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Resumo
SOARES, AP Mapeamento de epitopos das proteínas do vírus Zika na interação
materno-infantil pelo método de Spot-synthesis. [Dissertação (Mestrado em
Microbiologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São
Paulo, 2018.
O Vírus Zika é um arbovírus pertencente à família Flaviviridae e ao gênero Flavivirus,
é constituído por RNA de cadeia simples senso positivo e foi primeiramente descrito
em 1947 na floresta de Ziika, em Uganda. Este estudo, visa mapear os epitopos do
Vírus Zika (ZIKV), experimento que nos permite avaliar e compreender a resposta
imune do hospedeiro contra o vírus por meio da detecção de regiões
imunodominantes nas proteínas virais. O processo de identificação dos epitopos de
ZIKV foi realizado pela técnica de spot synthesis, que se baseia em arranjos de
peptídeos relacionados às proteínas do ZIKV. Amostras de soro de pacientes
residentes em áreas endêmicas de arboviroses, mães e bebês que apresentaram
sintomatologia típica foram selecionadas e triadas pelo método de ELISA e PCR real
time. Sequências de referência do vírus foram submetidas a análises in sílico, para a
determinação das áreas de interação na superfície da proteína e suas características
antigênicas, para efeito de comparação com a resposta observada pelas amostras .
Os experimentos evidenciaram um alta antigenicidade nas proteínas estruturais do
vírus, e em nas não-estruturais 1,3 e 5.
Palavras-chave: Zika, Spot-synthesis, Mapeamento de epítopos.
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Abstract
SOARES, AP. Mapping of epitopes of Zika virus proteins in maternal-infant interaction
by the Spot-synthesis method. [Master Dissertation (Microbiology)]. São Paulo:
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 2018.
The Zika virus is an arbovirus belonging to the genus Flavivirus of the Flaviridae family.
It consists of single-stranded positive-sense RNA and was first described in 1947 in
the Ziika Forest in Uganda. This study aims to map the Zika virus (ZIKV) epitopes, in
an experimental design that allows us to evaluate and understand the immune
response of the host against the virus by detecting immunodominant regions in the
viral proteins. The process of identification of the ZIKV epitopes was performed by the
spot synthesis technique, which is based on peptide arrangements related to the ZIKV
proteins. Serum samples from patients living in arboviruses endemic areas, mothers
and infants presenting typical symptoms were selected and screened by ELISA and
real time PCR. Reference sequences of the virus were submitted to in silico analyzes
to determine the interaction areas on the surface of the protein and its antigenic
characteristics, for comparison with the response observed by using serum samples.
The experiments demonstrated a high antigenicity in the structural proteins of the virus,
and in the non-structural proteins 1, 3 and 5.
Keywords: Zika, Spot-synthesis, epitope mapping
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1 Introdução
1.1 Vírus Zika
Em meados de 2015 um surto de etiologia desconhecida foi reportado no
nordeste do Brasil, os acometidos apresentavam sintomas difusos, como por exemplo,
febre leve, dores musculares e de cabeça, exantema e conjuntivite, mas o diagnóstico
clínico era limitado. Estas manifestações levantaram suspeitas para arboviroses
endêmicas da região, tais como Dengue e Chikungunya, entretanto, após a execução
de testes moleculares, constatou-se que a infecção era causada por um vírus ainda
não reportado em território nacional, começavam os relatos de Zika vírus (ZIKV) no
Brasil (1).
Esse vírus é transmitido por artrópodes, ou seja, um “athropod borne virus”
(arbovírus) e foi primeiramente isolado na floresta de Ziika, localizada perto de
Kampala capital de Uganda, de onde deriva seu nome. Foi identificado pela primeira
vez em macacos sentinela Rhesus em Abril de 1947 num campo de investigação de
febre amarela, onde um dos macacos que apresentou febre foi coletado e submetido
a análises que constataram a infecção por esse novo patógeno o ZIKV. Em Janeiro
do ano seguinte o ZIKV foi isolado em mosquitos da especie Aedes Africanus (1,2).
Posteriormente em 1952 em Uganda e também na Tanzânia ocorreu o primeiro
isolamento do ZIKV em seres humanos, e a confirmação experimental da transmissão
do vírus para camundongos e macacos se deu em 1956 (2,3).
O ZIKV, é um vírus pertencente à família Flaviviridae e ao gênero Flavivirus,
gênero tal que inclui outros vírus de grande relevância clínica como, os vírus da
dengue, febre amarela, febre do oeste do Nilo e encefalite de St. Louis (4,5).
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Fonte: mr.asm.org/content/29/3/487.figures-only
Figura 1: árvore filogenética mostrando linhagens africanas e asiáticas do vírus Zika, incluindo as
cepas que surgiram recentemente no Pacífico e no Brasil que são de origem asiática.

O ZIKV tem simetria icosaédrica, com um tamanho de ~50 nm, e está envolto
por um envelope lipídico. Seu genoma está classificado no grupo IV pela classificação
de Baltimore, pois é constituído por uma molécula de RNA com cadeia simples de
senso positivo, de aproximadamente 11 mil pares de base, com duas regiões não
codificantes e uma longa fase de leitura que codifica uma poliproteína de quase 3900
aminoácidos. Essa é clivada por proteases da célula hospedeira para originar a
proteína C do capsídeo, o precursor de membrana (prM), a proteína E do envelope, e
sete proteínas não estruturais, classificadas como NS1, NS2A e B, NS3, NS4A e B e
NS5. A superfície dos vírions é formada pelas proteínas E e M. A proteína E (∼53 kDa)
é glicosilada, e tem como funções de ligação a receptores celulares, permitindo a
fusão pH-mediada entre o envelope viral e a membrana endosomal intracelular após
a penetração viral na célula infectada que segue o contato do vírion com receptores
extracelulares (4,6).
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Fonte: www.elsevier.es/en-revista-medicina-universitaria-304-articulo-the-zika-virus-disease-an
Figura 2: ilustração esquemática das proteínas estruturais e não estruturais do vírus Zika, suas funções
e como estão organizadas no genoma viral.

Fonte: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354208003124?via%3Dihub
Figura 3: ilustração das etapas do ciclo de replicação do vírus Zika.

O vírus é transmitido principalmente por mosquitos do gênero Aedes, dentre
eles, o A. aegypti, A. africanus, A. albopictus, A. furcifer e A. taylori. O ciclo urbano é
mantido pelo A. aegypti (com possível envolvimento do A. albopictus) e o ciclo silvático
é realizado pelas outras três espécies (2,7).
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Preferencialmente o ZIKV mantém um ciclo silvático, onde ocorre em macacos
e mosquitos, mas anticorpos contra o vírus também foram encontrados em outros
mamíferos, como por exemplo, búfalos, elefantes, bodes, ovelhas, hipopótamos,
leões, gnus, zebras e roedores. A transmissão para os seres humanos em regiões
onde predomina o ciclo silvático é acidental, já em regiões onde existem pouc os
primatas não humanos, a transmissão torna-se ativa e o ser humano o principal
hospedeiro e reservatório do vírus, o que é observado no ciclo urbano (7).
1.2 Epidemiologia
No período de Maio a Novembro de 2015, dezoito dos vinte e sete estados do
país reportaram casos de infecções por ZIKV, essa nova epidemia chamou a atenção
do mundo para o Brasil pois, concomitantemente às infecções, ocorreu um aumento
nos casos de microcefalia na região, posteriormente modelos experimentais
confirmaram a relação entre o vírus e a microcefalia. As hipóteses propostas da
entrada do vírus no país consideram o período de Janeiro à Julho de 2014 como o
período mais provável para tal evento, e até o presente momento já foram relatados
casos de Zika nas Américas do sul, central, Estados Unidos e Europa (2,8).
A primeira epidemia conhecida causada por ZIKV fora do continente africano
ocorreu em 2007 na Micronésia, com o relato de 99 casos da doença confirmados em
aproximadamente dois meses, um surto subsequente ocorreu também em 2013 na
Polinésia Francesa, alarmando assim as autoridades de saúde para o potencial de
espalhamento da infecção, neste período ocorreu um aumento dos casos de
microcefalia, os quais na época não (2–4).
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Fonte: https://www.cdc.gov/zika/geo/index.html
Figura 4: distribuição mundial do ZIKV de acordo com a atividade de transmissão.

