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RESUMO 

Vários estudos têm relatado falha terapêutica da associação das drogas cloroquina (CQ) e 

primaquina (PQ) contra a malária em municípios endêmicos. A falha terapêutica pode estar 

relacionada com os fatores genéticos do hospedeiro, principalmente aqueles envolvendo seu 

biometabolismo, onde as enzimas do sistema citocromo P450 humana desempenham 

importante papel. Estudos em populações africanas e asiáticas vêm caracterizando variantes 

alélicas nos genes CYP450/ Famílias CYP2 envolvidas no surgimento de diferentes fenótipos 

de biotransformação, contribuindo para a eficácia e alterando a toxicidade dos antimaláricos. 

O presente estudo objetiva quantificar a freqüência dos alelos variantes da CYP2D6 (2D6*4, 

2D6*10 e 2D6*41) de amostras sanguíneas de pacientes infectados pelo Plasmodium vivax. 

Foram analisadas 220 amostras sanguíneas diagnosticadas como mono infecção pelo 

Plasmodium vivax, provenientes de cinco municípios da Amazônia brasileira. Foram 

genotipados três SNPs (Single Nucleotide Polymorphism) do CYP2D6 pela técnica de 

“SnaPshot”. As análises estatísticas foram realizadas no ambiente R, usando o pacote “gap”. 

O teste do χ2 foi realizado para avaliar possíveis desvios do equilíbrio de Hardy-Weinberg. 

Para o alelo CYP2D6*10 em todos os municípios foram observadas freqüências baixas para o 

genótipo homozigoto polimórfico T/T. O alelo C apresentou as maiores freqüências. Para o 

alelo CYP2D*41 em todos os municípios foram observadas freqüências baixas genótipo 

homozigoto polimórfico A/A. O alelo G apresentou maiores freqüências (entre 83.3% a 

94.4%) em todos os municípios estudados. Já para o alelo CYP2D6*4 foi observado maior 

freqüência para o genótipo heterozigoto polimórfico C/T em dois municípios. Os municípios 

de Porto Velho, Novo Repartimento e Goianésia do Pará a freqüência do genótipo 

heterozigoto polimórfico foi menor do que a do genótipo homozigoto selvagem. O alelo C 

apresentou as maiores freqüências. As freqüências alélicas e genotípicas dos três SNPs do 

CYP2D6 estudados, quando comparados entre os cinco municípios incluídos neste estudo, 

não mostraram associação significativa. As freqüências genotípicas para os três SNPs estavam 

de acordo com Equilíbrio de Hardy-Weinberg nos municípios investigadas, exceto em 

Goianésia do Pará para o alelo CYP2D6*4. Com base nos resultados aqui apresentados, 

podemos dizer que o alelo CYP2D6*4 pode alterar o risco de recaída da malária por Plasmodium 

vivax estabelecendo uma barreira para o sucesso do programa de controle de malária no Brasil.  

Palavras-chaves: Malária, Plasmodium vivax, farmacogenética, Primaquina, CYP. 
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ABSTRACT 

Several studies have related therapeutic failure of the association of drugs chloroquine (CQ) 

and primaquine (PQ) against malaria in endemic municipalities. A therapeutic failure may be 

compromised by the host's genetic factors, especially those involved in its biometabolism, 

where the enzymes of the cytochrome P450 system play an important role. Studies in African 

and Asian populations show allelic characteristics of the CYP450 / CYP2 families that do not 

carry out different types of biotransformation phenotypes, contributing to the effectiveness 

and alteration of the antimalarial toxicity. The present study aims to quantify the variation of 

CYP2D6 variables (2D6 * 4, 2D6 * 10 and 2D6 * 41) from blood samples from patients 

infected with Plasmodium vivax. 220 blood samples diagnosed as Plasmodium vivax 

infection, five states in the Brazilian Amazon, were analyzed. Three SNPs (single nucleotide 

polymorphism) of the CYP2D6 were genotyped by the “SnaPshot” technique. Since statistical 

statistics were not performed in the R environment, use the “gap” package. The χ2 test was 

performed to assess possible deviations from the Hardy-Weinberg balance. For the CYP2D6 * 

10 allele in all municipalities, low frequencies were observed for the homozygous T / T 

polymorphic genotype. The C allele had the highest frequencies. For the CYP2D * 41 allele in 

all municipalities, low frequencies were observed with homozygous polymorphic A / A 

genotype. The G allele showed higher frequencies (between 83.3% and 94.4%) in all the 

studied municipalities for the CYP2D6 allele. CYP2D6* 4 a higher frequency was observed 

for the heterozygous C / T polymorphic genotype in two cities. The municipalities of Porto 

Velho, Novo Departamento and Goianésia do Pará, with a frequency of polymorphic 

heterozygous genotype were smaller than the wild homozygous genotype. The C allele had 

the highest frequencies. As allele and genotype frequencies of three CYP2D6 SNPs studied, 

when compared between the five municipalities included in this study, without specific 

association. As genetic frequencies for the three SNPs were in accordance with the Hardy-

Weinberg Balance in the investigated municipalities, except in Goianésia do Pará for the 

CYP2D6 * 4 allele. Based on the results presented here, we can say that the CYP2D6 * 4 

allele can alter the risk of Plasmodium vivax malaria relapse, establishing a barrier to the 

success of the malaria control program in Brazil. 

Keywords: Malaria, Plasmodium vivax, pharmacogenetics, Primaquine, CYP. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A malária ainda é um grande problema de saúde pública, com elevada incidência em 

diferentes regiões ao redor do mundo. No Brasil ela está entre as três principais endemias e, 

em 2016, foram registrados 129 mil casos da doença no país, com a maioria notificada na 

Região Amazônica, 92% delespelo Plasmodium vivax (BRASIL, 2018). A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) preconiza que o tratamento consista da associação da cloroquina 

(CQ) com a primaquina (PQ), contudo, a última a única droga atualmente disponível para 

evitar as recaídas da infecção (WHO, 2010). Contudo, estudos mostram a falha terapêutica 

desta associação em diferentes municípios endêmicas do Brasil e do mundo. Este perfil vem 

se delineando a partir de diversos fatores, principalmente a resistência das formas 

eritrocitárias à CQ, aumento da resistência à PQ, exposição inadequada aos antimaláricos 

decorrente da má qualidade dos medicamentos e da baixa adesão ao tratamento (AGUIAR et 

al ., 2014). 

A PQ é uma 8-aminoquinolina (BAIRD, 2019) com atividade antimalárica 

aprovadapela ANVISA/Ministério da Saúde para a cura radical de infecções por Plasmodium 

vivax, tendo como principal alvo os hipnozoítos. Este fármaco possui também ação nos 

gametócitos (gametocitocida), além de possuir atividade profilática contra todas as espécies 

de plasmódio (BAIRD, 2009). No entanto, a PQ apresenta baixa eficácia contra as formas 

assexuadas sanguíneas do ciclo biológico deste protozoário. O uso terapêutico deste fármaco 

apresenta como desvantagem a toxicidade ao sistema hematopoiético causando, por exemplo, 

hemólise na deficiência da enzima Glicose-6-Fosfato Desidrogenase (G6PD) e a oxidação da 

hemoglobina originando a metemoglobinemia (ASHLEY et al ., 2014). Embora o uso clínico 

da PQ no tratamento da malária seja de longa data, ainda existem lacunas no entendimento da 

sua farmacocinética e da farmacodinâmica.  

Sabe-se que a biotransformação da PQ ocorre principalmente no fígado, por enzimas 

do citocromo P-450 (CYP), em especial a isoenzima CYP2D6 (PYBUS et al ., 2012), e pela 

monoamino oxidase do tipo A (MAO-A). A PQ é metabolizada à carboxiprimaquina (CPQ), 

que é o metabólito maisabundante, com propriedades cinéticas diferentes do composto 

original (VALE et al ., 2009). Entretanto, reduzido número de metabólitos fenólicos formados 

via CYP2D6 foram identificados e associados ao efeito hemolítico, via formação de Espécies 
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Reativas de Oxigênio (EROs) dentro dos eritrócitos, bem como a ação antimalárica e outras 

reações adversas no hospedeiro humano (BOWMAN et al ., 2005). 

Com relação à formação de carboxiprimaquina (CPQ) existe uma possibilidade de 

haver um desvio de rota da biotransformação da PQ via MAO – A (PYBUS et al., 2012). 

Portanto, esse desvio irá influenciar na biotransformação da PQ que poderá ser refletido na 

eficácia terapêutica do fármaco. Deveras, vários estudos demonstraram que indivíduos com 

combinação de alelos CYP2D6 associado ao metabolismo lento, a probabilidade da 

diminuição da eficácia da PQ, com relação à conversão de metabólitos via CYP2D6 é 

elevada. (BENNETT et al ., 2013; SILVINO et al ., 2016; GONÇALVES et al , 2017; 

BRASIL, 2018).O polimorfismo da MAO-A foi encontrado em pequena escala em indivíduos 

asiáticos, mas não foi amplamente explorada. (ARIFFIN, 2019). 

A CYP2D6 apresenta extensa variabilidade genética, o que interfere na 

fármacocinética de, aproximadamente, 50% dos fármacos comercializados no cenário atual, 

que são biotransformados por esta via (DORJI et al., 2019). Portanto, se a eficácia terapêutica 

da PQ se associa ao metabolismo da CYP2D6, isto pode constituir um importante 

questionamento aos esforços de controle e eliminação da malária, principalmente em regiões 

endêmicas com alta prevalência de freqüências que codificam enzimas cujo fenótipo pode 

apresentar atividade intermediária ou baixa da enzima (PYBUS et al ., 2012). 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. MALÁRIA  

 

A malária é considerada um importante problema de saúde pública, com impactos 

na economia e na sociedade de países tropicais e subtropicais do mundo, onde a doença é 

endêmica (WESTENBERGER et al .,2010). Trata-se de uma doença infecciosa, em que a 

transmissão ocorre durante o repasto sanguíneo das fêmeas do vetor no hospedeiro 

vertebrado, quando inoculam formas evolutivas do parasito que vão, pela via circulatória, 

invadir os hepatócitos humanos. A aquisição das formas infectantes para o vetor advém de 

indivíduos doentes ou portadores assintomáticos (BRASIL, 2018). 

O protozoário responsável pela malária é do gênero Plasmodium, pertencente ao Filo 

Apicomplexa e à Família Plasmodiidae. Atualmente, são conhecidas cerca de 170 espécies 
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causadoras da doença em diferentes hospedeiros vertebrados; destas somente cinco parasitom 

humanos: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium 

ovale e Plasmodium knowlesi. A espécie Plasmodium falciparum está associada aos maiores 

índices de mortalidade e virulência, sobretudo na África Subsaariana, entretanto, nos 

continentes da Américas do Sul e Central, o Plasmodium vivax é a espécie mais 

predominante, representando 74,1% dos casos de malária (WHO, 2018). O Plasmodium 

malariae teve prevalência maior no passado, embora este número possa ser subnotificado na 

Amazônia brasileira (LORENZETTI et al ., 2008). Sua distribuição está quase que limitada à 

África e, mais raramente, ao Pacífico Oeste e às Américas do Sul e Central (KAR et al., 

2014). Nas áreas endêmicas da África, geralmente as infecções por Plasmodium malariae são 

mistas com Plasmodium falciparum. Nas Américas, acredita-se que a malária ocasionada por 

este agente pode ter caráter zoonótico, uma vez que Plasmodium malariae compartilha 

identidade genética com o parasito de primatas Plasmoium brasilianum (GONDER & 

BERENBERG-GOSSLER, 1908), (ESCALANTE & AYALA, 1994) observado na América 

do Sul principalmente em símios das famílias Cebidae e Atelidae (FANDEUR et al ., 2000). 

Interessantemente, tanto símios quanto humanos apresentaram altos níveis de 

soropositividade a antígenos do Plasmodium malariae/ Plasmodium brasilianum(DUARTE et 

al ., 2003). No Brasil, não há registros da transmissão autóctone do Plasmodium ovale (África 

e Ásia) nem do Plasmodium knowlesi, que é responsável por casos de zoonose no sudeste da 

Ásia. 

Quase 80% das mortes por malária no mundo, em 2017, foram concentradas em 17 

países do continente Africano e Asiático, sete desses países representavam 53% das mortes 

por malária no mundo: Nigéria (19%), República Democrática do Congo (11%), Burkina 

Faso (6%), República Unida da Tanzânia (5%), Serra Leoa (4%), Níger (4%) e Índia (4%) 

(WHO, 2018). Das regiões, exceto as Américas, registraram reduções na mortalidade em 

2017 comparado a 2010. Os maiores declínios ocorreram no sudeste da Ásia (54%), África 

(40%) e Mediterrâneo Oriental (10%) (WHO, 2017).  

Os transmissores de malária para os mamíferos são insetos da ordem Díptera, da 

família Culicidae e do gênero Anopheles. São conhecidos popularmente por mosquitos, 

pernilongos, muriçocas, mosquitos-prego e apenas as fêmeas exercem hematofagia. Os 

machos não transmitem a malária alimentando-se de fluidos de plantas e flores (CAMARGO 

et al ., 2003). Dentro do gênero Anopheles estão incluídos dois subgêneros, o Nyssorhynchus, 

vetores que fazem seus criadouros em águas localizadas no solo, e o subgênero kerteszia, a 
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que são os vetores que têm como criadouros as águas armazenadas entre as folhas de 

bromeliáceas (CAMARGO et al., 2003). A especificidade de relações entre parasito/mosquito 

é demonstrada pela existência de espécies de anofelinos sensíveis a infecção por plasmódios 

(SILVA, 2004). 

2.2. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA MALÁRIA NO BRASIL 

Os perfis de transmissão da doença no Brasil são diferentes e observados em três 

ambientes distintos; na Amazônia, com predominância de casos autóctones, na Mata Atlântica 

e em outras regiões, com casos importados de recentes viagens a municípios endêmicas de 

malária no país, ou em outros da América do Sul e Central, África ou Ásia (LORENZ et al ., 

2015).  

Mais de 72 milhões de dólares foram investidos para o controle de malária no mundo 

em 2014 (WHO, 2014) e apenas pouco mais de 44 milhões de dólares em 2016 (WHO, 2016).  

Redução de 39% até o final de 2016, com perspectiva de queda ainda maior nos anos 

seguintes, após a aprovação da emenda constitucional que congela por duas décadas os gastos 

públicos federais. O Programa Nacional de Controle da Malária também perdeu recursos 

humanos, com a demissão de profissionais altamente capacitados, gerando grande impacto no 

planejamento e na supervisão das ações de controle em escala nacional. Os municípios 

amazônicos, por sua vez, com sua arrecadação dizimada pela crise econômica, não dispõem 

dos recursos financeiros e humanos exigidos para enfrentar a malária. A chegada de milhares 

de refugiados venezuelanos a Roraima, provenientes de municípios com intensa transmissão 

de malária em seu país, sobrecarrega as equipes de saúde locais (MORENO et al ., 2016). 

No Brasil, a região amazônica que é constituída pelos estados do Acre, Amazonas, 

Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, é responsável por 

mais de 99% dos casos notificados no país, sendo registrado no estado do Pará o maior 

número de casos (34%) e no estado do Amazonas foram notificados 59.431 casos no ano de 

2011. Em Rondônia, 2011, ocorreram 42.761 casos de malária, o que correspondeu a 13,1% 

do total de casos registrados no país no mesmo ano. O Plasmodium vivax foi o mais 

prevalente na região, com 89% dos casos, seguido do Plasmodium falciparum, com 10,1%, e 

menos de 1% por infecções mistas. A incidência anual da malária no Município de Porto 

Velho atinge níveis elevados, variando de 20 a 400 casos (BRASIL, 2011). 

Ao final de 2017 havia mais de 193.000 casos notificados, um aumento de quase 50% 

em relação ao ano de 2016. No estado do Pará observou-se aumento de mais de 150%, 
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passando de 14.495 casos em 2016 para 36.678 em 2017. Além do Brasil, Equador, México, 

Nicarágua e Venezuela tiveram um aumento expressivo do número de casos diagnosticados 

em 2017. No estado do Amazonas foram quase 19 mil casos de malária no primeiro trimestre 

de 2016, um aumento de 34% em relação ao mesmo período de 2017. Em 2018, Roraima 

apresentou5.750 casos confirmados somente entre janeiro e março, comparados a pouco mais 

de 14.000 em todo o ano de 2017 e menos de 9.000 casos ao longo de 2016 (BRASIL, 

2016/2017/2018). No ano de 2019, como verificado na figura 1, foram registrados 151.956 

casos de malária, sendo 135.452 pelo Plasmodium vivax. Os estados do Acre (AC), Amapá 

(AM) e Pará (PA) tiveram redução do número de casos do Plasmodium vivax, diferente do 

observado do estado de Rondônia (RO). Período de sazonalidade permanece com elevação do 

número de casos no período de chuva (BRASIL, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Casos de malária notificados na região amazônica de 2017 a 2019 (BRASIL, 2020) 
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2.3. CICLO BIOLÓGICO DO Plasmodium vivax 

 

O ciclo de vida do protozoário é muito complexo e necessita da expressão de proteínas 

especializadas para garantir sua sobrevivência tanto no hospedeiro intermediário (vertebrado) 

como no hospedeiro definitivo (invertebrado). Ocorre em duas fases: uma sexuada exógena 

(hospedeiro definitivo) e a outra assexuada endógena (hospedeiro intermediário). Na fase 

sexuada ocorre à multiplicação dos parasitos no hospedeiro definitivo(mosquitos do gênero 

Anopheles) e a fase assexuada é caracterizada pela multiplicação dos parasitos no hospedeiro 

intermediário, ocorrendo em células parenquimatosas do fígado ou nos eritrócitos 

(GAZZINELLI & DENKERS,2006). 

Este se inicia quando a fêmea do mosquito Anopheles, infectada pelo plasmódio 

exerce a hematofagia e inocula esporozoítos (forma infectante) na corrente sanguínea do 

hospedeiro intermediário, os quais migram pela circulação periférica para os hepatócitos. 

Neste estágio ocorre a formação do vacúolo parasitóforo (MEIBALAN & MARTI, 2017), no 

qual o esporozoíto se diferencia em trofozoíto pré-eritrocítico e se multiplica por reprodução 

assexuada do tipo esquizogonia, dando origem aos esquizontes teciduais e, posteriormente, a 

milhares de merozoítos. Nesta fase do ciclo, denominada pré ou exo-eritrocítica ou tissular, 

algumas formas podem permanecer latentes no fígado por dias ou até meses nas infecções 

pelo Plasmodium vivax, denominadas de hipnozoítos, os quais são responsáveis pelas recaídas 

tardias da doença (CDC, 2014). No ciclo de vida do Plasmodium vivax e do Plasmodium 

ovale, os esporozoítos podem originar hipnozoítos, que permanecem nos hepatócitos em um 

estado dormente, durante o qual não se dividem (MUELLER et al ., 2009), por um período 

que pode variar de três semanas a um ano ou mais, antes do início da reprodução; 

caracterizando este fenômeno umas das causas das recaídas da doença (DAWES et al.,2009). 

A periodicidade dos surtos de malária por Plasmodium vivax pode ser explicada pela ativação 

de hipnozoítos latentes proporcionada por infecções posteriores por Plasmodium falciparum 

(WHITE et al ., 2012); e por meio de evidências de epidemias simultâneas de Febre Tifoide e 

malária, sendo que a primeira pode ocasionar ativação dos hipnozoítos (SHANKS & WHITE, 

2013). 

A outra fase do ciclo, ainda no hospedeiro intermediário, é denominada eritrocítica e 

se inicia quando os merozoítos tissulares, liberados na corrente sanguínea, invadem 

eritrócitos, estabelecendo a infecção (CDC, 2014). A seqüência de invasão é, provavelmente, 
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similar para todas as espécies de plasmódios, porém o Plasmodium vivax apresenta predileção 

pelos reticulócitos (COOKE et al., 2004). Os parasitos aderem à superfície dos eritrócitos 

através das glicoproteínas presentes na membrana, formando um vacúolo derivado desta 

organela. O parasito penetra no interior deste vacúolo infectando a célula (MILLER et al ., 

2002).  

O Plasmodium vivax é capaz de invadir somente reticulócitos, eritrócitos jovens que 

expressam em sua superfície o determinante antigênico do grupo sanguíneo Duffy (também 

conhecido como receptor DARC), um antígeno receptor de quimiocinas, o qual é o receptor 

da molécula ligante à PvDBP (do inglês P. vivaxDuffyBinding Protein) que está localizada 

nos micronemas e, apenas momentos antes da invasão, é liberada na superfície do 

merozoíto(POPOVICI et al ., 2020). 

Esta interação parece ser fundamental na formação de uma junção irreversível entre as 

membranas do merozoíto e da célula hospedeira, tornando-se uma etapa chave no processo de 

invasão dos eritrócitos. Apesar da reconhecida resistência conferida pela ausência do antígeno 

Duffy nos eritrócitos, vários estudos relataram casos de indivíduos Duffy negativos infectados 

com Plasmodium vivax, sugerindo que estes indivíduos poderiam se infectar pelo protozoário, 

provavelmente por meio de outros receptores envolvidos no reconhecimento eritrocitário 

(WONGRISHANALAI,et al ., 2002). 

O processo de invasão do eritrócito pelo plasmódio é complicado e envolve várias 

etapas, a saber: (1) reconhecimento e aderência reversível do merozoíto à membrana do 

eritrócito; (2) reorientação apical do merozoíto em direção à membrana da célula hospedeira; 

(3) desenvolvimento de uma junção irreversível no ponto de contato entre a porção apical do 

parasito e a membrana celular do eritrócito; (4) movimentação da junção ao redor do 

merozoíto com invaginação da membrana do eritrócito para que o parasito ocupe a porção 

interior da célula e seja circundado pelo vacúolo parasitóforo. Os dois eventos iniciais, 

envolvendo o reconhecimento e adesão do parasito, são aparentemente de baixa afinidade e 

reversíveis (HAN et al., 2019). Ambas as etapas permitem ao parasito diferenciar um 

eritrócito competente para invasão de outro tipo celular. A terceira e quarta etapa abrangem 

interações do tipo ligante-receptor de alta afinidade e, a partir deste ponto, o processo de 

invasão se torna irreversível (MUELLER, et al ., 2009). 

Estudos sugerem que, embora a malária por Plasmodiumvivax seja rara na África 

Ocidental em consequência da elevada predominância de Duffy negativo na população local, 

existe um alto risco para os indivíduos que entram nesta área tendo Duffy positivo, de adquirir 
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malária por Plasmodium vivax na região (WHITE & IMWONG, 2012; HE et al ., 2019). A 

formação das junções irreversíveis, e posterior invasão da célula são mediadas pela interação 

da DBP com seu receptor DARC (do inglês Duffy antigen receptor for chemokines) presente 

na superfície do reticulócito (revisto por NTUMNGIA, et al ., 2012). A proteína AMA-1, 

juntamente com as proteínas RONs (do inglês rhoptrynechprotein) participam da formação da 

junção de movimento que permite a invasão do merozoíto. 

As RONs- 2, 4 e 5 são inseridas na membrana do eritrócito, e após a ligação de AMA-

1 com a RON-2, tem-se uma estrutura em forma de anel que circunda o merozoíto, permitindo 

assim, a entrada do parasito na célula hospedeira (GAUR et al ., 2007). A infecção de 

hemácias imaturas por Plasmodium vivax produz invaginações que contém antígenos 

altamente polimórficos codificados pelo parasito. Todas estas proteínas que participam do 

processo de invasão e desenvolvimento do Plasmodium vivax são potenciais alvos do sistema 

imune do hospedeiro. 

Os merozoítos se desenvolvem por esquizogonia eritrocitária e sofrem maturações, 

morfologicamente distintas, compreendendo três etapas, respectivamente: forma em anel, 

trofozoítos e esquizontes. Os eritrócitos se rompem liberando os parasitos na circulação 

sanguínea, que invadirão novas células, reiniciando o ciclo. Após sucessivas gerações de 

merozoítos sanguíneos, uma proporção dos parasitos assexuados se diferencia em precursores 

de formas sexuadas, os microgametócitos (masculino) e macrogametócitos (feminino), os 

quais permanecem na corrente sanguínea periférica. Durante o repasto sanguíneo das fêmeas 

anofelinas ocorre à infecção eestas formas parasitárias irão evoluir no interior do inseto, 

dando origem ao ciclo sexuado ou esporogônico (DAWES et al., 2009). No intestino médio 

do mosquito completa-se a gametogênese ocorrea fecundação eformação do oocisto, que por 

divisão esporogônica forma esporozoítos, os quais migram para as glândulas salivares 

(WHITTEN et al., 2006).As fêmeas ao exercerem nova hematofagia, inoculam os 

esporozoítos com a saliva, iniciando novo ciclo no hospedeiro intermediário (BRIGHT et al., 

2013) Figura 2. 
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Figura 2 - Fêmeas do mosquito vetor transmitem parasitos de Plasmodium vivax no 

estágio de esporozoítos para o hospedeiro humano durante o repasto sanguíneo. Dentro 

de 30 a 60 minutos, esporozoítos são liberados na corrente sanguínea do hospedeiro 

vertebrado. Os parasitos migram para o fígado – passando por alguns tipos de células, 

como as células de Küpfer – e formam vacúolos parasitóforos nos hepatócitos. Nesse 

estágio, os parasitos podem permanecer em estágio latente no fígado, denominados 

hipnozoítos (Plasmodium vivax e Plasmodium ovale), ou iniciar um desenvolvimento 

que resulte na produção de milhares de merozoítos. Os parasitos, então, induzem o 

deslocamento do hepatócito infectado, permitindo que ele migre para o espaço sinusóide 

no fígado, onde ocorre o surgimento de vesículas (com parasitos), denominadas 

merossomos. Os merossomos se rompem e liberam os merozoítos na corrente sanguínea 

que, rapidamente, invadem os eritrócitos. Esses se replicam, às vezes de forma síncrona, 

em um ciclo que pode corresponder ao ciclo sintomático na malária, caracterizado por 

febre e calafrios. Em resposta a uma lacuna, ainda não completamente compreendida, 

alguns parasitos se diferenciam em gametócitos masculinos e femininos, que são as 

formas ingeridas pelo mosquito e que podem viver quiescentes na corrente sanguínea por 

semanas.  
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Uma vez que os parasitos são ingeridos pelo mosquito vetor durante o repasto sanguíneo, 

eles passam rapidamente pela transição a gametas masculinos e femininos ativados. O 

parasito diploide móvel e de vida curta, o oocineto, migra para a parede do intestino 

médio através da matriz peritrófica, onde o oocisto é formado. Depois de uma redução 

meiótica, formam-se esporozoítos dentro do oocisto, que ao se romper, libera 

esporozoítos na hemocele do inseto. Esses migram para as glândulas salivares do 

mosquito, onde são expelidos em um posterior repasto sanguíneo. Cerca de dez dias após 

o mosquito se alimentar de gametócitos durante o repasto sanguíneo, ele pode ser capaz 

de infectar outro hospedeiro humano com Plasmodium spp. (Adaptado de BRIGHT et al 

.,2013). 
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3. ASPECTOS TERAPÊUTICOS DA MALÁRIA POR Plasmodium vivax. 

