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RESUMO

BRANCO, J. I. Avaliação da imunogenicidade de diferentes formas alélicas da proteína
PvAMA-1 expressa em Pichia pastoris: impacto da diversidade antigênica. 2018. 98f.
Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2018.

Malária é tida como um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Somente a malária
registrou um número estimado de cerca de 216 milhões de casos no mundo em 2016 (WHO,
2017a). A maior parte dos casos confirmados por malária é causada por dois parasitas do gênero
Plasmodium. O Plasmodium falciparum é responsável pelo maior número de mortes no mundo e
concentra-se na região Africana, já o Plasmodium vivax é conhecido por sua ampla área de
abrangência em comparação com P. falciparum (WHO, 2017a). O desenvolvimento de uma
vacina eficaz contra malária vivax é primordial para a erradicação da doença no mundo e
concentra esforços no campo de pesquisa e desenvolvimento de vacinas. No presente trabalho, o
objeto de estudo foi o Antígeno 1 de Membrana Apical de P. vivax (PvAMA-1), conhecido por
sua elevada imunogenicidade em infecções naturais e em camundongos imunizados. Com base
na diversidade antigênica previamente descrita, neste estudo foram geradas seis novas proteínas,
PvAMA1-Belem, PvAMA1-Sal-I, PvAMA1-Chesson-I, PvAMA1-SK0814-apical e PvAMA1Indonesia-XIX, PvAMA1-PNG_62_MU. Tais proteínas foram utilizadas para avaliar a
imunogenicidade em camundongos entre as variantes PvAMA-1 em comparação com a proteína
previamente estudada, sendo PvAMA-1 na presença do adjuvante Poly(I:C), um agonista TLR3.
Por ELISA, foram analisados os títulos de anticorpos IgG total induzidos pelas proteínas,
administradas de forma isolada ou em combinação. As proteínas avaliadas foram capazes de
induzir a produção de anticorpos IgG totais, demonstrando-se imunogênicas. A resposta obtida
quando administradas em combinação reforçam a performance obtida na análise individual. Os
dados gerados no presente trabalho, contribuem para com a pesquisa de uma vacina de ampla
cobertura contra o P. vivax principalmente por explorar a imunogenicidade de novas variantes da
proteína PvAMA-1 e sua capacidade de cobrir a diversidade antigênica das variantes avaliadas.

Palavras-chave: Plasmodium vivax, Pichia pastoris,vacina recombinante.

ABSTRACT

BRANCO, J. I. Evaluation of the immunogenicity of different allelic forms of PvAMA-1
protein expressed in Pichia pastoris: impact of antigenic diversity. 2018. 98f. Dissertation
(Master’s degree) - Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of São Paulo, São Paulo,
2018.

Malaria is considered a public health problem in Brazil and in the world. Only malaria recorded
an estimated 216 million cases worldwide by 2016 (WHO, 2017a). Most cases confirmed by
malaria are caused by two parasites of the genre Plasmodium. Plasmodium falciparum is
responsible for the largest number of deaths in the world and is concentrated in the African
region, since Plasmodium vivax is known for its wide area of coverage compared to P.
falciparum (WHO, 2017a). The development of an effective vaccine against vivax malaria is
required for the eradication of the disease worldwide and concentrates efforts in the field of
research and development of vaccines. In the present study, the object of study was the Protein
Antigen 1 of the apical membrane of P. vivax (PvAMA-1), known for its high immunogenicity in
natural infections and in immunized mice six new proteins were generated, PvAMA1-Belem,
PvAMA1-Sal-I, PvAMA1-Chesson-I, PvAMA1-SK0814-apical and PvAMA1-Indonesia-XIX,
PvAMA1-PNG_62_MU. These proteins were used to evaluate the immunogenicity in mice
between the PvAMA-1 variants compared to the protein previously studied by the cited group,
being PvAMA-1 in the presence of Poly(I:C) adjuvant aTLR3 agonist. By ELISA, the titers of
total IgG antibodies obtained from the inducer proteins, delivered alone or in combination, were
observed. The proteins evaluated were able to produce total IgG antibodies, demonstrating
immunogenicity. The response obtained when administered in combination reinforces the
performance obtained in the individual analysis. The data generated in the present work
contribute to the research of a vaccine with a wide coverage against P. vivax mainly for
exploring the immunogenicity of new variants of the PvAMA-1 protein and its capacity to cover
the

antigenic

diversity

of

the
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variants

evaluated.
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INTRODUÇÃO
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1 INTRODUÇÃO

A malária constitui-se por uma doença febril aguda. Embora não seja
classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma doença
negligenciada, a malária representa um significativo problema de saúde em várias partes
do mundo. No ano de 2016 foram estimados cerca de 216 milhões de casos de malária
no mundo, com um aumento notável se comparado ao número de 211 milhões de casos
estimados no ano de 2015 (WHO, 2017a). A doença tem início após a infecção do
organismo por protozoários do gênero Plasmodium e cinco espécies são capazes de
infectar o homem, sendo elas: P. falciparum, P. vivax, P. malariae, P. knowlesi e P.
ovale (WHO, 2015). Entre essas espécies se destacam P. falciparum e P. vivax que são
responsáveis pelo maior número de casos. P. falciparum é espécie prevalente na região
africana e representou 99% dos casos confirmados na região da África subsaariana em
2016. Fora da África, P. vivax é o parasita predominante entre os casos confirmados de
malária, principalmente na região das Américas onde correspondeu a 64% dos casos
(WHO, 2017a).
O P. vivax em especial apresenta uma importante particularidade ao promover a
recaída da doença devido ao desenvolvimento de formas latentes do parasita conhecidas
como hipnozoítas, no fígado, que podem permanecer em estado de latência por longos
períodos (GAUR, DEEPAK, 2017). Além disso, há uma crescente dificuldade na
detecção do parasita pela microscopia nas áreas endêmicas próximas da eliminação da
malária, e isso se deve à baixa densidade parasitária apresentada pelos indivíduos com
longo tempo de exposição à doença (FERREIRA; CASTRO, 2016). Tais
particularidades conferem um grande obstáculo na corrida pela eliminação da malária
nos países onde se encontra. A partir daí o desenvolvimento de uma vacina eficaz contra
P. vivax auxiliaria de forma efetiva para a eliminação da doença.
No campo do desenvolvimento de vacinas, baseando-se nos estágios do ciclo de
vida do parasita, encontram-se algumas proteínas candidatas a vacina para a malária
vivax. No estágio eritrocítico, uma proteína de membrana apical, denominada AMA-1, é
considerada uma boa candidata vacinal. Estudos prévios demonstraram que proteínas
recombinantes baseadas na AMA-1 de P. vivax demonstraram-se imunogênicas em
ensaios pré-clínicos utilizando camundongos (CASALE, 2013; LIMA, 2014;
PEREIRA, 2012; ROCHA et al., 2017).
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As proteinas recombinantes obtidas e geradas por nosso grupo foram
reconhecidas pelo soro de indivíduos infectados oriundos da área endêmica brasileira
(ROCHA et al., 2017; VICENTIN et al., 2014).
Devido a diversidade observada na proteína AMA-1 estudos que explorem a
variação alélica desta proteína são necessários para chegarmos a uma formulação
vacinal universal contra o antígeno (ARNOTT et al., 2013, 2014; DREW et al., 2012;
REMARQUE et al., 2008). Uma maneira de contornar os entraves causados pela
variação genética da proteína PvAMA-1 seria utilizar uma formulação vacinal multi
alélica. Essa abordagem multi alélica da vacinação já vem sendo utilizada com a
proteína AMA-1 de P. falciparum. Essa formulação vacinal denominada PfAMA-1
DiCo foi baseada em três variantes alélicas de AMA-1 de P. falciparum e demonstrou
ser segura e imunogênica em ensaio clínico multicêntrico de fase 1a/1b em indivíduos
adultos da Europa e África (BIRKETT, 2016; KASTILAN et al., 2017; KUSI et al.,
2010, 2011a). Dessa forma, no presente trabalho, buscou-se avaliar a imunogenicidade
de seis variantes alélicas baseadas na proteína AMA-1 de P. vivax.
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1.1 MALÁRIA NAS AMÉRICAS E NO BRASIL

Na região das Américas, o número estimado de pessoas vivendo sob o risco de
contrair malária foi de 126,8 milhões no ano de 2016 (WHO, 2017a). O panorama dos
casos de malária registrados em 2016 na região das Américas está ilustrado na Figura 1.
De 2010 a 2016, foi observada uma redução significativa no número de casos e mortes
por malária nessa região. Em vista ao esforço em eliminar a malária das Américas, esta
região apresenta oito países que buscam a erradicação da doença até 2020 e são eles:
Argentina, Belize, Costa Rica, Equador, El Salvador, México, Paraguai e Suriname.
Dentre esses, destacam-se Argentina e Paraguai que não apresentam casos de malária
contraídos em seus territórios há pelos menos três anos consecutivos. Assim, esses dois
países não tendo nenhum caso registrado no ano corrente de 2016, tiveram em 2017
seus processos de certificação pela OMS iniciados (WHO, 2017a). No entanto, os países
Nicarágua, Panamá, Peru e Venezuela apresentaram aumento no número de casos de
malária no ano de 2016 comparado ao ano de 2010, de acordo com os dados divulgados
pela OMS (WHO, 2017a).

Figura 1: Região das Américas segundo a OMS. Escala em número de casos confirmados por mil
habitantes. Os tons mais escuros concentram o maior número de casos de malária registrados. Adaptado
do World Malaria Report 2017 (WHO, 2017).
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Dentro desse contexto, o Brasil atualmente encontra-se classificado como país
em situação de controle da malária para a OMS (WHO, 2017a). Com relação à área
endêmica, no país, essa compreende a região amazônica brasileira, incluindo os estados
do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e
Maranhão. Essa região é responsável pela maior parte dos casos autóctones registrados
no país. A maior parte dos casos de malária registrados fora da região Amazônica são
importados de estados pertencentes à área endêmica brasileira, de outros países
amazônicos, ou do continente africano (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Fora da
região amazônica ainda há ocorrência de transmissão residual de malária nos estados do
Piauí, Paraná e em áreas de Mata Atlântica nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio
de Janeiro e Espírito Santo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).
O manejo da malária no Brasil é mediado pelo Programa Nacional de Controle
da Malária (PNCM) vinculado ao Ministério da Saúde. Através deste programa, o
Ministério da Saúde estabelece uma política permanente para prevenção e controle da
doença no país, além de contar com o apoio da rede estruturada do Sistema Único de
Saúde (SUS) para atender a todas as regiões. A notificação dos casos de malária no
Brasil é feita tanto pela rede pública como pela rede privada. Na região amazônica
brasileira, a malária é uma doença compulsória de notificação regular e todo o caso
suspeito deve ser notificado em até 7 dias às autoridades de saúde através do Sistema de
Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária (Sivep-Malária), sendo necessário
registrar também todos os exames de controle de cura. Já na região extra-amazônica, a
malária é uma doença de notificação compulsória imediata e isto significa que todo caso
suspeito deve ser notificado às autoridades de saúde em até 24 horas pelo meio mais
rápido disponível (telefone, e-mail, fax). Além disso, a notificação deve ser registrada
também no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e o encerramento
do registro da notificação deve ser completado no prazo máximo de 30 dias. Assim
como na região amazônica é necessário registrar também todos os exames de controle
de cura. A identificação dos casos suspeitos pode ocorrer por detecção passiva, quando
o paciente procurar a unidade de saúde notificante para atendimento; ou detecção ativa,
quando o profissional de saúde se desloca aos locais de residência, trabalho ou lazer dos
indivíduos oferecendo atendimento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017; VIGILâNCIA
EM SAÚDE, 2015).
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O investimento e melhoria dos sistemas de vigilância contribui para o correto
registro e controle dos casos de malária. No Brasil a espécie causadora da grande
maioria dos casos de malária é P. vivax seguido por P. falciparum, considerando o fato
de tais espécies serem prevalentes nos casos registrados da doença (WHO, 2017a).

1.2 CICLO DE VIDA DO Plasmodium spp

O Plasmodium spp possui um complexo ciclo de vida, no hospedeiro humano
tem início pela introdução das formas esporozoítas do parasita através da picada do
mosquito fêmea do gênero Anopheles spp infectado, dando início assim à transmissão
da doença (Figura 2). Após a transmissão, parte dos esporozoítas migra para o fígado
invadindo as células hepáticas, denominadas hepatócitos, dando início ao estágio préeritrocítico da infecção por malária. Nesse estágio parte da carga parasitária pode entrar
em estado de latência na forma hipnozoíta, sendo este fenômeno observado na infecção
pelo P. vivax e P. ovale, ou dar continuidade a seu ciclo transformando-se em
esquizonte (PHILLIPS et al., 2017). O esquizonte, evolui para forma de merossoma, o
qual apresenta um mecanismo de escape muito singular, silenciando a infecção e
permitindo a liberação das formas merozoítas na corrente sanguínea (PRUDÊNCIO;
RODRIGUEZ; MOTA, 2006). Assim se dá início ao estágio eritrocítico assexuado da
infecção, ou fase sanguínea assexuada, e neste ponto as hemácias, no caso do P. vivax o
reticulócito, são infectadas no processo chamado esquizogonia (JOSLING; LLINÁS,
2015). Por parasitar apenas o reticulócito P. vivax têm sua cultura in vitro limitada,
diferente de P. falciparum que tem seu sistema de cultura muito bem estabelecido
(ROOBSOONG, 2015). Durante a esquizogonia cada célula parasitada pode dar origem
a novas formas assexuadas ou ainda a formas sexuadas do parasita, conhecidas por
gametócitos (BAKER, 2010). Os gametócitos são parasitas maduros com diferenciação
sexual que se concentram nos capilares sanguíneos do indivíduo infectado pela malária.
O desenvolvimento do ciclo do gametócito ocorre no hospedeiro invertebrado, quando o
mosquito fêmea do gênero Anopheles spp se alimenta do sangue humano infectado,
sendo esse processo denominado repasto sanguíneo (PHILLIPS et al., 2017).

