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RESUMO 

A imunidade protetora contra os estágios sanguíneos está associada com a 
aquisição de anticorpos aos antígenos polimórficos do parasita, e esta conjuntura 
representa um dilema para a pesquisas com vacinas antimaláricas. A proteína MSP1 
é uma das mais promissores dos candidatos por ser abundante em termos de 
número de cópias e estudos soro-epidemiológicos demonstraram associação de 
anticorpos contra variantes do Block 2 da região N-terminal MSP1 de P. vivax com a 
proteção aos sintomas clinicos em residentes de áreas endêmicas. Neste estudo, 
nós descrevemos a construção de seis proteínas recombinantes carregando as 
possíveis variações de sequências do Bloco 2 de MSP-1 e realizamos a análise da 
resposta humoral de amostras de uma coorte de 6 meses com residentes de uma 
comunidade de assentamento rural Rio Pardo que são expostos à malária. A 
soroprevalência de IgG variou de 76% a 24%. Quando a soroprevalência de IgG dos 
indivíduos assintomáticos foram analisadas com as proteínas reunidas em um pool, 
a prevalência alcançou o 100% de reconhecimento. Estes dados nos levaram a a 
avaliar por Kaplan-Meyer se a presença de IgG contra o pool de variantes do Bloco 
2 MSP1 estaria associada a proteção contra novos episódios. Durante o seguimento 
de seis meses observamos que os indivíduos IgG positivo para pool de variantes do 
Bloco 2 tiveram menos malária do que aqueles sem IgG (p=0,0214). Seguindo a 
noção de que a proteção contra malaria deva ocorrer com a aquisição de repertórios 
de anticorpos contra as variantes antigênicos do parasita, nossos dados são 
consistentes em demonstrar a efetividade do pool de proteínas em representar o 
repertorio de variações do antígeno MSP1 na região endêmica estudada. 
Consistente com a literatura, este estudo ilustra que a concepção destas proteínas 
baseados no polimorfismo alélico do Bloco-2 representam o racional para reforçar o 
desenvolvimento de subunidade polivalentes para um determinado antígeno. 
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