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RESUMO 
 
 

Guimaraes LO. Análise da diversidade genética de isolados brasileiros de 
Plasmodium malariae (dissertação). São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de 
São Paulo da Universidade de São Paulo; 2012. 
 
 
Plasmodium malariae é um parasita protozoário que causa malária em humanos e 
é geneticamente indistinguível de P. brasilianum, um parasita que infecta macacos 
do Novo Mundo nas Américas do Sul e Central. P. malariae possui uma ampla 
distribuição mundial em regiões tropicais e subtropicais, porém de forma pontual, 
sendo encontrado na América do Sul, Ásia e África. Entretanto, pouco se sabe 
sobre a genética destes parasitas e a similaridade entre eles pode devido ao 
pequeno número de sequências genômicas disponíveis para essas espécies de 
Plasmodium. Recentemente, seis marcadores microssatélites e a sequencia 
completa do gene que codifica a proteína de superfície do merozoíta 1 (MSP1) 
foram descritos para estes parasitas. Neste estudo, o polimorfismo genético de 24 
isolados brasileiros de P. malariae e P. brasilianum obtidos de diferentes 
hospedeiros foi analisado através da utilização desses marcadores microssatélites 
e da região correspondente ao oitavo bloco da MSP1. Os dados epidemiológicos 
moleculares foram explorados em relação à origem geográfica e hospedeiros. Para 
todos os marcadores estudados, as amostras de símios apresentaram um 
polimorfismo mais elevado que as amostras humanas. Na análise de 
microssatélites, as amostras humanas foram polimórficas em apenas dois alelos, 
enquanto as amostras de símios foram polimórficas em cinco alelos. O alelo Pm42-
331 foi monomórfico em todas as amostras analisadas. Na análise do bloco 8 da 
MSP1, as amostras símias foram altamente polimórficas e as amostras humanas 
apresentaram quatro tipos alélicos, sendo que dois tipos alélicos (A5 e A7) foram 
encontrados em alta frequência (90%). Em ambas as análises, a amostra de 
mosquito foi mais similar a amostras simianas. Nossos dados também mostram que 
há uma possível ausência de dimorfismo alélico na MSP1 de P. malariae e P. 
brasilianum, ao contrário de outras espécies de Plasmodium. Pela primeira vez, 
amostras de humanos, símios e mosquito foram analisadas em conjunto e 
utilizadas para o primeiro estudo de polimorfismos genéticos de isolados de P. 
malariae e P. brasilianum do Brasil.   
 
Descritores: Malária. Plasmodium. Diversidade genética. 
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ABSTRACT 
 
 

Guimaraes LO. Analysis of the genetic diversity of Brazilian isolates of Plasmodium 
malariae (dissertation). São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da 
Universidade de São Paulo; 2012. 
 
 
Plasmodium malariae is a protozoan parasite that causes malaria in humans and is 
genetically indistinguishable from P. brasilianum, a parasite infecting New World 
monkeys in Central and South America. P. malariae has a wide and patchy global 
distribution in tropical and subtropical regions, being found in South America, Asia, 
and Africa. However, little is known regarding the genetics of these parasites and 
the similarity between them could be because until now there are only a very few 
genomic sequences available from these Plasmodium species. Recently, six 
microsatellite markers and the complete sequence of the merozoite surface protein 
1 (MSP1) gene have been described for these parasites. In this study, the genetic 
polymorphism of 24 P. malariae and P. brasilianum isolates obtained from different 
hosts was analyzed using these microsatellite markers and the corresponding 
region on the block 8 of MSP1. The molecular epidemiological data were explored in 
relation to geographical origin and hosts. For all markers studied, the simian 
samples showed a higher polymorphism than human samples. In microsatellite 
analysis, the human samples were polymorphic only in two alleles, while simian 
samples were polymorphic in five alleles. The allele Pm42-331 was monomorphic in 
all samples analyzed. In the analysis of Block 8 of MSP1, the simian samples were 
highly polymorphic and human samples showed four allele types with two allelic 
types (A5 and A7) frequently found (90%). In both analyzes, the mosquito sample 
was more similar to simian samples. Our data also show that there is a likely 
absence of allelic dimorphism of MSP1 from P. malariae and P. brasilianum, as 
opposed to other Plasmodium species. For the first time, samples of humans, 
monkeys and mosquito were analyzed together and used for the first study of 
genetic polymorphisms in P. malariae and P. brasilianum isolates from Brazil. 
 
Descriptors: Malaria. Plasmodium malariae. Genetic diversity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A malária é uma doença causada por um protozoário parasita do gênero 

Plasmodium e é transmitida através da picada da fêmea do mosquito do gênero 

Anopheles. No entanto, existem outras formas de transmissão, que embora raras, 

devem ser consideradas, tais como: transfusão sanguínea de sangue infectado, 

transplantes de órgãos infectados e transmissão transplacentária. A doença em 

seres humanos pode apresentar diferentes formas, dependendo da espécie do 

parasita, seus aspectos genéticos e fatores individuais do hospedeiro, como idade e 

situação imunológica. Estas variáveis têm grande influência sobre todos os 

aspectos da doença, tais como: epidemiologia, patogênese, manifestações clínicas 

(Tabela 1) e de gestão. A malária é a doença parasitária mais importante para o 

homem, com distribuição em mais de 100 países (Figura 1). Mais de um bilhão de 

pessoas são afetadas por esta endemia que causa cerca de 1-3 milhões de mortes 

a cada ano (Scotto, 2010; WHO, 2010). 

 De acordo com o CDC (2012), 3,3 milhões de pessoas vivem em áreas de 

risco para transmissão de malária (109 países). Ainda, 35 países (30 na África Sub-

Saariana e 5 na Ásia) são responsáveis por 98% das mortes globais pela doença, 

sendo a quinta causa de morte por doença infecciosa no mundo e a segunda na 

África. Em sua revisão, Murray et al. (2012) estimaram que 1.238.000 pessoas 

morreram de malária no mundo em 2010 (Figura 2). 
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Figura 1 - Países ou áreas de risco de transmissão da malária, 2010. Em azul 
escuro estão áreas ou países onde ocorre a transmissão e em azul claro onde há 
um risco limitado de transmissão da malária. Fonte: World Health Organization, 
2010. 
  
 
 
Tabela 1 - Características clínicas das 5 malárias que podem acometer o homem. 
Infecção P. vivax P. ovale P. malariae P. falciparum P. knowlesi 
Período de 
incubação 

8-17 d 10-17 d 18-40 d 8-11 d 9-12 d 

Sinais e Sintomas 
Padrão 
inicial de 
febre 

Irregular 
(48h) 

Irregular 
(48h) 

Regular 
(72h) 

Continuamente 
remitente 

Regular  
(24h) 

Periodicida-
de dos 
sintomas 

48 h 48 h 72 h 36-48 h 24-27 h 

Paroxismo inicial 
Severidade Moderado 

a severo 
Leve Moderado a 

severo 
Severo Moderado 

a severo 
Duração 
média 

10 h 10 h 11 h 16-36 h Não 
disponível 

Limitações 
na 
parasitemia 

He  
jovens 

He 
jovens 

He  
maduros 

Todos os He Todos os 
He 

Anemia Leve a 
moderada 

Leve Leve a 
moderada 

Severa Moderada 
a Severa 

Síndrome 
nefrótica 

Possível Rara Muito 
comum 

Rara Comum 

He= eritrócitos. 
Fonte: Garcia, 2010. 
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Figura 2 - Número de óbitos por malária, por região, de 1980 a 2010. A. Em 
indivíduos menores de cinco anos. B. em indivíduos maiores de cinco anos. Fonte: 
Murray et al. (2012). 
 

 Existem mais de 100 espécies de plasmódios que podem infectar 

numerosas espécies de animais. Destas, apenas cinco podem causar infecções em 

humanos sob condições naturais: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, 

Plasmodium malariae, Plasmodium ovale e Plasmodium knowlesi (Bray et al., 1982; 

Schawartz 2009; Vythilingam et al., 2008). Estas espécies diferem 

morfologicamente, imunologicamente, em suas distribuições geográficas, em seus 

padrões de recaídas e em suas respostas a drogas. O P. falciparum é o agente da 

malária severa, potencialmente fatal e o principal causador de mortes em crianças 

jovens na África (Snow et al., 2004). O P. vivax é a espécie mais comum e as 

infecções por esta espécie raramente são fatais. O parasita menos comum é o P. 

ovale que é restrito ao Oeste Africano e o P. malariae é encontrado por todo 

mundo, mas também em baixa frequência. O P. knowlesi foi recentemente descrito 

como a quinta espécie de Plasmodium causadora de malária em humanos, e sua 

distribuição está limitada a áreas do sudeste Asiático. Apesar de P. falciparum e P. 

vivax poderem causar anemia severa, anemia leve é mais comum em infecções por 

P. vivax, enquanto anemia severa por P. falciparum é a maior causa de mortes na 

África. Adicionalmente, no caso de P. falciparum, os eritrócitos infectados podem 
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obstruir pequenos vasos sanguíneos e, se isso ocorrer no cérebro, resulta em 

malária cerebral, uma complicação que é muitas vezes fatal. P. ovale e P. vivax 

possuem estágios dormentes no fígado denominados hipnozoítas que podem 

permanecer neste órgão durante semanas até muitos anos, antes de iniciarem uma 

nova rodada de esquizonia pré-eritrocítica, resultando em recaídas da doença. Em 

alguns casos o P. malariae pode produzir uma infecção de longa duração em 

estágios sanguíneos que, se não tratada, pode persistir assintomaticamente no 

hospedeiro humano por longos períodos que se estendem a várias décadas (rev. 

por Tuteja et al., 2007). A contagem parasitária de P. malariae é comumente baixa, 

em comparação com P. falciparum e P. vivax. Esta parasitemia é devida a alguns 

fatores como: pequeno número de merozoítas produzidos pelo ciclo eritrocítico, um 

ciclo eritrocítico longo (72 h), preferência do parasita por eritrócitos velhos e a 

combinação de fatores que propiciam o desenvolvimento de imunidade precoce no 

hospedeiro, mantendo esta baixa parasitemia (Collins e Jeffery, 2007). 

 

 

1.1 O Ciclo de Vida dos Plasmódios 

 

 

 O ciclo de vida dos parasitas é extremamente complexo e necessita de 

expressão de proteínas especializadas para sua sobrevivência em seus 

hospedeiros invertebrados e vertebrados. Estas proteínas são necessárias para 

sobrevivência intracelular e extracelular, para invasão de uma variedade de tipos 

celulares e para seu escape da resposta imune do hospedeiro. O seu ciclo de vida 

está esquematizado na figura 3. Para todas as espécies de Plasmodium que 

infectam humanos, o ciclo é basicamente o mesmo, havendo uma fase sexuada 

seguida por esporogonia em um mosquito do gênero Anopheles e uma fase 
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assexuada no hospedeiro humano com esquizogonia eritrocítica e pré-eritrocítica 

(Cogswell, 1992; SUCEN, 2012). Os gametócitos são ingeridos durante a 

alimentação do mosquito e ocorre um processo chamado de exflagelação no 

microgametócito, resultando na formação de oito microgametas móveis que 

fertilizarão o macrogameta, formando o oocineto móvel. Este oocineto penetrará na 

parede do intestino do Anopheles. Sobre a membrana basal, o oocineto se 

desenvolve. Após um período de duas a três semanas, dependendo da 

temperatura, centenas a milhares de esporozoítas são originados de cada oocisto. 

O oocisto se rompe, os esporozoítas são liberados na hemolinfa do mosquito e, 

pela circulação, são levados até as glândulas salivares, onde eles se concentram 

nas células acinares. Durante a alimentação da fêmea do Anopheles, um pequeno 

número de esporozoítas (>100) é injetado nas vênulas do hospedeiro vertebrado. 

No homem, dentro de uma hora após a inoculação de esporozoítas na corrente 

sanguínea, estes irão invadir os hepatócitos, onde o parasita matura em 

aproximadamente 15 dias. Centenas de merozoítas são produzidos em cada 

esquizonte. Após liberação, estes merozoítas invadem os eritrócitos e iniciam o 

ciclo eritrocítico, formando trofozoítas (Figura 4). Em P. malariae, não há evidência 

de forma quiescentes no fígado (hipnozoítas) como ocorre nas infecções por P. 

vivax e P. ovale em humanos. No entanto, nem todas as formas do fígado irão 

maturar no mesmo dia. Estudos indicam que estas formas podem liberar 

esporozoítas durante alguns dias. Seguindo o desenvolvimento do ciclo eritrocítico, 

que dura 72 h, uma média de 6 a 14 merozoítas são liberados de cada esquizonte e 

invadem outros eritrócitos. Alguns merozoítas se desenvolvem em 

microgametócitos ou macrogametócitos. Quando estas formas são pegas durante a 

alimentação do mosquito, o ciclo se repete (Coatney, 1972; Collins e Jeffery, 2007; 

Scotto, 2010; Tuteja, 2007). 
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Figura 3 - Ciclo de vida do Plasmodium sp. 
Fonte: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2012) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 4 - Formas sanguíneas de P. malariae. A- Trofozoíto jovem em anel. B- 
Trofozoíto em banda. Fonte: CDC, 2012. 
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1.2 A Malária no Brasil 

 

 

 No Brasil, a malária ainda é o maior problema de saúde pública nacional, 

com aproximadamente 306 mil casos registrados em 2009 (Oliveira-Ferreira et al, 

2010). Cerca de 2/3 dos casos de infecção por malária nas Américas ocorrem na 

Bacia Amazônica Brasileira (Garcia, 2010).  Nacionalmente a doença é causada por 

três espécies de plasmódios: P. vivax (83,7%), P. falciparum (16,3%) e P. malariae, 

em uma pequena proporção dos casos. Não há transmissão autóctone de P. ovale 

e P. knowlesi (Oliveira-Ferreira et al., 2010). Atualmente, a região Amazônica 

concentra 99.8% dos casos de malária descritos no Brasil. Na região Extra 

Amazônica, a transmissão de malária é situada principalmente em regiões de Mata 

Atlântica, onde é hipoendêmica e controlada (Figuras 5, 6 e 7) (Deane, 1992; 

Oliveira-Ferreira et al., 2010). Os Estados do Paraná, Espírito Santo e São Paulo 

são responsáveis por 88% da malária Extra Amazônica (Brasil, 2008). O Estado de 

São Paulo é o estado que detém uma das maiores áreas de Mata Atlântica 

remanescentes (http://mapas.sosma.org.br/dados/). Esta floresta tropical tem 

muitas bromélias que são um ambiente ideal para mosquitos do gênero Anopheles 

do subgênero Kerteszia, principalmente Anopheles (Kerteszia) cruzii, que usa o áxil 

destas plantas como habitat para as suas formas larvárias (Forattini et al., 1996). 

No Estado de São Paulo, um dos municípios com alto índice de casos relatados de 

malária humana é Juquitiba, que anualmente apresenta casos esporádicos de 

malária autóctone (CVE, 2008).  Apesar do pequeno número de casos clínicos de 

malária, grande parte da população mostra evidência sorológica de uma exposição 

recente a diferentes variantes de P. vivax ou P. malariae (Curado et al., 1997), 

sugerindo uma alta prevalência de infecção assintomática, que muitas vezes é 
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subestimada, visto que os programas de controle são baseados na pesquisa 

passiva e ativa de casos sintomáticos (Brasil. Ministério da Saúde, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Número de casos de malária autóctone observados na região Extra-
amazônica, de 1999 a 2007. Fonte: Oliveira-Ferreira et al., 2010. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Número de casos de malária registrados anualmente, de 1960 a 2009, na 
Região Amazônica Brasileira. Fonte: Oliveira-Ferreira et al., 2010. 
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Figura 7 - Áreas de risco para malária no Brasil em 2006. 
Fonte: Sivep-Malária, Sinan/SVS/MS, Brasil, 2007. 
 

 

1.3 Plasmodium malariae e P. brasilianum 

 

 

 Não existem dados precisos sobre a prevalência de P. malariae, mas uma 

estimativa mínima de 67 milhões de infecções mundiais ao ano pode ser calculada 

por comparação com a prevalência de P. falciparum (Breman et al., 2001; 

Greenwood et al., 1991). Mesmo que a distribuição da infecção por P. malariae seja 

descrita como pontual este parasita é observado em todas as regiões endêmicas 

para malária no mundo (Haworth, 1988). 

 O P. malariae tem sido considerado de menor importância por causar 

moderada patogenia e ser de baixa prevalência. Em regiões endêmicas, a 

prevalência de P. malariae, baseada no exame microscópico padrão, a gota 

espessa, pode variar entre 4 e 20% (Fandeur et al., 2000; Greenwood et al., 1987; 
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Molineaux e Grammiccia, 1980; Smith et al., 1993, 2001; Trape et al., 1994). 

Estudos baseados em diagnóstico pelo método de PCR (reação em cadeia da 

polimerase) mostram que esta prevalência baseada na microscopia é 

grosseiramente subestimada, devido sua incapacidade de detectar baixos níveis de 

parasitemia, particularmente quando esta espécie está em co-infecção com outras 

espécies de plasmódios (Kawamoto et al., 1999; Singh et al., 1999). Quando o 

diagnóstico de P. malariae é realizado comparando-se gota espessa e PCR, a 

prevalência deste parasita é 8 a 30 vezes maior pelo PCR, que é capaz de detectar 

baixíssimas parasitemias e diferenciar P. malariae de P. vivax, o que é uma grande 

dificuldade na gota espessa (Mehlotra et al., 2000; Scopel et al., 2004; Voorham et 

al., 1993; Zhou et al., 1998). 

 Estudos sorológicos (Arruda et al., 1996; Curado et al., 1997) e moleculares 

(Cavasini et al., 2000; Di Santi et al., 2004; Scopel et al., 2004), realizados em 

humanos no Brasil, também demonstraram que P. malariae é bem mais prevalente 

do que o mostrado pela gota espessa. Como em outros estudos, os trabalhos 

realizados em diferentes regiões endêmicas brasileiras indicam que por PCR, P. 

malariae é detectado em aproximadamente 10% dos casos de malária (Tabela 2).  

 Epidemias causadas por P. malariae são muito raras. Elas podem ocorrer 

em comunidades isoladas, mas são leves e se desenvolvem vagarosamente, como 

ocorreu em uma ilha de Granada em 1978 (Tikasingh et al., 1980). 