Durante o repasto sanguíneo, o hospedeiro invertebrado quando busca
alimentar-se de sangue humano infectado recebe os gametócitos presentes nos capilares
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sanguíneos. Os gametócitos então migram para o intestino do mosquito, e lá cada
gametócito masculino dá origem a oito microgametas, enquanto o gametócito feminino
passa pelo processo de maturação dando origem a um macrogameta. Os microgametas
(forma masculina) são flagelados e isto confere motilidade possibilitando o encontro do
microgameta com o macrogameta (JOSLING; LLINÁS, 2015). Do encontro entre
microgameta e macrogameta ocorre a fusão das formas sexuadas, dando origem ao
zigoto diploide. O zigoto se alonga em oocineto e esta forma deixa a luz do intestino
atravessando o epitélio como oocisto. Oocistos livres iniciam ciclos sucessivos de
replicação dando origem às formas esporozoítas e à maturação das formas esporozoítas
no intestino do mosquito que é dependente de altas temperaturas (PHILLIPS et al.,
2017). Quando maduras, estas formas movem-se pelo abdômen do mosquito até a
glândula salivar tornando-se disponíveis e viáveis para dar início ao seu ciclo no
hospedeiro humano (BAKER, 2010; PHILLIPS et al., 2017).
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Figura 2: Ciclo de vida do Plasmodium spp. (1) esporozoíta, (2) merozoíta, (3) trofozoíta, (4)
esquizonte, (5) gametócito, (6) zigoto, (7) oocineto, (8) oocisto. * Na infecção por P. vivax e P. ovale
nesse estágio, o parasita pode entrar no estado de latência, forma hipnozoíta. ** Na infecção por P. vivax
a célula infectada é o reticulócito. Adaptado de: (JOSLING; LLINÁS, 2015).
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1.3 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS, DIAGNÓSTICO E CONSIDERAÇÕES
SOBRE IMUNIDADE E TRATAMENTO

A malária apresenta-se como uma doença febril aguda, com período de
incubação que pode variar de acordo com a espécie de Plasmodium, sendo para P.
falciparum, cerca de 10 a 14 dias; para P. vivax e P. ovale, 18 dias ou mais; P.
malariae, 18 a 30 dias; e P. knowlesi, cerca de 2 a 3 semanas. A crise aguda por malária
caracteriza-se pela presença de picos febris, sudorese e episódios de calafrio. Num
intervalo que dura cerca de 48 horas para P. falciparum, P. vivax e P. ovale, na
infecção por P. malariae a duração do intervalo chega a 72 horas, e os picos febris
podem chegar a altas temperaturas, dentro da faixa dos 40° C. Casos de cefaleia,
náuseas e vômito são descritos também quando o portador da doença encontra-se
manifestando-a fora do episódio de crise (ASHLEY; PYAE PHYO; WOODROW,
2018; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010, 2017; PHILLIPS et al., 2017).
As espécies P. vivax e P. ovale possuem a capacidade de atingir o estado de
latência durante o ciclo de vida. As formas esporozoítas no fígado estatizam o ciclo
originando as formas hipnozoítas que podem permanecer sob longos períodos em estado
de latência no fígado. As formas hipnozoítas são responsáveis pelos episódios de
recaída da malária que ocorrem após períodos variáveis, em média dentro de 3 a 9
semanas após o tratamento para a maioria das cepas de P. vivax (FERREIRA;
CASTRO, 2016; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017; PHILLIPS et al., 2017). Em
indivíduos com histórico de múltiplas infecções por diferentes cepas do parasita, um
estado de imunidade parcial à doença. Tal imunidade não confere proteção clínica
contra a malária, o indivíduo com imunidade parcial frequentemente apresenta um
quadro subclínico ou assintomático (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; PHILLIPS et
al., 2017).
Indivíduos que apresentam o quadro clínico de primeira infecção por malária
(primoinfectados), gestantes, crianças ou paciente que recebeu tratamento incorreto têm
mais chances de evoluir para formas graves da doença. As formas graves da doença
estão relacionadas à carga parasitária elevada, acima de 2% das hemácias parasitadas,
podendo atingir até 30% dos eritrócitos. São sinais de malária grave e complicada:
hiperpirexia (temperatura > 41°C), convulsão, hiperparasitemia (>200.000/mm3),
vômitos repetidos, oligúria, dispnéia, anemia intensa, icterícia, hemorragias e
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hipotensão arterial. Podendo também ocorrer alteração de consciência, delírio e coma
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; PHILLIPS et al., 2017).
O diagnóstico para malária ocorre a partir da demonstração da presença do
parasita ou de antígenos relacionados no sangue periférico do indivíduo com suspeita de
infecção por malária. Os métodos diagnósticos adotados para detecção do parasita são
os apresentados a seguir:
▪

Gota espessa: ainda que as metodologias de técnicas diagnósticas tenham
avançado ao longo dos anos, este exame continua sendo um método simples,
eficaz, de baixo custo e de fácil realização, e para a correta execução é
necessário capacitar o profissional que conduz o ensaio. É uma técnica baseada
na visualização do parasita por meio de microscopia óptica, após coloração com
corante vital (azul de metileno e Giemsa). Permite a diferenciação dos parasitas,
e dos seus estágios de desenvolvimento encontrados no sangue periférico. A
determinação da carga parasitária, útil para a avaliação prognóstica, deve ser
realizada em todo paciente com malária, e está diretamente ligada à condução do
tratamento do indivíduo portador da doença. Por meio desta técnica é possível
efetuar o diagnóstico diferencial em malária, permitindo a detecção de outros
hemoparasitas, tais como Trypanosoma sp. e microfilárias.

▪

Esfregaço delgado: esta técnica possui baixa sensibilidade quando comparada à
técnica da gota espessa. Porém, este método permite, com mais facilidade, a
diferenciação específica dos parasitas a partir da análise de sua morfologia e das
alterações provocadas no eritrócito infectado.

▪

Testes rápidos: técnica empregada para detecção de componentes antigênicos de
Plasmodium, os testes imunocromatográficos representam as opções de métodos
de diagnóstico rápido de malária. São realizados em fitas de nitrocelulose
contendo anticorpo monoclonal contra antígenos específicos do parasita. Num
quadro de parasitemia superior a 100 parasitas/μL, esta é quantidade estimada
que o portador da doença apresenta quando iniciam os sintomas da malária. A
técnica empregada nos testes rápidos para diagnóstico de malária apresenta
maior sensibilidade quando comparada à técnica da gota espessa. A maior parte
dos testes disponíveis realiza a detecção da espécie causadora da malária,
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especificamente, o P. falciparum. Por sua praticidade e facilidade de realização,
são úteis para a confirmação diagnóstica, no entanto seu uso deve ser restrito a
situações onde não é possível a realização da técnica gota espessa por um
profissional capacitado. A limitação desta técnica se dá por não apresentar a
carga parasitária nem a presença de outros hemoparasitas. Portanto esta técnica
não é empregada no controle de cura da doença devido à possível persistência de
partes do parasita, após o tratamento, favorecendo o resultado falso-positivo.
▪

Técnicas moleculares: para detecção do parasita, dentre as opções de diagnóstico
molecular, as técnicas mais utilizadas para o diagnóstico da malária são o Nested
PCR (reação em cadeia da polimerase) ou PCR convencional, e o PCR em
tempo real. Estas técnicas apresentam alto custo, dificuldade em sua
interpretação, demandam a necessidade de infraestrutura e mão de obra
especializada, restringindo assim a utilização destas técnicas aos laboratórios de
referência.

O diagnóstico diferencial de malária é realizado para com as doenças febre
tifóide, febre amarela, leptospirose, hepatite infecciosa, leishmaniose visceral, doença
de Chagas aguda e outros processos infecciosos febris (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2010). Em seu estágio inicial, principalmente na criança, a malária pode ser confundida
com outras doenças infecciosas dos tratos respiratório, urinário e digestivo, seja de
etiologia viral ou bacteriana. No período de febre intermitente, as principais doenças
que se confundem com a malária são: infecções urinárias, tuberculose miliar,
salmoneloses septicêmicas, leishmaniose visceral, endocardite bacteriana e leucoses.
Tais doenças apresentam febre e, em geral, esplenomegalia algumas delas apresentam
anemia e hepatomegalia (ASHLEY; PYAE PHYO; WOODROW, 2018; MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2017).
A decisão sobre a condução do tratamento para infecção por malária leva em
conta alguns aspectos, como: a espécie do parasita; a idade do paciente (os
medicamentos antimaláricos apresentam maior toxicidade em crianças e idosos);
anamnese do indivíduo (o rastreamento do histórico do paciente com relação à doença
leva em conta a infecção prévia por malária ou não, uma vez que primoinfectados
apresentam uma maior tendência a evoluir para formas mais graves da doença);
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comorbidades ou gravidez no momento da infecção; gravidade da doença pela
necessidade de hospitalização e esquemas de tratamento especiais. O tratamento deve
ser iniciado imediatamente, respeitando o fluxo acima descrito de forma a reduzir a
parasitemia e evitar o agravamento do quadro clínico.
O tratamento da malária é bastante complexo devido a toxicidade de parte dos
medicamentos disponíveis para o tratamento da doença. Primaquina, um fármaco
pertencente à classe das aminoquinolonas, cujo mecanismo de ação leva-o a atuar sob a
mitocôndria de algumas espécies de Plasmodium, é o único fármaco licenciado para o
tratamento da malária especialmente eficaz sob as formas hepáticas de latência,
hipnozoítas, que ocorre nas infecções por P. vivax e P. ovale, porém este medicamento
pode causar hemólise severa em indivíduos com deficiência na enzima Glucose-6fosfato desidrogenase (LUZZATTO; SENECA, 2014). O medicamento apresenta ainda
contraindicação de uso no tratamento da malária durante a gravidez e crianças menores
de 6 meses.
De forma geral, os medicamentos utilizados no tratamento da malária têm suas
doses calculadas por peso, a dose varia de indivíduo para indivíduo, o tempo de
tratamento também é alterado a depender da particularidade de cada caso, o que
dificulta a adesão do paciente aos tratamentos de longo prazo, especialmente. A carga
parasitária observada no sangue periférico precisa ser monitorada durante o tratamento,
aumentando os custos em saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Assim, o
desenvolvimento de uma vacina eficaz contra a malária vivax, responsável pelo maior
número de casos da doença fora do continente Africano, se faz extremamente
necessária, atuando no controle da doença e reduzindo os custos associados ao
diagnóstico e uso dos antimaláricos.

1.4 UTILIZAÇÃO DE VACINAS NO COMBATE A MALÁRIA

O cenário atual do desenvolvimento de vacinas contra a malária contempla
algumas candidatas à vacina em potencial, já em fase de estudos pré-clínicos e em
estudos clínicos para determinados antígenos alvo da doença. Entre as candidatas a
vacina, a formulação contra P. falciparum é a que mais avançou e hoje faz parte do
WHO-lead Malaria Vaccine Evaluation. Um programa piloto de implementação da
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vacina em três países da região da África subsaariana (Gana, Quênia e Malaui) com
previsão de início para este ano de 2018, utiliza a vacina hoje registrada pelo nome
Mosquirix™, anteriormente RTS,S AS01, fabricada pela farmacêutica GlaxoSmithKline Inc. (GSK) (THE RTS, 2014; WHO, 2017b). Nesta vacina a formulação
vacinal é composta de uma proteína quimérica contendo as porções central e C-terminal
da proteína Circunsporozoíta (CSP) de P. falciparum fusionada à superfície do
Antígeno da Hepatite B (HBsAg) aliada a um robusto sistema de adjuvante (AS)
contendo Monofosforil Lipídeo A (MPLA, uma forma não tóxica do LPS) e QS21
(saponina purificada da Quillaja saponaria). Essa formulação demonstrou após estudo
clínico de fase três, ser eficaz inibindo casos de malária em bebês e crianças residentes
de áreas endêmicas na África em 28% dos casos após 3 doses vacinais e 36% após 4
doses vacinais (AGNANDJI et al., 2011, 2012; CLEMENS; MOORTHY, 2016).
Outra candidata que obteve bons resultados em teste clínico que, utiliza por sua
vez o esporozoíta de P. falciparum atenuado é a PfSPZ. A PfSPZ recentemente
apresentou proteção de 100% num total de seis indivíduos que receberam desafio
homólogo. O parasita utilizado no desafio controlado pertencia à mesma cepa utilizada
na imunização. Em três semanas após 5 doses vacinais via intravenosa, seus resultados
de segurança e eficácia foram demonstrados a partir de ensaio clínico fase 1 com
indivíduos adultos do Mali. A PfSPZ demonstrou ser segura e apresentou resultados
significantes frente a exposição por P. falciparum durante toda uma estação (EPSTEIN
et al., 2017; SISSOKO et al., 2017).
Quando se comparam os estudos entre P. falciparum e P. vivax, a inexistência
de um sistema de cultura do parasita P. vivax impacta diretamente na quantidade de
parasitas viáveis que se obtém para estudos in vitro, dificultando e limitando
desenvolvimento de ensaios que auxiliem no desenvolvimento de medicamentos e
vacinas contra antígenos da fase eritrocítica deste parasita (NTUMNGIA et al., 2016;
THOMSON-LUQUE et al., 2017). Ainda assim, nos últimos anos tem se alcançado
significativos avanços no isolamento, clonagem e sequenciamento de genes codificando
antígenos imunologicamente importantes para P. vivax. Tais avanços permitiram a
geração de proteínas recombinantes correspondendo a diferentes antígenos alvo que têm
sido utilizadas em estudos imunoepidemiológicos e imunizações pré-clínicas com o
objetivo de melhorar o entendimento da resposta imune em humanos e para o
desenvolvimento de uma vacina universal contra o P. vivax (BIRKETT, 2010;
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DRAPER et al., 2015; GALINSKI; BARNWELL, 2008; HOFFMAN et al., 2015;
MUELLER; SHAKRI; CHITNIS, 2015)
Na fase pré-eritrocítica, assim como em P. falciparum, as candidatas a vacina
constituem-se por proteínas recombinantes baseadas no antígeno CS de P. vivax.
Recentemente, foram apresentados dois trabalhos utilizando proteínas recombinantes
baseadas na proteína CS de P. vivax que obtiveram bons resultados após a imunização,
quando desafiadas por parasitas transgênicos expressando a sequência de repeats da
proteína CS de P. vivax na sua superfície (DE CAMARGO et al., 2018; GIMENEZ et
al., 2017). Buscando aproximar-se da estratégia utilizada na vacina RTS,S tem-se os
estudos baseados na obtenção de Vírus Like Particule (VLP). Uma outra candidata
promissora a vacina é conhecida por Rv21, que combina a superfície do Antígeno de
Hepatite B (HBsAg) ao antígeno de PvCSP. Esta candidata se aproxima muito à
formulação de maior sucesso para o tratamento de malária até o momento, que é a
RTS,S para P. falciparum. Seu uso experimental em modelo pré-clínico teve a
utilização de um adjuvante derivado de saponina, o Matrix-M. A Rv21 foi capaz de
prover proteção 100% estéril em ensaio com desafio utilizando parasita transgênico em
um modelo experimental com roedores para malária (SALMAN et al., 2017).
O desenvolvimento de vacinas contra a malária no estágio sanguíneo é
importante para a eliminação dos sintomas e agravos da doença bem como a inibição da
continuidade do ciclo do parasita. Em sua maior parte, antígenos de estágios sanguíneos
já caracterizados, estão presentes na superfície do merozoíta. As proteínas de superfície
do merozoíta (MSP) estão presentes nos estudos em busca de uma vacina de subunidade
eficaz em estágio sanguíneo para P. falciparum, e neste ponto destacam-se os estudos
em PfMSP1, PfMSP2,

