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RESUMO 
 

Greco KN. Estudo de proteínas obtidas de hemolinfa de Lonomia obliqua com 
ação antiviral [dissertação]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo; 2009. 

 

Diversos trabalhos têm demonstrado a presença de peptídeos bioativos 

em hemolinfa de insetos e seu potencial uso como agentes terapêuticos. 

Contudo poucos dados estão disponíveis no que se refere a moléculas 

extraídas de insetos com ação antiviral e/ou antitumoral. O objetivo deste 

trabalho foi identificar e isolar proteínas da hemolinfa de Lonomia obliqua com 

ação antiviral. Testes de citotoxicidade em células Vero, revelaram que a 

hemolinfa foi citotóxica apenas em concentrações superiores a 5%. Ensaios de 

atividade antiviral realizados sobre poliovírus (Sabin 1) e vírus do sarampo 

(cepa Edmonton) cultivados em células Vero, mostraram que o melhor 

momento de adição da hemolinfa no cultivo é antes da infecção viral, sendo 

que para o poliovírus (Sabin 1), houve uma redução de 1,5x107 TCID50/mL no 

cultivo controle para 4x105 TCID50/mL no cultivo em presença da hemolinfa, e 

para sarampo, o título viral produzido nessa condição foi aproximadamente 100 

vezes menor do que o cultivo controle. Após cromatografia em coluna de gel 

filtração, foram obtidos 3 diferentes pools de proteína. O pool responsável pela 

ação antiviral foi identificado (Pool 2), uma vez que reduziu em 87 vezes o título 

de poliovírus, e de 1,6x106 TCID50/mL para 2,7x105 TCID50/mL o título do vírus 

sarampo. O Pool 2 foi fracionado por cromatografia de troca iônica. A fração 

responsável pela ação antiviral da hemolinfa de Lonomia obliqua frente aos 

vírus poliovírus (Sabin 1) e do sarampo (cepa Edmonton) foi identificada - 

RQ 3-4, esta proteína, de aproximadamente 20 kDa, tem ação sobre vírus 

envelopado (sarampo) e vírus desprovido de envelope viral (poliovírus). 

 
 
Palavras-chave:  Atividade Antiviral; Hemolinfa; Lonomia obliqua. 
 



ABSTRACT 
 

Greco KN. Study of proteins obtained from Lonomia obliqua hemolymph with 
antiviral activity [dissertation]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo; 2009. 

 

Several works have demonstrated the presence of bioactive peptides in 

insect hemolymph and their potential use as therapeutic agents. However, few 

data are available on molecules from insects with antiviral and/or antitumoral 

activities. The objective of this work was to identify and purify proteins obtained 

from Lonomia obliqua hemolymph with antiviral activity. The cytotoxicity tests, 

carried out in Vero cell culture, showed that the hemolymph was cytotoxic only 

at concentrations above 5%. The effect of hemolymph on virus growth was 

measured on confluent monolayers of Vero cells infected with poliovirus (Sabin 

1 strain) and measles virus (Edmonton strain). The analyses demonstrated that 

the best time for hemolymph addition in the cell culture is before the viral 

infection, under this condition, the poliovirus titer had reduced from 1.5x107 

TCID50/mL to 4x105 TCID50/mL and for measles virus, the virus titer produced 

under this condition was about 100 times lower than the control culture. After 

gel filtration chromatography, the hemolymph was divided into 3 pools of 

protein. The pool responsible for the antiviral activity was identified (Pool 2), 

once it reduced to 87 times the poliovirus titer, and the measles virus titer from 

1.6x106 TCID50/mL to 2.7x105 TCID50/mL. The Pool 2 was fractionated by ion-

exchange chromatography. The fraction from Lonomia obliqua hemolymph 

responsible for the antiviral activity was identified - RQ 3-4, this protein of 

approximately 20 kDa, has antiviral effect on enveloped virus (measles) and on 

non enveloped virus (poliovirus). 

 
 
Key Words:  Antiviral activity; hemolymph; Lonomia obliqua 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O controle de viroses humanas é de alto interesse na área de saúde 

pública e animal. No entanto, poucos agentes são disponíveis para o controle 

destas enfermidades. Além disto, devido ao freqüente surgimento de 

microorganismos resistentes a drogas, o desenvolvimento de terapias eficazes 

para doenças virais humanas é estritamente dependente da identificação de 

novos agentes terapêuticos, mostrando-se fundamental a busca de compostos 

que possam atuar como novas drogas a serem utilizadas no combate as 

doenças infecciosas (Lohner e Staudegger, 2001; Benecia e Courrèges, 2000). 

Por este motivo, a identificação de agentes com ação antiviral é de suma 

importância.  

A classe dos insetos representa cerca de 55% de toda biodiversidade 

existente na Terra e aproximadamente 85% de todos os animais. Insetos 

podem ser encontrados em quase todos os ecossistemas do planeta, desde 

regiões polares até regiões de deserto. Esta larga distribuição na natureza tem 

estimulado as pesquisas de novos agentes terapêuticos nesta classe de 

artrópodos (Chernysh et al., 2002). 

Vários estudos têm sido realizados demonstrando a presença de 

substâncias farmacologicamente ativas em hemolinfa de insetos com efeitos 

enzimáticos (Shiotsuki et al., 2000; Yamamoto et al., 1999; Guerrero et al., 

1999; Jiang et al., 1999; Rosenfeld e Vanderberg, 1998; Hamdaoui et al., 

1998), hormonais (Huberman et al., 2000; Lin et al., 1998; Kurata et al., 1994; 

Jones et al., 1993), com ação imune, antibacterianos e antifúngica (Zhu et al., 

2000; Lowenberger et al., 1999; Gross et al., 1998; Johns et al., 1998; Lans-

Mendoza et al., 1996) e anticongelamento (Peters et al., 1993). Os primeiros 

trabalhos demonstrando efeitos no crescimento celular e tempo de 

sobrevivência celular foram realizados nas décadas de 1950 e 1960 (Wyatt, 

1956; Grace, 1958; 1962, 1967). No entanto, após estes trabalhos pioneiros 
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muito pouco foi realizado neste sentido; inclusive o uso da hemolinfa em 

cultivos de células de inseto foi substituído por soro fetal bovino. Alguns 

trabalhos têm surgido demonstrando o efeito positivo da hemolinfa na 

otimização de cultivos de células de inseto (Sousa, 2006), promoção de 

crescimento viral (Rhee e Park, 2000; Rhee et al., 1999, Kanaya e Kobayashi, 

2000, Maranga et al., 2003) e produção de proteínas recombinantes (Woo et 

al., 1997, Mendonça et al., 2008). Kanaya e Kobayashi (2000) isolaram e 

caracterizaram uma proteína presente na hemolinfa de Bombyx mori capaz de 

aumentar o título viral em aproximadamente 10.000 vezes. No entanto, poucos 

estudos têm sido realizados buscando isolar e caracterizar os fatores 

envolvidos nestes efeitos (Nussbaumer et al., 2000; Shishikura et al., 1997 e 

1996; Moon et al., 1995; Ochanda, 1992).  A despeito desta variedade de 

atividades observadas na hemolinfa, poucos trabalhos têm sido realizados 

buscando identificar proteínas com ação antiviral em hemolinfa de insetos. 

Algumas proteínas e peptídeos bioativos já estão sendo isolados de 

insetos. Particularmente, a purificação de peptídeos antimicrobianos vêm 

recebendo atenção especial por seu potencial uso como agentes terapêuticos 

(Bulet et al., 1999). Nakazawa et al. (2004) demonstraram em seu trabalho a 

atividade antiviral de uma serino-protease presente no suco digestivo de larvas 

de Bombyx mori contra nucleopoliedrovírus. Também foi demonstrado que os 

peptídeos antivirais melitina e cecropina, isolados e purificados da hemolinfa de 

lagartas-da-maçã Heliothis virescens inibiram a replicação do vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) por agirem como supressores da expressão 

gênica viral (Ourth, 2004). Uma outra proteína que apresentou ação antiviral 

contra Semiliki Forest vírus foi purificada de cultura de células de 

Aedes albopictus (Luo e Brown, 1993). Peptídeos antivirais e antitumorais 

denominados alloferons, extraídos e isolados da hemolinfa da mosca 

Calliphorta vicina, mostraram-se também eficazes contra os vírus Influenza A e 

B (Chernysh et al., 2002).  

Contudo, relativamente poucos dados sobre moléculas com atividade 

antiparasitária, antiviral e antitumoral extraídas de insetos estão disponíveis. A 

maior parte dos agentes antivirais e antitumorais têm sido isolados de plantas, 

bactérias, e, menos frequentemente, metabólitos secundários animais 
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(Cragg et al., 1997; McConnel et al., 1994). Olicard et al. (2005) mostraram a 

presença de uma substância que possui atividade antiviral na hemolinfa do 

molusco marinho Crassostrea gigas, inibindo a replicação de herpes vírus tipo 

1 (HSV-1) provavelmente mediado por um mecanismo intracelular, que 

interfere nas etapas iniciais da replicação viral. 

Nesse contexto, a pesquisa, a purificação, e a caracterização química, 

biológica e estrutural de novas substâncias antimicrobianas provenientes da 

fauna e flora brasileira são valiosas, uma vez que a própria evolução tratou de 

selecionar um vasto espectro de substâncias eficientes no combate a 

infecções. 

 

 

1.1 O Lepidóptero Lonomia obliqua  

 

Lonomia obliqua Walker, 1855 (Figura 1B) , é uma espécie do filo 

Artropoda, classe Insecta e pertence ao gênero Lonomia. O gênero Lonomia 

pertence à ordem Lepidoptera, família Saturniidae. A maioria das espécies 

deste gênero se distribui em regiões da América do Sul, mas há também 

registros de sua ocorrência na América Central.  

A literatura vigente descreve a existência de seis estágios larvais 

(instares) de ocorrência em um período de 50 a 80 dias, chegando a atingir 

cerca de 7 (sete) centímetros antes de atingirem a fase de pupa (Moraes, 1997; 

Lorini, 1999), e uma fase bastante variada de período de pupação, que pode 

oscilar de 46 a 92 dias, ocorrendo de outubro em diante, quando emergem as 

mariposas reiniciando o ciclo que apresentam dimorfismo sexual, sendo a 

mariposa fêmea maior e de coloração pardo-rosado e a mariposa macho 

menor e mais amarelada com tonalidades mais vivas. Ambos possuem listra 

transversal sobre as asas. Tem sido observado um mínimo de quatro meses e 

meio e máximo de oito meses e meio para a duração do ciclo de vida de L. 

obliqua (Lorini, 1999).  
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Lonomia obliqua é uma espécie de mariposa cujas larvas, de hábito 

gregário (Figura 1A) , possuem o corpo revestido por cerdas (espículas) 

urticantes que liberam toxinas com propriedades inflamatórias e coagulantes. 

Relatos de acidentes são comuns no Sul e Sudeste do Brasil, e ocorrem 

quando a vítima toca as lagartas agrupadas ou não nos troncos das árvores 

(Duarte et al., 1990). Uma vez em contato com as vítimas, as cerdas se 

quebram inoculando o veneno, iniciando o quadro de erucismo Lonômico. No 

local surge uma sensação de queimação e dor seguida por cefaléia occipital e 

náuseas, após 8 a 72 horas aparecem os sintomas que caracterizam a 

síndrome hemorrágica em humanos: hematúria, hemorragia de cicatrizes e 

mucosas, hemorragia intracerebral, insuficiência renal aguda (Arocha-Pinango 

e Guerrero, 2001).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Lagartas Lonomia obliqua. (A) Um grupo de lagartas formando uma colônia 

e (B) um espécime isolado. (Cedido por Roberto Henrique Pinto Moraes) 
 
 

Recentemente, alguns trabalhos vêm sendo feitos no sentido de 

identificação e caracterização química e molecular de proteínas extraídas de 

lagartas L. obliqua envolvidas nos quadros de envenenamento, especialmente 

relacionadas com a síndrome hemorrágica e distúrbios na coagulação 

sanguínea (Chudzinski-Tavassi e Carrijo-Carvalho, 2006). Proteases e enzimas 

foram caracterizadas e duas bibliotecas de cDNA destas estruturas foram 

criadas, uma incluindo moléculas vindas, além do veneno, de partes do 

tegumento, tecidos e espículas e outra somente das substâncias provenientes 

do homogeneizado do veneno das espículas. Um número significante de 

A 

B 

A 

B 
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moléculas está incluído nestas bibliotecas (Veiga et al., 2005) como, por 

exemplo, proteínas relacionadas a um outro trabalho onde foi mostrado pela 

primeira vez por Veiga et al. (2003), que uma atividade fibrinogenolítica e pró-

coagulante também está presente no extrato dessas espículas.  

Duas proteínas, consideradas como principais componentes do veneno 

da lagarta, também foram purificadas e suas principais funções estão 

caracterizadas: a Losac, que é um ativador do fator X da cascata de 

coagulação e também demonstrou ser capaz de desencadear a liberação de 

óxido nítrico em culturas de células endoteliais (HUVEC) (Flores et al., 2006); e 

a Lopap, um ativador de protrombina (Reis et al., 2006). 

Estudos acerca do veneno presente nas espículas da lagarta são 

importantes na busca de novos agentes terapêuticos para distúrbios 

hemostáticos (coagulação, trombose); uma vez identificados, a possível 

utilização como princípio ativo de um anticoagulante para tratamento da 

trombose é promissora (Chudzinski-Tavassi e Carrijo-Carvalho, 2006). 

Com relação à hemolinfa de Lonomia obliqua, uma proteína 

antiapoptótica de aproximadamente 51 kDa (kilo-Daltons) foi identificada e 

isolada. Esta proteína foi capaz de prolongar o tempo de cultivo de células de 

inseto (SF-9), conferindo proteção contra a fragmentação do DNA celular e 

conseqüentemente retardando a fase de declínio e morte celular das células 

em cultivo (Sousa et al., 2005). Em trabalho realizado por Mendonça et al. 