 

O tratamento adequado e precoce constitui o alicerce para o controle da malária, pois 

previne a ocorrência dos casos graves e, consequente óbito, assim como elimina as fontes de 

infecção para os hospedeiros, contribuindo para a redução da transmissão e por fim, evita o 

desenvolvimento e progressão da resistência aos antimaláricos (WHO, 2018). Os 

antimaláricos atuam em uma ou mais etapas do ciclo biológico do plasmódio e de acordo com 

o local de ação podem ser classificados em: esporonticidas (eliminam os esporozoítos que é a 

fonte de infecção para o homem); esquizonticidas teciduais (ciclo pré-eritrocítico, evitando o 

início da infecção); hipnozoiticidas (nas formas latentes da infecção por Plasmodium vivax ou 

Plasmodium ovale, evitando as recaídas precoces ou tardias; esquizonticidas sanguíneos (ciclo 

eritrocítico, reduzindo a parasitemia e a recrudescência da doença) e gametocitocida 

(precursores das formas sexuadas, eliminando as fontes de infecção para o mosquito) 

(BAIRD, 2009). 

Vários fatores são considerados para a escolha do antimalárico, como: espécie de 

plasmódio infectante, pela especificidade dos esquemas terapêuticos; idade do paciente, pela 

maior toxicidade dos antimaláricos às crianças e idosos; histórico anterior de malária, pela 

possibilidade de resistência; gravidez e comorbidades, condições de maior risco para a forma 

grave da doença e de reações adversas; padrões de resistência aos antimaláricos na área e a 

capacidade operacional dos serviços de saúde. Na presença de sinais de gravidade é 

necessária hospitalização e utilização de esquemas terapêuticos especiais (BRASIL, 2020). A 

OMS fornece orientações globais para tratamento em cada área geográfica, a fim de subsidiar 

o estabelecimento de protocolos nacionais específicos, os quais no Brasil são determinados 

pelo Programa Nacional de Controle da Malária do Ministério da Saúde brasileiro (PNCM), 

que disponibiliza gratuitamente antimaláricos em todo Brasil nas unidades do Sistema Único 

de Saúde (SUS), com esquemas terapêuticos padronizados de acordo com a espécie de 

plasmódio, faixa etária e peso (BRASIL, 2020).  
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3.1. FÁRMACOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA MALÁRIA 

 

O diagnóstico oportuno e o tratamento farmacológico imediato são estratégias para 

minimizar a transmissão da malária e controlar a doença. O início do tratamento em um 

intervalo inferior a 48 horas após os primeiros sintomas evita a progressão para uma doença 

grave associada à hospitalização ou ao óbito (OLIVEIRA-FERREIRA et al ., 2010). A 

farmacoterapia da malária não complicada objetiva o desaparecimento das manifestações 

clínicas, prevenção da recorrência clínica e parasitológica, redução das fontes de infecção 

para os mosquitos, e prevenção do surgimento e disseminação da resistência aos 

antimaláricos. Já o objetivo principal do tratamento da malária com complicações e/ou grave 

é evitar a morte (WHO, 2010). 

O primeiro fármaco a ser utilizado para o tratamento da malária foi a quinina, 

principal alcalóide da cinchona, isolado da casca de uma árvore nativa da América do Sul. A 

quinina, até a 1ª Guerra Mundial, era o único fármaco utilizado no tratamento da malária. Em 

1925, foi sintetizada a primaquina (TRACY & WEBSTER, 2005), primeiro fármaco com 

ação para prevenir as recaídas por Plasmodium vivax; e químicamente semelhante à 

primaquina utilizada atualmente. Posteriormente, foi desenvolvida a mepacrina ou atebrina 

com ação contra o Plasmodium falciparum (CUNICO et al ., 2008), 1939 e 1945. No entanto, 

esses fármacos apresentavam uma toxicidade elevada. Durante a 2ª Guerra Mundial, a 

pesquisa de antimaláricos mais potentes e menos tóxicos incentivou o desenvolvimento de 

vários fármacos, dentre eles a amodiaquina, a primaquina, o proguanil, a pirimetamina e a 

cloroquina, que já tinha sido sintetizada e estudada pelos alemães em 1934 (TRACY & 

WEBSTER, 2005). Antes do surgimento da resistência do Plasmodium falciparum à 

cloroquina, no final da década de 50 (WONGRICHANALAI, 2002), esse fármaco era 

utilizado para o tratamento de todas as espécies de plasmódios que parasitom o humano. A 

mefloquina, um derivado da quinina, foi utilizada inicialmente para tratar a malária por 

Plasmodium falciparum resistente à cloroquina (FRANÇA et al ., 2008). 

A cloroquina tem um papel central no tratamento e na profilaxia da malária, 

principalmente nos países em desenvolvimento, pelo seu baixo custo, eficácia e segurança 

(COMMONS et al., 2018). Possui ação esquizonticida nos eritrócitos infectados pelos 

Plasmodium vivax, Plasmodium ovale e Plasmodium malariae, além de exercer efeito 
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gametocitocida nas espécies mencionadas e limitada ação, quando há sensibilidade, sobre 

algumas cepas de Plasmodium falciparum (LOVER et al., 2018).  

A primaquina é responsável pela cura radical prevenindo recaídas (BRASIL, 2019), 

uma vez que algumas formas em latência de Plasmodium vivax e Plasmodium ovale nos 

hepatócitos, não desenvolvem a esquizogonia tissular (esquizontes pré-eritrocíticos) e 

interrompem o seu ciclo replicativo assexuado no interior do hepatócito (hipnozoítos).  

 

3.2. ESQUEMA TERAPÊUTICO DA MALÁRIA POR Plasmodium vivax 

 

Os comprimidos contendo 250 mg de sal, na forma de difosfato ou sulfato de 

cloroquina, equivalentes a 150 mg de base livre, são os mais usados pelo Ministério da Saúde 

no Brasil. Existem apresentações injetáveis de cloroquina, porém o seu uso não tem sido 

recomendado, pelo alto risco de efeitos cardiotóxicos agudos e graves, não estando disponível 

no Brasil (BRASIL, 2019).  

O objetivo do tratamento do Plasmodium vivax e do Plasmodium ovale é curar tanto as 

formas parasitárias sanguíneas (trofozoítos), a forma hepática (hipnozoítos) e eliminação dos 

gametócitos a fim de cortar a cadeia de transmissão, e assim, prevenir a recrudescência (falha 

terapêutica) e recaída (reativação dos hipnozoítos) respectivamente. Para isso usa-se a 

combinação de dois medicamentos: cloroquina e primaquina. Apenas as 8-aminoquinolinas 

tem atividade contra os hipnozoítos (a primaquina é única desta classe atualmente em uso no 

Brasil). A tafenoquina encontra-se na fase de pesquisa no Brasil sendo aprovada pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). (BRASIL, 2019) 

O tratamento é realizado com cloroquina (CQ) durante 3dias na dose de 10 mg/kg no 

dia 1 e 7,5 mg/Kg nos dias 2 e 3 e, para o tratamento radical, utiliza-se também primaquina na 

dose 0,5 mg/Kg/dia durante 7 dias. O uso da cloroquina começa a ser iniciado em indivíduos 

com faixa etária de 1 a 3 anos. Já a primaquina é iniciada em indivíduos com faixa etária 6 a 

11 meses, na dosagem de 5mg/Kg durante os 7 dias, e deve ser administrado à noite já que a 

Lumefantrina, na dosagem de 20 mg/Kg, deve ser administrada pela manhã durante os 3 

primeiros dias. No Brasil, o esquema de 7 dias é usado para melhorar a adesão a primaquina o 

que é reforçado pelo fato do esquema de 0,25mg/Kg por 14 dias não parecer ser superior ao 

de 7 dias (DAHER et al ., 2019). A primaquina tem ação sinérgica com a cloroquina contra 
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formas assexuadas. A primaquina precisa ter a sua dose corrigida pelo peso do paciente por 

que sua distribuição acontece em todos os tecidos do corpo, diferente da cloroquina. Por isso, 

pacientes acima do peso, quando usam primaquina nas doses habituais, apresentam mais 

recaídas do que em pacientes mais magros. (BRASIL, 2019) 

Crianças menores de 10Kg não devem fazer tratamento com cloroquina com 

comprimidos fracionados, sendo necessária a escolha entre artemeter/lumefantrina (Quadro 1) 

ou artesunato/mefloquina (Quadro 2). Gestantes, puérperas até um mês de lactação (GILDER 

et al , 2018) e crianças menores de 6 meses não podem utilizar primaquina nem tafenoquina, 

apenas cloroquina (Quadro 5). Gestantes com infecções por Plasmodium vivax ou 

Plasmodium ovale devem usar o tratamento convencional com cloroquina por 3 dias e 

primaquina profilática (5mg/Kg/dose/semana) até o fim do primeiro mês de lactação para 

prevenção de recaídas. Como a primaquina é utilizada por 7 dias, muitos pacientes não 

costumam tomar a medicação até o final. Após o terceiro dia de tratamento,quando há o 

desaparecimento dos sintomas, alguns pacientes param de tomar a primaquina e isso pode 

causarrecaída por malária pelo Plasmodium vivax por volta do dia 05 (D4) ao dia 60, após o 

início do tratamento. Nesses casos, o ideal é que seja utilizado um novo esquema de 

tratamento mais eficaz. O tratamento recomendado é o uso de artemeter/lumefantrina 

(Quadro3) ou artesunato/metfloquina (Quadro 4) durante 3 dias (opção em caso de resistência 

à cloroquina que pode chegar a 10% na Amazônia Brasileira (SILVINO et al., 2016.), e 

primaquina (0,5 mg/Kg/dia) por 14 dias, esquema com menor eficácia na ação anti-

hipnozoítos (GOLLER et al., 2007). Assim, reforça-se a orientação sobre a adesão nesses 

casos. 
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Quadro 1 – Esquema terapêutico para tratamento da malária por Plasmodium vivax –

Artemeter/Lumefantrina (BRASIL, 2019). Tratamento de malária por P. vivax (Opção 1) 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7

<6 meses
<5kg

6-11 meses
5-9kg

>15 anos
50-69kg

1-3 anos
10-14kg

4-8 anos
15-24kg

9-11 anos
25-34kg

12-14 anos
35-49kg

70-89kg

90-120kg

5 55

5 5 5 5 5 5

555 5

5 5 5 5 5 5 5 5

  

 

Quadro 2 – Esquema terapêutico para o tratamento da malária por Plasmodium vivax– 

Artesunato/Mefloquina (BRASIL 2019). Tratamento de malária por P. vivax (Opção 2) 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7

<6 meses
<5kg

6-11 meses
5-9kg

>15 anos
50-69kg

1-3 anos
10-14kg

4-8 anos
15-24kg

9-11 anos
25-34kg

12-14 anos
35-49kg

70-89kg

90-120kg

5 55

5 5 5 5 5 5

555 5

5 5 5 5 5 5 5 5

 

 Caso o paciente  

  

Cloroquina 150 mg Primaquina5 ou 15mg Artemeter/Lumefantrina 20 mg 

Cloroquina 150 mg Artesunato 25 mg/ Mefloquina 50 mg Primaquina5 ou 15mg 
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Quadro 3 – Esquema terapêutico para tratamento da recorrência em até 60 dias por 

Plasmodium vivax e Plasmodium ovale – Artemeter/Lumefantrina (BRASIL, 2019). 

 

 

 

 

Quadro 4 – Esquema terapêutico para tratamento da recorrência em até 60 dias por 

Plasmodium vivax e Plasmodium ovale– Artesunato/Mefloquina (BRASIL, 2019). 

 
 

 

 
 

Artemeter/Lumefantrina 20 mg Primaquina 5 mg /15 mg 

Primaquina 5 mg /15 mg Artesunato 25 mg/ Mefloquina 50 mg 

Artesunato 100 mg/ Mefloquina 200 mg 
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Quadro 5 – Esquema terapêutico para tratamento do Plasmodium vivax em gestantes e crianças 

com menos de 6 meses, com cloroquina em 3 dias (BRASIL, 2018). 

Faixa de peso (Kg) 

Número de comprimidos por dia 

Cloroquina 

1° dia 2° dia 3° dia 
< 6 meses  

1-4 Kg 
¼ ¼ 1/4 

6-11 meses 

5-9 kg 
½ ¼ 1/4 

1-3 anos 

10-14 Kg 
1 ½ 1/2 

4-8 anos 

15-24 kg 
1 1 1 

9-11 anos 

25-34 Kg 
2 2 2 

12-14 anos 

35-49 Kg 
3 2 2 

12-14 anos 

35-49 Kg 
4 3 3 

- Cloroquina: comprimidos de 150 mg,  

- Sempre dar preferência ao peso para a escolha da dose. 

- Todos os medicamentos devem ser administrados em dose única diária. 

- Administrar os medicamentos preferencialmente às refeições.  

- Não administrar primaquina para gestantes ou crianças menores de 6 meses. 
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3.3. MECANISMO DE AÇÃO DA CLOROQUINA NA MALÁRIA POR 

Plasmodium vivax 

 

 A CQ é um dos quimioterápicos mais importantes da história da indústria 

farmacêutica. A droga foi concebida cinco anos antes da II Guerra Mundial no âmbito de um 

programa para reposição dos “stocks” de quinina. Curiosamente, a cloroquina foi rapidamente 

abandonada em consequência da observação de efeitos tóxicos, em uma triagem envolvendo 

quatro pacientes infectados com Plasmodium vivax. Em 1945, ensaios clínicos levados a cabo 

por investigadores americanos conduziram à recuperação da cloroquina como fármaco de 

eleição no tratamento e profilaxia da malária (VALE et.al., 2005).O mecanismo da ação da 

CQ não é bem conhecido, mas pode envolver a ligação direta ao grupo heme, inibição da 

ferriprotoporfirina IX polimerase não identificada (inibição de polimerização da heme), 

inibição de fosfolipase vacuolar e inibição da síntese de proteína, interação com o DNA 

(SILVA et al., 2004). 

 Os parasitos degradam cerca de 75% da hemoglobina dos eritrócitos e a utilizam como 

fonte alimentar. Apesar do mecanismo não estar completamente esclarecido, existem 

evidências de que a interação entre os antimaláricos esquizonticidas sanguíneos com o grupo 

heme ferriprotoporfirina IX (Fe (III) PPIX) está envolvida na toxicidade destes fármacos ao 

parasito intra – eritrocítico. Alguns experimentos in vitro estabeleceram que fármacos 

antimaláricos quinolínicosagem por interferência na cristalização da hemozoína, que tem por 

unidade básica a β-hematina, (MOHAPATRA et al., 2016).É consenso que estes fármacos 

inibem a formação da hemozoína. Persiste, entretanto, uma divergência sobre como isto 

ocorre (OLAFSON et al., 2015). 
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3.4. MECANISMO DE AÇÃO DA PRIMAQUINA NA MALÁRIA POR 

Plasmodium vivax. 

 

 A PQ pertence à classe das 8-aminoquinolinas (Figura 3) e foi sintetizada nos Estados 

Unidos em 1946, como parte dos esforços de tratamento e prevenção da malária nos campos 

de guerra (CDC, 2014). Em 1952 foi licenciada pelo FDA (do inglês Food and Drug 

Administration), e é a única droga indicada para cura radical da infecção por Plasmodium 

vivax e Plasmodium ovale, em combinação com um esquizonticida sanguíneo (FERNANDO 

et al ., 2011). Apresenta-se sob a forma de comprimidos de difosfato de primaquina contendo 

5 mg, 7,5 mg ou 15 mg de base livre do fármaco (WHO, 2010). 

 

Figura 3 - Estrutura química da Primaquina.  

O * representa o carbono quiral (Adaptado de MARCSISIN et al ., 2016)  

Embora tenha sendo utilizada há vários anos, seus mecanismos de ação antimalárica e 

toxicidade não foram totalmente elucidados, entretanto, acredita-se que estejam relacionados 

à alteração do ciclo redox intracelular. (PYBUS et al ., 2012). Os produtos de 

biotransformação oxidados aumentam a susceptibilidade à hemólise intravascular aguda na 

deficiência de G6PD, que está envolvida na defesa do eritrócito aos danos provocados pelas 

espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (BURGOINE et al ., 2010). 

A PQ tem ação gametocitocida para infecções por Plasmodiumfalciparum, possui 

atividade profilática contra todas as espécies de Plasmodium spp.,sendo hipnozoitocida para 

espécies de Plasmodium vivax e Plasmodium ovale, porém apresenta baixa eficácia contra as 

formas assexuadas do plasmódio (MYINT et al ., 2011). A ação hipnozoiticida é alcançada, 

geralmente, após dose total de 3,0 a 3,5 mg/kg. As indicações terapêuticas da PQ na malária 
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por Plasmodium vivax são as profilaxias primária e terminal e a cura radical. Na primária 

indica-se 0,5 mg/kg/dia (máximo 30mg/dia) antes da exposição nas municípios endêmicas, 

continuando até sete dias após retorno para prevenir a progressão da infecção para os 

eritrócitos. A eficácia desta medida tem se mostrado satisfatória em ensaios clínicos 

realizados na Ásia e América do Sul. Na profilaxia terminal utiliza-se a mesma dose, porém, 

por 14 dias para aqueles que estiveram expostos, mas não fizeram profilaxia para eliminação 

das formas hepáticas. Na cura radical, a dose diária com maior eficácia recomendada é de 0,5 

mg/kg/dia (máximo 30mg/dia) por 14 dias associada a um esquizonticida sanguíneo (HILL et 

al ., 2006). 

A PQ é uma mistura racêmica de dois enantiômeros [formas d(S/+) e l (R/-)] 

(SAUNDERS et al ., 2014). Há duas vertentes sobre a atividade dos isômeros, uma que 

defende a semelhança, apresentando mesma capacidade de cura (VALE et al ., 2009) e outra, 

que acredita ocorrer diferença da atividade antimalárica, bem como de toxicidade e 

metabolismo (SAUNDERS et al ., 2014). A segunda demonstrou que o isômero d-PQ [S-(+)] 

tem maior atividade contra as espécies plasmódio, quando comparado ao outro isômero. Por 

outro lado, o l-PQ demonstra o efeito hepatotóxico de 3 a 5 vezes superior a d-PQ 

(SAUNDERS et al ., 2014). 

Estudos clínicos demonstraram que a dose total é a principal determinante da eficácia 

terapêutica, pois o risco de recaída diminui proporcionalmente ao aumento da dose 

administrada de PQ (JOHN et al ., 2012). Neste sentido, o MS recomenda o ajuste da dose 

para pacientes com mais de 70 kg, objetivando alcançar dose total de 3,2 mg/kg (Quadro 6) 

(MS, 2010). Porém, o aumento da dose é limitado pela hemotoxicidade da PQ (MYINT et al 

., 2011). 

Quadro 6 - Ajuste da dosagem e tempo de administração da primaquina para pacientes com 

peso igual ou superior a 70Kg (BRASIL, 2018) 

Faixa de peso (Kg) 

 

Dose total de primaquina (mg) 

 

Tempo de Administração (dias) 

Esquema longo 

(15 mg/dia) 

Esquema curto 

(30 mg/dia) 

70-79 240 16 8 

80-89 272 18 9 

90-99 304 20 10 

100-109 336 22 11 

110-120 368 24 12 
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O perfil farmacocinético da PQ caracteriza-se por rápida absorção pelo trato 

gastrintestinal; pico de concentração plasmática entre uma a três horas; ampla distribuição 

pelo organismo (principalmente fígado, cérebro, coração, pulmões e músculo esquelético); 

rápida biotransformação a carboxiprimaquina CPQ (cerca de 40%); meia-vida em torno de 5 

horas e excreção de 15 mg em cerca de 24 horas. A CPQ apresenta meia vida 

consideravelmente superior a PQ, que não se acumula nos compartimentos orgânicos. Estudos 

demonstraram que o gênero do paciente, a presença de plasmódio e a deficiência de G6PD 

não alteraram a cinética da PQ; (AVALOS et al., 2018). Porém, observou-se aumento da 

concentração plasmática máxima de PQ, e redução da CPQ, em pacientes coreanos, sugerindo 

cinética diferenciada entre grupos étnicos (KIM et al ., 2004).  

A PQ é biotransformada principalmente pelas Monoamino Oxidases (MAO), em 

especial a MAO-A, a CPQ, que é o principal produto de biotransformação (Figura 4). Outra 

rota envolve enzimas do citocromo P-450 (CYP2C19, 3A4 e 2D6), originando vários 

produtos de biotransformação oxidados como: 5-hidroxi, 6-desmetilprimaquina; 5- 

hidroxiprimaquina; 5,6-dihidroxi-8 aminoquinolina e 6-metoxi-8-aminoquinolina (PYBUS et 

al ., 2012). 
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Figura 4- Etapas do metabolismo da PQ pela MAO – A e CYP2D6 

*ADH: Aldeído desidrogenase (Adaptado de MARCSISIN et al ., 2016)  

 

3.5. RESISTÊNCIA DO Plasmodium vivax AOS ANTIMALÁRICOS 

 

Diferenças regionais na resposta terapêutica a PQ na malária pelo Plasmodium vivaxtêm 

sido relatadas por diferentes estudos. Esses sugerem que doses ou concentrações 

subterapêuticas sejam fatores de risco para falha terapêutica com este fármaco (GOLLER et al 

.,2007).Todos os estágios do ciclo assexuado do Plasmodium vivaxestão presentes no sangue 

periférico e nos hepatócitos, e o declínio inicial da parasitemia sanguínea, na presença dos 

antimaláricos reflete diretamente a eficácia do fármaco. O tratamento da malária não 

complicada objetiva a cura, ou seja, a erradicação dos parasitos circulantes na corrente 

sanguínea e a rápida melhora clínica do paciente (WHITE et al ., 2014). Um dos aspectos 
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limitantes do sucesso do tratamento é a variação da resposta dos parasitos aos esquemas 

terapêuticos utilizados. (WONGRICHANALAI, 2002). Segundo a OMS define-se resistência 

do plasmódio às drogas antimaláricas como a capacidade de uma determinada cepa sobreviver 

como também se multiplicar, a despeito da administração correta do antimalárico e da 

presença de concentrações plasmáticas efetivas. 

Para caracterização da resistência parasitária se considera a presença ou ausência de 

parasitos e a densidade parasitária, não levando em conta os aspectos clínicos relacionados à 

doença, tais como febre e sinais de gravidade (PLOWE, 2003). Vários fatores interagem no 

desenvolvimento da resistência pelos plasmódios e estão relacionados à droga, ao hospedeiro 

humano, ao parasito, ao vetor e ao ambiente (STEVENS, 2002). Dentre estes, se destacam: 1) 

número de parasitos no hospedeiro humano expostos ao antimalárico; 2) concentração do 

antimalárico aoqual este parasito está exposto; 3) propriedades farmacodinâmicas dos 

antimaláricos; 4) grau de resistência resultante das alterações genéticas; e 5) nível de defesa 

do hospedeiro conferido pela imunidade específica e inespecífica (WHITE et al ., 2014). 

A manutenção de concentração plasmática de antimaláricos adequada à eliminação 

dos parasitos, quando não respeitada, também favorece a seleção das cepas de plasmódios 

menos suscetíveis aos efeitos farmacológicos desejados (WONGRICHANALAI, 2002). 

Soma-se o uso indiscriminado e inadequado destes fármacos nas áreas de intensa transmissão, 

com base no diagnóstico presuntivo da doença, resultante da inexistência de infraestrutura 

laboratorial, a prescrição de maneira inadequada, isto é, a não observação da diferença entre a 

dose efetiva curativa e aquela capaz de induzir efeitos adversos e a presença de antimaláricos 

adulterados (DAILY, 2006). 

Características farmacocinéticas, como a baixa biodisponibilidade com consequente 

variação das concentrações sanguíneas e a meia vida de eliminação terminal dos fármacos, 

que quanto mais prolongada maior será a probabilidade de persistirem concentrações sub-

terapêuticas no plasma humano, também são variáveis importantes na resistência do parasito. 

Nas reinfecções, o risco da seleção das cepas de plasmódios resistentes e sua disseminação 

geográfica nas áreas malarígenas são possíveis nas zonas de intensa transmissão e, 

principalmente, naquelas de baixa e média transmissão, onde se verifica parasitemia elevada e 

baixa imunidade (MITCHELL&BANNISTER,2003). 