PfMSP3 (DRAPER et al., 2015; GOOD; MILLER, 2018;

SIRIMA; COUSENS; DRUILHE, 2011), PfAMA-1 e PfRON2 (KUSI et al., 2011b;
REMARQUE et al., 2008; SRINIVASAN et al., 2011). Ainda no estágio sanguíneo as
formas sexuadas também são alvos vacinais, inibindo a gametogênese. Entre os estudos,
destacam-se os antígenos Pfs25, Pfs230, Pfs45, Pfs48 e PfEMP1 (ACQUAH et al.,
2017; DATTA et al., 2017; DRAPER et al., 2015; DZIKOWSKI; FRANK; DEITSCH,
2006; FRIED; DUFFY, 2015; THOMPSON et al., 2018).
Em P. vivax, entre os estudos que utilizam antígenos alvos como modelo
estratégico para candidatos a vacina na fase sanguínea assexuada, destacam-se os
estudos baseados em MSP, AMA-1 e DBP (BABON et al., 2007; BARGIERI et al.,
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2008; BHARDWAJ et al., 2015; BITENCOURT et al., 2013; CRAWFORD et al.,
2010; ELIAS et al., 2014; GUY et al., 2018; JIANG et al., 2013; MAIGA et al., 2013;
ROCHA et al., 2017). Já na fase sanguínea sexuada os estudos envolvem os antígenos
Pvs25, Pvs45, Pvs48 e Pvs230 (BLAGBOROUGH et al., 2016; TACHIBANA et al.,
2012; VALLEJO et al., 2016).
A proteína AMA-1 (Antígeno 1 de Membrana Apical) é uma candidata a vacina
bastante promissora entre as formulações contra alvos do estágio sanguíneo assexuado
do Plasmodium. AMA-1 é reconhecida por apresentar um alto nível de polimorfismo,
tanto em P. falciparum como em P. vivax (ARNOTT et al., 2014; REMARQUE et al.,
2008). Recentemente uma formulação vacinal contra AMA-1 de P. falciparum
utilizando a abordagem multi alélica apresentou bons resultados em ensaio clínico
avaliando a segurança e a imunogenicidade desta candidata a vacina (SIRIMA et al.,
2017). Dessa forma estudos que contemplem a variação alélica desta proteína são
necessários para se encontrar uma formulação vacinal eficaz contra a doença.

1.5 ANTíGENO 1 DE MEMBRANA APICAL (AMA-1)

A AMA-1 de Plasmodium trata-se de uma proteína transmembrana altamente
conservada (REMARQUE et al., 2008), com ortólogos em pelo menos duas espécies do
filo Apicomplexa: Babesia bovis (MONTERO et al., 2008) e Toxoplasma gondii
(CRAWFORD et al., 2010). Em Plasmodium, AMA-1 encontra-se inicialmente
presente nos micronemas e, mais tarde, na superfície das formas merozoítas
(REMARQUE et al., 2008). A função da biológica da proteína AMA-1 foi proposta a
partir de um estudo que encontrou uma evidência genética que sugere seu envolvimento
no processo de fixação nos eritrócitos (COMBE et al., 2009). Mais tarde estudos
aprofundaram o entendimento do seu envolvimento no processo de fixação das células
vermelhas assim como a mediação da sua atuação (Figura 3) (RICHARD et al., 2010;
SRINIVASAN et al., 2011).
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Figura 3: Modelo representativo da função da proteína AMA-1 durante a invasão da célula
sanguínea. A) O ancoramento do merozoíta após a etapa de reorientação, em destaque a formação do
complexo AMA1-RON. B) O processo de invasão do merozoíto, em destaque o complexo AMA1-RON.
Adaptado de (RICHARD et al., 2010)

Estruturalmente a proteína AMA-1 contém um ectodomínio rico em cisteína,
subdividido em domínio I, II e III, um domínio de transmembrana e uma região
citoplasmática (CHESNE-SECK et al., 2005). A elucidação da estrutura tridimensional
da proteína AMA-1 de P. vivax, num estudo realizado com uma proteína recombinante
PvAMA-1 (cepa Sal-I) contendo o ectodomínio inteiro desta proteína expressa em
Pichia pastoris, confirmou a conformação inicial sugerida a partir da análise da
estrutura primária desta proteína. A conformação da proteína consiste na presença de
três domínios, com 16 resíduos de cisteína, formando 8 pontes dissulfeto. As pontes
dissulfeto formadas pelos resíduos de cisteína promovem a separação do ectodomínio
em três domínios denominados I, II e III (PIZARRO et al., 2005) (Figura 4). Dois
destes domínios I e II, contam com a presença de módulos “PAN”. Os módulos PAN, a
partir de um estudo baseado em P. falciparum, demonstraram a formação de loops que
se estendem pelo domínio da proteína e servem de suporte para inúmeros resíduos
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polimórficos. Esta forma de adaptação sugere como o parasita da malária introduziu a
variabilidade encontra na proteína AMA-1 (BAI et al., 2005; PIZARRO et al., 2005)

Figura 4: Estrutura cristal de PvAMA-1 e representação da proteína PvAMA-1. A) A estrutura
cristalográfica da proteína AMA-1 de P. vivax, onde em verde representa-se o domínio I, em azul o
domínio II e em roxo o domínio III, adaptado de (CHESNE-SECK et al., 2005). B) A representação
esquemática da proteína PvAMA-1, SS - Peptídeo sinal, DI - domínio I, DII – domínio II, DIII – domínio
III, TM – região transmembrana, CT – região citoplasmática, adaptado de (DREW et al., 2018).

Nos últimos anos, estudos de comparação da sequência de nucleotídeos de
AMA-1 de P. vivax, utilizando diferentes cepas do parasita, demonstraram o
polimorfismo do gene que codifica a proteína, dados que corroboram com os achados de
diversidade encontrado nas proteínas AMA-1 de P. falciparum (REMARQUE et al.,
2008). No Brasil, o primeiro estudo sobre a diversidade genética do PvAMA-1 foi
realizado por nosso grupo utilizando um fragmento de 388 pb que codifica o domínio
variável dessa proteína. O DNA de 25 das 28 amostras analisadas apresentou
polimorfismo, contendo sequências de diferentes alelos, quando comparado às
sequências dos nucleotídeos correspondentes, obtidos a partir da cepa de referência PH84 de P. vivax. Este também constituiu o primeiro trabalho sobre a resposta imune
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naturalmente adquirida em humanos contra PvAMA-1 (RODRIGUES et al., 2005).
Mais tarde, outro estudo baseado numa sequência de nucleotídeos que codificam os
aminoácidos do domínio 1 de PvAMA-1 foi realizado utilizando amostras provenientes
de pacientes infectados. A presença de certos resíduos de aminoácidos foi associada à
contagem de plaquetas normais, independentemente dos níveis de parasitemia
encontrados (GRYNBERG; FONTES; BRAGA, 2007).
Além disso, uma das características que reforçam o uso de PvAMA-1 é sua
capacidade em gerar elevado níveis de anticorpos nas infecções naturais por malária.
Como já demonstrado em estudos anteriores, proteínas recombinantes foram
reconhecidas pelo soro de indivíduos da área endêmica no Brasil (CASALE, 2013;
MORAIS et al., 2006; MÚFALO et al., 2008; PEREIRA, 2012; ROCHA et al., 2017;
RODRIGUES et al., 2005; VICENTIN et al., 2014). Em uma pesquisa realizada com
residentes nessa área foi observado altos níveis de anticorpos contra PvAMA-1. Além
disso o aumento nos níveis de anticorpos esteve diretamente relacionado ao tempo em
que os residentes estiveram expostos, reforçando a importância desta proteína como
uma forte candidata para o desenvolvimento de uma vacina (MORAIS et al., 2006).
A imunogenicidade do ectodomínio de PvAMA-1 já foi avaliada recentemente
utilizando uma proteína recombinante expressa em Pichia pastoris. Esse trabalho
utilizou diferentes protocolos de imunização que incluíram estratégias de indução e
reforço homólogos e heterólogos com DNA plasmidial (D) e proteína recombinante (P)
emulsificada em diferentes adjuvante (VICENTIN, 2012). Os autores observaram que a
proteína recombinante induziu altos títulos de anticorpos principalmente quando
utilizaram os adjuvantes saponina Quil A e Adjuvante Incompleto de Freund (AIF).
Além disso, a proteína PvAMA-1 recombinante foi produzida em condições de boas
práticas de laboratório (BPL), a qual foi obtida com elevado rendimento e pureza,
baixos níveis de endotoxina, ausência de contaminantes microbianos e reproduziu os
resultados das imunizações experimentais da proteína expressa no laboratório de
pesquisa. Os anticorpos produzidos foram capazes de reconhecer a proteína nativa
obtidas em ensaio in vitro a partir de amostras de sangue de indivíduos infectados por
malária na Ásia e também inibiram a reinvasão ex vivo (VICENTIN et al., 2014).
Dentre os últimos trabalhos publicados, produziu-se uma proteína quimérica
composta pelo ectodomínio de AMA-1 fusionado à região C-terminal (19 kDa)
imunodominante da Proteína 1 da Superfície do Merozoíta (MSP-1) de P. vivax
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(PvAMA166-MSP119). Esta proteína foi utilizada em solução com o adjuvante Poly(I:C)
em imunizações utilizando camundongos BALB/c e C57BL/6. A imunização com esta
proteína quimérica induziu altos títulos de anticorpos em ambas linhagens de
camundongos e os anticorpos gerados reconheceram a proteína nativa de esquizontes
maduros de isolados asiáticos de P. vivax (ROCHA et al., 2017). Os trabalhos com
proteínas recombinantes a partir de PvAMA-1 com boa resposta imunogênica reforçam
a utilização desse antígeno para uma formulação vacinal.
Dentro deste contexto, levando em consideração a relativa facilidade em
se obter proteínas recombinantes em relação ao isolamento da proteína nativa, se faz
necessário cada vez mais estudos com proteínas recombinantes de PvAMA-1. Além
disso, a utilização de proteínas recombinantes pode facilitar o estudo dos diferentes
alelos de PvAMA-1 e o impacto do polimorfismo dessa proteína no desenvolvimento de
uma vacina universal contra P. vivax. Arnott e colaboradores (2013) reforçaram a
necessidade de se utilizar formulações vacinais com os diferentes alelos de PvAMA-1
após um estudo com sequências de 373 genes dessa proteína oriundos de diferentes
partes do mundo. Esses autores destacaram a importância da utilização de formulações
vacinais que avaliem a relação entre os diferentes alelos e a capacidade imunogênica de
cada alelo. Assim, no presente trabalho buscamos analisar a imunogenicidade de seis
novas variantes alélicas baseadas na PvAMA-1, selecionadas a partir do estudo de
Arnott e colaboradores (2013) As variantes são: PvAMA1-Belem, PvAMA1-Sal-I,
PvAMA1-Chesson-I, PvAMA1-SK081-apical, PvAMA1-Indonesia-XIX, PvAMA1PNG_62_MU, isoladas e em combinação equimolar em solução com o adjuvante
Poly(I:C) HMW, ácido poli inosínico poli citidílico de elevada massa molecular,
(InvivoGen, USA Inc., San Diego, CA).
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Gerar novas proteínas recombinantes representando diferentes formas alélicas da
proteína AMA-1 de P. vivax a fim de avaliar o impacto do polimorfismo de AMA-1 no
reconhecimento de anticorpos contra estas proteínas.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I.

Expressar e purificar as proteínas recombinantes, PvAMA1-Belem, PvAMA1Sal-I, PvAMA1-Chesson-I, PvAMA1-Indonesia-XIX, PvAMA1-PNG_62_MU
e PvAMA1-SK0814-apical, representando diferentes formas alélicas de AMA-1
de P. vivax como proteínas solúveis expressas a partir da levedura Pichia
pastoris;

II.
III.

Analisar a estrutura secundária das novas proteínas recombinantes;
Avaliar comparativamente a resposta imune humoral (IgG total) induzidas em
camundongos após a vacinação com as novas proteínas PvAMA-1 isoladas ou
em combinação equimolar utilizando protocolo homólogo de indução e reforço
na presença do adjuvante Poly(I:C)

IV.