(2008), foi identificada uma proteína de alto peso molecular capaz de estimular 

a produção de proteínas recombinantes; a produção da glicoproteína G do 

vírus da raiva, expressa em células S2 de Drosophila melanogaster, foi 

aumentada em aproximadamente 59%. 
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1.2 As proteínas  

 

As proteínas são constituintes essenciais das células e estão presentes 

no citoplasma como moléculas envolvidas em diversas rotas metabólicas; elas 

estão entre as macromoléculas biológicas mais abundantes e são 

extremamente versáteis do ponto de vista funcional, pois estão envolvidas em 

catálise enzimática, transporte molecular, nutrição, motilidade, papéis 

estruturais, de defesa, entre outras. Do ponto de vista químico, são cadeias 

polipeptídicas, que podem variar de 100 a 2.000 resíduos de aminoácidos, que 

determinam suas estruturas primárias, das quais dependem suas funções, que 

estão relacionadas, também, com suas conformações espaciais (Lehninger et 

al., 2000).  

As atividades biológicas de vários compostos de origem protéica têm 

sido avaliadas, um exemplo é lactoferrina – proteína ligante de ferro. A 

lactoferrina é uma proteína multifuncional que possui atividades antibacteriana, 

antifúngica, antiviral, antitumoral, antiinflamatória e imunorreguladora 

comprovadas. Com relação à atividade antiviral, foi demonstrado que a 

lactoferrina age impedindo a penetração do vírus HSV (herpes simplex virus) 

em células Vero e não tem efeito sobre o HSV após sua entrada nas células 

(Vogel et al., 2002; Andersen et al., 2004). 

Algumas proteínas e peptídeos possuem atividade antiviral devido à sua 

capacidade de ligação a determinadas glicoproteínas existentes nas 

membranas celulares. Assim, quando as células ficam previamente expostas 

aos vírus, pode ocorrer a interação de proteínas e/ou peptídeos com a 

membrana glicoprotéica, impedindo a adsorção viral (Marchetti et al., 1996; 

Andersen, 2004). 

As proteínas exercem um grande número de propriedades biológicas, 

por isso o interesse em estudá-las. O isolamento, purificação e caracterização 

fazem parte do processo de estudo de proteínas (Silva, 2004). Os principais 

métodos utilizados neste trabalho para a purificação protéica, utilizando 

sistemas de purificação em cromatografia líquida de alta resolução (HPLC) 

estão apresentados a seguir. 
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1.2.1 Cromatografia Líquida  

 

A cromatografia envolve uma série de processos de separação de 

misturas. A cromatografia líquida acontece pela passagem de uma mistura 

através de duas fases: uma estacionária (fixa) e outra móvel. A grande 

variabilidade de combinações entre a fase móvel e estacionária faz com que a 

cromatografia tenha uma série de técnicas diferenciadas (Silva, 2004). 

A escolha dos métodos de purificação através de cromatografia líquida e 

a estratégia a ser utilizada, baseia-se nas propriedades das proteínas. As 

principais características a serem exploradas são: tamanho (massa molecular), 

carga (troca iônica), polaridade (hidrofobicidade), afinidade química 

(especificidade). 

Além das características da proteína de interesse, a escolha do 

esquema de purificação também depende das características dos outros 

compostos presentes no extrato bruto (Almeida e Kurtenbach, 2002). Na 

Tabela 1  apresentada a seguir, estão listadas técnicas de cromatografia líquida 

de acordo com a característica físico-química das proteínas que é explorada. A 

condição inicial necessária para a realização da técnica, os eluentes mais 

comuns e as condições em que a solução de proteína ficará após sua eluição 

da coluna também são citados. O custo geral do processo é classificado 

levando-se em conta os valores aproximados das colunas e dos acessórios 

geralmente empregados em cada técnica. 

 

Tabela 1. Técnicas de cromatografia líquida 

 
Fonte: Almeida e Kurtenbach, 2002. 
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Neste trabalho, para a purificação das proteínas de hemolinfa de 

Lonomia obliqua, foram utilizadas as cromatografias líquidas em gel filtração e 

de troca iônica. 

 

 

1.3 Os vírus  

 

Os vírus diferem de todos os outros microrganismos infecciosos em sua 

estrutura e biologia, particularmente no que se refere à replicação. Os vírus 

podem infectar todas as formas de vida, pois embora possuam a informação 

genética convencional em DNA ou RNA, os vírus não possuem a maquinaria 

necessária para o processamento desta informação em nova partícula viral. 

Um vírus por si próprio é metabolicamente inerte, para se replicar necessita de 

uma célula hospedeira e então transcrever e/ou traduzir sua informação 

genética (Mims et al., 1999). 

Os vírus apresentam tamanhos variados, desde muito pequenos 

(poliovírus, com 30nm) até bastante grandes (vírus da vaccinia, com até 

400nm). A organização dos vírus varia consideravelmente entre os diferentes 

grupos, mas existem algumas características gerais comuns a todos: 

� O material genético, na forma de DNA ou RNA linear ou circular, de 

fita dupla ou de fita simples, está contido em um capsídeo, constituído de um 

número de moléculas protéicas individuais (capsômeros). 

� A unidade completa do ácido nucléico e do capsídeo é denominada 

de “nucleocapsídeo” e freqüentemente possui uma simetria distinta 

dependendo do como os capsômeros individuais estão organizados. A simetria 

pode ser icosaédrica, helicoidal ou complexa. 

� Em muitos casos, a “partícula viral” total ou o “virion” consiste apenas 

de um nucleocapsídeo, estes são chamados “vírus não envelopados”, como 

representado na Figura 2A , enquanto que em outros casos o virion é formado 

de um nucleocapsídeo circundado por um envelope externo ou membrana que 
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geralmente consiste de uma bicamada lipídica, na qual inserem-se as proteínas 

e glicoproteínas virais (Figura 2B)  (Cann, 1997). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.  Representação esquemática de partículas virais (A) vírus não envelopados e 

(B) vírus circundado por envelope externo. (Mims et al., 1999) 
 

A superfície externa da partícula viral é que primeiro faz o contato com a 

membrana da célula hospedeira, assim sendo, a estrutura e as propriedades 

da superfície externa da partícula viral são, portanto, de fundamental 

importância para a compreensão do processo de infecção, fase denominada 

fixação ou adsorção. Em geral, os vírus desnudos (sem envelope) são 

resistentes e sobrevivem bem no mundo externo, estes vírus podem também 

ser resistentes à bile, permitindo a infecção via canal alimentar. Os vírus 

envelopados são mais suscetíveis a fatores ambientais como ressecamento, 

acidez gástrica e bile. Estas diferenças na suscetibilidade influenciam formas 

de transmissão dos vírus (Mims et al., 1999). 

 

Replicação Viral 

Os vírus aproveitam todo o arsenal metabólico da célula infectada para 

sua replicação. A multiplicação viral, que ocorre no interior de uma célula 

suscetível, no geral, pode ser sinteticamente descrita conforme a evolução das 

seguintes etapas: 

� Adsorção: Nesta fase, as partículas virais colidem, casualmente 

com a superfície celular. A ligação do vírus com a célula é feita por 

intermédio de determinadas estruturas existentes na partícula viral. Nos 

     A 
B 
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vírus com envoltório, essas estruturas apresentam-se, em geral, sob a 

forma de espículas, e nos vírus sem envoltório, correspondem a pontos da 

superfície viral, que podem estar relacionados a um polipeptídeo ou grupos 

de polipeptídeos estruturais. 

� Penetração: Os mecanismos de penetração que atendem às 

necessidades do processo de multiplicação viral são, em geral, a 

invaginação da membrana celular em volta da partícula, a fusão do 

envólucro viral com a própria membrana celular, ou a simples penetração 

viral através da membrana celular. 

� Desnudação: O envoltório protéico da partícula viral é removido 

pela ação de enzimas celulares existentes nos lisossomos, com liberação 

do ácido nucléico viral. Ocorrem alterações na célula infectada 

correspondentes à chamada fase de eclipse, em que não há aumento do 

número de partículas infecciosas, por célula, durante um certo período de 

tempo.   

� Transcrição – síntese de mRNA: Os mecanismos celulares 

biossintéticos são utilizados pela partícula viral, processando-se a síntese 

viral no núcleo da célula infectada, no citoplasma ou em ambos, sempre 

empregando a energia celular, moléculas precursoras dos constituintes 

virais e algumas das enzimas presentes na célula. 

� Tradução: Uma vez sintetizado, o mRNA liga-se aos ribossomos 

celulares codificando a síntese das proteínas virais, que podem ser de dois 

tipos: estruturais, que formam a partícula viral e não estruturais, enzimas 

que participam do processo de multiplicação viral, na síntese do ácido 

nucléico e não são incorporadas à partícula viral. As proteínas estruturais 

tanto podem fazer parte da cápside como do envoltório viral, sendo estas 

últimas, glicosiladas. 

� Replicação: O termo replicação aplica-se ao processo no qual o 

genoma viral dá origem a novos genomas que são acoplados à proteína 

viral. Em geral, a replicação tem início algum tempo após a transcrição, 

prolongando-se por todo ciclo de multiplicação viral. 
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� Maturação e Liberação: Processo de montagem. No caso dos 

vírus não envelopados, as partículas se acumulam no citoplasma até serem 

liberadas por lise celular. Em vírus envelopados, após formação do 

nucleocapsídeo, as partículas adquirem o envelope ao brotarem através de 

membranas celulares (Candeias, 1989). 

As fases da infecção de uma célula e da replicação viral estão 

representadas a seguir, na Figura 3 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3.  Representação esquemática das fases da infecção viral de uma célula 
hospedeira e da replicação viral. (Mims et al., 1999) 
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Na busca de um modelo para os estudos de identificação de uma 

proteína antiviral na hemolinfa de Lonomia obliqua, dois vírus, sarampo e 

poliovírus, foram utilizados, uma vez que ambos possuem um genoma RNA, 

mecanismos de replicação e estrutura bem conhecidos, porém importantes 

diferenças na estrutura da partícula viral, implicando em diferentes mecanismos 

de infecção, que serão melhor abordadas nos subitens que se seguem. 

 

 

1.3.1 O vírus do Sarampo – Família Paramixoviridae  

  

O vírus do sarampo pertence à ordem Mononegavirales, família 

Paramixoviridae, subfamília Paramyxovirinae, gênero Morbillivirus. Os vírions 

destes vírus possuem morfologias e componentes protéicos semelhantes; além 

disso, compartilham a capacidade de induzir fusão entre as células (formação 

de sincícios e células gigantes multinucleadas) (Fields et al.,2007). 

 

Estrutura e Replicação 

Os Paramixovírus consistem em RNA de fita única de sentido negativo 

(5 a 8 x 106 daltons) num nucleocapsídio helicoidal, circundado por um 

envoltório pleomórfico de cerca de 156 a 300nm. Assemelham-se, em muitos 

aspectos, aos ortomixovírus, porém são maiores e não possuem o genoma 

segmentado, peculiar dos vírus da influenza. Apesar da existência de uma 

homologia significativa entre os genomas dos paramixovírus, a seqüência das 

regiões de codificação de proteínas difere em cada. 

O nucleocapsídio consiste no RNA de filamento único, de sentido 

negativo, associado à nucleoproteína (NP), fosfoproteína prolimerase (P) e a  

proteína grande (L). A proteína L é a RNA-polimerase. A proteína P facilita a 

síntese do RNA, enquanto a proteína NP ajuda a manter a estrutura genômica. 

O nucelocapsídio é envolto por um envelope composto por uma bicamada 

lipídica (Murray et al., 2000). 
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O nucleocapsídio associa-se à proteína da matriz (M) na base do 

envoltório lipídico. O envoltório do vírion contém duas glicoproteínas, uma  

proteína de fusão (F), que promove a fusão das membranas celulares do vírus 

e hospedeiro, e uma proteína de fixação viral (hemaglutinina-neuraminidase 

(HN), hemaglutinina (H) ou proteína G). A proteína F deve ser ativada por 

clivagem proteolítica, produzindo os glicopeptídeos e F1 F2 unidos por uma 

ligação dissulfeto, para expressar a atividade de fusão das membranas (Fields 

et al.,2007). 

A replicação é iniciada pela ligação da hemaglutinina do envelope viral 

aos receptores de ácido siálico presente nos glicolipídios da superfície celular 

(adsorção). A proteína F promove a fusão do vírus com a membrana 

plasmática e a penetração do vírus no citoplasma. Os paramixovírus também 

são capazes de induzir fusão entre células, criando assim células gigantes 

multinucleadas (sincícios) (Murray et al., 2000). 

A replicação do genoma ocorre de modo semelhante à de outros vírus 

de RNA de filamento negativo (rabdovírus). A transcrição, a síntese de 

proteínas e a replicação do genoma ocorrem todas no citoplasma da célula 

hospedeira. O genoma é transcrito em RNA-mensageiros individuais (mRNA) e 

num modelo de RNA total e sentido positivo. Novos genomas associam-se às 

proteínas L, N e NP para formar nucleocapsídios, que se associam às 

proteínas M sobre as membranas plasmáticas modificadas pelas glicoproteínas 

virais. As proteínas virais são sintetizadas com a utilização de toda maquinaria 

celular, e a seguir, os virions maduros brotam a partir da membrana plasmática 

da célula hospedeira e abandonam a célula (Galinski, 1991).    

O vírus do sarampo (Figura 4)  possui apenas um sorotipo, o que 

permitiu o desenvolvimento de vacinas vivas eficazes, apesar de apresentar 

diferentes genótipos (Fields et al.,2007).  
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Figura 4. Microscopia eletrônica da partícula viral do vírus sarampo. 

Retirado de: http://www.tau.ac.il/lifesci/departments/biotech/members/rozenblatt/figures.html 

 

O vírus do sarampo é rapidamente inativado por calor, luz, pH ácido, 

éter e tripsina. Ele resiste apenas por um pequeno período de duas horas no ar 

ou em superfícies e objetos. Hosoya et al. (1989) demonstrou que existem 

alguns compostos antivirais com efeito inibitório sobre a adsorção do vírus do 

sarampo e conseqüentemente sobre a formação de placas e sincícios em 

células Vero. Esses compostos inibiram a replicação do sarampo em 

concentrações significantemente menores do que sua concentração mínima 

citotóxica. 