A resposta imune do hospedeiro à infecção pelo plasmódio desempenha efeito 

coadjuvante na eliminação dos parasitos, estando diretamente relacionada ao número de 
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infecções adquiridas ao longo de sua existência (TAYLOR-ROBINSON, 2002). A imunidade 

é adquirida de maneira lenta e imperfeita (WHITE et al ., 2014). Indivíduos que nunca 

tiveram malária também apresentam resposta imune inespecífica pouco efetiva, bem como 

específica, que se reforça por episódios pregressos. Mesmo na presença de parasitos 

parcialmente resistentes aos antimaláricos, os indivíduos semi-imunes podem ser curados pela 

ação do medicamento em sinergismo com a atividade imunológica inerente. Infecções por 

plasmódios resistentes nos indivíduos sem imunidade podem aumentar as chances de 

disseminação das cepas resistentes e dos casos graves (WONGRICHANALAI, 2002). 

A recombinação gênica no ciclo sexuado do plasmódio no trato digestivo do vetor 

pode conferir a determinadas cepas caracteres de resistência, tendo estreita relação com o 

antimalárico e seus níveis plasmáticos, aos quais os parasitos foram expostos no hospedeiro 

vertebrado. Na ausência de fármacos, as alterações genéticas naturais são oriundas da fase 

sexuada (HASTINGS, 2002). Neste sentido, um simples evento genético, ou mesmo 

múltiplos eventos desvinculados, podem ser necessários para conferir características 

específicas de resistência a determinadas cepas de plasmódio. 

Como modelo da disseminação da resistência às drogas antimaláricas baseado na 

relação tempo-espaço, verifica-se que a existência de três fases evolutivas distintas relacionadas 

ao tempo: 1) Emergencial - probabilidade do plasmódio mutante resistente emergir em local 

isolado (único hospedeiro) e se estabelecer na população (múltiplos hospedeiros); 2) 

Disseminação - frequência aumentada de mutantes (considerável disseminação da população de 

parasitos resistentes) e 3) Pós-emergencial - fracasso terapêutico cada vez mais frequente, 

tornando os antimaláricos ineficazes (MACKINNON et al ., 2005). 

O Plasmodium vivax é considerado resistente à cloroquina quando ocorre recorrência ou 

persistência parasitária em até 35 dias no seguimento de indivíduos tratados, comprovando-se 

que os níveis de CQ e desetilcloroquina (DCQ) no sangue sejam superiores a 100ng/mL ou de 

10ng/mL de plasma (BAIRD, 2009). O tratamento mais curto, de 28 dias, é atualmente 

recomendado pela OMS. Por outro lado, critérios metodológicos confiáveis para classificar a 

resposta in vitro do Plasmodium vivax aos antimaláricos ainda não estão padronizados devido à 

dificuldade de adaptação dos parasitos em cultivo contínuo (BAIRD & HOFFMAN, 2004). 

A ineficácia crescente dos quimioterápicos empregados habitualmente no tratamento da 

malária, indicando resistência dos principais plasmódios humanos (Plasmodium falciparum e 

Plasmodium vivax), é um fato amplamente documentado em diversas partes do mundo. Com a 
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disseminação de cepas de Plasmodium falciparum resistentes, especialmente a CQ e a 

combinação sulfadoxina-pirimetamina em diversas regiões, a partir da década de 60, a eficácia 

terapêutica dos antimaláricos emergiu como questão relevante de saúde pública, suscitando 

esforços científicos multinacionais para adequação dos esquemas de tratamento, tornando-os 

mais eficazes e de baixo custo para os países endêmicos (WONGRICHANALAI, 2002). 

Relatos iniciais da resistência à cloroquina remontam a 1989 em soldados australianos 

provenientes da Papua Nova Guiné (SCHUURKAMP, 1989). A seguir, inúmeros casos de 

sensibilidade reduzida a este antimalárico surgiram em diversos países: Miamar (THAN et al ., 

1995); Papua Nova Guiné (SCHUURKAMP et al .; 1992); Bornéo (FRYAUFF et al .,2000); 

Índia (GARG et al ., 1995); Filipinas (BAIRD et al ., 1996); Guiana (PHILLIPS et al .,1996); 

Brasil (ALECRIM et al .,1999); Tailândia (LOOAREESUWAN et al .,1999); Vietnam 

(TAYLOR et al ., 2000) e Peru (RUEBUSH II et al ., 2003).Na Indonésia, estudo de 

sensibilidade do Plasmodium vivax a CQ mostrou que em distintas regiões do país (parte 

oriental), a resistência parasitária chegou a 45%, configurando assim questão relevante de saúde 

pública (SUMAWINATA et al ., 2002). Nas Américas, o antimalárico vem se mantendo eficaz 

no tratamento da malária por Plasmodium vivax, embora já existam recentes relatos de 

resistência no Brasil, Colômbia, Guatemala, Guiana e Peru (OPAS, 2005). 

Na Amazônia brasileira, foi avaliada a sensibilidade do Plasmodium vivaxà CQ em 331 

pacientes, dos quais 158 finalizaram os 28 dias de seguimento clínico. Todos foram tratados 

inicialmente com cloroquina (25mg/kg) associada à PQ após o quinto dia de seguimento. Em 

151 pacientes (95,5%) não houve recorrência parasitária e em sete (4,4%) a parasitemia 

recrudesceu após o 14º dia (ALECRIM, 2000).Estudo supervisionado por 28 dias em 27 

pacientes com malária pelo Plasmodium vivax, com o uso isolado da CQ(25mg/kg)na 

Colômbia, avaliou a sua eficácia. Os resultados mostraram resistência de 11%, alertando para a 

importância de se monitorar a resistência do Plasmodium vivaxà CQ nas Américas (SOTO et al 

.,2001).Sabe-se que as cepas de Plasmodium vivaxapresentam intervalos diversificados entre a 

primeira infecção e a recaída. Em algumas cepas das zonas tropicais, são mais curtos, quando 

comparados àquelas das zonas temperadas. Na cepa Chesson, originária da Nova Guiné, o 

intervalo para recaída varia de 43 a 60 dias, quando usada a associação CQ e PQ 

adequadamente.  

Atualmente, a PQ é o único medicamento autorizado no Brasil, pelo Ministério da 

Saúde, para eliminar os hipnozitas do Plasmodium vivax, o qual é responsável pelas recaídas 



37 

 

 

 

da doença, dias ou até anos após a infecção inicial. No país, a recorrência parasitária em 

municípios endêmicos com baixo nível de transmissão foi estimada entre 26-40% dos 

pacientes tratados com o esquema padrão de CQ e PQ. A contribuição de uma nova infecção 

ou o relapso de hipnozoitas para esta elevada taxa de recorrência parasitária é questão 

relevante nos estudos de eficácia terapêutica da primaquina (ALMEIDA et al ., 2014). 

Além disso, a variabilidade genotípica das cepas circulantes de Plasmodium vivax, tem 

dificultado a distinção entre uma nova infecção do relapso devido aos hipnozoitas. Entretanto, 

estudo realizado no Brasil, no qual os pacientes foram tratados fora de área endêmica 

reportaram taxas de até 24% de relapso. Sabe-se que a recorrência parasitária precoce, em até 

28 dias após instituição do tratamento com antimaláricos aponta para diminuição da 

sensibilidade ou para resistência da cepa circulante de plasmódio à cloroquina. A partir deste 

dia, aumenta a probabilidade de recorrência parasitária devida ao relapso de hipnozitas. O 

padrão de relapso no Brasil é estimado em cerca de 3 meses após tratamento, com cerca de 

98% dos relapsos ocorrendo em até 6 meses após a infecção primária (ORJUELA-SÁNCHEZ 

et al ., 2009). 

 

3.6. FARMACOCINÉTICA DOS ANTIMALÁRICOS – CITOCROMO P450 

 

O citocromo P-450 (CYP) é uma superfamília de enzimas responsável pela 

biostransformação de diferentes substratos, tanto endógenos, quanto xenobióticos 

(FRIEDRICH et al ., 2014). As enzimas do CYP são pertencentes às enzimas microssomais e 

são responsáveis pela oxidação e redução de fármacos, catalisando uma variedade de reações 

redutoras e oxidantes e abrange um grupo de substratos quimicamente diferentes (HART & 

ZHONG, 2008). 

O metabolismo de xenobióticos ocorre basicamente em duas etapas: as reações de fase 

I (oxidação, redução ou hidrólise) catalisadas principalmente pelo sistema das 

monooxigenases dependentes do CYP e as reações de fase II (conjugação) 

predominantemente realizadas pelas enzimas do sistema UGT (uridina-difosfato-

glucoroniltransferase) (ORLLANA & GUAJARDO, 2004). Comumente, em ambas as fases 

ocorrem o aumento da hidrofilicidade de alguns compostos, o que pode facilitar sua excreção 

e/ou perda da atividade farmacológica e do potencial tóxico. Entretanto, em alguns casos, a 

biotransformação converte certos xenobióticos originalmente pouco reativos em produtos 
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mais reativos com maior potencial de ligação a macromoléculas celulares e, portanto, mais 

tóxicos (PARKINSON, 2001). Figura 5. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – O metabolismo (fase I e II) na ativação e inativação de fármacos. Adaptado 

de WALSH & MIWA (2011). 

 

Até o momento são conhecidas 27 famílias do CYP humano, com apenas três 

envolvidas no processo de biotransformação de fármacos (CYP1, CYP2 e CYP3), conforme 

mostra a figura 6, respondendo com aproximadamente 75% de toda a fase I do metabolismo 

de fármacos (adaptado de HANC CYP, 2013). 
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Figura 6 – Genes CYP ativos no genoma humano. As diferentes famílias de CYP450 nos 

seres humanos são representados através das linhas verticais; as famílias de 1-3 são enzimas 

envolvidas na biotransformação dos xenobióticos. Adaptado de INGELMAN-SUNDBERG 

&RODRIGUEZ-ANTONA (2005). 

Várias enzimas do CYP participam do metabolismo de fármacos antimaláricos 

(GUSMÁN CARMONA-FONSECA, 2006). Dentre os principais antimaláricos utilizados 

atualmente, podemos citar: cloroquina - CQ (CYP2C8, CYP3A4, CYP2D6) (PROJEAN et al 

.,2003); primaquina PQ (CYP1A2, CYP2B6, CYP2D6, CYP3A4),mefloquina - MQ 

(CYP3A4); arteméter - AM (CYP2B6, CYP3A4) (HONDA et al .,   2011); artesunato - AS 

(CYP2A6) (YUSOF &HUA, 2012) e amodiaquina - AQ (CYP2C8) (HONDA et al .,2011).  

Há uma grande variabilidade interindividual no perfil farmacocinético de muitos 

fármacos antimaláricos que pode resultar em alteração na concentração plasmática do fármaco 

(TOMALIK-SCHARTE et al ., 2008). As enzimas CYP sofrem mutação eessas mutações 

podem ser de forma isolada ou associada a outros fatores podendo vir a contribuir para a 

variabilidade na resposta terapêutica (cura, recaída ou resistência) ou na toxicidade 

frequentemente relatada com o uso de antimaláricos. (TOMALIK-SCHARTE et al .,2008). 

As variações na atividade de uma ou de várias enzimas do complexo CYP, podem 

fazer com que o fármaco não seja convertido para a forma ativa ou que este processo ocorra 

tão lentamente que haja redução na concentração do metabólito antimalárico necessária para 

 

Genes CYP ativos no genoma humano 



40 

 

 

 

eliminar o parasito. Pode ocorrer também que a conversão seja tão rápida que conduza a 

rápida eliminação, e, ainda poderia levar a acumulação de alguns derivados tóxicos que 

provoquem reações adversas (GUSMÁN & CARMONA-FONSECA, 2006). Ganesan e 

colaboradores (2009) ao estudarem a relação entre as isoformas do CYP e a ocorrência de 

efeitos adversos demonstraram que múltiplas isoformas contribuíram para a ocorrência de 

hemotoxicidade da primaquina em eritrócitos humanos in vitro. 

Com os avanços das técnicas moleculares, novas variantes alélicas foram descritas na 

década de 90, o que levou à criação da Comissão de Nomenclatura do Citocromo-P450 em 

1996 (SIM & INGELMAN–SUNDBERG, 2013). O locus do CYP2D6 é um dos mais 

estudados atualmente (GAEDIGK, 2013) e os lócushumano do CYP2D6 apresenta três 

grandes genes homólogos, CYP2D8, CYP2D7 e CYP2D6, como mostra a Figura 7 

(LEDESMA & AGÚNDEZ, 2005), localizados em uma região continua de 45 kb no locus 

22q13.1 do cromossomo 22, contendo nove éxons e oito íntrons (ZANGER et al ., 2008). O 

CYP2D8 é um pseudogene com inúmeras deleções e inserções que dificultam a formação da 

proteína funcional, não sendo uma ORF (do inglês Open Reading Frame). Por outro lado, o 

gene CYP2D7 é o mais similar ao CYP2D6, no entanto, existem diferenças marcantes entre 

estes dois genes. O códon do CYP2D7 contém uma única mutação, caracterizada por uma 

inserção (T138) no primeiro éxon, promovendo uma alteração na região de leitura e 

consequente término prematuro da translação; um cluster de nove nucleotídeos difere no 

intron1; uma diferença de 13 pb (pares de bases) em tamanho no íntron 6; um cluster de 

nucleotídeos diferentes no éxon 9 que gera sete aminoácidos diferentes (LEDESMA & 

AGÚNDEZ, 2005). 
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Figura 7 - Polimorfismos no lócus CYP2D6. O CYP2D6 inclui 9 éxons (apresentados em 

caixas numeradas em algarismos romanos) e 8 íntrons e está localizado no cromossomo 

22q.31.1. Mais de 150 variantes alélicas, caracterizadas por SNPs, inserções/deleções e 

repetições, dentro das regiões codificadora e promotora do lócus CYP2D6 são conhecidos, 

além de deleções e duplicações do gene inteiro. Polimorfismos comuns (incluindo o 

polimorfismo G1846A, determinante do alelo CYP2D6 *4, mostrado em negrito) e seus 

efeitos fenotípicos são mostrados na figura. Como demonstrado, cada polimorfismo é 

determinante de um alelo * de CYP2D6. Cada diplótipo caracteriza uma classe fenotípica 

com atividade enzimática variável: metabolizadores nulos (PM), metabolizadores 

intermediários (IM), metabolizadores normais (EM) e metabolizadores ultrarrápidos (UM). 

O triângulo em cinza indica a extensão de atividade metabólica, sendo baixa em indivíduos 

com enzima inativa ou atividade metabólica nula e extremamente alta em indivíduos com 

expressão enzimática aumenta ou atividade metabólica ultrarrápida (Adaptado de BATTY et 

al .,2014). 

Hoje em dia, mais de 150 variantes e subvariantes alélicas são descritas na literatura; 

porém, nem todas estão caracterizadas funcionalmente. Alguns alelos estão associados ao 

aumento, diminuição ou ausência da atividade da CYP2D6, estabilidade enzimática e/ou 
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alteração na especificidade ao substrato. A primeira variante alélica caracterizada foi a 

CYP2D6*1, conhecida como tipo selvagem e com atividade enzimática normal. Este alelo é 

considerado referência para os demais que utilizam como designação um asterisco 

(GAEDIGK, 2013). No GenBank, a entrada M333888 é usada para definir a 

CYP2D6*1,primeira sequência do CYP2D6 publicada por Ledesma e colaboradores (2005). 

De importância, o M333888 abriga erros de sequência em três locais que são aparentes, 

quando comparado com outra sequência mais recente, tais como AY545216 que foi gerada no 

laboratório de Gaedigk (2013), sendo atualmente utilizada como sequência de referência 

padrão ouro da CYP2D6 *1. 

A maioria das variantes alélicas da CYP2D6 é caracterizada pela presença de um ou 

mais polimorfismos de único nucleotídeo (do inglês Single NucleotidePolymorphisms- SNPs) 

e as inserções ou deleções de um ou um pequeno número denucleotídeos. Outros alelos são 

caracterizados por rearranjos de gene que deramorigem a grandes deleções, duplicações e 

multiplicações ou genes híbridos. Ademais, certos alelos da CYP2D6 contêm pequenos 

segmentos derivados de CYP2D7, designados por conversões CYP2D7 intron1 e éxon 9, 

respectivamente, ou possuem um ou vários SNPs que correspondem à sequência CYP2D7 

nesta posição. Variações na sequência podem interromper completamente funções específicas, 

alterar propriedades farmacocinéticas da enzima ou elevar a atividade em indivíduos 

portadores de cópias adicionais do gene funcional, assim como, acarretar ausência de 

atividade (GAEDIGK, 2013). 

Os alelos que exibem atividade normal ou elevada da enzima são identificados como 

*1, *2, *35, *1xN e *2xN; e aqueles que exibem atividade reduzida são *10, *17, *29 e *41; 

já os identificados como *3, *4, *5 e *6 não possuem atividade enzimática.Todos são de 

relevância clínica e frequentemente causam aumento das reaçõesadversas ou perda de eficácia 

em doses terapêuticas (LAZALDE-RAMOS et al .,2014). Essas variantes resultam de 

diferentes manifestações fenotípicas individuais, as quais podem levar a diminuição ou 

aumento do metabolismo de drogas. Deste modo, a CYP2D6 separa os sujeitos quanto à 

variação alélica, sendo quatros fenótipos clínicos demonstrados e classificados em quatro 

grupos: metabolizadores lentos, metabolizadores intermediários, metabolizadores rápidos e 

metabolizadores ultrarrápidos (Figura 8 - JOHANSSON& INGELMA-SUNDBERG, 2011). 
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Figura 8 - Representação esquemática da atividade enzimática da CYP2D6. (a) A atividade 

enzimática de indivíduos com duas cópias normais do gene é a padrão, apresentando um 

fenótipo normal. (b) Em indivíduos com alelos variantes que codificam uma proteína de 

atividade reduzida, a atividade enzimática não consegue ser suficiente para atingir o padrão 

caracterizando um fenótipo intermediário. (c) Indivíduos com alelos não funcionais, não 

codificam uma proteína com atividade apresentando um fenótipo lento. (d) Três ou mais 

cópias funcionais do gene provocam um aumento além do padrão normal, da atividade 

enzimática (Adaptado de PRADO, 2009).  

Estudos recentes demonstraram que a PQ requer ativação metabólica por enzimas da 

família CYP2D para exercer ação antimalárica sobre o estágio exoeritrocitário em ratos 

(CYP2D) e humano (CYP2D6) (POTTER et al ., 2015). Pybus e colaboradores (2012) 

observaram que a PQ foi ativada apenas em ratos susceptíveis à metabolização pela CYP2D6 

e, em ratos com supressão da enzima (CYP2D22), similar a CYP2D6 em humanos, houve 

ausência de atividade antimalárica in vivo. Acredita-se que este efeito ocorra pelo fato da 

atividade da isoforma ser amplamente variável em humanos. Atualmente, existem mais de 74 

alelos relatados na literatura (POTTER et al ., 2015). Um dos metabólitos da PQ é a 5-

Hidroxiprimaquina, a qual gera EROs intermediárias, induzindo danos oxidativos ao 

citoesqueleto dos eritrócitos. EROs promovem a formação de aductosdissulfetos entre 

hemoglobina e citoesqueleto das proteínas. Isso leva a aceleração dos processos de fagocitose 
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e mais rápida fagositose de eritrócitos danificados por macrófagos do hospedeiro (GANESAN 

et al ., 2009). 

A natureza reativa e instável de potenciais metabolitos hemotóxicos fenólicos tem 

dificultado os estudos sobre mecanismos de biotransformação, que levam aos efeitos tóxicos 

causados pelas 8-aminoquinolinas. Acredita-se, que a toxicidade da PQ esteja relacionada à 

metabolização da droga por enzimas microssomais. Além disso, a intensidade e duração da 

ação do fármaco são governadas por estas enzimas, as quais estão envolvidas na detoxificação 

ou ativação de xenobióticos a intermediários reativos (GANESAN et al ., 2009). 

A descrição da prevalência de polimorfismos em municípios endêmicas da malária ou 

mesmo que relacionem eficácia terapêutica antimalárica às características fenotípicas e 

genotípicas do CYP são escassas, principalmente fora do continente africano e nos quais 

ocorre a malária causada pelo Plasmodium vivax. Estudos realizados em pacientes com 

malária classificaram alguns indivíduos como PM quando portadores de determinados 

polimorfismos nas isoformas CYP2C8 e CYP2C19, responsáveis, pelo metabolismo dos 

fármacos amodiaquina e proguanil, respectivamente (PARIKH et al .,2007). Honda e 

colaboradores (2011) relataram a participação de diferentes alelos do CYP2D6 envolvidos na 

desmetilaçãodo artesunato.  

Estudos na Indonésia mostram que o gene CYP2D6 é polimórfico e, seus alelos 

resultam em fracasso terapêutico com a PQ na malária por Plasmodium vivax (BENET et al ., 

2013). O alelo 10* é comum entre as populações do sudeste Asiático e, mais da metade da 

carga global ocorre nesta região (WHO, 2017). Populações africanas combinam alta 

prevalência na deficiência da G6PD e mutações no gene CYP2D6 resultando em pobres 

metabolizadores. Esta característica influência na biotrasnsformação da PQ (GAEDIGK et al 

., 2008). 

Já, no Brasil, Sortica e colaboradores (2016) mostram correlação entre a CYP2C9 e 

CYP3A5 com baixas taxas de parasitemia e de gametócitos em indivíduos infectados com o 

Plasmodium vivax e utilizando PQ/CQ no tratamento. Entretanto, faz-se necessário a 

realização de outros estudos para que haja uma melhor compreensão do significado clínico da 

influência de polimorfismos nessas enzimas na eficácia terapêutica de fármacosantimaláricos. 

Evidências a partir de estudos in vitro (PYBUS et al ., 2013) e modelos animais 

(POTTER et al ., 2015) indicam que a CYP2D6 é responsável pela ativação da PQ em 

hepatócitos. No entanto, pacientes com malária vivax e polimorfismo no gene, não 
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biotransformam a PQ. Com isso, os indivíduos com os alelos variantes têm maior 

probabilidade de recaída (BENETT et al ., 2013; INGRAM et. al., 2014). O fenótipo da 

CYP2D6 o qual é caracterizado como metabolizadores rápidos (MR) possuem alelos com 

duas atividades; funcionais normais ou uma normal e um alelo funcional diminuído, 

resultando em atividade enzimática rápida (CYP2D6*1,CYP2D6*2 e CYP2D6*35). Já o 

fenótipo classificado como metabolizador lento (ML) possui dois alelos não funcionais, o que 

acarreta na anulação da resposta no metabolismo (CYP2D6*3, CYP2D6*4, 

CYP2D6*5,CYP2D6*6). O metabolizador intermediário (MI) carrega a combinação de um 

alelo diminuído e outro funcional normal, ocasionando uma resposta na redução da 

biotransformação da droga (CYP2D6*17, CYP2D6*10 e CYP2D6*41). O metabolizador 

ultrarrápido (MUR) carrega a duplicação de alelos funcionais (*2xN, *1xN e *35x2)(AHMED 

et al ., 2016; KUROSE et al ., 2012). 

Entre os alelos não funcionais do gene CYP2D6 os mais significativos são 

CYP2D6*3, CYP2D6*4, CYP2D6*5 e CYP2D6*6, que estão associados aos indivíduos que 

são PM (ZANGER et al ., 2013). Esses alelos polimórficos são predominantes em indivíduos 

caucasianos (5% a 10%) e africanos (0% a 19%), sendo raros em asiáticos (1%) (GRAW & 

WALLER, 2012). Em caucasianos o alelo *4 é predominante (20% a 25%) e responsável por 

70% a 90% de indivíduos PM (SAMER et al ., 2013). A baixa freqüência (entre 0% a 2%) 

deste alelo na população asiática também explica proporções reduzidas de PM nestas 

populações (KUROSE et al.,2012; ZHOUet al., 2017). A freqüência do alelo *4 varia de 

11,5% a 15,5 % e recentemente foi reportada em populações europeias, africana e indivíduos 

do sul da Ásia. A baixa freqüência deste no Leste Asiático é inferior a 1% (ZHOU et al ., 

2017), Este fato está de acordo com estudos prévios no Norte e Leste asiático, exceto nas 

populações indianos da Malásia e de Cingapura, onde as freqüências são mais elevadas 

(28,57% e 8,10% respectivamente) (DORJIet al., 2019). Os alelos *3 e *6 ocorrem numa 

frequência de 1% a 3% em populações caucasianas (ZHOU et.al., 2017); por outro lado esses 

dois alelos não são encontrados em populações asiáticas. O alelo *5 é encontrado com 

frequência de 3% a 5% na maioria das populações (ZANGER et al., 2013).  