Interessantemente, essa epidemia aconteceu 16 anos após o final da campanha de 

erradicação da malária, provavelmente devido à renovação da transmissão a partir 

de casos recrudescentes. 
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Tabela 2 - Estudos que comparam diagnóstico de Plasmodium malariae por gota 
espessa (GE) e PCR. 
Região e País GE (%) PCR (%) Mistas a (%) Referências 
Pacífico      
PNG (Drikikir) 14,4 37,0 91,8 Mehlotra et al. (2000) 
PNG (Liksul) 1,1 10,0 75,8 Mehlotra et al. (2000) 
PNG (Wosera) 2,0 21,8 72,9 Mehlotra et al. (2000) 
PNG (Wosera) 4,0 12,4 69,3 Kasehagen et al. (2006) 
África      
Camarões 1,1 7,6 100,0 Walker-Abbey et al. 

(2005) 
Guiné Equatorial 18,7 39,2 92,9 Rubio et al. (1999) 
Guiné Bissau 0,0 23,3 97,7 Snounou et al. (1993) 
Américas      
Brasil 1,2 11,9 69,5 Scopel et al. (2004) 
Brasil 3,1 13,8 88,9 Di Santi et al., (2004) 
Brasil  0,0 9,4 88,9 Cavasini et al. (2000) 
Ásia      
Fronteira Tailândia-
Mianmar  

2,2 24,3 99,2 Zhou et al. (1998) 

a Proporção de infecções por P. malariae diagnosticadas por PCR que são co-
infecções com P. falciparum e/ou P. vivax. Fonte: Mueller et al., 2007. 
 
 
 
 Apesar do P. malariae ser classicamente descrito como um parasita 

responsável por casos oligossintomáticos ou mesmo assintomáticos, com evolução 

benigna do quadro clínico e parasitológico, altas parasitemias e malária cerebral já 

foram descritas em paciente esplenectomizado (Tapper e Armstrong, 1976). Há 

ainda uma complicação imunológica conhecida como “Síndrome nefrótica”, 

resultante de uma infecção crônica, que leva à deposição de complexos antígeno-

anticorpo dentro dos glomérulos, e pode causar mortalidade infantil, mesmo após o 

tratamento da malária (Abdurrahman et al., 1990; van Velthuysen et al., 2000). 

 O P. malariae não recai a partir de formas persistentes no fígado. No 

entanto, os parasitas do estágio sanguíneo persistem por períodos extremamente 

longos, sem sintomas no homem. Existem relatos de indivíduos que após deixarem 

áreas endêmicas, transmitiram a doença através de transfusão sanguínea e seus 

receptores adoeceram. Há também relatos de indivíduos assintomáticos nos quais, 
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após estresse, a infecção recrudesceu após muitos anos de dormência (Mueller et 

al., 2007).  

 Para malária transfusional, o P. malariae tem notável importância, sendo o 

principal plasmódio detectado (Nahlen et al., 1991). Collins et al. (1994) descrevem 

um caso de malária transfusional em que o doador provavelmente adquiriu a 

infecção por P. malariae na China 50 anos antes. Vinetz et al. (1998) relataram um 

caso de infecção adquirida 40 anos antes de uma esplenectomia quando, então, o 

indivíduo adoeceu.  

No Brasil, há três relatos recentes de malária transfusional devido P. 

malariae que envolveram doadores assintomáticos com deslocamento 

exclusivamente para áreas de Mata Atlântica (Di Santi et al., 2005; Kirchgatter et 

al., 2005; Scuracchio et al., 2011). Em um desses casos, o paciente era 

esplenectomizado, desenvolveu uma alta parasitemia e foi a óbito (Kirchgatter et 

al., 2005).  

 Dos 45 casos de malária transfusional notificados nos Estados Unidos da 

América, de 1972 a 1988, 38% foram causados por P. malariae (Nahlen et al., 

1991). Na Nigéria, nos anos 80, 1,2% do total de doadores apresentava P. malariae 

(Emeribe e Ejezie, 1989). Essa prevalência em malária transfusional deve-se ao 

fato de P. malariae ser o único agente etiológico da malária humana capaz de 

causar infecções assintomáticas por décadas (Vinetz et al., 1998), associadas a 

baixas parasitemias e exame físico normal (Guerrero et al., 1983; Bruce-Chwatt, 

1972). Entretanto, após imunossupressão, os sintomas clássicos de malária quartã 

podem aparecer (Vinetz et al., 1998). 

 Na América do Sul, P. malariae é considerado um agente de infecção 

zoonótica, porque este parasita é idêntico ao P. brasilianum, um parasita que 

infecta macacos do novo mundo e ambos, homens e primatas não humanos em 

áreas endêmicas mostram soropositividade a antígenos de P. malariae e P. 
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brasilianum (Mueller et al., 2007). De fato, P. malariae e P. brasilianum não podem 

ser distinguidos nem morfologicamente (Coatney et al., 1972; Taliaferro, 1934), nem 

molecularmente (Cochrane et al., 1985; Lal et al., 1988) e não há diferenças em 

seus ciclos esporogônicos (Collins et al., 1969) e exoeritrocíticos (Garnham et al., 

1963). Estudos realizados por Deane (1964; 1976; 1992) demonstram uma ampla 

distribuição geográfica para P. brasilianum, do Panamá à Bacia Amazônia 

Brasileira. P. brasilianum foi a única espécie detectada em macacos na Bacia 

Amazônica e estudos sorológicos têm demonstrado alta prevalência de anticorpos 

contra P. malariae / P. brasilianum  em macacos e em tribos indígenas locais, 

sugerindo que esta forma de malária é uma zoonose autêntica nesta região (De 

Arruda et al., 1989).  

 Deane (1992) sugeriu que espécies de malária simiana poderiam ser 

responsáveis por estes casos de “malária-bromeliana” em áreas de floresta, onde 

macacos do gênero Allouata e Cebus e o An. (K.) cruzii e An. (K.) bellator, que se 

reproduzem no interior das coleções de água formadas dentro das bromélias, estão 

presentes.   

 O primeiro relato de malária simiana no continente americano foi em 1908, 

quando Gonder & von Berenberg-Gossler encontraram o parasita em um macaco 

(Cacajao cabus – macaco inglês) oriundo do estado brasileiro do Amazonas. Neste 

estudo o parasita foi nomeado de P. brasilianum e após um estudo detalhado de 

sua morfologia já foi verificada sua similaridade com P. malariae. Este parasita, 

após alguns anos, foi observado novamente em algumas espécies de símios em 

diversos países americanos. Em 1951, o P. simium foi descrito em primatas de 

região de Mata Atlântica (revisado por Deane, 1992) e, até o momento, estas são 

as duas únicas espécies de Plasmodium encontradas em símios no Brasil (Deane, 

1992; Duarte et al., 2008; Yamasaki et al., 2011).    
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1.4 Genética do P. malariae  / P. brasilianum  

 

 

Devido à dificuldade de se desenvolver estudos com P. malariae, poucos 

projetos têm esse parasita como alvo, apesar de sua importância, como descrito 

anteriormente. O cultivo contínuo in vitro deste parasita ainda não foi estabelecido e 

maiores quantidades de parasitas precisam ser obtidas de infecções em primatas 

não humanos, o que é muito difícil e tem um alto custo (Deane, 1964; Nacional 

Research Council, 1996). Portanto, a disponibilidade limitada de DNA de P. 

malariae tem resultado em uma escassez de informação sobre a genética ou o 

genoma deste parasita. Em outubro de 1998, uma busca no banco de dados 

GenBank mostrou que menos de 15 genes haviam sido identificados para P. ovale 

e P. malariae (Carlton et al., 1999). Em 2008, a situação havia mudado muito 

pouco: das sequências nucleotídicas no GenBank para P. malariae, a maioria eram 

de genes que codificavam a proteína circumsporozoíta (CSP) ou regiões de genes 

ribossomais (nucleares ou do apicoplasto). Existiam ainda duas sequências de 

genes mitocondriais (cytb e COX1), uma de gene de apicoplasto, uma de 

pseudogene e seis eram de outros genes [dihidrofolato redutase timilato sintase, 

lactato desidrogenase, superóxido dismutase, plasmepsina, msp1-like (apenas uma 

pequena região) e cisteíno protease] (Figura 8). Atualmente, este cenário apresenta 

pouca diferença, pois embora o número de sequências depositadas tenha 

aumentado, a maioria foram sequências repetidas dos genes citados anteriormente. 

As novas sequências adicionadas foram quatro sequências de microssatélites e 

duas de minissatélites (Bruce et al., 2007) e a sequência completa do gene que 

codifica a Proteína de Superfície do Merozoíta (MSP1) (Birkenmeyer et al., 2010).  

Até pouco tempo atrás, apenas três genes eram estudados quanto a 

polimorfismos genéticos entre cepas de P. malariae: ssrRNA (Liu et al., 1998; 



28 
 

Kawamoto et al., 2002), msp1 (Fandeur et al., 2000) e csp (Ayala et al., 1999; 

Escalante et al., 1995; Tahar et al., 1998). Entretanto, a utilidade destes genes 

como marcadores genéticos no estudo de populações é limitada, visto que ssrRNA 

é sujeito a conversão gênica e os produtos de msp1 e csp são os principais alvos 

do sistema imune do hospedeiro e estão, portanto, sob pressão seletiva.  

 Por esta escassez de dados pouco se sabe sobre a genética ou estrutura de 

população deste parasita. Como a sequência completa da PmMSP1 foi descrita 

recentemente, não há estudos utilizando sequências polimórficas deste gene para 

análise da estrutura de população de P. malariae. Há apenas um estudo que 

compara sequências de uma pequena região gênica obtidas de isolados de P. 

brasilianum com apenas uma sequência de isolado de P. malariae (Fandeur et al., 

2000). Os únicos dados epidemiológicos moleculares para este parasita foram 

descritos a partir do estudo de seis marcadores microssatélites (Bruce et al., 2007, 

2011).  

 Pelas limitações dos estudos que comparam P. malariae e P. brasilianum, 

as questões sobre a história evolucionária entre P. malariae e P. brasilianum 

continuam não resolvidas. Assim, pela impossibilidade de diferenciá-los sugere-se 

uma recente transferência entre hospedeiros humanos e primatas (Escalante et al., 

1995, 1998; Qari et al., 1996). Entretanto, a direção da transferência ainda é 

duvidosa, com razões apontando para a transferência do humano para o macaco e 

vice-versa (Ayala, 1998). 
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Figura 8 - Dados sobre sequências nucleotídicas de P. malariae e P. brasilianum 
(2007). 
 
 
 Em seu estudo, Tazi e Ayala (2011) analisaram sequências disponíveis no 

GenBank de três diferentes genes (csp, msp1 e ssurRNA) demonstrando que a 

transferência de hospedeiro provavelmente ocorreu do P. brasilianum para o P. 

malariae, devido à baixa diversidade alélica encontrada no P. malariae. Mesmo que 

seus resultados estejam de acordo com estudos anteriores (Escalante et al., 1995), 

os autores concluem que estes resultados são limitados em razão da pouca 

quantidade de sequências disponíveis para estas espécies. 
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1.5  Microssatélites 

 

 

Os microssatélites são sequências simples de DNA que se repetem em 

“tandem” e são encontrados em menor ou maior abundância no genoma de quase 

todos os organismos conhecidos (Chambers e MacAvoy, 2000). Segundo Goldstein 

e Pollock (1997), quando a unidade de repetição possui de 1 a 6 pb são 

denominadas microssatélites, acima disto são ditas minissatélites. Para simplificar, 

o termo microssatélites será utilizado neste trabalho para descrever esses 

marcadores (tanto microssatélites, como minissatélites). 

Os microssatélites se distribuem de forma uniforme entre áreas 

intergênicas, com exceção dos telômeros, e raramente em regiões codificantes, no 

caso da unidade de repetição ser um trinucleotídeo (Hancock, 1999).  

 Estas repetições são consideradas fáceis de caracterizar (Barker, 2002) e 

mostram um vasto polimorfismo, devido à variação no número de repetições de 

suas unidades, graças ao processo de perda ou ganho de suas unidades de 

repetição (Scholetter, 1998). Segundo Chambers et al. (2000), os microssatélites 

são classificados de acordo com o tipo de unidade de repetição no lócus, sendo 

puro (quando há apenas um tipo de unidade de repetição), composto (quando há 

dois tipos de unidades de repetição) e complexo (existindo três ou mais tipos de 

unidades de repetição). Adicionalmente, utiliza-se o termo interrompido ou 

imperfeito para indicar a presença de unidades simples não repetitivas 

internamente no lócus.  

Atualmente, os microssatélites são uns dos marcadores de escolha para 

estudos de genética de populações e têm sido amplamente utilizados para 

investigar a diversidade genética de Plasmodium como P. vivax e P. falciparum, 

devido sua abundância, alto grau de mutações e uma evolução neutra (Albrecht et 
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al., 2006; Anderson et al., 2000; Ferreira et al., 2002; Hoffmann et al., 2003; 

Hoffmann et al., 2006; Joy et al., 2004; Karunaweera et al., 2007; Martha et al., 

2007). 

Somente em 2007, Bruce e colaboradores estabeleceram um protocolo 

para caracterização genética das amostras de P. malariae através de 

microssatélites, onde seis loci foram utilizados (Tabela 3). Os autores realizaram 

uma análise preliminar com esses marcadores em alguns isolados de laboratório 

(quatro isolados) e de campo (74 isolados) provenientes de sete países (Uganda, 

Brasil, Colômbia, Peru, Malaui, Gâmbia e Tailândia). Apesar do número pequeno de 

amostras da América do Sul (uma de P. malariae e duas de P. brasilianum), a 

diversidade alélica nestes isolados foi restrita, visto que duas dessas amostras 

apresentaram genótipos multilocus idênticos e a outra variou destas em apenas um 

lócus. Além disso, eles verificaram que o alelo Pm09-299 foi encontrado apenas 

nessas amostras, sendo considerado por esses autores como um marcador para 

amostras da América do Sul. Porém, esses encontros podem estar relacionados ao 

fato dessas amostras serem isolados mantidos em laboratório já há muito tempo. É 

importante ressaltar que em todos os casos, os genótipos detectados mais que uma 

vez foram encontrados na mesma região geográfica (Bruce et al., 2007), podendo a 

metodologia ser utilizada para análise de populações geograficamente distintas. 

Digno de nota ainda é o fato de que os isolados de P. brasilianum apresentaram 

praticamente o mesmo genótipo de P. malariae, o que confirma a hipótese de 

alguns autores de que P. brasilianum e P. malariae são uma só espécie (Ayala et 

al., 1999). Entretanto, a análise de um número maior de amostras é necessária 

para esclarecer esses resultados. 

 
 
 
 
 



32 
 

Tabela 3 - Características alélicas dos loci polimórficos de microssatélites. 
 

Lócus Unidade de repetição* Tamanho do 
alelo (bp) 

No. de alelos 
distintos 

Pm02 (CATA)23 167–205 10 
Pm09 (GCAAAATAACAAAAAGA)11 299–351 5 
Pm11 (TAAAACAAAAA)11 256–309 6 
Pm25 (GT)17 100–135 10 
Pm34 (CA)25 204–231 9 
Pm42 (CAATT)7 326–341 4 

* O número de repetições é dado para o isolado de laboratório P. malariae Brasil I. 
Fonte: Bruce et al., 2007. 
 

 

1.6  Proteína de Superfície do Merozoíta 1 

 

 

A proteína de superfície do merozoíta 1 (MSP1) é o principal antígeno de 

superfície das formas invasivas de Plasmodium sp. nas células sanguíneas. 

Provavelmente por causa da sua abundância e localização proeminente na 

superfície celular, a MSP1 é um alvo primário do sistema imune do hospedeiro e os 

anticorpos que reconhecem várias regiões desta proteína são detectados em uma 

grande percentagem dos indivíduos em áreas endêmicas (Tolle et al., 1993). 

Anticorpos reconhecendo MSP1 são rapidamente detectáveis depois da infecção 

por Plasmodium fazendo desta proteína um importante componente para o 

desenvolvimento de uma vacina para malária (Greenwood e Targett, 2011; 

Putaponrtip et al., 2002). No entanto, tanto em P. falciparum quanto em P. vivax, a 

MSP1 apresenta um extenso polimorfismo em diferentes áreas geográficas, 

representando o maior obstáculo para o desenvolvimento para uma vacina efetiva 

(Brito e Ferreira, 2011; Kadekoppala e Holder, 2010). Embora sequências do gene 

codificante da MSP1 para P. falciparum e P. vivax (PfMSP1 e PvMSP1) tenham 

sido descritas há muito tempo (Holder et al., 1985; del Portillo et al., 1991), este 
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gene foi identificado apenas recentemente para P. malariae (GenBank FJ824669) 

(Birkenmeyer et al., 2010).  

A MSP1 é sintetizada no início da esquizogonia como um precursor de 

aproximadamente 195 kDa que sofre uma série de clivagens proteolíticas (Holder, 

1988; Holder et al., 1992). No momento de saída do merozoíta da célula do 

hospedeiro, a MSP1 sofre uma etapa de processamento primário pela protease 

subtilisina-like SUB1 para produzir quatro polipeptídeos (Koussis et al., 2009). O 

complexo multipartido da MSP1 residente na superfície dos merozoítas livres é 

eliminado no momento da invasão do eritrócito em uma etapa de processamento 

secundário por uma segunda protease subtilisina-like, SUB2 (Harris et al., 2005), 

que media a clivagem proteolítica da MSP142 em dois fragmentos, MSP133 e 

MSP119. Esta clivagem libera o complexo contendo MSP133 na forma solúvel e a 

MSP119 permanece ancorada por GPI (“glycosylphosphatidylinositol”) na superfície 

do parasita que invade o eritrócito. A MSP119 é composta de dois domínios EGF 

(fator de crescimento epidermal)-like e após a invasão é rapidamente transferida ao 

vacúolo alimentar em desenvolvimento, onde permanece até o final do próximo 

ciclo intracelular (Dluzewski et al., 2008).  

Tanabe et al. (1987) descreveram sete blocos variáveis flanqueados por 

regiões conservadas e semiconservadas, a partir de alinhamentos entre sequências 

do gene da MSP1 de diferentes isolados de P. falciparum. Em 1991, após 

descrever a MSP1 de P. vivax, del Portillo et al. (1991) demonstraram que dentro 

dos blocos conservados e semiconservados descritos por Tanabe, existiam regiões 

conservadas também interespécies (P. falciparum, P vivax e P. yoelli). Naquele 

momento, as sequências nucleotídicas completas para os genes msp1 de P. 

malariae e de P. ovale ainda não estavam disponíveis. Estas só foram descritas 

recentemente por Binkenemeyer et al. (2010). Embora este estudo tenha utilizado 

apenas um isolado de P. malariae (GenBank FJ824669), após alinhamento com 
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sequências de aminoácidos de outras espécies, pôde-se visualizar o padrão de 

blocos com regiões conservadas, semiconservadas e polimórficas (Figura 9). 