 

 

1.3.2 O Poliovírius – Família Picornaviridae  

 

O poliovírus pertence à ordem Picornavirales, família Picornaviridae, 

gênero Enterovirus. A família Picornaviridae é uma das maiores famílias de 

vírus e inclui alguns dos mais importantes vírus humanos e animais. Como seu 

nome indica, esses vírus são vírus RNA pequenos (pico), de sentido positivo, 

que possuem estrutura de capsídio sem envoltório. A família inclui mais de 230 

membros divididos em oito gêneros (Fields et al., 2007). 

Os capsídios destes vírus são muito resistentes a condições ambientais 

adversas (sistemas de esgoto) e às condições existentes no trato 

gastrointestinal, o que facilita sua transmissão por via orofecal. Todavia, 

embora possam iniciar a infecção no trato gastrointestinal, os enterovírus 

raramente causam doença entérica (McKinlay et al., 1992). 
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O mais conhecido dos picornavírus e o mais extensamente estudado é o 

poliovírus, representado na Figura 5 , o que contribui para o êxito no que se 

refere ao desenvolvimento das vacinas contra pólio (de vírus vivo ou trivalente 

inativada) (Murray et al., 2000). 

 

Figura 5. Modelo estrutural da superfície da partícula de poliovírus. 

Retirado de: http://www.ifremer.fr/microbio/labo-microbiologie/5-pcrd.htm 

 
 

Estrutura e Replicação 

O genoma dos picornavírus assemelha-se a um RNA-mensageiro 

(mRNA). Trata-se de um único filamento de RNA de sentido positivo, de 

aproximadamente 7.400 bases, com um poli A na extremidade 3’ e uma 

pequena proteína, a VPg (22 a 24 aminoácidos) fixada à extremidade 5’. A 

seqüência do poli A aumenta a infectividade do RNA, e a VPg pode ser 

importante no acondicionamento do genoma dentro do capsídio e na iniciação 

da síntese do RNA viral. 

O genoma modifica uma poliproteína, que é proteoliticamente clivada 

para produzir as proteínas enzimáticas e estruturais do vírus. Além das 

proteínas do capsídio e da VPg, os picornavírus codificam pelo menos uma 

protease e uma RNA-polimerase RNA-dependente. O poliovírus também 

produz uma protease que degrada a proteína de 200.000 daltons (Da) que 

envolve os ribossomas eucarióticos, bloqueando assim a tradução do mRNA 

celular (Fields et al.,2007). 

O RNA de filamento positivo dos picornavírus é circundado por um 

capsídio icosaédrico de aproximadamente 30 nm de diâmetro. Os capsídios 

são estáveis na presença de calor e detergente e à exceção dos rinovírus, são 

também estáveis em ácido (Ansardi et al., 1996). 
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1.4 O uso de cultura de células no estudo de vírus  

 

O cultivo de células é essencial em pesquisa básica no campo da 

virologia e de doenças virais. Cultivo de células também é de grande valia e 

necessário na produção de antígenos para diagnósticos sorológicos e na 

produção de vacinas desde que foi estabelecido como ferramenta neste campo 

(Ohara, 1988).  

Para determinar se uma amostra contém vírus infectivo, uma parcela 

desta amostra pode ser inoculada em uma cultura de células, escolhida 

intencionalmente por dar suporte à replicação do vírus que é suspeito de estar 

presente na amostra. Após a incubação a uma temperatura apropriada para a 

replicação viral, a cultura de células é examinada através de microscópio 

óptico, buscando-se identificar as mudanças características que aparecem no 

tapete celular, resultantes de danos induzidos pela replicação viral. Essas 

mudanças características são denominadas efeito citopático (ECP) (Payment, 

2002).  

Exemplos de ECP induzidos pelo vírus do sarampo e poliovirus podem 

ser observados na Figura 6 . Na Figura 6B , pode-se observar a presença de 

células gigantes multinucleadas, conhecidas como sincícios, decorrentes da 

fusão das células infectadas pelo vírus do sarampo. Na Figura 6C , pode-se 

observar células desprendidas do tapete celular, arredondadas e contraídas, 

característica decorrente da replicação do poliovírus (Ye e Day, 2003). 
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Figura 6. Efeito Citopático (ECP) causado pela replicação dos vírus do sarampo e 
poliovírus em culturas de células Vero. (A) Cultura de células Vero não 
infectada; (B) Cultura de células Vero infectada com vírus do sarampo e (C) 
Cultura de células Vero infectada com poliovírus. Fotomicrografias obtidas 
em aumento de 400x. 

 
 

Assim, a confirmação do ECP é um primeiro passo importante, tanto 

para diagnóstico, como para a pesquisa em virologia, e permite que a 

infectividade dos vírus possa ser determinada, e seu título calculado, sendo 

então possível que seja mensurando o número de partículas virais infecciosas 

por unidade de volume de acordo com a metodologia clássica de Reed e 

Munch (1938).  

Neste método quantitativo, são feitas diluições seriadas do vírus a ser 

titulado (10-1 a 10-12). As diferentes diluições do vírus são inoculadas em 

culturas celulares, cada diluição feita em pelo menos quatro repetições, e, após 

a incubação a uma temperatura apropriada para a replicação viral, cada 

diluição será avaliada sob o aspecto de produzir ECP (considerado como ECP 

positivo) ou não produzir ECP (considerado como ECP negativo). O objetivo 

desta metodologia é definir a dose de vírus que produz uma resposta positiva 

(ECP) em cinqüenta por cento das culturas celulares inoculadas com a mesma 

diluição do vírus, sendo esta dose conhecida como TCID50 (tissue culture 

infeccious dose 50%) (Freshney, 2005). O Apêndice A  mostra um exemplo de 

determinação do TCID50 através do método de Reed e Munch (1938). 

 

 

 

A B C 
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1.5 Inibidores Virais 

 

As moléculas antivirais conhecidas atuam por diversos mecanismos, 

seja atuando diretamente sobre o vírus, dificultando a entrada do vírus na 

célula, seja atuando diretamente na replicação viral ou ativando mecanismos 

de defesa das células (Jerome, 2005). 

Segundo De Clercq (2004), por um longo período apenas poucas 

moléculas antivirais estavam disponíveis para uso clínico quando comparadas 

ao número de drogas antifúngicas e antibacterianas. Este fato é resultado da 

dificuldade de se encontrar compostos que interfiram específica e diretamente 

nos processos relacionados às atividades dos vírus, sem causar dano 

significante às atividades celulares do hospedeiro. Contudo, existem diversas 

atividades virais específicas, como o processo de fixação à célula hospedeira, 

a replicação do material genético viral, a maturação e liberação dos novos 

vírus, e que, portanto, são vistos como alvos potenciais e promissores para as 

moléculas antivirais. 

As drogas antivirais, disponíveis hoje em dia para uso clinico, resultam 

da prospecção feita com um extenso número de compostos. Os procedimentos 

adotados nestes ensaios envolvem testes com diversas diluições do composto 

de potencial atividade antiviral em um painel de diferentes vírus, normalmente 

cultivados em culturas de células. Evidências de que um composto interfere na 

replicação viral incluem que seja observada a inibição do aparecimento de 

efeito citopático na cultura celular (Jerome, 2005). 
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1.5.1 Mecanismos de inibidores virais 

 

1.5.1.1 Síntese de Interferon 

 

Através dos mecanismos da resposta imune, as células do sistema 

imune inato nos mamíferos são capazes de reconhecer a presença de vírus e 

responder às infecções virais produzindo e secretando intérferons tipo I (IFNs) 

(Bowie e Haga, 2005). Os IFNs tem ação autócrina e parácrina e uma vez 

ligados aos receptores de intérferon, induzem a expressão de inúmeras 

proteínas criando um ambiente celular altamente resistente a infecções virais. 

Sendo assim, intérferons tipo I são considerados componentes críticos e 

extremamente potentes da resposta imune inata contra patógenos virais 

(Theofilopoulos et al., 2005).  

 

 

1.5.1.2 Inibição da replicação viral por composto a nálogos a nucleosídeos 

 

 Alguns dos inibidores virais são compostos sintéticos estruturalmente 

similares a nucleosídeos como guanosina e 2’-deoxitimidina, eles agem 

interferindo na síntese dos ácidos nucléicos virais. Após a entrada na célula, os 

análogos de nucleosídeo são fosforilados no carbono 5’ para se tornar um 

análogo de nucleotídeo. O 5’ trifosfato derivado do análogo de nucleosídeo é a 

forma ativa do composto e atua como um inibidor competitivo da polimerase 

viral, bem como da transcriptase reversa. Se um desses nucleotídeos é 

incorporado durante a síntese dos ácidos nucléicos, a síntese será 

interrompida, como no método de Sanger, ou dideoxi de terminação de cadeia, 

utilizado no sequenciamento de DNA. A estrutura dos análogos de 

nucleotídeos impede a ligação do próximo nucleotídeo à cadeia. No caso de 

alguns análogos de nucleotídeos, o motivo pode ser a falta do grupo hidroxila 

no carbono 3’, essencial para a adição do próximo nucleotídeo (Carter e 

Saunders, 2007). 
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1.5.1.2.1 Exemplos de inibidores virais análogos de  nucleosídeos 

 

 Ribavirina  

 A ribavirina é um análogo da guanosina, é usado como tratamento para 

diversos vírus RNA, especificamente em infecções persistentes por vírus da 

hepatite C (HCV). O tratamento combinado ribavirina com interferon alfa tem 

erradicado a infeção por HCV em diversos pacientes. Ribavirina também tem 

sido recomendado para o tratamento de crianças infectadas por vírus sincicial 

respiratório, uma das mais importantes causa de doença no trato respiratório 

em crianças. A droga é administrada em forma de aerosol, por de 12 a 18 

horas diariamente. Este tratamento reduz a severidade da infecção, porém o 

modo de administração é caro e inconveniente, assim, não é usado com 

freqüência (Feld e Hoofnagle, 2005).  

 O modo de ação da ribavirina ainda não é completamente 

compreendido, e, pelo menos cinco hipóteses têm sido propostas para explicar 

a sua atividade antiviral. A droga tem mostrado ser capaz de inibir diversas 

atividades virais, incluindo a síntese de RNA viral e o capeamento do RNA 

mensageiro (Feld e Hoofnagle, 2005). 

 

 Aciclovir 

 Aciclovir é um análogo da guanosina que inibe a síntese de DNA de 

herpesvirus. É uma droga muito segura, quase sem efeitos colaterais, 

amplamente utilizada para tratamento e prevenção de doenças causadas por 

três herpesvirus (HSV-1, HSV-2 e varicela-zoster vírus). O aciclovir é muito 

eficiente na inibição da síntese do DNA viral, porém tem muito pouco efeito na 

síntese de DNA celular. Em uma célula infectada, o aciclovir é fosforilado 

inicialmente pela timidina quinase viral. Na célula, a timidina quinase é 

produzida somente em certos estágios do ciclo celular, e tem muito menos 

afinidade pelo aciclovir do que a enzima viral, portanto, há muito pouca 

fosforilação de aciclovir nas células não infectadas. Durante a síntese do DNA, 

o aciclovir trifosfato compete com a deoxiguanosina trifosfato para ser 
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incorporado a cadeia, e, quando o aciclovir é incorporado, a síntese do DNA é 

interrompida devido a falta do grupo 3’-OH (De Clercq, 2004). 

 

Azidotimidina  

A Azidotimidina (AZT) é um análogo da timidina que inibe a transcrição 

reversa pela inibição da transcriptase reversa do HIV. Como outros análogos 

de nucleosídeos, é fosforilado a 5’trifosfato após sua entrada na célula. O AZT 

trifosfato se liga mais fortemente à transcriptase reversa do que à DNA 

polimerase celular, e a transcriptase reversa liga-se ao AZT trifosfato em 

preferência a dioxitimina trifosfato. O AZT, portanto, inibe a transcrição reversa 

do HIV, porém pode interferir na síntese de DNA celular. Nos primeiros dias de 

uso, quando doses altas são administradas, muitos pacientes sofrem de 

severos efeitos colaterais. Outros análogos de nucleosídeos que inibem a 

transcrição reversa também são usados no tratamento de infecção por HIV, por 

exemplo, lamivudina, dideoxicitidina e dideoxiinosina (Richman, 2003). 

 

1.5.1.3 Inibidores de enzimas 

 

 Existem também peptídeos sintéticos utilizados como inibidores virais. 

Esses peptídeos sintéticos agem por mecanismos de ação específicos, os mais 

bem conhecidos agem como inibidores de enzimas relacionadas a diversas 

etapas da replicação viral ou competidores das estruturas virais, ou ainda, 

bloqueando a fusão dos vírus à célula hospedeira (Carter e Saunders, 2007). 

  

1.5.1.3.1 Exemplos de peptídeos sintéticos inibidor es de enzimas 

 

Inibidores de protease do HIV  

Nos retrovirus, a maturação das novas partículas virais depende da 

clivagem de proteínas virais Gag e Gag-Pol por uma protease viral, resultando 

nas proteínas estruturais do vírus. Se este processo não acontecer, o vírus não 
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adquire infectividade. Foram desenvolvidos peptídeos sintéticos baseados nas 

seqüências de aminoácidos dos locais de clivagem dessas proteínas virais, 

esses peptídeos se acoplam aos locais ativos da protease viral e, como 

resultado, menos vírus são gerados, e os poucos vírus resultantes são 

infecciosos. Um exemplo de inibidor de protease é o ritonavir (Richman, 2003). 

 

Inibidores da neuraminidase do vírus influenza  

Uma das proteínas de superfície dos vírus influenza A e B é a 

neuraminidase. Esta enzima tem um papel essencial durante os estágios finais 

da saída dos novos vírus da célula hospedeira, se a enzima for inibida, os vírus 

não são liberados. Sequências de aminoácidos foram desenhados para se ligar 

ao sítio ativo da neuraminidase, inibindo sua atividade. Um exemplo é o 

oseltamivir, amplamente utilizado como droga anti-influenza (De Clercq, 2005). 