Avaliar a especificidade dos anticorpos obtidos a partir da vacinação de
camundongos com as novas proteínas PvAMA-1 utilizando protocolo homólogo
de indução e reforço na presença do adjuvante Poly(I:C)
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 GENES SINTÉTICOS PvAMA-1

Os genes sintéticos que codificam as sequências PvAMA-1 em suas diferentes
formas alélicas foram construídos com base em sequências selecionadas a partir do
estudo de população de PvAMA-1, utilizando a proteína PvAMA1-Sal-I como
referência (Figura 5), no que diz respeito a estrutura do gene e o polimorfismo
observado nas áreas onde o parasita se distribui (ARNOTT et al., 2013). Com base no
trabalho mencionado, os seguintes genes foram selecionados para utilização no presente
estudo: Sal-1 (Genbank XM_001615397); Belem (Genbank EU395595); Indonesia-XIX
(Genbank EU395598); SK0814-apical (Genbank GU476488); Chesson-I (Genbank
EU395596); e PNG_62_MU (Genbank KC702493). As proteínas recombinantes
possuem em seu interior o ectodomínio inteiro de PvAMA-1, composto dos domínios 1,
2 e 3 a este, foi adicionada uma cauda de hexa histidina. Os plasmídeos foram obtidos
comercialmente (GenScript USA Inc, Piscataway, NJ), os códons foram otimizados
para expressão em sistema de levedura. Com base nas sequencias utilizadas foi aplicado
o método de análise de distâncias BioNJ utilizando o programa Seaview (versão 4), para
predição da relação filogenética entre os genes utilizados no presente trabalho,
disponível no ANEXO 1 (GOUY; GUINDON; GASCUEL, 2010). O alinhamento das
sequencias de aminoácidos correspondente a cada uma das proteínas PvAMA-1 foi
realizado a partir da ferramenta Clustal Omega disponível no site do European
Bioinformatics Istitute (GB) (THOMPSON; HIGGINS+; GIBSON, 1994). Os genes
otimizados, foram subclonados no vetor pPIC9K (Invitrogen, Life Technologies
Corporation USA Inc., Waltham, MA). Os plasmídeos resultantes (Figura 6)
denominados pPIC9K-PvAMA1-Sal-1, pPIC9K-PvAMA1-Belem, pPIC9K-PvAMA1PNG_62_MU, pPIC9K-PvAMA1-Indonesia-XIX, pPIC9K-PvAMA1-SK0814-apical, e
pPIC9K-PvAMA1-Chesson-I foram transformados em bactérias E. coli linhagem DH5α (Invitrogen, Life Technologies Corporation USA Inc.) a fim de se obter a expansão
clonal. O DNA obtido por lise alcalina foi quantificado por análise espectrofotométrica
em NanoDrop® (Thermo Fisher Scientific USA Inc.) e teve a integridade dos sítios
enzimáticos confirmada por meio da análise de restrição utilizando as enzimas SalI,
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EcoRI e NotI (New England Biolabs USA Inc.). A integridade das sequências foi
confirmada através de sequenciamento prévio realizado pela GensScript.

AAAPTVERSTRMSNPWKAFMEKYDIERTHSSGV
RVDLGEDAEVENAKYRIPAGRCPVFGKGIVIENS
DVSFLRPVATGDQKLKDGGFAFPNANDHISPMT
LANLKERYKDNVEMMKLNDIALCRTHAASFVMA
GDQNSNYRHPAVYDEKEKTCHMLYLSAQENMG
PRYCSPDAQNRDAVFCFKPDKDESFENLVYLSK
NVRNDWDKKCPRKNLGNAKFGLWVDGNCEEIPY
VKEVEAEDLRECNRIVFGASASDQPTQYEEEMT
DYQKIQQGFRQNNREMIKSAFLPVGAFNSDNFK
SKGRGFNW ANFDSVKKKCYIFNTKPTCLINDKNF
IATTALSHPQEVDLEFPCSIYKDEIEREIKKQSRN
MNLYSVDGERIVLPRIFISNDKESIKCPCEPERIS
QSTCNFYVCNCVEKRAEIKENNQVVIKEEFRDYY
ENGEEKSNKQMLLHHHHHHAAA
Figura 5: Sequência de aminoácidos de PvAMA1-Sal-I. Destacado com sombreado em amarelo a
sequência correspondente a região do domínio I (DI). Destacado com sombreado em verde a sequência
correspondente a região do domínio II (DII). Destacado com sombreado em azul a sequência
correspondente a região do domínio III (DII). Destacado com sombreado em cinza a sequência de hexa
histidina.

Figura 6: Representação esquemática da estrutura geral da proteína recombinante PvAMA-1. A
qual foi subclonada no vetor pPIC9K. Barra azul: os sítios para as enzimas de restrição EcoRI (5´) e NotI
(3´); em cinza os domínios I, II e III que compõem a proteína PvAMA-1, após e anterior ao sítio de
restrição NotI a cauda de histidina (his6tag) acrescentada à proteína recombinante.

3.2 TRANSFORMAÇÃO DE LEVEDURAS
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Para transformação dos plasmídeos em levedura P. pastoris, linhagem GS115
(Invitrogen, Life Technologies Corporation USA Inc.) foram utilizados 40 µg dos
plasmídeos pPIC9K contendo as sequências de PvAMA-1 previamente digeridos com a
enzima de restrição SalI (New England Biolabs USA Inc.) e precipitados de acordo com
a instrução do fabricante (INVITROGEN, [s.d.]). Após incubação a 37°C entre 16-18h,
a precipitação do DNA foi realizada adicionando-se a cada tubo de digestão dois
volumes de etanol absoluto (álcool etílico) [Merck KGaA DEU Inc, Darmstadt, HE],
incubando a -20°C entre 16-18h. Ao fim deste procedimento, o material foi
centrifugado a 15.000 RPM a 4°C durante 15 minutos e o sedimento obtido foi lavado
com 500 µL de etanol 70% em água (v/v) à temperatura de -20°C, e então centrifugado
novamente nas mesmas condições já descritas. Após isto, a secagem do sedimento
ocorreu à temperatura ambiente (T.A., ~25°C). O mesmo material, após a secagem, foi
solubilizado em 10µL de água MiliQ estéril (Millipore, Merck KGaA DEU Inc.).
Uma colônia de levedura P. pastoris, linhagem GS115 (Invitrogen, Life
Technologies Corporation USA Inc.) foi inoculada em 5 mL de meio YPD [1% (m/v)
de extrato de levedura (Invitrogen, Life Technologies Corporation USA Inc.), 2% (m/v)
peptona (Invitrogen, Life Technologies Corporation USA Inc.) e 2% (m/v) glicose
(Fluka, Sigma-Aldrich USA Co. LLC, St. Louis, MO)], sendo posteriormente incubada
à temperatura de 28-30°C entre 16-18h sob agitação constante de 220 RPM. Após
saturação, 400 µL desta pré-cultura foi inoculada em 500mL de meio YPD. Novamente
a cultura foi incubada nas condições anteriores já descritas, até atingir a densidade
óptica a 600nm (D.O.600) de 1,3 – 1,5 quando foi submetida à centrifugação a 4°C a
2.465 g por 30 minutos. O sobrenadante foi descartado e o sedimento celular lavado
duas vezes com 250mL de água MiliQ estéril, 4°C, e 1 vez com 20mL de D-Sorbitol
1M estéril (Sigma-Aldrich USA Co. LLC) a 4°C. Ocorreu então uma última
centrifugação e as células, agora competentes, foram solubilizadas em 500µL de DSorbitol 1M estéril a 4°C.
Para transformação efetiva, 80µL de células competentes foram misturadas a
40µg de DNA linearizado, sendo tal procedimento realizado para cada um dos
plasmídeos, os quais foram também purificados e solubilizados em 10µL de água
MiliQ. As células foram transferidas para uma cubeta estéril de 0,2 cm (Bio-Rad
Laboratories USA Inc., Hercules, CA) a -20°C, e incubadas no gelo por 5 minutos. A
cubeta foi submetida a um pulso de 1.500 V (voltagem), 200 Ω (resistência) e 25 F
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(capacitância) no eletroporador Gene Pulser/Micro Pulser (Bio-Rad Laboratories USA
Inc.). Imediatamente após o pulso foi adicionado 1mL de D-Sorbitol 1M estéril, 4°C.

3.3 SELEÇÃO DOS CLONES TRANSFORMANTES

Após o procedimento descrito, as células foram semeadas em MD ágar [meio
mínimo contendo glicose 2% (v/v) sem histidina], e as leveduras transformantes
His+Mut+ foram obtidas três dias após incubação das placas a 30°C. O vetor pPIC9K
possui diferentes sítios de clivagem, para cada estratégia de integração, assim a
integração do genoma exógeno a levedura ocorre por recombinação homóloga dupla,
uma vez que o plasmídeo (vetor) se encontra linearizado. Como no produto da digestão
do plasmídeo pela enzima SalI não há substituição do gene aox1 pelo gene PvAMA-1
preservando o fenótipo selvagem His+Mut+. A seleção dos clones para expressão se
deu pela avaliação da resistência destes ao antibiótico Geneticina (G418, Sigma-Aldrich
USA Co. LLC) em concentrações crescentes partindo de 0,5 até 6,0 mg/mL em meio
YPD ágar.

3.4 EXPRESSÃO DAS PROTEÍNAS PvAMA-1 EM PEQUENA E MÉDIA
ESCALA

Para expressão em pequena escala foram seguidas as orientações do pPIC9K, A
Pichia Vector for Multicopy Integration and Secreted Expression, guide version G
(Invitrogen, Life Technologies Corporation USA Inc.) e o protocolo padronizado
previamente pelo grupo (VICENTIN et al., 2014). Sendo assim os clones transformados
foram cultivados durante 24h à temperatura média entre 28-30°C sob agitação constante
a 230 RPM, em 5 mL de meio BMGY [1% (m/v) de extrato de levedura, 2% (m/v)
peptona, 100mM KH2PO4 (Synth, Labsynth Produtos para Laboratório BRA Ltda.,
Diadema, SP), 0,34% (m/v) base nitrogenada de levedura (Invitrogen, Life
Techonologies Corporation USA Inc.), 1% (m/v) sulfato de amônio (Sigma-Aldrich
USA Co. LLC), 4x10-5% (m/v) biotina (Gibco, Life Technologies Corporation USA
Inc.) e 3% (m/v) glicerol (Sigma-Aldrich USA Co. LLC)]. Após 24h as células foram
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recolhidas por centrifugação a 2.465 g durante 5 minutos à temperatura ambiente e
solubilizadas em 10 mL de meio BMMY [1% (m/v) de extrato de levedura, 2% (m/v)
de peptona, 100mM KH2PO4, 0,34% (m/v) de base nitrogenada de levedura, 1% (m/v)
de sulfato de amônio, 4x10-5% (m/v) de biotina e 0,5% (v/v) de metanol (álcool
metílico, Merck KGaA DEU Inc.)], sendo posteriormente cultivadas por mais 72h, com
indução por meio da adição de metanol na concentração final de 1% a cada 24h de
manutenção da cultura. Após a verificação da expressão de PvAMA-1 por meio de gel
SDS-PAGE 12% corado com azul de coomassie, o clone His+Mut+ de cada PvAMA-1
selecionado foi submetido a diferentes condições de expressão afim de otimizar sua
expressão.
Para estabelecer a melhor condição de expressão para cada clone selecionado,
cada um foi submetido à variação do volume de meio indutor (BMMY) em relação ao
volume de meio repressor (BMGY) em 50%, 100% e 200%, com o tempo de duração
do cultivo após o início da indução de 24 a 96h e o volume de indutor (metanol)
utilizado entre 0,5-2,0%.
Para expressão das proteínas em média escala, cada clone selecionado foi
cultivado durante 24 horas à temperatura média entre 28-30°C, sob agitação constante a
200 RPM, em 500 mL de meio contendo 1% de glicerol (BMGY). Após este período, as
células foram recolhidas por centrifugação a 1.500 RPM, durante 5 minutos, a
temperatura ambiente, após solubilizadas em 500 mL de meio contendo 1% de metanol
(BMMY) e cultivadas durante 5 dias. A manutenção da indução do meiofoi realizada
através de indução diária de metanol na concentração final entre 0,5 a 2%, conforme o
valor estabelecido para expressão de cada clone em pequena escala. Após o período de
cultivo, a presença de proteína no sobrenadante foi analisada por meio de gel SDSPAGE na concentração de 12% corado com azul de coomassie. O sobrenadante
contendo proteína, foi submetido a filtração a vácuo, utilizando membrana 0.22µm
(Millipore, Merck KGaA DEU Inc.).

3.5 PURIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DAS PROTEÍNAS PvAMA-1

O sobrenadante filtrado, contendo proteína foi submetido a purificação por
afinidade através de coluna de Ni2+ HisTrap Q Crude (GE Life Sciences), acoplada ao
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sistema Äkta (GE Life Sciences), previamente equilibrada em solução contendo 20mM
de fosfato de sódio, pH 8,0, 0,5M NaCl. A proteína foi eluída em gradiente linear entre
15 – 400mM de Imidazol (Synth), neste mesmo tampão. Após o processo descrito, as
frações contendo proteína foram coletadas e analisadas por gel SDS-PAGE 12%.
As frações contendo proteína foram reunidas e submetidas a diálise em
membrana própria para diálise (SnakeSkin™ Dialysis Tubing, 10.000 MWCO, Thermo
Fisher Scientific) contra solução contendo 20mM Tris-HCl pH 8,0. Após a diálise, a
proteína passou por filtração (0,45 µm) e submetida a purificação por cromatografia de
troca iônica, utilizando uma coluna HiTrap Q FF (GE Life Sciences), acoplada ao
sistema Äkta (GE Life Sciences), previamente equilibrada em solução contendo 20mM
Tris-HCl, pH 8,0. A proteína foi eluída em gradiente linear entre 0 – 1M NaCl, no
mesmo tampão. Após o processo de purificação por troca iônica, as frações contendo
proteína foram coletadas e analisadas por gel SDS-PAGE 12%.
As frações contendo proteína foram reunidas e submetidas a diálise em
membrana própria para diálise (SnakeSkin™ Dialysis Tubing, 10.000 MWCO, Thermo
Fisher Scientific), contra solução contendo 8mM NaH 2PO4, 130mM NaCl, pH 7,4
(PBS), overnight, sob agitação constante, a temperatura de 4°C. A concentração de cada
proteína utilizada no presente trabalho, foi determinada através do software
ImageQuant™ (GE Life Sciences), utilizando soro albumina bovino (BSA) como
padrão.