A MSP1 é muito utilizada em estudos de polimorfismo genético para P. 

falciparum e P. vivax (Brito e Ferreira, 2011), se mostrando uma ferramenta para 

análise da genética de população de parasitas do gênero Plasmodium. O único 

estudo de identidade entre sequências de msp1 de P. malariae e P. brasilianum foi 

realizado na Guiana Francesa (Fandeur et al., 2000). Este estudo utilizou as 

sequências obtidas para a região do bloco 2 do gene msp1 e mostrou limitado 

polimorfismo, com identidades de 93 a 100% entre as sequências de aminoácidos 

obtidas em um isolado humano e quatro de símios. 

 

A. 

 

 

 

 

 

 

B. 

 

 

Figura 9 - Alinhamento entre sequências de MSP1. A. Alinhamento da sequência 
proteica da MSP1 (Fonte: Birkenmeyer et al., 2010). Em vermelho o fragmento 
correspondente ao bloco 8 (ou quarto bloco polimórfico) da MSP1. B. 
Representação esquemática da MSP1, segundo Tanabe et al., 2007. Os blocos em 
cinza indicam a localização dos blocos conservados. 
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A região correspondente ao bloco 8 apresentou regiões de repetições 

imperfeitas e um alto polimorfismo após alinhamento com a MSP1 de outras 

espécies de Plasmodium (Birkenmeyer et al., 2010). Esta região já se mostrou 

muito polimórfica em estudos com P. falciparum (Rich e Ayala, 2000; Rev. em Rich 

et al., 2000; Tanabe et al., 1987) e P. vivax (Brito e Ferreira, 2011). 

Além de ajudar a esclarecer o relacionamento entre P. malariae e P. 

brasilianum, a análise de marcadores moleculares é uma ferramenta importante 

para estudos de vacinação, testes de drogas in vivo, duração das infecções, 

recaídas, dinâmica parasita-hospedeiro e biologia da população (Bruce et al., 

2007).  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a extensão do polimorfismo de amostras brasileiras de P. malariae 

e P. brasilianum usando como ferramenta seis marcadores microssatélites e a 

região correspondente ao oitavo bloco da proteína de superfície do merozoita 1. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 

2.2.1 Análise dos Microssatélites  

 

 

Avaliar a utilidade dos seis microssatélites para amostras brasileiras; 

Avaliar o polimorfismo dos seis microssatélites em amostras brasileiras; 

Comparar o polimorfismo presente em amostras de Região Amazônica com 

amostras de Mata Atlântica; 

Comparar os haplótipos presentes em diferentes hospedeiros; 

Comparar os haplótipos obtidos de isolados envolvidos em transmissão 

transfusional; 

Comparar os haplótipos presentes em duas infecções consecutivas de dois 

pacientes; 

Avaliar longitudinalmente a dinâmica de haplótipos em foco de malária 

residual; 
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Avaliar a utilização do alelo Pm09-299 como marcador de amostras da 

América do Sul; 

Comparar as frequências alélicas e heterozigosidade obtidas nas amostras 

brasileiras com aquelas de outras regiões geográficas; 

 

 

2.2.2 Análise da Proteína de Superfície do Merozoít a 1 

 

 

Estabelecer e validar uma ferramenta molecular de análise de um marcador 

polimórfico baseada na Proteína de Superfície do Merozoíta 1, para utilização em 

amostras brasileiras; 

Avaliar o polimorfismo do bloco 8 em isolados brasileiros; 

Verificar a presença de dimorfismo alélico no bloco 8 da MSP1 em 

amostras brasileiras; 

Comparar o polimorfismo presente em amostras de Região Amazônica com 

amostras de Mata Atlântica; 

Comparar os alelos presentes em diferentes hospedeiros; 

Comparar os alelos obtidos de isolados envolvidos em duas transmissões 

transfusionais; 

Comparar os alelos presentes em duas infecções consecutivas de três 

pacientes; 

Avaliar longitudinalmente a dinâmica de alelos em foco de malária residual; 

Avaliar a presença de algum possível marcador para amostras da América 

do Sul; 
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2.2.3 Marcadores Moleculares e Relacionamento Genét ico entre P. malariae/P. 

brasilianum    

 

 Avaliar a utilidade dos marcadores de microssatélites e bloco 8 da MSP1 

como ferramentas em estudos de relacionamento genético. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Amostras 

 

 

 Vinte e cinco amostras de DNA genômico (gDNA) de P. malariae e P. 

brasilianum foram usadas neste estudo e estão organizadas na Tabela 4. Quatro 

amostras foram obtidas de quatro pacientes envolvidos em dois casos de malária 

transfusional: duas amostras foram obtidas de dois pacientes esplenectomizados 

que foram infectados durante uma transfusão sanguínea e duas outras amostras 

foram obtidas de seus doadores de sangue, dois portadores assintomáticos que 

provavelmente adquiriram a infecção em Juquitiba - SP (Di Santi et al., 2005) 

(amostras 1 e 2) e Iguape – SP (Kirchgatter et al., 2005) (amostras A e J) . Em um 

projeto anterior (projeto de pesquisa “Malária autóctone em áreas de Mata Atlântica 

do Estado de São Paulo: caracterização do problema e subsídios para seu 

controle”, apoio FAPESP- Programa de Pesquisa em Políticas Públicas (Processo 

no. 03/06420-0), mais de 300 amostras de sangue foram coletadas de habitantes 

de Juquitiba por 4 anos. Parte destas amostras foi usada neste trabalho (indivíduos 

3 a 12, totalizando 13 amostras). Dentre estas amostras, três foram coletadas de 

um mesmo indivíduo em datas diferentes (amostras 4a e 4b; 5a e 5b; 6a e 6b). 

Outras amostras de P. malariae e P. brasilianum disponíveis também foram 

analisadas: uma amostra de P. malariae (I11) obtida de um paciente infectado em 

Iporanga - SP (região de Mata Atlântica); uma amostra de P. malariae (RBR) obtida 

de um paciente (RBR714) infectado em Rio Branco - AC (Região Amazônica); uma 

amostra de P. malariae/P. brasilianum (Mosquito 95) obtida a partir de um pool de 

três exemplares de mosquitos An. (K.) cruzii coletados em Itanhaém – SP (região 
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de Mata Atlântica); três amostras de P. brasilianum obtidas de hospedeiros símios 

capturados em Abunã, aproximadamente 200km de Porto Velho (RO) (Callicebus 

dubius, amostra P169) e Igapó-Açu, aproximadamente 300km de Manaus (AM) 

(Callicebus caligatus, amostras P177 e P 182), localizadas em Região Amazônica e 

amostra (47/00), de paciente infectado em Tomé-Açu – PA. A localização das 

amostras esta demonstrada nas figuras 10 e 11.  Adicionalmente, a cepa de P. 

brasilianum (Peru III) (Collins et al., 1990) foi usada como controle positivo. Com 

exceção das amostras de símios, M95, I11 e RBR714, todas as amostras fazem 

parte da coleção do Núcleo de Estudos em Malária da SUCEN. 

 

 

Figura 10 - Origem das amostras brasileiras de P. malariae e P. brasilianum. A- 
amostras originadas do Estado de São Paulo: amostras humanas de Juquitiba (2-
12), amostras transfusionais (1 e J); amostra humana de Iporanga (I11), amostra 
humana de Iguape (A) e amostra de mosquito de Itanhaém (M95). B- Amostras 
originadas da Região Amazônica Brasileira: amostra humana do Acre (RBR), 
amostra humana do Pará (47/00) e amostras de hospedeiros símios capturados em 
Rondônia (P169) e Amazonas (P177 e P182). Modificado de Google5 Earth e 
Wikimedia Commos.  
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Tabela 4 - Amostras de P. malariae e P. brasilianum usadas neste estudo. 

Amostra Data da Coleta Fonte Localidade 
47 2000 Paciente 47/00 Tomé-Açu/PA 
A 2000 Paciente A Iguape/SP 

J 2000 Paciente J Transfusão de sangue 
do paciente A 

I11 01/2002 Paciente I11 Iporanga/SP 

1 09/2004 Paciente 58/04 Transfusão de sangue 
do paciente 72/04 

2 12/2004 Paciente 72/04 

Juquitiba/SP 

3 08/2005 Paciente PPP23 
4a 09/2005 

Paciente PPP16 
4b 02/2006 
5a 06/2005 

Paciente PPP62 
5b 03/2006 
6a 04/2006 

Paciente PPP190 
6b 05/2007 
7 08/2006 Paciente PPP68 
8 05/2007 Paciente PPP194 
9 06/2007 Paciente PPP222 

10 08/2007 Paciente PPP157 
11 09/2006 Paciente PPP156 
12 06/2007 Paciente PPP234 

RBR 07/2004 Paciente RBR714 Rio Branco/AC 
M95 05/2010 Anopheles (K.) cruzii Itanhaém/SP 
P169 03/2010 Callicebus dubius Porto Velho/RO 
P177 

02/2011 Callicebus caligatus Manaus/AM 
P182 

PeruIII 1983 Saimiri sciureus peruviensis Iquitos, Peru 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 11 - Amostras humanas (2-11) coletadas no município de Juquitiba – SP, de 
acordo com o Sistema de Posicionamento Global (GPS).  
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3.2 Obtenção dos Parasitas e Extração do DNA genômi co  

 

 

Com exceção das amostras M95, RBR e Peru III, que foram fornecidas 

com DNA genômico já extraído, todas as outras amostras passaram inicialmente 

por uma lise com saponina 1%. O produto da lise foi centrifugado e o material 

sedimentado foi lavado duas vezes. Na última lavagem retirou-se o sobrenadante e 

200 µl do sedimento foi submetido a uma extração de DNA genômico usando-se 

resina comercialmente disponível GFXTM Genomic Blood DNA Purification Kit 

(Amersham Biosciences), conforme instruções do fabricante, como previsto em 

seus projetos originais. 

 

 

3.3 Identificação dos Parasitas 

 

 

Todas as amostras foram analisadas microscopicamente pelo Núcleo de 

Estudos em Malária da SUCEN (NEM/SUCEN), situado no Ambulatório dos 

Viajantes do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. As amostras 

provenientes do município de Juquitiba utilizadas neste trabalho foram gota 

espessa negativa, e o seu diagnóstico foi realizado por metodologias moleculares. 

O mesmo aconteceu com todas as demais amostras, onde o diagnóstico também 

foi por biologia molecular.  Para todas as amostras foram utilizados dois protocolos 

de PCR e sequenciamento para confirmação da espécie sendo: um “nested” PCR 

baseado na amplificação da subunidade menor do RNA ribossomal (ssrRNA) 

usando uma modificação da técnica originalmente descrita por Snounou et al. 

(Snounou et al., 1993; Singh et al., 1999), onde a primeira reação foi modificada no 
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primer reverse para reduzir o tamanho do fragmento a ser amplificado e aumentar a 

sensibilidade, considerando amostras com baixa parasitemia (Dos Santos et al., 

2009) e um “nested” PCR baseado na amplificação do gene mitocondrial citocromo 

b (cytb) (Perkins and Schall, 2002). 

  

 

3.4 Amplificação do Genoma Inteiro  

 

 

Devido às baixas parasitemias, à inexistência de cultivo contínuo in vitro e 

ao pouco volume de DNA genômico disponível nas amostras já extraídas, 

realizamos uma pré-amplificação genômica conhecida como WGA (“whole genome 

amplification”), que se baseia na amplificação por deslocamento múltiplo com uma 

DNA polimerase capaz de replicar até 100 kb sem dissociar-se do DNA molde. Esta 

enzima possui atividade de exonuclease de 3’ a 5’, garantindo a fidelidade dos 

produtos durante a replicação. Através dessa metodologia, até 40 µg de DNA 

podem ser gerados em 50 µl de reação (Dean et al., 2002). Esta técnica já foi 

utilizada em análise de microssatélites de P. vivax, com excelente concordância 

com os resultados obtidos diretamente a partir de DNA genômico (Karunaweera et 

al., 2007). O kit REPLIg (Qiagen, Valencia, CA) foi empregado para essa 

amplificação do genoma inteiro e foi utilizado conforme as instruções do fabricante. 
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3.5 Análise dos Microssatélites  

 

 

3.5.1 PCR dos Microssatélites  

 

 

Para avaliar a extensão do polimorfismo nas amostras, seis microssatélites 

foram amplificados usando uma reação de PCR “semi-nested” (Bruce et al., 2007). 

As sequências dos oligonucleotídeos utilizados no primeiro PCR e no 

“semi-nested” estão listados na Tabela 5 (Bruce et al., 2007). As condições de 

amplificação foram as seguintes: 0,6 U de ThermoPrime Taq DNA polimerase 

(ABgene, UK), 75 mM Tris-HCl, pH 8,8, 20 mM (NH4)2SO4, 3,0 mM MgCl2, 0,01% 

Tween®20, 0,2 mM de cada dATP, dCTP, dGTP, dTTP. Os oligonucleotídeos foram 

empregados na concentração de 40 nM cada para o primeiro PCR e a 80 nM para a 

reação “semi-nested”. Um volume de 2 µl da primeira reação foi utilizado na 

segunda amplificação. As condições de ciclagem foram: primeira reação (94oC por 

4 min, 1 ciclo; 94oC por 30 seg, 48oC por 30 seg, 68oC por 60 seg, 35 ciclos; 68oC 

por 2 min, 1 ciclo); reação “semi-nested” (94oC por 4 min, 1 ciclo; 94oC por 30 seg, 

52oC por 30 seg, 68oC por 60 seg, 19 ciclos; 68oC por 2 min, 1 ciclo).  
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Tabela 5 - Sequências dos oligonucleotídeos usados no PCR “semi-nested” para 
amplificação de lócus de microssatélites de P. malariae.  

Lócus Sequência do oligonucleotídeo de 5’ para 3’ Fluoróforo 

Pm02 
for GGG GCA TAA AGG AAA AAC  
rev GAA TTT TTG AAT AAC AAG AAA CC  
for* GCA TAA TAC AGT GAT GCT TAG 6-Fam 

Pm09 
rev GTT CAT AAC TTT GAT CTT AAC  
for ACG ATA ATA ATA TAA ATG GGG  
rev* CAT TTG ACC AAT TTA ACA CAT TC Ned 

Pm11 
for GGG ATA TGA ATT ACA TAC AC  
rev CTT TAT TTG TGG TCG AGG  
for* GAG GAA AGG TTG AAG TGG Hex 

Pm25 
for CCA AAT AAG TGA CAT ACA AC  
rev GAG GTA ACT TAA AAA ATT CAC  
for* CTC CCC ATT TTT CGT TC Ned 

Pm34 
rev TTG GAC AAT GAA AAA ACT AAG  
for GAA TGG AAA AAT TCC TTC AG  
rev* CAA GAT GAA CAA CTG ATA GGG Hex 

Pm42 
rev TGT ATG TTT TAT GTT CAC TTC  
for TAA AGG TGT AGT GTA GAG  
rev* AAA CCG CTG GCT TTA CG Hex 

As primeiras duas sequências para cada lócus foram utilizadas na primeira reação. 
A segunda e terceira foram utilizadas no PCR “semi-nested”. O terceiro 
oligonucleotídeo é marcado na extremidade 5’ com o fluoróforo descrito. 

 

 

3.5.2 Eletroforese Capilar 

 

 

Os produtos do PCR foram separados por eletroforese capilar para detectar 

o tamanho dos fragmentos amplificados. Foram utilizados 2 µl de produto do PCR 

sem diluição, 0,25 µl de marcador de peso molecular (GeneScan ROX 500, Applied 

Biosystems) e 12,75 µl de Formamida HI-DI (Applied Biosystems) e então foram 

separados em um sequenciador de capilar 310 (Applied Biosystems) do 

Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo. Somente as amostras 1 e Peru III foram diluídas (1:10) 

devido às altas parasitemias.  
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3.5.3 Análise dos Dados de Microssatélites  

 

 

Neste estudo, 100 unidades de fluorescência arbitrária (FU) no 

eletroferograma foram utilizadas como altura mínima para análise das amostras 

(Havryliuk et al., 2008), tendo em vista as baixíssimas parasitemias encontradas em 

infecções por P. malariae. 

O tamanho dos fragmentos amplificados e a altura dos picos foram 

analisados pelo programa STRand (http://www.vgl.ucdavis.edu/STRand) (Toonen e 

Hughes, 2001). Cada isolado foi definido com um haplótipo (alelo encontrado em 

cada marcador).  Aos isolados que apresentaram um segundo pico no mesmo 

marcador (outro alelo) com altura correspondente a pelo menos um terço da altura 

do pico maior, foram atribuídos um segundo haplótipo (Anderson et al., 2000). O 

alelo dominante nas amostras com múltiplos alelos foi definido como aquele com o 

pico mais alto. O número de genótipos distintos de P. malariae detectáveis por 

amostras (multiplicidade da infecção ou MOI) foi considerado como o maior número 

de alelos detectados em um único lócus (Smith et al., 1999). 

A diversidade genética das populações foi examinada através do cálculo da 

heterozigosidade virtual (HE) de cada lócus, definida como HE = [n/(n1)][ 1Σpi2], 

onde n é o numero de isolados analisados e pi é a freqüência de cada alelo na 

população. Esta análise foi realizada através do programa Arlequin 3.0 (Excoffier et 

al., 2005).  
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3.6 Análise da Proteína de Superfície do Merozoíta 1 

 

  

Após alinhamento das sequências nucleotídicas do gene que codifica MSP1 

de algumas espécies de Plasmodium, incluindo o PmMSP1, oligonucleotídeos 

forward e reverse foram criados para analisar o fragmento correspondente ao oitavo 

bloco da MSP1. Este bloco foi escolhido por apresentar regiões com repetições 

imperfeitas (Birkenmeyer et al., 2010) que facilitam eventos de recombinação e 

então pode ser um marcador genético informativo. Estes oligonucleotídeos estão 

localizados em ilhas de seqüências conservadas que flanqueiam o Bloco 8. Os 

oligonucleotídeos foram submetidos à ferramenta Primer-BLAST 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast) para analisar sua especificidade (Figura 

12). 