 

 

1.5.1.4 Inibidores da fixação viral  

 

Existem drogas capazes de inibir a fusão entre as membranas do vírus e 

sua potencial célula hospedeira. Um exemplo é o efuvirtide, um peptídeo 

formado por 36 aminoácidos, que previne a infecção da célula hospedeira pelo 

HIV uma vez que interage com a gp41 inibindo sua atividade. 

Após uma partícula viral do HIV se ligar a célula hospedeira, a 

glicoproteína transmembrana gp41 é responsável por fazer a fusão do 

envelope viral à membrana celular, permitindo a entrada do material genético 

viral ao interior da célula (Richman, 2003) 

 
 
 

 
 
 
 



 

  

 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo deste trabalho foi identificar e isolar proteínas da hemolinfa de 

Lonomia obliqua com provável ação antiviral sobre vírus do sarampo e 

poliovírus. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

� Verificar a atividade antiviral da hemolinfa de Lonomia obliqua sobre os 

vírus do sarampo e poliovírus cultivados em cultura de células da 

linhagem Vero. 

 

� Selecionar e estabelecer metodologias cromatográficas que possibilitem 

a purificação da proteína da hemolinfa da Lonomia obliqua que 

apresentar atividade antiviral.  

 

� Analisar a citotoxicidade da hemolinfa e de suas frações cromatográficas 

em cultura de células da linhagem Vero.  

 

� Avaliar a ação da hemolinfa e de suas proteínas purificadas, sobre a 

replicação de vírus do sarampo e poliovírus, a partir da infecção de 

células de mamífero da linhagem Vero.   



 

  

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Linhagem celular 

 

Células da linhagem Vero (Cercophitecus aethiops) foram cultivadas a 

37ºC em meio Leibovitz (L-15) da Cultilab®, suplementado com 10% de soro 

fetal bovino (SFB - Cultilab®). Os cultivos de células foram realizados em 

frascos T de 25 cm2, microplacas de 6,12 ou 96 escavações. 

  

 

3.1.1 Estoque criogênico de células 

 

Um banco de células padronizado foi produzido para a realização dos 

estudos. As células foram cultivadas em frascos T-75 até atingir a confluência. 

As células na fase exponencial foram centrifugadas a 750g por 5 minutos a 

28 °C e ressuspensas em meio de congelamento conten do 20% de Soro Fetal 

Bovino (SFB), 70% de meio L-15 e 10% de glicerina estéril em concentração de 

107 células/mL. Esta suspensão foi aliquotada em criotubos (Nunc) com volume 

de 1,5 mL. Os tubos foram mantidos em freezer -20 °C por duas horas e 

posteriormente em freezer -80 °C por 24 horas. Após  este período, os tubos 

foram transferidos e mantidos em nitrogênio líquido (-121 °C). 
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3.2 Vírus e infecção 

 

Foram utilizados: vírus do sarampo – amostra Edmonton – e poliovírus – 

amostra Sabin 1, adaptados ao cultivo em células Vero, previamente titulados 

através da metodologia da diluição final, conforme descrito por Reed e Muench 

(1938) e detalhado a seguir no item 3.6.  

A infecção, tanto para obtenção do estoque viral, quanto para os ensaios 

de atividade antiviral, foi realizada de acordo com a seguinte metodologia: 

Células Vero, em fase exponencial de crescimento, foram infectadas com 

poliovírus (cepa Sabin 1) ou vírus do sarampo (cepa Edmonton) em 

multiplicidade de infecção (MOI) 0,1.  

Para que as culturas fossem infectadas com o MOI acima definido, o 

volume de inóculo viral a ser utilizado nas culturas foi calculado através da 

Equação 1, na qual a MOI é definida como multiplicidade de infecção (razão 

entre as partículas virais e o número de células presentes na cultura) 

(Freshney, 2005). 

(Equação 1) 

 

  

Amostras dos cultivos infectados foram coletadas para a determinação 

do título viral como descrito por Reed e Muench (1938). Todos os cultivos 

infectados foram mantidos a 37 ºC. 

  

 

3.2.1 Estoque viral 

 

Foi criado um lote-estoque armazenado em freezer -80 °C para cada 

vírus utilizado nos diferentes experimentos, obtido através da infecção de 

cultura de células Vero em frasco T-75. Para isso, uma alíquota de cada um 

dos vírus foi colocada sobre o tapete celular e deixada em contato por 1 hora. 

Após esse período, os frascos foram completados com 15 mL de meio L-15 e 

 viraltítulo

 totaiscélulas de ºn * moi
 viralinóculo =
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deixados em cultura por 5 dias. Após este período o sobrenadante foi colhido e 

centrifugado para a retirada de células residuais, aliquotado em tubos e 

congelado em freezer -80 °C. Os estoques virais for am titulados como descrito 

por Reed e Muench (1938) conforme detalhado no item 3.6 a seguir, e o título 

viral expresso em TCID50/mL (50% Tissue culture infeccious dose), sendo que 

uma alíquota foi descongelada imediatamente antes da realização do 

experimento. 

  

 

3.3 Preparo do estoque de hemolinfa 

  

Hemolinfa foi obtida de lagartas de Lonomia obliqua, do 6º instar de 

desenvolvimento, estocadas a -20 ºC. A hemolinfa foi coletada do 

extravasamento obtido após a retirada das espículas (cerdas urticantes), com o 

cuidado para não haver mistura da hemolinfa com quaisquer outros fluidos da 

lagarta. Neste procedimento, foram utilizadas aproximadamente 50 lagartas e, 

com o material obtido, foi feito um único pool de hemolinfa que resultou em um 

volume final de aproximadamente 35 mL de hemolinfa. 

O pool de hemolinfa foi centrifugado a 750 g por 10 minutos, tratado a 

60 ºC por 30 minutos, filtrado em membrana esterilizante de nitrocelulose de 

porosidade 0.22 µm e denominado HB (hemolinfa bruta de Lonomia obliqua). 

Alíquotas deste mesmo pool foram utilizadas em todas as etapas do trabalho.  

A HB, após o tratamento descrito acima, foi mantida a -4 ºC. Alíquotas 

foram descongeladas para serem utilizadas como suplemento nos ensaios de 

atividade antiviral e nas cromatografias. As frações obtidas por cromatografia 

em gel filtração (como descrito abaixo) também foram reunidas em pools de 

proteínas, denominados Pool 1, Pool 2 e Pool 3 e adicionadas aos cultivos, 

assim como as subfrações obtidas após cromatografia em troca iônica, 

denominadas RQ 3-5, RQ 13-18 e RQ 19-25 (como descrito abaixo). 
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3.3.1 Citotoxicidade 

 

A HB inativada e os pools de proteínas obtidos por cromatografia em gel 

filtração, foram testados quanto sua toxicidade. Para isto, foram adicionados a 

cultivos de células Vero 0.5, 1, 2, 5 ou 10% de HB ou dos pools com relação ao 

volume final de cultivo. Células Vero, em densidade aproximada de 

105 células/mL, foram cultivadas em placas de 6 poços em meio L-15 

suplementado com 10% de SFB até atingirem confluência (24 horas). As 

diferentes concentrações de HB e dos pools foram adicionadas aos cultivos. 

Amostras dos cultivos foram obtidas diariamente para determinação da 

concentração e viabilidade celular. A morfologia dos cultivos foi acompanhada 

através de observação diária em microscópio óptico invertido em aumento de 

100x e 200x.  No final do cultivo, os poços foram corados com cristal de violeta 

(0,25%) e fotografados. 

 

 

3.4 Fracionamento da hemolinfa por cromatografia 

  

Para o fracionamento da hemolinfa foi utilizado um sistema de 

cromatografia líquida de alta resolução AKTA purifier (Amersham Pharmacia 

Biotech) composto por duas bombas, leitor de luz ultravioleta, programador – 

software Unicorn 4.0 e coletor de frações Frac 900 (Amersham Pharmacia 

Biotech) acoplado. 

 Uma amostra de 5 mL da HB, correspondente à 100 mg de proteínas 

totais, foi submetida à cromatografia em coluna de gel filtração Sephacryl™ 

High Resolution (HR) S-200 (GE LifeSciences), de 200 mL de volume. A coluna 

foi equilibrada com tampão Tris-HCl 20 mM NaCl 150 mM pH 8,0. As proteínas 

foram eluídas com o mesmo tampão, com fluxo de 1 mL por minuto, sendo 

coletadas frações de 4 mL por tubo coletor. O perfil de eluição protéica foi 

monitorado por leitura de absorbância em 280 nm. As frações obtidas foram 

reunidas em pools de proteínas, denominados Pool 1, Pool 2 e Pool 3 e 
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utilizadas para determinação das bandas protéicas através de eletroforese em 

géis de poliacrilamida, dosagem da concentração protéica e como suplemento 

dos cultivos celulares infectados com os vírus, conforme descrito a seguir.  

Para melhor purificação das proteínas, o pool de proteínas que 

apresentou atividade antiviral, foi submetido à cromatografia de troca iônica em 

coluna Resource™Q (GE LifeSciences), de 1 mL de volume e capacidade para 

até 25 mg de proteínas por mL. Antes de ser aplicado à coluna, o pool foi 

dialisado em sacos de diálise com tamanho nominal de corte de 12 a 16 kDa, 

de celulose regenerada (Interlab Brasil), por 10 horas, sob agitação, contra 

2 litros de tampão Tris 10 mM, trocados 3 vezes. 

A coluna Resource™Q foi equilibrada com tampão Tris-HCl 20 mM 

pH 8,0, onde foi aplicado 0,5  mL de amostra, correspondendo a 

aproximadamente 1 mg de proteína. A cromatografia foi realizada com um fluxo 

de 0,7 mL por minuto e coletadas frações de 0,5 mL por tubo coletor. A eluição 

das proteínas foi realizada por gradiente de NaCl até a concentração final de 

1M. As soluções utilizadas neste processo foram Tris-HCl 20 mM pH 8,0 e Tris-

HCl 20 mM NaCl 1M pH 8,0. A eluição das proteínas foi monitorada por leitura 

de absorbância em 280 nm. As frações protéicas obtidas foram denominadas 

RQ 3-5, RQ 13-18 e RQ 19-25. Estas frações foram utilizadas nos testes de 

atividade antiviral em cultivos e aplicadas à eletroforese em gel de 

poliacrilamida para determinação das bandas protéicas. 

  

 

3.5 Efeito da hemolinfa na replicação viral   

 

 A HB, suas frações cromatográficas (Pool 1, Pool 2 ou Pool 3) e as 

subfrações obtidas após cromatografia em troca iônica (RQ 3-5, RQ 13-18 ou 

RQ 19-25) foram testadas quanto seu efeito antiviral em cultivos de células 

Vero infectadas com 0,1 MOI do vírus do sarampo ou poliovírus, em placas de 

6 ou 12 poços. Os cultivos foram mantidos a 37 °C, sendo observado 

diariamente o aparecimento de efeito citopático (ECP), buscando verificar, com 

isso, a presença de algum fator presente nesta hemolinfa que promova ou iniba 
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a replicação do vírus. Os cultivos infectados foram tratados com HB ou suas 

frações em diferentes tempos (1 hora antes, durante ou 1 hora após a 

infecção). Foram realizados dois experimentos independentes. Cada 

tratamento foi feito em duplicata em ambos os experimentos.  

 O número de células infectadas e a produção viral foram determinados 

de acordo com os protocolos descritos abaixo.  

 

  

3.6 Titulação viral   

 

 Amostras do sobrenadante dos cultivos foram obtidas 1 hora após a 

infecção para a determinação da adsorção viral. Amostras dos cultivos 

infectados foram obtidas diariamente e a quantidade de vírus produzido pelas 

células foi determinada, para poliovírus, após 48 horas de cultivo e para o vírus 

do sarampo, após 72 horas de cultivo. Os títulos foram calculados através de 

titulação pela metodologia da diluição final, como descrito a seguir:  

As amostras dos cultivos infectados foram tituladas em microplacas de 

96 poços, contendo células Vero (2 x 105 células/mL), em diluições seriadas 

de 10. As placas foram incubadas a 37 °C e o efeito  citopático viral foi 

observado diariamente. Ao final do período de cultivo, sendo 48 horas para 

poliovirus e 72 horas para sarampo, as placas foram lidas, observando-se em 

cada poço se a diluição correspondente foi capaz de promover efeito citopático 

em pelo menos 50% do tepete celular (positivo), ou não foi capaz de promover 

efeito citopático em pelo menos 50% do tepete celular (negativo). O título das 

partículas virais infecciosas foi calculado como descrito por Reed e Muench 

(1938) determinando-se a maior diluição viral capaz de causar efeito citopático 

em 50% do tapete celular (TCID50), conforme metodologia mostrada no 

Apêndice A. 

Segundo esta metodologia a titulação do vírus extracelular, budded 

virus, no sobrenadante da cultura, é definida pelo inverso da diluição da 

amostra que causa alteração (presença de efeito citopático), em pelo menos 



 

 47 

50% das células do poço das microplacas (TCID50 por mililitro), sendo o título 

viral expresso em TCID50/mL. (Reed e Muench 1938). 

 

 

3.7 Procedimentos analíticos 

 

 

3.7.1 Concentração e viabilidade celular 

 

 O crescimento e morfologia celular foram monitorados através de 

microscópio óptico Olympus CK2 em aumento de 200x. A concentração celular 

foi determinada utilizando um hematocitômetro e a viabilidade celular foi 

determinada segundo o método de exclusão celular por azul de trypan que tem 

como fundamento o fato de que células mortas absorvem o corante devido a 

falhas na membrana celular, ficando azuis, enquanto células vivas impedem 

sua entrada, permanecendo translúcidas (Freshney, 1994).  

