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RESUMO 

 

A dengue é uma doença viral causada pelo Dengue virus (DENV), um arbovírus amplamente 

distribuído em regiões tropicais e subtropicais em todo mundo, com cerca de 50 a 100 

milhões de infecções relatadas anualmente. As formas de manifestação da dengue são 

distintas, variando da forma assintomática até a mais grave, conhecida como febre 

hemorrágica da dengue (FHD). O genoma do DENV é composto por uma única molécula de 

RNA de senso positivo, que codifica uma poliproteína que é clivada em três proteínas 

estruturais e em sete proteínas não estruturais (NSs), dentre as quais se destaca a proteína 

NS1. Esta proteína pode ser encontrada em três formas (monomérica, dimérica e hexamérica), 

e além do seu envolvimento na multiplicação viral a NS1, que pode se associar à membrana 

celular ou ser secretada, tem sido envolvida na patogênese da dengue, juntamente com os 

anticorpos induzidos por ela. Além disso, a NS1 pode exercer um papel importante na 

modulação de vias sinalizadoras celulares. Neste trabalho, células HepG2 e THP-1 

transientemente transfectadas e células expressando a NS1 constitutivamente foram analisadas 

quanto à expressão da NS1 visando seu uso em trabalhos futuros. Os resultados demonstraram 

que este modelo de expressão da NS1 necessita de melhorias para garantir níveis de expressão 

mais estáveis e robustos e que outros modelos celulares devem ser testados além de células 

hepáticas. 
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ABSTRACT 

 

Dengue is a viral disease caused by Dengue virus (DENV), an arbovirus widely distributed in 

tropical and subtropical regions around the world, with about 50 to 100 million infections 

reported annually. The forms of manifestation of dengue are distinct, varying from the 

asymptomatic to the most severe, known as dengue hemorrhagic fever (DHF). The DENV 

genome is composed of a single positive sense RNA molecule, which encodes a polyprotein 

that is cleaved into three structural proteins and seven non-structural proteins (NSs), among 

which the NS1 protein stands out. This protein can be found in three forms (monomeric, 

dimeric and hexameric), and in addition to its involvement in viral multiplication, NS1, which 

may associate with the cell membrane or be secreted, has been involved in the pathogenesis of 

dengue along with antibodies induced by it. In addition, NS1 may play an important role in 

the modulation of cellular signal pathways. In this work, transiently transfected HepG2 and 

THP-1 cells and constitutively NS1 expressing cells were analyzed for NS1 expression for 

use in future work. The results demonstrated that this NS1 expression model needs 

improvements to ensure more stable and robust expression levels and that other cellular 

models should be tested in addition to liver cells. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Anualmente, milhares de pessoas no Brasil e no mundo são infectadas pelo vírus da 

dengue. Os anos de 2015 e de 2016 apresentaram recorde no número de casos de dengue, com 

1.475.940 ocorrências em 2016, segundo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. Foram 

590 óbitos e 812 casos graves registrados. Já em 2017 houve uma forte redução do número de 

casos de dengue. Os fatores que levam ao desenvolvimento do quadro severo da dengue são 

complexos e ainda não totalmente compreendidos. 

Apesar dos esforços de pesquisadores de todo o mundo, uma vacina eficaz e segura 

contra a dengue ainda não foi desenvolvida, bem como medicamentos que possam controlar a 

viremia e diminuir as chances de óbito dos pacientes infectados. Na busca de soluções para o 

combate à doença, o papel das proteínas virais não estruturais na biologia do vírus e na 

indução de respostas imunológicas tem sido extensivamente investigado. Dentre elas, a 

proteína NS1 parece estar intimamente envolvida na progressão da dengue e tem sido 

intensamente estudada devido à presença de altos níveis de sua forma secretada no plasma de 

pacientes infectados pelo DENV, principalmente nos casos mais graves.  

Dados da literatura mostram que a NS1 secretada pode ser endocitada e acumulada em 

hepatócitos, aumentando a atividade endocítica destas células, bem como a permissividade 

para infecção. Considerando as evidências do comprometimento de funções do fígado, 

especialmente nos casos severos da dengue, e a interação da NS1 com hepatócitos, essas 

células representam um bom modelo experimental para estudo e avaliação de mecanismos 

imunopatogênicos mediados por NS1. E o fato de haver indícios de que a NS1 possa alterar 

vias de sinalização celular para promover a produção de novos vírus e escapar dos 

mecanismos de defesa do hospedeiro reforça ainda mais a importância de seu estudo. 

Então, células de hepatocarcinoma humano (HepG2) e de linhagem monocítica 

humana (THP-1), que representa outro importante modelo celular, visto que os monócitos são 

uma das principais células alvo de infecção, serão caracterizadas quanto à expressão 

constitutiva e transiente da proteína NS1 e avaliadas quanto à translocação nuclear de 

ERK1/2, importantes proteínas quinases envolvidas na regulação de muitos processos 

inflamatórios. A caracterização da expressão constitutiva e transiente da NS1 será importante 

para sua utilização em trabalhos futuros, visando entender melhor sua interação com 

componentes de células humanas e também auxiliar no desenvolvimento de novas estratégias 

terapêuticas para modular a resposta imunológica do indivíduo frente à infecção pelo DENV. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Epidemiologia da dengue 

 

A dengue é uma doença viral que segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

tem sido considerada a doença que mais acomete pessoas no mundo inteiro. A dengue é 

classificada pela OMS como uma doença tropical negligenciada (NTD), embora não 

compartilhe todos os critérios usados para a classificação de NTDs. Apesar de a dengue afetar 

predominantemente países de poucos recursos, a população mais pobre e marginalizada não 

representa o único alvo para o estabelecimento da doença nestes países, visto que outras 

características estão envolvidas no processo, como as características climáticas. (HORSTICK; 

TOZAN; WILDER-SMITH, 2015).  

A transmissão e disseminação da dengue são determinadas pela interação de múltiplos 

fatores, como o nível de imunidade na população humana; características da virulência da 

cepa viral circulante; temperatura e precipitação; sobrevivência, abundância, dispersão e a 

ingestão de sangue do hospedeiro pela fêmea do Aedes aegypti, vetor primário; densidade 

humana; faixa etária e comportamento (VAZQUEZ-PROKOPEC et al., 2010; 

LAMBRECHTS; SCOTT; GUBLER, 2010). Existem quatro sorotipos do vírus causador da 

dengue (DENV 1-4), antigenicamente distintos, e estudos indicam que estes sorotipos 

apresentam a mesma dinâmica de transmissão (MIER-Y-TERAN-ROMERO; SCHWARTZ; 

CUMMINGS, 2013).  

A dengue permanece não controlada em dimensão global. Sua prevenção e controle 

são confiados a métodos de controle de seus principais vetores, Aedes aegypti e Aedes 

albopictus, bem como a uma boa gestão dos casos, estratégias importantes e primordiais para 

a redução da mortalidade da doença (MURRAY; QUAM; WILDER-SMITH, 2013; MORIN; 

COMRIE; ERNST, 2013). No mundo, há uma estimativa de 50-100 milhões de infecções por 

dengue anualmente, resultando em 500.000 casos de dengue grave e cerca de 25.000 mortes 

atribuídas à dengue (RODRIGUEZ-ROCHE; GOULD, 2013; BHATT et al., 2013; WILSON; 

CHEN, 2015). Estimativas mais recentes indicam o número de infecções por dengue em cerca 

de 390 milhões por ano (BHATT et al., 2013; WILSON; CHEN, 2015).  