3.6 CARACTERIZAÇÃO DAS NOVAS PROTEÍNAS PvAMA-1

As proteínas recombinantes foram caracterizadas através de SDS-PAGE 12%
corado com azul de coomassie. As proteínas PvAMA1-Belem, PvAMA1-PNG_62_MU,
PvAMA1-Indonesia_XIX, PvAMA1-SK0814-apical, PvAMA1-Sal-I e PvAMA1Chesson-I, foram submetidas a ensaio immunoblotting [utilizando anticorpo monoclonal
anti-PvAMA1-DII (GENTIL et al., 2010)], sob condições redutoras, e dicroísmo
circular (BÖHM; MUHR; JAENICKE, 1992; RAMOS, 2004; ROCHA et al., 2017;
VICENTIN et al., 2014).
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3.6.1 ELETROFORESE EM GEL DE POLIACRILAMIDA COM DODECIL
SULFATO DE SÓDIO (SDS-PAGE)

As eletroforeses realizadas no presente trabalho foram executadas de acordo
com protocolo estabelecido pelo grupo de pesquisa onde o trabalho foi desenvolvido.
Os géis de empilhamento foram obtidos a partir da utilização de 3% de acrilamida/bisacrilamida, a partir das soluções estoque [12% (m/v) acrilamida (Invitrogen, Life
Technologies Corporation USA Inc.), 1,2% (m/v) bis-acrilamida (Invitrogen Life
Technologies Corporation USA Inc.), 0,2% dodecil sulfato de sódio (SDS, Invitrogen
Life Technologies Corporation USA Inc.)] polimerizados a partir da utilização de 0,1%
(m/v) de persulfato de amônio (Sigma-Aldrich USA Co. ) e 12µL de TEMED
(Invitrogen, / Life Technologies Corporation USA Inc.) para 5mL de solução final. Os
géis de separação foram obtidos a partir da utilização de 12% de acrilamida/bisacrilamida, a partir das soluções estoque [30% (m/v) acrilamida, 0,8% (m/v) de bisacrilamida e 0,75mM Tris, 0,2% (m/v) de SDS] e polimerizados utilizando 0,1% (/v) de
persulfato de amônio e 12µL de TEMED para 9mL de solução final.
As eletroforeses foram realizadas sob a seguinte condição: 140 V em solução
tampão Tris-Glicina (35mM SDS, 160mM glicina (Synth, LabSynth Produtos para
Laboratórios BRA Ltda), 25mM Tris-HCl). Após a eletroforese, os géis foram corados
em solução corante [1% (m/v) de Coomassie blue R250 (USB Affymetrix USA Inc.),
45% (v/v) de metanol (Synth, LabSynth Produtos para Laboratórios BRA Ltda.) e 10%
(v/v) de ácido acético (Synth, LabSynth Produtos para Laboratórios BRA Ltda.)] e
descorados em solução descorante [45% (v/v) de etanol (Synth, LabSynth Produtos para
Laboratórios BRA Ltda.) e 10% (v/v) de ácido acético]. As alíquotas de amostra foram
preparadas em tampão de amostra [2,5% (m/v) de glicerol, 4% (m/v) de SDS, 25mM 2mercaptoetanol (Bio-Rad Laboratories USA Inc.), 12,5 mM Tris-HCl e 0,025 mM azul
de bromofenol (Bio-Rad Laboratories USA Inc.), e finalmente aquecidas a 97ºC por 2
minutos.
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3.6.2 IMMUNOBLOTTING

As novas proteínas recombinantes PvAMA1-Belem, PvAMA1-PNG_62_MU,
PvAMA1-Indonesia_XIX, PvAMA1-SK0814-apical, PvAMA1-Sal-I e PvAMA1Chesson-I, foram submetidas ao ensaio de eletroforese SDS-PAGE 12%, como descrito
anteriormente. Após a eletroforese, as amostras separadas no gel de acrilamida/bisacrilamida foram eletrotransferidas para membrana de nitrocelulose por meio do TransBlot® Turbo™ Transfer Pack (Bio-Rad LAboratories USA Inc), utilizando o TransBlot® Turbo™ transfer system nas condições 1.3Ω, 25V durante 7 minutos.
A membrana foi corada em solução Ponceau-S [0,1% de Ponceau red (Bio-Rad
Laboratories USA Inc.)) e 10% de ácido acético] para confirmação da transferência, e
em seguida foi incubada por 16-18 horas, à temperatura de 4ºC, em solução de bloqueio
[5% (m/v) de leite desnatado (Molico®, Nestlé Brasil Ltda.), 2,5% (m/v) de albumina
sérica bovina (BSA, Sigma-Aldrich USA Co.) em PBS.
Após a incubação de bloqueio, a membrana foi submetida à nova incubação por
mais 1 hora à temperatura ambiente, com o anticorpo primário anti-PvAMA1-DII [clone
K243 1:500 (v/v)]). Ao término desta incubação, a membrana foi submetida a 3
lavagens de 10 minutos em solução PBS-Tween [0,05% de Tween 20 (v/v), Invitrogen,
Life Technologies Corporation USA Inc.]. Após o procedimento de lavagem descrito
anteriormente, a membrana foi submetida a uma nova incubação com anticorpo antiIgG de camundongo conjugado à peroxidase (KPL, Kirkegaard & Perry Laboratories
USA Inc.) a diluição 1:1000 em solução de bloqueio pelo período de 1 hora à
temperatura ambiente. Ao término do processo descrito, a membrana foi submetida uma
última vez ao procedimento de lavagem.
A revelação por quimioluminescência, utilizando o Kit ECL Western Blotting
Analyses System (GE Healthcare USA Inc.) ocorreu em sala escura, expondo a
membrana ao filme fotográfico (GE Healthcare USA Inc.) e este às soluções de
revelação e fixação.

3.6.3 ESPECTROSCOPIA
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Os ensaios de dicroísmo circular (DC) foram realizados no espectropolarímetro
JASCO-J815 (Jasco do Brasil Comércio de Instrumentos Científicos Ltda.) disponível
na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (São Paulo, SP,
Brasil). As proteínas recombinantes PvAMA1-Belem, PvAMA1-PNG_62_MU,
PvAMA1-Indonesia_XIX, PvAMA1-SK0814-apical, PvAMA1-Sal-I e PvAMA1Chesson-I, foram acondicionadas em cubeta de quartzo de 5mm, o ensaio ocorreu nos
seguintes parâmetros: cada amostra passou pelo processo de 10 scans UV realizados a
velocidade de 20 nm/minuto, entre o comprimento de onda 260-200 nm com 1 nm de
bandwidth para respostas de 1 segundo, à temperatura de 20°C (LIMA, 2014; ROCHA
et al., 2017; VICENTIN et al., 2014). Os espectros obtidos foram corrigidos subtraindo
o sinal obtido para o tampão PBS e a elipticidade molar (θ) foi calculada para predição
das estruturas secundárias das proteínas utilizando o software CDNN Secundary
Structure Analysis (Applied Photophysics GBR Ltd., LEatherhead, SU) (BÖHM;
MUHR; JAENICKE, 1992; LIMA, 2014; ROCHA et al., 2017; VICENTIN et al.,
2014).

3.7 ANÁLISE DA IMUNOGENICIDADE EM CAMUNDONGOS

3.7.1 ANIMAIS

Os ensaios biológicos visando a avaliação da resposta imune em animais foram
iniciados após a aprovação pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de
Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, que ocorreu em 24 de maio de
2016 (Protocolo CEUA/FCF/520). Os procedimentos com uso de animais foram
realizados nas dependências do biotério da FCF/IQ-USP, em ambiente apropriado, com
temperatura, luz e umidade controladas. No presente trabalho foram utilizadas fêmeas
de camundongos entre 6-8 semanas, isogênicos da linhagem C57BL/6, com peso entre
20-25g, obtidos do biotério de experimentação da FCF/IQ-USP. Os animais foram
acomodados em gaiolas de polipropileno com tampas de aço inoxidável, contendo
maravalha estéril, a qual foi mantida limpa através de trocas ao longo do tempo de
permanência dos animais.
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3.7.2 IMUNIZAÇÕES EXPERIMENTAIS

3.7.2.1 ANÁLISE CURVA DOSE RESPOSTA

Um ensaio de análise curva dose resposta para a proteína recombinante
PvAMA1-Chesson-I foi realizado anteriormente aos ensaios envolvendo a comparação
da imunogenicidade entre as novas proteínas recombinantes. Grupos experimentais
compostos por 3 animais receberam 3 doses vacinais contendo 1, 5 ou 10µg da proteína
recombinante PvAMA1-Chesson-I, isolada, na presença de 50µg do adjuvante ácido
poli-inosínico-poli-citidílico de elevada massa molecular Poly(I:C) (InvivoGen, USA
Inc., San Diego, CA), num volume final de 0,1mL, com intervalo de 21 dias. O grupo
controle foi composto por animais imunizados apenas com o adjuvante Poly(I:C)
dissolvido em PBS.

As imunizações foram realizadas por via subcutânea (s.c) na base da cauda, as
coletas sanguíneas foram realizadas 20 dias após cada uma das doses vacinais,
adicionalmente uma coleta ocorreu 50 dias após a 3ª dose vacinal. Ao final deste
experimento os animais foram acompanhados por um período de 92 dias, permitindo
assim avaliar o título de anticorpos IgG induzidos no período de 1 mês após as 3 doses
vacinais (Figura 7). Todas as amostras sanguíneas foram processadas e o soro obtido
através de centrifugação foi identificado e estocado à temperatura de -20°C até a sua
utilização. Os soros obtidos foram avaliados por ELISA quanto ao reconhecimento das
proteínas por anticorpos IgG.
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Figura 7: Representação esquemática das imunizações, coleta sanguínea e análise dos
títulos de anticorpos IgG induzidos na análise curva dose resposta.

3.7.2.2 ANÁLISE DA IMUNOGENICIDADE DAS NOVAS PROTEÍNAS
PvAMA-1

Os grupos experimentais, compostos por 6 animais receberam 3 doses de 10µg
das proteínas recombinantes PvAMA1-Belem, PvAMA1-PNG_62_MU, PvAMA1Indonesia_XIX, PvAMA1-SK0814-apical, PvAMA1-Sal-1 e PvAMA1-Chesson-I,
isoladas ou em combinação equimolar (Mix). Adicionalmente a este experimento
incluímos a proteína PvAMA-1 previamente obtida pelo grupo em trabalho anterior
(VICENTIN et al., 2014), a fim de avaliar o desempenho das novas proteínas PvAMA-1
em comparação com o desempenho da proteína obtida anteriormente na indução de
títulos de anticorpos IgG, na presença de 50µg do adjuvante Poly(I:C), num volume
final de até 0,130mL, com intervalo de 21 dias. O grupo de controle foi composto por
animais imunizados apenas com o adjuvante Poly(I:C) dissolvido em PBS.
As imunizações foram realizadas por via subcutânea (s.c) no dorso (1ª dose
vacinal), e laterais direita e esquerda (2ª e 3ª doses vacinais), as coletas sanguíneas
foram realizadas 20 dias após cada uma das doses vacinais. Ao término deste
experimento os animais foram acompanhados por um período de 62 dias, permitindo
assim avaliar os títulos de anticorpos IgG induzidos neste período (Figura 8). Todas as
amostras sanguíneas foram processadas e o soro obtido através de centrifugação foi
identificado e estocado à temperatura de -20°C até a sua utilização. Os soros obtidos
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foram avaliados por ELISA quanto ao reconhecimento das proteínas por anticorpos
IgG.

Figura 8: Representação esquemática das imunizações, coleta sanguínea e análise dos
títulos de anticorpos IgG induzidos na análise da imunogenicidade das novas proteínas
PvAMA-1.

3.7.2.3 DETECÇÃO DE ANTICORPOS IgG INDUZIDOS PELAS
IMUNIZAÇÕES EXPERIMENTAIS

Placas de 96 poços modelo high binding costar 3590 (Corning, Sigma-Aldrich
USA Co.) foram sensibilizadas com 100ng de cada uma das proteínas homólogas
PvAMA-1, PvAMA1-Belem, PvAMA1-Sal-I, PvAMA1-PNG62_MU, PvAMA1Indonesia-XIX, PvAMA1-SK0814-apical, e PvAMA1-Chesson-I em tampão de
carbonato-bicarbonato [Na2CO3 (0,01M), NaHCO3 (0,03 M), pH=9,6]. As placas foram
incubadas durante a noite, à temperatura ambiente. Após esta incubação, as placas
foram lavadas 3 vezes com solução PBS Tween, em seguida foram adicionados
200µL/poço de solução leite- BSA-PBS [leite desnatado 5% (m/v), BSA 2,5% (m/v),
PBS pH 7,4], durante o período de 2 horas à temperatura de 37°C para o bloqueio dos
sítios inespecíficos.
O soro obtido dos camundongos, foi testado em diluição seriada, a partir de
1:100, em um volume de 50µL, seguido de incubação durante 1 hora à temperatura
ambiente. Após esta incubação, as placas foram lavadas 3 vezes com solução PBS-
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Tween, a cada poço foram então adicionados 50µL do anticorpo secundário anti-IgG de
camundongo conjugado a peroxidase (KPL, Kirkegaard & Perry Laboratories USA
Inc.), foi realizada a diluição 1:3.000 em solução leite-BSA-PBS durante o período de 1
hora à temperatura ambiente, e posteriormente a esta etapa as placas foram lavadas 3
vezes com solução PBS-Tween. A reação enzimática ocorreu a partir da adição de
1mg/mL de ο-ρ-fenilenediamina (OPD, Sigma-Aldrich USA Co.) e 0,1% (v/v) de H2O2
(Merck KGaA DEU Inc.) diluídos em tampão fosfato-citrato [200mM Na2HPO4 (Synth,
LabSynth Produtos para Laboratórios BRA Ltda.), 218mM C6H8O7 (Synth, LabSynth
Produtos para Laboratórios BRA Ltda.). Tal reação foi interrompida pela adição de
50µL de H2SO4 4N (Synth, LabSynth Produtos para Laboratórios BRA Ltda.). Os
títulos específicos anti-AMA-1 foram determinados pela maior diluição com uma DO492
superior a 0,1 determinada pelo leitor de microplacas (Awareness Technology, mod.
Stat Fax 2100, EUA). Os resultados foram expressos como títulos de anticorpos em
log10 + erro padrão da média (SEM).

