
A malária é uma doença infecciosa que pode ser prevenida, mas

em todo o mundo milhares ainda morrem em decorrência da

doença. Por isso há grande necessidade de que se consiga a

eliminação e uma boa estratégia é a criação de vacinas.

Recentemente, antígenos envolvidos na transmissão do parasita

do homem para o mosquito Anopheles estão sendo propostos

como alvos para vacinas bloqueadoras da transmissão.

Pensando nisso, o projeto busca, através de técnicas de

genética reversa, encontrar novos antígenos que sejam

importantes nessa etapa. O gene PbANKA_1038800 aparentava

ser um bom candidato, mas clones nocaute tiveram

multiplicação normal no sangue de camundongos e formação

normal de gametócitos circulantes. Além disso, foram capazes

de formar oocinetos em ensaios de fertilização in vitro. Assim,

seguiremos o projeto com novos genes, utilizando as mesmas

técnicas.

Palavras-chave: transmissão, genes essenciais, novos

alvos.

BORGES, Miriam H.; RAMOS, Marisé S.; BARGIERI, Daniel Y.

DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

OBJETIVOS
O objetivo do projeto é utilizar o modelo murino da malária

(P. berghei) e técnicas de genética reversa para estudar

novos candidatos e principalmente, avaliar se o gene

PbANKA_1038800 está envolvido na transmissão do

parasita para o mosquito.

RESUMO

Clones nocaute para o PBANKA_1038800 tiveram multiplicação normal no

sangue de camundongos, além de formarem níveis normais de gametócitos

circulantes. Em fertilização in vitro, o nocaute foi capaz de formar oocinetos,

sugerindo que o PBANKA_1038800 não desempenha papel importante nos

primeiros estágios esporogônicos do Plasmodium no mosquito. Selecionamos

novos genes potencialmente envolvidos na transmissão e continuaremos os

estudos usando a mesma estratégia.

CONCLUSÃO

Foram feitas fenotipagens antes e após a clonagem. A primeira (Figura 3)

mostrou uma diminuição na emissão de luz no mutante, quando comparada ao

controle, indicando que o nocaute poderia estar afetando alguma etapa do ciclo

esporogônico até a formação de oocinetos.
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BUSCA POR GENES QUE DESEMPENHAM UM PAPEL NA TRANSMISSÃO DO PLASMODIUM

MÉTODOS

Foi feita uma análise sistemática de genes altamente

transcritos em gametócitos maduros de P. falciparum. Ao

final, foram encontrados 12 genes que ainda não haviam

sido estudados. Um deles, PBANKA_1038800, possui

ortólogos em P. berghei e P. vivax. A provável proteína

obtida a partir desse gene pode ser importante para

fertilização do gameta, motilidade ou invasão do oocineto

ao intestino do mosquito. Utilizamos técnicas de genética

reversa para estudar a função deste gene na transmissão

de Plasmodium.
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Após esses resultados iniciais, os parasitas mutantes foram clonados e

utilizamos os clones para outros ensaios de fertilização in vitro. Os ensaios feitos

com os clones (Figura 4) mostraram que o nocaute não afetou a formação de

oocinetos. Sendo assim, o gene PBANKA_1038800 não está envolvido na

função de gametócitos e gametas.

Figura 3. Primeira fenotipagem, feita antes da clonagem.

Figura 4. Última fenotipagem, feita com um dos clones.

RESULTADOS
As curvas de parasitemia (Figura 1) e gametocitemia

(Figura 2) mostraram que os clones nocaute do gene não

afetaram o desenvolvimento normal dos parasitas no

sangue dos camundongos e houve formação normal de

gametócitos circulantes.

Figura 1. Curva de parasitemia.

Figura 2. Curva de gametocitemia.

Comprovando essa possibilidade, após a leitura foram feitos esfregaços

sanguíneos (Figura 5) e verificou-se a presença de oocinetos após ensaios de

conversão com os nocautes.

Figura 5. Oocinetos no sangue infectado com nocautes.