O estudo da epidemiologia da dengue apresenta um resultado dinâmico, o qual mostra 

transmissões ocorrendo em áreas onde a infecção tem sido ausente ou previamente não 

documentada, reaparecendo em áreas sem transmissão por anos até décadas, bem como o 

surgimento de um quadro mais intensificado, com mais casos e o aparecimento de doença 
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mais severa em áreas com transmissão endêmica e epidêmica (WILSON; CHEN, 2015; 

HORSTICK; TOZAN; WILDER-SMITH, 2015). É sabido que fenômenos como a 

globalização e as mudanças climáticas podem aumentar o risco da disseminação geográfica de 

doenças transmitidas por vetores, como é o caso da dengue (LIU-HELMERSSON et al., 

2016). Sendo assim, a expansão geográfica dos vírus da dengue (1-4) e de seus vetores para 

novas áreas representa um grande problema (LIU-HELMERSSON et al., 2016; 

LAMBRECHTS; SCOTT; GUBLER, 2010). Tem-se reportado com frequência, a tendência 

da transmissão da dengue relacionada a viagens e comércio internacionais, um problema que 

tem representado um desafio para a saúde pública mundial, assim como os problemas 

relacionados aos fatores climáticos. (CHEN; WILSON, 2012; SIMMONS et al., 2012; 

CHANG et al., 2014). Em função disso, o número de pesquisas relacionadas à dengue tem 

aumentado significativamente, principalmente quanto ao desenvolvimento de drogas e 

vacinas no combate à doença. 

Trabalhos recentes na literatura fornecem informações sobre a distribuição global da 

dengue e a construção de mapas da doença (WILSON; CHEN, 2015). Em estudo realizado 

por Brady e colaboradores (2012) foi atribuída uma medida relativa para investigar a presença 

ou a ausência de dengue por país. Os autores reuniram todas as informações disponíveis 

(baseando-se em materiais de 1960 a 2012) sobre a ocorrência de dengue, criaram um mapa 

consenso de evidência da doença e identificaram também áreas geográficas onde seu status é 

incerto. Neste estudo, os autores encontraram evidência de transmissão de dengue em 128 

países. Em contrapartida, mapas da OMS mostraram transmissão de dengue em apenas 100 

países (BRADY et al., 2012; WILSON; CHEN, 2015).  

Já Bhatt e colaboradores (2013) usaram mapas de distribuição global da dengue e em 

seguida emparelharam mapas de risco com dados de outros estudos para inferir, globalmente 

e regionalmente, a ocorrência de dengue no ano de 2010 (Figura 1). Assim, como evidenciado 

na figura 1, a doença se distribui entre os países tropicais e subtropicais, devido às suas 

características climáticas, ambientais e sociais, que são conhecidas por facilitar a vida e a 

reprodução dos vetores, favorecendo o estabelecimento da doença em países tropicais e em 

países das Américas e da Ásia (BHATT et al., 2013). Dessa forma, Bhatt e colaboradores 

estimaram que a Ásia carrega 70% da carga (com exceção da Índia que segundo a estimativa 

carrega 34% da carga global), a África 16%, e as Américas 14% (sendo o Brasil e o México 

responsáveis por mais da metade desta estimativa).  
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Figura 1: Consenso de evidência e risco de ocorrência global da dengue em 2010. O Consenso de 

evidência da presença de dengue está mostrado no mapa a, onde a completa presença está representada 

em vermelho e a completa ausência em verde. A probabilidade de ocorrência da dengue está mostrada 

no mapa b, onde a maior probabilidade está evidenciada em vermelho e a menor em verde. FONTE: 

(BHATT et al., 2013). 

 

Os primeiros relatos de grandes epidemias de doenças com características de dengue 

ocorreram na África, Ásia e na América do Norte, no século 18. Contudo, há antigos registros 

chineses (265-420 dC) descrevendo sintomas de enfermidades parecidos com os provocados 

pela dengue (GUBLER, 1998). Vale ressaltar que nessa época não havia métodos 

diagnósticos que permitissem a confirmação de casos que hoje atribuímos à dengue, e 

consequentemente a diferenciação de outras doenças causadas por outros vírus, como pelo 

Chikungunya virus (CHIKV), que infecta humanos e causa sintomas semelhantes aos 

provocados pelo vírus da dengue. (BARRETO; TEIXEIRA, 2008; HALSTEAD, 2015). 

O primeiro isolamento do DENV ocorreu no Japão em 1943, a partir de onde os quatro 

sorotipos têm sido identificados (MESSINA et al., 2014).  
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Um trabalho recente traz um novo sorotipo, o DENV5, que foi isolado na Malásia em 

2007 (NORMILE, 2013), mas desde então, esse sorotipo não tem sido identificado em 

nenhum outro país (HUANG et al., 2016).  

Um importante marco histórico, a segunda Guerra Mundial, provocou uma 

perturbação ecológica no sudeste da Ásia que propiciou o aumento da transmissão de doenças 

transmitidas por mosquitos, e foi neste cenário que uma pandemia de dengue se iniciou. Com 

o aumento de epidemias e a cocirculação dos sorotipos do DENV em cidades do sudeste da 

Ásia surgiram os primeiros casos de Febre Hemorrágica da Dengue (FHD), um quadro mais 

severo da doença (GUBLER, 1998; PHILLIPS, 2008). 

A primeira epidemia conhecida de FHD ocorreu em Manila, Filipinas, em 1953-1954, 

mas dentro de 20 anos a ocorrência de casos severos se espalhou rapidamente por todo o 

sudeste asiático. Em meados dos anos 1970, a FHD se tornou a principal causa de 

hospitalização e morte entre crianças na região asiática, e foi nesta década de 70 que a dengue 

foi reintroduzida nas Ilhas do Pacífico e a atividade epidêmica aumentou nesta região e nas 

Américas (GUBLER, 1998). 

Nos anos 1950 e 1960 uma iniciativa da Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS), uma agência internacional de saúde pública, ao tentar controlar a febre amarela 

urbana acabou eliminando largamente a ocorrência de dengue nas Américas, ficando este 

continente com um cenário diferente do observado no sudeste asiático quanto à ocorrência de 

dengue na mesma época. A campanha iniciada pela (OPAS) teve como objetivo tornar as 

Américas Central e do Sul, Caribe e o Sul dos EUA regiões livres do A. Aegypti, o qual 

também transmite o vírus da febre amarela (ciclo urbano), contudo, a campanha erradicou 

largamente o vetor da América Central e do Sul, mas não do Caribe e do Sul dos EUA 

(PHILLIPS, 2008). Com a interrupção da campanha de erradicação no início dos anos 1970, o 

vetor começou a invadir novamente os países de onde ele tinha sido erradicado e já na década 

de 1990 o A. aegypti tinha quase recuperado a distribuição geográfica que havia antes da sua 

erradicação (GUBLER, 1998). 