3.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise estatística foi determinada, a partir da utilização do software GraphPad
PRISM® versão 5.0 (GraphPad Software, USA Inc., LA Jolla, CA). As comparações
foram realizadas pela Análise de Variância Unidimensional (One-Way ANOVA)
seguida do teste de Tukey para múltiplos eventos, a fim de comparar as diferenças
estatísticas entre as médias dos títulos anticorpos IgG obtidos para os grupos
imunizados.
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RESULTADOS
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4 RESULTADOS

4.1 OBTENÇÃO DAS NOVAS PROTEÍNAS RECOMBINANTES BASEADAS
NO ECTODOMÍNIO DE PvAMA-1

Os

plasmídeos

contendo

os novos

genes

PvAMA-1

foram obtidos

comercialmente (GenScript USA Inc, Piscataway, NJ), após a expansão clonal, foram
avaliados quanto à integridade de seus sítios enzimáticos, utilizando as enzimas de
restrição SalI, EcoRI e NotI (New England Biolabs USA Inc.). A utilização de cada
uma das enzimas mencionadas de forma isolada lineariza o plasmídeo pPIC9K. O uso
das enzimas EcoRI e NotI numa mesma reação libera o inserto do gene no plasmídeo
gerando dois fragmentos um maior de aproximadamente 9.276 bp e um fragmento
menor de aproximadamente 1.395 bp correspondente à sequência otimizada dos genes
PvAMA-1. O alinhamento das sequências de aminoácidos correspondentes as novas
proteínas PvAMA-1 é apresentado na Figura 9.
52 clones de cada levedura transformada foram utilizados para seleção quanto à
resistência ao antibiótico Geneticina (G418) em concentrações crescentes a partir de 0,5
até 8,0 mg/mL em meio YPD ágar. Os resultados obtidos para os clones PvAMA1-SalI, PvAMA1-Belem, e PvAMA1-Indonesia-XIX permitiram observar a resistência até a
concentração final de 2,0 mg/mL do antibiótico. Para o clone PvAMA1-SK0814-apical
foi observada a resistência até a concentração final de 4,0 mg/mL do antibiótico. Nos
clones PvAMA1-PNG_62_MU e PvAMA1-Chesson-I foi observada a resistência até a
concentração final de 8,0 mg/mL.
Um clone de cada levedura transformada resistente à Geneticina foi selecionado
para expressão em pequena escala. Alíquotas da cultura foram recolhidas após 48, 72 e
96 horas de indução com metanol, após a predição das melhores condições de meio de
cultivo [comparação entre o volume de cultura do meio indutor (BMMY) com o meio
repressor (BMGY)] e duração de manutenção da cultura. Os clones foram submetidos a
uma nova cultura com indução de metanol nas concentrações 0,5, 1,0 e 2,0% e a
presença das proteínas no sobrenadante foi analisada por SDS-PAGE 12% (material
suplementar). As condições que foram estabelecidas para a expressão das novas
proteínas estão descritas a na Tabela 1 e o perfil eletroforético das proteínas expressas
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nas condições que foram selecionadas pode ser observado no material suplementar
Figuras 1 e 2.
PvAMA1-SK0814-apical
PvAMA1-Chesson-I
PvAMA1-Sal-I
PvAMA1-Belem
PvAMA1-PNG_62_MU
PvAMA1-Indonesia-XIX

AAAPTVERSTRMSNPWKAFMEKYDIERTHSSGVRVDLGEDAEVENAKYRIPAGRCPVFGK
AAAPTVERSTRMSNPWKAFMEKYDIERTHSSGVRVDLGEDAEVENAKYRIPAGRCPVFGK
AAAPTVERSTRMSNPWKAFMEKYDIERTHSSGVRVDLGEDAEVENAKYRIPAGRCPVFGK
AAAPTVERSTRMSNPWKAFMEKYDIERTHSSGVRVDLGEDAEVENAKYRIPAGRCPVFGK
AAAPTVERSTRMSNPWKAFMEKYDIEKTHSSGVRVDLGEDAEVENAKYRIPAGRCPVFGK
AAAPTVERSTRMSNPWKAFMEKYDIERTHSSGVRVDLGEDAEVENAKYRIPAGRCPVFGK
**************************:*********************************

60
60
60
60
60
60

PvAMA1-SK0814-apical
PvAMA1-Chesson-I
PvAMA1-Sal-I
PvAMA1-Belem
PvAMA1-PNG_62_MU
PvAMA1-Indonesia-XIX

GIVIENSAVSFLRPVATGDQRLKDGGFAFPNADDHISPMTLANLKERYKDNVEMMKLNDI
GIVIENSAVSFLTPVATGDQRLKDGGFAFPKADDHISPMTLANLKERYKDNVETMKLNDI
GIVIENSDVSFLRPVATGDQKLKDGGFAFPNANDHISPMTLANLKERYKDNVEMMKLNDI
GIVIENSAVSFLKPVATGDQRLKDGGFAFPNANDHISPMTLENLKARYKDNVEMMKLNDI
GIVIENSAVSFLTPVATGDQRLKDGGFAFPNADDHISPMTIANLKARYKDNVEMMKLNDI
GIVIENSDVSFLKPVATGDQRLKDGGFAFPNANDHISPMTIANLKARYKDNVEMMKLNDI
******* **** *******:*********:*:*******: *** ******* ******

120
120
120
120
120
120

PvAMA1-SK0814-apical
PvAMA1-Chesson-I
PvAMA1-Sal-I
PvAMA1-Belem
PvAMA1-PNG_62_MU
PvAMA1-Indonesia-XIX

ALCRTHAASFVMAGDQNSNYRHPAVYDEKEKKCHMLYLSAQENMGPRYCSPDAQNRDAVF
ALCRTHAASFVMAGDQNSNYRHPAVYDEKEKTCHMLYLSAQENMGPRYCSPDAQNRDAVF
ALCRTHAASFVMAGDQNSNYRHPAVYDEKEKTCHMLYLSAQENMGPRYCSPDAQNRDAVF
ALCRTHAASFVMAGDQNSNYRHPAVYDEKEKTCHMLYLSAQENMGPRYCSPDAQNRDAVF
ALCRTHAASFVMAGDQNSNYRHPAVYDEKKETCHMLYLSAQENMGPRYCSSDAQNRDAVF
ALCRTHAASFVMAGDQNSNYRHPAVYDEKKETCHMLYLSAQENMGPRYCSSDAQNRDAVF
*****************************::.****************** *********

180
180
180
180
180
180

PvAMA1-SK0814-apical
PvAMA1-Chesson-I
PvAMA1-Sal-I
PvAMA1-Belem
PvAMA1-PNG_62_MU
PvAMA1-Indonesia-XIX

CFKPDKNVDFENLVYLSKNVRNDWDKKCPRKNLGNAKFGLWVDGNCEEIPYVKEVEAKDL
CFKPDKDESFENLVYLSKNVRNDWDKKCPRKNLGNAKFGLWVDGNCEEIPYVKEVEAKDL
CFKPDKDESFENLVYLSKNVRNDWDKKCPRKNLGNAKFGLWVDGNCEEIPYVKEVEAEDL
CFKPDKDESFENLVYLSKNVRNDWDKKCPRKNLGNAKFGLWVDGNCEEIPYVKEVEAKDL
CFKPDKNVDFENLVYLSKNVRNDWDKKCPRKNLGNAKFGLWVDGNCEEIPYVKEVEAKDL
CFKPDKNVDFENLVYLSKNVRNDWDKKCPRKNLGNAKFGLWVDGNCEEIPYVKEVEAEDL
******: .************************************************:**

240
240
240
240
240
240

PvAMA1-SK0814-apical
PvAMA1-Chesson-I
PvAMA1-Sal-I
PvAMA1-Belem
PvAMA1-PNG_62_MU
PvAMA1-Indonesia-XIX

RECNRIVFGASASDQPTQYEEEMTDYQKIQQGFRQNNREMIKSAFLPVGAFNSDNFKSKG
RECNRIVFEASASDQPTQYEEEMTDYQKIQQGFRQNNREMIKSAFLPVGAFNSDNFKSKG
RECNRIVFGASASDQPTQYEEEMTDYQKIQQGFRQNNREMIKSAFLPVGAFNSDNFKSKG
RECNRIVFEASASDQPTQYEEEMTDYQKIQQGFRQNNREMIKSAFLPVGAFNSDNFKSKG
RECNRIVFGASASDQPTQYEEEMTDYQKIQQGFRQNNREMIKSAFLPVGAFNSDNFKSKG
RECNRIVFGASASDQPTQYEEEMTDYQKIQQGFRQNNREMIKSAFLPVGAFNSDNFKSKG
******** ***************************************************

300
300
300
300
300
300

PvAMA1-SK0814-apical
PvAMA1-Chesson-I
PvAMA1-Sal-I
PvAMA1-Belem
PvAMA1-PNG_62_MU
PvAMA1-Indonesia-XIX

RGFNWANFDSVKKKCYIFNTKPTCLINDKNFIATTALSHPQEVDLEFPCSIYKDEIEREI
RGFNWANFDSVKKKCYIFNTKPTCLINDKNFIATTALSHPQEVDREFPCSIYKDEIEREI
RGFNWANFDSVKKKCYIFNTKPTCLINDKNFIATTALSHPQEVDLEFPCSIYKDEIEREI
RGFNWANFDSVKKKCYIFNTKPTCLINDKNFIATTALSHPREVDLEFPCSIYKDEIEREI
RGFNWANFDSVKKKCYIFNTKPTCLINDKNFIATTALSHPQEVDPEFPCSIYKDEIEREI
RGFNWANFDSVKKKCYIFNTKPTCLINDKNFIATTALPHPQEVDPQFPCSIYKDEIVREI
************************************* **:*** :********** ***

360
360
360
360
360
360

PvAMA1-SK0814-apical
PvAMA1-Chesson-I
PvAMA1-Sal-I
PvAMA1-Belem
PvAMA1-PNG_62_MU
PvAMA1-Indonesia-XIX

KKQSRNMNLYSVDGERIVLPRIFISNDKESIKCPCEPERISQSTCDFYVCNCVEKRAEIK
KKQSRNMNLHSVDGERIVLPRIFISNDKESIKCPCEPEHISQSTCNFYVCNCVEKRAEIK
KKQSRNMNLYSVDGERIVLPRIFISNDKESIKCPCEPERISQSTCNFYVCNCVEKRAEIK
KKQSRNMNLYSVDGERIVLPRIFISNDKESIKCPCEPEHISQSTCNFYVCNCVEKRAEIK
KKQSRNMNLYSVDGERIVLPRIFISNDKESIKCPCEPEHISQSTCNFYVCNCVEKRAEIK
KKQSRNMNLYSVDGERIVLPRIFISNDKESIKCPCEPEHISQGTCNFYVCNCVEKRAEIK
*********:****************************:***.**:**************

420
420
420
420
420
420

PvAMA1-SK0814-apical
PvAMA1-Chesson-I
PvAMA1-Sal-I
PvAMA1-Belem
PvAMA1-PNG_62_MU
PvAMA1-Indonesia-XIX

ENNQVVIKEEFRDYYENGEERSNKQMLLHHHHHHAAA
ENNQVVIKEEFRDYYENGEEKSNKRMLLHHHHHHAAA
ENNQVVIKEEFRDYYENGEEKSNKQMLLHHHHHHAAA
ENNQVVIKEEFRDYYENGEEKSNKQMLLHHHHHHAAA
ENNQVVIKEEFRDYYENGEEKSNKQMLHHHHHHAAAENNQVVIKEEFRDYYENGEEKSNKQMLLHHHHHHAAA
********************:***:** ***** **

457
457
457
457
456
457

Figura 9: Alinhamento das sequências de aminoácidos correspondentes as proteínas PvAMA-1. As
sequências PvAMA1-PNG_62_MU, PvAMA1-Indonesia-XIX, PvAMA1-Chesson-I, PvAMA1-SK0814apical, PvAMA1-Sal-I e PvAMA-Belem foram alinhadas utilizando a ferramenta Clustal Omega via
http://www.ebi.ac.uk/. Destacado sombreado em amarelo a região correspondente ao DI, em verde o DII,
em azul o domínio DII, em cinza a hexa histidina e em vermelho os aminoácidos que difererem da
sequência de referência PvAMA1-Sal-I.Os gaps são representados por (-), (*) resepresenta identidade de
todos os resíduos de aminoácidos (aa) na coluna indicada, (:) representa similaridade dos aa alinhados na
coluna indicada, (.) representa baixa similaridade dos aa na coluna indicada, o espaço indica quando não
há similaridade alguma entre os aa na coluna indicada.
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Tabela 1 – Condições de cultura e indução (metanol) para a expressão das novas proteínas
PvAMA-1.

Proteína

Condição de Meio

% metanol no

Tempo de manutenção

Indutor

meio indutor

da cultura

PvAMA1-Belem

mantém volume

1,0

96 horas

PvAMA1-Sal-I

concentra 50%

1,0

96 horas

PvAMA1-PNG_62_MU

concentra 50%

1,0

96 horas

PvAMA1-Chesson-I

mantém volume

1,0

96 horas

PvAMA1-SK0814-apical

concentra 50%

0,5

96 horas

PvAMA1-Indonesia-XIX

mantém volume

2,0

96 horas

Após o estabelecimento das condições de expressão, as proteínas PvAMA-1
foram submetidas à análise por immunoblotting utilizando o anticorpo monoclonal antidomínio II da proteína AMA-1 (GENTIL et al., 2010) sob condições reduzidas, a fim
de saber se os epítopos estavam expostos nas novas proteínas PvAMA-1. Foi possível
observar que o anticorpo monoclonal reconheceu as novas proteínas PvAMA-1, um
novo ensaio immunoblotting foi realizado após a purificação das novas proteínas
PvAMA-1 (Figura 10). Após o estabelecimento das condições de cultura de cada nova
proteína, a cultura inicial foi escalonada para 500 mL de BMMY, o material obtido foi
submetido a análise a partir do padrão de migração em gel SDS-PAGE 12% (Figura
11), visando atender a expressão em média escala, e obter proteína para os ensaios de
caracterização, imunizações experimentais e análise dos títulos de anticorpos obtidos a
partir das imunizações. Após a expressão em média escala, as proteínas obtidas foram
submetidas ao processo de purificação através de cromatografia por afinidade seguida
por cromatografia por troca iônica (material suplementar). As proteínas purificadas
apresentaram um bom rendimento (Tabela 2).
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Figura 10: Detecção por immunoblotting das novas proteínas PvAMA-1. Para a análise foi utilizada a
concentração de 1µg de cada proteína purificada, o anticorpo monoclonal específico anti-AMA1-DIIK243 [1:500, (v/v)], sob condições reduzidas por 2-mercaptoetanol, para a revelação foram utilizados os
reagentes Western Blotting detection reagent, AmershamTM ECLTM Prime (GE HealthCare, USA Inco.)
em filme fotográfico (GE HealthCare). MM – corresponde ao marcador de massa molecular, 01PvAMA1-SK0814-apical, 02 – PvAMA1-Belem, 03 – PvAMA1-Chesson-I, 04 – PvAMA1-Sal-I, 05 –
PvAMA1-Indonesia-XIX, 06 – PvAMA1-PNG_62_MU.