Na Costa Rica e no Equador também foram relatadas variabilidades nas frequências 

alélicas do tipo *4 entre 10,4% e 10,6% respectivamente, enquanto que na Colômbia esse 

alelo é o mais frequente (19,4%)(JIN et al ., 2016; LI et al ., 2015). Alguns trabalhos de 

variantes alélicas foram realizados na Venezuela em populações miscigenadas do estado de 

Lara (GRIMAN et al ., 2012) e outra no estado de Aragua (FLORES-ÂNGULO et al.,2015). 
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A frequência alélica encontrada na população de Lara foi a CYP2D6*2, no qual representa 

37,9%. A frequência do alelo *4 nas populações de Aragua e Lara são estatisticamente 

semelhantes aos pesquisados na Argentina (MOYA et al ., 2016), Nicarágua (LlERENA et al 

., 2012), Cuba (LlERENA et al ., 2012), Costa Rica (CÉSPEDES et al ., 2014), Equador 

(DORADO et al ., 2012), Colômbia (ISAZA et al ., 2000), Espanha (NARANJO et al ., 2016) 

e Portugal (ALBUQUERQUE et al ., 2013). O alelo CYP2D6*3 apresenta ausência em todas 

as populações venezuelanas (miscigenadas e ameríndias) e tem frequência muito baixa (0,5% 

- 1,4%) em alguns países da América Latina (CÉSPEDES et al ., 2014; MOYA et al ., 2016), 

Espanha (NARANJO et al ., 2016) e Portugal(ALBUQUERQUE et al ., 2013). O CYP2D6*4 

apresenta baixa frequência na maioria dos ameríndios venezuelanos, enquanto que o alelo 

CYP2D6*5 também é ausentena população miscigenada venezuelana (GRIMAN et al ., 2012; 

ALBUQUERQUE et al ., 2013). Na Costa Rica este alelo é encontrado em 11,7% da 

população (CÉSPEDES-GARRO et al ., 2014). A frequência do alelo CYP2D6*6 é similar na 

população miscigenada da Venezuela (FLORES-ÂNGULO et al .,2015), Argentina (MOYA 

et al ., 2016), Cuba (LlERENA et al ., 2012) e Costa Rica (CÉSPEDES-GARRO et al ., 

2014). Finalmente o alelo CYP2D6*10 foi detectado em todas as populações venezuelanas 

com uma frequência de 1 a 6,3% (GRIMAN et al ., 2012). 

Os MI são reportados na maioria das populações, mas estão principalmente associados 

aos alelos CYP2D6*10, CYP2D6*17 e CYP2D6*41 (DORJI et al ., 2019). O CYP2D6*10 

tem uma frequência de até 50% em asiáticos sendo responsável pela caracterização do 

fenótipo IM. O *17 tendo frequência de até 30% e o *41 com frequência variando de 15% a 

20%, são responsáveis também pela caracterização do fenótipo IM em caucasianos e 

africanos, respectivamente (ZANGER & SCHWAB, 2013). Entre os alelos selvagens 

CYP2D6*1 é o mais prevalente na população asiática, seguido do alelo CYP2D6*2, enquanto 

que os alelos CYP2D6*33 e CYP2D6*35 são reportados em baixa frequência nesta 

população. Esses alelos em conjunto são responsáveis pelo fenótipo MR (DORJI et al ., 

2019). Os alelos CYP2D6 *1, *2 e *35 mostram duplicação genética como *2xN, *1xN e 

*35x2 os quais resultam no aumento da atividade enzimática. O *2xN está entre os indivíduos 

árabes e etíopes (10% a 30% respectivamente) (AHMED et al ., 2016) e o *1xN é relatado nos 

indivíduos pertencentes a Oceania (20%). Já os asiáticos mostram uma frequência 

notavelmente baixa em ambos os alelos (< 1%) (SUWANNASRI et al ., 2011). Essa 

duplicação é associada ao fenótipo UM, ou seja, indivíduos metabolizadores ultrarrápidos 

(SAMER et al ., 2013).St Jean e colaboradores (2016) verificaram, na Tailândia e no Peru, 
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que o polimorfismo no gene CYP2D6 apresentou maiores frequências de recaídas em 

indivíduos de fenótipos classificados em metabolizadores rápidos e fracos.  Em indivíduos 

infectados pelo Plasmodium falciparum no Sudeste da África e da Ásia quando associado à 

PQ ao tratamento com artemisinina e lumenfantrine não foi observado associação com 

nenhum fenótipo de PM ou MI da CYP2D6 (RAMAN et al ., 2019).  

Estudos realizados com animais observaram que os mesmos que possuíam 

metabolismo reduzido da CYP2D6 apresentaram recaídas; com meia vida de PQ mais longa e 

a taxa de depuração menor em relação aos animais que não apresentaram recaída da doença 

(MARCSISIN et al ., 2016). Na Indonésia, Bennet e colaboradores (2013) apontaram que a 

função da CYP2D6 prejudicada pelo polimorfismo natural, resultou em falha terapêutica da 

PQ contra a malária por Plasmodium vivax. Os alelos CYP2D6*3, CYP2D6*4, CYP2D6*5, 

CYP2D6*6, nos quais acarretam a anulação da resposta do metabolismo, ocorrem em 95% 

das falhas terapêuticas, mesmo que o uso da PQ esteja sendo supervisionado ou que seja de 

alta qualidade (BAIRD et al ., 2018b). Em contrapartida, Brasil, em Cuiabá, Silvino e 

colaboradores (2016) não conseguiram mostrar uma associação entre os alelos CYP2D*4 e 

CYP2D*10 com números de episódios de recaídas em pacientes infectados pelo Plasmodium 

vivax. 

 

  



48 

 

 

 

4. JUSTIFICATIVA 

 

A eficácia terapêutica da PQ depende do metabolismo da CYP2D6, a qual possui 

inúmeras variantes alélicas, com atividade reduzida ou sem atividade para a enzima, com isso 

o uso deste fármaco em pacientes infectados com o Plasmodium vivax apresentará dificuldade 

no tratamento da doença, o que poderá aumentar a possibilidade de recaídas. (BENNETT et al 

., 2013). 

Além disso, acredita-se que grandes populações de indivíduos em 

municípiosendêmicas de malária apresentem fenótipos intermediários ou nulos, os quaissão 

gerados a partir da presença dos alelos CYP2D6*10, *17, *29, *41, *3, *4, *5 e *6 (BAINS, 

2013). Este fato poderá afetar o perfil farmacocinético da primaquina, interferindo, 

principalmente, na ação hipnozoitocida, o que ocasionaria um aumentonas recaídas, 

dificultando os esforços de erradicação da doença (BENNETT et al ., 2013). 

Portanto, as diferenças genotípicas e alélicas da CYP2D6 contribuem para alterar o 

metabolismo de xenobióticos, contudo informações sobre a frequência destas diferenças na 

Amazônia brasileira são limitadas. Uma vez que polimorfismos genéticos variam entre grupos 

populacionais, a heterogeneidade de populações brasileiras acrescentará informações 

relevantes para a compreensão das causas de doenças complexas, como a malária. Esses 

estudos também contribuem para o conhecimento da evolução e das implicações funcionais 

dos polimorfismos genéticos. Dessa forma, os resultados desta investigação poderão 

contribuir na identificação e participação das variantes alélicas permitindo que haja uma 

modulação da resposta terapêutica com o objetivo de produzir informações para melhor 

compreender o novo cenário relacionado às recaídas na malária pelo Plasmodium vivax na 

Amazônia brasileira. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVO GERAL: 

• Avaliar o perfil genotípico de enzimas envolvidas no biometabolismo do citocromo 

P450 (CYP2D6) da primaquina de uma população de área endêmica brasileira 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Quantificar a frequência dos alelos variantes da CYP2D6 (2D6*4, 2D6*10 e 2D6*41) 

em amostras de pacientes infectados por Plasmodium vivax em 5 municípios da 

Amazônia Brasileira. 

 

6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi realizado um estudo descritivo e analítico em pacientescom infecção por 

Plasmodium vivax de diferentes municípios da Amazônia brasileira, visando 

identificarpossíveis variações alélicas e correlacioná-las com a resposta terapêutica utilizada 

no tratamento do Plasmodium vivax. 

 

6.1. ÁREA DE ESTUDOS 

Foi empregado neste estudo um subset (n= 220) de amostrasarmazenadas no 

biorepositório do Centro de Investigação de Microorganismos da Universidade Federal 

Fluminense (CIM-UFF). Foram utilizadas amostras provenientes de cincomunicípios distintas 

da Amazônia brasileira, Novo Repartimento (n= 57) / Goianésia do Pará/PA (n = 80), Plácido 

de Castro/AC (n=18), Porto Velho/RO (n= 21) e Macapá/AP (n= 44). 
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Figura 10 – Municípios da genotipagem do CYP2D6 da Amazônia Brasileira. Plácido de 

Castro/ AC (10°16’33”S; 67°09’00”O); Porto Velho/RO (08°45’43”S; 63°54’14”O); Novo 

Repartimento/PA (04°19’50”S; 49°47’47”O); Goianésia do Pará/PA (03°50’33”S; 49°05’49” 

O) e Macapá/AP (00°02’20”S; 51°03’59”O) (Cavasini et al ., 2007; Cassiano et al ., 2015). 

 

6.2. AMOSTRA 

 Foram utilizadas 220 amostras para este estudo. No período entre 2003 e 2005 foram 

coletadas amostras nos município de Macapá/AP, Plácido de Castro/Ac, Porto Velho/Ro e 

Novo Repartimento/Pa. Em Macapá o número médio de episódios prévios de malária foi de 

1.5 (1.5 (±2.01); em Porto Velho foi de 0.9 (±1.57); em Novo Repartimento foi de 1.7 e em 

Plácido de Castro foi de 1.6 (±2.57). A média geométrica das idades foi 28 anos (±1.35), 25 

anos (±2.35), 32 anos (±1.15), e 30 anos (±1.02), respectivamente, variando de 18 a 52 anos 

em todos os municípios estudados. Entre 2015 e 2016 foram coletadas as amostras de  

Goanésia do Pará de indivíduos maiores de 10 anos (média de 30 anos), sendo 37 do sexo 

masculino (68,6%) e 17 do sexo feminino (31,4%). A média geométrica da parasitemia foi de 

718.4 parasitos/mm3 (95 % CI 487.2–1059.2). Os indivíduos que tiveram mais de cinco 

episódios de malária representam 41,65% da amostra e 63,89% não tiveram malária nos 

últimos seis meses. 
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As amostras foram coletadas após a confirmação de infecção por Plasmodium vivax, 

diagnosticada pela gota espessa, antes dos pacientes iniciarem o tratamento. As amostras 

sanguíneas também foram confirmadas por diagnóstico microscópico e molecular para ter a 

certeza da mono infecção pelo Plasmodium vivax; avaliadas por Cavasini e colaboradores 

(2007), Cassiano e colaboradores (2015) e Menezes e colaboradores (2018). A reutilização 

destas amostras para este projeto foi aprovada pelo Comitê de Ética (CAAE 

06214118.2.0000.5243) do Hospital Universitário Antônio Pedro, Universidade Federal 

Fluminense em 02/2019. 

6.3. ANÁLISE LABORATORIAL 

6.3.1. Extração de DNA:  

O DNA foi extraído no Centro de Investigação de Microrganismos (CIM – UFF). Para 

esta extração cada amostra de sangue foi preparada a partir da digestão com proteinase K e a 

sua obtenção foi realizada pelo método de fenol-clorofórmio-álcool isoamílico e precipitado 

em etanol(Sambrooket al., 1989). O DNA foi diluído em água nanopura de acordo com os 

procedimentos a seguir:Duzentos e cinquenta microlitros de sangue total coletado foram 

submetidos a 480 µL de uma solução de extração de DNA (4,8mL de 5X tampão de 

proteinase K, 1,2 mL de SDS 20%, 17,64 mL de água nanopura estéril e 360 µL de proteinase 

K 20 µg/mL) emtubos eppendorf de 1,5 mL. Após forte homogeneização foi incubado a 37 oC 

durante seis horas com agitação. Posteriormente, adicionaram-se 500 µL de solução de 

fenol:clorofórmio: álcoolisoamílico (25:24:1), homogeneizou-se por inversão e foi realizada a 

centrifugação por cinco minutos a 14.000 RPM (rotações por minuto).  

Organizou-se uma segunda série de tubos, a qual foi adicionado 500 µL de 

fenol:clorofórmio:álcoolisoamílico (25:24:1). Em seguida, o sobrenadante foi transferido da 

primeira série de tubos para a segunda série e, homogeneizando fortemente, os tubos foram 

submetidos a uma nova centrifugação por cinco minutos a 14.000RPM. Em uma terceira série 

de tubos eppendorf, contendo 500 µL de clorofórmio, adicionou-se o sobrenadante da 

segunda série de tubos e, em seguida, os mesmos foram centrifugados por cinco minutos a 

14.000 RPM.  O DNA extraído foi precipitado pela adição de 400 µL do extrato aquoso 

originado anteriormente, a 40 µL de acetato de sódio 3M pH 4,7 e 1mL de etanol 70% gelado. 

Após homogeneização suave foi incubado por 2 horas à – 20 oC. Em seguida, o tubo foi 

centrifugado por 15 minutos a 14.000 RPM para se obter o sedimento de DNA. Foram 

adicionados 200 µL de etanol 70% gelado, após ter sido removido o sobrenadante. Uma nova 
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centrifugação foi efetuada por 10 minutos a 14.000 RPM. O sobrenadante foi desprezado e o 

sedimento (DNA) seco à temperatura ambiente. Dissolveu-se o sedimento em 50 µL de água 

nanopura estéril e armazenou-se à – 20 oC até o momento de uso. A quantidade e pureza do 

DNA foram verificadas por densidade óptica em espectrofotômetro (NanoDrop® ND-

1000UV-Vis). 

6.3.2. Sistema multiplex para genotipagem de SNPs – SnaPshot 

A 1° etapa foi realizada no laboratório de Virologia Molecular da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ) em colaboração com a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e com o 

Centro de Investigação de Microrganismos (CIM-UFF). A 2° etapa até a 5° etapa foram 

realizadas no Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ em colaboração com a FIOCRUZ. 

1° etapa – Reação em cadeia da polimerase 

Cinco fragmentos que abrigam os polimorfismos selecionados foram amplificados em 

reação de PCR Multiplex com o auxílio do kit QIAGEN® Multiplex PCR Kit (Qiagen®, 

Hilden, Alemanha) de acordo com o protocolo modificado de SCHOUTEN e colaboradores 

(2002). As reações foram realizadas em volume final de 10 µL, incluindo 5 µL do Master Mix 

2X (concentração final 1X), 1 µL de DNA a 20 ng/µL, 2 µL do mix de oligonucleotídeos 

iniciadores, sense (5’- 3’) e antisense (3’- 5’) conforme quadro 3, para os diferentes 

fragmentos, 2µL de solução Q e 5 µL de água nanopura estéril. As reações foram realizadas 

utilizando diferentes concentrações finais dos oligonucleotídeos iniciadores (2µM), 

respectivamente. A reação foi, em seguida, submetida à amplificação que consistia em uma 

desnaturação inicial a 95ºC por 15 minutos, seguida de 35 ciclos de 94ºC por 30 segundos, 

63ºC por 90 segundos, 72ºC por 90 segundos e de uma etapa final de extensão de 72ºC por 90 

segundos. 

A fim de verificar a eficiência de amplificação de cada fragmento e a qualidade do 

produto de PCR, verificou-se o padrão de bandas após a reação em um gel de agarose 4% 

submetido a 100 V durante 1h e 30min. O mesmo foi corado com o marcador de peso 

molecular Diamond TM Nucleic Acid Dye (Promega®, Wisconsin, Estados Unidos) a 10 

mg/mL, por 2 horas em agitação e foto documentado com o auxílio do sistema Bio-Rad 

Chemi XRS Gel Documentation System, utilizando luz ultravioleta (UV) para visualização 

(Transiluminador LOCCUS Biotecnologia). O marcador de peso molecular 1 Kb Plus DNA 
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Ladder (Thermo®, Waltham, Estados Unidos) foi utilizado para a determinação do tamanho 

dos fragmentos amplificados. Figura 9. 

 

 

  

Figura 9 – Gel de agarose a fim de confirmar a amplificação por PCR 

multiplex. Coluna 1 (padrão de peso molecular), Colunas 2 e 3 (controle 

negativo sem DNA); Colunas 4 até 8 (amostras das 5 regiões estudadas da 

Amazônia brasileira) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

161 pb 

314 pb / 304 pb 

364pb 

762pb 
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Quadro 7 – Sequência dos oligonucleotídeos iniciadores utilizados no PCR - Sense 

Oligonucleotídeos 

iniciadores      PCR 

Multiplex 

Sequência (5' - 3') 

Tamanho dos 

fragmentos      

(pb) 

2D6*10F100 CCCCTTCTCAGCCTGGCTTCTTG 314 

2D6*4F1846            CCGCCTTCGCCAACCACT 304 

2D6*17F2850  TCCCTCGGCCCCTGCACTGTTT 762 

 

Quadro 8 – Sequênciados oligonucleotídeos iniciadores utilizados no PCR - Antisense 

 

 

 

 

 

2ª etapa - purificação 

  Em seguida, os fragmentos amplificados foram purificados pelo uso das enzimas 

Exonuclease I (Exo I, Affymetrix, Santa Clara, Estados Unidos) e Fosfatase Alcalina de 

Camarão (SAP, do inglês Shrimp Alkaline Phosphatase, Affymetrix, Santa Clara, Estados 

Unidos), sendo a primeira responsável pela clivagem de iniciadores e a segunda pela 

desfosforilação de dNTPs não incorporados na reação. Dez microlitros do produto de PCR 

foram adicionados ao uma placa de PCR com 96 poços, em gelo. Em seguida, 4,5 microlitros 

do mix de enzimas foram adicionados em cada poço (SAP – 3,3 µL; EXO 1 – 0,13 µL e 

tampão da SAP – 1,06 µL). A placa foi submetida a uma homogeneização a 14.000 RPM 

(Thermo Scientific). Foram utilizados como controle negativo água e três positivos, cedidos 

pelo laboratório de imunologia clínica da FIOCRUZ/RJ, (CLSO1, CLSO2 e CLSO3). 

Posteriormente a placa de PCR foi coberta com filme adesivo e submetida ao ciclo de 37°C 

por 60 min e 80°C por 15min.   

3° etapa – Reação de SNaPshot® 

Os fragmentos purificados foram submetidos à reação de SNaPshot®, um método de 

genotipagem baseado na extensão de uma única base. 

Oligonucleotídeos 

iniciadores         PCR 

Multiplex 

Sequência (3' - 5') 
Tamanho dos 

fragmentos (pb) 

2D6*10R100 CCCATTTGGTAGTGAGGCAGGT 314 

2D6*4R1846            CCCTGCAGAGACTCCTCGGT 304 

2D6*17R2850  GACTCTGTACCTCCTATCCACGTCA 762 
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Figura 10 – O SNaPshot® Multiplex Kit usa uma reação de inserção de base única em locais 

conhecidos. Essa reação é baseada no dideoxi da extensão da base única de um 

oligonucleotídeo iniciador. Cada inociador se liga a uma base complementar na presença de 

ddNTPS (marcados com fluorescência) e DNA polimerase. A polimerase estende o 

oligonucleotídeo iniciador por um nucleotídeo adicionando um único ddNTP ao seu extremo 

3’. A cor da fluorescência mostra a base que foi adicionada (USER BULLETIN 

THERMOFISHER, 2005) 

Para este fim, foram utilizados iniciadores específicos para a região adjacente ao 

polimorfismo de interesse, de modo que seu último nucleotídeo (3’) anele na base 

imediatamente anterior ao SNP. A partir da atividade da enzima AmpliTaq® DNA 

Polymerase, cada iniciador se liga ao fragmento previamente amplificado e, durante a reação, 

ocorre a incorporação de um terminador de cadeia (ddNTP) marcado com fluorescência, 

conforme o nucleotídeo presente. Desta forma, o tamanho final do fragmento gerado será 

igual ao tamanho do oligonucleotídeo iniciador, mais um nucleotídeo. A diferenciação dos 

fragmentos de cada SNP é então realizada através de eletroforese capilar, com base no 

tamanho do fragmento e na fluorescência emitida. As reações foram realizadas em volume 

final de 5,5 µL, contendo 2,5 µL do kit SNaPshot®, 0,5 µL do mix de iniciadores (SNP100, 

SNP1846 e SNP2850), 1,5µL do produto purificado e 0,5µL de água. A concentração de cada 

iniciador foi testada de 0,2 µM a 1,2 µM. A placa foi submetida a uma homogeneização a 

14.000 RPM (Thermo Scientific). A reação foi realizada em gelo e a placa coberta com papel 

SNaPshot Kit de Extensão de Base Única 

Iniciador (Primer) SNP 

DNA alvo 

   

Mistura dereação 

pronta 

 
Extender e terminar o 

iniciador 

Eletroforese 

Cor = Genótipo 
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alumínio. As reações foram submetidas a 25 ciclos de 96ºC por 10 segundos, 50ºC por 5 

segundos e 60ºC por 30 segundos. As sequências dos iniciadores estão indicadas no quadro 9. 

 

Quadro 9 – Seqüência dos iniciadores utilizados para a reação de SNaPshot® 

 

 

 

 

 

 

4° etapa – Purificação do produto do SNaPshot® 

Os fragmentos foram então purificados por método enzimático utilizando 1 U da 

enzima SAP para cada 10 µL de reação, a fim de remover os ddNTPs fluorescentes não 

incorporados na reação. Desta maneira, evita-se o aparecimento de ruído com picos 

inespecíficos no eletroferograma gerado. Essa reação de purificação foi mantida à 37ºC por 

uma hora e teve sua temperatura de desnaturação de 75ºC mantida por 15 minutos. 

5° etapa – Sequenciamento do produto de SNaPshot® 

Em seguida, 0,5 µL do produto purificado, foram adicionados 7,5 µL de 

HiDi®Formamida (Thermo®) e 2 µL de um mix contendo 1 µL do marcador de tamanho 

molecular GeneScan®120 LIZ (Thermo®) e 3 µL de Hi-Di® Formamida. Essa mistura foi 

submetida a choque térmico (95ºC mantidos por cinco minutos posteriormente colocados no 

gelo) e protegida da luz até o momento da eletroforese. As amostras foram submetidas à 

eletroforese em capilar no sequenciador automático ABI Prism 3130 (Thermo®) utilizando o 

protocolo padrão para análise de fragmentos SNaPshot®. Os eletroferogramas gerados foram 

analisados com o auxílio do programa GeneMapper® versão 4.0 (Thermo®). 

  

SNP do 

SNaPshot® 

Sequência do oligonucleotídeo iniciadorFINAL 

(5' - 3') 

Tamanho do 

oligonucleotídeo 

iniciador 

FINAL 

 Par de 

oligonucleotídeo 

iniciador do       

PCR multiplex 

Fragmento 

do PCR 

(pb) 

SNP 100 (GACT)4AACGCTGGGCTGCACGCTAC 36 

2D6*10F100  

2D6*10R100 
314 

SNP1846 (GACT)2 GTTGGGGCGAAAGGGGCGTC 28 

2D6*4F1846           

2D6*4R1846 
304 

SNP2850 (GACT)2AGAACAGGTCAGCCACCACTATGC 32 

2D6*17F2850 

2D6*17F2850 
762 
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Figura 11 – Eletroferograma resultante de uma reação de genotipagem por SNaPshot®. Os 

picos de intensidade fluorescência no eixo Y indicam fragmentos onde houve a incorporação 

de um nucleotídeo marcado com fluoróforo. De acordo com a cor, é possível discriminar a 

base incorporada sendo: A (verde), C (preto), G (azul), T (vermelho) e os picos em laranja 

indicam o padrão molecular utilizado. No eixo X o gráfico representa o tamanho do 

fragmento analisado e a partir desse eixo é possível identificar o polimorfismo que está sendo 

genotipado, visto que para diferentes marcadores foram desenhados oligonucleotídeos 

iniciadores de tamanhos distintos. O SNP rs16947 (2850 G>A) referente ao alelo CYP2D6*41 

está representado pela cor azul, enquanto o rs 3892097 (1846C> T) referente ao alelo  

CYP2D6*4 está representado pela cor vermelha. O outro SNP rs1065852 (100 C>T) referente 

ao alelo CYP2D6*10 deve ser analisado pelo tamanho do pico. 

 

6.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As análises estatísticas foram realizadas no ambiente R, usando o pacote “gap”. O 

teste do χ2 foi realizado para avaliar possíveis desvios do equilíbrio de Hardy-Weinberg. As 

frequências de cada SNP foram comparadas entre os municípios endêmicos da malária usando 

testes exatos de Fisher. Um valor de p≤0,05 foi considerado estatisticamente significante. 
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7. RESULTADOS 

Todas as 220 amostras foram satisfatoriamente genotipadas e foram incluídas para as 

análises finais. As frequências alélicas e genotípicas dos três SNPs CYP2D6 estudados, 

quando comparados entre os cinco municípios incluídas neste estudo não mostraram 

associação significativa. Tabela 1. 

As menores frequências alélicas do CYP2D6 foram às seguintes: Para o alelo variante 

CYP2D6*10, referente ao SNP rs1065852 (C.100C>T), em todos osmunicípios foram 

observadas baixas frequências (1.3% a 4.8%) para o genótipo homozigoto polimórfico T/T. 

Em contrapartida, o genótipo homozigoto selvagem C/C apresentou maiores frequências, 

entre 70.2% a 88.9% em todos os municípios estudados. O alelo C apresentou as maiores 

frequências, entre 83.3% a 94.4%, em todos os municípios. 

Para o alelo variante CYP2D6*41, que corresponde ao SNP rs16947 (C.2850G>A), 

em todos os municípios foram observadas baixas frequências (1.2% a 4.8%) para o genótipo 

homozigotopolimórfico A/A. Para tanto, o genótipo homozigoto selvagem G/G apresentou 

maiores frequências, entre 71.4% a 88.9%, para todos os municípios. O alelo G apresentou 

maiores frequências entre 83.3% a 94.4% em todos osmunicípios estudados. 

Já para o alelo variante CYP2D6*4, que corresponde ao SNP rs3892097 

(C.1846C>T),foi observada maior freqüênciado genótipo heterozigoto polimórfico C/T em 

doismunicípios. Em Plácido de Castro e Macapá este genótipo apresentou frequência de 50%, 

enquanto quepara o homozigoto selvagem a frequência foi 44,4% e do homozigoto 

polimórficoa frequência foide 5,6%. Para os outros municípios Porto Velho, Novo 

Repartimento e Goianésia do Pará a frequênciado genótipo heterozigotopolimórfico foi menor 

do que aquela do genótipo homozigoto selvagem. Nos três municípios citados acima, o alelo 

C apresentou as maiores frequências, entre 65% a 74% para os valores do genótipo 

homozigoto selvagem C/C. 