A dengue está presente no Brasil desde 1845, quando a primeira epidemia foi relatada 

no estado do Rio de Janeiro. Outras epidemias foram registradas durante os anos 1851-1853 e 

1916-1923. A reintrodução da dengue ocorreu em 1986 depois da sua ausência por pelo 

menos 20 anos (com exceção da epidemia relatada no estado de Roraima em 1981, causada 

pelo DENV1 e pelo DENV4, bem como de casos esporádicos), isso foi devido à interrupção 

da campanha de erradicação da febre amarela que manteve o Brasil livre do A. aegypti até 

1976 (FARES et al., 2015). A partir de então, o Brasil tem se tornado o país com o maior 
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número de casos relatados para a OMS, contanto com 70% das ocorrências relatadas nas 

Américas (FARES et al., 2015; RODRIGUEZ-BARRAQUER et al., 2011) 

Antes de 2007, a maioria dos casos do quadro mais severo da dengue (FHD) ocorreu 

entre adultos de 20-40 anos de idade, já em 2007 o número anual de casos de FHD mais que 

dobrou em comparação aos anos anteriores (RODRIGUEZ-BARRAQUER et al.,2011), 

assim, uma mudança na idade na qual a polução é acometida no Brasil foi relatada (FARES et 

al., 2015) e com variação da estatística entre as regiões do país, onde o Centro-Oeste e Norte, 

por exemplo, não relataram mudança significativa (RODRIGUEZ-BARRAQUER et al., 

2011).   

Tal fato pode estar relacionado com o acúmulo de imunidade contra os sorotipos 

circulantes nos indivíduos mais velhos, dirigindo a idade média de infecção primária e 

secundária para os grupos mais jovens. Esse fenômeno foi observado, por exemplo, em países 

asiáticos, onde a cocirculação dos quatro sorotipos e as infecções sequenciais, ocorridas ao 

longo de muitos anos, conferem proteção à população adulta sobrevivente. Sendo assim, 

nestes países, a dengue se tornou uma doença que acomete principalmente crianças não 

imunes ao sorotipo infectante (RODRIGUEZ-BARRAQUER et al., 2011). 

 

2.2. Manifestações clínicas da dengue 

 

Apesar da infecção com o DENV ser responsável por muitos casos assintomáticos ou 

de doença relativamente branda, um número crescente de casos clínicos tem sido relatado, 

com isso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elaborou orientações a partir das quais 

foram identificados os quadros clínicos resultantes de infecções causadas pelo DENV 

(RODRIGUEZ-ROCHE; GOULD, 2013). 

A infecção causada pelo DENV pode então ser assintomática ou sintomática causando 

doença febril indiferenciada (síndrome viral), febre da dengue (FD), febre hemorrágica da 

dengue (FHD) incluindo a síndrome do choque da dengue (SCD) (Figura 2). A FD pode 

ocorrer sem hemorragia ou com hemorragia incomum, a FHD ocorre com extravasamento de 

plasma e pode provocar a SCD ou não. Uma síndrome expandida da dengue também pode ser 

observada com a presença de organopatia isolada com manifestações incomuns (Figura 2) 

(WHO Guidelines, 2011). 
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Figura 2: Manifestações da infecção causada pelo DENV. FONTE: (WHO, 2011). 

 

A FD, primeiro quadro clínico da doença, é caracterizada por um início abrupto de 

febre (após 3 a 7 dias de incubação) acompanhada por dor de cabeça frontal e dor retro 

orbital, seguida por uma variedade de possíveis sintomas clínicos tais como mialgia, artralgia, 

vômito e fraqueza. Uma erupção maculopapular generalizada aparece um ou dois dias depois 

da defervescência (RODRIGUEZ-ROCHE; GOULD, 2013; SIMMONS et al., 2012). Apesar 

das crianças apresentarem um quadro febril mais crítico, elas geralmente são menos 

sintomáticas do que os adultos nesta fase da doença. Manifestações hemorrágicas leves, 

particularmente em locais de punção venosa, assim como fígado palpável são características 

também observadas na FD. Achados laboratoriais incluem leve e moderada trombocitopenia e 

leucopenia, frequentemente com uma elevação moderada dos níveis de aminotransferase 

hepática (SIMMONS et al., 2012). Esta fase dura em torno de 10 dias depois do início da 

doença e com frequência a maior parte dos pacientes se recupera sem complicações 

(RODRIGUEZ-ROCHE; GOULD, 2013). 

A FHD, segundo quadro clínico observado, é a forma mais severa da doença e ocorre 

em até 5% dos casos de dengue (RODRIGUEZ-ROCHE; GOULD, 2013; JAENISCH et al., 

2016). Esta fase é inicialmente caracterizada pela mesma variedade de sintomas clínicos 

observados na FD. O período crítico da FHD se inicia no momento da defervescência, mas 

manifestações hemorrágicas podem ocorrer 24 horas antes. O extravasamento de plasma é o 

evento fisiopatológico mais significante na determinação da severidade da doença. Sinais de 

insuficiência circulatória tais como irritabilidade, diminuição da pressão de pulso, 
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extremidades do corpo úmidas e frias, rosto corado e inquietação podem ser observados. Tal 

crise geralmente persiste por 24-36 horas. Com o emprego de medidas apropriadas, no que 

consiste ao suporte médico adequado e ao uso de terapia para assegurar a reposição adequada 

de líquidos, a maioria dos pacientes se recupera (RODRIGUEZ-ROCHE; GOULD, 2013). 

Contudo, durante esse período crítico é fundamental que o clínico procure por sinais 

indicativos de agravamento do quadro. Pacientes progredindo para a SCD mostram como 

sintomas: vômito persistente, dor abdominal cada vez mais intensa, pulso fraco e hipotensão. 

Se o quadro for agravado pela drástica diminuição da pressão de pulso acompanhada por 

sinais de colapso vascular periférico, a SCD é diagnosticada e uma rápida tentativa de 

reanimação é necessária. O resultado é geralmente fatal como uma consequência da SCD 

irreversível (RODRIGUEZ-ROCHE; GOULD, 2013; SIMMONS et al., 2012). 

Recentemente, além da FD, FHD e SCD, outras manifestações clínicas foram 

reconhecidas como possíveis de serem associadas com a infecção causada pelo DENV, como 

por exemplo, encefalite, miocardite, hepatite, colecistite, mielite e colite aguda, e são cada vez 

mais relatadas na FHD e também em pacientes sem evidência de extravasamento de plasma 

(RODRIGUEZ-ROCHE; GOULD, 2013; HUY et al., 2013; MALLHI et al., 2015). Na 

recente classificação clínica da dengue essas manifestações são denominadas como “síndrome 

da dengue expandida" (MALLHI et al., 2015).  

É importante ressaltar que a classificação das manifestações clínicas da dengue, 

realizada pela OMS, é de extrema importância para a realização da gestão dos casos clínicos 

da doença, fazendo com que seja igualmente importante sua contínua revisão, a fim de se 

elaborar uma base para uma classificação cada vez mais consistente e aceitável entre os 

clínicos e pesquisadores (RODRIGUEZ-ROCHE; GOULD, 2013). 

Conhecidamente, os quatros sorotipos do DENV (1-4) causam doença similar, porém, 

um estado mais hemorrágico e consequentemente mais fatal da doença é mais frequentemente 

associado com infecções envolvendo o DENV2 e 3 (KHAN et al., 2013).  

Como visto, infecções primárias causadas pelo DENV são frequentemente 

assintomáticas e geram proteção imunológica contra cepas homólogas. Contudo, 

aproximadamente 90% dos casos de FHD são relatados por ocorrer a partir de uma segunda 

exposição a uma cepa heteróloga do DENV. Com isso, o risco futuro de desenvolvimento da 

dengue severa a partir de infecções assintomáticas não detectadas previamente é muito 

grande. Portanto, infecções assintomáticas representam um campo amplo para pesquisadores 

explorarem fatores imunológicos do hospedeiro que conferem proteção contra infecções 

clínicas causadas pelo DENV (YEO et al., 2014).  
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Considerando o estado sintomático, vários estudos têm demonstrado o aspecto clínico-

laboratorial da infecção causada pelo DENV em diferentes regiões geográficas (MALLHI et 

al., 2015). Como mostrado por testes clínicos, muitos fatores de risco podem estar associados 

com o desenvolvimento da FHD, tais como, sorotipo do DENV, alta carga viral depositada, 

viremia, condições do hospedeiro como: intensa ativação do sistema imune (fator 

imunológico), idade avançada, genética, estado nutricional, presença do diabetes mellitus, e 

coexistência destas condições (KHAN et al., 2013; MALLHI et al., 2015).  