Figura 11: Padrão de migração das novas proteínas PvAMA-1. Para a análise foram utilizados

15µL de cada nova proteína obtida após a filtração do sobrenadante de cultura, sob
condições reduzidas por 2-mercaptoetanol. As novas PvAMA-1 são solúveis, a partir de
24h de indução e apresentam um padrão de migração em aproximadamente 53kDa. MM
– corresponde ao marcador de massa molecular, 1 – PvAMA1-Sal-I, 2 – PvAMA1Belem, 3 – PvAMA1-SK0814-apical, 4 – PvAMA1-Chesson-I, 5 – PvAMA1PNG_62_MU, 6 – PvAMA1-Indonesia-XIX.
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Tabela 2 – Rendimento obtido para as novas proteínas PvAMA-1

Proteína

Rendimento (mg/mL)

PvAMA1-Belem

2,510

PvAMA1-Sal-I

3,262

PvAMA1-Chesson-I

9,785

PvAMA1-SK0814-apical

2,114

PvAMA1-Indonesia-XIX

4,745

PvAMA1-PNG_62_MU

2,200

Após o processo de análise do rendimento e purificação as estruturas
secundárias das novas proteínas PvAMA-1 foram analisadas por dicroísmo circular. O
espectro DC deconvoluído das novas proteínas PvAMA-1 (Figura 12) demonstrou
variações entre as proteínas com pico entre 200 a 210 nm. Os resultados obtidos a partir
da deconvolução dos espectros de DC são apresentados na Tabela 3. Somados, os
elementos que compõem a predição da estrutura secundária das novas proteínas
PvAMA-1 apresentaram valores superiores a 100% que reforçam a confiança nos
valores obtidos nas análises como também nas deconvoluções.

Tabela 3: O resultado predito a partir da deconvolução do espectro DC para as proteínas PvAMA-1

Proteína
PvAMA1-Belem
PvAMA1-Sal-I
PvAMA1-Chesson-I
PvAMA1-Indonesia-XIX
PvAMA1-PNG_62_MU
PvAMA1-SK0814-apical

α-hélix
(%)
19,1
21,8
15,0
12,4
22,0
17,3

Folhas β
(%)
19,2
19,6
21,5
22,5
19,6
20,8

Outras
estruturas (%)
28,7
25,7
35,0
40,3
22,3
31,2

Randon Coils
(%)
42,9
39,6
49,4
54,2
38,7
45,5
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Elipticidade molar residual (deg.cm2.dcmol-1)

8000

PvAMA1-Belem

6000

PvAMA1-Sal-I
PvAMA1-Chesson-I

4000

PvAMA1-PNG_62_MU

2000

PvAMA1-Indonesia-XIX
PvAMA1-SK0814-apical
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Figura 12: Espectro DC deconvoluído das novas proteínas PvAMA-1. As novas proteínas PvAMA-1
apresentam predomínio de fitas β. O espectro DC corresponde ao sinal espectroscópico emitido pelas
novas proteínas PvAMA-1, o sinal foi captado no intervalo do comprimento de onda que compreende 200
a 260 nm foi deconvoluído através do software CDNN Secundary Structure Analysis (Applied
Photophysics)

4.2 DETERMINAÇÃO DA RESPOSTA DE ANTICORPOS INDUZIDA EM
CAMUNDONGOS

A

PARTIR

DA

VACINAÇÃO

COM

AS

NOVAS

PROTEÍNAS PvAMA-1

4.2.1 DETERMINAÇÃO DA MAGNITUDE DA RESPOSTA DE ANTICORPOS
IgG CONTRA A PROTEÍNA PvAMA1-CHESSON-I EM DIFERENTES
CONDIÇÕES

Os títulos de anticorpos anti-PvAMA1-Chesson-I

apresentaram efeito

cumulativo a partir da segunda dose da formulação vacinal administrada para o grupo
que recebeu a proteína PvAMA1-Chesson-I na concentração final de 10µg por dose
(Figura 13).

Títulos de anticorpos IgG (log 10 ) +/- SEM
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após 1a dose
após 2a dose

6

após 3a dose

**

50 dias após 3a dose
ns

ns
ns

4

*

ns

2
G1
G1 G2 G3 G4 -

G2

G3

G4

PBS + Poly(I:C)
1ug PvAMA1-Chesson-I + Poly(I:C)
5ug PvAMA1-Chesson-I + Poly(I:C)
10ug PvAMA1-Chesson-I + Poly(I:C)

Figura 13: Análise da resposta de anticorpos IgG após a imunização de camundongos com a
proteína recombinante PvAMA1-Chesson-I. Camundongos C57BL/6 foram imunizados três vezes
com 1, 5 ou 10µg da proteína recombinante emulsificada em 50µg do adjuvante Poly(I:C) com intervalo
de 21 dias. Os animais do grupo controle receberam apenas o adjuvante dissolvido em PBS. Os resultados
estão expressos como média aritmética dos títulos de anticorpos de cada grupo log10+SEM, e foram
comparados estatisticamente utilizando One-Way ANOVA, seguido por Tukey test para múltiplos
eventos. A diferença estatisticamente significativa está destacada: *(p<0,05) **(p<0,01). As diferenças
não significativas (ns) estão indicadas (p>0,05).

4.2.2 DETERMINAÇÃO DA MAGNITUDE DA RESPOSTA DE ANTICORPOS
IgG CONTRA AS NOVAS PROTEÍNAS PvAMA-1

Os títulos de anticorpos para as novas proteínas PvAMA-1 apresentaram perfis
distintos (Figura 14). As proteínas PvAMA1-Belem e PvAMA1-PNG_62_MU
induziram os maiores títulos de anticorpos sem diferença estatística significativa
(p<0,05) para o título induzido a partir da imunização com a proteína PvAMA-1
estudada anteriormente e utilizada como controle no presente experimento. Quando
comparadas aos títulos induzidos a partir da imunização com as proteínas PvAMA1Sal-I, PvAMA1-Chesson-I, PvAMA1-Indonesia-XIX e PvAMA1-SK0814-apical os
ensaios mostraram a significativa prevalência (p<0,001) entre elas. As proteínas
PvAMA1-Sal-I e PvAMA1-Chesson-I não mostraram diferença estatística significativa
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(p<0,05) nos títulos de anticorpos induzidos quando comparadas entre si, o mesmo
ocorreu na comparação entre os títulos induzidos pelas proteínas PvAMA1-IndonesiaXIX e PvAMA1-SK0814-apical. Entretanto, quando comparamos os títulos de
anticorpos induzidos a partir da imunização com a proteína PvAMA1-Chesson-I com os
títulos de anticorpos induzidos pela proteína PvAMA1-Indonesia-XIX a significativa
prevalência (p<0,01) foi observada. Por fim, em comparação os títulos de anticorpos
induzidos tanto pela proteína PvAMA1-Sal-I quanto pela proteína PvAMA1-Chesson-I
comparadas aos títulos induzidos pela proteína PvAMA1-SK0814-apical mostrou a

Títulos de anticorpos IgG (log 10 ) +/- SEM

significativa prevalência (p<0,001).
7
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PvAMA1-Chesson-I + Poly(I:C)
PvAMA1-Indonesia-XIX + Poly(I:C)
PvAMA1-SK0814-apical + Poly(I:C)

Figura 14: Análise da resposta de anticorpos IgG após a imunização de camundongos com as novas
proteínas PvAMA-1. Camundongos C57BL/6 foram imunizados três vezes com 10µg de cada proteína
recombinante emulsificada em 50µg do adjuvante Poly(I:C) com intervalo de 21 dias. Animais do grupo
controle receberam apenas o adjuvante dissolvido em PBS. A análise foi realizada pela comparação dos
títulos de anticorpos obtidos após a terceira dose vacinal. Os resultados estão expressos como média
aritmética dos títulos de anticorpos de cada grupo log10+SEM, e foram comparados estatisticamente
utilizando One-Way ANOVA, seguido por Tukey test para múltiplos eventos. A diferença
estatisticamente significativa está destacada: *** (p<0,001) ** (p<0,01). As diferenças não significativas
(ns) estão indicadas (p>0,05).

4.2.3 DETERMINAÇÃO DA MAGNITUDE DA RESPOSTA DE ANTICORPOS
IgG OBTIDA CONTRA O MIX DAS NOVAS PROTEÍNAS PvAMA-1
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Os títulos de anticorpos induzidos a partir da imunização com as novas proteínas
PvAMA-1 em combinação equimolar (Figura 15) foram concordantes aos resultados
obtidos para a vacinação utilizando as proteínas em formulação individual. Com
diferença estatística para a proteína PvAMA1-SK0814-apical que mostrou a
significativa prevalência (p<0,001) quando comparada aos títulos induzidos pelas
demais proteínas, inclusive quando comparada aos títulos induzidos pela proteína

Títulos de anticorpos IgG (log10) +/- SEM

PvAMA1-Indonesia-XIX.
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G5

G1 - PBS + Poly(I:C)
G2 - PvAMA1 + Poly(I:C)
G3 - Mix + Poly(I:C) contra PvAMA1-Belem
G4 - Mix + Poly(I:C) contra PvAMA1-Sal-I

G6
G5 - Mix
G6 - Mix
G7 - Mix
G8 - Mix

G7

G8

+ Poly(I:C) contra PvAMA1-PNG_62_MU
+ Poly(I:C) contra PvAMA1-Chesson-I
+ Poly(I:C) contra PvAMA1-Indonesia-XIX
+ Poly(I:C) contra PvAMA1-SK0814-apical

Figura 15: Análise da resposta de anticorpos IgG após a imunização de camundongos com o Mix
contendo as novas proteínas PvAMA-1. Camundongos C57BL/6 foram imunizados três vezes com a
formulação vacinal Mix contendo 2µg de cada proteína recombinante (PvAMA1-Belem, PvAMA1-Sal-I,
PvAMA1-PNG_62_MU, PvAMA1-Chesson-I, PvAMA1-Indonesia-XIX, PvAMA1-SK0814-apical)
emulsificada em 50µg

do adjuvante Poly(I:C) com intervalo de 21 dias. A análise foi realizada pela

comparação dos títulos de anticorpos obtidos após a terceira dose vacinal. Animais do grupo controle
receberam apenas o adjuvante dissolvido em PBS. Os resultados estão expressos como média aritmética
dos títulos de anticorpos de cada grupo de cada grupo em log10+SEM, e foram comparados
estatisticamente utilizando One-Way ANOVA, seguido por Tukey test para múltiplos eventos. A
diferença estatisticamente significativa está destacada: *** (p<0,001) . As diferenças não significativas
(ns) estão indicadas (p>0,05).
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4.2.4 DETERMINAÇÃO DA ESPECIFICIDADE DOS ANTICORPOS OBTIDOS
A PARTIR DA IMUNIZAÇÃO COM AS NOVAS PROTEÍNAS PvAMA-1

Com o intuito de refinar a resposta dos anticorpos induzidos a partir da
vacinação com as proteínas PvAMA-1, os anticorpos induzidos a partir da vacinação
com as proteínas PvAMA-1 de forma individual foram testados contra as proteínas
PvAMA-1, PvAMA1-Belem, PvAMA1-Sal-I, PvAMA1-PNG_62_MU, PvAMA1Chesson-I, PvAMA1-Indonesia-XIX e PvAMA1-SK0814-apical (Figura 16). Em A, ao
avaliarmos os resultados obtidos, para os anticorpos induzidos pelas proteínas PvAMA1, PvAMA1-Belem, PvAMA1-Sal-I e PvAMA1-PNG_62_MU quando comparadas
entre si não foram observadas diferenças estatísticas (p<0,05). Em B, observamos a
ausência de diferença estatística (p<0,05) ao compararmos os títulos de anticorpos
induzidos pelas proteínas PvAMA-1 e PvAMA1-Chesson-I entre si, assim como pelas
proteínas PvAMA1-Indonesia-XIX e PvAMA1-SK0814-apical entre si, no entanto
quando comparamos os títulos de anticorpos induzidos pelas proteínas PvAMA-1 e
PvAMA1-Chesson-I com os títulos de anticorpos induzidos pelas proteínas PvAMA1Indonesia-XIX e PvAMA1-SK0814-apical a significante prevalência (p<0,001) é
observada.
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Títulos de anticorpos anti-PvAMA específicos induzidos
em camundongos C57BL/6 (log 10 ) +/- SEM
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Figura 16: Os anticorpos anti-PvAMA-1 reconhecem as variantes alélicas de PvAMA-1. Os
anticorpos anti-PvAMA-1 induzidos em camundongos C57BL/6 foram testados contra as novas proteínas
recombinantes PvAMA-1. Os resultados estão expressos como média aritmética dos títulos de anticorpos
de cada grupo em log10+SEM, foram estatisticamente comparados usando One-Way ANOVA seguido por
Tukey test para eventos múltiplos. As diferenças significativas estão destacadas no gráfico: ***
(p<0,001). As diferenças não significativas (ns) estão destacadas no gráfico (p>0,05)
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DISCUSSÃO

49

5 DISCUSSÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem se empenhado na eliminação e
controle dos casos de malária nos países os quais a doença se encontra. Avanços foram
obtidos nos últimos anos, mas há muito a ser feito. Vacinas são uma estratégia
promissora para alcançarmos a eliminação da doença, a vacina RTS,S, registrada como
Mosquirix™ da fabricante GSK, voltada para proteção na infecção por P. falciparum,
estágio pré-eritrocítico, chegou ao topo das pesquisas e hoje está cotada no programa
piloto da OMS para implementação da vacina, previsto para começar neste ano de 2018
(CLEMENS; MOORTHY, 2016; WHO, 2017b). Para P. vivax não temos ainda uma
formulação vacinal que tenha alcançado tal estágio.
No presente trabalho, geramos, caracterizamos e avaliamos a imunogenicidade
de seis novas variantes alélicas baseadas na PvAMA-1, com base no estudo global de
populações da proteína PvAMA-1 (ARNOTT et al., 2013). Foi possível gerar as novas
proteínas recombinantes PvAMA1-Belem, PvAMA1-Sal-I, PvAMA1-Indonesia-XIX,
PvAMA1-SK0814-apical, PvAMA1-PNG_62_MU e PvAMA1-Chesson-I com sucesso.
O resultado obtido para o ensaio de immunoblotting confirma a expressão das proteínas
PvAMA-1. Os resultados obtidos a partir da análise de dicroísmo circular mostram
variação nos resultados encontrados para cada uma das proteínas, as proteínas
PvAMA1-Indonesia-XIX, PvAMA1-Belem, PvAMA1-Chesson-I, PvAMA1-IndonesiaXIX e PvAMA1-SK0814-apical apresentaram predomínio de folhas beta, tais achados
corroboram com os resultados encontrados em estudos anteriores (LIMA, 2014;
ROCHA et al., 2017; VICENTIN et al., 2014) assim como os resultados obtidos a partir
da análise da estrutura cristalográfica de PvAMA-1 cepa SalI feita por Pizarro e
colaboradores (2005). As proteínas PvAMA1-Sal-I e PvAMA1-PNG_62_MU
apresentaram uma pequena variação na predição de estruturas secundárias, as estruturas
α-hélix apresentaram aumento comparado aos dados encontrados nos estudos anteriores
mencionados.
Uma análise inicial da imunogenicidade da nova proteína PvAMA1-Chesson-I
sob diferentes concentrações foi performada a fim de avaliar a resposta para doses
vacinais contendo 1, 5 ou 10µg da proteína recombinante por dose. Os títulosde
anticorpos IgG induzidos a partir do regime de imunização com três doses vacinais no
intervalo de 21 dias, mostrou a significativa prevalência (p<0,01) entre o grupo que
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recebeu a dose contendo 10µg de proteína recombinante para com os demais. A dose de
10µg de proteína foi estabelecida com base neste ensaio e também nos experimentos
conduzidos em trabalhos anteriores do grupo utilizando o adjuvante Poly(I:C)
(CASALE, 2013; LIMA, 2014; PEREIRA, 2012; ROCHA et al., 2017).
Para a avaliação da imunogenicidade das novas proteínas PvAMA-1, PvAMA1Belem, PvAMA1-Sal-I, PvAMA1-Chesson-I, PvAMA1-PNG_62_MU, PvAMA1SK0814-apical e PvAMA1-Indonesia-XIX, a concentração final de 10µg de proteína
recombinante por dose, na formulação individual e 2µg de cada uma das proteínas na
combinação equimolar, foi adotada seguindo o observado no ensaio curva dose resposta
assim como nos estudos que utilizam a abordagem multi alélica para PfAMA-1 (KUSI
et al., 2009).