  

  

3.7.2 Eletroforese em gel de poliacrilamida  SDS-PAGE 

 

Eletroforeses em géis de poliacrilamida, sob condições desnaturantes, 

na presença de dodecil sulfato de sódio (SDS) foram realizadas conforme 

descrito por Laemmli (1970). Foram utilizados 10 microlitros (µL) das amostras 

da HB, suas frações cromatográficas (Pool 1, Pool 2 ou Pool 3) e da subfração 

que apresentou atividade antiviral, obtida após cromatografia em troca iônica. 

Foram preparados géis de 0,75 mm de espessura, contendo 15% de 

poliacrilamida no gel de separação e 4% de poliacrilamida no gel de 

empilhamento, montados em cuba vertical de eletroforese modelo Mini-protean 

(Bio-Rad).  
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3.7.2.1 Preparo dos géis 

 

Gel de Separação (15%) 

Foram utilizadas para a preparação do gel de separação: 5,04 mL de 

solução de poliacrilamida (acrilamida 30% bis-acrilamida 0,8%), 3,12 mL de 

tampão Tris 1,5 M pH 8,8, 0,1 mL de SDS (Sigma) 10%, 0,1 mL de perfulfato 

de amônio (Serva) 10%, 0,04 mL de Temed (Merk) (N,N,N',N' - tetra-

methylethylenediamine) e 4,13 mL de água destilada. Apos agitação suave, a 

mistura foi distribuída nas placas de vidro.  

 

Gel de empilhamento (4%) 

Após a polimerização do gel de separação, foi preparado o gel de 

empalhamento, contendo 5,0 mL de solução de poliacrilamida (acrilamida 30% 

bis-acrilamida 0,8%), 2,5 mL de tampão Tris-HCl 1,5 M pH 6,8 (8 mL), 0,1 mL 

de SDS (Sigma) 10%, 0,04 mL de TEMED (Merck), 0,1 mL de persulfato de 

amônio (Serva) 10% e 2,3 mL de água destilada. Essa mistura foi colocada 

sobre o gel de separação e, posteriormente foi colocado um pente para 

formação de poços para aplicação das amostras após a polimerização do gel. 

 

Preparo das amostras 

As amostras foram diluídas em 10 µL de uma solução com 

mercaptoetanol 5%, azul de bromofenol 2%, e glicerol 10%. A seguir, foram 

aquecidas a 95 ºC por 15 minutos, aplicadas em alíquotas de 20 µL nos géis de 

eletroforese, e submetidas a uma corrente na voltagem de 100 Volts à 

temperatura ambiente por aproximadamente 90 minutos em cuba vertical 

contendo tampão de corrida (Tris 25 mM, glicina 192 mM, SDS 3,5 mM).  

 

Coloração dos géis por prata 

Após a migração das proteínas, a coloração dos géis foi feita com nitrato 

de prata. Os géis foram pré-fixados por 2 horas, sob agitação, em solução 
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fixadora (50% metanol, 12% ácido acético e 0,05 mL de formaldeído para 

100 mL de água destilada). Posteriormente, foram lavados em etanol 30% por 

5 minutos. Em seguida, os géis foram colocados em solução de tiossulfato de 

sódio (40 mg de tiossulfato de sódio em 200 mL de água destilada) por 5 

minutos e lavados duas vezes com água destilada. Os géis foram, então, 

incubados em solução de nitrato de prata (200 mg de nitrato de prata em 

100 mL de água destilada e 0,075 mL de formaldeído 37%) por 10 minutos, 

lavados com água destilada por 1 minuto, e logo após, colocados em solução 

reveladora (6 g de carbonato de sódio; 0,05 mL de  formaldeído 37%, 250 mL 

de água destilada q.s.p.) mantendo sob agitação até a visualização das bandas 

de proteínas no gel. Para finalizar a reação, adicionou-se uma solução 

50% metanol, 12% ácido acético. 

Em todas as eletroforeses foram utilizados padrões de peso molecular 

PageRulerTM; Prestained Protein Ladder (10-170 kDa) ou Amersham (14-

94 kDa). As imagens dos géis foram capturadas em um scanner Epson 

Perfection 610 e trabalhadas no programa Microsoft® Paint 2007. 

 

 

3.7.3 Quantificação de proteínas 

 

A concentração de proteínas presente na hemolinfa e em suas frações 

cromatográficas foi determinada através do método de Lowry et al. (1951). 

Para determinação da concentração de proteínas, foi adicionado a 

0,1 mL da amostra ou padrões, 1,0 mL da solução de trabalho (carbonato de 

sódio 2%, tartarato de sódio 4% em NaOH 0,1 M). Agitou-se e os tubos foram 

deixados em repouso por 10 minutos em temperatura ambiente. Em seguida, 

foi adicionada a mistura 0,2 mL do reagente de Folin diluído na proporção de 

1:3 em água destilada (preparado no momento do uso). Agitou-se 

cuidadosamente o tubo e a mistura foi deixada em repouso por 15 minutos em 

temperatura ambiente. A leitura das absorbâncias foi realizada em 690 nm. As 

concentrações foram determinadas utilizando uma curva padrão de albumina 

obtida nas mesmas condições do ensaio. 
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3.7.4 Determinação de células infectadas com o víru s do sarampo por 

citometria de fluxo (FACS) 

 

Amostras das culturas de células Vero (106  células/mL) infectadas com 

o vírus do sarampo, cultivadas em placas de 12 poços e tratadas nos diferentes 

momentos da infecção (1 hora antes, durante ou após a infecção, como 

descrito acima) com 1% (v/v) de HB foram coletadas após 48 horas de cultivo. 

A estas células foi adicionado anticorpo anti-sarampo provenientes de kit de 

imunofluorescência indireta (Measles Indirect Immunofluorescence Assay – 

Light DiagnosticsTM – Chemicon International) conforme a metodologia a seguir: 

Amostras de 106 células foram centrifugadas a 750 g por 5 minutos, 

incubadas com anticorpo primário monoclonal por 5 minutos a 37 °C e lavadas 

com 0,5 mL de PBS/Tween20. O anticorpo secundário (IgG conjugado com 

FITC) diluído em 0,02% de corante Azul de Evans foi adicionado às células e 

incubado a 37 °C por 30 minutos. Após a incubação, a suspensão celular foi 

novamente lavada em 0,5 mL de PBS/Tween20, ressuspensa em 1 mL de 

paraformaldeído 2% e analisada no FACS. Na análise em citometria de fluxo 

(FACS) foram adquiridos 10.000 eventos para cada amostra analisada, sendo 

que os eventos considerados foram aqueles que compõem a população 

homogênea da amostra (R1). As análises foram realizadas em um aparelho 

FACSCALIBUR da Becton Dickingson. 

 

 

3.7.5 Análise Estatística 

 

Os dados foram submetidos à Análise de Variância (ANOVA) e os 

valores p ≤ 0,05, comparados pelo teste de Tukey para completar a análise. 

O desvio padrão dos valores de cada experimento foi calculado. O 

desvio padrão é uma medida do grau de dispersão dos valores das replicatas 

experimentais, em relação ao valor médio obtido (média dos valores das 

duplicatas de dois experimentos independentes). As análises foram realizadas 

no programa Microsoft® Office Excel 2003. 



 

  

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Determinação da citotoxicidade da hemolinfa 

 

No início do trabalho, a citotoxicidade da hemolinfa foi determinada. 

Como pode ser observado na Figura 7 , a hemolinfa foi citotóxica apenas em 

concentrações superiores a 5% do volume final de cultivo, demonstrando que 

sua aplicação em menores quantidades nos cultivos é viável. Em 

concentrações inferiores não foi observada morte celular significativa.  
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Figura 7. Células Vero tratadas ou não (Controle) com diferentes concentrações de 
hemolinfa. (A) Gráfico da Viabilidade celular (%) e (B) Fotografia da placa 
de cultivo celular corada com cristal violeta no sexto dia de cultivo na 
presença das diferentes concentrações de hemolinfa. 
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A citotoxicidade foi definida por Nardone (1977) como sendo o conjunto 

de alterações da homeostase celular que leva a uma série de modificações que 

interferem na capacidade adaptativa das células, bem como sua sobrevivência, 

multiplicação e realização de suas funções metabólicas. A intensidade da lesão 

celular depende de vários fatores, tais como a concentração do material 

testado, o tempo de exposição, o tipo de célula, a capacidade do composto em 

penetrar na célula, entre outras (Hu e Hsiung, 1989). 

Os trabalhos de Petriecevich e Mendonça, 2003; Karagoz et al., 2003; 

Ourth, 2004; Olicard et al., 2005, que buscam identificar substâncias com ação 

antiviral, discutem a importância da identificação de agentes que não 

demonstrem toxicidade para as células para que sua aplicação seja viável. 

Desta forma, a presença de quantidades de hemolinfa menores do que 5% do 

volume final de cultivo é fundamental na busca de caracterizar sua atividade 

antiviral.  

 

 

4.1.1 Análise do efeito da hemolinfa na cinética de  crescimento de células 

Vero 

 

A Figura 8  mostra as curvas de crescimento referentes ao ensaio feito 

para verificar o efeito da hemolinfa na cinética de crescimento de células Vero. 

Foram realizados cultivos em monocamada de células Vero em meio L-15 com 

10% de SFB, onde a hemolinfa de L. obliqua foi inoculada na proporção de 1% 

com relação ao volume final do cultivo (aproximadamente 300 µg de proteína).   

Como pode ser observado, até aproximadamente o 5º dia de cultivo, as 

curvas de crescimento celular do cultivo controle (células Vero em meio L-15 

com 10% de SFB) e do cultivo em presença de 1% de hemolinfa apresentaram 

perfil similar. A partir do 7° dia de cultivo, são atingidas concentrações celulares 

de 2,9 x 105 células por mL no cultivo em presença de hemolinfa, e o cultivo 

controle atinge 2,4 x 105 células por mL. Ao observar a Figura 8 , pode-se 

verificar que, na fase final de cultivo, ocorre uma queda mais acentuada na 
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viabilidade celular no cultivo controle, quando comparado ao cultivo tratado 

com 1% de hemolinfa. 

Já foi identificada na hemolinfa de Lonomia obliqua uma proteína com 

atividade antiapoptótica capaz de prolongar a longevidade de cultivo de células 

de inseto SF-9 (Sousa et al., 2005). Também foi relatado que a hemolinfa do 

bicho da seda inibe a apoptose nos momentos avançados dos cultivos, tanto 

em células de inseto quanto em células humanas (Choi et al., 2002). Porém os 

dados obtidos através do acompanhamento do crescimento celular do cultivo 

controle com relação à cinética de crescimento das células Vero inoculadas 

com 1% de HB não foram estatisticamente diferentes, quando os valores foram 

submetidos às análises estatísticas. 
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Figura 8. Cinética de crescimento de células Vero tratadas com 1% de hemolinfa 
(cél+HB) ou não (controle) conforme indicado na legenda do gráfico, 
amostras dos cultivos foram coletadas e coradas com azul de trypan para 
determinação da concentração de células. Os valores representam a média 
de dois experimentos independentes acompanhados de barras de desvio 
padrão. 

 

 

4.2 Ação virucida da hemolinfa 

 

A ação antiviral da hemolinfa de Lonomia obliqua foi testada em 2 

famílias distintas de vírus, Sarampo (cepa Edmonton), da família 
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Paramyxovíridae e Poliovírus (cepa Sabin 1), da família Picornaviridae, ambas 

com genoma RNA, porém com diferentes mecanismos de replicação e 

diferenças estruturais. Os dois vírus são largamente utilizados como modelos 

de estudo. 

O sarampo é um vírus RNA de fita simples negativo e envelopado,  

enquanto que poliovírus é um vírus de RNA de fita simples positivo e não 

envelopado . Estas diferenças permitiram que estudos iniciais fossem 

realizados buscando se determinar e caracterizar um possível efeito das 

proteínas da hemolinfa diretamente sobre o vírus, mais especificamente sobre 

a estrutura da partícula viral. O agente antiviral poderia ser uma enzima 

proteolítica que degradasse o vírus, como no caso da hemolinfa de lagartas-da-

maçã Heliothis virescens que por uma ação virucida reduz significantemente o 

título do baculovírus HzSNPV (Popham et al., 2004), ou, por outros compostos 

presentes no extrato, como já foi demonstrado por Nakayama et al. (1993) com 

relação à atividade de polifenóis e por Song et al. (2005) com relação às 

catequinas do chá verde, que agem diretamente sobre o vírus Influenza e seu 

envelope viral.  

Os estudos iniciais foram realizados buscando determinar um possível 

efeito das proteínas da hemolinfa diretamente sobre o vírus. O agente antiviral 

poderia ser uma enzima proteolítica que degradasse o vírus. Para este fim, os 

2 vírus foram colocados em contato com a hemolinfa por 2 horas, e o título 

infeccioso determinado após este período por títulação em cultivo de células, 

em comparação com um controle.  

Já é descrita a fragilidade do vírus do sarampo devido à facilidade de 

degradação das proteínas do seu envelope, essenciais para a penetração do 

vírus na célula hospedeira, como demonstrado por Hosoya et al. (1989), 

enquanto que o poliovírus é conhecido por ser um vírus muito resistente a 

degradação, mesmo a condições ambientais não ideais (McKinlay et al., 1992).  

Como mostra a Tabela 2, não foi observada queda no título dos 2 vírus 

após o contato prévio com a hemolinfa. Ao contrário, aparentemente houve um 

efeito protetor da hemolinfa contra a degradação do vírus do sarampo, que 

permaneceu com o título de 6,4x107 TCID50/mL quando ficou em contato com 

HB por 2 horas. O vírus mantido por 2 horas somente na presença do meio L -
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15 suplementado com 10% de SFB, apresentou título de 5,12x107 TCID50/mL. 

Para o poliovírus, que é conhecido por ser um vírus resistente em diferentes 

situações no ambiente, também não foi observado efeito deletério sobre a 

partícula viral, em presença ou não de HB por 2 horas, mantendo o título de 

2,0x109 TCID50/mL.  