Frente aos presentes fatores de risco relacionados ao hospedeiro e também ao vírus, 

que podem ser associados ao desenvolvimento dos casos mais severos da dengue, dois fatores 

de risco têm sido apontados como os principais fatores envolvidos na gravidade da doença. O 

primeiro se refere à potencialização da infecção dependente de anticorpo, do inglês “antibody-

dependent enhancement” (ADE), que sugere que o quadro severo da dengue se desenvolve na 

ocorrência de infecções secundárias, quando anticorpos de uma infecção primária por um 

sorotipo específico, que não neutralizam um sorotipo diferente, se ligam ao sorotipo 

envolvido na infecção secundária e interagem com receptores Fcγ, principalmente de 

macrófagos, amplificando assim a infecção, o aumento da carga viral então leva a uma 

resposta imunopatogênica. O segundo fator está relacionado ao vírus, onde é sugerido que 

algumas cepas do DENV são mais virulentas do que outras, levando ao desenvolvimento do 

quadro mais severo da doença (POZO-AGUILAR et al., 2014).  

Apesar dos numerosos estudos buscando entender e elucidar o quadro clínico da 

dengue diferenciá-la de outras doenças febris comuns antes do desenvolvimento de suas 

possíveis complicações é muito difícil. Estratégias simples e de baixo custo são urgentemente 

necessárias para o suporte precoce e diagnóstico preciso, bem como para identificar pacientes 

com alto potencial para desenvolver complicações, em ordem tanto para melhorar a gestão 

dos casos como para facilitar o uso adequado de recursos limitados (JAENISCH et al., 2016). 

 

2.3. Ciclo de transmissão viral 

 

O DENV é transmitido por mosquitos pertencentes ao gênero Aedes, Família 

Culicidae, Ordem Díptera, Classe Insecta, Filo Arthropoda (BARRETO; TEIXEIRA, 2008). 

Das espécies de mosquitos do gênero Aedes, a espécie Aedes aegypti é tida como o vetor 

primário do DENV, sendo o seu maior transmissor assim como o maior causador de 

epidemias de dengue. O Aedes aegypti, juntamente com a espécie Aedes albopictus, 

representam os principais vetores do DENV (DOES; SPREAD, 2016). Nas Américas, o 
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Aedes aegypti é o mosquito transmissor com maior prevalência. Esta espécie se originou na 

África subsaariana e se adaptou às condições urbanas. O Aedes albopictus é oriundo das 

selvas asiáticas e até recentemente era endêmico deste continente, porém, devido ao trânsito 

internacional, este mosquito já foi encontrado nas Américas, inicialmente nos Estados Unidos 

em 1985 e no Brasil em 1986. Este vetor não é doméstico como o Aedes aegypti, uma vez que 

tem preferência por depositar seus ovos em ocos de árvores e tem hábitos zoofílicos diurnos 

(BARRETO; TEIXEIRA, 2008). Outras espécies de mosquitos do gênero Aedes, incluindo, 

Aedes polynesiensis e Aedes scutellaris, assim como o próprio Aedes albopictus, possuem 

uma habilidade limitada para servir como vetores do DENV (DOES; SPREAD, 2016; 

CARRINGTON; SIMMONS, 2014). 

Ambos os mosquitos, a fêmea e o macho, se alimentam de néctar de plantas, do suco 

de frutas e de açúcares de outras plantas para obter sua principal fonte de energia. No entanto, 

a fêmea necessita de sangue para produzir seus ovos (DOES; SPREAD, 2016). Cada fêmea 

pode pôr múltiplas quantidades de ovos durante seu ciclo de vida, e frequentemente ela se 

alimenta do sangue do hospedeiro por mais de uma vez antes de pôr uma quantidade de seus 

ovos (DOES; SPREAD, 2016; AFZAL et al., 2015). Então, o ciclo reprodutivo do mosquito 

se inicia com a ingestão de sangue do hospedeiro e termina com a postura dos ovos, este ciclo 

é chamado de ciclo gonotrófico (GC) (GOINDIN et al., 2015).  

Quando uma fêmea infectada transmite o DENV, este se encontra em suas glândulas 

salivares, então, ao se alimentar do sangue do hospedeiro, a fêmea injeta sua saliva para 

prevenir que o sangue coagule e também para facilitar sua alimentação. Em raros eventos, o 

DENV pode ser transmitido durante transplantes de órgão ou transfusões de sangue de 

doadores infectados. Há também evidências de que gestantes infectadas podem transmitir o 

DENV para o seu feto. Apesar destes raros eventos, a maioria das infecções pelo DENV é 

transmitida pela picada dos mosquitos (DOES; SPREAD, 2016). 

A disseminação do DENV se dá através de um ciclo de transmissão homem-mosquito-

homem (Figura 3 à direita). Para que a transmissão ocorra e a fêmea se torne um vetor do 

vírus é necessário que a pessoa infectada pelo DENV apresente um alto nível de viremia 

(RAMADONA et al., 2016), dessa forma os vírus são eficientemente transmitidos entre 

mosquitos (transmissão vertical) e humanos (transmissão horizontal) sem a necessidade de 

um hospedeiro para amplificação enzoótica. O Aedes aegypti, vetor primário, vive 

preferencialmente em regiões tropicais e subtropicais, se adaptando bem ao meio urbano e 

assim aumentando a frequência de contato entre mosquitos e seres humanos. Em adição, o 

ciclo silvestre de transmissão da dengue (Figura 3 à esquerda), que tem como hospedeiro 
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primatas não humanos, tem sido documentado na África ocidental e no sudeste da Ásia, 

porém, a contribuição deste ciclo de transmissão na disseminação do DENV para seres 

humanos é desconhecida, mas considerada como mínima (DOES; SPREAD, 2016; 

WHITEHEAD et al., 2007). 

 

Figura 3: Transmissão horizontal do vírus da dengue. À esquerda, ciclo silvestre de transmissão da 

dengue onde um primata não humano é o hospedeiro. À direita, clico urbano de transmissão da dengue 

que tem o humano como hospedeiro. FONTE: (WHITEHEAD et al., 2007). 

 

Após o mosquito se alimentar do sangue de uma pessoa infectada com o DENV e se 

tornar um vetor do vírus, em seu sistema, o vírus se espalha pelo corpo do mosquito por volta 

de um período de 8 a 12 dias. Depois deste período, que é denominado “período de incubação 

extrínseco – EIP”, no qual ocorre a replicação, maturação e migração do vírus dentro do corpo 

do mosquito até as glândulas salivares, o mosquito infectado é capaz de transmitir o DENV 

para outra pessoa enquanto se alimenta de seu sangue. Uma vez infectado com o DENV, o 

mosquito permanecerá infectado com o vírus por todo o seu ciclo de vida sendo assim capaz 

de continuar transmitindo o DENV para os seres humanos até o final do seu ciclo de vida, 

geralmente um período de 3 a 4 semanas (BARBAZAN et al., 2010; DOES; SPREAD, 2016). 