A primeira epidemia conhecida causada por ZIKV fora do continente africano
ocorreu em 2007 na Micronésia, com o relato de 99 casos da doença confirmados em
um período de aproximadamente dois meses. Um surto subsequente ocorreu em 2013
na Polinésia Francesa, alarmando assim as autoridades de saúde para o potencial de
espalhamento da infecção. Neste período ocorreu um aumento dos casos de
microcefalia, os quais na época não foram detectados. Somente após o
reconhecimento do surto de microcefalia no Brasil em 2015 que as autoridades de
saúde no Taiti revisitaram mulheres que estiveram grávidas e foram infectadas em
2013 e confirmaram casos de crianças nascidas com microcefalia (2,4,9). Estes dados
são relevantes pois indicam que a capacidade do vírus de causar uma síndrome
congênita antecede sua chegada ao Brasil.
O ZIKV era entendido como um vírus de pouca relevância clínica até então
quando circulava apenas na África e Ásia e infectou principalmente primatas
selvagens e mosquitos. Somente ocasionalmente o ZIKV causou infecção em
humanos antes do surto de 2007 na ilha de Yap na República da Micronésia (10).
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Pesquisadores africanos descreveram um padrão de espalhamento das
infecções causadas pelo Zika e percebeu-se que ele tende a seguir o mesmo
observado anteriormente com o vírus Chikungunya (CHIKV). Em suma, o padrão que
se iniciou em 2013 quando Chikungunya se espalhou mundialmente agora ocorre com
o Zika (11,12).
O ZIKV foi inicialmente associado no Brasil como uma síndrome “dengue-like”,
pois as manifestações clínicas apresentadas são muito similares às causadas pelo
vírus da dengue (DENV). Após a entrada do ZIKV no Brasil talvez em 2014, durante
o segundo semestre de 2015, ocorreu um aumento dos casos de microcefalia na
região nordeste do Brasil. A microcefalia é uma malformação congênita do sistema
nervoso central, e a relação com as infecções por ZIKV foi demonstrada em modelos
animais que mostraram redução na espessura do córtex cerebral dos filhotes de
camundongos, e também experimentos in vitro, por meio da infecção de neuroesferas
indicando a morte de células precursoras neuronais (13). Outra doença neurológica
grave também foi relacionada a infecção, a síndrome de Guillain-Barré (GB ou
Polirradiculoneurite aguda) (14), uma doença desmielinizante, que teve uma alta nos
casos durante o período de epidemia de ZIKV, enfatizando a importância do
entendimento dos mecanismos de infecção utilizados pelo vírus (13,15,16). No caso
da infecção pelos ZIKV e CHIKV a síndrome de Guillain-Barré parece envolver a
infecção de células do sistema nervoso periférico além de um componente autoimune.
Após o início dessa nova epidemia foi necessária uma grande mobilização dos
pesquisadores brasileiros, criando várias forças tarefas no Brasil e no exterior. Nosso
grupo participou efetivamente nos esforços para o treinamento de grupos de pesquisa,
pesquisa na virologia básica, no desenvolvimento de vacinas e métodos diagnósticos
mais específicos para a detecção do ZIKV. Apesar de todos os esforços para o
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desenvolvimento de novas tecnologias, ainda cabe à prevenção da propagação do
vetor, o papel crucial disponível para impedir o avanço do ZIKV (11).
1.3 Manifestações clínicas e complicações
As manifestações clínicas da infecção por ZIKV, são muito similares às
apresentadas na infecção pelo DENV. Sendo assim, o diagnóstico clínico diferencial
é limitado. Outro fato que dificulta o diagnóstico é que cerca de 80% das pessoas
infectadas são assintomáticas (6,17,18).
Nos indivíduos sintomáticos, as manifestações clínicas variam, e podem durar
de poucos dias até uma semana. Os sintomas são geralmente brandos e se
caracterizam por início súbito de quadro febril, artralgia,

exantema, rash

maculopapular ou conjuntivite não purulenta. Formas graves da doença são raras,
razão pela qual é incomum ocorrerem hospitalizações e óbitos (6,18,19). De acordo
com diretrizes do CDC (Center for Disease Control and Prevention), a suspeita de
infecção por ZIKV deve ocorrer quando dois ou mais sintomas (incluindo febre,
rubores, artralgia ou conjuntivite) estão presentes durante ou no período de até duas
semanas de estada em área endêmica do vírus (6,20).
1.3.1 Microcefalia
Após a associação da microcefalia com a infecção por vírus Zika (13), diversos
estudos foram iniciados no intuito de evidenciar quais as possíveis modificações o
ZIKV poderia ter sofrido para que sua infecção causasse tal alteração. Recentemente
análises filogenéticas evidenciaram que uma substituição de aminoácidos (serina em
asparagina, S139N) na proteína da membrana precursora viral exacerbou sintomas
em camundongos. A mutação S139N, provavelmente surgiu em 2013 na Polinésia
Francesa, antes do vírus saltar para o Brasil em 2015. Como observado em humanos
previamente, In vitro, essa mudança de aminoácidos tornou o vírus mais infeccioso
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para células progenitoras neurais de ratos e promoveu apoptose. A terrível seqüela
da infecção durante a gravidez poderia, portanto, ser o resultado de uma mutação viral
simples (21). No entanto outros fatores podem ter um papel relevante pois foi
observado um aumento na adaptação para o uso de codons humanos no ZIKV
asiático, o que facilitaria sua replicação (22).
A

microcefalia

consiste

numa

malformação

congênita

que

afeta

o

desenvolvimento do sistema nervoso central (SNC). O desenvolvimento do SNC em
humanos inicia na fase de gastrulação, em torno do 14° dia embrionário, quando
ocorre um espessamento da membrana ectodérmica, que dará origem à placa neural.
A partir daí, dois grandes processos vão correr de forma sequencial, a formação do
tubo neural e o desenvolvimento do prosencéfalo (6,16,23,24).
A fase de proliferação neuronal é complexa e ampla, ocorre durante o 2° e 4°
mês de gestação. Nesta fase temos não somente a proliferação neuronal, como
também se inicia a geração das células radiais gliais. Esta fase se prolonga do 5° mês
até o fim do 1° ano de vida, quando ocorre a proliferação glial. O processo inicial é
caracterizado por células tronco da matriz germinativa que se dividem de forma
simétrica, formam as unidades proliferativas neuronais‐gliais, que se distribuem na
zona periventricular. Após esta fase, inicia‐se uma divisão assimétrica, na qual cada
célula tronco dá origem a outra célula tronco e a uma célula neuronal pós‐mitótica.
Essa divisão assimétrica determina o tamanho da unidade proliferativa (6,23,24)
Os neurônios pós‐mitóticos migram ao longo das glias radiais para formar as
várias camadas do córtex cerebral. Cerca de 1/3 dos neurônios não usa o arcabouço
da glia radial e migra de forma tangencial na direção cortical (6).
As alterações do desenvolvimento do córtex cerebral apresentam‐se como um grupo
de malformações distintas e com patogênese ainda não bem definida. Entre as
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malformações corticais, um subconjunto de patologias tem sido associado a
alterações na migração celular e à neurodiferenciação. Além das alterações na
migração celular e neurodiferenciação, devem‐se considerar outros fatores na
patogênese das malformações corticais, tais como a proliferação celular, a morte
celular, o crescimento e o desenvolvimento intracortical pós‐migração e a formação
dos axônios e dendritos (6,23,24).
1.3.2 Diagnóstico da microcefalia
A associação observada entre a infecção fetal pelo ZIKV e a ocorrência de
microcefalia ao nascer tem elevado a importância de um diagnóstico preciso dessa
malformação. A medida do perímetro cefálico ao nascer abaixo de dois desvios‐
padrão da média para a idade gestacional tem sido usada para o diagnóstico clínico
de microcefalia. Apesar de ser um método simples e relativamente confiável para
diagnóstico, a simples medida do perímetro cefálico pode não refletir um cérebro
anormalmente pequeno e não oferece dados para evidenciar um formato anormal do
crânio. Também é importante uma análise de proporcionalidade do perímetro cefálico
em relação às outras medidas de crescimento do recém‐ nascido, como peso e
comprimento, pois isso é importante na definição da suspeita sobre a etiologia da
microcefalia (6,25–27). Apesar de ser uma medida objetiva, um estudo que verificou
a variação entre diferentes observadores evidenciou diferenças de mais de 2 cm em
5% delas. Assim, é necessário o treinamento do pessoal que executa a medida e
quando essa for limítrofe ou anormal, deve ser repetida (6,28).
Na presença de formas anormais de crânio por características familiares,
genéticas ou pela modelação do crânio decorrente do processo de nascimento, a
medida do perímetro cefálico pode ser enganosa e não refletir uma redução do tecido
cerebral. Uma das sugestões para reduzir os diagnósticos errôneos de microcefalia
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seria a repetição das medidas após um ou mais dias do nascimento, especialmente
na presença de cavalgamento de suturas ao nascer juntamente com medidas
limítrofes (5,19-22).
1.3.3 Diagnóstico diferencial etiológico das microcefalias
A patogênese da microcefalia é heterogênea, inclui de causas genéticas a
fatores ambientais. Portanto, qualquer fator que possa interferir a proliferação e a
diferenciação celular, pode induzir a microcefalia. Esses fatores podem afetar não
somente o desenvolvimento do cérebro mas também comprometer outros sistemas
(6).
As microcefalias congênitas adquiridas podem ser causadas por infecções
maternas de diversos patógenos como, toxoplasmose, citomegalovírus, herpes vírus,
sífilis, rubéola e a recentemente descrita a infecção por ZIKV. Exposição a drogas ou
substâncias tóxicas e carências nutricionais também são fatores que podem causar
microcefalia (6,25). Microcefalias congênitas genéticas podem estar associadas a
doenças cromossômicas