 

 

 

Figura 12 - Alinhamento dos oligonucleotídeos no programa Primer-BLAST. 
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3.6.1 PCR da Proteína de Superfície do Merozoíta 1 

 

 

As sequências dos oligonucleotídeos utilizados no primeiro PCR e no 

“nested” PCR estão listadas na Tabela 6 e sua localização no gene da MSP1 está 

ilustrada na figura 13. As condições de amplificação foram as seguintes: 0,5 U de 

Taq polimerase, 20 mM Tris-HCl pH 8,4, 50 mM KCl, 2 mM MgCl2, 0,125 mM de 

cada dNTP. Os oligonucleotídeos foram empregados na concentração de 250 nM 

cada para o primeiro PCR e para o “nested” PCR. Um volume de 1 µl da primeira 

reação foi utilizado na segunda amplificação. As condições de ciclagem foram: 

primeira reação (94oC por 5 min, 1 ciclo; 94oC por 60 seg, 58oC por 2 min, 72oC por 

2 min, 25 ciclos; 72oC por 5 min, 1 ciclo); “nested” PCR (94oC por 5 min, 1 ciclo; 

94oC por  60 sec, 58oC por  2 min, 72oC por  2 min, 30 ciclos; 72oC por  5 min, 1 

ciclo).  

 

 

Tabela 6 - Oligonucleotídeos usados para amplificar o Bloco 8 da MSP1 
Reação Oligonucleotídeo Sequência de 5’ para 3’ 
Primeiro PCR PmP5F For: CCATACTATTTAATTGCACTAAAG 

PmP5R Rev: ACACACATAAGCAGTTTTCAAAAAG 
“Nested” PCR PmP5F2 For: AGGGAAATTGATAAATTAAATATTTC 

PmP5R2 Rev: CTTTTCAAGATATTGCAATTTGGA 
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Figura 13 - Posição dos oligonucleotídeos na sequência da PmMSP1, usando como 
referência a sequência MM1. 
 

 

3.6.2 Eletroforese em Gel de Agarose e Purificação dos Fragmentos 
 

 

 Os produtos amplificados por PCR foram analisados por eletroforese em gel 

de Agarose a 1% e tampão TBE (89 mM Tris-Borato, 89 mM ácido bórico, 2 mM 

EDTA), corados com GelRed (Biotium, Hayward, CA, USA) na diluição de 5 x 105. 

Os fragmentos de aproximadamente 600 pb foram purificados com sílica conforme 

descrito (Boyle e Lew, 1995). 
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3.6.3 Clonagem 

 

 

Os fragmentos purificados foram ligados ao vetor pGEM-T Easy de 2,7 kb 

(Promega). A ligação foi realizada por 1 hora à temperatura ambiente e em seguida 

mantida a 4°C durante a noite, conforme orientações  do fabricante, para aumentar 

a eficiência de ligação. Células competentes (E. coli cepa DH10B), obtidas como 

descrito (Sambrook et al., 1989), foram transformadas termicamente (Sambrook et 

al., 1989). O material deixado em gelo por 30 minutos sofreu choque térmico a 42°C 

por 45 segundos e foi retornado ao gelo por 2 minutos. Esse material, então, foi 

cultivado em 120 µl de meio LB (Lennox L Broth Base) (Invitrogen), por uma hora a 

37°C. Para seleção dos transformantes, as células f oram plaqueadas em placas de 

LB-ágar-ampicilina (Lennox L Agar) (Invitrogen), suplementadas com 80ug/ml de X-

Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactoside) e 0,5 mM de IPTG (isopropyl β-D-

thiogalactoside), e incubadas a 37°C por 16 horas. As colônias transformantes 

(brancas) foram crescidas por 16 horas a 37°C e 150  rpm, em meio LB-ampicilina 

(Sambrook et al., 1989). A preparação de DNA plasmidial foi realizada com a 

utilização do kit Wizard Plus SV Minipreps DNA Purification System (Promega), 

seguindo o protocolo sugerido pelo fabricante. Uma alíquota de 3 µl de cada 

extração foi digerida por 2 horas a 37°C com 1 U de  EcoRI (Fermentas) (que 

flanqueia os sítios de clonagem) utilizando o Tampão EcoRI 10X (Fermentas) em 

um volume final de 10µl. O volume final da digestão foi analisado em gel de 

agarose a 1% em tampão TBE, na presença de GelRed (Biotium). Os plasmídeos 

que continham insertos do tamanho previsto foram selecionados para o 

sequenciamento. 
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3.6.4 Sequenciamento dos Fragmentos de DNA 

 

 

A reação de sequenciamento foi realizada em ambas as fitas utilizando o kit 

BigDye Terminator (Applied Byosistems). Primeiramente, foram acrescentados 1 µl 

do oligonucleotídeo 5 pmol, 3,25 µl do tampão “Save Money”, 0,75 µl de BigDye, 1 

µl do DNA plasmidial (ou produto de PCR) e 4,5 µl de água ultrapura. A 

termociclagem foi a seguinte: 96° C por 60 seg; 96°  C por 15 seg, 50° C por 15 seg, 

60°C por 4 min, 35 ciclos. Para a precipitação do m aterial foi adicionado 90 µl de 

isopropanol 66% e mantido a temperatura ambiente por 15 min. Em seguida, foi 

realizada a centrifugação do material a 12.000 rpm por 20 minutos e foi descartado 

o sobrenadante. A lavagem da amostra foi feita com 150 µl de isopropanol 75% e 

centrifugação a 12.000 rpm por 10 minutos. Após a centrifugação, o etanol foi 

removido e a amostra permaneceu à temperatura ambiente até completa 

evaporação do álcool. A amostra recebeu então 10 µl de formamida, foi 

desnaturada e aplicada em sequenciador de capilar 3100 (Applied Biosystems) do 

Departamento de Parasitologia do ICB/USP.  

 

 

3.6.5 Alinhamento e Análise das Sequências 

 

 

A avaliação da qualidade do sequenciamento e a construção da sequência 

consenso foram realizadas com o software SeqMan versão 7.0.0 (DNAStar, Inc.).  

As sequências de nucleotídeos e de aminoácidos foram alinhadas com a utilização 

do software ClustalX versão 1.81 (Thompson et al., 1997) e com esses dados foram 

criadas matrizes de similaridade com o uso do programa GeneDoc versão 2.6.002 
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(http://www.nrbsc.org/gfx/genedoc/). A fim de remover a possíveis erros de 

sequenciamento que possam interferir na análise e interpretação dos resultados, os 

polimorfismos únicos (“singletons”) foram excluídos. 

 

 

3.6.6 Aspectos Éticos 

 

 

 As amostras de Mata Atlântica que fazem parte deste estudo são 

provenientes do projeto “Malária autóctone em área de Mata Atlântica do Estado de 

São Paulo: caracterização do problema e subsídios para seu controle” (Políticas 

Públicas FAPESP, Processo no 03/06420-0, Coordenador: Gerhard Wunderlich, 

Dep. Parasitologia/ICB/USP) que foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos do Instituto de Ciências Biomédicas da USP (Protocolo 

n°019/2011). Todos os pacientes assinaram Termo de Consentimento informado. 

Com relação às amostras simianas todos os procedimentos adotados foram 

aprovados em total conformidade com permissões específicas emitidas pelo 

Ministério Brasileiro do Meio Ambiente (SISBIO, números 18861-3 e 24319-3). 

Todas as amostras humanas utilizadas (exceto I11 e RBR) fazem parte da coleção 

do Núcleo de Estudos em Malária, conforme as diretrizes contidas na Resolução nº 

347, de 13 de janeiro de 2005 do Conselho Nacional de Saúde que foi constituída 

mediante solicitação à Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(CAPPesq). A utilização das amostras neste estudo foi autorizada pelo responsável 

por sua guarda (Dra. Silvia Maria Di Santi, Chefe do Núcleo de Estudos em Malária 

da SUCEN). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

Para padronizar as técnicas de microssatélites bem como a análise do 

oitavo Bloco da MSP1 no laboratório, analisou-se inicialmente a amostra 1, porque 

este paciente era esplenectomizado e, portanto, apresentava alta parasitemia. É 

importante notar que a técnica de WGA foi útil apenas para amostras com altas 

parasitemias (1 e Peru III), uma vez que esta metodologia não é capaz de aumentar 

a concentração de DNA alvo, mas apenas aumentar o volume disponível para as 

reações. Parte da amplificação dos marcadores foi realizada com o gDNA original.  

 

 

4.1 Microssatélites  

 

 

4.1.1 Avaliação da utilidade dos seis microssatélit es para amostras brasileiras 

 

 

Além dos resultados mostrados neste trabalho, outras 20 amostras de P. 

malariae e P. brasilianum foram testadas, com resultados negativos para todos os 

marcadores, embora tivessem resultado positivo no PCR para ssrRNA. Esse 

resultado pode ser explicado porque o gene utilizado para diagnóstico (ssrRNA) 

possui várias cópias no genoma e os marcadores microssatélites são 

provavelmente cópia única, e neste caso, as amostras provavelmente tinham pouco 

DNA alvo. Aqui são discutidos apenas os resultados obtidos para três ou mais 

marcadores. 
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Das amostras analisadas, 18 amplificaram os 6 microssatélites, uma (6b) 

amplificou 5 microssatélites e uma (RBR) amplificou apenas 3 microssatélites, 

totalizando 20 amostras. Estes resultados são mostrados na Tabela 7. Nestas duas 

últimas amostras, a definição do haplótipo ficou incompleta e infelizmente, estas 

reações não puderam ser repetidas, devido à quantidade insuficiente de amostra. 

 

 

Tabela 7 - Resultado dos 6 microssatélites obtidos nas amostras. 

Sample Pm02 Pm09 Pm11 Pm25 Pm34 Pm47 
1 185 342 288 107 220 331 
2 185 342 288 107 220 331 
3 185 342 277 107 220 331 
4 185 342 288 107 220 331 
5a 185 342 277 107 222 331 
5b 185 342 288 107 222 331 
6a 185 342 288 107 222 331 
6b 185 342 288 107 Nd 331 
7 185 342 277 107 222 331 
8 185 342 288 107 222 331 
9 185 342 288 107 222 331 
10 185 342 277 107 220 331 
11 185 342 288 107 220  331  
12 185 342 277 107 220 331 
13 185 Nd 277 107 Nd Nd 
M95 181 325 277 107 222 331 
P169 185 325 288 107 222 331 
P177 177 325 288 100 220 331 
P182 185 325 277 107 210 331 
PeruIII 185 265 277 107 220 331 
Peru I* 181 299 288 107 220 331 

*resultado obtido por Bruce et al., 2007. Nd=não determinado. 
 

 

A amplificação de alguns loci e outros não a partir da mesma amostra não 

é um resultado incomum, uma vez que é possível haver diferenças na eficiência do 

desempenho dos oligonucleotídeos utilizados. Neste caso, o limiar de sensibilidade 

do PCR deve ser levado em conta. Este limiar foi maximizado através da 

concentração da amostra antes da extração de DNA (por uma lise de saponina), 
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pela utilização de um protocolo de “nested” PCR e pela detecção do produto por 

eletroforese capilar com fluoróforos (Figuras 14 e 15). Portanto, assume-se que as 

infecções por clones mistos não foram perdidas. Além disso, essas amostras foram 

estudadas anteriormente para outros alvos, como os genes ribossomais e 

mitocondrial, apresentando apenas sequências únicas (dados não mostrados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Genotipagem dos loci microssatélites da amostra 1 (após o WGA). Os 
fragmentos foram resolvidos em gel de agarose a 1%, corados com Brometo de 
Etídio e visualizados em luz UV. Marcador de peso molecular: 100 bp DNA ladder 
(Invitrogen). 
 
 
 

É importante notar que Pm34 é um marcador microssatélite dinucleotídeo 

[(CA) n] e, por consequência, as estimativas de frequência alélica para este lócus 

são muitas vezes confundidas pela sobreposição de bandas "sombra" (Murray et 

al., 1993). Neste caso, além da banda principal produto do PCR, bandas “sombra” 

de 2 pb podem ser vistas abaixo da banda principal. A presença destas bandas 

“sombra” é especialmente problemática se os alelos diferem por 2 pb. Assim, os 

alelos Pm34-220 e Pm34-222 poderiam ser considerados o mesmo alelo.  
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Figura 15 - Eletroferograma dos 6 microssatélites analisados na amostra 1. A 
escala de fluorescência varia para cada microssatélite. O eixo X apresenta o 
tamanho do fragmento de DNA em pares de base (pb) e os picos vermelhos 
correspondem ao padrão GeneScan Rox 500. 
  

 

Na análise de microssatélites o único marcador monomórfico para todas as 

amostras foi Pm47-331, que foi descrito com poucas repetições (CAATT)7 (Bruce et 

al., 2007), e  portanto não seria de esperar altas variações. No entanto, os outros 

cinco marcadores apresentaram de dois a quatro alelos por lócus em uma 

população limitada e podem ser considerados bons marcadores de genotipagem 

para estudar a diversidade genética destes parasitas. 
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4.1.2 Avaliação do polimorfismo dos seis microssaté lites em amostras 

brasileiras   

 

 

 Das 14 amostras humanas da Mata Atlântica (1-11 e I11), 5 diferentes 

genótipos multilócus foram registados (Tabela 7): haplótipo 1 

(185/342/288/107/220/331) encontrado em quatro amostras; haplótipo 2 

(185/342/277/107/220/331) em três amostras; haplótipo 3 

(185/342/277/107/222/331) em duas amostras; haplótipo 4 

(185/342/288/107/222/331) em quatro amostras; haplótipo 5 

(185/342/288/107/Nd/331) em uma amostra. O haplótipo 6 (185/Nd/277/107/Nd/Nd) 

foi encontrado na amostra humana da Amazônia (RBR). O haplótipo 7 

(181/325/277/107/222/331) foi encontrado apenas na amostra de mosquito (M95). A 

partir das 4 amostras obtidas de hospedeiros símios, 4 diferentes genótipos 

multilócus foram registados (Tabela 7): haplótipo 8 (185/325/288/107/222/331), 

haplótipo 9 (177/325/288/100/220/331 ), haplótipo 10 (185/325/277/107/210/331) e 

haplótipo 11 (185/265/277/107/220/331). Não foram encontrados alelos múltiplos 

nas amostras. 

No experimento realizado com a amostra de mosquito, apenas um alelo por 

lócus foi detectado, indicando que na amostra analisada o parasita estava no 

estágio de esporozoíto ou esta amostra era homozigota para estes 6 loci. Ainda a 

chance de se encontrar múltiplos clones em um mesmo mosquito é baixa, mesmo 

para regiões endêmicas (Razakandrainibe et al., 2005). Neste sentido, a 

observação de uma infecção aparentemente por um único clone na amostra de 

mosquito pode ser esperada. 
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4.1.3 Comparação do polimorfismo presente em amostr as de Região 

Amazônica com amostras de Mata Atlântica 

 

 

P. malariae foi encontrado praticamente conservado em amostras humanas 

variando apenas em dois loci para todas as amostras analisadas, 

independentemente da sua origem geográfica. Embora a análise da amostra 

humana da Região Amazônica tenha sido parcial, somente com três loci, os alelos 

encontrados nesses foram idênticos àqueles obtidos para isolados de amostras de 

Mata Atlântica, indicando baixa diversidade em isolados brasileiros. 

No entanto, a falta de evidência de aglomeração geográfica de haplótipos 

pode ser devida ao pequeno número de amostra disponível. Uma análise mais 

aprofundada das amostras brasileiras de origem geográficas diferentes será 

importante para caracterizar a epidemiologia de isolados de P. malariae brasileiros.  

 

 

4.1.4 Comparação dos haplótipos presentes em difere ntes hospedeiros 

 

 

Em relação aos hospedeiros, diferentes haplótipos foram encontrados nas amostras 

a partir dos três grupos de diferentes hospedeiros. P. brasilianum apresentou um 

maior polimorfismo, variando em quatro loci de microssatélites. Entretanto, seria 

interessante comparar isolados de P. malariae e P. brasilianum ambos de áreas de 

Mata Atlântica, onde os seres humanos e símios estão sujeitos à infecção 

transmitida pelos mesmos vetores anofelinos. Esta circunstância permite, 

possivelmente, o contato frequente de Plasmodium derivado de símios com os 

seres humanos e vice-versa.  
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4.1.5 Comparação dos haplótipos obtidos de isolados  envolvidos em 

transmissão transfusional 

 

 

As duas amostras de P. malariae obtidas de um doador de sangue (2) e do 

seu receptor (1) envolvidas em um relato anterior de malária transfusional (Di Santi 

et al., 2005), mostraram o mesmo haplótipo. Isto proporciona evidência adicional de 

que ambos foram infectados com a mesma cepa, como esperado.  

 

 

4.1.6 Comparação dos haplótipos presentes em duas i nfecções consecutivas 

de dois pacientes 

 

 

Duas amostras foram avaliadas longitudinalmente em dois pacientes 

assintomáticos não tratados (5 e 6), durante um longo intervalo de tempo (12 

meses). Os genótipos circulantes nas duas amostras do mesmo paciente 

apresentaram haplótipos multilócus quase idênticos (diferindo apenas por um único 

lócus). 

 

 

4.1.7 Avaliação longitudinal da dinâmica de haplóti pos em foco de malária 

residual  

 

 

O mesmo o haplótipo P. malariae persistiu durante quase 3 anos na 

população (ver amostras 2 e 11 na Tabela 7) de Juquitiba.  
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Usando o sistema de informações geográficas para localizar as amostras 

humanas na região de Juquitiba, de acordo com o Sistema de Posicionamento 

Global (GPS), verificamos que há claramente dois grupos (Figura 11), que são 

distante de cerca de 3 km. No entanto, não houve qualquer agrupamento de 

haplótipos nestas duas sub-populações. Esta falta de sub-estruturação na 

população também tem sido demonstrada em aldeias separadas por distâncias 

muito maiores (Bruce et al., 2011). Considerando que o raio de ação de um An. (K.) 

cruzii é cerca de 1 km (Ferreira et al., 1969), no nosso caso, a mistura pode ser 

atribuída ao movimento humano. 