As frequências genotípicas para os três SNPs estavam de acordo com Equilíbrio de 

Hardy-Weinberg nos municípios investigados, exceto para o município de Goianésia do Pará 

onde o SNP rs3892097 (C.1846C>T) teve o valor de 0, 048%. 
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Em dois municípios das cinco estudadas, Plácido de Castro e Macapá, 

foramobservadas frequências maiores para o genótipo mutante heterozigoto C/T que pode ser 

associado ao perfil fenotípico CYP2D6*4 que tem sido inferido ao perfil pobre metabolizador.
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Tabela 1 – Distribuição das freqüências genotípicas e alélicas entre os municípios de estudo 

 

CYP2D6*10 

rs1065852 

(100 C>T) 

Genótipos 

Áreas 
Valor de 

p 
PLC 

(n=18) 

PVL 

(n=21) 

NRP 

(n=57) 

MCP 

(n=44) 

GNP 

(n=80) 

C/C 16 

(88.9%) 

16 

(76.2%) 

40 

(70.2%) 

36 

(81.8%) 

60 

(80.0%) 

0.7681 
C/T 2 

(11.1%) 

4 

(19.0%) 

15 

(26.3%) 

7 

(15.9%) 

15 

(18.7%) 

T/T 
0 

1 

(4.8%) 

2 

(3.5%) 

1 

(2.3%) 

1 

(1.3%) 

Alelos       

C 34 

(94.4%) 

36 

(85.7%) 

95 

(83.3%) 

79 

(89.8%) 

143 

(89.4%) 

0.3417 T 2 

(5.6%) 

6 

(14.3%) 

19 

(16.7%) 

9 

(10.2%) 

17 

(10.6%) 

HWE 1 0.338 0.6383 0.3647 1 

CYP2D6*4 

rs3892097 

(1846 C>T) 

Genótipos       

C/C 
8 

(44.4%) 

11 

(52.4%) 

28 

(49.1%) 

19 

(43.2%) 

60 

(80.0%) 

0.5193 C/T 
9 

(50.0%) 

9 

(42.9%) 

21 

(36.8%) 

22 

(50.0%) 

15 

(18.7%) 

T/T 
1 

(5.6%) 

1 

(4.8%) 

8 

(14.0%) 

3 

(6.8%) 

14 

(17.5%) 

Alelos       

C 
25 

(94.4%) 

31 

(0.74%) 

77 

(0.68%) 

60 

(0.68%) 

104 

(0.65%) 

0.8616 
T 

11 

(0.31%) 

11 

(0.26%) 

37 

(0.32%) 

28 

(0.32%) 

56 

(0.35%) 

HWE 1 1 0,233 0.488 0.048 

CYP2D6*41 

rs16947 

(2850G>A) 

Genótipos       

G/G 
16 

(88.9%) 

15 

(71.4%) 

42 

(73.7%) 

37 

(84.1%) 

65 

(81.2%) 

0.8048 G/A 
2 

(11.1%) 

5 

(23.8%) 

13 

(22.8%) 

6 

(13.6%) 

14 

(17.5%) 

A/A 0 
1 

(4.8%) 

2 

(3.5%) 

1 

(2.3%) 

1 

(1.2%) 

Alelos       

G 
34 

(94.4%) 

35 

(83.3%) 

97 

(85.1%) 

80 

(90.9%) 

144 

(90.0%) 

0.3366 
A 

2 

(5.6%) 

7 

(16.7%) 

17 

(14.9%) 

8 

(9.1%) 

16 

(10.0%) 

HWE 0,448 0,59 0,294 0.564 0.048 
PLC – Plácido de Castro; PVL – Porto Velho; NRP – Novo Repartimento; 

MCP – Macapá e GNP – Goianésia do Pará 

HWE = Equilíbrio de Hardy-Weinberg 

Valor de p – Calculado pelo teste qui-quadrado 

SNPs – Polimorfismo de Nucleotídeo Único 
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8. DISCUSSÃO 

No Brasil, o Programa Nacional de Controle de Malária fornece diretrizes para o 

tratamento e distribuição de medicamentos antimaláricos sem custo (WHO, 2015). Falhas 

terapêuticas para o P. vivax tem sido observada no Brasil desde 1989 no Município de 

Manaus, no Estado do Amazonas (ALECRIM et al ., 1999). Como já explana na introdução 

deste trabalho, estudos anteriores têm demonstrado que essas falhas terapêuticas podem estar 

associadas à resistência do parasito a droga, adesão ao tratamento antimalárico, não ajuste da 

dosagem em função do peso do paciente, armazenamento inadequado da droga e mais 

recentemente fator genético do hospedeiro tem sido incorporado nestas investigações 

(GOMES et al ., 2015). Por outro lado, estudos de genética de população envolvendo o 

Plasmodium vivax (RODRIGUES et al .,2018) e o Plasmodium falciparum (MACHADO et 

al ., 2003) na Amazônia Brasileira mostram uma diversidade dentro desta área, reforçando o 

fato de que as estratégias de prevenção e controle da malária não podem ser vistas de forma 

homogênea, ou seja, cada município terá formas de transmissão diferentes. 

De fato, o aumento das falhas terapêuticas por PQ-CQ no tratamento da malária vivax 

merece destaque nas investigações acerca da farmacocinética da droga e proposições de 

esforços para a eliminação da malária. Um dos principais desafios na terapêutica da malária 

por P. vivaxé alcançar a cura radical de forma efetiva e segura para o paciente pois os 

frequentes episódios de recaída, por ativação de hipnozoítos, são extremamente difíceis de 

controlar devido à ausência de biomarcadores para diagnóstico e detecção das formas latentes 

(BRASIL et al ., 2018). Além disso, refratários à maioria das drogas antimaláricas, os 

hipnozoítos são formas difíceis de serem atingidas, pois podem ser eliminados apenas pelo 

tratamento com PQ, que pode ter sua eficácia reduzida devido ao metabolismo alterado da 

enzima CYP2D6 (BENNETT et al ., 2013; PYBUS et al ., 2013). Neste ponto, a 

compreensão farmacocinética da PQ é muito importante para otimizar o regime de dosagem 

terapêutica e reduzir a infectividade aos mosquitos, pela reativação de hipnozoítos.
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8.1. FREQUÊNCIA ALÉLICA DA CYP2D6 E PREDIÇÃO DOS FENÓTIPOS  

A frequência do alelo CYP2D6*4 é mais comum em populações europeias (CREWS et 

al ., 2014). Neste estudo foram encontradas freqüências de 50% para heterozigoto polimórfico 

C/T em dois municípios de fronteira da Amazônia Brasileira. Esta frequência encontrada da 

CYP2D6*4, em populações do município de Macapá, estado do Amapá e em Plácido de 

Castro, estado do Acre, pode ser explicada por deriva genética, processo de mudança ao acaso 

das frequências alélicas que pode ocorrer através das migrações, e/ou por bottleneck, ou seja 

,quando a diversidade genética existente numa população sofre uma redução por efeito de 

amostragem aleatória (GRIMAN et al ., 2012). Por outro lado, levando em conta que a 

frequência do alelo CYP2D6*4 é relativamente elevada em populações hispânicas 

(NARANJO et al ., 2016) este fato pode ser explicado pela percentagem do componente 

espanhol na população de Plácido de Castro, tendo em vista que o estado do Acre pertencia a 

Bolívia e foi incorporado ao Brasil a cerca de 100 anos atrás (MACHADO et al ., 2003). 

Além disso, o estado do Amapá tem um fluxo contínuo com a população da Guiana Francesa, 

população de formação predominantemente europeia (GOMES et al ., 2015). Devemos 

ressaltar que as populações de Goianésia do Pará não apresentam equilíbrio de Hardy-

Weinberg e, portanto, devem estar ainda sobre pressão de seleção, o que pode refletir ainda na 

instabilidade do perfil genotípico observado, ou seja, uma população em transição. Este alelo 

é visto fenotipicamente como um pobre metabolizador da droga e devido aos resultados acima 

apresentados, o mesmo pode ser uma boa explicação para a falha terapêutica na Amazônia 

Brasileira. 

É sabido que a frequência do alelo CYP2D6*10 é mais comum em populações 

asiáticas (CREWS et al ., 2014). A baixa frequência deste alelo em todas as populações aqui 

estudadas tem sido observada em populações ameríndias não maláricas da Venezuela, ou seja, 

populações ameríndias sem malária (MORENO et al ., 2016) e em populações da região norte 

do Brasil (FRIEDRICH et al ., 2014). Ademais, dois estudos com populações maláricas do 

município de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, (SILVINO et al ., 2016) e em Manaus 

(BRASIL et al ., 2018) demonstram um painel de diferentes SNPs.  De fato, estudos prévios 

das amostras utilizadas neste trabalho, nosmunicípios de Goianésia do Pará, no estado do Pará 

(CASSIANO et al ., 2015) e  Porto Velho no estado de Rondônia (TARAZONA-SANTOS et 

al ., 2011)  evidenciam que a composição ameríndia é de 28% e 24,5%, respectivamente. A 

caracterização da composição étnica das outros três municípios aqui investigados se faz 

necessária como também a genotipagem da CYP2D6*10 em outros municípios da Amazônia 
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brasileira a fim de confirmar sua baixa frequência. Portadores do alelo CYP2D6*10 

fenotipicamente são metabolizadores intermediários (MI), fato decorrente de um SNP não 

sinônimo que leva a uma substituição de aminoácido gerando uma proteína instável e assim, 

uma enzima com atividade reduzida (ZHOU et al ., 2008). Esta diminuição da função da 

atividade enzimática tem sido observada no leste da Ásia, África e parte da Europa, maiores 

do que em outras regiões (SISTONEM et al ., 2007). Parece que nas cinco áreas da Amazônia 

brasileira, aqui investigadas, não houve polimorfismo do alelo CYP2D6*10, tendo em vista à 

maior frequência do alelo homozigotoselvagem 

A frequência do alelo CYP2D6*41 é mais comum em populações do Oeste e do Sul da 

Ásia (CREWS et al ., 2014). Neste estudo, este alelo mutante, tanto em homozigose quanto 

em heterozigose, apresenta menores frequências nos cinco municípios estudados. Reforçando 

este fato, a frequência alélica A também foi observada em menores proporções. De fato, o 

alelo CYP2D6*41 tem sido observado embaixa freqüência em populações do Oriente Médio 

(GAO et al ., 2017) e em pacientes sem malária no Norte do Brasil (FRIEDRICH et al .,2014) 

(4.1%), no Rio Grande do Sul (KOHLRAUSCH et al ., 2008) . Assim como observado no 

alelo CYP2D6*10, este alelo é mais frequente em populações asiáticas. Investigar a real 

contribuição da população ameríndia na região Norte do Brasil, pode oferecer melhores 

subsídios para o entendimento da variabilidade genética deste alelo. Este alelo tanto em 

homozigose como em heterozigose confere um fenótipo de metabolizador intermediário e não 

apresentou polimorfismo nas cinco áreas estudadas da Amazônia brasileira. 

8.2. IMPACTO DO POLIMORFISMO DA CYP2D6 NO TRATAMENTO DA 

MALÁRIA POR Plasmodium vivax. 

Os hipnozoitos apresentam uma característica peculiar e bastante negligenciada entre 

as espécies de plasmódio, e por se localizar nos hepatócitos e permanecer em latência durante 

o ciclo biológico do Plasmodium vivax, torna-se um alvo de difícil investigação/eliminação 

(BAIRD et al ., 2018a). 

O tratamento nas áreas onde há uma frequência alta do alelo CYP2D6*4conferindo 

fenótipode pobre metabolizador deve ser diferenciado, ou seja, para estas áreas a dosagem ou 

frequência devem ser aumentadas para que a droga possa fazer efeito, levando em 

consideração o peso de cada indivíduo. Com doses fixas, os indivíduos podem ter baixa 

dosagem de metabólitos ativos, consequentemente falha terapêutica e maior recaída da 

infecção por Plasmodium vivax (BRASIL et al ., 2018).  Estudos comprovam que a 

biotransformação da PQ em metabólitos ativos depende da CYP2D6 no fígado (PYBUS et al 
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., 2013). Em geral, estima-se que 15 – 30 % da variabilidade da resposta à droga 

sejamcausadas pelo polimorfismo genético (GETHING et al ., 2012). Além da sua atividade 

anti-hipnozoítica, a PQ também possui efeito hemolítico e, esse fator é aumentado em 

indivíduos que possuem deficiência da enzima Glicose-6-fosfato (HOWES et al, 2013). 

Nesses indivíduos, a biotransformação não adequada da PQ pode resultar na falha terapêutica 

e influenciando no quadro de anemia do paciente com malária pelo Plasmodium vivax, onde o 

protocolo atualmente utilizado pelo Ministério da Saúde utiliza a combinação com a CQ, que 

também pode potencializar o efeitohemolítico. O Ministério da Saúde, para mudar o cenário 

atual na malária pelo Plasmodium vivax, vem avaliando a substituição a PQ pela Tafenoquina, 

outra 8-aminoquinoleína. Esta nova droga além de ser ministrada em dose única, facilitando o 

processo de adesão ao tratamento, tem um menor perfil hemolítico (VENTURA et al ., 2018), 

bem como pode utilizar outra via de biotransformação diferente da CYP2D6  (BRASIL et al ., 

2018) e, consequentemente reduzir as recaídas na malária pelo Plasmodium vivax. O 

problema de adesão também pode ser solucionado com a Tafenoquina tendo em vista que a 

mesma é administrada uma única vez enquanto a PQ é administrada por um período de 7 dias 

a 14 dias. Deve-se ressaltar também, que a PQ é muito importante para eliminar os 

gametócitos maduros do Plasmodium falciparum e que o perfil genotípico da CYP2D6 

encontrado neste estudo, pode refletir no tratamento também desta espécie de plasmódio, 

quando apresentar este estágio sexuado circulante; o que poderá ter influência no perfil de 

transmissão em municípios endêmicos por Plasmodium vivax. 

Uma das limitações que aqui reconhecemos, é o tamanho amostral dos municípios 

estudados, que pode não representar de forma efetiva a investigação proposta. Outro fato que 

deve ser pensado é o número de SNPs estudado na CYP2D6. Além disso, a expressão gênica 

e a regulação da resposta inflamatória, envolvida na fisiopatogenia da doença, podem ser 

fatores que também contribuam para o entendimento da falha terapêutica com o esquema de 

tratamento utilizado no Brasil para este tipo de malária. Ademais, devemos refletir também 

que existem notáveis diferenças inter-regionais e inter-populacionais no processo de 

miscigenação dessa população. Até agora, existem poucos estudos publicados em municípios 

endêmicos de malária causada pelo Plasmodium vivax na Região Amazônica do Brasil que 

incluam a investigação da CYP2D6; portanto, é necessário aumentar a pesquisa nesse sentido, 

em particular para desenvolver estudos com um tamanho amostral maior. Há uma quantidade 

considerável de trabalho restante antes que a CYP2D6 seja integrada à prática clínica na 

Amazônia brasileira. 
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Precisa-se ainda explorar a análise farmacogenética e o nível de uso potencial de 

drogas para tratamento de pacientes não responsivos em malária por Plasmodium vivax. Mais 

estudos são necessários para consolidar a contribuição genética para a falta de resposta aos 

medicamentos atuais ou futuros usados na malária pelo Plasmodium vivax e, em seguida, a 

farmacogenética provavelmente será considerada no tratamento dessa doença. Portanto, uma 

análise mais abrangente do polimorfismo da CYP2D6 pode adicionar informações valiosas 

sobre o resultado do tratamento da malária. 

Diante dos resultados apresentados neste estudo para os três SNPs, não se pode 

considerar a região Amazônica como uma área uniforme quando pensamos em tratamento, 

principalmente no controle de recaídas na malária pelo Plasmodium vivax. Embora, o 

protocolo de tratamento do Ministério da Saúde estabeleça a dosagem da PQ por peso e faixa 

etária, deve-se levar em consideração o polimorfismo da CYP2D6, pois de acordo com a 

mesma, a terapia antimalárica pode ser alterada, em termos de dosagem e/ou posologia. Mais 

estudos são necessários para consolidar acontribuição genética para a falta de resposta aos 

medicamentos atuais ou futuros usados na malária pelo Plasmodium vivax. 

Não menos importante é a eliminação dos gametócitos maduros do Plasmodium 

falciparum pela PQ, tendo em vista que o perfil genotípico da CYP2D6 pode também ter 

implicações no tratamento desta espécie de plasmódio, o que poderá ter influência no perfil de 

transmissão em municípios endêmicos. A variação farmacogenética na população amazônica 

brasileira vem sendo investigada por diversos autores (BRASIL et al., 2018; SILVINO et al., 

2016; FRIEDRICH et al., 2014). Essa é uma grande preocupação, pois uma variação 

substancial nas frequências dos alelos da CYP2D6 pode influenciar a resposta do 

medicamento ao atual protocolo de tratamento da malária. Por fim, diante do estudo realizado, 

pode-se definir uma barreira para o sucesso do programa de controle desta doença no Brasil. 
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9. CONCLUSÃO 

 Com base nos resultados aqui apresentados, podemos concluir que: 

a) Uma variação substancial nas freqüências dos alelos da CYP2D6 pode ter um efeito no 

protocolo atual no tratamento da malária. 

b) O alelo CYP2D6*4 pode alterar o risco de recaída da malária por Plasmodium vivax 

estabelecendo uma barreira para o sucesso do programa de controle de malária no Brasil. 

c) As frequências CYP2D6 * 10 e CYP2D6 * 41 nas cinco áreas da Amazônia brasileira sugerem 

que elas podem não afetar o metabolismo da primaquina e, por fim, não influenciar os episódios 

de recaída da malária. 

 

  



67 

 

 

 

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AGUIAR, A. C. C.; PEREIRA, D. B.; AMARAL N. S.; DE MARCO, L.; KRETTLI, A.U. 

Plasmodium vivax and Plasmodium falciparumex vivo susceptibility to anti-malarials and 

gene characterization in Rondônia, West Amazon, Brazil. MalariaJournal.;v.13, n.73, p.1-7; 

2014. 

AHMED, S.; ZHOU, Z.; ZHOU, J.; CHEN, S.Q. Pharmacogenomics of drug metabolizing 

enzymes and transporters: relevance to precision medicine. Genom Proteomic Bioinform.v.14, 

n.5, p.298:313, 2016. 

ALBUQUERQUE, J.; RIBEIRO, C.; NARANJO, M.; LLERENA, A.; GRAZINA, M.; 

CEIBA, F.P. Characterization of CYP2D6 genotypes and metabolic profiles in the Portuguese 

population: pharmacogenetic implications.Consortium of the Ibero–American Network of 

Pharmacogenetics & PharmacogenomicsV.10, p.709–18, 2013. 

ALECRIM, M.G.C. Estudo clínico, resistência e polimorfismo parasitário na malária pelo 

Plasmodium vivax, em Manaus – AM. Tese de Doutorado. Brasília – DF, Universidade de 

Brasília, Núcleo de Medicina Tropical, 177p, 2000. 

ALECRIM, M. G. C.; ALECRIM, W. D.; MACÊDO, V.; KORVES, C. T.; ROBERTS, R. 

D.; LI, J.; SULLIVAN, M.; McCUTCHAN, T. M. Description of a possible clonal expansion 

of Plasmodium vivax in Manaus – Amazonas – Brazil. Revista da Sociedade Brasileira de 

Medicina Tropical,n.32, p.303-305, 1999. 

ALMEIDA, E. D.; RODRIGUES, L. C. S.; VIEIRA, J. L.F. Estimates of adherence to 

treatment of vivax malária. MalariaJornal,v.13, p.321, 2014. 

ALMAZROO O. A.; MIAH M. K.; VENKATARAMANAN R. Drug Metabolism in the 

Liver.Clinical Live Disease, 21(1):1-20, 2017. 

ANTUNES M. V.; LINDEN R.; SANTOS T.V.; WALLEMACQ P.; HAUFROID V.; 

CLASSEN J.F.; ANDREOLA H.; COSTA N.; FONTANIVE T.O.; ROSA D.D. Endoxifen 

levels and its association with CYP2D6 genotype and phenotype: evaluation of a southern 

Brazilian population under tamoxifen pharmacotherapy. Therapeutic drug monitoring Impact 

Factor, v.34, n.4, p. 422-31, 2012. 



68 

 

 

 

ARIFIN, N. M.; ISLAHUNDIN, F.; KUMOLOSASI, E.; MAKMOR-BAKYY, M. Effects of 

MAO-A and CYP450 on primaquine metabolism in healthy volunteers.Parasitology 

Research, 2019. 

ASHLEY, E. A.; RECHT, J.; WHITE, N. J. Primaquine: the risks and the benefits. Malaria 

Journal, v. 13, n. 1, p. 418, 3; 2014. 

AVALOS S.; MEIJA R. E.; BANEGAS E.; SALINAS C.; GUTIERREZ L.; FAJARDO M.; 

GALO S.; PINTO A.; MEIJA A.; FONTECHA G. G6PD Deficiency, Primaquine Treatment 

and Risk of Haemolysis in Malaria-Infected Patients. Malaria Journal, 17(1), 415, 2018. 

BAINS, R. K. African variation at Cytochrome P450 genes.Evolution Medicine and Public 

Health, p. 118-134; 2013. 

BAIRD JK. 8-Aminoquinoline Therapy for Latent Malaria.Clinical Microbiology Reviews 

v.32, n. 4, 2019. 

BAIRD, J.K.; BATTLE, K.E.; HOWES, R.E. Primaquine ineligibility in anti‑relapse therapy 

of Plasmodium vivax malaria: the problem of G6PD deficiency and cytochrome P‑450 2D6 

polimorphisms. Malaria Journal;v.17, n.42, 2018 a. 

BAIRD, J.K.; LOUISA, M.; NOVIYANTI, R.; EKAWATI, L.; ELYASAR, I.; SUBKETI,D.; 

CHAND, K., GAYATRI, .; INSTIATY, SOEBIANTO, S.; CRENNA-DARUSALLAM,C.; 

DJOKO, D.; HASTO, B.D.; MERIYENES, D.; WESCHE, D.; NELWAN, E.J.; SUTANTO, 

I.; SUDOYO, H.; SETIABUDY, R. Association of Impaired Cytochrome 

P4502D6 Activity genotype and phenotype with therapeutic efficacy of primaquine treatment 

for latent Plasmodium vivax malaria.Jama Network open, v.1,n.4,  e181449; 2018 b. 

BAIRD, J. K. Resistance to Therapies for Infection by Plasmodium vivax. Clinical 

Microbiology Reviews, Estados Unidos da America, v.22, n.3, p. 508–534, Jul. 2009. 

BAIRD, J.K.; CANETA-MIGUEL, E; S. MASBAR, D.B.; ABRENICA; J A; LAYAWEN, 

AVO; CALULU, T; LEKSANA, JMB; WIGNALL, F.S. Survey of resistance to chloroquine 

of falciparum and vivax malaria in Paluwan, the Philippines. Transaction of the Royal Society 

of Tropical Medicine and Hygiene, v. 90, p. 413-414; 1996. 

  



69 

 

 

 

BATTY, J.A.; HALL, A.S.; WHITE, H.L.; WIKSTRAND, J.; DE BOER, R.A.; VAN 

VELDHUISEN, D. J.; VAN DER HARST, P.; WAAGSTEIN, F.; HJALMARSON, A.; 

KJEKSHUS, J.; BALMFORTH, A.J.; MERIT-HF STUDY GROUP. An investigation of 

CYP2D6 genotype and response to metoprolol CR/XL during dose titration in patients with 

heart failure: a MERIT-HF substudy. Clinical Pharmacology Therapeutics v. 95, n. 3, p. 321–

30, 2014. 

BEESON J.G; KUTOVIC L.; DOBAÑO C.; OPI D. H.; CHAN J.A.; FENG G.; GOOD M.F.; 

REILING L.; BOYLE M.J. Challenges and strategies for developing efficacious and long-

lasting malaria vaccines.Science Translational Medicinev.11; p.474, 2019. 

BENNET JW, PYBUS BS, YADAVA A., TOSH D., SOUZA JC, MC CARTHY WF, DEYE 

G, MELENDEZ V, OCKENHOUSE CF. Primaquine failure and cytochrome P-450 2D6 in 

Plasmodium vivaxmalaria. The New England Journal of Medicine.v.369, n.14, p.1381-2, 

2013. 

BOWMAN, Z.S.; JOLLOW, D.J.; MCMILLAN, D.C. Primaquine induced hemolytic anemia 

role of splenic macrophages in the fate of 5-hydroxyprimaquine-treated rat 

erythrocytes.Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, v.315, p.980–986, 

2005. 

BURGOINE, K. L.; BANCONE, G.; NOSTEN, F.The reality of using primaquine.Malaria 

Journalv 9, n. 376, p., 2010. 

BRASIL, L. W.; RODRIGUES-SOARES, F.; SANTORO, A. B.; ALMEIDA, A. C. G.; 

KÜHN, A.; RAMASAWMY, R.; LACERDA, M. V. G.; MONTEIRO, W. M.; SUAREZ-

KURTZ, G. CYP2D6 activity and the risk of recurrence of Plasmodium vivax malaria in the 

Brazilian Amazon: A prospective cohort study. Malaria Journal v. 17, n. 1, p. 57, 2018. 

BRIGHT, A.T.; ALENAZI, T.; SHOKOPLES, S.; TARNING, J.; PAGANOTTI, G.M.; 

WHITE, N.J.; HOUSTON, S.; WINZELER, E.A.; YANOW, S.K. Genetic analysis of 

primaquine tolerance in a patient with relapsing vivax malaria.Emerging Infectious 

Diseasesv.19, p.802–5; 2013. 