 

Tabela 2. Ação da hemolinfa sobre poliovírus e sarampo. Os vírus foram mantidos em 
contato com 1% de hemolinfa bruta (HB) por 2 horas em temperatura 
ambiente e após este período titulado e o resultado expresso em 
TCID50/mL. 

 

Vírus Título do vírus 
Inicial 

Vírus após 2 horas 
(Sem HB) 

Virus em contato 
com HB por 2 hora 

 
Polio 

 
2,0x109  TCID50/mL 

 
2,0x109  TCID50/mL 

 
2,0x109  TCID50/mL 

 
Sarampo 

 
6,4x107 TCID50/mL 

 
5,12x107 TCID50/mL 

 
6,4x107 TCID50/mL 

 
TCID50: do inglês Tissue culture infeccious dose 50% 
Os valores representam a média dos experimentos. 
 

 

Já foi demonstrado que a pré-incubação do vírus de mamífero HSV-1 e 

do vírus de peixes IPNV (Vírus da Necrose Pancreática Infecciosa), de genoma 

RNA e não envelopado, na presença de hemolinfa de Crassostrea gigas não 

neutralizou as partículas virais (Olicard et al., 2005) e em outro trabalho, o 

sarampo mantido em contato com veneno de cascavel também não resultou 

em inativação do vírus (Petricevich e Mendonça, 2003), corroborando com os 

dados obtidos no presente estudo. 

 

 

4.3 Ação da hemolinfa sobre a replicação de Polioví rus 

 

4.3.1 Estudo do tempo de adição da hemolinfa 

 

Para verificar se a hemolinfa age inibindo a penetração do vírus nas 

células, os cultivos foram infectados com 0,1 MOI do poliovírus (Sabin 1), 
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tratados ou não com 1% de hemolinfa, com relação ao volume final do cultivo, 

contendo aproximadamente 300 µg de proteínas totais. Uma hora após a 

infecção, uma amostra do sobrenadante foi colhida e titulada em placa de 96 

poços contendo células Vero para comparar a quantidade de vírus 

remanescente no sobrenadante dos cultivos, e que, portanto, não penetrou nas 

células. Uma amostra também foi colhida dos cultivos infectados após 48 horas 

para se determinar o título do vírus produzido.  

Para determinar qual o melhor momento de adição da hemolinfa, esta foi 

adicionada ao cultivo 1 hora antes, 1 hora após a infecção com 0,1 MOI do 

vírus ou adicionada junto com o vírus nos cultivos.  

Conforme observado na Tabela 2 , a hemolinfa não age diretamente 

sobre o vírus. Da mesma forma, não foi observado para o vírus Sabin 1 

diferença de vírus remanescente no sobrenadante entre o cultivo controle e o 

tratado com 1% de HB, o que pode sugerir que a hemolinfa não está 

dificultando a adsorção ou a penetração do vírus por ação sobre os receptores 

da membrana celular (Tabela 3) .  

Conforme mostrado na Tabela 3 , menor quantidade de vírus foi 

produzida no cultivo tratado com 1% de hemolinfa 1 hora antes da infecção 

(4x107 TCID50/mL) em comparação com o controle (1,5x109 TCID50/mL), uma 

vez que a hemolinfa não está agindo sobre os receptores da membrana celular, 

dificultando a adsorção ou a penetração do vírus, este efeito pode ser devido a 

uma ação intracelular, similar ao demonstrado pela hemolinfa da mosca 

Calliphora vicina, de onde foram isolados dois peptídeos - alloferon 1 e 2 - que 

receberam este nome pois apresentam função similar aos interferons de 

vertebrados, ou seja, agem no controle das infecções virais desencadeando 

respostas intracelulares quando adicionados antes da infecção (Chernysh et 

al., 2002).  

Também é mostrado na Tabela 3  que a adição da hemolinfa após a 

infecção também reduziu a produção viral, mas não intensamente quanto ao 

cultivo tratado previamente com a hemolinfa. Contrastando com o observado 

por Olicard et al. (2005), onde a adição de hemolinfa de Crassostrea gigas 

antes da infecção viral não reduziu a infecção de células Vero por HSV-1. 
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Assim, o maior efeito inibidor da replicação viral observado quando a HB 

foi adicionada ao cultivo antes da infecção pode sugerir que a hemolinfa possa 

inibir algum mecanismo importante para a replicação viral, ou estimular algum 

mecanismo inespecífico de defesa, como por exemplo, interferon alfa. 

 

Tabela 3. Efeito citopático (ECP) e produção de poliovírus em cultivos infectados com 
0,1MOI e tratados com 1% de hemolinfa bruta (HB). Os cultivos foram 
mantidos por 72 horas a 37 ºC. Títulos virais expressos em TCID50/mL. 

 ECP 
(48hs) 

Título 
remanescente no 

sobrenadante  

Título do vírus produzido 
48 horas após infecção  

 
Só vírus 

 
++++ 5x103 1,5x109     + 0,9 x109 

HB 1 hora após a 
infecção 

 
++ 5x103 1,6 x108   + 1,02 x108 

HB 1h antes da 
infecção 

 
++ 5x103      4,0 x107   + 0,7 x107 

* 

HB e vírus 
adicionados juntos 

ao cultivo 
++ 5x103 1,0 x108   + 2,0 x108 

 
TCID50: do inglês Tissue culture infeccious dose 50% 
Os valores representam a média dos experimentos + o Desvio Padrão. 
O * indica os valores com p< 0,05. 

 

Na Figura 9  estão apresentadas as fotos dos cultivos referentes a este 

ensaio (aumento de 100 vezes). As placas foram observadas diariamente para 

visualização do efeito citopático (ECP). Como pode ser observado na Figura 9 , 

os cultivos infectados e tratados com hemolinfa (Figura 9 D, E, F)  

apresentaram menos dano no tapete celular do que nos cultivos somente 

infectados e não tratados (Figura 9C) .  
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    9A                                           9B 
                 Controle celular                                         Controle celular + 1% HB 

     (não infectado e sem hemolinfa)                      (não infectado e com hemolinfa)  

                               
         

                   9C                                           9D 

           Cultivo infectado (só vírus)                                   HB 1 h após a infecção  

                    
 

                 9E                                                            9F 

          1% HB 1 h antes de infectar                               HB e vírus adicionados juntos  

                  

 

Figura 9. Fotomicrografia de cultivos de células Vero (48 horas), infectadas com 
0,1 MOI de poliovírus e tratadas ou não com 1% de hemolinfa de Lonomia 
obliqua. Os cultivos foram corados com azul de trypan e observados em 
microscópio óptico invertido com aumento de 100x. 
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4.4 Ação da hemolinfa sobre a replicação de Sarampo  

 

Os mesmos procedimentos utilizados para estudar o poliovírus foram 

usados para o vírus do sarampo. 

 O vírus do sarampo é um vírus envelopado, que tem por característica a 

formação de sincícios nas células infectadas e células multinucleadas, como 

pode ser observado abaixo na Figura 10 . 

 

          A                                                                       B 

                               
                              
                     C                                                                           D 

                                         
 

 

Figura 10. Fotomicrografia de cultivos de células Vero (A) normais e (B, C e D) 
infectadas com 0,1 MOI de vírus do sarampo.Os cultivos forma mantidos 
por 72 horas a 37 ºC e após este período as células foram coradas com 
cristal violeta 0,25% e observadas em microscópio óptico invertido em 
aumento de 400x (A e B), aumento de 200x (C) e aumento de 100x (D). 
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4.4.1 Estudo do tempo de adição da hemolinfa 

 

 Para verificar se a hemolinfa impede a penetração do vírus nas células, 

os cultivos de células Vero foram infectados com 0,1 MOI de vírus do sarampo 

(Cepa Edmonton) e tratados ou não com 1% de hemolinfa, com relação ao 

volume final do cultivo, contendo aproximadamente 300 µg de proteínas totais. 

Uma hora após a infecção, uma amostra do sobrenadante foi colhida e titulada 

em placa de 96 poços contendo células Vero.  

Os dados estão apresentados na Tabela 4 a seguir. Não foram 

verificadas diferenças significativas nas quantidades de vírus presente no 

sobrenadante, indicando, assim como o observado para o poliovírus, que a 

hemolinfa não está dificultando a adsorção ou a penetração do vírus por ação 

sobre os receptores da membrana celular, ao contráio do que foi observado por 

Petricevich e Mendonça (2003), que em seu estudo mostram que o veneno de 

Crotalus durissus age impedindo a ligação do vírus do sarampo às células 

simplesmente porque o veneno se liga aos receptores aos quais o vírus se 

ligaria e, portanto, bloqueia a adsorção. 

A adsorção viral poderia ser impedida devido à ligação de algumas 

proteínas e peptídeos que possuem atividade antiviral por sua capacidade de 

ligar-se a determinadas glicoproteínas existentes nas membranas celulares 

Assim, quando as células ficam previamente expostas aos materiais, pode 

ocorrer a interação de proteínas e/ou peptídeos com a membrana glicoprotéica, 

impedindo o processo de adsorção viral (Marchetti et al., 1996; Andersen, 

2004), porém o fato de não haver diferenças na titulação de vírus 

remanescente no sobrenadante entre os cultivos tratados e o controle, tanto 

para poliovírus quanto para o vírus do sarampo, mostra que a adsorção ou a 

penetração do vírus não estão sendo dificultadas por este mecanismo de ação 

da hemolinfa de Lonomia obliqua. 

    Assim, para se determinar qual o melhor momento de adição da 

hemolinfa, esta foi adicionada ao cultivo 1 hora antes, no momento e 1 hora 

após a infecção no cultivo. As placas foram observadas diariamente para 

visualização do efeito citopático e 72 horas após a infecção, quando foi 

observado um intenso efeito citopático, com formação de sincícios total (Figura 
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10 B, C e D),  uma amostra de sobrenadante de cada um dos cultivos foi 

colhida para se determinar o título do vírus produzido.  

 Como pode ser observado na Tabela 4 , o título viral produzido foi menor 

nos cultivos tratados com 1% de hemolinfa. Neste ensaio também foi verificado 

que o melhor momento de adição da hemolinfa é 1 hora antes da infecção, 

uma vez que o título viral produzido foi aproximadamente 65 vezes menor 

(1,5x106 TCID50/mL) quando comparado ao cultivo infectado controle 

(9,75x107 TCID50/mL). Portanto, a menor quantidade de vírus produzida no 

cultivo tratado com 1% de hemolinfa 1 hora antes da infecção em comparação 

com o controle seria, assim como para o poliovírus (Sabin 1), uma ação 

intracelular, que possivelmente seria iniciada antes do momento de contato do 

vírus com a célula. Na análise estatística, a diferença entre o controle e o 

cultivo tratado 1 hora antes da infecção com hemolinfa foi de p=0,0007 sendo 

portanto uma diferença estatisticamente significante. 

 

Tabela 4. Efeito citopático e produção do vírus do sarampo em cultivos infectados com 
0,1 MOI e tratados com 1% de hemolinfa bruta (HB). Os cultivos foram 
mantidos por 72 horas a 37 ºC. Títulos virais expressos em TCID50/mL.  

 ECP 
(48hs) 

Título 
remanescente 

no sobrenadante  

Título do vírus produzido 
72 horas após infecção  

 
Só vírus 

 
++++ 1,25x102 9,75x107    + 1,25x106 

Infecção 1 h antes 
da HB 

 
++ 0,625 x102 5,7x107    + 1,47x106 

HB 1 h antes da 
infecção 

 
+ 1,25 x102 1,5x106    + 8,31x105 * 

HB e vírus 
adicionados juntos 

no cultivo 
++ 2,50 x102 1,9x107    + 4,5x106 

         
TCID50: do inglês Tissue culture infeccious dose 50% 
Os valores representam a média dos experimentos + o Desvio Padrão. 
O * indica os valores com p< 0,05. 
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A Figura 11  sumariza os dados obtidos através da análise de citometria 

de fluxo das células infectadas, marcadas com anticorpo conjugado com FITC 

através de imunofluorescência indireta (conforme item 3.7.4), dos cultivos 

infectados com 0,1 MOI tratados com 1% de hemolinfa 1 hora antes, 1 hora 

após a infecção ou adicionada junto com o vírus no cultivo. Como pode ser 

observado, os dados acima expressos são confirmados por esta metodologia, 

uma vez que, na análise estatística dos dados obtidos por citometria de fluxo a 

diferença entre o controle e o cultivo tratado com hemolinfa 1 hora antes da 

infecção foi de p=0,001 sendo portanto uma diferença estatisticamente 

significativa. 

*
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Figura 11. Citometria de fluxo dos cultivos infectados com 0,1 MOI de sarampo, 
tratados com 1% de hemolinfa 1 hora antes (HB antes), adicionada junto 
com o vírus (vírus+HB) ou 1 hora após a infecção (HB depois). As células 
foram marcadas com anticorpos específicos por imunofluorescência 
indireta após 72 horas de cultivo a 37 °C. O  * indica os valores com 
p<0,05 e as barras indicam o desvio padrão. 

 

 

A Figura 12 , a seguir, mostra a representação gráfica dos dados obtidos 

pela análise em citometria de fluxo de células Vero infectadas com o vírus do 

sarampo após 72 horas de cultivo. Estão representados os gráficos de 

morfologia celular, obtidos pela análise da relação de tamanho (no eixo FSC-

volume) e granulosidade (no eixo SSC-complexity/granulosity), e histogramas, 

nos quais são determinadas a porcentagem de células fluorescentes e a 

intensidade de fluorescência, indicadas pelas barras nas figuras (M1 – 
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porcentagem de células que emitem baixa intensidade de fluorescência; M2 e 

M3 – porcentagem de células que emitem alta intensidade de fluorescência).  

O controle negativo mostra o perfil de intensidade de fluorescência das 

células Vero não infectadas, o controle positivo mostra o perfil referente a 

cultivos infectados com o vírus do sarampo. Também estão representados os 

perfis gráficos das células infectadas com o vírus do sarampo, tratadas com 1% 

de hemolinfa, com relação ao volume final do cultivo, 1 hora antes (HB antes) 

ou 1 hora após a infecção (HB depois). 

