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Metodologia  

A proteína de adesão relacionada à trombospondina (TRAP) é um dos 

principais antígenos de esporozoítos e desempenha um papel importante 

na invasão de esporozoítos nas glândulas salivares de mosquitos e 

hepatócitos do hospedeiro vertebrado. A TRAP vem apresentando 

resultados promissores como candidata vacinal contra o P. falciparum. 

Contudo, ainda existem poucos estudos que avaliem a resposta imune 

naturalmente adquirida da PvTRAP em áreas endêmicas da américa do 

sul. Portanto, a caracterização da resposta imune humoral frente à 

PvTRAP em indivíduos naturalmente expostos à infecção e a avaliação da 

eventual relação desta com indicativos de exposição e proteção na 

população de estudo torna-se uma importante ferramenta para o 

desenvolvimento de uma vacina.  

Introdução  

Gráfico 1: perfil de resposta humoral contra a PvTRAP em populações 

naturalmente expostas a malária: 

Conclusões preliminares 
 A proteína PvTRAP é naturalmente imunogênica em populações de áreas 

endêmicas brasileiras; 

 A resposta mediada por anticorpos IgG têm a sua magnitude associada ao tempo 

de exposição a malária, havendo prevalência no perfil de anticorpos citofílicos 

(especialmente IgG1) na resposta naturalmente adquirida; 

 Anticorpos IgG3 específicos para a TRAP parecem participar no desenvolvimento 

de  imunidade protetora contra a malária causada por P. vivax. 

Avaliação da resposta imune contra a PvTRAP (Thrombospondin-Related Adhesive Protein) em 

indivíduos naturalmente expostos a malária  

Resultados  
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População de estudo: Foram coletadas 299 amostras de indivíduos 

naturalmente expostas a malária, residentes nos municípios de Cruzeiro do 

Sul-AC (CZS); Mâncio Lima-AC (ML) e Guajará-AM (GJ). Como Controle, 

foram utilizadas amostras de 15 indivíduos de área não endêmica para 
malária, provenientes do Rio de Janeiro. 

Análise de dados: Os índices de reatividade de anticorpos e dados 

epidemiológicos da população foram avaliados buscando por associações 

entre os níveis de anticorpos observados e fatores de exposição / proteção da 

população.  

Dados epidemiológicos: Questões relacionadas à demografia, tempo de 

residência na área endêmica, histórias pessoais e familiares de malária, uso 

de profilaxia contra a malária, presença de sintomas de malária e 

conhecimento pessoal da malária foram coletados de cada voluntário 

Avaliação de anticorpos IgG anti-TRAP (ELISA): Foram consideradas 

positivas as amostras com valores de D.O. superiores a média dos controles 

negativos mais três vezes o desvio padrão. Indivíduos positivos também foram 

avaliados para as sublcasses de IgG (IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4).  

Tabela 1: Características epidemiológicas de isolados de áreas endêmicas 

Tabela 2: Indivíduos respondedores para PvTRAP apresentaram maior tempo de 

exposição que os não respondedores: 

Tabela 3: Indivíduos respondedores para IgG2 de PvTRAP apresentam maior 

tempo de exposição que os não respondedores. 

Gráfico 2: Comparação do tempo passado desde o último episódio de malária entre 

respondedores e não respondedores para IgG e subclasses  

Perspectivas  
 Realizar a predição in silico dos possíveis epítopos de células B presentes na 

proteína e confirmação destes por predição in silico  por Elisa. 