ou a determinados genes, como na microcefalia

autossômica recessiva (29). Por sua vez, as microcefalias pós‐natais são aquelas em
que a criança nasce com perímetro cefálico normal, há uma desaceleração do
crescimento craniano com o tempo, podendo ocorrer por fatores genéticos ou
patológicos (25). Dada a importância adquirida pelo ZIKV devido a ser o agente
causador de uma síndrome congênita tão grave e devido ao fato dele mostrar
reatividade cruzada com o DENV (29), tornou-se imperativo o desenvolvimento de
sistemas diagnósticos moleculares eficientes, rápidos e específicos.
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1.4 Diagnóstico laboratorial
O diagnóstico laboratorial da infecção por ZIKV baseia‐se principalmente em
testes de biologia molecular e sorológicos (30,31). A amplificação do RNA viral através
da Reverse Transcription‐Polymerase Chain Reaction (RT‐PCR) pode ser feita em
diversos materiais biológicos, como soro, leque, líquido amniótico, saliva e urina
(32,33).
Devido à reatividade cruzada entre Flavivirus, a interpretação dos testes
sorológicos para ZIKV, como Elisa IgM e IgG, hoje requerem uma validação pelo teste
de redução de placas por soroneutralização (Plaque‐Reduction Neutralization Test ou
PRNT) (30).
O PRNT é muito usado no contexto de pesquisa básica e aplicada mas no
entanto é laborioso, gasta muito tempo e não é prático no contexto clínico diagnóstico
de saúde pública.
1.5 Mapeamento de epitopos
A identificação e uso de imunógenos em sistemas biológicos, in vivo são de
grande

importância

na

área

da

imunologia.

Contudo

a

descoberta

e,

subsequentemente, o desenvolvimento de métodos para os sintetizar se tor nou cada
vez mais aplicada e explorada com um forte componente de uso de bioinformática
para predição de potencias moléculas de interesse (34–36). Esta área de pesquisa
teve um forte incentivo em 1990, quando Ronald Frank apresentou no 21th European
Peptide Symposium uma nova metodologia, rápida e eficaz, que consistia na síntese
paralela de peptídeos múltiplos em membranas constituídas de celulose, logo após
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esta apresentação o primeiro artigo abordando a técnica de spot-synthesis foi
publicado (36–38).
O mapeamento de epitopos é fundamental na compreensão da interação entre
os peptídeos e a ativação de resposta imune. Os epitopos são distinguidos conforme
o tipo celular que os reconhece e processa a proteína alvo, como por exemplo, células
dendríticas, macrófagos, linfócitos B e T por meio da apresentação por MHC de classe
II (39). Epítopos podem ser lineares ou conformacionais, sendo os lineares dispostos
linearmente em uma proteína (estrutura primária), já os conformacionais estão ligadas
as estruturas secundárias, terciárias e quaternárias das proteínas (39,40). A técnica
de mapeamento de epítopos possui inúmeras e importantes aplicações, como no
desenvolvimento de bioensaios para o estudo das interações entre ligante e receptor.
O método também se aplica no desenvolvimento de kits diagnósticos baseados
na tecnologia ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Também esta técnica
pode se desdobrar no desenvolvimento de novas vacinas e melhoria de vacinas já
existentes (39,40).

Desta forma a produção de segmentos proteicos, peptídeos

sintéticos, visa mimetizar o sistema de processamento e apresentação de antígenos,
apresentando apenas regiões determinantes no reconhecimento do dado patógeno e
direcionando a resposta de acordo com a estratégia empregada (36).
Aqui

cabe

esclarecer

que

apesar

dos

epítopos

reconhecidos

por

imunoglobulinas serem principalmente conformacionais, por uma questão de
praticidade, iniciamos este trabalho utilizando oligopeptídeos lineares de 15 amino
ácidos de comprimento com uma sobreposição de cinco amino ácidos, os quais
podem em princípio conter sequencias reconhecidas pela resposta humoral. Este
enfoque também permitiu a prova de conceito da tecnologia implementada no
laboratório durante esta fase deste trabalho.
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1.6 Bioinformática
Diversos algoritmos são utilizados para a determinar potenciais epítopos, com
base nas sequências dos antígenos. Este tipo de análise envolve cálculos baseados
em tabelas de valores de propriedades biofísicas dos vinte aminoácidos que
possibilitam calcular a probabilidade de ocorrência na superfície de proteínas ou como
parte de estruturas secundárias. Os algoritmos mais difundidos, são validados contra
bases de dados de epítopos determinados experimentalmente e comparados aos
índices de acerto de cada predição (41).
O mapeamento de epítopos lineares ou

conformacionais, se baseia em

algoritmos que determinam scores por meio de análises das diferentes características
da proteína alvo, como hidrofobicidade, flexibilidade, acessibilidade, e estrutura
secundária (41–43). Como esclarecido acima, a predição de epítopos por métodos
computacionais pode servir como base para o desenvolvimento de vacinas e testes
diagnósticos. Muitos autores já utilizam ferramentas para a determinação de epitopos
por métodos computacionais, inclusive no contexto ZIKA (41–43).
2 Justificativa
O seguinte projeto visa o mapeamento de epítopos das proteínas do vírus Zika,
pelo método de Spot-synthesis, um experimento rápido, eficiente e crucial, pois
permite um melhor entendimento na relação entre as proteínas antigênicas e a
ativação da resposta imune. O mapeamento de epítopos tem diversas aplicações, a
partir desta técnica poderemos desenvolver novos testes diagnósticos ou novas
vacinas, como também, melhorar a eficácia de vacinas já existentes. Com os
experimentos de mapeamento de epítopos podemos também determinar o perfil de
resposta ao vírus do grupo analisado, e no desenvolvimento de novos métodos
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diagnósticos do vírus. É importante ressaltar que os grupos de amostras aqui testados
fazem parte de alguns trabalhos importantes já estão publicados, foram interpretados
através do prisma da imunovirologia.
3 Objetivos
- Mapeamento de epitopos das proteínas do ZIKV e observação de possíveis padrões
de reconhecimento antigênico produzidos pela população estudada.
3.1 Objetivos específicos
- Inferir a transmissão materno fetal de anticorpos.
- Evidenciar potenciais epitopos nas proteínas do ZIKV.
4 Materiais e métodos
4.1 Coleta de amostras
As amostras foram classificadas, catalogadas com nome, data de nascimento,
sexo, data e hora da coleta e número de amostra, também para cada paciente foi
gerado um banco de dados com toda a sintomatologia relatada.
A coleta das amostras foi feita por sistemas de tubos à vácuo, com período de
garrote igual ou inferior a 1 minuto; em tubo seco, sem aditivos, 5 ml, com ou sem gel
separador (tampa amarela ou vermelha), após observada a retração do coágulo as
amostras foram centrifugadas à 3000 rpm por 10 minutos (44,45).
As amostras utilizadas neste trabalho, possuem positividade para IgG contra
ZIKV, determinada por ELISA (Coôrte de Sergipe) e positividade para o vírus em urina
e saliva determinadas por PCR (Coôrte Zika Jundiaí), já f oi demonstrado que a
detecção do ZIKV na urina e saliva, ocorre no período convalescente da doença,
portanto foram selecionadas as amostras de mães e bebês de Jundiaí para os
experimentos (46).
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Para um controle negativo nos experimentos, foi utilizado um soro humano
naïve (Sigma Aldrich, Germany), para verificar e subtrair reações inespecíficas dos
anticorpos com alguns peptídeos na membrana.
4.2 Síntese de peptídeos em membrana – spot synthesis
A técnica de spot synthesis foi utilizada no intuito de obtermos uma grande
variação no número de diferentes peptídeos. O uso de equipamentos de automação,
permite uma redução no tamanho e número dos spots (35–38). Para esta etapa de
síntese de membranas, contei com a colaboração do Prof. Dr. Carlos Francisco
Sampaio Bonafé, docente da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), e com
o Prof. Carlos Chavez Delphin Olorteghi da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG).
Como informado anteriormente no texto, foram construídas matrizes de
peptídeos sobrepostos com 15 e cinco aminoácidos de offset (sobreposição),
derivados das sequências das proteínas do ZIKV, numa membrana de celulose. O
acoplamento dos peptídeos foi realizado por meio de automação (ASP-222, Intavis).
O ciclo de acoplamento é iniciado pela ligação do C-terminal do peptídeo a membrana
de celulose, enquanto a porção N-terminal permanece não ligada.
Cerca de 50 nmol de cada peptídeo foram sintetizados no suporte de celulose
por meio da técnica de química de aminoácidos Fmoc-L. Foi realizada também a
acetilação N-terminal dos peptídeos para aumentar a sua estabilidade. Após a
montagem das sequencias peptídicas, os grupos protetores de cadeia lateral foram
removidos por tratamento com ácido trifluoroacético (35–38).