O Aedes tem um ciclo de vida complexo, onde à medida que se desenvolvem, os 

mosquitos mudam suas formas e seus hábitos. Uma fêmea em um mesmo ciclo de oviposição 

coloca seus ovos em lugares diferentes, próximos à superfície da água para garantir a 

sobrevivência da prole. Quando chove, o nível da água sobe, os ovos entram em contato com 

a água e eclodem em mais ou menos 30 minutos. Após a eclosão, em um período que pode 

chegar até 10 dias, a larva passa por quatro estágios até se tornar um indivíduo adulto, 

passando antes pelo estágio chamado de pupa (Disponível em: 

http://www.ioc.fiocruz.br/dengue/. Acessado em: 26 de julho de 2016).  
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É importante ressaltar que o Aedes aegypti foi adaptado de modo que seus ovos 

possam sobreviver em condições secas por vários meses. Se ovos são postos em um recipiente 

seco, novos mosquitos apenas se desenvolverão quando este recipiente passar a conter água. 

Sendo assim, esta adaptação acaba dificultando a completa eliminação de populações de 

mosquitos do ambiente, bem como a eliminação do vírus, já que a larva se trata de um estágio 

do desenvolvimento do mosquito que também pode atuar como reservatório do DENV, e 

então disseminá-lo durante as estações interepidêmicas. Em muitas áreas no mundo, surtos de 

dengue ocorrem todo ano durante a estação chuvosa, quando as condições são perfeitas para a 

reprodução do mosquito (DOES; SPREAD, 2016; AFZAL et al., 2015).  

Todavia, as dinâmicas do vetor e do vírus são sensíveis a mudanças no padrão 

meteorológico (RAMADONA et al., 2016). Temperatura e umidade são fatores que 

influenciam a biologia do vetor e as interações vetor-vírus, por meio da longevidade do vetor, 

acasalamento, dispersão, comportamento alimentar e oviposição, bem como por meio de uma 

mais rápida replicação do vírus (RAMADONA et al., 2016; CARRINGTON et al., 2013). 

 

2.4. Estrutura viral 

 

Como visto, o DENV é transmitido por um vetor artrópode (A. aegypti), logo, 

denominado como arbovírus, assim como todo vírus que é transmitido por artrópodes. O 

DENV pertence ao gênero Flavivirus, família Flaviviridae (HENCHAL; PUTNAK, 1990). 

A partícula viral do DENV possui uma estrutura relativamente simples, semelhante a 

dos outros flavivírus, apresentando um formato esférico com diâmetro entre 40 e 60 

nanômetros (nm) (HENCHAL; PUTNAK, 1990). O vírion possui um envelope constituído 

por uma bicamada lipídica, a qual é derivada do retículo endoplasmático (RE) da célula 

hospedeira (PERERA; KUHN, 2008; RODENHUIS-ZYBERT; WILSCHUT; SMIT, 2010).  

Neste envelope duas proteínas virais transmembrana estão inseridas formando uma estrutura 

semelhante a uma concha glicoproteica, que é composta por 180 cópias da proteína do 

envelope (E) e da proteína de membrana (M), sendo a proteína M encontrada também em sua 

forma não processada - prM (pré-membrana). O vírion possui também um nucleocapsídeo de 

simetria icosaédrica composto por uma única proteína, a proteína C (capsídeo), o qual está 

envolvido pelo envelope (BYK; GAMARNIK, 2017; CHEN; MAGUIRE; MARKS, 1996; 

ZHANG et al., 2003). O genoma envolto pelo nucleocapsídeo é composto por uma molécula 

de RNA de fita simples (ssRNA) e polaridade positiva (Figura 4) (BYK; GAMARNIK, 

2017). 
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Figura 4: Organização estrutural do DENV. FONTE: http://viralzone.expasy.org 

 

O genoma do vírus tem um comprimento aproximado de 10.700 nucleotídeos com 

uma única fase aberta de leitura flanqueada por regiões não traduzidas (UTRs) nas 

extremidades 5’ e 3’. Estas regiões não traduzidas são altamente conservadas e muito 

importantes para iniciar a replicação do RNA viral e para a regulação da tradução da 

poliproteína precursora viral (ALVAREZ et al., 2006; WHITEHEAD et al., 2007). O RNA 

possui uma estrutura cap (m7G5’ppp5’A) na sua extremidade 5’ UTR, entretanto não há uma 

cauda poliadenilada na sua extremidade 3’ UTR (Figura 5a) (WHITEHEAD et al., 2007).  

O RNA é traduzido como uma sequência única a partir do primeiro ou segundo códon 

iniciador AUG presente na porção codificadora da molécula, resultando em uma poliproteína 

de cerca de 3.400 aminoácidos (RICE et al., 1985; LINDENBACH; THIEL; RICE, 2007), 

que possui uma sequência sinal que a direciona para a expressão no RE das células 

hospedeiras (ARUNA, 2014). Essa poliproteína é processada/clivada por proteases do vírus e 

do hospedeiro em três proteínas estruturais (C, prM e E) e sete proteínas não estruturais (NSs) 

(NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5) (Figura 5b) (ARUNA, 2014; OLIVEIRA et 

al., 2017). 
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Figura 5: (A) Diagrama esquemático do genoma (B) e da poliproteína do DENV. FONTE: 

(ADAPTADOS DE ASSENBERG et al., 2009 (A)  & MAIRIANG et al ,2013 (B)). 

 

Os quatro sorotipos do DENV são geneticamente relacionados, compartilhando cerca 

de 65% da sequência de nucleotídeos que compõem seus genomas. O grau de parentesco 

genético encontrado nestes sorotipos é similar ao encontrado entre diferentes flavivírus, como 

por exemplo, entre o vírus do oeste do Nilo e o vírus da encefalite japonesa (GUZMAN et al., 

2010; MURRELL; WU; BUTLER, 2011). Portanto, este dado reforça a individualidade de 

cada sorotipo, apesar dos mesmos causarem quadros clínicos idênticos no homem. 

 

2.5. Ciclo de replicação nas células 

 

Na infecção natural pelo DENV, mosquitos infectados inoculam partículas virais no 

hospedeiro, mais especificamente no espaço intradérmico, durante o repasto sanguíneo. A 

glicoproteína E é a proteína responsável pela interação do vírus com os receptores presentes 

na membrana das células alvo do hospedeiro. Além dessa função, a proteína E atua como um 
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importante antígeno, induzindo a produção de anticorpos neutralizantes e uma resposta imune 

protetora do hospedeiro (WU et al., 2000; CLYDE; HARRIS, 2006; FANG et al., 2013). 

A replicação do DENV ocorre no citoplasma celular das células de vertebrados após 

um período de latência de 12 a 16 horas, mediante interação da proteína E com receptores 

celulares (adsorção) tais como DC-SIGN (dendritic cell-specific intercellular adhesion 

molecule-3 grabbing non-integrin), também conhecido como CD209, (LOZACH et al., 2005) 

e receptores de manose (MR) (MILLER et al., 2008), posteriormente ocorrendo o processo de 

endocitose (CHAMBERS et al., 1990). 

Algumas células podem ser infectadas a partir da presença de anticorpos contra um 

sorotipo específico do DENV e que não neutralizam um sorotipo diferente, em um processo 

conhecido como ADE, como já citado. Neste processo, anticorpos de uma infecção primária 

opsonizam os vírus de uma infecção secundária por um sorotipo diferente, mas não os 

neutralizam, então, os complexos vírus-anticorpo são reconhecidos por receptores Fcγ que 

facilitam a entrada e a replicação dos vírus em células imunes alvo (KATZELNICK et al., 

2017). 

