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A malária é um problema de saúde pública, com cerca de 3,2 bilhões de pessoas em 
risco de infecção, dos quais 2,5 bilhões tem risco de infecção por Plasmodium vivax 
(Pv), a forma mais prevalente de malária fora da áfrica subsaariana e a responsável por 
mais do 90% dos casos registrados no Brasil. Recente evidência que os eritrócitos 
parasitados em fases assexuadas por Pv tem a capacidade de citoaderir em células 
endoteliais, sugerem que esta capacidade pode estar presente nas fases sexuadas do 
parasita, a qual pode estar relacionada com um aumento na eficácia da transmissão ao 
mosquito vetor. O presente estudo tem como objetivo verificar a capacidade de 
formação de rosetas e a adesividade dos gametócitos em células endoteliais da medula 
óssea e a relação destes fatores na infectividade no inseto vetor. Além disso, foram 
avaliados alguns receptores envolvidos no processo de citoadesão, através do uso de 
células CHO transfectadas (CHOICAM-1, CHOCD36 e CHOVCAM), selvagem (CHOK1) ou 
deficiente em heparan e condroitim sulfato (CHO745). Os ensaios foram realizados a 
partir do isolamento dos gametócitos de Pv provenientes de amostras do sangue 
periférico de pacientes infectados, posteriormente foram feitos os ensaios de 
citoadesão estática, determinando a capacidade de interação entre os receptores e os 
gametócitos. A capacidade de gametócitos em formar rosetas foram avaliadas 
mediante ensaio de formação de rosetas in vitro seguido do repasto sanguíneo pelos 
mosquitos Anopheles aquasalis para avaliação da taxa de infectividade. Foi observado 
que os gametócitos de Pv apresentaram alta capacidade citoadesiva em células 
HBMEC visto que 88,2% dos isolados foram capazes de citoaderir a esse tipo celular. 
Por outro lado, as análises dos receptores envolvidos na citoadesão, mostraram que os 
receptores ICAM e K1, tiveram o mesmo comportamento, registrando 55,5% de 
isolados com capacidade de citoaderir aos respectivos tipos celulares, enquanto ao 
receptor VCAM registrou 66,6% e finalmente o receptor CD36 registrou 86% dos 
isolados com capacidade de aderir a seu tipo celular. Finalmente, os ensaios de 
infecção e rosetas mostraram que dos 13 isolados, seis foram produtores de rosetas 
(46,2%). Nestes isolados a taxa de infecção de mosquitos foi de 65,86 ± 20,7 (média e 
desvio padrão) enquanto os isolados não formadores de rosetas apresentaram uma 
taxa de infecção de 25,2 ± 15,4 (p = 0,0019; Teste de Mann Whitney). Os resultados do 
presente trabalho demostram a capacidade dos gametócitos em gerar fenômenos de 
adesão e uma relação da formação de rosetas e o aumento da eficácia da infecção no 
mosquito vetor. 
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