Após realizado o acoplamento dos peptídeos, a membrana está apta para os
testes. Primeiro é necessário realizar um passo de saturação da membrana, durante
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a noite com tampão de bloqueio. Realizada a etapa do bloqueio o conjunto de
peptídeos ligados à membrana é incubado com o soro teste diluído 1:100 durante 2h.
A detecção dos anticorpos que se ligaram aos peptídeos é detectada utilizando um
anticorpo anti-humano conjugado com fosfatase alcalina diluído a 1:2000 durante 1
hora (35–38).
Para a revelação dos anticorpos, adiciona-se um substrato de fosfatase, o
fosfato de 5-bromo-4 cloro 3 indolilo (BCIP) e o brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)2,5-difeniltetrazólio (MTT) (Sigma), que gera um precipitado azul ao ligar-se com o
peptídeo-anticorpo (35–38).
4.2.1 Regeneração de membranas
As membranas podem ser reutilizadas até 50 vezes após o uso, para isso são
submetidas a um tratamento de regeneração, que consiste em algumas lavagens com
reagentes. As membranas são tratada com 3 vezes lavagens durante 10 min com
dimetilformamida (DMF), seguido por outras 3 lavagens de 10 min cada com reagente
A (ureia 8M + SDS a 1% + 2-mercaptoetanol a 0,1%) e mais 3 Lavagens de 10 min
cada com reagente B (etanol/água/ácido acético nas proporções 50:40:10 vol/vol/vol).
Como controle é efetuado um teste com o conjugado, ou seja, após o bloqueio da
membrana o conjugado é incubado (35–38).

4.3 Enzyme-Linked Immunosorbment Assay (ELISA)

Este método é usado para detecção e ou quantificação de uma proteína
(anticorpo ou antígeno) num fluido biológico por meio do uso de um marcador neste
trabalho teve os testes de ELISA tiveram papel na triagem dos pacientes que
apresentam IgG positivo para ZIKV, com essa resposta podemos utilizar as amostras
no mapeamento de epítopos (46).
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4.3.1 ELISA IgG
O protocolo para a detecção de anticorpos IgG, foi desenvolvido pelo instituto
Pasteur de Dakar, Senegal, e inicia-se pela sensibilização a placa com 100 µl por poço
de anticorpos IgG contra o antígeno pesquisado, diluído em solução tampão de
diluição, conforme seu respectivo título, cobrir a placa om papel alumínio e incubar
por 1 hora à 37 ºC. Após a adição de 100 µl do antígeno pesquisado por poço, diluído
com tampão de diluição, seguindo seu respectivo título, cobrir a placa e incubar por 1
hora à 37 ºC. No próximo passo deve-se adicionar as amostras a serem testadas, 100
µl por poço, diluídas com tampão de diluição. O passo seguinte é a adição do
conjugado, 100 µl por poço e por fim adicionar, 100 ul por poço, do revelador e incubar
em temperatura ambiente por 2 min se usar TMB, ou 30 min se usar ABTS (47,48).
4.4 PCR Real-time
O PCR Real-Time é um método eficaz, pois é rápido, sensível e específico para
a detecção de ZIKV em fase inicial (aguda) da infecção enquanto há replicação viral
intensa, viremia, viruria ou enquanto houver vírus em fluídos corpóreos ou outros
tecidos acessíveis. O método de PCR Real-Time foi utilizado para triagem das
amostras obtidas para a confirmação da eventual presença de ácidos nucleicos virais
e com isto determinar melhor a fase da infecção e também auxilia na elucidação de
eventuais reações cruzadas durante infecção aguda com outros vírus da família
Flaviviridae nos testes de ELISA utilizando IgM (31).
4.5 Bioinformática
As proteínas codificadas pelo genoma do ZIKV foram modeladas, por meio da
ferramenta ITASSER, uma plataforma que permite modelar proteínas a partir das suas
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sequências de aminoácidos. Para pesquisar similaridades nas sequências utilizadas
para a construção da membrana, foi utilizada a ferramenta BLAST, que consiste em
um programa que busca similaridades nas sequências primárias das proteínas e
nucleotídeos (49).
Para a predição de epitopos, determinação de área de acessibilidade e
estrutura secundária das proteínas foram utilizados os programas, BEPIPRED e
NetSurfP, que são baseados em cálculos de acessibilidade da superfície da proteína,
os valores obtidos são calculados através da combinação dos scores de propensão
dos resíduos na proximidade espacial e os números de possível interação da proteína
com o solvente (50,51).
Também foi utilizada neste estudo a ferramenta PyMOL, para evidenciar os
epitopos nas estruturas das proteínas (52).
5 Resultados
5.1 Mapeamento
O mapeamento de epitopos foi realizado em duas membranas de celulose,
contendo os spots de pentadecapeptídeos do vírus. Ao todo são 719 spots, que
compreendem o genoma completo do ZIKV, incluindo as proteínas estruturais e nãoestruturais do vírus, com uma disposição de 15 aminoácidos com offset de 5
peptídeos. As amostras de soro escolhidas, após a triagem por ELISA e PCR, foram
testadas contra a membrana, gerando um sinal quantificado por digitalização
delimitada por campos pelo programa Totallab Quant (Nonlinear Inc., Durham NC,
USA), modo spot array.
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5.2 Amostras Jundiaí (grupo I)
Foram

coletadas

amostras

de

mães

e

recém-nascidos

(RN)

em

acompanhamento médico em período convalescente da infecção por ZIKV.
As amostras selecionadas para este trabalho apresentaram positividade para
ZIKV em PCR Real time em urina e saliva.
Tabela 1: tabela com a sintomatologia dos pacientes de Jundiaí.
Amostras

Idade

Sintomatologia

PCR ZIKV urina e saliva

Ultrassom fetal

Mãe 87

29

Nega

Positivo

Normal

Mãe 128

15

Cefaleia, mialgia e artralgia

Positivo

Normal

RN

Peso (g)

Tamanho (cm)