As células de Langerhans presentes na pele são susceptíveis à infecção pelo vírus, 

representando o primeiro alvo in vivo de infecção (WU et al., 2000). 

A literatura descreve os monócitos, macrófagos e as células dendríticas como as 

principais células alvo de infecção. Contudo, já foi evidenciado que o DENV é capaz de 

infectar numerosas células humanas, incluindo linfócitos B e T, células endoteliais, 

hepatócitos, células neuronais e fibroblastos (TAKAHASHI; SUZUKI, 2017; CLYDE; 

KYLE; HARRIS, 2006; JESSIE et al., 2004). 

Então, assim como um vírus envelopado em geral, o DENV entra nas células alvo 

através de endocitose mediada por receptor e rearranja as membranas internas celulares para 

estabelecer sítios específicos de replicação (FANG et al., 2013). Os endossomos contendo as 

partículas virais fundem-se com os lisossomos, levando a uma diminuição do pH intra-

endossômico e potencializando uma mudança conformacional irreversível da proteína E viral, 

de dímero para trímero, que passa a expor seu domínio fusogênico, ocorrendo então a fusão 

do envelope viral com a membrana das vesículas endossomais e, consequentemente, a 

desmontagem da partícula viral, liberação do nucleocapsídeo no citoplasma da célula 

hospedeira e o desnudamento do genoma viral (GOLLINS; PORTERFIELD, 1986; PERERA; 

KUHN, 2008). 

O RNA genômico atua como mRNA, e após seu desnudamento, ocorre a tradução 

imediata mediada pelo cap, produzindo uma longa poliproteína que é clivada nas três 
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proteínas estruturais, atividade realizada por uma peptidase da célula hospedeira, e nas sete 

proteínas não estruturais, atividade da serina protease NS3 viral. A NS5, que é a RNA 

polimerase dependente de RNA, juntamente com outras proteínas virais e celulares associadas 

às membranas perinucleares, catalisa a replicação do RNA. Um RNA de polaridade negativa é 

produzido para servir como molde na síntese de RNAs de polaridade positiva da progênie 

(CLYDE; KYLE; HARRIS, 2006). 

Com o RNA genômico replicado e as proteínas estruturais disponíveis, ocorre a 

montagem do nucleocapsídeo e posteriormente a montagem da partícula viral no RE, em um 

processo chamado de morfogênese viral. As partículas virais então são encaminhadas e 

migram pela via secretora do complexo de Golgi onde sofrem maturação e posteriormente são 

liberadas da célula por exocitose. Durante o processo de maturação ocorre clivagem 

proteolítica da proteína prM presente no envelope em M gerando assim partículas virais 

infecciosas (CHAMBERS et al., 1990; CLYDE; KYLE; HARRIS, 2006). Todo o ciclo de 

replicação do DENV está representado na figura 6. 

 

Figura 6: Diagrama esquemático da replicação do DENV. FONTE: (ADAPTADO DE 

TOMLINSON; MALMSTROM; WATOWICH, 2009 POR LIMA, 2009). 

 

2.6. A proteína NS1 

 

Um antígeno solúvel de fixação do complemento (SCF) foi relatado pela primeira vez 

em 1970 em infecção causada pelo DENV, que foi identificado em soro e extratos cerebrais 
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de ratos infectados. Mais tarde, este antígeno que veio a ser reconhecido como a proteína não 

estrutural 1 (NS1), foi encontrado no sangue de pacientes infectados pelo DENV. O antígeno 

SCF foi originalmente denominado como gp48 (glicoproteína 48) devido ao seu peso 

molecular que foi determinado com base em análise de eletroforese em gel de poliacrilamida 

com Dodecil Sulfato de Sódio (SDS-PAGE). Posteriormente, foi renomeado como NS1, após 

o sequenciamento do genoma do Yellow fever virus (YFV) em 1985 que colocou o gene 

codificando essa proteína como o primeiro das proteínas não estruturais. O gene codificando a 

NS1 de todos os flavivírus possui um alto grau de homologia e contém 1056 nucleotídeos em 

seu comprimento codificando um polipeptídio com 352 aminoácidos (MULLER; YOUNG, 

2013). 

A proteína NS1 tem um peso molecular entre 46-50 kDA (kilodaltons), o que depende 

do seu estado de glicosilação. A NS1 existe em múltiplas formas oligoméricas e pode ser 

encontrada em diferentes localizações na cédula, como em associação com a membrana 

celular (mNS1), em compartimentos vesiculares dentro da célula, e ainda como uma forma 

extracelular secretada rica em lipídeo (sNS1). A proteína NS1 intracelular parece 

desempenhar um essencial papel na replicação viral, atuando como um cofator, visto que a 

sua co-localização com dsRNA (RNA de fita dupla) e com outros componentes dos 

complexos de replicação tem sido mostrada. Contudo, a função precisa da NS1 no processo 

de replicação viral ainda não foi esclarecida.  

Tanto a sua forma secretada quanto a associada à membrana celular são altamente 

imunogênicas, e ambas, juntamente com seus anticorpos, têm sido envolvidas na patogênese 

da dengue (MULLER; YOUNG, 2013; ALAYLI; SCHOLLE, 2016).  

Como já descrito, após a entrada e o desnudamento do DENV em uma célula 

hospedeira, o genoma viral fornece o modelo para que a primeira tradução a partir da janela 

única de leitura (ORF) do ssRNA (+) ocorra. A poliproteína produzida, bem como a clivagem 

e o tráfego detalhado da proteína NS1 dentro da célula hospedeira são mostrados na figura 7 

(MULLER; YOUNG, 2013). 
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Figura 7: Resumo sistemático do tráfego de NS1 em células de mamífero. (1) Clivagem da NS1 

dentro do lúmen do RE, gerando um monômero. (2) Monômeros modificados pela adição de porções 

de carboidrato de alta-manose em múltiplos sítios. (3) Dímero hidrofóbico associado à membrana 

(mNS1). (4) Adição de uma âncora glicosilfosfatidilinositol (GPI) a um subconjunto da NS1. (5) 

Transporte da mNS1 e da NS1 ancorada a GPI para a superfície celular e associação com lipids rafts 

(membrana destacada). (6) Formação de hexâmeros solúveis no Golgi com uma carga lipídica 

armazenada no centro da partícula (graficamente representada por um interior amarelo). (7) Passagem 

da lipopartícula hexamérica solúvel (sNS1) através do Golgi e processamento de uma das porções de 

carboidrato de alta-manose em cada monômero para uma forma complexa de carboidrato e (8) 

eliminação da célula. A diferença na composição de carboidrato das formas mNS1 e sNS1 é 

claramente vista em seu diferente perfil de migração na análise de SDS-PAGE (inset). (9) Associação 

da mNS1 com pacotes vesiculares (PV), co-localizada com outras proteínas virais não-estruturais que 

compõem o complexo viral de replicação. (10) NS1 ligada diretamente aos glicosaminoglicanos 

(GAGs) da superfície celular. FONTE: (MULLER; YOUNG, 2013). 

 

A NS1 é inicialmente expressa em associação com o retículo endoplasmático (RE) 

como parte da poliproteína codificada pela ORF do RNA genômico viral. Uma sequência 

sinal na região C-terminal da glicoproteína viral E direciona a NS1 ao lúmen do RE, e a 

clivagem dentro do lúmen do RE em ambas as regiões (C e N-terminal) gera uma subunidade 

hidrofílica monomérica. Este monômero é então modificado pela adição de porções de 

carboidrato de alta-manose em múltiplos sítios formando rapidamente espécies diméricas e 

levando à aquisição de uma característica hidrofóbica, resultando na associação da NS1 com a 

membrana, originando a forma oligomérica mNS1.  