Na Figura 12 , os gráficos de morfologia celular mostram que os 

tratamentos com hemolinfa não alteram a morfologia das células Vero 

infectadas com o vírus do sarampo, uma vez que os cultivos referentes ao 

controle positivo, HB antes e HB depois, apresentam perfis similares quanto a 

análise da relação de tamanho (no eixo FSC-volume) e granulosidade (no eixo 

SSC-complexity/granulosity).  

Quando comparamos os gráficos de morfologia celular dos cultivos não 

infectados (controle negativo), com os gráficos de morfologia celular dos 

cultivos infectados (controle positivo, HB antes e HB depois), é possível notar 

perfis de distribuição diferentes. A representação gráfica da análise de 

morfologia do controle negativo mostra homogeneidade da população celular, 

sendo que os cultivos infectados, independentemente do tratamento com HB, 

são compostos por uma população celular menos homogênea, caracterizada 

por um perfil que apresenta células maiores e mais granulosas. Este perfil é 

decorrente das alterações sofridas por células infectadas, características que, 

quando em cultivo, permitem que seja evidenciado o efeito citopático (Carter e 

Saunders, 2007).  

Pela análise dos histogramas, é possível verificar que, no controle 

positivo, 96,24% das células apresentam fluorescência, sendo que somente 

menos de 4% das células não apresentaram fluorescência. Ainda com relação 

ao controle positivo, 81,95% apresentam alta intensidade de fluorescência 

enquanto que, como é esperado, nos cultivos que representam o controle 

negativo, a porcentagem de células fluorescentes, mesmo apresentando baixa 

fluorescência, não é significativa. Nos cultivos infectados e tratados com 

hemolinfa 1 hora antes da infecção, 77,35% de células apresentam 
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fluorescência, portanto, o percentual de células que não emitiram fluorescência 

atinge 22,65%, também há uma queda significativa com relação ao controle 

positivo, de 81,95% de células que apresentam alta intensidade de 

fluorescência, para 34,63% de células com alta fluorescência no cultivo tratado 

com HB antes da infecção. Nos cultivos infectados e tratados com Hb 1 hora 

após a infecção (HB depois), são obtidos 88,57% de células fluorescentes, 

dessas, 44,38% células com alta fluorescência e 44,19% das células 

apresentaram baixa fluorescência, e o percentual de células que não emitiram 

fluorescência é de 11,43%. 

O tratamento com hemolinfa foi capaz de reduzir, em cerca de 50%, o 

número de células com alta fluorescência. Portanto, a hemolinfa é capaz de 

reduzir a infecção de células Vero pelo vírus do sarampo, e este efeito é mais 

evidente no cultivo tratado com 1% de hemolinfa 1 hora antes da infecção, uma 

vez que, a menor quantidade de vírus produzido com relação ao cultivo 

controle, foi obtida nos cultivos tratados com HB antes. 
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Controle Negativo  
Morfologia Histograma 

 
 

Controle Positivo  
Morfologia Histograma 

  
HB antes 

Morfologia Histograma 

 
 

HB depois  
Morfologia Histograma 

 
 

 

Figura 12. Citometria de fluxo - Controle negativo: células Vero não infectadas; 
Controle positivo: células Vero infectadas com 0,1 MOI de vírus do 
sarampo; HB antes: cultivos tratados com 1% de hemolinfa 1 hora antes 
da infecção; HB depois: cultivos tratados com 1% de hemolinfa 1 hora 
depois da infecção. As células foram marcadas com anticorpos 
específicos por imunofluorescência indireta após 72 horas de cultivo a 
37 °C.  
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4.5 Purificação da hemolinfa e atividade dos pools  sobre os vírus 

   

Buscando uma melhor identificação da proteína responsável pelo efeito 

antiviral, 5 ml da hemolinfa foram aplicados a uma coluna de gel filtração 

(Sephacryl 200). Cento e vinte frações de 4 mL foram recolhidas. Estas frações 

foram reunidas em 3 pools de proteínas: Pool 1 (da fração 23 a 46), Pool 2 (da 

fração 47 a 92) e Pool 3 (da fração 93 a 120), conforme apresentado na 

Figura 13 . Um primeiro passo de purificação em colunas de gel filtração é 

relevante e interessante para que, como um estudo inicial, seja revelado o perfil 

de pesos moleculares das diferentes proteínas que compõem a hemolinfa 

(Ourth, 2004). 

O perfil cromatográfico está apresentado na Figura 13 e o gel de 

poliacrilamida dos pools 1, 2 e 3, na Figura 14 .  

 

                                               
Figura 13. Purificacão da hemolinfa de Lonomia obliqua por cromatografia de gel 

filtração em coluna Sephacryl 200. A eluição foi realizada com solução 
Tris (20 mM) e Nacl (150 mM). O fluxo utilizado foi de 1 ml/minuto e 
coletadas frações de 4 mL. As frações foram separadas em 3 pools 
conforme indicado pelas barras.  
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Figura 14. Eletroforesese em gel de poliacrilamida SDS-PAGE 15%, da hemolinfa 
bruta (HB) e dos Pools (P1, P2 e P3) da hemolinfa de Lonomia obliqua. O 
gel foi revelado por impregnação por prata. Peso molecular de calibração 
PageRulerTM; Prestained Protein Ladder (10-170 kDa). 

 

Conforme mostrado no gel de poliacrilamida, o Pool 1 compreende 

proteínas de aproximadamente 100 kDa a 35 kDa, o Pool 2 compreende 

proteínas de aproximadamente 30 kDa a 10 kDa e o Pool 3 compreende 

apenas proteínas de aproximadamente 17 kDa.  

Na Tabela 5 está apresentado o valor das concentrações protéicas da 

hemolinfa bruta e de suas frações e o volume total coletado correspondente a 

cada pool. 

 

Tabela 5.  Concentração de proteínas na hemolinfa bruta e em suas frações, e volume 
total coletado correspondente a cada pool, após purificação em 
cromatografia de gel filtração em uma coluna Sephacryl 200. 

 Concentração de Proteínas 
mg/mL 

Volume Total Coletado 
mL 

Hemolinfa Bruta 27,8 – 

Pool  1 0,593 92 

Pool  2 0,234 180 

Pool  3 0,181 108 
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Os pools foram testados, assim como a HB, com relação à citotoxicidade 

em cultivo de células Vero. Para isso, foi adicionado em cultivos confluentes de 

células Vero, 1, 2, 3, 5 ou 10% de cada pool, com relação ao volume final de 

cultivo. A viabilidade celular foi acompanhada através de observação diária  em 

microscópio óptico. Como pode ser observado na Figura 15 , os pools de 

proteínas não se revelaram citotóxicos, nas concentrações testadas, não foi 

observada morte celular significativa, aparentemente uma citotoxicidade mais 

pronunciada seria observada apenas em quantidades superiores a 10% do 

volume de cultivo. No 6° dia de cultivo, o cultivo foi lavado com PBS, corado 

com cristal violeta (0,25%) e fotografado, conforme Figura 15 . 
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Figura 15.  Citotoxicidade dos Pools 1, 2 e 3 da hemolinfa: células Vero tratadas ou 
não (Controle) com diferentes concentrações de cada pool conforme 
indicado na legenda do gráfico. Os gráficos mostram viabilidade celular 
(%) e as imagens mostram as placas de cultivo celular coradas com cristal 
violeta no sexto dia de cultivo, na presença das diferentes concentrações 
dos pools.  
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4.5.1 Análise do efeito dos pools na cinética de crescimento de células 

Vero 

 

Também foram realizados ensaios para verificar o efeito dos pools de 

proteínas na cinética de crescimento de células Vero. Foram realizados cultivos 

de células Vero em meio L-15 com 10% de SFB, em monocamada. Neste 

ensaio, cada um dos Pools foi inoculado na proporção de 3% com relação ao 

volume final do cultivo, contendo aproximadamente 70 µg de proteínas totais.  

Como apresentado na Figura 16 , foi observada diferença significativa no 

11° dia no cultivo tratado com 3% de Pool 1 quando comparado aos outros 

cultivos, mostrando que o efeito antiapoptótico de uma proteína de 51 kDa da 

hemolinfa, observado por Sousa et al. (2006) para os cultivos de células de 

inseto SF-9 também aplica-se aos cultivos de células Vero. Além deste fato, 

não foi verificada alteração significativa nas cinéticas dos cultivos inoculados 

com 3% de cada um dos outros pools quando comparados ao controle. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Cinética de crescimento de células Vero tratadas com 1% de hemolinfa 
(cél+HB) ou não (controle), ou 3% de Pool 1, Pool 2 ou Pool 3, conforme 
indicado na legenda do gráfico. Os valores representam a média dos 
experimentos acompanhados de barras de desvio padrão e o * indica os 
valores com p< 0,05. 

 

Para dar continuidade ao processo de identificação da proteína com 
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da hemolinfa em Pool 1, Pool 2 e Pool 3, conforme Figura 13 , foram utilizados 

3% de cada um dos pools resultantes na tentativa de identificar qual das 

frações contém a proteína responsável pelo efeito antiviral observado. Os pools 

foram adicionados aos cultivos de células Vero 1 hora antes da infecção, pois 

como já mostrado, este foi o melhor momento de adição da hemolinfa. Para 

verificar a ação de cada um dos pools de proteínas sobre a replicação dos 

vírus, foi realizada a titulação viral ao final do tempo de cultivo. 

 

 

4.5.2 Atividade dos pools  sobre a replicação do Poliovírus   

 

Foram adicionados aos cultivos celulares 3% de Pool 1, Pool 2 e Pool 3, 

correspondendo a aproximadamente 70 µg de proteínas totais, uma hora antes 

da infecção com 0,1 MOI do poliovírus, buscando identificar qual destes pools 

age sobre a replicação viral. Após 48 horas, foi retirada uma amostra de cada 

cultivo e titulada em placas de 96 poços para determinar o título de vírus 

produzido. 

Conforme os dados apresentados na Tabela 6 , assim como a 

quantidade de vírus produzido é menor nos cultivos tratados com 1% de HB, há 

diminuição no título viral final do cultivo tratado com Pool 2 uma hora antes da 

infecção. Este cultivo apresentou título viral final aproximadamente 87 vezes 

menor do que o controle, enquanto que nos cultivos onde foram utilizados 

Pool 1 e Pool 3, os títulos de vírus produzidos foram similares ao do controle, 

uma vez que os dados analisados não apresentaram-se estatisticamente 

diferentes.  

O título obtido no cultivo controle foi de 2,8x109 TCID50/mL e no cultivo 

onde foi adicionado o Pool 2 foi de 3,22x107 TCID50/mL, indicando assim que a 

proteína responsável pela atividade antiviral da hemolinfa de Lonomia obliqua 

está presente o Pool 2.  
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Tabela 6. Produção do poliovírus em cultivos tratados com 1% de hemolinfa bruta 
(HB) ou 3% de cada pool, 1 hora antes da infecção com 0,1MOI do vírus. 
Os cultivos foram mantidos por 48 horas a 37 ºC. Títulos virais expressos 
em TCID50/mL. 

                                                        Título do vírus produzido 48 horas 
                                               após  a infecção  

Só vírus              2,8x109      + 1,8x109 

HB             3,77x107     + 2,1x107 * 

Pool  1              8,9x108     + 5,84x106 

Pool  2             3,22x107    + 2,66x107 * 

Pool  3              7,81x108   + 2,19x108 

         
TCID50: do inglês Tissue culture infeccious dose 50% 
Os valores representam a média dos experimentos + o Desvio Padrão. 
O * indica os valores com p< 0,05. 

 

                                                                                            

4.5.3 Atividade dos pools  sobre a replicação do Sarampo 

 

Assim como nos ensaios com o poliovírus, foram adicionados aos 3% 

dos pools cultivos celulares 1 hora antes da infecção com 0,1 MOI do vírus do 

sarampo, buscando identificar alguma atividade destes pools sobre a 

replicação viral. Após 72 horas, foi retirada uma amostra de cada cultivo e 

titulada em placas de 96 poços para determinar o título de vírus produzido. 

 Conforme os dados apresentados na Tabela 7 , foi verificado que no 

cultivo onde o Pool 2 foi utilizado, da mesma forma que nos testes feitos com 

poliovírus, houve uma diminuição no título final do vírus em relação ao controle. 

O título obtido do cultivo controle foi de 1,63x107 TCID50/mL enquanto que no 

cultivo onde foi adicionado o Pool 2 foi de 2,24x106 TCID50/mL, evidenciando 

mais uma vez que a proteína responsável pela atividade antiviral da hemolinfa 

de Lonomia obliqua está presente no Pool 2.  
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Tabela 7. Produção do vírus do sarampo em cultivos tratados com 1% de hemolinfa 
bruta (HB) ou 3% de cada pool, 1 hora antes da infecção 0,1MOI do vírus. 
Os cultivos foram mantidos por 72 horas a 37 ºC. Títulos virais expressos 
em TCID50/mL. 

                                                      Título do vírus produzido 72 horas 
                                                após infecção  

Só vírus                 1,6x107    + 1,25x106 

HB                  1,7x106   + 4,15x105 * 

Pool  1                  1,0x107   + 8,39x106 

Pool  2                 2,24x106   + 2,67x106 * 

Pool  3                  1,0x107   + 2,95x107 

 
TCID50: do inglês Tissue culture infeccious dose 50% 
Os valores representam a média dos experimentos + o Desvio Padrão. 
O * indica os valores com p< 0,05. 

 

Assim como os dados aqui obtidos para o Pool 2 de proteínas da 

hemolinfa de L. obliqua, diversas moléculas que possuem atividade 

antimicrobiana encontram-se numa faixa de peso molecular de 100 Da a 

25 kDa (Vogel et al., 2002). Como continuidade, para identificar a proteína 

envolvida na atividade antiviral observada, foi realizado o fracionamento e 

purificação das proteínas deste pool. 