CABEZÓN, E.; HERNANDES-MORA, M.G. Pulmonary complications of malaria: An 

update. Review.Medicine Clinicalv.146, n.8, p.354-8, 2016. 



70 

 

 

 

CAMARGO EP, BEIGUELMAN B, ALVES FP, MOURA MM, ENGRACIA V, NUNES 

AC, HECKMANN MI, FERREIRA RG, DA SILVA LH, KRIEGER H. The association of 

genetic markers and malaria infection in the Brazilian Western Amazonian region.Instituto. 

Oswaldo Cruz, v.98,n.4, p. 455-60, 2003. 

CARTER R, MENDIS KN. Evolutionary and historical aspects of the burden of malaria. 

Clinical Microbiology Reviews, v.15, n.4, p. 594-94, 2002. 

CASSIANO GC, SANTOS EJ, MAIA MH, FURINI ADA C, STORTI-MELO LM, TOMAZ 

FM, TRINDADE PC, CAPOBIANCO MP, AMADOR MA, VIANA GM, PÓVOA MM, 

SANTOS SE, MACHADO RL. Impact of population admixture on the distribution of 

immune response co-stimulatory genes polymorphisms in a Brazilian population.Human 

Immunology.v.76, n.11, p.836-42, 2015. 

CAVASINI CE; DE MATTOS LC, COUTO AA, COUTO VS, GOLLINO Y, MORETTI LJ, 

BONINI-DOMINGOS CR, ROSSIT AR, CASTILHO L, MACHADO RL. Duffy blood 

group gene polymorphisms among malaria vivax patients in four areas of the Brazilian 

Amazon  region. Malaria Journal,v.19, n.6, p.167; 2007. 

CENTER OF DISEASE CONTROL AND PREVETION.Malaria. Disponivel em: 

http://www.cdc.gov/malaria/about/index.html, 2014. 

CÉSPEDES-GARRO C, JIMÉNEZ-ARCE G, NARANJO ME, BARRANTES R, LLERENA 

A, CEIBA. FP. Consortium of the Ibero-American Network of Pharmacogenetics and 

Pharmacogenomics RIBEF.Ethnic background and CYP2D6 genetic polymorphisms in Costa  

COOKE BM, MOHANDAS N, COPPEL RL.Malaria and the Red Blood Cell 

Membrane.Seminars in Hematology, v.41, n2, p.173-188; 2004. 

COMMONS RJ, SIMPSON JA, THRIEMER K, HUMPHREYS GS, ABREHA T, ALEMU 

SG, AÑEZ A, ANSTEY NM, AWAB GR, BAIRD JK, BARBER BE, BORGHINI-FUHER I, 

CHU CS, D'ALESSANDRO U, DAHAL P, DAHER A, VRIES PJ, ERHARTt A, GOMES 

MSM, GONZALES-CERON L, GRIGG MJ, HEIDARI A, HWANG J, KAGER PA, 

KETEMA T, KHAN WA, LACERDA MVG, LESLIE T, LEY B, LIDIA K, MONTEIRO 

WM, NOSTEN F, PEREIRA DB, PHAN GT, PHYO AP, ROWLAND M, SARAVU K, 

SIBLEY CH, SIQUEIRA AM, STEPNIEWSKA K, SUTANTO I, TAYLOR WRJ, 

http://www.cdc.gov/malaria/about/index.html


71 

 

 

 

THWAITES G, TRAN BQ, TRAN HT, VALECHA N, VIEIRA JLF, WANGCHUK S, 

WILLIAM T, WOODROW CJ, ZULUANGA-IDARRAGA L, GUERIN PJ, WHITE NJ, 

PRICE RN.The effect of chloroquine dose and primaquine on Plasmodium vivax recurrence: 

a WorldWide Antimalarial Resistance Network systematic review and individual patient 

pooled meta-analysis.Lancet Infectious Disease, v.18,n9,p.1025-1034,2018. 

 

CUNICO W; GOMES C. R. B.; MARQUES G. H.; CARVALHO S. A.; Fármacos 

antimalariais – história e perspectivas. Revista Brasileira de Farmacologia. P. 52-54; 2008. 

CREWS K.R., GAEDIGK A.; DUNNENBERGER H.M.; LEEDER J.S.; KLEIN J.S.; 

CAUDLE K.E.; HAIDAR C.E.; SHEN D.D.; CALLAGHAN J.T.; SADHASIVAM S.; 

PROWS C.A.; KHARASCH E.D.; SKAAR T.C. Clinical Pharmacogenetics Implementation 

Consortium guidelines for cytochrome P450 2D6 genotype and codeine therapy: 2014 

update.Clinical Pharmacology & Therapeutics. v.95, n.4, p.376-82, 2014. 

DAHER, A.; SILVA, J.C.A.L.; STEVENS, A.; MARCHESINI, P.; FONTES, C. J.; TER 

KUILE, F. O.; LALLOO, D.G. Evaluation of Plasmodium vivax malaria recurrence in Brazil. 

Malaria Journal, v.18, n.1, 2019. 

DAILY, JP. Antimalarial drug therapy: the role of parasite biology and drug resistence. 

Journal Clinical Pharmacology, v. 46, p. 1487-1497; 2006. 

DAWES EJ, ZHUANG S, SINDEN RE, BASÁÑEZ MG.The temporal dynamics of 

Plasmodium density through the sporogonic cycle within Anopheles mosquitoes.Transactions 

of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, v.103; n.12; p 1197-8, 2009. 

DORADO, P.; HERAS, N; MACHÍN, E.; HERNANDÉZ, F.; TERAN, E., LlERENA, A. 

CYP2D6 genotype and dextromethorphan hydroxylation phenotype in an Ecuadorian 

population.European Journal of Clinical Pharmacology; v.685, p.637–44, 2012. 

DORJI, P. W; TSHERING, G.; NA-BANGCHANG, K.  CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 and 

CYP3A5 polymorphisms in South-East and East Asian populations: A systematic review. 

Journal  Clinical Pharmacy; p.1-17, 2019. 

DORN A., STOFFEL, R., MATILE, H., BUBENDORF A., RIDLEY R.G. Malarial 

haemozoin/beta-haematin supports haem polymerization in the absence of protein. Nature v. 

374, n.6519, p. 269–271; 1995. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Crews%20KR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24458010


72 

 

 

 

DUARTE EC, PANG L, FONTES CJ. Internal validity of clinical trials for Plasmodium vivax 

malaria treatment: analysis of evaluation study of in vivo Plasmodium vivax emergence of 

resistance to standard doses of primaquine. Revista Sociedade Brasileira Medicina 

Tropicalv.36, n.3, p.383-6; 2003. 

EGAN, T.J.; COMBRINCK, J.M.; EGAN, J.; HEARNE, G.R.; MARQUES; H.M.; 

NTENTENI, S.; SEWELL, B. T.; SMITH, P. J.; TAYLOR, D.; VAN SCHALKWYK, D. A.; 

WALDEN, J. C.  Fate of haem iron in the malaria parasite Plasmodium falciparum. The 

Biochemical.Journal.v.365, p. 343-347, 2002. 

ESCALANTE AA, AYALA FJ. Phylogeny of the malaria genus Plasmodium, derived from 

rRNA gene sequencesProceedings of the National Academy of Sciences (Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the United States of America)v.91, p.11373–11377; 1994. 

FANDEUR T, VOLNEY B, PENEAU C, DETHOISY B. Monkeys of the rainforest in 

French Guiana are natural reservoirs for P. brasilianum / P. malariae. Malaria 

Parasitology,v.120 (Pt 1), p.11-21, 2000. 

FRANÇA, T. C. C.; SANTOS, M. G.; VILLAR-FIGUEROA, J. D. Malária: Aspectos 

Históricos e Quimioterapia. Química Nova. 2008.1271-1275p. 

FRIEDRICH, D. C.; GENRO, J. P.; SORTICA, V. A.; SUAREZ-KURTZ, G.; DE MORAES, 

M. E; PENA, S. D. J.; DOS SANTOS, A. K. R.; ROMANO-SILVA, M. A.; HUTZ, M. H. 

DistributionofCYP2D6AllelesandPhenotypes in the Brazilian Population. Plos One, v. 9, n. 

10, e110691, 2014. 

FLORES-ANGULO C, VILLEGAS C, MORA Y, MARTÍNEZ JA, OROPEZA T, 

MORENO N. Variantes alélicas de CYP2D6: *4, *6 y *10 en uma muestra de residentes del 

estado Aragua, Venezuela. Revista Peruana Medicina Experimental Salud Pública.v.32, 

p.746–51, 2015. 

FRYAUFF D. J., PURNOM M. A S., ELYASAR I. R. S., SUSANTI, I., KRISIN S B, 

MARWOTO H. Performance of the OptMALE assay for detection and identification of 

malaria infections in asymptomatic residents of Irian Jaya, Indonesia. American Journal of 

Tropical Medicine and Hygiene,v.63, p.139-145, 2000. 



73 

 

 

 

GAEDIGK A, SIMON SD, PEARCE RE, BRADFORD LD, KENNEDY MJ, LEEDER JS. 

The CYP2D6 activity score: translating genotype information into a qualitative measure of 

phenotype.Clinical Pharmacology & Therapeutics.v.832, p.234–42, 2008. 

GAEDIGK, A. Complexities of CYP2D6 gene analysis and interpretation.International 

Review of Psychiatry, v. 25, n.5, p. 534–553, 2013. 

GANESAN, S.; TEKWANI, B. L.; SAHU, R.; TRIPATHI, L. M.; WALKER, L. A. 

Cytochrome P450-dependent toxic effects of primaquine on human erythrocytes. Toxicology 

and Applied Pharmacology, v. 241, p. 14–22, 2009. 

GAO J.; TIAN X.; CUI M.Z.; ZHANG H.F.; GAO N.; WEN Q.; QIAO H.L.From Genotype 

to Phenotype: Cytochrome P450 2D6 - Mediated Drug Clearance in Humans. Molecular 

Pharmaceutics, v 14, n 3, p. 649-657, 2017. 

GARG M, GOPINATHAN N, BODHE P, KSHIRSAGAR N.A. Vivax malaria resistant to 

chloroquine: case reports from Bombay Transactions Royal Society. Tropical Medicine.v.89, 

n.6, p.656-7, 1995. 

GAUR, D.; SINGH, S.; JIANG, L.;DIOUF, A.; MILLER, L.H. Recombinant Plasmodium 

falciparum reticulocyte homology protein 4 binds to erythrocytes and blocks 

invasion.Proceedings of the National Academy of Sciences (Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America),v.104: p.17789-17794, 2007. 

GAZZINELLI, R. T.&DENKERS, E. Y. Protozoan encounters with Toll-like receptor 

signalling pathways: implications for host parasitism. Nature Reviews Immunology.v.6, 

p.895–906, 2006. 

GETHING PW, ELYAZAR IRF, MOYES CL, SMITH DL, BATTLE KE, GUERRA, PATIL 

AP, TATEM AJ, HOWES RE, MYERS MF, GEORGE DB, HORBY P, WERTHEIM HFL, 

PRICE RN, MUELLER I, BAIRD JK, HAY SI. A Long Neglected World Malaria Map: 

Plasmodium vivax Endemicity in 2010. PLoS Neglected Tropical Diseases v. 6, p.1814, 2012. 

  



74 

 

 

 

GILDER, M. E.; HANPITHAKPONG, W.; HOGLUND, R.M.; TARNING, J.; WIN, H.H.; 

HILDA, N.; CHU, C.S.; BANCONE, G.; CARRARA, V.I.; SINGHASIVANON, P.; 

WHITE, N.J.; NOSTEN, F.; McGREADY, R. Primaquine pharmacokinetics in lactating 

women and breastfed infant exposures.Clinical Infectious Diseases. v.67, n.7; p. 1000-1007, 

2018. 

GOLLER, J.L.; JOLLEY, D; RINGWALD, P.; BIGGS, B.A. Regional differences in the 

response of Plasmodium vivax malária to primaquine as anti-relapse therapy. The American 

Journal of Tropical Medicine and Hygiene v.76, n.2, p.203–207, 2007. 

GOMES, M. D. S. M.; VIEIRA, J. L. F.; MACHADO, R. L. D.; NACHER, M.; STEFANI, 

A.; MUSSET, L.; LEGRAND, E.; MENEZES, R. A. O.; JÚNIOR, A. A. P.; SOUSA, A. P. 

M.; COUTO, V. S. C. D. A.; COUTO, Á. A. R. D. A. Efficacy in the treatment of malaria by 

Plasmodium vivax in Oiapoque, Brazil, on the border with French Guiana: the importance of 

control over external factors. Malaria Journal, v. 14, p. 402, 2015.  

GONÇALVES, B. P.; PETT, H.; TIONO, A. B.; MURRY, D.; SIRIMA, S. B.; NIEMI, M.; 

BOUSEMA, T.; DRAKELEY, C.; HEINE, R. ter. Age, weight, and CYP2D6 genotype are 

major determinants of primaquine pharmacokinetics in African children. Antimicrobial 

Agents and Chemotherapy, v. 61:e02590-16, 2017 

GUSMÁN, V.; CARMONA-FONSECA, J. Cytochrome P-450 and the response to 

antimalarial drugs.Pan American Journal of Public Health.v.19, n.1, p. 9-22, 2006. 

GRIMAN P, MORAN Y, VALERO G, LORETO M, BORJAS L, CHIURILLO MA. 

CYP2D6 gene variants in urban/admixed and Amerindian populations of Venezuela: 

pharmacogenetics and anthropological implications.Annals of Human Biology. v.39, p.137–

42, 2012. 

HAN JH, CHENG Y ,MUH FAUZI, AHMED A, CHO JS, NYUNT MH, JEON HY, HA KS, 

NA S, PARK WS, HONG SH, SHIN HJ, RUSSEL B, HAN ET.Inhibition of parasite 

invasion by monoclonal antibody against epidermal growth factor-like domain of Plasmodium 

Vivax merozoite surface protein 1 paralog.Scientific Reports, v.9, n1, p.3906; 2019. 



75 

 

 

 

HART SN, ZHONG XB. P450 Oxidoreductase: Genetic Polymorphisms and Implications for 

Drug Metabolism and Toxicity. Expert Opinion Drug Metabolism Toxicology, v.4; n.4; p.439-

52. 

HASTINGS, I.M.; BRAY, P.G.; WARD, S. A. Parasitology.A requiem for 

chloroquine.Science.v.298, n.5591, p.74–5; 2002. 

HE, X.;PAN, M.; ZENG, W.; ZOU, C.;PIL, L.;QIN, Y.; ZHAO, L.;QIN,  P.; LU, Y.; BAIRD, 

J. K.;HUANG, Y.; CUI, L.; YAN, Z. Multiple relapses of Plasmodium vivax malaria acquired 

from West Africa and association with poor metabolizer CYP2D6 variant: a case report. BMC 

Infectious Diseases; v.19, n.704, 2019. 

 

HILL, D. R.; BAIRD, J. K.; PARISE, M. E.; LEWIS, L. S.; RYAN, E. T.; MAGILL, A. J. 

Primaquine: report from CDC expert meeting on malaria chemoprophylaxis I. The 

AmericanJournal of Tropical Medicine and Hygiene, v. 75, p. 402-15, 2006. 

HONDA, M.; MUROI, Y.;TAMAKI, Y.; SAIGUSA, D.; SUZUKI, N.; TOMIOKA, Y.; 

MATSUBARA, Y.; ODA, A.; HIRASAWA, N.; HIRATSUKA, M. Functional 

characterization of CYP2B6 allelic variants in demethylation of antimalárial artemether.Drug 

Metabolism and. Disposition.v.39, n.10, p.1860-5, 2011. 

HOWES R.E.; BATTLE K.E.; SATYAGRAHA A.W.; BAIRD J.K.; HAY S.I. G6PD 

deficiency: global distribution, genetic variants and primaquine therapy. Advances 

Parasitology. n.81: p.133-201, 2013. 

INGELMAN-SUNDBERG, M. Genetic polymorphisms of cytochrome P450 2D6 (CYP2D6): 

clinical consequences, evolutionary aspects and functional diversity. Pharmacogenomics 

Journal. v.5, p.6–13, 2005. 

INGRAM, R.J.; CRENNA-DARUSALLAM, C.; SOEBIANTO, S.; NOVIYANTI, R.;  

BAIRD, J.K. The clinical and public health problem of relapse despite primaquine therapy: 

case review of repeated relapses of Plasmodium vivax acquired in Papua New Guinea. 

Malaria Journal.v.13, n.488, 2014. 

ISAZA CA, HENAO J, LÓPEZ AM, CACABELOS R. Isolation, sequence and genotyping of 

the drug metabolizer CYP2D6 gene in the Colombian population. Methods Find in 

Experimental  Clinical Pharmacology. v.22, p.695–05, 2000. 



76 

 

 

 

JIN T, XUN X, DU S, et al .Genetic polymorphisms analysis of drug‐metabolizing enzyme 

CYP2C9 in the Uyghur population.Xenobiotica.v.46, n.8,p.709‐714, 2016. 

JOHANSSON, I.; INGELMAN-SUNDBERG, M. Genetic polymorphism and toxicology 

with emphasis on cytochrome p450.Toxicological Sciences, v.120, p.1– 13; 2011. 

JOHN, G. K.; DOUGLAS, N. M; SEIDLEIN, L.; NOSTEN, F.; BAIRD, J. K.; WHITE, N.J.; 

PRICE, R. N. Primaquine radical cure of Plasmodium vivax: a critical review of theliterature. 

Malaria Journal Reviews, Londres, v. 11, n. 280, p. 1-11, 2012. 

KAR NP, KUMAR A, SINGH OP, CARLTON JM, NANDA N. A review of malaria 

transmission dynamics in forest ecosystems.Parasites & Vectorsn.7; p. 265, 2014. 

KIM, Y.;KUH, H.; KIM, M.; KIM, Y.; CHUNG, W.; KIM, S.; KANG, M. Pharmacokinetics 

of primaquine and carboxyprimaquine in Korean patients with Vivax malaria.Archives of 

Pharmacal Research, Nova Iorque, v. 27, n. 5, p. 576-580, 2004. 

KOHLRAUSCH F.B.; GAMA C.S.; LOBATO M.I.; BELMONTE-DE-ABREU P.; 

CALLEGARI-JACQUES S.M.; GESTEIRA A.; BARROS F.; CARRACEDO A.; HUTZ 

M.H. Naturalistic pharmacogenetic study of treatment resistance to typical neuroleptics in 

European-Brazilian schizophrenics. Pharmacogenenet Genomics. v.18, n.7, p.599-609, 2008. 

KUROSE K, SUGIYAMA E, SAITO Y. Population differences in major functional 

polymorphisms of pharmacokinetics/pharmacodynamics‐related genes in Eastern Asians and 

Europeans: implications in the clinical trials for novel drug development. Drug Metab 

Pharmacokinet.; v.27, n.1, p.9‐54, 2012. 

LAZALDE-RAMOS, B. P.; MARTÍNEZ-FIERRO, M. L.; GALAVIZ-HERNÁNDEZ, C.; 

GARZA-VELOZ, I.; NARANJO, M. E.; SOSA-MACÍAS, M.; LLERENA, A. CYP2D6 gene 

polymorphisms and predicted phenotypes in eight indigenous groups from northwestern 

Mexico. Pharmacogenomics, v. 15, p. 339–348, 2014. 

LEDESMA M. C, AGUNDEZ J.A.G. Identification of subtypes of CYP2D gene 

rearrangements among carriers of CYP2D6 gene deletion and duplication. Clinical Chemistry 

and Laboratory Medicine, v.51, n. 6, p.939-43, 2005. 



77 

 

 

 

LI Q, O'NEIL M, XIE L, CARIDHA D, ZENG Q, ZHANG J et al . Assessment of the 

prophylactic activity and pharmacokinetic profile of oral tafenoquine compared to primaquine 

for inhibition of liver stage malaria infections. MalariaJournal , v.13, n.1, p.141; 2014.  

LI Xi, LIU R, YAN H, et al . Effect of CYP2C9‐VKORC1 interaction onwarfarin stable 

dosage and its predictive algorithm.Journal Clinical Pharmacology.v.55, n.3, p.251‐257, 

2015. 

LOOARESUWAN S., LUXEMBURGER C., VAN VUGHT M., MC GREADY R., WHITE 

NJ, NOSTEN F. Reatment of vivax malaria on the western border of Thailand. Transactions 

of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene,v.93, n.4, p.433-8; 1999. 

LORENZ, C.; VIRGINIO, F.; AGUIAR, B.; SUESDEK, L.; CHIARAVALLOTI-NETO, F. 

Spatial and temporal epidemiology of malaria in extra-Amazonian regions of Brazil.Malaria 

Journal, v. 14, p.408; 2015. 

LORENZETTI A, FORNAZARI P.A, BONINI-DOMINGOS A.C, PENHALBEL R.S.R, 

FUGIKAHA E, BONINI-DOMINGOS C.R, FRAGA V.D, CONCEIÇÃO L.M, ROSSIT 

A.R.B, CAVASINI C.E, COUTO V.S.C.A, MACHADO R.L.D. Mixed Plasmodium 

falciparum infections and its clinical implications in four areas of the Brazilian Amazon 

region. Acta Tropica Journal ,v.107, n.1, p.8–12; 2008. 

LOVER, A.A;  BAIRD, J. K; GOSLING R; PRICE, R .N. Malaria Elimination: Time to 

Target All Species. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene v.99, n1, pág.17-23,  

LlERENA, A; DORADO, P; RAMÍREZ, R; GONZÁLEZ, I; ALVAREZ, M; PEÑAS-

LLEDÓ, E .M, et al . CYP2D6 genotype and debrisoquinehydroxylation phenotype in Cubans 

and Nicaraguans.Pharmacogenomics Journal.v.12, p.176–83, 2012. 

MACHADO R.L.; DE FIGUEREIDO FILHO A.F.;  CALVOSA V.S.; FIGUEREDO 

M.C.;NASCIMENTO J.M.; PÓVOA M.M. Correlation between Plasmodium vivax variants 

in Belém, Pará State, Brazil and symptoms and clearance of parasitaemia. Brazilian 

Journal of Infectious Diseases, v.7,n.3, p.175-7, 2003. 

MACKINNON, M. J.; MWANGI, T. W.; SNOW, R. W.; MARSH, K.; WILLIAMS, T. N. 

Heritability of Malaria in África. PLOS Medicine v. 2, n. 12, p. 1253-1259; 2005. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McGready%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10674098


78 

 

 

 

MARCSISIN S.R.; REICHARD G.; PYBUS B.S. Primaquine pharmacology in the context of 

CYP2D6 pharmacogenomics: Currente state of the art. Pharmacology & Therapeuticsv.161, 

p. 1-10, 2016. 

MEIBALAN E, MARTI M. Biology of Malaria Transmission.Cold Spring Harbor 

Perspectives in Medicine v.7, n.3, 2017. 

MINCHE, M. S.; LEE, C. M; LIU, K. H.; MINCHE, P. N.; HARVEY, R. D.; MURPHY, T. 

J.; NYAGODE, B. A.; JONES, D. P.; LAMB, T. J.; MORGAN, T. E. A non-lethal malarial 

infection results in reduced drug metabolizing enzyme expression and drug clearance in mice. 

Malaria  Journal.v.18, p.234, 2019. 

MILLER, H. L.; BARUCH, D. I.; MARSH, K.; DOUMBO, O. K.The pathogenic basis of 

malaria.Nature, v.415, p.673-679; 2002. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (BRASIL) - Relatórios. Resumo epidemiológico, Região Malária. 

Ministério da Saúde. DATASUS. [15 de janeiro de 2020]. Disponível em: 

http://www.saude.gov.br/sivep_malaria. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (BRASIL) - Relatórios. Resumo epidemiológico, Região Malária. 

Ministério da Saúde. DATASUS. [03 de dezembro de 2019]. Disponível em: 

http://www.saude.gov.br/sivep_malaria. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (BRASIL) - Relatórios. Resumo epidemiológico, Região Malária. 

Ministério da Saúde. DATASUS. [20 de abril de 2018]. Disponível em: 

http://www.saude.gov.br/sivep_malaria. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (BRASIL) - Relatórios. Resumo epidemiológico, Região Malária. 

Ministério da Saúde. DATASUS. [08 de junho de 2017]. Disponível em: 

http://www.saude.gov.br/sivep_malaria. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (BRASIL) - Relatórios. Resumo epidemiológico, Região Malária. 

Ministério da Saúde. DATASUS. [15 de março de 2010]. Disponível em: 

http://www.saude.gov.br/sivep_malaria. 

MITCHELL, G.; BANNISTER, L. The ins, outs and roundabouts of malaria. Trends 

inParasitology,v. 19.n.5, p.209-13; 2003. 

http://www.saude.gov.br/sivep_malaria
http://www.saude.gov.br/sivep_malaria
http://www.saude.gov.br/sivep_malaria
http://www.saude.gov.br/sivep_malaria
http://www.saude.gov.br/sivep_malaria


79 

 

 

 

MOHAPATRA S, GHOSH A, SINGH R, SINGH DP, SHARMA B, SAMANTARAY JC, 

DEB M, GAIND R. Hemozoin Pigment: An Important Tool for Low Parasitemic Malarial 

Diagnosis.Korean Journal Parasitology 54(4):393-7, 2016. 

MORENO, N.; ANGULO, C.F.; VILLEGAS, C.; MORA, Y. CYP2D6 variability in 

populations from Venezuela.Drug Metabolism and Personalized Therapy .v.31, n.4, p. 181-

184, 2016. 