 

 

4.1.8 Avaliação da utilização do alelo Pm09-299 com o marcador de amostras 

da América do Sul 

 

 

O alelo Pm09-299 anteriormente descrito anteriormente como um marcador 

genético para P. malariae na América do Sul (Bruce et al., 2007) não foi encontrado 

nas amostras Brasileiras. Outro achado interessante é que este mesmo marcador 

foi descrito com tamanhos que variaram de 281-351 pb (Bruce et al., 2011), no 

entanto, este marcador mostrou um novo alelo de 265 pb na cepa PeruIII. Para 

confirmar este resultado, o novo alelo foi clonado e sequenciado (GenBank 

HQ677907, Figura 16).  
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Figura 16 - Sequência Pm09-265 descrita neste estudo. 

 

 

Esta sequência mostrou deleção de duas unidades de repetição em 

relação à sequência original de Pm09 de P. brasilianum (cepa Colombian I/NYU) 

(GenBank DQ787849) (Bruce et al., 2007)(Figura 17). 
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Figura 17 - Alinhamento entre Pm09-299 (Bruce et al. 2007) e Pm09-265. 

 

 

 A cepa de P. brasilianum denominada Peru III também foi comparada a 

cepa Peru I, já analisada por outros autores (Bruce et al., 2007). Entre estas duas 

cepas, três marcadores apresentaram tamanhos diferentes (Tabela 7). Além do 

Pm09, foram obtidas diferenças também nos alelos Pm02 e Pm11. Embora as duas 

cepas fossem isoladas a partir de macacos de Iquitos, a Peru I foi obtida em 1983 a 

partir de Aotus vociferans (Collins et al., 1985) e a PeruIII foi obtida a partir de 

Saimiri sciureus peruviensis em 1987 (Collins et al., 1990). 
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4.1.9 Comparação das frequências alélicas e heteroz igosidade obtidas nas 

amostras brasileiras com aquelas de outras regiões geográficas 

 

 

As frequências alélicas foram calculadas como uma percentagem do 

número total de alelos detectados para cada lócus usando amostras humanas 

brasileiras de P. malariae (Tabela 7) em comparação com aquelas encontradas em 

um estudo anterior, onde amostras de Malaui, Gâmbia e Tailândia foram analisadas 

(Bruce et al., 2007).  A diversidade alélica foi mais restrita nas amostras brasileiras. 

Este resultado pode, ou não, estar relacionado ao menor número de amostras 

analisadas no nosso estudo (15 versus 52). Diferentes genótipos foram registrados 

em 39 de 52 amostras de Malaui / Tailândia / Gambia (Bruce et al., 2007) e em 6 de 

15 amostras humanas do Brasil (este estudo). A proporção de genótipos diferentes 

foi significativamente maior nas amostras não brasileiras comparadas com 

amostras brasileiras (x2 = 6,47, P <0,05).  Pm02-185 foi o único alelo encontrado 

neste lócus nas amostras humanas enquanto Pm02-181 foi encontrado na amostra 

de mosquito, mas estes alelos foram também os mais frequentes em amostras da 

Ásia e África. Do mesmo modo, Pm09-342 foi o único alelo encontrado neste lócus 

nas amostras humanas, enquanto Pm09-325 foi encontrado na amostra de 

mosquito. Embora ausente na população humana brasileira, este último foi 

encontrado em mais de 80% das amostras Asiáticas e Africanas e em todas as 

amostras de símios brasileiros. Pm11-288 foi encontrado com mais frequência e 

Pm11-277 foi o segundo mais frequente, e estes também são os alelos mais 

frequentes em amostras da Ásia e África em uma proporção inversa. Os alelos 

Pm34-220 e Pm34-222 foram encontrados nas mesmas frequências em isolados 

brasileiros e são o segundo e o terceiro mais frequente em amostras da Ásia e 

África. Pm25-107 e Pm47-331, monomórficos na população humana estudada, 
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foram o mais frequente e o terceiro mais frequente em amostras da Ásia e África. 

Essa distribuição manteve-se inalterada em um estudo recente, realizado somente 

com amostras de Malaui (Bruce et al., 2011). 

O índice de diversidade nas populações estudadas variou de 0,2218+/- 

0,0668 (amostras humanas) a 0,4095 +/- 0,0447 (amostras não humanas) (HE 

médio: 0,3211 +/- 0,0518). Nas amostras humanas, outros autores obtiveram 

valores de HE entre 0,236 e 0,811 (Bruce et al., 2077) ou 0,192 e 0,849 (Bruce et 

al., 2011), dependendo do lócus usado. Interessantemente, foi encontrada alta 

heterozigosidade no lócus Pm09, que foi um lócus com menores valores de 

heterozigosidade nos outros dois estudos (Bruce et al., 2007, 2011). 

Pode-se supor que a diversidade e multiplicidade de P. falciparum 

aumentam com o aumento da frequência de transmissão (rev. por Babiker e 

Walliker, 1997). Detectou-se diversidade alélica baixa nos isolados brasileiros, que 

reflete uma taxa de transmissão muito baixa. Sabe-se que P. malariae tem uma 

taxa de crescimento reduzida (Gilles e Warrell, 1993), além de baixas parasitemias, 

que são possivelmente causadas pela sua preferência para eritrócitos maduros 

(Garnham, 1966). P. malariae também é conhecido para produzir infecções, que 

são frequentemente assintomáticas e de longa duração (até 40 anos, na ausência 

de re-infecção) (Vinetz et al., 1998). É também possível que a infecção 

exclusivamente com P. malariae explique as taxas de transmissão muito baixas 

encontradas na área de estudo. Em outros locais onde P. malariae ocorre em co-

infecções principalmente com P. falciparum, P. malariae desenvolveu meios de 

eficiência de transmissão aumentada na presença de um co-parasita de outras 

espécies (Bruce et al., 2011). 
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4.2 Proteína de Superfície do Merozoíta 1 

 

 

4.2.1 Estabelecimento e validação de uma ferramenta  molecular de análise de 

um marcador polimórfico baseada na Proteína de Supe rfície do Merozoíta 1, 

para utilização em amostras brasileiras 

 

  

 A especificidade dos oligonucleotídeos e as condições de amplificação 

foram testadas por PCR com DNA humano e de símios e não houve amplificação 

(dados não mostrados).  

 Além das amostras apresentadas na Tabela 1, outras amostras de P. 

malariae foram também analisadas, mas resultaram em PCR negativo para a msp1. 

Provavelmente, a quantidade de DNA alvo nessas amostras foi insuficiente para 

amplificação de genes de cópia única como a msp1. 

 

 

4.2.2 Avaliação do polimorfismo do bloco 8 em isola dos brasileiros 

 

 

 Das amostras analisadas, 24 amostras brasileiras e o isolado Peru III 

amplificaram o oitavo bloco da MSP1 e estes resultados são mostrados na Tabela 

8. 
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Tabela 8 - Tipos alélicos da região de repetições imperfeitas (Bloco 8) da proteína 
de superfície do merozoíta 1 (MSP1) e prevalência geográfica. 

Tipo 
Alélico 

Nº de 
Amino- 
ácidos 

Nº de Amostra 
Nº de 

acesso no 
GenBank 

Brasil Peru 
Total 

Mata Atlântica Região 
Amazônica Iquitos 

A1 173 1 M    JX045639 
A2 207  1 P   JX045640 
A3 219 1 H 1 P 1 P  JX045641 
A4 220  1 P   JX045642 

A5 YQ 221 9 H 1 H   JX045643 
A5 YR 221 1 H    - 
A5 NQ 221  1 P   - 

A6 224 1 H    JX045644 
A7 225 6 H    JX045645 

Total  19  5  25  
M= Isolado de Mosquito, H= Isolado Humano e P= Isolado de Primata não humano. 
 

  

4.2.3 Verificação da presença de dimorfismo alélico  no bloco 8 da MSP1 em 

amostras brasileiras 

  

 

 Na eletroforese em gel de agarose (Figura 18), onde parte dos resultados 

obtidos após amplificação por “nested” PCR são apresentados, foram visualizadas 

bandas de basicamente dois tamanhos distintos. Portanto, a princípio foi levantada 

a hipótese de dimorfismo alélico na MSP1 de P. malariae e P. brasilianum. 

Entretanto, após o sequenciamento dos fragmentos de PCR, esse dimorfismo não 

foi confirmado. As sequências de aminoácidos obtidas foram alinhadas e, 

considerando os diferentes tamanhos, foram agrupadas em sete diferentes alelos 

(A1-A7) (Tabelas 8 e 9). A sequência com menor tamanho foi a obtida na amostra 

M95, que apresentou uma região com uma grande deleção (cerca de um terço da 

sequência) quando comparada com os outros seis alelos encontrados. Todavia, 

esta sequência foi altamente conservada nos outros dois terços (Tabela 9). 

 



67 
 

 

Figura 18 - Eletroforese em Gel de Agarose do oitavo bloco da MSP1. 1 a 9 
amostras de humanos, M = amostra de mosquito; P = amostras de símios; H = 
amostras humanas. 11 = controle negativo (sem DNA). 1 e 12 = GeneRuler 100 bp 
DNA Ladder (Fermentas). 
 
 
 
 A análise da percentagem de similaridade entre as sequências de 

aminoácidos dos sete alelos, com exceção da região de deleção encontrada em A1, 

mostrou identidades entre 89-100% (Tabela 10). Trabalhos com esse bloco em 

isolados de P. falciparum mostraram apenas 10% de identidade entre os diferentes 

grupos alélicos (Tanabe et al., 1987). A menor percentagem de identidade (89%) foi 

encontrada entre os alelos A2 e A7, obtidos a partir de amostras de símio e 

humano, respectivamente. Um polimorfismo ainda mais limitado (identidades de 93 

a 100%) entre isolados de P. malariae e P. brasilianum foi encontrado com a 

análise do bloco 2 da msp1 na Guiana Francesa (Fandeur et al., 2000). Assim, 

pode-se sugerir que há uma provável ausência de dimorfismo alélico da MSP1 

destes parasitas ao contrário do que acontece com outras espécies de Plasmodium 

(Tanabe et al., 1987; rev. em Roy et al., 2008). Outra explicação seria a presença 

de diferenças muito acentuadas entre as sequências dos grupos alélicos, incluindo 

os blocos conservados, impossibilitando a ligação dos oligonucleotídeos. Assim, ou 

a arquitetura de domínios é fundamentalmente diferente em P. malariae ou esta 

espécie de fato não apresenta dimorfismo no gene da MSP1, o que poderia ser 

inédito entre todas as espécies de Plasmodium estudadas até então. 
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Tabela 10 - Percentagem de similaridade entre as sequencias de aminoácidos dos 
tipos alélicos da região de repetições imperfeitas (Bloco 8) da proteína de superfície 
do merozoíta 1 (MSP1) de isolados de P. malariae/P. brasilianum. 

 A1 A7 A5NQ A5YR A5YQ A3 A2 A4 MM1 A6 
A1 173 96% 98% 97% 97% 100% 93% 98% 100% 98% 
A7 173 179 97% 96% 96% 96% 89% 94% 96% 97% 

A5NQ 172 174 175 98% 99% 98% 91% 96% 98% 99% 
A5YR 170 172 173 175 99% 97% 90% 95% 97% 98% 
A5YQ 171 173 174 174 175 97% 90% 96% 97% 98% 

A3 173 173 172 170 171 173 93% 98% 100% 98% 
A2 161 161 160 158 159 161 161 93% 93% 92% 
A4 170 170 169 167 168 170 160 171 98% 97% 

MM1 173 173 172 170 171 173 161 170 173 98% 
A6 173 175 174 172 173 173 161 170 173 175 

 

 

 Estágios sanguíneos de Plasmodium são haplóides e a detecção de 

múltiplas sequências em uma amostra de humano ou símio indicaria a presença de 

múltiplos genótipos. Também uma amostra a partir de um mosquito foi testada, 

onde as fases de Plasmodium podem ser haplóide (esporozoítos) ou diplóide 

(oocineto e oocistos). No entanto, múltiplas sequências não foram detectadas, 

indicando infecções clonais. Estes resultados foram obtidos com o sequenciamento 

de fragmentos clonados ou diretamente a partir de PCR. 

 Considerando o tamanho das sequências obtidas, sete alelos foram 

identificados (Tabelas 8 e 9). A partir das 19 amostras de P. malariae, 4 sequências 

diferentes foram registradas (A3, A5, A6 e A7) (Tabela 9): A3 (219 aa) foi 

encontrada em apenas uma amostra (6a); A5 (221 aa) foi encontrada na maioria 

das amostras (47, 1,2, 4b, 5a, 5b, 6b, 7, 8, 9 12); A6 (224 aa) foi encontrada em 

apenas uma amostra (4a); e A7 (225 aa) foi encontrada em seis amostras(A, J, I11, 

3, 10 e 11). A partir das cinco amostras de P. brasilianum, cinco diferentes 

sequências foram registados (A1, A2, A3, A4 e A5NQ) (Tabela 9). Todas as 

sequências foram únicas. A sequência obtida a partir da amostra de mosquito foi 

incluída neste grupo, devido seu tamanho e porque apresentou uma maior 
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identidade com a sequência encontrada na amostra Peru III (Tabela 10). Em 

Juquitiba, o alelo A5 foi encontrado em amostras coletadas de 2004 a 2007.  

 

 

4.2.4 Comparação do polimorfismo presente em amostr as de Região 

Amazônica com amostras de Mata Atlântica 

 

 

Quanto à origem geográfica das amostras humanas e as sequências 

detectadas, pode-se considerar que o bloco 8 da MSP1 variou pouco nas amostras 

analisadas. Entretanto, os resultados apresentados na Tabela 8 demonstram que 

apenas dois alelos foram compartilhados entre as duas regiões geográficas (A3 e 

A5). 

 

 

4.2.5 Comparação dos alelos presentes em diferentes  hospedeiros  

 

 

 Em relação aos hospedeiros, diferentes sequências foram encontradas nas 

amostras a partir dos três diferentes hospedeiros. Esses resultados concordam com 

as análises de microssatélites. 

 É importante notar que as sequências mais curtas foram obtidas em 

isolados de símio (173-221 aminoácidos) e amostras de humanos mostraram 

sequências mais longas (219-225 aminoácidos) (Figura 18 e Tabela 9). A única 

exceção foi a sequência obtida para a primeira infecção a partir do isolado 6. Se 

este achado pode indicar uma infecção zoonótica, ainda precisa ser determinado. 

Do mesmo modo, a sequência obtida para o isolado P182 (A5) foi comumente 
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encontrada em isolados humanos e pode indicar um caso onde o mosquito 

transmitiu a infecção do homem para o macaco. 

 

 

4.2.6 Comparação dos alelos obtidos de isolados env olvidos em duas 

transmissões transfusionais  

 

 Nos dois casos de malária adquiridos por transfusão de sangue previamente 

relatados (Kirchgatter et al., 2005; Santi et al., 2005), as duas amostras de P. 

malariae obtidas a partir dos doadores mostraram as mesmas sequências de seus 

receptores. Isto proporciona evidência adicional de que em ambos os casos, o 

doador e o receptor foram infectados com a mesma cepa, como era de se esperar.  

 

 

4.2.7 Comparação dos alelos presentes em duas infec ções consecutivas de 

três pacientes 

 

 

 Analisamos também a mudança longitudinal da sequência do bloco 8 da 

MSP1 nos genomas circulantes de plasmódio em três pacientes assintomáticos não 

tratados. Um alelo diferente foi encontrado entre os genótipos circulantes em dois 

casos. No caso do paciente 4, a mudança do alelo de A6 a A5 corresponde a dois 

aminoácidos substituídos e três aminoácidos excluídos. No caso do paciente 6, o 

alelo detectado na primeira infecção (A3) foi curiosamente idêntico (embora com 

um nucleotídeo diferente) ao  da amostra Peru III que foi obtida em 1987 a partir de 

Saimiri sciureus peruviensis de Iquitos (Collins et al., 1990). No entanto, na 

segunda infecção deste paciente o alelo A5YR foi encontrado. P. malariae do outro 
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paciente (paciente 5) manteve a sequência inalterada ao longo de 9 meses. Estes 

dados são parcialmente compatíveis com os obtidos por análise de microssatélites, 

quando haplótipos diferentes foram encontrados em ambos os pacientes (Paciente 

5 e 6). Os parasitas do paciente 4 não puderam ser analisados longitudinalmente 

pela metodologia de microssatélites. Embora o resultado seja conflitante para um 

paciente, sabe-se que esta última técnica permite a análise de seis loci, 

possibilitando a visualização de um panorama mais preciso sobre a diversidade 

genética. 

 

 

4.2.8 Avaliação longitudinal da dinâmica de alelos em foco de malária residual 

 

 

 Assumindo que uma ausência de polimorfismos no bloco 8 da MSP1 reflete 

a estabilidade também em outros blocos, parece que o mesmo haplótipo  de P. 

malariae persistiu cerca de 3 anos em uma população. 

Usando o sistema de informações geográficas para localizar as amostras 

humanas na região de Juquitiba, de acordo com o Sistema de Posicionamento 

Global (GPS), verificamos que há claramente dois grupos (Figura 11), que são 

distantes cerca de 3 km. No entanto, os dois alelos mais prevalentes (A5 e A7) 

foram distribuídos aleatoriamente nos dois grupos.  
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4.2.9 Avaliação da presença de algum possível marca dor para amostras da 

América do Sul  

 

 

 Surpreendentemente, todas as amostras (com exceção da amostra de 

mosquito, que tem uma deleção na região) apresentaram um aminoácido glicina na 

posição 172, que não foi encontrada na amostra de Camarões (MM1) (Tabela 9).  A 

análise de um maior número de amostras da África e da Ásia é importante para 

determinar se este aminoácido pode ser considerado como um marcador genético 

para amostras de P. malariae / P. brasilianum da América do Sul.  

 

 

4.3 Marcadores moleculares e relacionamento genétic o entre P. malariae  e P. 

brasilianum  

 

 

 Este trabalho nunca objetivou mostrar que P. malariae e P. brasilianum são 

uma única espécie, pois este fato já foi documentado em estudos anteriores. Assim, 

é impossível diferenciar infecções de P. malariae de infecções de P. brasilianum, 

porque eles podem, de fato, ser uma mesma espécie exibindo um polimorfismo de 

hospedeiro (Escalante e Ayala, 1994). Foi objetivo deste trabalho, entretanto, 

analisar a diversidade genética destes parasitas e lançar uma luz sobre o seu 

relacionamento. 