Microcefalia

Soro PCR ZIKV

RN 87

3010

50

Negativo

Negativo

RN 128

3430

51

Negativo

Negativo

Os resultados obtidos foram analisados individualmente mães e bebês e
comparados, por meio da subtração dos resultados obtidos na resposta dos bebês
dos valores obtidos nas respostas das mães, no intuito de avaliar as diferenças nas
respostas, o que nos permite avançar no entendimento da interação e transmissão
materno-fetal dos anticorpos.
5.2.1 Amostras 87 mãe e filho
O primeiro par de amostras analisado foi o da mãe e RN 87, amostras
pertencentes a Coorte Zika Jundiaí, as quais recebi por meio de colaboração com o
Prof. Dr. Saulo Duarte Passos, da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Além das
amostras cedidas, o Prof. Saulo também me forneceu os dados clínicos e laboratoriais
dos pacientes.
A paciente 87 acompanhada durante a gestação, tinha 29 anos de idade e
apresentou uma gravidez de risco, pois desenvolveu diabetes gestacional. Em
anamnese a mãe 87 não relatou sintomatologia clínica sugestiva de arbovirose.
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O teste de RT-PCR no soro mostrou-se negativo, já o RT-PCR realizado na
urina da paciente teve resultado positivo, indicando que a paciente está em um
período de convalescência da infecção, pois o ZIKV é encontrado na urina em um
período após a viremia primária, pois as partículas virais podem ser detectadas por
maior período de tempo na urina do que no soro (32,53–55), por isso essa paciente
foi selecionada como candidata para o experimento de spot-synthesis.
O RN 87 apresenta peso e tamanho normais, sem sinais de microcefalia e o
teste de RT-PCR no soro se mostrou negativo.
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Gráfico 1. Mapeamento dos potenciais epitopos da proteína poliproteína do ZIKV, com a amostra de
uma mãe em período convalescente da doença, coletada em Jundiaí. Os dados apresentados foram
normalizados em numa escala de 0 a 1 (eixo Y) após a subtração de valores de “background” obtidos
de spots minimamente reativos, que se mostraram próximos à intensidade da membrana fora dos spots,
também após subtração dos valores obtidos no controle negativo, que consiste num soro humano
naïve. A linha vermelha tracejada representa um corte, para evidenciar as sequências de peptídeos
que obtiveram as maiores densidades nos spots. Abaixo do gráfico se encontra uma representação
esquemática do posicionamento dos spots, em relação a poliproteína do ZIKV e para cada uma das
unidades sua quantidade de aminoácidos, seguindo a ordem de localização na membrana.
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A amostra da paciente 87 mostrou-se muito reativa em diversos spots, após a
subtração do background e do resultado do teste com o soro naïve humano. Pode se
observar uma grande resposta contra as proteínas estruturais do ZIKV, proteínas
estas as quais até o momento não possuem registro da sua capacidade de
imunogenicidade, com isso este teste mostra essas proteínas que compõem a
estrutura do virion com uma alta capacidade imunogênica, que ainda não foi explorada
a fundo até o momento.
Outras proteínas, ainda não descritas como imunogênicas também se
mostraram reativas nesta amostra, como poderemos melhor observar no gráfico 2.
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Gráfico 2. Potenciais epítopos reconhecidos pela amostra 87 da mãe.

No gráfico 2, podemos observar quais foram os peptídeos melhor sucedidos no
mapeamento, após o corte na densidade de 0,7. Esses resultados evidenciam que na
resposta da mãe 87 podemos ver reação tanto com peptídeos encontrados nas
proteínas estruturais, quanto nas não-estruturais, proteínas as quais não é esperada
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uma típica reação imune, proteínas não-estruturais 2A, 2B, 3, 4A e 4B se mostraram
potencialmente reativas com a amostra da mãe 87.
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Gráfico 3. Mapeamento dos potenciais epitopos da proteína poliproteína do ZIKV, com a amostra de
um RN em período convalescente da doença, coletada em Jundiaí. Os dados apresentados foram
normalizados em uma escala de 0 a 1 (eixo Y) após a subtração de valores de “background” obtidos
de spots minimamente reativos, que se mostraram próximos à intensidade da membrana fora dos spots
e subtração do controle negativo, que consiste em um soro humano naïve.

Pode-se observar uma resposta parecida do RN 87 com sua mãe, evento já
esperado, pois esses anticorpos presentes no RN são transmitidos pela mãe, durante
a gestação e no período de amamentação (56).
Na resposta do RN, existe um alto pico de densidade nos spots
correspondentes às proteínas estruturais do vírus, com o spot de maior reatividade na
proteína C, a qual constitui o capsídeo viral.
Observa-se também o padrão parecido com a resposta da mãe, com spots
reativos nas proteínas não-estruturais 2, 3 e 4.
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Gráfico 4. Potenciais epitopos reconhecidos pela amostra 87 RN.
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Gráfico 5. O gráfico acima ilustra a subtração das respostas da mãe e do seu filho, os resultados
evidenciaram uma maior reatividade das matrizes de peptídeos com amostra da mãe do que com a do
seu filho recém-nascido (RN), pois podemos ver que mesmo após a subtração das respostas, a mãe
ainda possui alguma reatividade contra as matrizes e peptídeos, resposta já esperada pela transmissão
dos anticorpos da mãe para o feto.
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Outro tipo de análise comparativa realizada foi a subtração da resposta do RN
da reposta da mãe, com isso podemos observar uma maior resposta da mãe contra
os peptídeos, o que já é esperado sendo que somente uma porcentagem dos
anticorpos são transmitidos para o feto (imunização passiva), evidenciado gráfico 5
(56).
5.2.2 Amostras 128 mãe e filho
O segundo par de amostras analisado foi o da mãe e RN 128, amostras
pertencentes também a Coorte Zika Jundiaí.
A paciente 128 foi acompanhada durante a gestação, tinha apenas 15 anos
de idade sendo assim foi incluída no grupo de risco gestacional, pelo fato de possuir
pouca idade. Em anamnese a mãe 128 apresentou cefaleia, mialgia e artralgia,
sintomas característicos de arbovirose (57).
O teste de RT-PCR no soro desta paciente também mostrou-se negativo, o RTPCR realizado na urina da paciente teve resultado positivo, indicando também que a
paciente 128 também passava pelo período de convalescência da infecção durante a
coleta (32,53–55).
Durante a avaliação física e sintomatológica do RN 128, o neonato também
apresentou normalidade em seu peso e tamanho, e não apresentou sinais de
microcefalia. O teste de RT-PCR no soro teve resultado negativo.
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Gráfico 6. Mapeamento dos potenciais epitopos da proteína poliproteína do ZIKV, com a amostra da
mãe 128 em período convalescente da doença, coletada em Jundiaí. Os dados apresentados foram
normalizados em uma escala de 0 a 1 (eixo Y) após a subtração de valores de “background” obtidos
de spots minimamente reativos, que se mostraram próximos à intensidade da membrana fora dos spots
e subtração do controle negativo.

Mapeamento de epítopos com a amostra da mãe 128, mostra uma alta
reatividade contra os peptídeos na membrana, com mais spots reativos que na
amostra testada anteriormente.
Essa maior reatividade, pode se dar ao fato de que essa paciente apresentou
um maior título de anticorpos contra o vírus, mas não é possível afirmar se é essa a
causa da maior reatividade pois não foi possível realizar a titulação dos anticorpos das
amostras, pelo fato de que para realizar o mapeamento de epitopos foi necessário um
grande volume das amostras, impossibilitando a execução de testes complementares
para a verificação de mais dados das amostras.
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Gráfico 7. Potenciais epítopos reconhecidos pela amostra 128 mãe.

Após aplicado o cutoff, podemos visualizar melhor os peptídeos mais reativos
contra a amostra de soro da mãe 128.
Pode-se observar uma alta reatividade com as proteínas estruturais e nãoestruturais, com diversos spots obtendo alta reatividade nas proteínas não-estruturais
1, 2A e 2B, 3, 4A e 4B e 5.
Das proteínas estruturais apenas houve alta reatividade nas proteínas C e E ,
que está evidenciado no gráfico 7. Esse tipo de resposta é interessante, pois até o
momento, os mapeamentos que vem sendo realizados para o melhor entendimento
da resposta imune dos hospedeiros contra o ZIKV, focam nas proteínas nãoestruturais, como por exemplo a proteína NS1 (58).
A partir destes resultados, mais estudos devem ser realizados para o melhor
entendimento da resposta imune dos hospedeiros contra as proteínas estruturais do
ZIKV.
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Gráfico 8. Mapeamento dos potenciais epitopos da proteína poliproteína do ZIKV, com a amostra de
um RN em período convalescente da doença, coletada em Jundiaí. Os dados apresentados foram
normalizados em uma escala de 0 a 1 (eixo Y) após a subtração de valores de “background” obtidos
de spots minimamente reativos, que se mostraram próximos à intensidade da membrana fora dos spots,
e subtração do controle negativo.