A análise do desempenho individual para cada nova proteína

recombinante, mostrou que os resultados obtidos a partir da indução de títulos de
anticorpos IgG para as novas proteínas PvAMA1-Belem, PvAMA1-PNG_62_MU são
equiparáveis aos resultados observados para a PvAMA-1 expressa e avaliada
anteriormente pelo grupo (VICENTIN et al., 2014), e utilizada como controle para
análise da resposta das novas proteínas PvAMA-1. A vacinação com as proteínas
PvAMA1-Sal-I, PvAMA1-Chesson-I, PvAMA1-Indonesia-XIX e PvAMA1-SK0814apical apresentaram diferença significativa nos títulos obtidos em comparação com os
demais grupos.
Os resultados observados a partir da vacinação utilizando a combinação
equimolar das novas proteínas PvAMA-1 demonstrou que as novas proteínas PvAMA1Belem, PvAMA1-Sal-I, PvAMA1-PNG_62_MU e PvAMA1-Chesson-I atuaram bem
quando administradas no mix vacinal apresentando títulos equiparáveis aos obtidos para
a proteína PvAMA-1 e aos títulos obtidos para vacinação homóloga. Este dado
corrobora com um estudo anterior em PfAMA-1, onde num ensaio utilizando três
variantes alélicas de PfAMA-1 em combinação equimolar, os resultados obtidos a partir
da vacinação de coelhos demonstrou que os títulos de anticorpos induzidos a partir da
vacinação com o mix e apresentou títulos similares aos obtidos na vacinação homóloga,
com a vantagem da formulação mix e de utilizar 1/3 de cada variante alélica por dose
(KUSI et al., 2009). A proteína PvAMA1-Sal-I teve seu título de anticorpos induzidos
reduzidos na abordagem da combinação equimolar enquanto apresentando a
significativa prevalência p<0,001 quando comparada com as proteínas PvAMA-1,
PvAMA1-Belem e PvAMA1-PNG_62_MU. A significativa prevalência p<0,001 foi
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observada quando comparamos os títulos de anticorpos induzidos pela combinação
equimolar para a proteína PvAMA1-Indonésia-XIX com as proteínas PvAMA-1,
PvAMA1-Belem e PvAMA1-PNG_62_MU. A significativa prevalência p<0,001 foi
observada também quando comparamos os títulos de anticorpos induzidos pela
combinação equimolar para a proteína PvAMA1-SK0814-apical para para com os
títulos de anticorpos induzidos a para as demais proteínas
O número de variantes alélicas requeridos para uma formulação multi gênica
que venha a cobrir o polimorfismo de AMA-1 é um assunto em discussão, visto o
número de variantes disponíveis, o estudo entre as similaridades e o potencial
antigênico das proteínas recombinantes baseadas nos antígenos AMA-1 é necessário
para uma melhor abordagem utilizando a combinação equimolar de variantes alélicas
baseadas no antígeno AMA-1. Baseado no estudo do fenômeno de diluição do epítopo,
EDiP, e sua aplicabilidade para antígenos polimórficos, com base em estudos
publicados para AMA-1, uma vacina eficaz contra este antígeno requer no mínimo três
variantes alélicas em sua formulação, indo de encontro aos recentes resultados positivos
para formulação vacinal PfAMA-1 DiCo (KUSI et al., 2017; SIRIMA et al., 2017).
Um ensaio para avaliar a especificidade dos anticorpos obtidos para cada nova
proteína recombinante foi performado e a ele adicionado a proteína PvAMA-1. Os
resultados observados para os grupos PvAMA-1, PvAMA1-Belem, PvAMA1PNG_62_MU,

PvAMA1-Sal-I

e

PvAMA1-Chesson-I

diferenças

estatísticas

significativas (p<0,05) não foram observadas ao compararmos o desempenho de
reconhecimento para cada proteína. Os anticorpos induzidos a partir da vacinação com
as proteínas PvAMA1-Indonesia-XIX e PvAMA1-SK0814-apical foram capazes de
reconhecer todas as proteínas utilizadas no ensaio, porém os títulos obtidos
apresentaram a significativa prevalência p<0,001 quando as comparamos com os títulos
de anticorpos induzidos pela proteína PvAMA-1. A resposta cruzada entre as variantes
alélicas observadas no presente estudo, é um dado bastante positivo, considerando que
estudos em PfAMA-1 com análise multigênica sustentam a abordagem multi alélica em
PfAMA-1 e a reatividade cruzada é uma aliada na busca por uma formulação eficiente
contendo um número limitado de variantes alélicas na formulação vacinal
(CHAUDHURY;

REIFMAN;

TERHEGGEN et al., 2014).

WALLQVIST,

2014;

DUTTA

et

al.,

2013;
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6. CONCLUSÃO

I.

As novas proteínas recombinantes PvAMA1-Belem, PvAMA1-Sal-I, PvAMA1Chesson-I, PvAMA1-PNG_62_MU, PvAMA1-SK0814-apical e PvAMA1Indonesia-XIX foram expressas com sucesso utilizando leveduras P. pastoris, na
forma de proteínas solúveis, puras e com bom rendimento.

II.

As novas proteínas recombinantes baseadas em PvAMA-1 demonstraram-se
imunogênicas na presença do adjuvante Poly(I:C). Quando utilizadas em
combinação equimolar, apresentaram significativa prevalência p<0,001 entre os
títulos de anticorpos induzidos para as proteínas PvAMA-1, PvAMA1-Belem e
PvAMA1-PNG_62_MU para com os títulos induzidos para as demais proteínas.

III.

A análise da resposta cruzada entre as proteínas PvAMA-1 utilizadas no
presente estudo, apresentou a significativa prevalência p<0,001 para as proteínas
PvAMA1-Indonesia-XIX e PvAMA1-SK0814-apical quando comparadas as
demais proteínas avaliadas neste estudo.

IV.

Em conjunto, os dados obtidos a partir do presente estudo demonstram que a
utilização de múltiplas variantes alélicas pode ser uma boa estratégia vacinal,
porém a análise e interpretação da resposta imune induzida pela vacinação é
dificultada pela complexidade individual das moléculas utilizadas no estudo.
Mais estudos são necessários para a predição correta de uma combinação
equimolar eficaz universal contra PvAMA-1.
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Figura Suplementar 1: Estabelecimento das condições para cultura dos novos clones PvAMA-1.
SDS-PAGE 12% corado com azul de coomassie apresentando a cinética de expressão das novas proteínas
PvAMA-1 nas diferentes condições de cultura. A – PvAMA1-Belem, B – PvAMA1-PNG_62_MU, C –
PvAMA1-Chesson-I, D – PvAMA1-SK0814-apical, E – PvAMA1-Sal-I, F – PvAMA1-Indonesia-XIX.
01-Resultado da expressão em meio 50% no tempo de 48h. 02- Resultado da expressão em meio 100% no
tempo de 48h. 03-Resultado da expressão em meio 200% no tempo de 48h. 04-Resultado da expressão
em meio 50% no tempo de 72h. 05-Resultado da expressão em meio 100% no tempo de 72h. 06Resultado da expressão em meio 200% no tempo de 72h. 07-Resultado da expressão em meio 50% no
tempo de 96h. 08-Resultado da expressão em meio 100% no tempo de 96h. 09-Resultado da expressão
em meio 200% no tempo de 96h. MM – Marcador de massa molecular (Bio-Rad).
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Figura Suplementar 2: Estabelecimento das condições de indução (metanol) para otimização da
expressão das novas proteínas PvAMA-1. SDS-PAGE 12% corado com azul de coomassie
apresentando a cinética de expressão das novas proteínas PvAMA1-1 sob diferentes condições de
indução. Em 1) P1- PvAMA1-Indonesia-XIX, P2- PvAMA1-Sal-I, P3- PvAMA1-SK0814-apical. Em 2)
P4 – PvAMA1-Belem, P5- PvAMA1-PvAMA-Chesson-I, P5- PvAMA1-PNG_62_MU, MM – Marcador
de massa molecular (Bio-Rad). A- Corresponde ao resultado da expressão com utilização de indutor na
concentração de 0,5%. B- Corresponde ao resultado da expressão com utilização de indutor na
concentração de 1,0%. C- Corresponde ao resultado da expressão com utilização de indutor na
concentração de 2,0%.
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Figura Suplementar 3A: Purificação por afinidade da proteína PvAMA1-Belem. A). B) Gel SDSPAGE 12% com o padrão de migração das alíquotas coletadas após a purificação.
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Figura Suplementar 3B: Purificação por afinidade da proteína PvAMA1-Chesson-I. A)
Cromatograma obtido para proteína PvAMA1-Chesson-I, foram coletadas as alíquotas correspondentes
aos tubos 07 a 13. B) Gel SDS-PAGE 12% com padrão de migração das alíquotas coletadas após a
purificação.
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Figura Suplementar 3C: Purificação por afinidade da proteína PvAMA1-Indonesia-XIX. A)
Cromatograma obtido para proteína PvAMA1-Indonesia-XIX, foram coletadas as alíquotas
correspondentes aos tubos 07 a 13. B) Gel SDS-PAGE 12% com padrão de migração das alíquotas
coletadas após a purificação.
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Figura Suplementar 3D: Purificação por afinidade da proteína PvAMA1-PNG_62_MU. A)
Cromatograma

obtido

para

proteína

PvAMA1-PNG_62_MU,

foram

coletadas

as

alíquotas

correspondentes aos tubos 08 a 12. B) Gel SDS-PAGE 12% com padrão de migração das alíquotas
coletadas após a purificação.
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Figura Suplementar 3E: Purificação por afinidade da proteína PvAMA1-Sal-I. A) Cromatograma
obtido para proteína PvAMA1-Sal-I, foram coletadas as alíquotas correspondentes aos tubos 09 a 12. B)
Gel SDS-PAGE 12% com padrão de migração das alíquotas coletadas após a purificação.
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Figura Suplementar 3F: Purificação por afinidade da proteína PvAMA1-SK0814-apical. A)
Cromatograma obtido para proteína PvAMA1-SK0814-apical, foram coletadas as alíquotas
correspondentes aos tubos 07 a 12. B) Gel SDS-PAGE 12% com padrão de migração das alíquotas
coletadas após a purificação.
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Figura Suplementar 3G: Purificação por troca iônica da proteína PvAMA1-Belem. A)
Cromatograma obtido para proteína PvAMA1-Belem, as alíquotas correspondentes aos tubos 13 a 18,
foram coletadas. B) Gel SDS-PAGE 12% com padrão de migração das alíquotas coletadas após a
purificação.
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Figura Suplementar 3H: Purificação por troca iônica da proteína PvAMA1-Chesson-I.A)
Cromatograma obtido para proteína PvAMA1-Chesson-I, as alíquotas correspondentes aos tubos 24 a 28,
foram coletadas. B) Gel SDS-PAGE 12% com padrão de migração das alíquotas coletadas após a
purificação.
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Figura Suplementar 3I: Purificação por troca iônica da proteína PvAMA1-Indonesia-XIX. A)
Cromatograma obtido para proteína PvAMA1-Indonesia-XIX, as alíquotas correspondentes aos tubos 14
a 18, foram coletadas. B) Gel SDS-PAGE 12% com padrão de migração das alíquotas coletadas após a
purificação.
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Figura Suplementar 3J: Purificação por troca iônica da proteína PvAMA1-PNG_62_MU. A)
Cromatograma obtido para proteína PvAMA1-PNG_62_MU, as alíquotas correspondentes aos tubos 15 a
19, foram coletadas. B) Gel SDS-PAGE 12% com padrão de migração das alíquotas coletadas após a
purificação.
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Figura Suplementar 3K: Purificação por troca iônica para proteína PvAMA1-Sal-I. A)
Cromatograma obtido para proteína PvAMA1-Sal-I, as alíquotas correspondentes aos tubos 12 a 17,
foram coletadas. B) Gel SDS-PAGE 12% com padrão de migração das alíquotas coletadas após a
purificação.
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Figura Suplementar 3L: Purificação por troca iônica para proteína PvAMA1-SK0814-apical. A)
Cromatograma obtido para proteína PvAMA1-SK0814-apical, as alíquotas correspondentes aos tubos 24
a 28, foram coletadas. B) Gel SDS-PAGE 12% com padrão de migração das alíquotas coletadas após a
purificação.
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A1. O ANEXO 1 apresenta a relação filogenética entre as novas sequências PvAMA-1.
Obtida através da análise de distâncias BioNJ utilizando o programa Seaview (versão
4)(GOUY; GUINDON; GASCUEL, 2010).
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A2. O ANEXO 2 apresenta o certificado CEUA/FCF 32.2016 -P520 da aprovação do
projeto pela Comissão de Ética no Uso de Animais.

80

A4. O ANEXO 4 apresenta o oficio CIBIo 001/2016 da aprovação do projeto pela
Comissão Interna de Biossegurança.
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A5. O ANEXO 5 apresenta a Ficha do Aluno atualizada.
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