MOYA, G.; DORADO, P.; FERREIRO, V.; NARANJO, M. E.; PEÑAS-LlEDÓ, E. M.; 

LLERENA, A. High frequency of CYP2D6 ultrarapid metabolizer genotypes in an Ashkenazi 

Jewish population from Argentina. Pharmacogenomics Journal,v.17, n. 4, p. 378 -381, 2017. 

MUELLER, I.; GALINSKI, M. R.; BAIRD, J. K.; CARLTON, J. M.; KOCHAR, D. K. 

ALONSO, P. L.; DEL PORTILLO, H. A. Key gaps in the knowledge of Plasmodium vivax, a 

neglected human malaria parasite. The Lancet Infectious Diseases v.9, p. 555 – 566; 2009. 

MUELLER I,; SHAKRI A.R.; CHITNIS C.E. Development of vaccines for Plasmodium 

vivax malaria.Vaccine. v.33, n.52, p.7489-95, 2015. 

MC GRAW J.; WALLER, D. Cytochrome P450 variations in different ethnic 

populations.Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology, v.8, n.3, p.371‐382, 2012. 

MYNT, H. Y.; BERMAN, J.; WALKER, L.; PYBUS, B.; MELENDEZ, V.; BAIRD,  J. 

K.;OHRT,C.Review: improving the therapeutic index of 8-aminoquinolines by the use of 

drug combinations: review of the literature and proposal for future investigations. The 

American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. v. 85, n.6, p.1010–4; 2011. 

NARANJO, M. E.; ANDRÉS, F.; DELGADO, A.; COBALEDA, J.; PEÑAS-LLEDÓ, E.M.; 

LLERENA,A. High frequency of CYP2D6 ultrarapid metabolizers in Spain: controversy 

about their misclassification in worldwide population studies. Pharmacogenomics 

Journalv.16, p.485–90, 2016. 

NTUMNGIA, F. B.; SCHLOEGEL, J.; BARNES, S.J.; McHENRY, A. M.; SINGH, S, 

KING, C.L.; ADAMS, J.H. Conserved and variant epitopes of Plasmodium vivax Duffy 

binding protein as targets of inhibitory monoclonal antibodies.Infection and Immunity, v. 80, 

n.3, p. 1203-8; 2012. 



80 

 

 

 

OLAFSON, K.N; KETCHUM, M.A; RIMER, J.D; VEKILOV, P.G.Mechanisms of Hematin 

Crystallization and Inhibition by the Antimalarial Drug Chloroquine.Proceedings of the 

National Academy of Science USA,112(16):4946-51. 

OLIVEIRA-FERREIRA J, LACERDA, M.V; BRASIL, P; LADISLAU, J.L; TAUIL, P .L; 

DANIEL-RIBEIRO, C.T. Malaria in Brazil: an overview. Malaria Journal.v.30, n. 9, p.115, 

2010. 

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. A importância da farmacovigilância. 

Brasília: OPAS, 2005.  

ORJUELA-SANCHEZ P.; SILVA N.S., SILVA-NUNES M.; FERREIRA, U.M. Recurrent 

parasitemias and population dynamics of Plasmodium vivax polymorphisms in rural 

Amazonia.American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, v.81, p. 961-8; 2009. 

ORLLANA, M. B.; GUAJARDO, V.T. Actividad del citocromo P450 y su alteración en 

diversas patologias. Revista Medica de Chile v.132, p.85-94, 2004. 

PARIKH, S.;OUEDRAOGO, J.B.; GOLDSTEIN, J.A.; ROSENTHAL, P.J.; KROETZ, D.L. 

Amodiaquine metabolism is impaired by common polymorphisms in CYP2C8: implications 

for malária treatment in Africa. Clinical Pharmacology Therapeutics, v.82, n.2, p.197-203, 

2007. 

PARKINSON, A. Biotransformation of Xenobiotics. In: Casarett and Doull´ s Toxicology – 

The Basic Science of Poisons, 6th edition, International Edition, McGraw- Hill, p.133-224, 

2001. 

PHILLIPS E.J, KEYSTONEJ. S, KAIN K.C. Failure of combined chloroquine and high-dose 

primaquine therapy for Plasmodium vivax malaria acquired in Guyana, South America. Clin 

Infect Dis 23 (5):1171-3; 1996. 

PLOWE, CV. Monitoring antimalarial drug resistance: making the most of the tools at hand. 

Journal of Experimental Biology, v. 206, n. 21, p. 3745-3752. 2003. 

POPOVICI J, ROESCH C, ROUGERON V. The Enigmatic mechanisms by which 

Plasmodium Vivax infects duffy-negative individuals.PLoS Pathogens v.16, n.2, 2020. 

 



81 

 

 

 

POTTER, B.M; XIE L.H; VUONG, C; ZHANG, J; ZHANG P; DUAN, D; LUONG, T.L; 

BANDARA HERATY, H.M; DHAMMIKA NANAYAKKARA,  N. P; TEKWANI, B.L, 

WALKER, L.A; NOLAN, C.K; SCIOTTI, R.J; ZOTTIG, V.E; SMITH, P.L; PARIS, R.M; 

READ L. T; LI Q, PYBUS, B.S; SOUSA, J. C, REICHARD, G.A; MARCSISIN, S.R. 

Differential CYP 2D6 metabolism alters primaquine pharmacokinetics. Antimicrob Agents 

Chemotherapy59(4):2380-7; 2015. 

PRADO, C. M. Desenvolvimento de metodologia para a determinação dos genótipos 

principais dos genes CYP2D6, CYP2C19 e CYP2C9: aplicação na Farmacogenética. 

Universidade de São Paulo, Brasil; 2009. 

PROJEAN D, BAUNE B, FARINOTTI R, FLINOIS JP, BEAUNE P, TABURET AM, 

DUCHARME J. In Vitro Metabolism of Chloroquine: Identification of CYP2C8, CYP3A4, 

and CYP2D6 as the Main Isoforms Catalyzing N-desethylchloroquine Formation. Drug 

Metabolism and Disposition31(6):748-54, 2003. 

PRUDÊNCIO, M., CUNHA-RODRIGUES, M., MOTA, M. M. & HASS, W. Antimalarial 

drugs — host targets revisited. Biotechnol J 1, 321–332; 2006. 

PYBUS, B. S.; SOUSA, J. C; J.I.N, X.; FERGUSON, J.A.; CHRISTIAN, R. 

E.;BARNHART, R.; VUONG, C.; SCIOTTI, R. J.; REICHARD, G. A.; KOZAR, M. 

P.;WALKER, L. A.; OHRT, C.; MELENDEZ, V. CYP450 phenotyping and accurate mass 

identification of metabolites of the 8-aminoquinoline, anti-malarial drug primaquine. Malaria 

Journal, v.11, n. 259, p. 1-9, 2012. 

PYBUS B.S.; MARCSISIN S.R.; JIN X.; DEVE G.; SOUSA J.C.; LI Q.; CARIDHA D.; 

ZENG Q.; REICHARD G.A.; OCKENHOUSE C.; BENNET J.; WALKER L.A.; OHRT C.; 

MELENDEZ V. The metabolism of primaquine to its active metabolite is dependent on CYP 

2D6. Malar J. 12:212, 2013. 

RAMAN, J.; ALLENS, E.; WORKMAN, L.; MABUZAS, A.; SWANEPOEL, H.; 

MALATJES, G.; FREAN, F.; WIESNER, L.; BARNES, K. I. Safety and tolerability of single 

low-dose primaquine in a low‑intensity transmission areain South Africa: an open‑label, 

randomized controlled trial. Malaria Journal, p. 18, 2019. 

 



82 

 

 

 

RODRIGUES P.T.; VALDIVIA H.O.; DE OLIVEIRA T.C.; ALVES J.M.P.; DUARTE 

A.M.R.C.; CERUTTI-JUNIOR C.; BUERY J.C.; BRITO C.F.A.; DE SOUZA J.C. Jr.; 

HIRANO Z.M.B.; BUENO M.G.; CATÃO-DIAS J.L.; MALAFRONTE R.S.; LADEIA-

ADRADE S.; MITA T.; SANTAMARIA A.M.; CALZADA J.E.; TANTULAR I.S.; 

KAWAMOTO F.; RAIJMAKERS L.R.J.; MUELLER I., PACHECO M.A.; ESCALANTE 

A.A.; FELGER I.; FERREIRA M.U. Human migration and the spread of malaria parasites to 

the New World. Sci Rep.N.8, v.1,p.1993, 2018. 

ROSSETI, M.L.; SILVA, C.M.D.D; RODRIGUES, J.J.S. Doenças infecciosas: diagnóstico 

molecular. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. Revista Científica De Medicina 

Veterinária, 1679-7353 Ano XIV, 2016. 

RUEBUSH II, TK; ZEGARRA, J; MARQUIÑO, W, NEYRA, D; VILLAROEL, R;AVILA; 

JC, DIÁZ, C; BELTRÁN, E. Practical aspects of in vivo antimalarial drug efficacy testing in 

the Americas. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, v. 4, n. 68, p. 391–397. 

2003. 

SAMBROOK J. FRITSCH EF, MANIATIS, T. Molecular cloning: a laboratory manual. New 

York, Cold Spring Harbor p. 1.626; 1989. 

SAMER CF, LORENZINI KI, ROLLASON V, DAALI Y, DESMEULES J. A. Applications 

of CYP450 testing in the clinical setting.Molecular Diagnosis Therapy. N.17, v.3, p.165‐184, 

2013. 

SAUNDERS, D; VANACHAYANGKUL, P; IMERBSIN, R; KHEMAWHOOT, P; 

SIRIPOKASUPKUL, R; TEKWANI, B.L; WALKER, L. Pharmacokinectis and 

pharmacodinamics of primaquine and enantiomers in Rhesus macaques. Antimicrobial Agents 

and Chemoterapy,n.58, v. 12, p.7283-7291; 2014. 

SILVA, M.C.M.; SANTOS, E.B.; COSTA, E.G.; FILHO, M.G.S.; GUERREIRO, G.F.; 

PÓVOA, M.M. Alterações clínico-laboratoriais em pacientes com malária por Plasmodium 

vivax e deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase tratados com 0,50mg/kg/dia de 

primaquina. Revista Sociedade BrasileiraMedicinaTropical. v.37, n.3, p.215-217; 2004. 



83 

 

 

 

SILVINO AC; COSTA GL; ARAÚJO FC; ASCHER DB; PIRES DE, FOPNTES CJ, et al . 

Variation in human cytochrome P-450 drug-metabolism genes: a gateway to the 

understanding of Plasmodium vivax relapses. PLoS ONE.11:e0160172, 2016. 

SIM, S.C; INGELMAN-SUNDBERG, M.Update on Allele Nomenclature for Human 

Cytochromes P450 and the Human Cytochrome P450 Allele (CYP-allele) Nomenclature 

Database.Methods in Molecular Biology, 987:251-9, 2013. 

SISTONONEN J.; SAJANTILA A.; LAO O.; CORANDER J.; BARBUJANI G.; FUSELLI 

S. CYP2D6 worldwide genetic variation shows high frequency of altered activity variants and 

no continental structure. Pharmacogenet Genomics v.17, n 2, pág.93-101, 2007. 

SORTICA, V. A.; LINDENAU, J.D.; CUNHA, M. G.; OHNISHI, M. D. O.; VENTURA, 

A.M.R.; DOS SANTOS, A. K. C. R.; SANTOS, S. E. B.; GUIMARAES, L. S. P.; HUTZ, M. 

H. The effect of SNPs in CYP450 in chloroquine/primaquine Plasmodium vivax malaria 

treatment.Pharmacogenomics - ISNN 1462-2416, 2016. 

SOTO J., TOLEDO J., GUTIERREZ P., LUZZ M., LLINAS N., CEDENÕ N., DUNNE M., 

BERMAM J. Plasmodium vivax clinically resistant tochloroquine in Colombia. Am J Trop 

Med Hyg 65:90–93; 2001. 

SUMAWINATA, I. W.; BERNADETA;LEKSANA B., SUTAMIHARDJA, A.,PURNOMO, 

SUBIANTO B., SEKARTUTI, D.J., FRYAUFF and. BAIRD J.K.  Very high risk of 

therapeutic failure with chloroquine for uncomplicated Plasmodium falciparum and P. 

vivax malaria in Indonesian Papua. Am. J. Trop. Med. Hyg.68:416-420, 2002. 

SUWANNASRI P, THONGNOPPAKHUN W, PRAMYOTHIN P, ASSAWAMAKIN A, 

LIMWONGSE C. Combination of multiplex PCR and DHPLC‐based strategy for CYP2D6 

genotyping scheme in Thais. Clinical Biochemistry.V.44, n.13, p.1144‐1152, 2011. 

SCHOUTEN, J.P.; McELGUNN, C.J.; WAAIJER, R.; ZWIJNENBURG, D.; DIEPVENS, F.; 

PALS, G. Relative quantification of 40 nucleic acid sequences by multiplex ligation-

dependent probe amplification. Nucleic Acids Research, v.30, n. 12 e 57, 2002. 

SCHUURKAMP, G.J. A mixed infection of vivax and falciparum malaria apparently resistant 

to 4-aminiquinoline: a case report. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine 

and Hygiene, v.83, p. 607-608; 1989. 



84 

 

 

 

SCHUURKAMP, G.J.; SPICER P.E., KEREU; R.K.; BULUGOL, P.K.; RIECKMANN,KH. 

Chloroquine-resistant Plasmodium vivax in Papua New Guinea.Transactions of the Royal 

Society of Tropical Medicine and Hygiene, v.86, p.121–122; 1992. 

SHANKS, GD; WHITE, N.J.The activation of vivax malaria hypnozoites by infectious 

diseases.Lancet Infectious Diseases.v.13, p.900-6; 2013. 

ST JEAN PL; XUE Z; CARTER N; KOH GC; DUPARC S; Taylor M; et al . Tafenoquine 

treatment of Plasmodium vivax malaria: suggestive evidence that CYP2D6 reduced 

metabolism is not associated with relapse in the Phase 2b DETECTIVE trial. Malaria 

Journalv. 15, n.97, 2016. 

STEVENS, L.; RIGBY, MC.; HECHINGER, RF. Why should parasite resistance be costly? 

Trends in Parasitology, v. 18, p.116-118, 2002. 

TARAZONA-SANTOS E.; CASTILHO L.; AMARAL D.R.; COSTA D.C.; FURLANI N.G.; 

ZUCCHERATO L.W.; MACHADO M.; REID M.E.; ZAILS M.G.; ROSSIT A.R.; SANTOS 

S.E.; MACHADO R.L.; LUSTIGMAN S. Population genetics of GYPB and association study 

between GYPB*S/s polymorphism and susceptibility to P. falciparum infection in the 

Brazilian Amazon.PLoS One v.6, n.1, 2011. 

TAYLOR, W. R., DOAN H. N., NGUYEN D. T, TRAN T. U. , FRYAUFF D. J., GOMEZ-

SALADIN E., KAIN K.C., LE D. C. and BAIRD J. K. Assessing drug sensitivity 

of Plasmodium vivax to halofantrine or chloroquine in southern, central Vietnam using an 

extended 28-day in vivo test and polymerase chain reaction genotyping. American 

journal of tropical medicine .v. 62, p.693-697; 2000. 

TAYLOR-ROBINSON A.W. A model of development of acquired immunity to malaria in 

humans living under endemic conditions.Medical Hypotheses, v.58, n.2, p. 148-156; 2002. 

TOMALIK-SCHARTE, D.; LAZAR, A.; FUHR, U.; KIRCHHEINER, J.The clinical role of 

genetic polymorphisms in drug-metabolizing enzymes.Review.Pharmacogenomics Journal. 

v.8, n.1, p.4-15, 2008. 

THAN M., MYAT-PHONE-KYAW, AGE-YOU-SOE et al .Development of resistance to 

chloroquine by Plasmodium vivax in Myanmar. v.89, p. 307-8; 1995. 



85 

 

 

 

TRACY, J.W.; WEBSTER, L.T. Fármacos usados na quimioterapia das infecções por 

protozoários: Malária. In: Laurence LB, Lazo JS, Parker KL, editors. Goodman & Gilman: As 

bases farmacológicas da terapêutica. 11 ed. Nova Iorque: Editora McGraw Hill; p. 803-822, 

1466, 2005. 

VALE, N.; MOREIRA, R.; GOMES, P. Primaquine revisited six decades after its discovery. 

Eur J Med Chem, 44(3): 937-53, 2009. 

VALE, N.; MOREIRA, R.; GOMES, P. Quimieoterapia da Malária um Séculos de 

Desenvolvimento de antimaláricos. Ver. Química, v. 99, p. 57-59, 2005. 

VENTURA A.M.R. Clinical and immunological profiles of anaemia in children and 

adolescents with Plasmodium vivax malaria in the Pará state, Brazilian Amazon. Acta 

Tropical. 181: p. 122-131, 2018. 

YUSOF, W.; HUA, G.S. Gene, ethnic and gender influences predisposition of adverse drug 

reactions to artesunate among Malaysians. Toxicol Mech Methods.v.22,  n.3, p.184-92, 2012. 

WALSH JS, MIWA GT. Bioactivation of Drugs: Risk and Drug Design.Annual Review of 

Pharmacology and Toxicology v.51, n.1, págs.145-167, 2011. 

WESTENBERGER, S.J.; MCCLEAN, C.M.; CHATTOPADHYAY, R., DHARIA,N.V.; 

CARLTON, J.M.; BARNWELL, J.W.; COLLINS, W.E.; HOFFMAN, S.L.; ZHOU, Y.; 

VINETZ, J.M.; WINZELER, E.A. A systems-based analysis of Plasmodium vivax lifecycle 

transcription from human to mosquito.PLoS Neglected Tropical Diseases v. 4, p. 653; 2010. 

WONGRICHANALAI, C.; PICKARD, A.L.; WERNSDORFER, W.H.; MESHNICK, S.R. 

Epidemiology of drug-resistant malaria.Lancet Infectious Diseases.v.2, n.4, p.209-18; 2002. 

WHITE, N. J.; PUKRITTAYAKAMEE, S.; HIEN, T. T.; FAIZ, M. A.; MOKUOLU, O. A.; 

DONDORP, A. M. Malaria Lancet, v. 383 n. 9918, p. 723–735; 2014. 

WHITE, N.J.; INWONG, M. Relapse. Adv Parasitol. v.80, p.113-50, 2012. 

WHITTEN M.M., SHIAO S.H., LAVASHINA E.A. Mosquito midguts and malaria: cell 

biology, compartmentalization and immunology. Parasite Immunolv.28, p. 121-130, 2006. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). World Malária Report, 2020. 



86 

 

 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). World Malária Report, 2018. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). World Malária Report, 2017. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO).Guidelines for the treatment of 

malaria.Geneva, 2015. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. World Malária Report, 2014. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Global Report on Antimalarial Drug Efficacy 

and Drug Resistance 2000-2011. 

ZANGER UM, SCHWAB M. Cytochrome P450 enzymes in drug metabolism: regulation of 

gene expression, enzyme activities, and impact of genetic variation. Pharmacol Ther.v.138, 

n.1, p.103‐141, 2013. 

ZANGER U.M, TURPEINEN M, KLEIN K, SCHWAB M. Functional 

pharmacogenetics/genomics of human cytochromes P450 involved in drug biotransformation. 

Review.Anal Bioanal Chem.v.392, n.6, p. 1093-1008, 2008. 

ZHOU Y, INGELMAN-SUNDBERG M, LAUSCHKE VM. Worldwide distribution of 

cytochrome P450 alleles: a meta‐analysis of population‐scale sequencing projects. 

ClinicalPharmacology Therapy.v. 102, n.4, p.688‐700, 2017. 

ZHOU S.F.; DI Y.M.; CHAN E.; DU Y.M.; CHOW V.D.; XUE C.C.; LAI X.; WANG J.C.; 

LI C.G.; TIAN M.; DUAN W. Clinical pharmacogenetics and potential application in 

personalized medicine.Current Drug Metabolism. v. 9, n.8, p.738-84, 2008. 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

ANEXO I – PARECER CONSUBSTANCIADO DA COMISSÃO DE ÉTICA 

 

ANEXO I – Certificado Laveran & Deane 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

ANEXO II – CERTIFICADO XXIII SEMINÁRIO LAVERAN & DEANE SOBRE MALÁRIA 

 



93 

 

 

 

ANEXO III – E-MAIL DE SUBMISSÃO À REVISTA FRONTIER PHARMACOLOGY 

EDITORIAL  

Dear Dr Salles 

We are pleased to inform you that we have received the manuscript "CYP2D6 

ALLELE FREQUENCY IN FIVE MALARIA VIVAX ENDEMIC AREAS FROM 

BRAZILIAN AMAZON REGION" to be considered for publication in Frontiers in 

Pharmacology, section Pharmacogenetics and Pharmacogenomics. 

You can access the review forum and track the progress of your manuscript using 

the following link: 

https://www.frontiersin.org//Journal/MySubmission.aspx?stage=100 

 

Your manuscript is now in the initial validation stage to determine its suitability for 

peer review. Should your manuscript be sent out for peer review, you will receive a 

notification once we receive the reports from reviewers and the interactive review 

forum is activated. You will then be able to read the review reports and exchange 

directly with the reviewers in the interactive review forum as well as submit a revised 

manuscript, if appropriate. 

  

With best regards, Your Frontiers in Pharmacology team  

Frontiers | Editorial Office - Collaborative Peer Review Team 

www.frontiersin.org 

Avenue du Tribunal Fédéral 34, 1005 Lausanne, Switzerland  

Office T T 41 21 510 17 60 

For technical issues, please contact our IT Helpdesk (support@frontiersin.org) or visit 

 our Frontiers Help Center (zendesk.frontiersin.org/hc/en-us) 

 

  

https://www.frontiersin.org/Journal/MySubmission.aspx?stage=100
http://www.frontiersin.org/
mailto:support@frontiersin.org
http://zendesk.frontiersin.org/hc/en-us


94 

 

 

 

 

-----------MANUSCRIPT DETAILS----------- 

Manuscript title: CYP2D6 ALLELE FREQUENCY IN FIVE MALARIA VIVAX 

ENDEMIC AREAS FROM BRAZILIAN AMAZON REGION 

Manuscript ID: 552615 

Authors: Paula Ferreira Salles, Daiana Perce, Atila Duque Rossi, Luisa Riehl 

Raposo, Aina Danaiza Ramirez Ramirez, Otílio Machado Pereira Bastos, Gustavo 

Capatti Cassiano, Andrea Regina de Souza Baptista, Cynthia Chester Cardoso, 

Dalma Maria Banic and Ricardo Luiz Dantas Machado 

Journal: Frontiers in Pharmacology, section Pharmacogenetics and 

Pharmacogenomics 

Article type: Brief Research Report 

Submitted on: 16 Apr 2020 

Research Topic: Pharmacogenetics of Antimalarials – Primaquine for the Treatment 

of <i>Plasmodium vivax</i> and <i>Plasmodium falciparum</i> Malaria 

-----------ADDITIONAL INFORMATION----------- 

 

 In order to enable a smooth and efficient review process, please familiarize yourself 

with the Frontiers review guidelines:  

https://www.frontiersin.org/Journal/ReviewGuidelines.aspx?s=860&name=pharmaco

genetics_and_pharmacogenomics 

To take part in the Resource Identification Initiative please cite antibodies, genetically 

modified organisms, software tools, data, databases and services using the 

corresponding catalog number and RRID in the text of your article. Please see here 

for more information: https://www.frontiersin.org//files/pdf/letter_to_author.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.frontiersin.org/Journal/ReviewGuidelines.aspx?s=860&name=pharmacogenetics_and_pharmacogenomics
https://www.frontiersin.org/Journal/ReviewGuidelines.aspx?s=860&name=pharmacogenetics_and_pharmacogenomics
https://www.frontiersin.org/files/pdf/letter_to_author.pdf


95 

 

 

 

ANEXO IV – ARTIGO SUBMETIDO À FRONTIER PHARMACOLOGY EDITORIAL  

CYP2D6 ALLELE FREQUENCY IN FIVE MALARIA VIVAX ENDEMIC AREAS 

FROM BRAZILIAN AMAZON REGION 

Paula Ferreira Salles1, Daiana de Souza Perce da Silva2, Atila Duque Rossi3, Luisa Riehl 
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Genetic polymorphism was associated with individual responses to medication as well as 

susceptibility to malaria. Polymorphisms in the CYP2D6 gene may modulate enzyme level 

and activity, thereby affecting individual responses to pharmacological treatment. The aim of 

the study was to investigate the CYP2D6 gene SNPs rs1065852, rs38920-97 and rs16947 in 

the malaria vivax individuals from the Brazilian Amazon region. The blood samples were 

collected from 220 unrelated Plasmodium vivax patients from five different endemic areas. A 

multiplex PCR using the QIAGEN Multiplex PCR kit and genotyping using a SNaPshot® 

method were used. In all five areas the rs1065852 (CYP2D6*10, C.100C>T) and the rs16947 

(CYP2D6*41, C.2850G>A) SNPs, as a heterozygous genotype, showed the lowest 

frequencies. The wild-type alleles C and G, respectively, were highly frequent in all areas. No 

significant associations were detected in these frequencies among the five studied areas. For 

the SNP rs3892097 (CYP2D6*4, C.1846C> T), a higher frequency was observed for the C/T 

heterozygous genotype in Plácido de Castro, Acre state and Macapá, Amapá state. The 

polymorphic allele T was detected in a higher frequency in these areas. SNPs were at Hardy-

Weinberg equilibrium in all areas (all p values > 0.05) except for the SNP rs3892097 

(CYP2D6*4, C.1846C> T) in Goianésia do Pará, Pará state (p = 0.048). Further investigation 

in the Brazilian Amazon region malaria populations is necessary in order to determine which 

alleles are informative to assure optimal drug dosing recommendations based on experimental 

pharmacogenetics. 