Devido ao reconhecimento de um sinal de adição de âncora glicosilfosfatidilinositol 

(GPI) na região N-terminal da NS2A, um subconjunto da NS1 adquire esta âncora no RE e 

migra, assim como a mNS1, para a superfície celular por uma via ainda desconhecida, e neste 
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processo essas formas têm sido mostradas à associar-se com lipid rafts. Unidades diméricas 

da NS1 formam então hexâmeros solúveis no complexo de Golgi, embora seja também 

possível que tais hexâmeros sejam formados mais cedo no RE. Estes hexâmeros solúveis, 

chamados então de sNS1, são processados no Golgi (obtendo uma forma complexa de 

carboidrato) e então secretados da célula. A NS1 apresenta assim várias formas de ligação 

celular, porém, a natureza oligomérica dessas formas de ligação permanece desconhecida. 

Considerando as formas multiméricas da proteína NS1 (Figura 7), é importante 

ressaltar que estudos de expressão recombinante têm mostrado que essas formas são 

espontaneamente formadas na ausência de outras proteínas virais, indicando que a proteína 

NS1 contém toda a informação necessária para dirigir a sua oligomerização (MULLER; 

YOUNG, 2013). 

 

2.6.1. Interação da NS1 com componentes do hospedeiro  

 

De todas as proteínas virais descritas anteriormente, a proteína NS1 tem sido 

intensamente estudada devido à presença de altos níveis da sua forma secretada no plasma de 

pacientes infectados pelo DENV, principalmente nos casos mais graves (MATHEW; 

ROTHMAN, 2008).  

Embora os mecanismos celulares e moleculares envolvidos na etiologia dos quadros 

severos da dengue (FHD e SCD) permaneçam não esclarecidos, atuais hipóteses associam as 

principais funções da NS1, tanto da forma secretada quanto da aderida à superfície celular, 

com características inerentes às formas graves da doença, como disfunção da defesa imune do 

hospedeiro e comprometimento do funcionamento do sistema circulatório (AMORIM et al., 

2014).  

Anticorpos anti NS1 se ligando à NS1 exposta na superfície de células infectadas pode 

resultar na lise mediada pelo complemento destas células e/ou na fagocitose independente do 

complemento. Já a ligação antígeno-anticorpo envolvendo a NS1 exposta na superfície celular 

via âncora GPI pode provocar a ativação celular de células infectadas, como resultado da 

transdução de sinal evidenciada pela fosforilação de tirosina de proteínas celulares 

(MULLER; YOUNG, 2013; JACOBS et al., 2000). Dessa forma, a NS1 pode exercer um 

papel importante na modulação de vias sinalizadoras celulares, evento este que poderia 

contribuir para a multiplicação viral, e sugere um novo mecanismo de ativação celular que 

poderia contribuir para o estabelecimento da patogênese da dengue (MULLER; YOUNG, 

2013).  
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Outro fato importante sobre o envolvimento da NS1 na imunopatogênese da dengue se 

refere aos anticorpos reativos anti NS1 que podem se envolver em reações cruzadas pela 

ligação a determinantes na superfície de plaquetas e células endoteliais, resultando na 

depleção plaquetária, apoptose de células endoteliais e ativação do complemento, com danos 

aos tecidos do hospedeiro (AMORIM et al., 2014). 

Quanto à sua forma secretada, a NS1 pode ser reconhecida por seus anticorpos 

formando um imunocomplexo (IC), que pode ativar o sistema do complemento, interagir com 

células como macrófagos, basófilos e plaquetas via receptor Fc, resultando no aumento da 

permeabilidade vascular e na ativação celular, que aumenta então a resposta inflamatória 

(GREEN; ROTHMAN, 2006). 

Sem a atuação de seu anticorpo, a proteína NS1 pode ativar diretamente o sistema do 

complemento, promovendo a formação aumentada do complexo de ataque à membrana, 

enquanto que a sua interação com o fator inibitório do complemento inibe a formação deste 

complexo. Além do mais, a NS1 pode inibir as três vias do complemento pela interação com 

seus componentes, inibição esta que acaba protegendo as células infectadas da lise mediada 

pelo complemento e conferindo à NS1 um papel protetor (MULLER; YOUNG, 2013; HSU et 

al., 2016). 

A forma secretada da NS1 pode também se ligar à membrana tanto de células 

infectadas quanto de células não infectadas, e estudos têm mostrado que essa ligação pode 

ocorrer com uma grande variedade de células, incluindo células epiteliais, fibroblastos, 

hepatócitos e algumas células endoteliais via interação entre cargas com (GAGs), sulfato de 

heparano, e com sulfato de condroitina E (AVIRUTNAN et al., 2007).  

Interessantemente, a NS1 secretada tem sido apontada como uma toxina viral pela sua 

capacidade de usar vias de sinalização mediadas por Toll-like receptors (TLRs) (HSU et al., 

2016). Modhiran e colaboradores (2015) mostraram, por exemplo, que a NS1 ativou 

diretamente macrófagos derivados da medula óssea (BMM) de ratos e de células 

mononucleares humanas de sangue periférico (PBMC) via TLR4 com o consequente aumento 

da produção de citocinas pró-inflamatórias, reforçando então o fato de que a NS1 secretada 

pode contribuir para o desencadeamento da produção exacerbada de citocinas proposta como 

causa do extravasamento vascular e choque, observados no quadro severo da dengue 

(MODHIRAN et al., 2015; CHATURVEDI et al., 2000). 

O modo pelo qual a NS1 secretada poderia desencadear a produção exacerbada de 

citocinas seria pela ativação da via de NF-κβ (Fator nuclear Kappaβ), uma das mais 

importantes vias de regulação gênica explorada pelo DENV e por outros vírus (SILVA et 
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al.,2011). As proteínas quinases ativadas por mitógeno (MAPKs) representam outra 

importante via de sinalização celular explorada pelo DENV, que é ativada durante a infecção. 

Tais quinases são importantes na conversão de estímulos extracelulares em uma ampla 

variedade de respostas celulares (RAMAN; CHEN; COBB, 2007). As MAPKs ERK (quinase 

regulada por sinais extracelulares) e JNK (quinase c-JUN N-terminal) são responsáveis, por 

exemplo, pela ativação das proteínas cFOS e cJUN respectivamente, que por sua vez, se 

juntam para formar o heterodímero AP-1 (proteína ativadora 1), que é um fator transcricional 

responsável pela modulação da expressão de várias proteínas pró-inflamatórias. Portanto, a 

NS1 secretada também poderia desencadear a produção exacerbada de citocinas observada no 

quadro severo da dengue pela manipulação de MAPKs, como ERK e JNK.  

Mais uma interessante função da NS1 descrita recentemente na literatura diz respeito 

ao seu papel como principal componente viral responsável pela produção de interferon 

lambda do tipo 1 (IFN-λ1) induzida pelo DENV. O IFN-λ1 trata-se de um subtipo de 

interferon com efeitos antivirais recentemente identificados, mas seus efeitos na infecção pelo 

dengue não têm sido previamente investigados. A NS1 demonstrou induzir a produção de 

IFN-λ1 pelo aumento da atividade de ligação ao DNA de NF-κβ e pelo aumento do nível do 

fator de regulação do interferon 3 (IRF-3) fosforilado em células epiteliais de pulmão humano 

(HSU et al., 2016). 

