
• CIÊNCIA

BIOQUÍMICA

Proteção vital
Bolsa com cálcio permite
ao causador da malária viver no
interior das células sangüíneas

Havia anos
intrigava a
capacidade
de o parasi-
ta causador

da malária, o protozoá-
rio Plasmodium falciparum,
viver em um ambiente inós-
pito: o interior das hemá-
cias, as células vermelhas do
sangue, onde há 10 mil ve-
zes menos cálcio do que o
necessário para sua sobre-
vivência. A equipe de Célia
Garcia, do Instituto de Bio-
ciências da Universidade
de São Paulo (USP), des-
vendou como se dá essa
façanha: no momento em
que o parasita penetra na
hemácia, parte da mem-
brana da célula sangüínea
dobra-se e, como uma luva
que recobre a mão, forma
uma bolsa ao redor do protozoário.

Está aí o segredo da sobrevivência do
Plasmodium. A equipe da USP descobriu
que o parasita cria um ambiente rico em
cálcio ao seu redor, no interior da bolsa
que o envolve, chamada vacúolo para-
sitóforo. Desse modo, consegue sobre-
viver dentro da hemácia e usar o cálcio
em seu favor, para se reproduzir. Uma
proteína da parede dessa bolsa, a enzi-
ma Ca++ ATPase, exerce um papel es-
sencial nesse processo, por captar cálcio
do interior da hemácias. "Pouco a pou-
co estamos desvendando as estratégias
de sobrevivência que permitem ao pa-
rasita se dar tão bem nas células em
que se hospeda': afirma Célia.

Comentada no editorial da mesma
edição do [ournal of Cell Biology em que
foi publicada, a descoberta revela pos-

.
Problema antigo: campanha de combate ao Anopheles no Ceará em 1940

síveis alvos para combater a malária,
.doença transmitida pelos mosquitos do
gênero Anopheles, que só no Brasil oca-
siona cerca de 600 mil novos casos por
ano. Acredita-se que seja possível de-
senvolver medicamentos que bloqueiem
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o fornecimento de cálcio e, assim, atra-
palhem a reprodução do Plasmodium .

Em um estudo publicado em 2000
na Nature Cell Biology, Célia apresen-
tou outra peculiaridade da procriação
do protozoário. Nas hemácias, os para-
sitas se reproduzem em ciclos de 24 ho-
ras até explodirem as células vermelhas
e caírem aos bilhões na corrente san-
güínea - é quando surge a febre de até
400 Celsius. Assim, escapam das defe-
sas do organismo e infectam outras he-
mácias. O Plasmodium sincroniza sua
reprodução usando um dos principais
hormônios reguladores do ritmo bioló-
gico dos mamíferos, a melatonina, libe-
rada a cada 24 horas. Agora, por deta-
lhar essas ligações, o trabalho da equipe
da USP foi descrito na seção de notí-
cias da Nature de 10 de maio. •
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