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OBJETIVO

Investigar o nível de diversidade com a edemicidade, bem

como verificar a seleção de cepas mais resistentes à

tratamentos maláricos

INTRODUÇÃO

O dendrograma representa

graficamente as estimativas de

distância genética e dissimilaridade,

considerando a matriz de genótipos

e o coeficiente de dissimilaridade

(Dice).

Foi verificado que houve seleção de alelos durante o tratamento malárico,

reduzindo a possibilidade de haplótipos formados a partir da sequência dos

mesmos, durante o tratamento. O dendograma demonstrou a formação de

grupos genéticos para cada paciente, ou seja, as cepas presentes em cada

paciente não são geneticamente semelhantes, há uma variação genética para

cada individuo. Estudos de Ghansah et al. (2014) demostraram que diversidade

genética do P. falciparum é indicativo da capacidade adaptativa, deste parasita,

à seus hospedeiros por seleção vantajosas, como a resistência às drogas e

variabilidade antigênica.

A estrutura da população de Plasmodium falciparum está correlacionada com a

intensidade da transmissão de malária na região. Estudos têm demonstrado que

à resistência a vários drogas antimaláricas originou-se em populações

selecionadas, destacando-se fenotipicamente em termos de virulência,

resistência de drogas (SMITH et al, 1999; WHITE, 2010).

Portanto, conhecer a relação genética da população cepas de P. falciparum

circulantes na região de Rondônia pode auxiliar na adoção de estratégias do

controle da malária no Estado e orientar na formulação do protocolo de

tratamento de eficácia, podendo desta maneira, contribuir com o monitoramento

dos índices de transmissão da doença na região; considerando, neste caso, a

estrutura genética da população de parasitas (JOY et al, 2003).

Foi realizado o dendograma a partir dos genótipos obtidos com as análises dos 11

marcadores de microssatélites de Plasmodium falciparum, o qual possibilitou a

realização das análises genéticas de diversidade e relação de parentesco e, a

partir desse, a análisar de susceptibilidade do parasita à todos os esquemas

terapêuticos proposto.

RESULTADOS
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CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA DE CEPAS DE Plasmodium falciparum OBTIDAS DE PACIENTES 

EM RONDÔNIA, DURANTE O ACOMPANHAMENTO DE ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

METODOLOGIA

Devido a região de estudo ter sido assolada pela doença há

décadas e sua população exposta a diversos esquemas

terapêuticos, verifica-se a necessidade de desenvolver

métodos de avaliação e acompanhamento aos tratamentos

propostos para investigar como as cepas dos parasitas da

malária se comportam frente aos antimaláricos. Dessa forma, a

busca da compreensão de seleções de clones durante o

tratamento e a identificação de suas frequências podem levar à

melhor técnica diagnóstica para acompanhamento do

tratamento, permitindo avaliar a ação do fármaco e sua eficácia

na eliminação das cepas parasitárias.
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Rondônia é uma região endêmica em malária, na qual tem

sido observado a constância de infecções com um nível de

diversidade genética do Plasmodium num mesmo hospedeiro,

bem como resistência a antimaláricos. Para compreender a

origem, a dispersão fenotípica, a virulência e a resistência aos

esquemas terapêuticos é essencial o auxílio de estudos

genéticos, os quais giram em torno de diversidades clonais,

devido as dispersões espaciais quanto a dinâmica de

polimorfismos com relevância clínica para a Saúde pública.

JUSTIFICATIVA

Acompanhamento do tratamento malárico em pacientes

infectados por Plasmodium falciparum, através de marcadores

de microssatélites. O esquema terapêutico procedeu-se pelo

acompanhamento em dias de administração do medicamento

(D0–D3), num período capaz de verificar falha de tratamento

intermediário e tardio (D14 e D28); houve uma divisão em 3

grupos de tratamento: quinino-doxiciclina (n=09); Coartem®

(lumefantrene/artemeter) (n=10) e ASMQ

(mefloquina/artesunato) (n=10) de acordo com protocolo da

política nacional de saúde. Após o tratamento (D3) foi

ministrado um gametocida (primaquina).

DISCUSSÃO

Fig 2: Dendograma para P. falciparum dos pacientes
tratados com quinino (n=9).

Fig 4: Dendograma para P. falciparum dos pacientes
tratados com Coartem® (n=10)

Fig 3: Dendograma  para P. falciparum dos  pacientes 

tratados com ASMQ® (n=10). 

Fig 1: organograma da metodologia
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