 A alta identidade genética encontrada entre P. malariae dos seres humanos 

e P. brasilianum de primatas e a recente expansão das populações humanas de P. 

malariae sugerem a ocorrência de transferência recente entre hospedeiros. Essa 

transferência pode ter ocorrido por meio de um evento único associado a um 
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“bottleneck”, após a colonização europeia das Américas, no século 16 (Escalante et 

al., 1995, 1998; Qari et al., 1996), mas não há nenhuma evidência de passagem de 

humanos para macacos ou vice-versa. A direção da transferência pode ser 

sugerida pela comparação da diversidade genética dos parasitas humanos e 

primatas (Tazi e Ayala, 2011). Embora sejam raros os estudos que se concentram 

sobre esses parasitas, um estudo recente indicou que as cepas de P. brasilianum 

parecem ser mais divergentes que as de P. malariae e, portanto, P. malariae 

poderia derivar de P. brasilianum (Tazi e Ayala, 2011). Aqui também foi encontrada 

uma maior diversidade entre os isolados de P. brasilianum, o que poderia apoiar 

esta hipótese. 

 Entretanto, essa teoria de transferência do parasita de macacos do Novo 

Mundo para os seres humanos pode ser contestada, uma vez que os sintomas 

característicos da malária por P. malariae, como a febre quartã, foram 

especificamente registrados na Grécia por Hipócrates, no século IV a.C., e também 

eram conhecidos no tempo dos romanos na Itália (Boyd, 1949; Russell, 1955), ou 

seja, antes de qualquer migração de seres humanos do Velho Mundo ao Novo 

Mundo. Nesta visão, P. brasilianum teria naturalmente se adaptado a crescer em 

macacos após ocupação humana da América do Sul nos últimos 500 anos (Collins 

e Jeffery, 2007).  

 Através da análise dos resultados do bloco 8 da msp1, poderíamos suportar 

essa segunda teoria, de transferência do parasita do homem para o macaco. 

Considerando o tamanho das sequências, repetições presentes em trechos longos 

são possivelmente mais velhas do que as repetições em trechos curtos, já que as 

maiores necessitam de mais tempo para acumular bases (Bell e Jurka, 1997). 

Nesta teoria, as sequências símias (trechos mais curtos neste trabalho) poderiam 

ter surgido a partir das sequências humanas (trechos mais longos). Entretanto, 

devemos ter em mente que a evolução de microssatélites é um processo dinâmico, 
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durante o qual as repetições podem encolher, bem como expandir, na escala 

evolutiva (Ellegren, 2004). 

 Por fim, embora tenhamos analisado novos isolados de P. brasilianum, 

assim como de P. malariae e utilizado novos marcadores, como o bloco 8 da msp1, 

acrescentando dados na escassa literatura sobre a genética desses parasitas, 

análises adicionais são necessárias para gerar mais informação e possibilitar a 

resolução definitiva da questão da transferência. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 P. brasilianum apresentou um maior polimorfismo em relação às amostras 

de P. malariae. 

 

 

5.1 Microssatélites  

 

 

 Os microssatélites foram úteis para análise do polimorfismo genético de 

amostras brasileiras, embora sua utilização seja prejudicada em amostras com 

baixas parasitemias. 

 P. malariae foi encontrado praticamente conservado em amostras humanas 

variando apenas em dois loci para todas as amostras analisadas. Amostras de P. 

brasilianum, embora em menor número, apresentaram um polimorfismo maior, 

variando em quatro loci de microssatélites. 

 As amostras da Região Amazônica foram mais polimórficas que as 

amostras de Mata Atlântica. 

 O haplótipo obtido na amostra do mosquito foi mais similar aos encontrados 

nas amostras de símios. 

 As amostras obtidas do doador e do receptor, envolvidos no caso de malária 

transfusional, apresentaram o mesmo haplótipo.  

 Em um dos pacientes com infecções consecutivas, o haplótipo manteve-se 

inalterado após um ano. No outro paciente, o haplótipo variou em apenas um lócus.  

 Um mesmo haplótipo persistiu por pelo menos três anos em foco de malária 

residual de região de Mata Atlântica. 
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 O alelo Pm09-299 não é um marcador genético para P. malariae da América 

do Sul. 

 Há uma baixa diversidade alélica entre os isolados brasileiros, quando 

comparada aos isolados de outras regiões geográficas. 

 

 

5.2 Proteína de Superfície do Merozoíta 1 

 

 

 Um protocolo de PCR “nested” para ampliicação do bloco 8 foi estabelecido, 

mostrando-se específico e capaz de detectar polimorfismos em amostras 

brasileiras. 

 Sete diferentes alelos foram identificados nas amostras brasileiras. 

 Não foi encontrado dimorfismo alélico para o bloco 8 da msp1 em isolados 

brasileiros. 

 As amostras da Região Amazônica foram mais polimórficas que as 

amostras de Mata Atlântica. 

 O polimorfismo genético nas amostras de símios foi maior que o de 

amostras humanas. 

 Para cada caso de malária transfusional, as amostras obtidas do doador e 

do receptor, apresentaram o mesmo alelo.  

 Em um dos pacientes com infecções consecutivas, o alelo manteve-se 

inalterado. Nos outros dois pacientes, o alelo variou na segunda infecção.  

 Um mesmo alelo persistiu por pelo menos três anos em foco de malária 

residual de região de Mata Atlântica. 

 O aminoácido G na posição 172 foi encontrado em todos os alelos de 

isolados brasileiros e também na amostra do Peru.  
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5.3 Marcadores Moleculares e Relacionamento Genétic o entre P. malariae /P. 

brasilianum    

 

 

 O maior polimorfismo de microssatélites e bloco8/msp1 em isolados de P. 

brasilianum em relação aos isolados de P. malariae, concordam com os dados de 

estudos anteriores e sinalizam para uma possível direção de transferência do 

Plasmodium do macaco para o homem. 
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Abstract 

Plasmodium malariae is a protozoan parasite that causes malaria in humans and is 

genetically indistinguishable from P. brasilianum, a parasite infecting New World monkeys 

in Central and South America. P. malariae has a wide and patchy global distribution in 

tropical and subtropical regions, being found in South America, Asia, and Africa. However, 

little is known regarding the genetics of these parasites and the similarity between them 

could be because until now there are only a very few genomic sequences available from 

simian Plasmodium species. By using microsatellite genotyping, we discovered that of the 

14 human samples obtained from areas of the Atlantic forest, 5 different multilocus 

genotypes were recorded, while in a sample from an infected mosquito from the same 

region a different haplotype was found. We also analyzed the longitudinal change of 

circulating plasmodial genomes in two untreated non-symptomatic patients during a 12-

months interval. The circulating genotypes in the two samples from the same patient 

presented nearly identical multilocus haplotypes (differing by a single locus). The more 

frequent haplotype persisted for almost 3 years in the human population. The allele Pm09-

299 described previously as a genetic marker for South American P. malariae was not found 

in our samples. Of the 3 non-human primate samples from the Amazon Region, 3 different 

multilocus genotypes were recorded indicating a greater diversity among isolates of P. 

brasilianum compared to P. malariae and thus, P. malariae might in fact derive from P. 

brasilianum as has been proposed in recent studies. Taken together, our data show that 

based on the microsatellite data there is a relatively restricted polymorphism of P. malariae 

parasites as opposed to other geographic locations. 

Keywords: malaria, Plasmodium malariae, genetic diversity, microsatellites, Brazil, Atlantic 

forest.  
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1. Introduction 

 

The protozoan parasite Plasmodium malariae causes malaria in humans and is genetically 

indistinguishable from P. brasilianum which infects New World monkeys from South and 

Central America. This points to a recent host transfer between humans and monkeys 

(Escalante et al., 1995, 1998; Qari et al., 1996). P. malariae is widely distributed in a patchy 

pattern and is found throughout tropical regions in Africa, Asia and South America. Little is 

known about the genetics of these parasites, since studies focusing P. malariae and P. 

brasilianum are still scarce and the currently observed similarity between the two species 

may be simply due to the fact that there are only a very few genomic sequences available 

from simian Plasmodium species. Recently, six polymorphic genetic markers were described 

for P. malariae and the first molecular epidemiological data for this parasite in naturally 

acquired human infections from Africa and Asia were presented (Bruce et al., 2007, 2011). 

 

In Brazil, P. malariae and P. brasilianum are encountered in the Amazon Region and also in 

the Extra Amazon Region (Atlantic forest regions), but in the latter malaria transmission is 

considered hypoendemic and controlled (Oliveira-Ferreira et al., 2010; Deane 1992). The 

state of São Paulo is the second state that holds large remaining areas of Atlantic forest 

(http://mapas.sosma.org.br/dados/). This forest has many bromeliads that are an ideal 

environment for Anopheles mosquitoes of the subgenus Kerteszia, mainly An. (K.) cruzii, 

that use the axils of these plants as larval habitat (Forattini et al., 1996). In São Paulo state, 

one of the counties with higher reported incidence of human malaria cases is Juquitiba, 

which annually records sporadic cases of autochthonous malaria (CVE, 2008). Despite the 

small number of clinical cases of malaria, a significant part of the population shows 
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serologic evidence of recent exposure to different variants of Plasmodium vivax or P. 

malariae (Curado et al., 1997), suggesting that asymptomatic infections with either species 

may be frequent. These infections apparently are often overseen because the control 

programs are based on passive and active search of symptomatic cases. 

 

Our study presents the first molecular epidemiologic data for P. malariae and P. 

brasilianum from Brazil obtained from different hosts and uses them to explore the genetic 

diversity in relation to geographic origin and hosts. For this, we used microsatellite markers 

and analyzed infected field samples from three different host groups, namely humans, 

monkeys and mosquito. It is important to keep in mind that our work was not designed to 

show that P. malariae and P. brasilianum are close relatives, because this fact has already 

been documented in previous studies, but to shed a light on the genetic diversity between 

both species. Considering the recent expansion of P. malariae in human populations, the 

host switch between humans and monkeys might have occurred through a single transfer 

associated with a bottleneck, after the European colonization of the Americas in the 16th 

century (Escalante et al., 1995). Therefore, the direction of the host transfer can then be 

suggested by comparing the genetic diversity of the human and primate parasites (Tazi and 

Ayala, 2011). Our results indicated a greater diversity among isolates of P. brasilianum 

compared to P. malariae and thus, P. malariae might derive from P. brasilianum as has 

been proposed in recent studies. 

  

2. Materials and Methods 

2.1. Samples 
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Twenty samples of P. malariae/P. brasilianum genomic DNA were used in this study (Figure 

1, Table 1 and Table 2). Among these, two samples were obtained from patients involved in 

a case of transfusion malaria: one sample (1) was obtained from a splenectomized patient 

(58/04) who was infected by blood transfusion and another (2) from her blood donor, an 

asymptomatic carrier (72/04), which probably acquired the infection in the location of 

Palestina, Juquitiba (Di Santi et al., 2005). From a previous project, eleven samples (two of 

which were collected from the same patient at different dates) were used in our study (3-

11, Figure 1A). Other available P. malariae/P. brasilianum samples were also analyzed 

(Figures 1A and 1B): a P. malariae sample (12) obtained from a patient (I11) infected in 

Iporanga (Atlantic forest region); a P. malariae sample (13) obtained from a patient 

(RBR714) infected in Rio Branco (AC) (Brazilian Amazon Region); a P. malariae/P. 

brasilianum sample (M95) obtained from a pool of three  Anopheles Kerteszia cruzii 

mosquitoes collected in Itanhaém (Atlantic forest region) and three P. brasilianum samples 

obtained from simian hosts captured in Abunã, approximately 200 km from Porto Velho 

(RO) (Callicebus dubius, sample P169) and Igapó-Açú, approximately 300 km from Manaus 

(AM) (Callicebus caligatus, samples P177 and P182), both located in the Brazilian Amazon. 

Additionally, a P. brasilianum strain from Peru (Peruvian III) was used as a control. In all 

samples, the presence of P. malariae/P. brasilianum was confirmed by two PCR protocols 

and sequencing: (i) a nested PCR based on the amplification of small subunit ribosomal RNA 

(ssrRNA) using a modification of the technique originally described by Snounou et al. 

(Snounou et al. 1993; Singh et al. 1999), where the first amplification reaction was modified 

in order to increase the sensitivity, considering samples with low parasitemia (Dos Santos et 

al., 2009); and (ii) a nested PCR based on the amplification of the mitochondrial cytochrome 

b gene (cytb) (Perkins and Schall, 2002). 
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2.2. Whole-genome amplification and Microsatellite typing 

In order to perform a multilocus microsatellite analysis, recovered parasite material was 

first submitted to WGA (whole-genome amplification), a procedure that increases DNA in a 

nonspecific way, thus allowing analysis of natural infections with limited sample volumes. 

For this, 5 µl of the original sample (gDNA) was amplified using REPLI-g Mini Kits (Qiagen, 

Valencia, CA) according to manufacturer’s instructions, yielding 50 µl of template from each 

reaction. To assess the extent of polymorphism we amplified four microsatellites and two 

minisatellites using a semi-nested PCR reaction (Bruce et al., 2007). PCR products were 

separated on a 310 capillary sequencer (Applied Biosystems) without dilution (except of 

Peruvian III and 1 samples, which were diluted 1/10). Allele sizes were measured by 

comparison with size standard Gene Scan 500 (Applied Biosystems). The lengths and 

relative abundance of peak heights in electropherograms were determined using the open-

access STRand software (available at: http://www.vgl.ucdavis.edu/informatics/strand.php). 

In this study, the minimal detectable peak height was set to 100 arbitrary fluorescence 

units (FU) (Havryliuk et al., 2008), to ensure allele recognition in view of very low 

parasitemias found in P. malariae infections, especially in low transmission areas. However, 

our samples were analyzed in duplicate in independent experiments and the reactions 

showed neglectable background noise (below 10 FU). 

 

2.3. Data analysis 

Arlequin 3.0 software was used to haplotype identification and analysis of molecular 

variance (AMOVA) (Excoffier et al., 2005). The genetic diversity of the human and non-

human parasite populations was examined by calculating the virtual heterozygosity (HE) of 

each group, defined as HE = [n / (n − 1)][1 − Σp
2
i], where n is the number of isolates analyzed 
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and pi is the frequency of the i-th allele in the population. Virtual heterozygosity may be 

defined, in this context, as the average probability that a pair of alleles randomly obtained 

from the population is different. Virtual heterozygosity ranges between 0 and 1, with high 

values (i.e. those close to 1) reflecting high genetic diversity levels of that population.  

 

The standardized index of association (I
S
A) was used to test for evidence of overall 

multilocus linkage disequilibrium in each parasite population (human and non-human). 

Data were analyzed with LIAN 3.0 software (Haubold and Hudson, 2000). 

 

We applied the Bayesian clustering model implemented in the STRUCTURE 2.1 software to 

test whether microsatellite haplotypes clustered according to the host of collection of the 

isolates (Pritchard et al., 2000). We run the program with seven different K values (from 2 

to 8) and computed the posterior probability for each K (Evanno et al., 2005). Here we show 

the clustering patterns obtained with K value = 2 (human and non-human group) associated 

with the strongest statistical support.  

 

We used BOTTLENECK 1.2.02 software (Luikart & Cornuet, 1998) to verify whether the 

population had suffered a population reduction, such as a bottleneck or a founder effect. 

 

2.4. Ethical considerations  

Approval of the study protocol was obtained from the Ethical Review Board of the Institute 

of Biomedical Sciences of the University of São Paulo, Brazil (CEPSH 749/2006 and 
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065/2008). All procedures adopted in this work were approved in a full compliance with 

specific federal permits issued by the Brazilian Ministry of Environment (SISBIO, process 

numbers 18861-3 and 24319-3). 

 

3. Results and Discussion 

  

In order to standardize the P. malariae microsatellite characterization in our laboratory, we 

initially analyzed the sample 1 which was from a splenectomized patient with higher 

parasitemia. The results obtained after PCR amplification of the 6 markers are shown in 

Table 3. In this work, we include the results of samples for which all 6 loci were available 

(except for samples 6b and 13, where one and three markers were not amplified, 

respectively). In addition to the samples shown in Table 1 and 2, many other P. malariae 

samples were also tested but gave negative results in the PCR amplification of the 

microsatellite markers. These samples, although P. malariae positive by nested PCR of the 

ssrRNA (which is repetitive), probably had too small amounts of target DNA, considering 

that these microsatellite markers are single copy loci. It is important to note that the WGA 

technique was useful only for samples with higher parasitemias (1 and Peruvian III), since 

this technique is not able to increase the concentration of target DNA, but only increase the 

volume available for the reactions. Therefore, it was not possible to amplify all 6 loci in 

some samples without using the original gDNA sample to complete the analysis. 

Nevertheless, the definition of the haplotype in some samples was incomplete and 

unfortunately, these experiments could not be repeated due to insufficient sample 

amounts. Amplification of some loci and not others from the same sample is not an unusual 

result since differences in the efficiency of performance of primers used in the analysis is 
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possible. Importantly, the PCR sensitivity threshold has to be taken in account. This limit 

has been maximized by concentrating the sample prior to DNA extraction (by a saponin 

lysis), using a nested PCR protocol and detecting the product by capillary electrophoresis 

with fluorophores. Therefore, we assume that mixed clone infections were not missed. 

Moreover, these samples have been studied previously for other targets such as ribosomal 

and mitochondrial genes and we found only unique sequences for each locus (data not 

shown).  

 

From the 14 Brazilian human samples from the Atlantic forest (1 to 12), 5 different 

multilocus genotypes were recorded (Table 3): haplotype 1 (185/342/288/107/220/331) 

was found in four samples; haplotype 2 (185/342/277/107/220/331) in three samples; 

haplotype 3 (185/342/277/107/222/331) in two samples; haplotype 4 

(185/342/288/107/222/331) in four samples; haplotype 5 (185/342/288/107/Nd/331) in 

one sample. Haplotype 6 (185/Nd/277/107/Nd/Nd) was found in the Amazon Region 

sample (13). Haplotype 7 (181/325/277/107/222/331) was found only in the mosquito 

sample (M95). From the 4 samples obtained from simian hosts, 4 different multilocus 

genotypes were recorded (Table 3): haplotype 8 (185/325/288/107/222/331), haplotype 9 

(177/325/288/100/220/331), haplotype 10 (185/325/277/107/210/331) and haplotype 11 

(185/265/277/107/220/331). Multiple alleles were not detected in our samples. 

 

When we tested a mosquito sample, we expected that a recent genetic recombination may 

have occurred (zygote formation and subsequent meiosis and onset of sporogony). 