Keywords: pharmacogenetics, CY2D6, primaquine, Plasmodium vivax, malaria, 

relapses 
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INTRODUCTION 

Transmission of malaria in Brazil is characterized as hypo to mesoendemic, unstable and with 

annual seasonal fluctuations (Oliveira-Ferreira et al., 2010). The disease does not occur 

uniformly across the region, as locations with different levels of transmission have been 

observed. Plasmodium vivax was responsible for more than 14.3 million malaria cases in the 

world and 50% of all malaria cases outside the African continent (Battle et al., 2019). P. vivax 

malaria is an important public health issue in the Brazil, and it accounts for approximately 

89% of clinical cases annually reported (Brasil et al., 2017). 

The Brazilian National Malaria Control provides guidelines for treatment and also provides 

free antimalarials. Nowadays, the treatment of choice for P. vivax consists of chloroquine for 

three days combined with primaquine diphosphate for seven days, and the second choice is 

primaquine for fourteen days, offering blood schizontocidal and hypnozoitocidal therapy 

(Gomes et al., 2015). Parasites that appear at diagnosis and are not detected on the twenty-

eighth day are considered sensitive. However, the variability of plasmodium response to 

antimalarials limits therapeutic success. (Wernsdorfer et al., 2003). Treatment failure may 

result from resistance of P. vivax strains circulating in a given endemic area in addition to 

other factors. Factors intrinsic to the host, the parasite and the antimalarials as well as their 

interactions contribute to treatment failure (Baird, 2009). 

Variability in drug responses among individuals due to genetic factors is associated with 

polymorphisms of genes encoding drug-metabolizing enzymes (Chowbay et al., 2005). 

Cytochrome P450 (CYP) is a superfamily of proteins responsible for metabolizing different 

substrates. CYP2D6 phase I enzyme is encoded by CYP2D6, a highly polymorphic gene 

(Moreno et al., 2016) which spans 4.3 Kb at 22q13.1 chromosomal region. CYP2D6 alleles 

are classified according to protein functionality (Llerena et al., 2014; Brasil et al., 2018), and 

metabolism phenotype prediction has been used to evaluate the risk for treatment failures and 

to avoid recurrence in different therapeutic protocols (Bennett et al., 2013). The failures of 

primaquine as an anti-relapse therapy may be attributed to the patient`s impaired CYP2D6 

metabolizer phenotype (Baird et al., 2018; He et al, 2019). Among the non-funcional alleles, 

the most significant variants are CYP2D6*4, which is linked to a poor metabolizer phenotype 

and these polymorphic variant is prevalent in Caucasians and Africans but is rare in Asians 

while CYP2D6*10 and CYP2D6*41, responsible for an intermediate metabolizer phenotype, 

prevail in Asian populations. Brazil has one of the most diverse populations in the world 
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resulting from five centuries of interethnic breeding between Europeans, Africans and 

Amerindians (Pena et al., 2011) and all of these CYPs are polymorphic in the Brazilian 

population (Friedrich et al., 2014). The aim of this study was to investigate the CYP2D6 

allelic and genotypic frequencies in P. vivax malaria patients from five different Brazilian 

endemic areas. 

METHODS 

Study setting 

A subset of patients was analyzed out of individuals unrelated, previously evaluated by 

Cavasini et al (2007) and Cassiano et al (2015). Likewise, 220 peripheral blood samples were 

thaw from the -70°C freezer all belonging to P. vivax infection carriers who lived in five 

Brazilian malaria endemic areas: Novo Repartimento (n= 57) and Goianésia do Pará, Pará 

State (n= 80); Macapá, Amapá State (n= 44 ); Porto Velho, Rondônia State (n= 21); and 

Plácido de Castro, Acre State (n= 18) (Figure). The patients who were enrolled in this study 

complied with the following criteria: they sought medical assistance presenting clinical 

malaria symptoms, were over 18 years old and had positive results for thick blood film / 

molecular diagnosis, after written informed consent has been signed. The study was approved 

by the Research Ethics Committee (CAAE 06214118.2.0000.5243) from Hospital 

Universitário Antônio Pedro, Universidade Federal Fluminense. 

SNaPshot® Multiplex System for SNP genotyping 

Genomic DNA was isolated from peripheral leucocytes by standard procedures, using the 

phenol-chloroform method. Genomic regions including CYP2D6 SNPs (rs1065852, rs38920-

97 and rs16947) were amplified in a multiplex PCR using the QIAGEN Multiplex PCR kit 

and genotyping was performed using a SNaPshot® method, according to the manufacturer’s 

instructions (ThermoFisher Scientific, Massachusetts, USA). Purified products underwent 

capillary electrophoresis on an ABI3130 Genetic Analyzer (ThermoFisher Scientific, 

Massachusetts, USA) using the standard fragment analysis protocol. GeneMapper software  

(version 4.0 Thermo Scientific, Massachusetts, USA) was used for genotyping. Primers used 

for amplification and SNaPshot® are detailed in Table 1. 
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PLC – Plácido de Castro; PVL – Porto Velho; NRP – Novo Repartimento; 

MCP – Macapá e GNP – Goianésia do Pará 

HWE = Equilíbrio de Hardy-Weinberg 

Valor de p – Calculado pelo teste qui-quadrado 

SNPs – Polimorfismo de Nucleotídeo Único 
 

CYP2D6*10 

rs1065852 

(100 C>T) 

Genótipos 

Áreas 
Valor 

de p 
PLC 

(n=18) 

PVL 

(n=21) 

NRP 

(n=57) 

MCP 

(n=44) 

GNP 

(n=80) 

C/C 16 

(88.9%) 

16 

(76.2%) 

40 

(70.2%) 

36 

(81.8%) 

60 

(80.0%) 

0.7681 
C/T 2 

(11.1%) 

4 

(19.0%) 

15 

(26.3%) 

7 

(15.9%) 

15 

(18.7%) 

T/T 
0 

1 

(4.8%) 

2 

(3.5%) 

1 

(2.3%) 

1 

(1.3%) 

Alelos       

C 34 

(94.4%) 

36 

(85.7%) 

95 

(83.3%) 

79 

(89.8%) 

143 

(89.4%) 

0.3417 T 2 

(5.6%) 

6 

(14.3%) 

19 

(16.7%) 

9 

(10.2%) 

17 

(10.6%) 

HWE 1 0.338 0.6383 0.3647 1 

CYP2D6*4 

rs3892097 

(1846 C>T) 

Genótipos       

C/C 
8 

(44.4%) 

11 

(52.4%) 

28 

(49.1%) 

19 

(43.2%) 

60 

(80.0%) 

0.5193 C/T 
9 

(50.0%) 

9 

(42.9%) 

21 

(36.8%) 

22 

(50.0%) 

15 

(18.7%) 

T/T 
1 

(5.6%) 

1 

(4.8%) 

8 

(14.0%) 

3 

(6.8%) 

14 

(17.5%) 

Alelos       

C 
25 

(94.4%) 

31 

(0.74%) 

77 

(0.68%) 

60 

(0.68%) 

104 

(0.65%) 

0.8616 
T 

11 

(0.31%) 

11 

(0.26%) 

37 

(0.32%) 

28 

(0.32%) 

56 

(0.35%) 

HWE 1 1 0,233 0.488 0.048 

CYP2D6*41 

rs16947 

(2850G>A) 

Genótipos       

G/G 
16 

(88.9%) 

15 

(71.4%) 

42 

(73.7%) 

37 

(84.1%) 

65 

(81.2%) 

0.8048 G/A 
2 

(11.1%) 

5 

(23.8%) 

13 

(22.8%) 

6 

(13.6%) 

14 

(17.5%) 

A/A 0 
1 

(4.8%) 

2 

(3.5%) 

1 

(2.3%) 

1 

(1.2%) 

Alelos       

G 
34 

(94.4%) 

35 

(83.3%) 

97 

(85.1%) 

80 

(90.9%) 

144 

(90.0%) 

0.3366 
A 

2 

(5.6%) 

7 

(16.7%) 

17 

(14.9%) 

8 

(9.1%) 

16 

(10.0%) 

HWE 0,448 0,59 0,294 0.564 0.048 

Table 1 - Distribution of genotype and allele frequencies among the study areas 
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Statistical analyses  

Statistical analyses were performed in R environment, using the packages “gap”. χ2 tests were 

performed to assess possible deviations from Hardy-Weinberg equilibrium. Frequencies of 

each SNP were compared among the malaria endemic areas using Fisher's exact tests and 

logistic regression models. A p-value ≤0.05 was considered statistically significant. 

RESULTS 

As summarized in the table 1, the CYP2D6 SNPs were successfully genotyped in 93% of the 

samples. The genotypic and allele frequencies of the studied SNPs studied are shown in table 

1. In all five areas the rs1065852 (CYP2D6*10, C.100C>T) SNP and the SNP rs16947 

(CYP2D6*41, C.2850G>A), as a heterozygous genotype, showed the lower frequencies. The 

wild-type alleles C and G, respectively, were highly frequent in all areas. No significant 

associations were detected in these frequencies among the five studied areas. For the SNP 

rs3892097 (CYP2D6*4, C.1846C> T), a higher frequency was observed for the C/T 

heterozygous genotype in Plácido de Castro, Acre state and Macapá, Amapá state. The 

polymorphic allele T was detected in a higher frequency in these areas. All SNPs were at 

Hardy-Weinberg equilibrium in all areas (all p values > 0.05) except for the SNP rs3892097 

(CYP2D6*4, C.1846C> T) in Goianésia do Pará, Pará state (p = 0.048). 

DISCUSSION 

One of the main treatment challenges in the malaria by P. vivax is to achieve radical cure in 

an effective and safe way for the patient, since the frequent episodes of relapses, by activation 

of hypnozoites, are extremely difficult to control due to the absence of biomarkers for 

diagnosis and detection of latent forms (Brasil et al., 2018). In addition, refractory to most 

antimalarial drugs, hypnozoites are difficult to be reached, as they can be eliminated only by 

treatment with primaquine, which may have its effectiveness reduced due to CYP2D6 altered 

metabolism (Bennett et al., 2013; Pybus et al., 2013). At this point, the pharmacokinetic 

understanding of primaquine is very important to optimize the therapeutic dosage regimen 

and reduce infectivity to mosquitoes, by reactivating hypnozoites. It is now known that for 

CYP2D6 there are more than 150 major allelic variants (Baird et al., 2018) and large 

populations of individuals in endemic areas of malaria are believed to be affected by null or 

intermediate phenotypes of this enzyme (Bains, 2013). 

The frequency of the CYP2D6*4 allele is more common in populations with a marked 

European contribution (Crews et al., 2014). In our study, higher frequencies of the 
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heterozygous genotype were found in two municipalities from both Western and Eastern 

borders of the Brazilian Amazon (Figure 1).  

 

Figure 1- Municipalities of CYP2D6 genotyping in the Brazilian Amazon. Plácido de Castro / 

AC (10 ° 16’33 ”S; 67 ° 09’00” O); Porto Velho / RO (08 ° 45’43 ”S; 63 ° 54’14” O); New 

Office / PA (04 ° 19’50 ”S; 49 ° 47’47” O); Goianésia do Pará / PA (03 ° 50'33 ”S; 49 ° 

05'49” O) and Macapá / AP (00 ° 02'20 ”S; 51 ° 03'59” O) (Cavasini et al., 2007 ; Cassiano et 

al., 2015). 

This high frequency of CYP2D6*4, in populations in Macapá, state of Amapá and in Plácido 

de Castro, stare of Acre, can be explained by genetic drift and bottleneck (Griman et al., 

2012). Additionally, the frequency of the CYP2D6*4 allele is relatively high in Hispanic 

populations (Naranjo, et al., 2016), which can be explained by the percentage of the Spanish 

component in the population of Plácido de Castro, considering that the state of Acre belonged 

to Bolivia and was incorporated into Brazil about 100 years ago (Machado et al., 2004). The 

same may have occurred in the state of Amapá, which has a continuous flow of people from 

French Guiana, whose population has a predominantly European background (Gomes et al., 

2015). Interestingly, the C> T rs3892097 polymorphism, that characterizes the allele, is not in 

Hardy-Weinberg equilibrium in the population of Goianésia do Pará, suggesting its 

introduction by the intense migratory flow, given the vocation of this municipality, a major 
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sentinel of the regional intense gold mining economic activity. Another possibility is related 

to the fact that the CYP2D6 participates in the metabolism of countless xenobiotics and, 

therefore, is capable to result in diverse metabolic outcomes with distinct selection pressures 

over this allele. We cannot rule out the possibility that both mechanisms occur in parallel, 

characterizing an ongoing process of CYP2D6 metabolic peculiarity to the population of this 

area. It is important to point out to professionals involved in Public Health, especially in 

malaria control, that the considerable frequency of CYP2D6*4 in Goianésia do Pará, PA, 

(about 1/3 of the population) calls to an important chance of relapse during treatment with the 

current therapeutic protocol since carrying this polymorphism results in a poor metabolizer 

phenotype. Consequently, individuals treated with the currently established doses of 

primaquine can present diminished serum levels of active metabolites and, consequently, 

therapeutic failure. 

CYP2D6*10 is a variation originated in Asian populations (Crews et al., 2014) varying from 

3.8 to 5.6%, in East Asian countries (Hoskins et al., 2005). Previously, a low frequency of this 

allele was reported in non-malarial Amerindian populations in Venezuela (Moreno et al., 

2016) and among healthy individuals in Northern Brazil (Friedrich et al., 2014), as 

documented in the present study. In addition, two studies with malarial populations in the 

municipality of Cuiabá, in the state of Mato Grosso, (Silvino et al., 2016) and in Manaus, 

state of Amazonas (Brasil et al., 2018) demonstrated the same profile. In fact, the frequencies 

verified in the present study (0 to 4.8%) is expected since, previously, our group reported the 

estimate of the Amerindian ethnic contribution to the populations of Porto Velho (Tarazona-

Santos et al., 2011) and Goianésia do Pará (Cassiano et al., 2015), estimating percentages of 

28% and 24.5%, respectively. Few investigations have addressed the frequency of 

CYP2D6*41 in malaria populations in Brazil (Silvino et al., 2018, Brasil et al., 2018). The 

present study is the first to report the frequency of CYP2D6*41 (rs16947, 2850 G> A) in a 

populatin of malaric individuals in Brazil, with a range varying from 5.6 to 16.7%. Initially, 

this allele was reported as common in populations from West and South Asia (Crews et al., 

2014). However, recently, Rodrigues-Soares (2020) showed that this rare allele, whose 

frequency varies between 0-16. 2% among Ibero-American populations, has a stronger 

association with continental ancestry, well predicted by European ancestry. Taken together, 

the CYP2D6*10 and CYP2D6*41 frequencies in the five areas of the Brazilian Amazon 

suggest that they may not affect primaquine metabolism and, ultimately, not influence malaria 

relapses episodes. 
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Equally important is the elimination of mature P. falciparum gametocytes (less than 10% of 

the malaria cases in Brazil) by primaquine, since CYP2D6 activity may also impact the 

treatment of this species, ultimately influencing malaria transmission profiles in endemic 

areas. Indeed, substantial variation in the frequencies of the CYP2D6 alleles may have a major 

effect on the current malaria treatment protocol outcomes. Finally, if CYP2D6*4 alters the 

risk of P. vivax malaria relapses, it can also set a barrier to the success of this disease control 

program in Brazil. In addition, the distribution of the CYP2D6 alleles investigated in the 

different areas of the Brazilian Amazon is not homogeneous. Therefore, the association of 

more complex approaches such as haplotype descriptions, CYP gene expression and serum 

drug level dosages in distinct Brazilian Amazon populations are needed in order to assure 

optimal dosing recommendations based on experimental pharmacogenetics. 
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APÊNDICE A – Genótipos das amostras dos cinco municípios da Amazônia brasileira e 

SNPs estudados. 

PLC – Plácido de Castro/AC 

Amostras 
SNP100 

(rs1065852) 
SNP1846 

(rs3892097) 
SNP2850 (rs 

16947) 

PLC514 C/C G/G C/T 

PLC623 C/C G/G C/C 

PLC642 C/C G/G C/T 

PLC643 C/C G/G C/T 

PLC662 C/C G/G C/T 

PLC667 C/C G/G C/C 

PLC668 C/C G/G C/T 

PLC669 C/C G/G C/C 

PLC672 C/C G/G T/T 

PLC673 C/C G/G C/T 

PLC674 C/T G/A C/C 

PLC675 C/T G/A C/T 

PLC676 C/C G/G C/T 

PLC682 C/C G/G C/C 

PLC683 C/C G/G C/C 

PLC684 C/C G/G C/C 

PLC685 C/C G/G C/C 

PLC638 C/C G/G C/T 
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Amostras 
SNP100 

(rs1065852) 
SNP1846 

(rs3892097) 
SNP2850 (rs 

16947) 

PV518 C/T G/A C/T 

PV533 C/C G/G C/T 

PV539 C/C G/G C/T 

PV540 C/C G/A C/C 

PV569 C/C G/G C/T 

PV575 C/C G/G T/T 

PV517 C/C G/G C/C 

PV827 C/C G/G C/C 

PV829 C/C G/G C/T 

PV831 C/C G/G C/T 

PV844 C/T G/G C/T 

PV845 C/C G/G C/C 

PV846 T/T A/A C/C 

PV847 C/C G/G C/C 

PV851 C/T G/A C/C 

PV852 C/C G/G C/C 

PV853 C/C G/G C/C 

PV857 C/C G/G C/T 

PV858 C/C G/G C/C 

PV862 C/C G/A C/C 

PV864 C/T G/A C/T 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVL – Porto Velho/RO 
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NRP – Novo Repartimento/AP 

  

Amostras 
SNP100 

(rs1065852) 
SNP1846 

(rs3892097) 
SNP2850 (rs 

16947) 

NRP203 C/T G/A C/C 

NRP204 C/C G/G C/T 

NRP206 C/C G/G C/C 

NRP207 C/T G/A C/C 

NRP208 C/T G/A C/T 

NRP210 C/T G/A C/C 

NRP211 C/C G/G C/C 

NRP212 C/C G/G C/T 

NRP214 C/T G/A C/T 

NRP215 C/T G/A C/T 

NRP216 C/T G/A C/C 

NRP217 C/C G/G C/C 

NRP218 C/C G/G C/C 

NRP220 C/C G/G C/T 

NRP222 C/C G/G C/T 

NRP223 C/C G/G T/T 

NRP227 C/T G/A C/T 

NRP228 C/C G/G C/T 

NRP229 C/C G/G T/T 

NRP233 C/C G/G C/T 

NRP234 C/C G/G C/T 

NRP236 C/C G/G T/T 

NRP238 C/C G/G C/C 

NRP240 C/C G/G T/T 

NRP244 C/C G/G C/C 

NRP246 C/T G/A C/C 

NRP250 C/T G/A C/C 

NRP251 C/C G/G C/C 
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Amostras 

SNP100 
(rs1065852) 

SNP1846 
(rs3892097) 

SNP2850 (rs 
16947) 

NRP252 C/C G/G C/T 

NRP253 T/T A/A C/C 

NRP254 C/C G/G C/C 

NRP255 C/T G/G C/C 

NRP258 C/C G/G C/T 

NRP259 C/C G/G C/C 

NRP262 C/C G/G T/T 

NRP263 C/C G/G C/C 

NRP267 C/T G/A C/C 

NRP269 C/C G/G C/T 

NRP287 C/C G/G C/C 

NRP285 C/T G/G T/T 

NRP1311 C/C G/G C/C 

NRP275 C/C G/G C/C 

NRP277 C/C G/G C/T 

NRP295 C/C G/G C/T 

NRP267 C/T G/A C/T 

NRP846 T/T A/A C/C 

NRP281 C/C G/G C/T 

NRP300 C/C G/G C/C 

NRP273 C/C G/G C/T 

NRP286 C/C G/G C/T 

NRP283 C/C G/G C/C 

NRP294 C/C G/G T/T 

NRP289 C/C G/G C/T 

NRP272 C/C G/G T/T 

NRP276 C/C G/G C/C 

NRP288 C/C G/G C/C 

NRP296 C/T G/A C/C 
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MCP – Macapá/AP 

  

Amostras 
SNP100 

(rs1065852) 
SNP1846 

(rs3892097) 
SNP2850 (rs 

16947) 

MCP068 C/C G/G C/T 

MCP130 C/C G/G C/C 

MCP135 C/C G/G C/T 

MCP112 C/C G/G C/C 

MCP278 C/C G/G C/C 

MCP043 C/C G/G C/T 

MCP1330 C/C G/G C/T 

MCP881 C//T G/A C/T 

MCP210 C/C G/G C/T 

MCP1345 C/C G/G C/C 

MCP092 C/C G/G C/C 

MCP293 C/C G/G T/T 

MCP009 C/C G/G C/C 

MCP054 C/C G/G C/T 

MCP049 C/C G/G C/T 

MCP019 C/T G/A C/T 

MCP087 C/C G/G C/T 

MCP081 C/C G/G C/T 

MCP057 C/T G/G C/C 

MCP134 C/C G/G C/C 
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Amostras 
SNP100 

(rs1065852) 
SNP1846 

(rs3892097) 
SNP2850 (rs 

16947) 

MCP029 C/T G/A C/C 

MCP080 C/C G/G C/C 

MCP942 C/C G/G C/T 

MCP063 C/C G/G C/T 

MCP819 C/C G/G C/T 

MCP090 C/T G/A C/T 

MCP944 C/C G/G C/C 

MCP018 C/C G/G C/T 

MCP123 C/C G/G C/T 

MCP866 C/T G/A C/C 

MCP088 C/C G/G T/T 

MCP096 C/C G/G C/T 

MCP883 C/C G/G C/C 

MCP034 C/C G/G T/T 

MCP072 T/T A/A C/C 

MCP060 C/T G/A C/T 

MCP608 C/C G/G C/C 

MCP083 C/C G/G C/C 

MCP895 C/C G/G C/T 

MCP013 C/C G/G C/C 

MCP200 C/C G/G C/C 

MCP1318 C/C G/G C/T 

MCP035 C/C G/G C/T 

MCP020 C/C G/G C/C 
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GNP – Goianésia do Pará/PA 

Amostras 
SNP100 

(rs1065852) 
SNP1846 

(rs3892097) 
SNP2850 (rs 

16947) 

GNP1332 C/C G/A C/T 

GNP1307 C/T G/A C/C 

GNP936 C/C G/G C/C 

GNP939 C/T G/A C/C 

GNP944 C/C G/G C/C 

GNP974 C/C G/G T/T 

GNP280 C/C G/G C/C 

GNP1400 C/C G/G C/T 

GNP1415 C/C G/G C/C 

GNP1411 C/T G/G C/C 

GNP1386 C/T G/A C/T 

GNP901 C/T G/A C/C 

GNP1318 C/C G/G C/T 

GNP1340 C/C G/G C/T 

GNP1311 C/C G/G C/T 

GNP1403 C/T G/A C/T 

GNP1395 C/T G/A C/C 

GNP1351 C/C G/G C/C 

GNP1354 C/C G/G C/T 

GNP1345 C/C G/G T/T 

GNP940 C/C G/G C/C 

GNP1355 C/C G/G C/C 

GNP1401 C/C G/G C/T 

GNP1407 C/C G/G C/C 

GNP904 C/C G/G C/T 

GNP1359 C/C G/G C/T 

GNP935 C/C G/G T/T 

GNP957 C/C G/G C/C 

GNP284 C/C G/G C/C 

GNP953 C/C G/G C/C 
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Amostras 
SNP100 

(rs1065852) 
SNP1846 

(rs3892097) 
SNP2850 (rs 

16947) 

GNP966 C/C G/G C/T 

GNP954 C/C G/G C/T 

GNP1417 C/C G/G T/T 

GNP1391 C/C G/G C/C 

GNP1398 C/C G/G T/T 

GNP1365 C/C G/G C/T 

GNP1371 C/C G/G C/T 

GNP1412 C/C G/G C/C 

GNP1408 C/C G/G C/T 

GNP943 T/T A/A C/C 

GNP1393 C/C G/G C/C 

GNP942 C/T G/G C/C 

GNP900 C/T G/A C/C 

GNP1366 C/C G/G T/T 

GNP967 C/C G/G C/T 

GNP902 C/C G/G C/T 

GNP1367 C/T G/A C/C 

GNP1413 C/C G/G C/T 

GNP1398 C/T G/A C/C 

GNP1355 C/C G/G C/T 

GNP1308 C/T G/A C/T 

GNP926 C/C G/G C/T 

GNP1336 C/C G/G C/C 

GNP1353 C/C G/G C/C 

GNP916 C/C G/G C/C 

GNP1387 C/C G/G T/T 

GNP1399 C/C G/G C/C 

GNP1329 C/C G/G T/T 

GNP903 C/T G/A C/C 

GNP1358 C/C G/G C/T 
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Amostras 
SNP100 

(rs1065852) 
SNP1846 

(rs3892097) 
SNP2850 (rs 

16947) 

GNP1404 C/C G/G T/T 

GNP292 C/C G/G T/T 

GNP1406 C/C G/G C/T 

GNP1339 C/C G/G C/C 

GNP1396 C/C G/G C/C 

GNP1361 C/C G/G C/C 

GNP1374 C/C G/G C/C 

GNP1373 C/T G/A C/C 

GNP934 C/C G/G C/T 

GNP1360 C/C G/G T/T 

GNP962 C/C G/G T/T 

GNP917 C/C G/G T/T 

GNP1395 C/C G/G C/T 

GNP1393 C/T G/A C/C 

GNP918 C/C G/G T/T 

GNP1363 C/C G/G C/T 

GNP1384 C/C G/G C/T 

GNP1368 C/C G/G C/C 

GNP1370 C/C G/G C/C 

GNP1357 C/C G/G C/C 

 


