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TENTATIVA DE DESENVOLVIMENTO DE FORMAS ERITROCITARIAS DE
PLASMODIUM BRASILIANUM IN VITRO
5alma G. Oliveira1, Alvaro A. Couto1, Marco Antonio V. Santos1 e Virgilio E. do Rosario2
Sabe-seque nerotodas as especiesde plasmodios se adaptam as condic;:6esde cultivo continuo in
vitro. Na malaria humana, POTexemplo, 0 Plasmodium jalciparum e a \inica especie que apresenta
excelenteadapta~ao.Em primatas, resultadossatisfa16riosCoramobtidos em macacos do Velho Mundo,
com a adapta~aodoP. inui, P. cynomolgi e P.jragile
aocultivo in vitro2 4 S.
Recentemente,durante a opera~aode resgate e
salvamento da Usina Hidreletrica de Tucurui-P A,
varias especiesde macacosdo Novo Mundo, pertencentes aos generos Alouatta, Callicebus, Sa imiri, e Saguin us, Coram encontrados com infec~ao natural causada POTP. brasilianum. Em
Saguinus, nao havia sido anteriormente detectada
infec~ao natural na America do SuiI.
Devido a suscetibilidade do homemaosplasm6diosde macacos, demonstrada POTmeio de infec~6es
experimentais au, mais raramente, atraves de infec~6es naturais3, nos propusemos a adaptar 0 P.
brasilianum ao cultivo continuo in vitro, objetivando
sua posterior caracteriza~io atraves da analise enzimatica, assim como pela diversidade antigenica utilizando-seanticorpos monoclonais, em face da semeIhan~amorfologica e antigenica desteplasmOdiacom
0P. malariae, que e uma das especiescausadorasda
malaria humana.
Tres animais da especieAlouatta belzebul com
infec~ao comprovada atraves de esfregaco e gota
espessa,corados pelo metodo de Giemsa, Coram
selecionadosno Centro de Triagem instalado na area
de enchimento do reservat6rio da Usina Hidreletrica
de Tucurui, P A, e transferidos para 0 laboratorio do
Programa Malaria do lnstituto Evandro Chagas, em
Belem.
Os especimesforam esplenectomizadosa fim de
que fosse mantida e consequentementeaumentada a
parasitemia original.
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As amostras utilizadas para a adapta~ao ao
cultivo continuo Coramisoladas no 39!' dia apos a
esplectomia, momento em que apresentavam parasitemia em tomo de 1 %, com parasitas nos est1igios
de trofozoitas, esquizontese gametOcitos,observandose predominancia das formas de trofozoitos jovens.
0 sangueinfectado foi obtido por pun~aoendo- ;:
venosa, com seringa heparinizada, posteriormente
lavado duas vezes com meio RPMI 1640 (Gibco)
semsoro. As hemaciaslavadas foi adicionado 0 meio
completo, RPMI 1640, tamponado com HEPES
25 mM (Sigma) + NaHC03 a 5% (Sigma),
~.:=,lementadocom soro humano a 10% ou com
plasma de macaco A. be!zebu! a 10%, enriquecido
com insulina 80 V em uma propor~ao de 0,2 Vlml,
obtendo-se uma suspensaofinal com hematOcritode
5%. Em seguida,essa suspensaofoi distribuida em
placasde Petri (15 mm)e incubadasa 37!'C,de acordo
com 0 metodo classico descrito por Trager & Jensen6,
utilizando-se 0 sistema de dessecadorcom vela para
obten~ao da tensao de CO2 adequada.
0 meio de cultivo foi substituido duas vezes por
dia e em intervalos de 8 horas,esfrega~osforam feitos
para a observa~aodo desenvolvimentodos parasitos
nas condic;:6es
de cultivo.
Os parasitos cultivados em meio RPMI 1640
suplementado com plasma de A. be!zebu! mostraram
melhor aspecto morfologico que os submetidos as
mesmas condi~oes, porem, com meio suplementado
com soro humano.
Os resultados observados apOs 96 horas de
cultivo continuo, pennitiram acompanhara evolu~ao
dos parasitas do est1igiode trofozoito II.esquizontes.
Contudo, nao ocorreu a rotura das hemaciasparasitadas com esquizontesmaduros,conseqiientementenao
houve libera~ao dos merozoitos para a reinvasao de
novos eritrocitos.
Em fun~ao do retardamento da rotura das
hemacias parasitadas, observou-se crescimento dos
merozoitos no interior dos eritr6citos, seguido da
interru~ao do desenvolvimentodos parasitos.
Os esquizontesnas condic;:6es
de cultivo, apresentavam-secom 4 a 6 nucleos, enquantoque in vivo
apresentavam-seem media com 8 nucleos.
Nossos resultados demonstraram urn evidente
desenvolvimento dos parasitas da rase de trofozoitos
ate esquizontes. Entretanto, por razOes ainda nao
esclarecidas nao houve a rotura desses esquizontes,
conseqiientementeimpedindo a continuidade do cicIo,
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uma vez que nao se deua reinvasaode novashemacias
pela nao libera~ao de merozoitos.
Acreditamos que, com a continuidade desse
trabalho, possivelmenteintroduzindo-se algumasmodifica~Oesna metodologia, seja possivel a adapta~ao
do P. brasilianum em cultivo continuo.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
1. Arruda ME. Presen~a do Plasmodium brasilianum
em macacos capturados na area de enchimento do
reservat6rio da usina hidreletrica de Tucurui, Para.
Memorias do lnstituto Oswaldo Cruz 80: 367-369,

1985.
2..Collins WE Chin W, Skinner JC. Plasmodium
fragile and Macaca mulata monke~, of a model

46

system for the study of malaria vaccines. American
Journal of Tropical Medicine and Hygiene 28:948-954,
1979.
3. Deane LM, Neto JAF, Okumura M, Ferreira MO.
Malaria parasites of Brazilian monkeys. Revista
do Instituto de Medicina Tropical de Sao Paulo 11: 7186,1969.
4. Nguyen-Dinh P, Campbell CC, Collins WE. Cultivation in vitro of the quartan malaria P. innui.
Science 209:1249-1251, 1980.
5. Nguyen-Dinh P, GardnerAL, CampbellCC, SkinnerJC,
Collins WE. Cultivation in vitro of the vivax -type
malaria parasiteP. cynomolgi. Science212: 1146-1148,
1981.
6. Trager W, JensenJB. Human malaria parasites in continuous culture. Science 193:673-675, 1976.