Uma resposta parecida pode ser observada também com a amostra do RN 128,
com alta reatividade contra as proteínas estruturais quanto contra as não-estruturais.
Após a realização do cutoff, ficou evidenciado na resposta do RN 128, uma reatividade
dos anticorpos contra as matrizes de peptídeos que compõem as proteínas, nãoestruturais 1, 2A e B, 3, 4A e 5, e contra as matrizes que compõem as proteínas
estruturais C e E, apresentado no gráfico 8.
A resposta observada na mãe 128 e no RN 128 é bem similar, evidenciando
também a transmissão de anticorpos da mãe para o RN, o mesmo tipo de análise de
subtração dos valores de densidade obtidos na resposta do RN, dos valores obtidos
da densidade dos spots na resposta dos anticorpos da mãe contra as matrizes de
peptídeos, evidenciado no gráfico 9.
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Gráfico 9. Potenciais epítopos reconhecidos pela amostra 128 RN.
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Gráfico 10. O gráfico acima ilustra a subtração das respostas da mãe e do seu filho, os resultados
evidenciaram uma maior reatividade das matrizes de peptídeos com amostra da mãe do que com a do
seu filho recém-nascido (RN), pois podemos ver que mesmo após a subtração das respostas, a mãe
ainda possui alguma reatividade contra as matrizes e peptídeos.
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5.3 Pool de mães e filhos (grupo II)

Os gráficos abaixo mostram os resultados obtidos dos mapeamentos de
epitopos com pools de amostras de mães e seus bebês, que apresentaram
positividade de IgG em ELISA para ZIKV.
As amostras as quais foram utilizadas nesse pool provém de Sergipe, durante
o período de surto de ZIKV na região, no início de 2016. Clinicamente, as mães
apresentaram sintomatologia típica de arboviroses e após o teste de ELISA constatouse que as pacientes haviam entrado em contato com o vírus, pois apresentaram
positividade somente para IgG contra ZIKV.
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Gráfico 11. Mapeamento dos potenciais epitopos da proteína poliproteína do ZIKV, reconhecidos pelo
pool de amostras de mães IgG positivas para o vírus Zika, coletadas em Sergipe durante o período de
surto de ZIKV em 2016. Os dados apresentados foram normalizados em uma escala de 0 a 1 (eixo Y)
após a subtração de valores de “background” obtidos de spots minimamente reativos, que se
mostraram próximos à intensidade da membrana fora dos spots, e subtração do controle negativo.
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O padrão de resposta observado no mapeamento utilizando o pool de amostras
de mães IgG positivas para ZIKV, é similar a resposta observada nas outras amostras
já testadas, evidenciado no gráfico 11.
Na análise de dados antes de realizar a normalização dos mesmos, a
densidade observada nos spots foi muito mais alta, provavelmente devido ao maior
título de anticorpos presente na amostra.
Pelo fato do volume das amostras analisadas ser baixo, não foi possível a
realização da titulação dos anticorpos. Portanto, para evitar reações prozona que
podem ocorrer devido a um alto título de anticorpos presentes na amostra de soro é
desproporcional em relação à quantidade de antígeno do teste, gerando resultados
falso-negativos (59), foi utilizado um baixo volume das cinco amostras que compõem
os pools da mãe e do RN, aproximadamente 5 μL de cada amostra e após a realização
foi executada a diluição das mesmas em 1:100.
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Gráfico 12. Potenciais epítopos reconhecidos pelo pool de amostras das mães IgG positivas contra
ZIKV.

A gráfico 12 mostra os spots mais intensos na membrana após o cutoff
realizado, novamente obtendo resposta nas mesmas regiões já observadas, com o
spot mais intenso na proteína NS3, e com diversos spots novamente muito intensos
nas proteínas estruturais do ZIKV.
As proteínas estruturais do ZIKV vêm se mostrando altamente reativas no
modelo experimental utilizado neste trabalho, isso pode ocorrer devido a exposição
destas proteínas na estrutura do vírus, sendo assim as primeiras proteínas a serem
reconhecidas pelos anticorpos produzidos pelos pacientes, refletindo assim no
reconhecimento dos peptídeos na membrana.
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Gráfico 13. Mapeamento dos potenciais epitopos da proteína poliproteína do ZIKV, reconhecidos pelo
pool de amostras dos bebês IgG positivos para o vírus Zika, coletadas em Sergipe durante o período
de surto de ZIKV em 2016. Os dados apresentados foram normalizados em uma escala de 0 a 1 (eixo
Y) após a subtração de valores de “background” obtidos de spots minimamente reativos e subtração
do controle negativo.
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Gráfico 14. Potenciais epítopos reconhecidos pelo pool das crianças IgG positivas contra ZIKV.

Nos gráficos 13 e 14, estão evidenciados os resultados do mapeamento com o
pool de amostras das crianças, as quais são filhos das mulheres das amostras
utilizadas nos gráficos 11 e 12.
No intuito de verificar reações cruzadas nas respostas obtidas com as amostras
IgG positivas para ZIKV, foi realizado um pool de amostras IgG positivas para DENV
e cruzado contra as proteínas de ZIKV sintetizadas na membrana, ilustrado no gráfico
15.
Após avaliado o padrão de resposta obtido com as amostras positivas para
DENV, foi realizado também uma comparação entre os epítopos encontrados na
somatória das amostras ZIKV positivas e as amostras DENV positivas, evidenciado
nas figuras 20, 21 e 22, situada no tópico seguinte.
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5.4 Pool de amostras IgG positivas para DENV
P o o l d e a m o s t r a s s o r o p o s it i v a s p a r a d e n g u e
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Gráfico 15. Mapeamento de epitopos realizado com um pool de amostras IgG positivas para DENV,
esse experimento tem a finalidade de evidenciar reações cruzadas dos anticorpos anti-DENV, contra
as matrizes de peptídeos de ZIKV.

5.5 Análise da somatória das respostas obtidas nas amostras
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Gráfico 16. Potenciais epitopos da poliproteína do ZIKV, após somatória e normalização das amostras
testadas.
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Gráfico 17. Spots que obtiveram maior densidade nos spots após somatória das amostras.

D e n s id a d e o b t id a n o s s p o t s n o r m a liz a d a

Z IK V Ig G +

C o m p a ra ç ã o d a s re s p o s ta s

D E N V Ig G +

1 .0

0 .9

0 .8

0 .7
0

30

60

90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 630 660 690

N ú m e ro d o s p o t

N S1

N S2A

NS

N S3

2B
352

226

130

NS
4A

617

127

N S 4B

N S5

p r /M

C

E

251

903

122

168

500

R e s íd u o s

Gráfico 18. Gráfico comparativo entre as respostas das amostras IgG positivas para ZIKV e IgG
positivas para DENV.

5.6 Predição de epitopos e modelagem por homologia
Foi realizada uma predição de epitopos lineares e estrutura secundária para as
proteínas que se mostraram mais promissoras nos experimentos de mapeamento.
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Esse tipo de análise foi realizado no intuito de uma comparar a resposta observada
nos experimentos e a resposta sugerida pela predição de epitopos. Com a predição
de estrutura secundária é possível obter por meio de modelagens por homologia das
proteínas, observar a nível estrutural superfície e estrutura das proteínas do vírus, nos
permitindo um melhor entendimento do motivo da ligação destes anticor pos dos
pacientes nos peptídeos de ZIKV.
Nas proteínas estruturais do vírus, pode-se observar muitas regiões de alto
score de probabilidade de ser um potencial epítopo, devido a sua acessibilidade ao
solvente e sua estrutura secundária, que permite a acessibilidade de anticorpos (41–
43).

Figura 5. Modelagem por homologia das proteínas não-estruturais do ZIKV. As cores na superfície das
proteínas evidenciam os resultados de predição dos epitopos (em azul), região onde se sobrepõe o
resultado da membrana e a predição (em roxo), região onde está o peptídeo reativo, resultante da
ligação contra os anticorpos anti-ZIKV na membrana (em vermelho), região do peptídeo reativo,
resultante da ligação dos anticorpos anti-DENV (em verde), a região onde se sobrepõe o peptídeo
reativo contra os anticorpos anti-ZIKV e anti-DENV (em laranja) e a região onde se sobrepõe a resposta
dos anticorpos anti-DENV com a predição de epitopos (em ciano) . Em superior na figura estão situadas
as modelagens que evidenciam as superfícies das proteínas, em (A) pode-se observar a NS1 do ZIKV,
em (C) a proteína NS3 e em (E) a proteína NS5. Na parte inferior da figura podemos ver as modelagens
das proteínas evidenciando as estruturas das mesmas, em (B) a proteína NS1, em (D) a proteína NS3
e em (F) a proteína NS5.
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Nas proteínas não-estruturais, algumas regiões das proteínas as quais
obtiveram alto score de probabilidade de reconhecimento se sobrepõem com a
resposta observada na membrana, como evidenciado na figura 5.
A proteína NS1 possui uma região onde ocorre essa sobreposição, na predição
de estrutura secundária a proteína se apresenta com uma estrutura composta por uma
espiral (coil), exposta ao solvente.
As proteínas NS2A, NS2B, NS4A e NS4B, possuem algumas regiões as quais
se mostraram com alto potencial de reconhecimento na predição de epitopos, mas as
mesmas não reagiram tão bem na membrana, sendo assim, essas proteínas não se
mostram interessantes do ponto de vista imunogênico.
A proteína NS3 se mostra também com grande potencial imunogênico, com
diversas regiões de alta acessibilidade ao solvente e altos scores de probabilidade de
reconhecimento. Algumas regiões na NS3 se mostram reativas na membrana e que
se sobrepõem com a predição de epitopos.
Foram identificadas também regiões as quais obtiveram alta reatividade na
membrana, mas não cruzaram com a predição de epitopos,.Por fim vamos olhar a
proteína NS5, a qual se mostrou altamente reativa na membrana, e com diversas
regiões que se mostram com um alto score de probabilidade de epitopos. Podemos
observar também uma sobreposição na resposta do pool soros com IgG anti-DENV
com a resposta dos soros anti-ZIKV, mostrando uma possível região de reação
cruzada dos anticorpos contra ZIKV e contra DENV.
Algumas regiões obtiveram alta reatividade contra as matrizes de peptídicas os
soros anti-ZIKV e anti-DENV, mas não obtiveram alto score de probabilidade na
predição de epitopos.
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Uma região da NS5 obteve alta reatividade com o pool anti-DENV e alto score
de probabilidade na predição, mas sem reação cruzada com os soros anti-ZIKV.