However, only one allele per locus was detected even in this sample, indicating that the 

examined loci are relatively stable although obviously general data for the stability of loci in 
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P. malariae/brasilianum are lacking. On the other hand, the chance for seeing mixed-clone 

infections in mosquitoes is low even for highly endemic regions (Razakandrainibe et al., 

2005). In this sense, the observation of an apparently single clone infection in the mosquito 

sample may be expected. 

 

Using geographic information system to locate the human samples in the region of 

Juquitiba, we found that there are clearly two groups (data not shown), which are distant 

about 3 km. However, the five haplotypes obtained in this population were randomly 

distributed in both groups. This lack of population sub-structuring has also been 

demonstrated in villages separated by much larger distances (Bruce et al., 2011). 

Considering that the flying range of An. (Ker.) cruzii is about 1 km (Ferreira et al. 1969), in 

our case, the admixture is likely to be attributable to human movement.  

 

The two samples of P. malariae obtained from a blood donor (2) and her recipient (1) 

involved in a previously reported case of transfusion malaria (Di Santi et al., 2005), showed 

the same haplotype. This provides further evidence that both were infected with the same 

strain, as would be expected. Assuming that an absence in polymorphisms in microsatellites 

reflects stability also in other loci, it seems that the same P. malariae haplotype can persist 

for almost 3 years in a population (see samples 2 and 11). We also analyzed the longitudinal 

change of circulating plasmodial genomes in two untreated non-symptomatic patients (5 

and 6) during a long time interval (12 months). The circulating genotypes in the two 

samples from the same patient present nearly identical multilocus haplotypes (differing by 

a single locus). 
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The allele Pm09-299 described by other authors as a genetic marker for South American P. 

malariae (Bruce et al., 2007) was not found in our samples. Another interesting finding is 

that the Pm09 marker was described with sizes ranging from 281 to 351 bp (Bruce et al., 

2011), however, this marker showed a novel allele size of 265 bp in the Peruvian III strain. 

To confirm this, this new allele was cloned and sequenced (GenBank HQ677907). This 

sequence showed two deleted repeat units when compared to the original P. brasilianum 

microsatellite Pm09 sequence (Colombian I/NYU strain) (GenBank DQ787849) (Bruce et al., 

2007).  The strain of P. brasilianum designed Peruvian III was also compared to Peruvian I, 

already analyzed by other authors (Bruce et al., 2007). Three markers were found in 

different sizes compared to those described (Table 3). In addition to Pm09, we obtained 

differences in markers Pm02 and Pm11. Although the two strains had been isolated from 

monkeys of Iquitos, Peruvian I was obtained in 1983 from Aotus vociferans (Collins et al., 

1985), while Peruvian III was obtained from Saimiri sciureus peruviensis in 1987 (Collins et 

al., 1990).  

 

It is important to note that Pm34 is a dinucleotide microsatellite marker [(CA)n] and 

therefore the estimates of allele frequency for this locus are often confounded by 

overlapping “shadow” bands (Murray et al., 1993). In this case, in addition to the main PCR 

product band, shadow bands can be seen 2 bp below the main band. The presence of these 

shadow bands is especially troublesome if the alleles differ by 2 bp. Thus, the alleles Pm34-

220 and Pm34-222 could be considered the same allele. Also, it has been suggested that 

microsatellite diversity correlates positively repeat array length, as the rate of strand-

slippage events that create diversity increases exponentially with repeat array lengths. In 
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fact in our work the only marker monomorphic for all samples was Pm47, which was 

described as a (CAATT)
7 

(Bruce et al., 2007), representing very few repeats and would not 

be expected to be variable. However, the other five markers presented from two to four 

alleles per locus in our limited population and could be considered good genotyping 

markers to study the genetic diversity of these parasites. 

 

Allele frequencies were calculated as a proportion of the total number of alleles detected 

for each locus using Brazilian P. malariae human samples showed in the table 1 and were 

compared with those found in a previous study where samples from Malawi, Gambia and 

Thailand were analyzed (Bruce et al., 2007). Although the number of samples has been 

lower in our study (15 versus 52), allelic diversity was more restricted in the Brazilian 

samples. Different genotypes were recorded in 39 of 52 samples from 

Malawi/Thailand/Gambia (Bruce et al., 2007) and 6 of 15 human samples from Brazil (this 

study). The proportion of different genotypes was significantly higher in non-Brazilian 

samples compared to Brazilian samples (x
2
=6.47, P<0.05). Pm02-185 was the only allele 

found in this locus in our human samples while Pm02-181 was found in the mosquito 

sample, but these were also the most frequent alleles in Asian and African samples. 

Similarly, Pm09-342 was the only allele found in this locus in our human samples while 

Pm09-325 was found in the mosquito sample. Although absent in our human population, 

the latter was found in more than 80% of the Asian and African samples and in all the 

Brazilian simian samples (this study). Pm11-288 was found more frequently and Pm11-277 

was the second most frequent, but these are also the most frequent alleles in Asian and 

African samples in an inverse proportion. Pm34-220 and Pm34-222 were found in the same 

frequencies in Brazilian isolates and are the second and third most frequent in Asian and 
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African samples. Pm25-107 and Pm47-331, monomorphic in our human population, were 

the most frequent and the third most frequent in Asian and African samples. This 

distribution remained unchanged in the recent study carried out only with samples from 

Malawi (Bruce et al., 2011).  

 

When AMOVA was performed, we found 54.89% of the diversity within groups (human and 

non-human) and 45.11% among groups. However, diversity indexes in the studied 

populations range from 0.2218 +/- 0.0668 (human group) to 0.4095 +/- 0.0447 (non-human 

group) (0.3211 +/- 0.0518 mean HE). In human samples, other authors have obtained values 

between 0.236 and 0.811 (Bruce et al., 2007) or 0.192 and 0.849 (Bruce et al., 2011), 

depending on the P. malariae microsatellite locus. Interestingly, we found higher 

heterozygosity at locus Pm09, which was the one with lowest heterozygosity values in the 

other two studies (Bruce et al., 2007, 2011).  

 

Significant multilocus linkage disequilibrium (LD) was found in the isolates from human (I
S
A 

= 0.2005, P < 0.05) and non-human origin (I
S
A = 0.0375, P < 0.05), with a mean of I

S
A = 

0.1336, (P < 0.05). The higher LD value obtained for the human group may have some 

explanations. The parasites from this population may have expanded more recently than 

the parasites from the hon-human population and few mutations could arise and 

accumulate during this shorter time frame, although a bottleneck effect was not detected 

in human and non-human groups. This hypothesis agrees with the view that P. malariae has 

derived from P. brasilianum (Tazi and Ayala, 2011). Furthermore, the lower transmission 

rate of the Atlantic forest samples compared to the Amazon Region samples may also 

explain the higher LD value found in the human group, since the chances of recombination 
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in this area are certainly low. Lastly, this difference of LD values between human and non-

human parasite populations can be related to the vector. Although An. cruzii is the principal 

vector for human and non-human populations in the Atlantic forest (Deane et al. 1970), in 

the Amazon Region, An. darlingi is the major vector for human parasites (Oliveira-Ferreira 

et al., 2010) but is unlikely to be involved in the transmission of P. brasilianum (Lourenço-

de-Oliveira & Luz, 1996). In P. vivax, different parasite variants were better adapted to a 

specific vector than others (Joy et al., 2008), but unfortunately, there is no similar study for 

P. malariae or P. brasilianum. Moreover, the chromosomal position of the P. malariae 

markers is not known making it not possible to compare physical distance and linkage 

disequilibrium. 

 

The population structure was evaluated using the Bayesian model-based approach 

implemented in STRUCTURE software, with the most likely K = 2. Figure 2 shows the 

clustering patterns obtained of P. malariae/P. brasilianum isolates into human and non-

human origins. We represent in the bars the proportion of these two inferred genetic 

subpopulations (represented by colors) for each of the host populations. Each host 

population showed heterogeneity with one distinct predominant genetic subpopulation. 

 

The high genetic identity found between P. malariae from humans and P. brasilianum from 

primates suggests the occurrence of recent transfers between hosts (Escalante et al., 1995, 

1998; Qari et al., 1996), but there is no evidence that the transfers were from humans to 

monkeys or vice versa. Although studies that focus on these species are rare, a recent study 

indicate that P. brasilianum strains seem to be more divergent than P. malariae and thus, P. 

malariae might in fact derive from P. brasilianum (Tazi and Ayala, 2011). Here we also 
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found a greater diversity among isolates of P. brasilianum, however, one of the markers 

was monomorphic and the number of samples was limited. Moreover, this hypothesis of 

transfer of the parasite from New World monkeys to humans may not be plausible, since 

the characteristic symptoms of P. malariae malaria, like quartan fever, were specifically 

recorded in Greece by Hippocrates in the 4th century B.C. and were also known in Roman 

times in Italy (Boyd, 1949; Russell, 1955), this is, before any migration of humans from the 

Old World to the New World. Thus, P. brasilianum would have naturally adapted to grow in 

monkeys following human settlement of South America within the last 500 years (Collins 

and Jeffery, 2007). By all terms, it is impossible to differentiate infections of P. malariae 

from infections of P. brasilianum because they may, in fact, be one and the same exhibiting 

“host polymorphism” (Escalante and Ayala, 1994). 

 

It may be assumed that diversity and multiplicity of P. falciparum infection increase as 

transmission frequency increases (reviewed by Babiker and Walliker, 1997). We detected 

low allelic diversity in the Brazilian isolates that reflects a very low transmission rate. It is 

known that P. malariae has a reduced growth rate (Gilles and Warrell, 1993) and the low 

parasitemias are possibly caused by its preference for mature erythrocytes (Garnham, 

1966). P. malariae is also known to produce infections which are frequently non-

symptomatic and long-lasting (up to 40 years in the absence of re-infection) (Vinetz et al., 

1998). It is also possible that the infection with exclusively P. malariae explains the very low 

transmission rates found in the study area. In other locations where P. malariae occurs in 

co-infections mainly with P. falciparum, P. malariae developed means of increased 

transmission efficiency in the presence of a co-infecting parasite of another species (Bruce 

et al., 2011). 
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In summary, P. malariae was found practically conserved in human samples varying only in 

two loci for all samples analyzed independently of their geographical origin. The data may 

have been partial given that only one sample from the Amazon Region was available. On 

the other hand, in relation to the hosts, different haplotypes were found in the samples 

from the three different host groups. However, the lack of evidence of geographical 

clustering of haplotypes may be due to the available small sample number. The further 

analysis of Brazilian samples from different geographical origin will be important to 

characterize the epidemiology of Brazilian P. malariae isolates. It will be interesting to 

compare human and simian isolates of P. malariae and P. brasilianum in areas of Atlantic 

forest where humans and simians are subject to infection transmitted by the same 

anopheline vectors. This circumstance possibly permits the frequent contact of simian 

derived Plasmodium and humans and vice versa. 
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Legend to Figure 1 

Origins of Brazilian P. malariae/P. brasilianum samples used in the study. A. From São Paulo 

state: human samples from a splenectomized patient who was infected by blood 

transfusion (1), Juquitiba (2 to 11) and Iporanga (12); mosquito sample from Itanhaém 

(M95). B. From the Brazilian Amazon Region: human sample from Acre (13) and samples 

from simian hosts captured in Rondônia (P169) and Amazonas (P177 and P182). Modified 

from Google5 Earth and Wikimedia Commons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legend to Figure 2 

Population structure of Plasmodium malariae/Plasmodium brasilianum plotted in a single 

line according to host (Human or Non-human) inferred from microsatellite typing of 21 

isolates at K = 2. Isolates are numbered as described in Table 1 and Table 2. 
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Table 1. Human samples used in this study. 

Sample Collection date 

(dd/mm/yyyy) 

Source Origin 

1 22/09/2004 Patient 58/04 São Paulo, SP 

(Blood transfusion from Patient 

72/04) 

2 08/12/2004 Patient 72/04 Juquitiba, SP, Atlantic Forest, BR 

3 19/08/2005 Patient PPP23 Juquitiba, SP, Atlantic Forest, BR 

4 17/02/2006 Patient PPP16 Juquitiba, SP, Atlantic Forest, BR 

5a 23/06/2005 

Patient PPP62 

Juquitiba, SP, Atlantic Forest, BR 

5b 30/03/2006 Juquitiba, SP, Atlantic Forest, BR 

6a 19/04/2006 

Patient PPP190 

Juquitiba, SP, Atlantic Forest, BR 

6b 24/05/2007 Juquitiba, SP, Atlantic Forest, BR 

7 10/08/2006 Patient PPP68 Juquitiba, SP, Atlantic Forest, BR 

8 24/05/2007 Patient PPP194 Juquitiba, SP, Atlantic Forest, BR 

9 27/06/2007 Patient PPP222 Juquitiba, SP, Atlantic Forest, BR 

10 30/08/2007 Patient PPP157 Juquitiba, SP, Atlantic Forest, BR 

11 19/04/2007 Patient PPP328 Juquitiba, SP, Atlantic Forest, BR 

12 xx/01/2002 Patient I11 Iporanga, SP, Atlantic Forest, BR 

13 09/07/2004 Patient RBR714 Rio Branco, AC, Amazon Region, 

BR 

SP = São Paulo state; AC = Acre state; BR = Brazil. 
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Table 2. Non-human samples used in this study. 

Sample Collection date 

(dd/mm/yyyy) 

Source Origin 

M95 26/05/2010 Anopheles (K.) cruzii Itanhaém, SP, Atlantic Forest, 

BR 

P169 31/03/2010 Callicebus dubius Porto Velho, RO, Amazon 

Region, BR 

P177 06/02/2011 Callicebus caligatus Manaus, AM, Amazon Region, 

BR 

P182 07/02/2011 Callicebus caligatus Manaus, AM, Amazon Region, 

BR 

Peru III xx/xx/1987 Saimiri sciureus 

peruviensis 

Iquitos, Peru 

Peru I* xx/xx/1983 Aotus vociferans Iquitos, Peru 

SP = São Paulo state; RO = Rondônia state; AM = Amazonas state; BR = Brazil. 

* from Bruce et al., 2007. 
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Table 3. Microsatellite markers from the samples shown in table 1. 

Group Sample Pm02 Pm09 Pm11 Pm25 Pm34 Pm47 Haplotype 

 

 

 

 

 

 

Human 

1 185 342 288 107 220 331 1 

2 185 342 288 107 220 331 1 

3 185 342 277 107 220 331 2 

4 185 342 288 107 220 331 1 

5a 185 342 277 107 222 331 3 

5b 185 342 288 107 222 331 4 

6a 185 342 288 107 222 331 4 

6b 185 342 288 107 Nd
a
 331 5 

7 185 342 277 107 222 331 3 

8 185 342 288 107 222 331 4 

9 185 342 288 107 222 331 4 

10 185 342 277 107 220 331 2 

11 185 342 288 107 220  331  1 

12 185 342 277 107 220 331 2 

13 185 Nd
a
 277 107 Nd

a
 Nd

a
 6 

 

 

Non-

human 

M95 181 325 277 107 222 331 7 

P169 185 325 288 107 222 331 8 

P177 177 325 288 100 220 331 9 

P182 185 325 277 107 210 331 10 

Peruvian III 185 265 277 107 220 331 11 

Peruvian I
b
 181 299 288 107 220 331 12 

a 
Nd means that no readable signal was obtained after at least two repetitions. 

b
 from Bruce et al., 2007. 
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Apêndice B – Manuscrito: “Diversidade genética no Bloco 8 da Proteína de 
Superfície do Merozoíta 1 de Plasmodium malariae e Plasmodium brasilianum” 
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Abstract 

The protozoan parasite Plasmodium malariae causes malaria in humans and genetically it is 

indistinguishable from P. brasilianum, a parasite known to infect New World monkeys in 

Central and South America. P. malariae shows widespread, uneven distribution in tropical 

and subtropical regions throughout South America, Asia, and Africa. Recently, the 

merozoite surface protein 1 (MSP1) gene was completely sequenced in a P. malariae 

isolate. It encodes the major surface antigen of invasive forms of the erythrocytic stages of 

Plasmodium which has been proposed as a candidate for a vaccine antigen against malaria. 

Here, we present the results of the first study of genetic diversity in MSP1 of P. malariae 

and P. brasilianum from Brazil. The isolates were obtained from different hosts and the 

sequence data were explored in relation to geographical origin and hosts, aiming to give 

insights into the evolutionary and phylogenetic relationships of these parasites. By using 

the block 8 region of the MSP1, we discovered that of the 19 Brazilian human samples, 4 

different alleles were recorded. We also analyzed the longitudinal change of circulating 

plasmodial MSP1 in three untreated non-symptomatic patients. In two cases, different 

alleles were found in the two sequential samples from one patient. P. malariae from the 

other patient maintained its MSP1 haplotype unchanged. The most frequently found 

haplotype (allele 5) persisted for 7 years in the human population. In a sample from an 

infected mosquito, a different and minor allele was found. From the three nonhuman 

primate samples collected in the Amazon Region, we were able to identify three genotypes, 

indicating greater diversity among P. brasilianum isolates compared with P. malariae. Our 

data also show that there is a likely absence of allelic dimorphism of MSP1 from these 

parasites as opposed to other Plasmodium species. 
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1. Introduction 

 

The merozoite surface protein 1 (MSP1) is the major surface antigen of invasive forms of 

the erythrocytic stages of Plasmodium and has been proposed as a vaccine antigen against 

malaria (Greenwood and Targett, 2011). However, both in P. falciparum in P. vivax, an 

extensive polymorphism of this protein were found in different geographical areas, 

representing a major obstacle to the development of an effective vaccine (Kadekoppala & 

Holder, 2010; Brito & Ferreira, 2011). Although the sequences from P. falciparum and P. 

vivax MSP1 genes have been described long time ago (Holder et al., 1985; del Portillo et al., 

1991), msp1 genes were only recently identified in P. malariae and P. ovale (Birkenmeyer et 

al., 2010), two other parasites causing malaria in humans. 

