisado em Lagerstrom et al., 2008). A família de receptores adesão é formada por membros 

que ligam agonistas de matriz extracelular, possuindo um grande domínio N-terminal, 

bastante distinto entre os seus membros (revisado em Lagerstrom et al., 2008). Os receptores 

do tipo glutamato ligam seus agonistas na região N-terminal. Membros da família são o 

receptor sensor de cálcio, gabaérgicos, e metabotrópicos de glutamato, além de receptores 

gustativos (revisado em Lagerstrom et al., 2008). A última família, Frizzled/Taste2 engloba 

receptores do frizzled, ativados pela proteína Wnt e importantes no desenvolvimento 

embrionário e polaridade tecidual. Receptores Taste2 estão relacionados à gustação de 

amargo e possuem alta diversidade entre espécies (revisado em Lagerstrom et al., 2008).

1.5.1 Identificação de 7-TMR no genoma de P. falciparum

Aspectos downstream da sinalização celular via melatonina e outras moléculas estão 

caracterizados com certo detalhamento no parasita, porém nenhuma informação havia sobre 

receptores dos hormônios em Plasmodium. Há a possibilidade da participação de 7-TMR na 

sinalização via melatonina em Plasmodium. Isso é sugerido pelos dados de inibição obtidos 

com o antagonista de receptor de melatonina do tipo MT2 luzindol (Beraldo e Garcia CR,

2005; Hotta et al., 2000) e participação da fosfolipase C na sinalização (Beraldo e Garcia CR,

2005; Hotta et al., 2000).

O sequenciamento do genoma de Plasmodium falciparum, cepa 3D7, foi concluído em 

2002 (Gardner et al., 2002). O genoma nuclear de 23 Mb está organizado em 14 cromossomos 

e apresenta cerca de 80% de bases A-T. Aproximadamente 60% das 5300 ORFs anotadas no 

genoma não apresentam função predita devido às proteínas codificadas não apresentarem 

similaridades em nível de estrutura primária com outros organismos já sequenciados. Em uma 

primeira análise, não foram encontrados receptores de melatonina no genoma de P.
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falciparum. Tampouco foram encontradas proteínas G clássicas, apesar de existirem 

evidências bioquímicas de sua existência (Dyer e Day, 2000). 

A partir dos dados do genoma, duas hipóteses poderiam ser elaboradas: a) o parasita se 

diferenciou tanto de outros organismos que comparações de similaridades são dificultadas ou 

b) a riqueza em bases A-T “mascara” as similaridades existentes. Sabe-se que a riqueza de A-

T promove a maior frequência de certos aminoácidos, como lisina e asparagina, e a menor 

frequência de outros, como arginina, alanina e prolina. Isso causa regiões de baixa 

complexidade expostas a baixa pressão seletiva. Callebaut et al. (2005) conseguiu identificar 

fatores basais de transcrição associados à RNA polimerase II hipotetizando que os 

aminoácidos deveriam ser conservados em centros hidrofóbicos de domínios globulares de 

proteínas e utilizando comparações em nível de estrutura secundária. Baseando-se apenas em 

comparação de sequências, estudos anteriores não haviam sido capazes de identificar esses 

fatores (Coulson et al., 2004) bastante conservados em eucariotos. Assim, é possível que a 

riqueza em A-T do genoma mascare similaridades existentes entre algumas ORFs de 

P.falciparum e outros eucariotos. 

Utilizando métodos in silico restringentes, Madeira et al. (2008) identificaram quatro 

fortes candidatos a 7-TMRs chamados PFSR1, PFSR10, PFSR12 e PFSR25. Dois dos 

receptores putativos –PFSR10 e PFSR12- possuem similaridades com 7-TMRs de outros 

organismos (Madeira et al., 2008) suportando sua classificação dentro da categoria. Os 

receptores tiveram a expressão demonstrada no ciclo intraeritrocítico através de real-time

PCR (Madeira et al., 2008). 
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6 CONCLUSÕES

Os receptores serpentinos putativos pfsr10 e pfsr25 são expressos ao longo do ciclo 

eritrocítico. O receptor pfsr10 colocaliza com a membrana plasmática do parasita principalmente 

na fase de merozoíto e fases intraeritrocíticas jovens. PFSR25 colocaliza com a membrana 

plasmática do parasita em fases intraeritrocíticas maduras. 

Ambos receptores possuem parceiros moleculares putativos que participam em funções 

celulares como invasão e saída de eritrócitos, estabelecimento no eritrócito infectado, endocitose 

e exocitose.

Em sistema heterólogo (células HEK293T), pfsr10 e pfsr25 colocalizam parcialmente 

com a membrana plasmática o que possibilita ensaios funcionais.

Ensaios em sistema heterólogo demonstraram que PFSR10 participa na percepção de ATP 

extracelular, enquanto PFSR25 é um sensor de KCl. Para PFSR25, experimentos com parasitas 

PFSR25 nocaute demonstram que o aumento de cálcio intracelular causado por KCl é abolido, o 

que corrobora a hipótese da função de PFSR25 como sensor de KCl. 

No caso do receptor putativo pfsr10, conseguir a expressão em um sistema heterólogo 

sem receptores purinérgicos endógenos é importante para claramente caracterizar ATP como um 

ligante para pfsr10.

Tendo em vista que existem poucos estudos sobre a função de 7-TMR em Plasmodium, 

diversas direções foram tomadas na tentativa de entender a importância de receptores serpentinos 

no ciclo celular do parasita. As evidências acumuladas apontam para uma nova função para estes 

receptores dentro do ciclo intraeritrocítico do parasita. Portanto, os resultados abrem novos 

caminhos para o entendimento sobre os mecanismos de desenvolvimento de P. falciparum e 

também na interação parasita hospedeiro.
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