Figura 6. Modelagem por homologia das proteínas estruturais do ZIKV. As cores na superfície das
proteínas evidenciam os resultados de predição dos epitopos (em azul), região onde se sobrepõe o
resultado da membrana e a predição (em roxo), região onde está o peptídeo reativo, resultante da
ligação contra os anticorpos anti-ZIKV na membrana (em vermelho), região do peptídeo reativo,
resultante da ligação dos anticorpos anti-DENV (em verde), a região onde se sobrepõe o peptídeo
reativo contra os anticorpos anti-ZIKV e anti-DENV (em laranja) e a região onde se sobrepõe a resposta
dos anticorpos anti-DENV com a predição de epitopos (em ciano e amarelo na proteína E).

Nas proteínas estruturais, as proteínas C e E se mostraram muito reativas nos
modelos experimentais utilizados. A proteína C possui duas regiões as quais
obtiveram uma alta reatividade na membrana e alto score de probabilidade na
predição de epitopos. Foi observada alta reatividade dos soros anti-ZIKV e anti-DENV.
Como esperado, a proteína E mostra-se também muito reativa contra os soros dos
pacientes testados.
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6 Discussão e conclusão
A primeira proteína a ser mapeada pela ordem de síntese da membrana foi a
proteína não-estrutural 1 (NS1), esta possui uma função multifatorial de virulência para
o ZIKV (60), sendo assim foi escolhida como a primeira a ser analisada. No entanto
temos dados preliminares sob análise das demais proteínas estruturais e não
estruturais do ZIKV. A proteína NS1 é bem conservada entre os flavivírus. Ela contém
12 cisteínas, é glicosilada de forma semelhante a outras proteínas não-estruturais do
vírus (61).
A NS1 glicosilada, associa-se aos lípidios formando um homodímero no interior
das células, necessário para a replicação viral tardia na infecção. Além dessa função
a NS1 é também secretada no espaço extracelular como uma partícula de lipoproteína
hexamérica, que está envolvida na evasão imune e patogênese pela interação com
componentes tanto do sistema imune inato quanto adaptativo, bem como de outros
fatores do hospedeiro (60,62). O principal marcador antigênico da infecção viral é a
NS1, em combinação com outros marcadores, como biomarcador para a detecção
precoce da infecção pelo DENV. A sequência codificadora NS1 é suspeita de ser um
dos principais fatores genéticos subjacentes das diversas consequências clínicas das
infecções causadas por Flavivírus (mais de 70 membros). Contudo, pouco se sabe
sobre a NS1 do ZIKV, que apresenta uma relação com patogênese aparentemente
diferente quando comparada com outros Flavivírus (60–64).
A proteína NS1 dos Flavivírus possui três domínios distintos, são eles, o
domínio um, constituído por uma cadeia N-terminal β-barril (“β-roll”) hidrofóbica
localizado entre o aminoácido 1 até o 29 da proteína, o domínio dois, constituído de
uma asa alfa/beta localizada entre os aminoácidos 38 e 151 e uma porção C -terminal
β-pregueada central contendo uma extensa folha beta, localizado entre os
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aminoáciods 181 e 352. Possui doze cisteínas invariantes que formam seis ligações
dissulfeto por monômero (63).
Os seguimentos que intervalam esses domínios (30-37 e 152-180) formam um
subdomínio “conector”, é formado de 3 cadeias de folhas (“β sheet”) que liga a asa
aos domínios central β-barril e β-pregueada (63).
A unidade fundamental é um dímero plano em forma de cruz, formado através
das malhas β-entrelaçadas de ponta a ponta. Na face interna do dímero, o domínio βbarril e a alça adjacente formam uma superfície hidrofóbica. A face externa do dímero
é polar e contém os locais de glicosilação. No hexâmero NS1, três dímeros se juntam
com as faces polares glicosiladas apontadas para fora e as faces hidrofóbicas
apontadas para dentro de modo que possam interagir com moléculas lipídicas na
partícula de lipoproteína NS1 secretada (63).
Ao olharmos para a subtração das intensidades relativas das mães dos bebês,
observamos um padrão de reconhecimento parecido para o domínio dois, mas com
uma menor intensidade de sinal obtida, isso provavelmente ocorre pelo fato da
transmissão de anticorpos da mãe para os bebes, via transplacentária por volta de
90% do total de anticorpos no soro da mãe para o bebê (65), e também via
amamentação onde a predominancia de anticorpos transmitidos é da classe IgA e
uma pequena parte é da classe IgG e IgM (65,66).
As proteínas NS2A, NS2B, NS4A e NS4B não se mostraram de muito interesse
no carater de resposta imunológica do hospedeiro contra no modelo experimental
utilizado neste trabalho. Portanto não serão extensamente explanadas nesta
dissertação, mais estudos são necessários para obervar o comportamento da
resposta de mais amostras contra essas proteínas do ZIKV.
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A proteína NS3 exerce uma crucial função para a replicação do ZIKV, função
esta que possui características enzimaticas, que realizam a catalize e processamento
da poliproteína do vírus. Ainda não é clara a causa da proteína NS3 abrigar estas
várias capacidades catalíticas na poliproteína viral, entretanto a conservação deste
arranjo através do gênero Flaviviridae sugere alguma relevância funcional (62).
Nos Flavivirus a proteína NS3 possui um domínio com a função de protease
que por sua vez cliva o precursor da poliproteína dos flavivirus de 375 kDa pelo
domínio N-terminal da NS3 (62). A clivagem das junções C-prM, prM-E, E-NS1, NS4ANS4B e também a NS1-NS2A, é realizada por peptidases da célula hospedeira
localizada no retículo endoplasmático. As ligações peptídicas entre NS2A-NS2B,
NS2B-NS3, NS3-NS4A e NS4B-NS5 são clivadas pela proteína NS3 viral (62,67).
Sendo assim, a atividade de protease da NS3 é essencial para a replicação viral e sua
inibição é considerada como estratégia de intervenção valiosa para o tratamento de
infecções causadas por Flavivirus (62,67).
A atividade da NS3 é dependente da associação de uma região de 40
aminoácidos da proteína NS2B, que por sua vez atua como um cofator para a sua
ativação, resultando na formação de um complexo heterodimérico, o qual cumpre
papel semelhante à uma chaperona, que desempenha papel importante para que a
NS3 seja estabilizada (62,67,68).
Algumas regiões da NS3 se mostraram ativas em associação com membrana
devido a sequências observadas em predições de estrutura secundaria expostas na
proteína com alta superficíe de acessibilidade absoluta e com estrutura composta por
espirais e folhas beta. Estas predições indicam, uma região de alto potencial
imunogênico, como evidenciado nos gráficos da somatória das respostas observadas,
e nas proteínas ilustradas nas figuras.
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A proteína NS5 é a maior e a mais conservada entre os Flavivirus e possui três
atividades

enzimáticas.