 

Although still without supporting complete genome data, Plasmodium malariae appears to 

be genetically indistinguishable from P. brasilianum which infects New World monkeys. This 

points to a recent host transfer between humans and monkeys (Escalante et al., 1995, 

1998; Qari et al., 1996). P. malariae is widely, though unevenly distributed and has been 

identified throughout tropical regions in Africa, Asia and South America, while P. 

brasilianum has been reported in South and Central America. In Brazil, P. malariae and P. 

brasilianum is sparsely distributed in the Amazon Region and also in extra Amazonian 

Atlantic forest regions, where malaria transmission is considered hypoendemic and 

controlled (Deane 1992; Oliveira-Ferreira et al., 2010). In this regard, São Paulo is the state 

that holds one of the largest remaining areas of Atlantic forest 

(http://mapas.sosma.org.br/dados/). This tropical rainforest has an ample diversity of 

bromeliads that are an ideal environment for Anopheles mosquitoes of the subgenus 
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Kerteszia, mainly An. (K.) cruzii, which use the axils of these plants as larval habitat 

(Forattini et al., 1996). In São Paulo state, the county of Juquitiba reports yearly a number 

of human malaria cases, which are all autochthonous (CVE, 2008). Although only a small 

number of clinical cases of malaria are registered, an large portion of the population shows 

serological evidence of recent exposure to variants of P. vivax or P. malariae (Curado et al., 

1997), suggesting high prevalence of asymptomatic infection, which is often missed or 

underestimated because control programs are focused on passive and active investigation 

of symptomatic cases. 

 

The single copy msp1 gene in the so far sequenced Plasmodium species is divided into 17 

blocks, based on analysis of interspecies sequence diversity: seven highly variable blocks 

are interspersed with ten conserved regions (Tanabe et al., 1987). The only study of identity 

analysis between P. malariae and P. brasilianum msp1 sequences was performed using the 

block 2 region and showed that P. brasilianum displayed limited polymorphism in French 

Guiana (Fandeur et al., 2000). In our study the genetic polymorphism of another variable 

region of msp1 gene (Block 8) was analyzed between field isolates collected in Brazil. This 

block has been chosen because it has imperfect repeats (Birkenmeyer et al., 2010), which 

facilitate recombination events and thus may be an informative genetic marker. Moreover, 

this region proved to be the most polymorphic one in many studies with P. falciparum 

(Tanabe et al., 1987; Rich and Ayala, 2000; rev. in Rich et al., 2000) and P. vivax (Brito & 

Ferreira, 2011). This work presents the first molecular epidemiological data based on the 

msp1/block 8 region for P. malariae/ P. brasilianum from Brazil that was obtained from 

different hosts. This data was used to examine genetic diversity in relation to geographic 

origin and hosts. 
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2. Materials and Methods 

2.1. Samples 

Twenty-four specimens of P. malariae/P. brasilianum genomic DNA were used in this study 

(Table 1). Of these, four were obtained from four individuals involved in two cases of 

transfusion malaria: two samples were obtained from two splenectomized patients infected 

by blood transfusion and two others from their blood donors, two asymptomatic carriers, 

who likely acquired the infection in the towns of Juquitiba (Di Santi et al., 2005) and Iguape 

(Kirchgatter et al., 2005). Thirteen samples used in this study were from a previous project 

by our group, including three patients who were submitted to a second collection. Other 

samples were also analyzed: a P. malariae sample obtained from an individual infected in 

Iporanga (Atlantic forest region); another P. malariae sample obtained from a patient 

infected in Tomé-Açú (PA) (Brazilian Amazon Region); a pooled P. malariae/P. brasilianum 

sample obtained from three Anopheles Kerteszia cruzii mosquitoes collected in Itanhaém 

(Atlantic forest region) and three P. brasilianum samples obtained from simian hosts 

captured in Igapó-Açú, roughly 300 km from Manaus (AM) (Callicebus caligatus) and Abunã, 

roughly 200 km from Porto Velho (RO) (Callicebus dubius), both located in the Brazilian 

Amazon. A P. brasilianum strain from Peru was used as control. For all the samples 

collected, the presence of P. malariae/P. brasilianum was verified using two PCR protocols 

and sequencing: (i) a nested PCR amplifying a small subunit ribosomal RNA (ssrRNA) based 

on the technique originally described by Snounou et al. (Snounou et al. 1993; Singh et al. 

1999), in which the first amplification reaction was modified in order to increase its 

sensitivity, due to low parasitemia samples (Dos Santos et al., 2009); and (ii) a nested PCR 

amplifying the mitochondrial cytochrome b gene (cytb) (Perkins & Schall, 2002). 
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2.2. Design of PmMSP1-Block 8 specific primers 

Oligonucleotides PMP5F (5’ CCA TAC TAT TTA ATT GCA CTA AAG 3’) and PMP5R (5’ ACA CAC 

ATA AGC AGT TTT CAA AAA G 3’) were designed based on the only sequence available for P. 

malariae (MM1A isolate from Cameroon, GenBank #FJ824669; Birkenmeyer et al., 2010). 

These primers were chosen because they were located in islands of conserved sequences 

flanking the Block 8, where the imperfect repeats are located. This analysis was done by 

alignment using Plasmodium sequences from different species available from GenBank 

(available upon request). Internal primers from the first pair (PMP5F2: 5’ AGG GAA ATT GAT 

AAA TTA AAT ATT TC 3’ and PMP5R2: 5’ CTT TTC AAG ATA TTG CAA TTT GGA 3’) were also 

designed. This latter oligonucleotide pair was used in a nested protocol in order to increase 

the sensitivity of detection, since our samples (and usually the P. malariae or P. brasilianum 

infections) present very low parasitemias which are undetectable even in thick blood 

smears. All the oligonucleotides were checked for specificity by using Primer-BLAST 

provided by National Center for Biotechnology Information 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/). By PCR, these oligonucleotides were 

also specific for P. malariae/P. brasilianum DNA, since experiments showed no 

amplification in DNAs from other Plasmodium species or hosts (data not shown). 

 

2.3. Amplification and sequencing of the PmMSP1-Block8. 

In the first amplification reaction (nested1), primers PMP5F and PMP5R were used, 

resulting in an amplicon of about ~700bp. The nested2 amplification was performed with 

primers PMP5F2 and PMP5R2 in order to obtain a ~600bp product. Each 25 µl reaction 
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mixture for nested1 amplifications contained 5 µl of DNA template, 250 nM of each primer 

(PMP5F and PMP5R), 2 mM MgCl2, PCR buffer (50 mM KCl, 20 mM Tris-HCl, pH 8.8), 0.125 

mM each of dATP, dCTP, dGTP, dTTP, and 0.5 units of Platinum
®
 Taq DNA Polymerase 

(Invitrogen). Nested1 amplification conditions were as follows: step 1, 94
o
C for 5 min; step 

2, denaturation at 94
o
C for 60 sec; step 3, annealing at 58

o
C for 2 min; step 4, extension at 

72
o
C for 2 min; repeat steps 2–4 25 times, and step 5, 72

o
C for 5 min. One microliter of the 

nested1 amplification product served as the DNA template for each of the 25 µl nested2 

amplifications. The concentration of the nested2 primers and other constituents were 

identical to nested1 amplifications as well as nested2 amplification conditions except that 

the steps 2–4 were repeated 30 times. The PCR products of nested2 amplifications were 

submitted to electrophoresis in 1% agarose gel stained with 5 x 10
5
 diluted GelRed nucleic 

acid stain (Biotium, Hayward, CA, USA). The PCR fragment was purified, cloned in pGEM-T 

Easy Vector (Promega) and positive clones were sequenced using Big Dye Terminator v3.0 

Cycle Sequencing Kit in an ABI Genetic Analyzer (ABI, USA). The sequences obtained were 

aligned with the published P. malariae msp1 sequence (FJ824669) using Clustal X 

version1.81. 

 

2.4. Ethical considerations 

The study protocol was approved by the Research Ethics Committee of the Institute of 

Biomedical Sciences of the University of São Paulo, Brazil (CEPSH 749/2006 and 065/2008). 

All the procedures adopted in this work fully complied with specific federal permits issued 

by the Brazilian Ministry of the Environment (SISBIO, process numbers 18861-3 and 24319-

3). 
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3. Results and Discussion 

Amplification of MSP1 (Block 8) from P. malariae/P. brasilianum isolates 

In addition to the samples presented in Table 1, other P. malariae specimens were also 

tested, but proved negative for PCR amplification of the msp1 gene. The quantity of target 

DNA was most likely too small in these samples, even though P. malariae by nested PCR of 

the ssrRNA (which is repetitive) was positive, considering that msp1 is a probably a single 

copy gene in P. malariae, similar to other Plasmodium species. 

 

Sequencing of the MSP1 fragments  

A first result of this study was the absence of allelic dimorphism in our sequences. Although 

we initially expected dimorphism due to the bands of basically two different sizes visualized 

after PCRs (Figure 1), only one allelic group sequences were found after cloning and 

sequencing. The most different sized sequence was obtained from the mosquito sample. In 

comparison to the other six alleles found (Table 1 and 2), it presented a region with a large 

deletion (about a third of the amplified sequence) (Table 2), but was highly conserved in 

the other two thirds (Table 3). The analysis of the similarity percentage between the amino 

acids sequences from all seven alleles (excluding the region of deletion found in A1) 

showed identities ranging from 89 to 100% (Table 3). Interestingly, the comparable region 

in P. falciparum versions of the gene showed only 10% of identity between certain allelic 

groups (Tanabe et al., 1987). The lowest percentage of identity (89%) was found between 

A2 and A7 alleles, obtained from simian and human samples, respectively. Similar results 

were found in another region of the msp1 gene (block 2), that showed a polymorphism 

more limited with identities from 93 to 100% between P. malariae and P. brasilianum 
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sequences from French Guiana (Fandeur et al., 2000). Given the fact that the analyzed block 

is the most polymorphic one in either P. vivax and P. falciparum and we were unable to 

detect additional alleles (despite of finding nucleotide polymorphisms), we hypothesize 

that P. malariae perhaps does not show allelic dimorphism in msp1 genes, as opposed to 

other Plasmodium species (Tanabe et al., 1987; rev. in Roy et al., 2008). Another possibility 

would be the presence of sequence differences between alleles so accentuated that our 

oligonucleotides were unable to amplify them. In any case, either the domain architecture 

is fundamentally different between P. malariae and other Plasmodium species analyzed so 

far or P. malariae indeed have no dimorphic msp1 genes which would be inedited among 

all Plasmodium species studied so far. 

 

Blood stages of Plasmodium are haploid and the detection of multiple sequences in a 

human or simian sample indicates the presence of multiple genotypes. We also tested a 

sample from a mosquito, where the Plasmodium stages can be haploid (sporozoites) or 

diploid (ookinete and oocyst). However, multiple sequences were not detected, indicating 

clonal infections or infections with highly similar genotypes. These results were obtained 

with sequencing of either cloned fragments or directly from PCR. 

 

Distribution of alleles from the MSP1-Block 8 region 

Considering the size of the sequences obtained, seven alleles were identified (Tables 1 and 

2). All the alleles were different from the only sequence available in GenBank (#FJ824669), 

which was obtained from a Cameroonian isolate (Table 2). From the 19 P. malariae 

samples, 4 different sequences were recorded (A3, A5, A6 and A7) (Table 1): A3 (219 aa) 
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was found in only one sample (6a); A5 (221 aa) was found in the majority of samples; A6 

(224 aa) was found in only one sample; and A7 (225 aa) was found in six samples. From the 

5 P. brasilianum samples, 5 different sequences were recorded (A1, A2, A3, A4 and A5NQ) 

(Table 2). All sequences from simian hosts were unique. The sequence obtained from the 

mosquito sample was included in this group due the size and because it presented a higher 

identity with the sequence found in the Peru III sample (Table 3). In Juquitiba, the A5 allele 

was found in samples collected from 2004 to 2007. Thus, assuming that an absence of 

polymorphisms in this msp1 block reflects stability also in other blocks, it seems that the 

same P. malariae haplotype can persist for almost 3 years in a population. 

 

Relationship of allele prevalence with geographical features and hosts 

Regarding the geographical origin of the human samples and the sequence detected, 

Pmmsp1 was found practically conserved for all the samples analyzed. On the other hand, 

in relation to the hosts, different sequences were found in the samples from the three 

different hosts. These results agree with those obtained by our group using other 

methodologies to genetic diversity analysis (Guimarães et al., submitted).  

 

In Juquitiba, although two groups of human samples about 3 km apart clearly exist, 

according the Global Positioning System (GPS) (data not shown), the two principal 

sequences identified in this population (A5 and A7) were randomly distributed in both 

groups. Similar lack of population sub-structuring has been demonstrated in other villages, 

even though these were separated by much larger distances (Bruce et al., 2011). 
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Considering that the range of flight for An. (Ker.) cruzii is roughly 1 km (Ferreira et al. 1969), 

the admixture is likely attributable to human movement in this case. 

 

Surprisingly, all the samples (except the mosquito sample which has a deletion in this 

region) presented a glycine amino acid in the position 172, which was not found in the 

sample from Cameroon (MM1). Analysis of a larger number of samples from Africa and Asia 

is important to determine whether this amino acid can be considered as a genetic marker 

for South American P. malariae/P. brasilianum samples. 

 

It is important to note that shorter sequences were obtained in simian isolates (173-221 

amino acids) and human samples showed longer sequences (219-225 amino acids). The 

only exception was the sequence obtained for the first infection from the isolate 6 (A3). 

Whether this finding indicates a zoonotic infection, it remains to be determined. Similarly, 

the sequence obtained for the isolate P182 (A5) was commonly found in human isolates 

and may indicate a case where mosquitos transmitted the infection from man to monkey. 

 

Haplotypes in related infections from different patients and haplotypes in consecutive 

infections from the same patient 

In the two malaria cases acquired by blood transfusion previously reported (Di Santi et al., 

2005; Kirchgatter et al., 2005), the two samples of P. malariae obtained from the donors 

showed the same sequence of their recipient. This provides additional evidence that the 

donor and recipient were infected with the same strain in both cases, as expected. Our 
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analysis also included the longitudinal change of the PmMSP1 sequence in circulating 

plasmodial genomes in three untreated non-symptomatic individuals. A different allele was 

found between the circulating genotypes in two cases. In the case of patient 4, the change 

of the allele 6 to 5 corresponds to two replaced amino acids and three deleted amino acids. 

In the case of patient 6, the allele detected in the first infection (A3) was curiously almost 

identical (only one different nucleotide at position 276) to the sequence obtained to 

Peruvian III sample that was obtained in 1987 from Saimiri sciureus peruviensis near Iquitos 

(Collins et al., 1990). However, in the second infection of this patient the A5YR allele was 

found. P. malariae from the other patient (Patient 5) maintained the sequence unchanged 

throughout 9 months. Interestingly, these data are partly consistent to those obtained by 

microsatellite analysis (Guimarães et al., submitted), when different haplotypes were found 

in the both patients (Patient 5 and 6). The parasites from patient 4 were not analyzed by 

microsatellite methodology. Although the results are somehow in conflict for a patient, it is 

known that this latter technique allows the analysis of six loci, enabling the achievement of 

a more precise panorama of the genetic diversity. 

 

Relationship of P. brasilianum and P. malariae MSP1 alleles aiming to give insights into 

the evolutionary and phylogenetic relationships of these parasites 

Considering the recent expansion of P. malariae in human populations, the host switch 

between humans and monkeys might have occurred through a single transfer associated 

with a bottleneck, after the European colonization of the Americas in the 16th century 

(Escalante et al., 1995). Therefore, the direction of the host transfer can then be suggested 

by comparing the genetic diversity of the human and primate parasites (Tazi and Ayala, 

2011). The high genetic identity determined between P. malariae from humans and P. 
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brasilianum from primates suggests the occurrence of recent transference between these 

hosts (Escalante et al., 1995, 1998; Qari et al., 1996), but there is no evidence to determine 

whether the transference occurred from monkeys to humans or vice versa.   

 

Although studies focusing on these species are rare, a recent work indicated that P. 

brasilianum strains seem to show greater divergence than P. malariae, thus P. malariae 

may derive from P. brasilianum (Tazi and Ayala, 2011). In this work, we also identified 

greater diversity among P. brasilianum isolates that could support this hypothesis. 

However, considering the size of the sequences, repeats present in longer stretches are 

likely to be older than short ones, as the former needs more time for accumulation of base 

substitutions (Bell and Jurka, 1997). Interpreting our data in this sense, the simian 

sequences (with shorter stretches in this work) could have derived from the human 

sequences (longer stretches in this work). Anyway, microsatellite evolution is a dynamic 

process during which repeats may shrink as well as expand over an evolutionary time scale 

(Ellegren, 2004). 

 

4. Conclusions 

The assumption that infection diversity and multiplicity is positively correlated with the 

frequency of transmission is reasonable (reviewed by Babiker & Walliker, 1997). Low allelic 

diversity was detected in Brazilian isolates, which seems to reflect a very low transmission 

rate. It has been established that P. malariae shows a reduced growth rate (Gilles & 

Warrell, 1993) and one hypothesis proposed that the low parasitemia obtained in vivo may 

be caused by its preference for mature erythrocytes (Garnham, 1966). P. malariae is also 



133 
 

known to promote infections that are frequently long-lasting (up to 40 years absence from 

reinfection) and non-symptomatic (Vinetz et al., 1998). Exclusive infections with P. 

malariae, like those found in our study area, would also explain the very low transmission 

rates seen in this region. In other locations, where P. malariae occurs in coinfections, 

mainly with P. falciparum, it has developed increased transmission efficiency in the 

presence of a coinfecting parasite of another species (Bruce et al., 2011).  

 

No evidence of geographical clustering of haplotypes was verified, which is probably due to 

the small sample available. Further analysis of Brazilian samples of different geographical 

origins is important to characterize the epidemiology of Brazilian P. malariae isolates. 

Comparisons between human and simian Plasmodium isolates is also of interest, 

particularly in areas of the Atlantic forest where humans and monkeys are at risk of malaria 

transmission by the same anopheline vectors. This situation is the probable overlap of 

contact between Plasmodium derived from humans and simians and vice versa. Additional 

studies concerning the characterization of antigenic diversity in vaccine candidate antigens 

are valuable for future vaccine trials as well as understanding the population dynamics of P. 

malariae and P. brasilianum parasites. 
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Figure 1 

 

Agarose gel showing PCR products amplified with primers PMP5F2 and PMP5R2. Lanes 1 

and 12, GeneRuler 100 bp DNA Ladder (Fermentas); lane 2, mosquito sample infected with 

Plasmodium sp. (M); lanes 3 to 5, simian samples infected with P. brasilianum (P); lanes 6 to 

10, human samples infected with P. malariae (H); lane 11, negative control (no DNA). Note 

that the smaller product is from the mosquito host and the larger products are from human 

hosts.  
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ANEXOS 
 

Anexo A – Parecer 749, emitido pela Comissão de Éti ca. 
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Anexo B – Declaração 065/2008, emitida pela Comissã o de Ética. 

 

 

 