 

 

4.6 Purificação do Pool  2 e atividade das frações sobre os vírus   

 

Ao identificar que o Pool 2 foi responsável pela redução do título final 

tanto do poliovírus quanto do vírus do sarampo, como passo subseqüente do 

processo de purificação por cromatografia, o Pool 2, previamente dialisado 

(conforme descrito no item 3.4), foi submetido à cromatografia de troca iônica 

em coluna Resource Q para buscar isolar a proteína envolvida na atividade 

antiviral. 
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Foi aplicado à coluna 0,5 mL do Pool 2, contendo aproximadamente 

0,1 mg de proteínas. A coluna foi equilibrada com Tris-HCl 20 mM pH 8,0, a 

eluição foi realizada com fluxo de 0,7 mL por minuto em gradiente linear de 

NaCl até 1M, com uma solução de Tris-HCl 20 mM NaCl 1M pH 8,0. Foram 

coletadas frações de 0,5 mL. Na Figura 17 , está apresentado o cromatograma 

da purificação do Pool 2 obtido da cromatografia em coluna de troca iônica 

Resource Q. As frações protéicas obtidas foram denominadas RQ 3-5, RQ 13-

18 e RQ 19-25, reunidas tendo-se como referência a região aproximada da 

base dos picos cromatográficos monitorados a 280 nm, conforme indicado 

pelas chaves no cromatograma (Figura 17) . 

 

Figura 17. Cromatograma do Pool 2 da hemolinfa de Lonomia obliqua obtido por 
cromatografia em coluna Resource Q. Foi aplicado à coluna 0,5 mL do 
Pool 2. A coluna foi equilibrada com Tris-HCl 20 mM pH 8,0 e a eluição foi 
realizada em gradiente linear de NaCl até 1M conforme indicado pela 
linha verde, com fluxo de 0,7 mL por minuto. Foram coletadas frações de 
0,5 mL, reunidas conforme indicado pelas chaves. 

 

Como pode ser observado, o Pool 2, inicialmente obtido por 

cromatografia em coluna Sephacryl 200, foi desmembrado em novas frações 

cromatográficas. Dando-se continuidade aos estudos do efeito antiviral, 5% de 

cada uma das três frações estabelecidas, correspondendo a aproximadamente 
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10 µg de proteínas, foram adicionados aos cultivos uma hora antes da infecção 

para serem testadas quanto sua capacidade de inibir os vírus e se determinar 

qual delas possui a atividade antiviral observada. 

 

 

4.6.1 Atividade das frações do Pool  2 sobre a replicação do Poliovírus 

 

As frações protéicas RQ 3-5, RQ 13-18 e RQ 19-25 foram utilizadas para 

suplementar os cultivos de células Vero a 5% do volume final do cultivo, 

correspondendo a aproximadamente 10 µg de proteínas, uma hora antes da 

infecção com 0,1 MOI do poliovírus, buscando identificar qual das frações age 

sobre a replicação viral. Após 48 horas, foi retirada uma amostra de cada 

cultivo e titulada em placas de 96 poços para se determinar o título de vírus 

produzido. 

Na Tabela 8  estão os resultados de título viral final referentes ao cultivo 

controle e aos cultivos tratados com 5% de cada uma das frações. Como pode 

ser observado, a fração RQ 3-5 foi capaz de reduzir significantemente a 

replicação do vírus, uma vez que o título final do cultivo controle foi 61 vezes 

maior, atingindo 2,8x109 TCID50/mL enquanto que no cultivo onde foi 

adicionada a fração RQ 3-5, uma hora antes da infecção, foi de 

4,58x107 TCID50/mL. Nos cultivos tratados com RQ 13-18 e RQ 19-25 não 

houve inibição da replicação viral, sendo atingidos títulos de vírus produzidos 

estatisticamente similares ao do controle, 3,77x109 e 3,16x109 TCID50/mL 

respectivamente. 
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Tabela 8. Poliovírus produzido em cultivos tratados com 5% de cada uma das frações 
do Pool 2 uma hora antes da infecção com 0,1 MOI do vírus. Os cultivos 
foram mantidos por 48 horas a 37 ºC. Títulos virais expressos em 
TCID50/mL. 

                                      Título do vír us produzido 48 horas  
                                      após infecção  

Só vírus           2,8x109       + 1,08x109 

RQ 3-5           4,58x107  + 1,42x107 * 

RQ 13-18           3,77x109     + 2,18x109 

RQ 19-25          3,16x109     + 1,00x102 

 
TCID50: do inglês Tissue culture infeccious dose 50% 
Os valores representam a média dos experimentos + o Desvio Padrão. 

O * indica os valores com p< 0,05. 

 

Estes dados obtidos com relação à inibição da replicação do poliovírus 

mostram que que a proteína responsável pela atividade antiviral da hemolinfa 

de Lonomia obliqua está presente na fração RQ 3-5.  

 

 

4.6.2 Atividade das frações do Pool  2 sobre a replicação do Sarampo 

 

Ensaios também foram realizados a fim de verificar atividade das frações 

provenientes da cromatografia de troca iônica do Pool 2 sobre a replicação do 

vírus do sarampo. Para isto, 5% de cada uma das 3 frações (RQ 3-5, RQ 13-18 

e RQ 19-25), correspondendo a aproximadamente 10 µg de proteínas, foram 

adicionadas aos cultivos de células Vero 1 hora antes da infecção com 0,1 MOI 

do vírus do sarampo e para se determinar o título de vírus produzido, foi 

retirada uma amostra de cada cultivo após 72 horas, e titulada em placas de 96 

poços. 

Conforme os dados apresentados na Tabela 9, a replicação viral no 

cultivo onde foi adicionada a fração RQ 3-5 foi inibida significativamente, sendo 
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que o título viral final foi 157 vezes menor do que o cultivo controle. Assim 

como para o poliovírus, as frações RQ 13-18 e RQ 19-25 não reduziram a 

replicação viral do sarampo, e foram atingidos títulos de vírus produzidos 

estatisticamente similares ao do controle (3,3x107 TCID50/mL), 1,8x107 e 

3,7x107  TCID50/mL respectivamente. 

 

Tabela 9. Vírus do sarampo produzido em cultivos tratados com 5% de cada uma das 
frações do Pool 2 uma hora antes da infecção com 0,1 MOI do vírus. Os 
cultivos foram mantidos por 72 horas a 37 ºC. Títulos virais expressos em 
TCID50/mL. 

                                       Título do ví rus produzido 72 horas  
                                        após infecç ão 

Só vírus              3,3x107   + 1,25x106 

RQ 3-5              2,1x105     + 1,5x105    * 

RQ 13-18             1,8 x107    + 4,5x106 

RQ 19-25              3,7 x107    + 2,09x107 

 
TCID50: do inglês Tissue culture infeccious dose 50% 
Os valores representam a média dos experimentos + o Desvio Padrão. 
O * indica os valores com p< 0,05. 

 

 

4.6.3 Identificação da proteína com atividade antiv iral  

 

De todas as frações testadas em sua capacidade de inibir o poliovírus 

(cepa Sabin 1) e o vírus do sarampo (cepa Edmonton), a fração RQ 3-5 foi 

aquela que apresentou a ação antiviral. Como pode ser observado na 

Figura 17 , a referida fração não se ligou à coluna na cromatografia de troca 

iônica, saindo antes do gradiente salino. 

Para verificar se a fração apresenta uma proteína pura, foi realizada 

eletroforese em gel de poliacrilamida 15%. Como pode ser observado na 

Figura 18 , foi identificada uma banda eletroforética de aproximadamente 
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20 kDa, evidenciando que foi obtida uma proteína purificada com peso 

molecular de aproximadamente 20 kDa. 

   

 

Figura 18. Eletroforese em gel de poliacrilamida SDS-PAGE 15% da fração RQ 3-5 do 
Pool 2. O gel foi revelado por impregnação por prata. Foi utilizado peso 
molecular de calibração da Amersham (14-94 kDa). A seta indica a banda 
de aproximadamente 20 kDa da fração RQ 3-5. 

 

Proteínas ativas têm sido isoladas de diferentes fontes, como plantas ou 

animais, especialmente invertebrados. Um estudo realizado com extratos de 

tecidos de crustáceos demonstrou ação antiviral de amplo espectro, incluindo 

vírus de DNA e vírus de RNA, com ou sem envelope, provavelmente através 

dos múltiplos inibidores contidos nos extratos (Pan et al., 2000).  

Existem ainda, outras proteínas e peptídeos que apresentam atividade 

antiviral em diversas faixas de peso molecular.  A concanavalina A, uma lectina 

de alto peso molecular com atividade contra HSV-1, foi extraída da espécie de 

feijão Canavalia ensisformis (Garrity et al., 1982), uma proteína de 

aproximadamente 24 kDa responsável por inibir nucleopoliedrovírus foi isolada 

da hemolinfa do bicho-da-seda, Bombyx mori (Nakazawa et al., 2004), em 

outro trabalho, foram demonstradas algumas propriedades antimicrobianas de 

uma proteína de 15 kDa isolada de lagartas Hyalophora cecropia 

(Hultmark et al., 1980).  

O alloferon, uma proteína de peso 12,65 kDa purificada da  hemolinfa da 

mosca Calliphorta vicina mostra-se eficaz contra os vírus Influenza A e B 

devido a uma ação intracelular, apresentando função similar à interferons de 

vertebrados, desencadeando respostas intracelulares quando adicionados 
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antes da infecção (Chernysh et al., 2002). Um peptídeo de 916 Da com 

atividade antiviral foi purificado da hemolinfa de Heliothis virescens. Este 

peptídeo conferiu proteção aos cultivos de células quando foi adicionado antes 

da infecção com o vírus, sugere-se que a atividade antiviral deste peptídeo seja 

devido à sua entrada nas células antes da infecção e, uma vez dentro da 

célula, quando esta é submetida à infecção, o peptídeo inativa os mecanismos 

de montagem e/ou brotamento e conseqüente saída das novas partículas virais 

da célula, provavelmente por se ligar internamente à regiões da membrana 

plasmática (Ourth, 2004).   

A proteína de aproximadamente 20 kDa purificada da hemolinfa de 

Lonomia obliqua mostrou-se capaz de inibir a replicação viral de ambos os 

vírus estudados ao ser adicionada aos cultivos uma hora antes da infecção, o 

que sugere que ela possa atuar nas etapas do ciclo de replicação dos vírus que 

ocorrem intracelularmente, agindo com um mecanismo similar ao descrito para 

o alloferon, assim como também existe a possibilidade desta proteína atuar nas 

fases tardias da infecção causada por estes vírus, possivelmente agindo como 

o peptídeo extraído de H. virescens. Como foi demonstrado, a hemolinfa não 

apresenta ação virucida, mais uma vez sugerindo que possa atuar nas 

diferentes fases da replicação destes vírus, porém não é capaz de inativá-los 

antes de atingirem a célula-alvo ou impedir o processo de adsorção. 

Para os estudos qualitativos que foram propostos como objetivos deste 

trabalho, as quantidades de HB, pools e das frações utilizadas mostraram-se 

suficientes para evidenciar a atividade biológica da proteína. O volume de 5% 

que foi utilizado da fração purificada foi suficiente para a evidenciação da sua 

atividade antiviral. 



 

  

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

1) Foi identificada uma proteína de aproximadamente 20 kDa na hemolinfa 

de Lonomia obliqua que afeta a replicação viral, inibindo a produção de vírus 

do sarampo e poliovírus em células Vero. 

2) Foram estabelecidas etapas de purificação da proteína com atividade 

antiviral através de cromatografia de gel filtração em coluna Sephacryl 200 

seguida de cromatografia de troca iônica em coluna Resource Q.  

3) A hemolinfa de L. obliqua não possui nenhuma ação deletéria direta 

sobre os vírus estudados.  

4) A hemolinfa bruta não se mostrou citotóxica aos cultivos de células Vero 

quando adicionadas em até 5% do volume final de cultivo. 
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APÊNDICE A  - Titulação viral através do método da diluição fi nal.  

 

1. Fazer diluições seriadas do vírus a ser titulado (10-1 a 10-10) utilizando 10 

frascos eppendorfs de 1,5 mL de capacidade, empregando 0,9 mL do meio 

de cultura L-15 e 0,1 mL de suspensão viral a partir da maior diluição.  

2. Marcar numa placa de 96 poços uma diluição por coluna. 

3. Semear as células Vero a serem utilizadas na concentração de 3,5x105 

células viáveis/mL em todos os poços da placa. Colocar 100 µL de volume 

de cultura por poço. 

4. Após a adesão das células à placa, começando com a menor diluição viral 

(10-10), adicionar 100 µL de amostra viral nos poços da coluna marcada 

para aquela diluição. Os poços que restam na coluna serão utilizados como 

ensaios controle (sem infecção). 

5. Repetir o procedimento para as outras diluições virais, conforme ilustrado 

na Figura A.1 . 

6. Incubar a microplaca, em estufa a 37 ºC. Verificar as células infectadas 

através da presença de efeito citopático característico de cada vírus 

estudado. 

7. Calcular a titulação viral segundo Reed e Muench (1938), descrito no 

exemplo a seguir, apresentado na Figura A.2 : 
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Figura A.1. Representação esquemática do procedimento de cultivo das amostras 
virais através de diluições seriadas (Carter e Saunders, 2007). 
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Figura A.2. Metodologia do cálculo da titulação viral segundo Reed e Muench (1938), 
através dos dados obtidos da leitura dos poços das placas de cultivo. 
(Carter e Saunders, 2007). 

 
 

A Figura A.1  ilustra um exemplo de resultados obtidos de uma titulação 

realizada em microplaca com 96 poços. As diluições virais foram realizadas em 

oito repliplicatas. As demais cavidades foram empregadas como controle, ou 

seja, sem infecção.  

Para a determinação da percentagem de células infectadas as seguintes 

variáveis foram definidas: DP (distância proporcional), A (% com resposta 

acima de 50% de infecção) e B (% com resposta abaixo de 50% de infecção). 

Contabilizam-se os poços nos quais pelo menos 50% das células foram 

infectadas. A Figura A.2  apresenta o exemplo dos resultados obtidos da leitura 

da placa e a metodologia do cálculo a partir do resultado da leitura da placa. 
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