Em

sua

região

N-terminal,

possui

atividade

de

guanililtranferase e S-adenosilmetionina metiltransferase, compreendida em 320
resíduos dessa região. A guanililtranferase é responsável por adicionar uma molécula
de GTP (trifosfato de guanosina) na ponta 5' do RNA viral após a atividade de RTP
(remover um grupo fosfato) de outra proteína não estrutural do vírus, a NS3. A
atividade da NS3 permite que a NS5 forme uma ponte trifosfato capeando o RNA. A
enzima S-adenosilmetionina metiltransferase então transfere um grupo metil da Sadenosilmetionina para o sétimo nitrogênio da guanina, completando finalmente o
capeamento do RNA genômico (69,70).
Na região C-terminal (entre os resíduos 420 e 900), possui atividade de RNA
polimerase RNA-dependente, sendo a responsável pela polimerização do RNA
intermediário (senso negativo) que serve de molde para a síntese de outras moléculas
de RNA simples fita de senso positivo que serão encapsidadas no vírion (69,70).
Entre os domínios metiltransferase e polimerase, a proteína tem uma sequência
de aminoácidos interdomínios que funciona como sinal para localização nuclear, e já
foi encontrada no núcleo de células de mamífero infectadas. Essa sequência é
reconhecida com alta especificidade pelas subunidades das importinas (β-importina,
principalmente) reconhecedoras de sequência de localização nuclear, apesar de toda
replicação dos Flavivirus acontecer no citosol (69,70).
Nessa região interdomínios, a NS5 também possui uma região de fosforilação
pela CK2 (Caseína Quinase II). Mais precisamente, o resíduo de treonina-395.
Acredita-se que ambos o sinal de localização nuclear e o sítio de fosforilação pela
CK2 sejam formas de regulação da presença da NS5 no citoplasma da célula
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infectada, indicando que a atividade da NS5 só é necessária em momentos
específicos da infecção, como durante a replicação do RNA genômico (69,70).
Em todos os Flavivirus, as proteínas que apresentam atividade de RNA
polimerase possuem uma sequência específica de aminoácidos: o motivo Gly-AspAsp, típico em RNA polimerases e que constitui o sítio catalítico (69,70).
No modelo experimental utilizado neste trabalho a proteína NS5 se mostrou de
grande potencial imunogênico, com algumas regiões reativas na membrana e muitas
regiões com alto score de probabilidade na predição de epítopos.
As regiões reativas na membrana mostraram-se na predição de estrutura
secundaria, como estruturas expostas na proteína com alta acessibilidade absoluta
ao solvente e constituídas principalmente por alfa-hélices e em algumas regiões são
constituídas por espirais na proteína.
O potencial de reconhecimento imunológico da proteína NS5 já havia sido
observado em outros trabalhos (71–73), mais estudos serão realizados na sequência
deste trabalho, na tentativa de elucidar melhor os mecanismos imunogênicos das
proteínas do ZIKV.
Duas das proteínas não-estruturais do ZIKV se mostraram altamente
reconhecidas pelas amostras testadas neste trabalho, as proteínas C e E, já a proteína
pr/M não obteve um alto score de probabilidade de epitopos e nem um alto
reconhecimento na membrana, portanto não será amplamente explanada neste
estudo.
Iniciando pela proteína C do ZIKV, a mesma obteve altos escores de
probabilidade de epitopos, isso devido a sua alta exposição e acessibilidade da
proteína do capsídeo viral, segundo a predição de estrutura secundária.
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No modelo experimental utilizado a proteína C mostrou-se grande candidata
para epítopos, uma das sequências peptídicas que compõem a proteína C obteve a
maior densidade dentre todos os spots da membrana, e o mais alto score na predição
de epitopos. A proteína C do ZIKV é estruturalmente semelhante aos capsídeos de
DENV e WNV. Em sua estrutura, podemos encontrar quatro α hélices com uma longa
espiral pré-α1 as quais formam dímeros (74). A única espiral pré-α1 longa na proteína
contribui para uma associação mais estreita entre a montagem dimérica, tornando
então esta estrutura hidrofóbica, característica essa que diverge a proteína C do ZIKV
dos capsídeos de DENV e WNV. A proteína C do ZIKV possui ampla capacidade de
ligação a diferentes tipos de nucleotídeos, incluindo RNA de cadeia simples ou dupla
e DNA. Além disso, a interface altamente carregada positivamente, formada
principalmente pela α-hélice 4, é proposta como responsável para ligação de
nucleotídeos, especula-se que essa função de ligação de nucleotídeos seja
conservada entre outros Flavivirus (74).
Embora o papel principal da proteína C seja empacotar o genoma viral para montar
novas partículas virais, o mecanismo de como o capsídeo recruta o genoma viral ainda
deve ser elucidado (74). Em uma de suas regiões foi observado um alto
reconhecimento entre os soros anti-ZIKV e anti-DENV, sendo então possivelmente
uma região de reação cruzada contra os vírus. Devido a sua configuração estrutural a
proteína C se mostrou altamente interessante no ponto de vista de resposta imune,
portanto mais estudos devem ser realizados para um melhor entendimento dos
mecanismos de resposta imune dos hospedeiros contra a proteína C do ZIKV.
Por fim a proteína do envelope do ZIKV foi altamente reconhecida tanto pelas
amostras de anti-ZIKV quanto pelas amostras anti-DENV, mostrando além de
epitopos para o ZIKV, podemos ver uma possível região de reação cruzada entre
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DENV e ZIKV, como observado anteriormente na proteína C. A proteína E do ZIKV é
responsável por formar o envelope viral e pela entrada do vírus na célula alvo, é uma
proteína que também é alvo principal dos anticorpos neutralizantes contra o ZIKV (75).
Estruturalmente a proteína E é constituída por 3 domínios. O domínio 1 (DI) é um
domínio central responsável por conectar domínios 2 e 3, e nos outros Flavivirus, o DI
está envolvido também nas alterações conformacionais necessárias para a entrada
da partícula viral na célula hospedeira (75). O domínio 2 (DII) é um domínio parecido
com um cilindro alongado contendo uma alça de fusão conservada que interage com
a membrana endossômica da célula hospedeira, indispensável para a liberação do
genoma viral no citoplasma celular (75). E por fim o domínio 3 (DIII) um domínio que
esta envolvido na ligação aos receptores celulares para a entrada do vírus (75).
Numa breve análise estrutural dos diferentes domínios da proteína E, o domínio
1 contém cerca de 130 resíduos divididos em três segmentos, nos resíduos 1–51,
132–192 e 280–295. O centro do domínio 1 é conformado em uma estrutura betabarril, ligada a um filamento N-terminal, esse tipo de conformação garante uma
característica hidrofóbica, diminuindo então sua acessibilidade absoluta ao solvente
nessa região, como observado no metódo experimental utilizado neste estudo, este
domínio não obteve alta reatividade na membrana nem alto score de probabilidade de
epitopos. Além desta característica hidrofóbica este domínio possui também uma falta
de densidade eletrônica em um sítio de loop com 150 resíduos, garantindo um
potencial local de glicosilação (75). O domínio 2 é responsável pela dimerização da
proteína E, levando a uma interface díodo estendida, mas interrompida, causando
assim, espaços vagos no dímero em ambos os lados do domínio 2. A interface central
dos dímeros é constituída por uma hélice alfa-beta e elementos de cadeia J em cada
monômero, enquanto a interface de dímero distal é criada principalmente pela
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estrutura hidrofóbica do domínio 1, o qual interage com os domínios 2 e 3 (74). No
domínio 3 entre resíduos 296-403 exibe uma dobra, onde as folhas alfa-beta e a
cadeia D desordenada entram em contato, devido ao loop do monômero da proteína
E adjacente, este loop é conhecido como loop de fusão e se situa entre os resíduos
98–109 do domínio 3 da proteína E. Esta estrutura possui ainda a função de realizar
a fusão da membrana do vírus com a membrana da célula hospedeira, durante a fase
de entrada da particula viral (74). O trecho onde se situa esse loop é altamente
conservado entre os Flavivirus, a hipótese mais plausível para explicar essa
conservação é devido a esse trecho possuir função indeispesável para a infecção viral
(74).
Na membrana vemos picos de intensidade em todos os domínios da proteína
E, com possíveis regiões reconhecidas pelos anticorpos anti-DENV. Mais amostras
serão testadas para a verificação de mais sítios de interação com os anticorpos e a
proteína E, afim de definirmos epitopos e também regiões de resposta neutralizante
contra o vírus.
O presente trabalho visou triar por meio de algumas amostras que possuem IgG
contra o ZIKV, alguns possíveis epitopos lineares nas proteínas virais. Mais estudos
serão realizados no intuito de utilizar uma ampla soroteca para que possamos validar
as sequencias aqui triadas como epitopos para ZIKV, para que possam ser utilizados
como testes diagnósticos e afim de entender melhor a resposta imune contra o vírus.
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