A avaliação in vivo da distribuição da NS1 foi realizada por Alcon-Lepoder e 

colaboradores (2005), onde a proteína foi purificada do sobrenadante de células infectadas e 

então inoculada, por via intravenosa, em ratos adultos. A análise imunohistológica de diversos 

órgãos e tecidos mostrou que a NS1 se acumulou somente no fígado dos animais. O mesmo 

trabalho demonstrou que a NS1 também é internalizada por células hepáticas in vitro, não 

havendo efeito citopático e tendo as células sua atividade endocítica aumentada e sendo 

também mais permissivas à infecção pelo DENV. Tais evidências sugerem que a NS1 talvez 

possa contribuir para alguma disfunção dos hepatócitos em indivíduos infectados, ou mesmo 

aumentar a taxa de infecção destas células pelo vírus. 

A interação da NS1 com células dendríticas (DCs) humanas também tem sido 

avaliada, visto que esta é uma das principais células alvo da infecção. Alayli & Scholle (2016) 

mostraram que a NS1 purificada e incubada com DCs é endocitada e causa o aumento da 

infectividade destas células, bem como o aumento da sua produção de citocinas pró-

inflamatórias. Então, a NS1 secretada se mostrou capaz de modular a infecção pelo DENV em 

DCs humanas.  
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Ainda não há um consenso sobre o papel da NS1 na biologia da dengue. Por isso, 

várias frentes de pesquisa visam elucidar, dentre outros aspectos, os efeitos da geração de 

altos títulos de anticorpos contra a NS1 na ativação de células endoteliais, o papel da NS1 no 

ciclo de replicação do vírus, o papel da forma secretada e associada à membrana na ativação 

da resposta imune, bem como na interação da NS1 com proteínas e vias sinalizadoras 

intracelulares.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Caracterizar a expressão da proteína NS1 de Dengue virus e o perfil de ativação de ERK1/2 

em células HepG2 e THP-1.  

 

3.2. Objetivos específicos 

 

1. Analisar o acúmulo do mRNA da proteína NS1 por RT-qPCR em células HepG2 e THP-1 

transientemente transfectadas e em células expressando a NS1 constitutivamente.  

 

2. Detectar a expressão da proteína NS1 por microscopia de fluorescência em células HepG2 

e THP-1 transientemente transfectadas e em células expressando a NS1 constitutivamente; 

 

3. Verificar a translocação nuclear de ERK1/2 por microscopia de fluorescência em células 

HepG2 e THP-1 transientemente transfectadas e em células expressando a NS1 

constitutivamente. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Manutenção de células 

 

4.1.1. Células HepG2 

 

Células derivadas de hepatocarcinoma humano (HepG2) foram cultivadas em meio 

mínimo de Eagle (DMEM, Gibco) contendo 5% de soro fetal bovino (SFB), anfotericina B 

(5μg/ml) e penicilina/estreptomicina (100u/ml) em ambiente com 5% de CO2 a 37ºC. Foram 

utilizados clones de células HepG2 (clones 2 e 3) gerados a partir da transfecção de HepG2 

com o vetor de expressão pCDNA3 codificando a proteína NS1 do DENV 1 (amostra 

Mochizuki) e selecionados em meio com composição similar ao utilizado para manter células 

HepG2, acrescido apenas do antibiótico geneticina-G418 (20μg/ml) para a manutenção dos 

plasmídeos e caracterização quanto a expressão de NS1. O clone 2 (CL2) e o clone 3 (CL3) 

foram gerados, respectivamente, durante o mestrado da aluna Ana Cláudia Alvarenga 

(UFOP/LBTM) em 2015 e durante o doutoramento do professor Breno de Mello Silva 

(Laboratório de vírus/UFMG) em 2007). 

 

4.1.2. Células THP-1 

 

Células de linhagem monocítica humana (THP-1) foram cultivadas em meio Roswell 

Park Memorial Institute (RPMI 1640, Gibco) contendo 10% de SFB, 

penicilina/estreptomicina (100u/ml) e β-mercaptoetanol (0,05mM) em ambiente com 5% de 

CO2 a 37ºC. 

 

4.2. Vetor plasmidial 

 

4.2.1. pCDNA3/NS1 e NS1M 

 

A sequência codificadora da NS1 do DENV1 foi clonada no vetor pCDNA3 no sítio 

da enzima NotI (SILVA et al., 2011). Com o objetivo de aumentar a eficiência da expressão 

da proteína NS1, foram feitas modificações na sequência de Kozak deste vetor, criando-se 

assim o vetor pCDNA3/NS1M (CL2). O mapa genético do vetor (pCDNA3) está no apêndice. 
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4.3. Transfecção transiente de células 

 

4.3.1. Padronização da transfecção transiente de células THP-1 

 

Uma padronização da transfecção transiente de células THP-1 foi realizada 

previamente aos experimentos de transfecção destas mesmas células e de células HepG2. Para 

tanto, células THP-1 foram cultivadas e semeadas em placas plásticas de 12 poços de 3,85 

cm². O número inicial de células por poço foi de 0,5 x 10
6
 e a quantidade de DNA de 0,3μg 

para cada poço. Então as células foram transientemente transfectadas com o vetor plasmidial 

pCDNA3/NS1M, onde foram testadas três relações DNA/reagente de transfecção (1/10, 1/25, 

1/50). A transfecção foi realizada de acordo com as recomendações do fabricante do Kit 

Effectene® Transfection Reagent (Qiagen). Após 24 e 48h de incubação as células foram 

coletadas e processadas para a extração de RNA total.  

 

4.3.2. Transfecção transiente de células HepG2 e THP-1 

 

Células HepG2 e THP-1 foram transientemente transfectadas com o vetor plasmidial 

pCDNA3/NS1M ou com o mesmo vetor sem a sequência da NS1 (pCDNA3). Para isso, as 

células foram cultivadas e semeadas em placas plásticas de 6 poços de 9.6cm
2
, sendo 2 placas 

por célula, uma para cada vetor (pCDNA3/NS1M - pCDNA3). O número inicial de células 

por poço foi de 0,4 x 10
6
 para HepG2 e 1,0 x 10

6
 para células THP-1. Foram utilizados 0,4μg 

de DNA por poço e a relação DNA/reagente de transfecção de 1/25. As células HepG2 foram 

transfectadas com 40% de confluência. A transfecção foi realizada de acordo com as 

recomendações do fabricante do Kit Effectene® Transfection Reagent (Qiagen). Após 34h de 

incubação as células foram coletadas e processadas para a extração de RNA total. 

 

4.4. Extração de RNA total 

 

Para a extração do RNA total, os clones de células HepG2 (CL2 e 3) e células HepG2 

e THP-1 transientemente transfectadas foram coletadas e processadas de acordo com as 

recomendações do fabricante do Kit SV Total RNA Isolation System. Para o ensaio de 

comparação da expressão constitutiva e transiente do mRNA de NS1, as células do CL2 

foram cultivadas em placas plásticas de 6 poços de 9.6cm
2
 (assim como as células HepG2 e 

THP-1 transientemente transfectadas) e coletadas quando exibiam uma confluência média de 
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60%. Já para a caracterização do CL2 e do CL3, estas células, juntamente com a HepG2 

controle, foram cultivadas em garrafas plásticas de 25cm
2
 e coletadas quando exibiam uma 

confluência média de 80%. 

 O RNA total extraído de todas as células foi quantificado por espectrofotometria à 

razão de absorbância 260/280nm no (NanoDrop® LITE da Thermo Scientific), sendo 

posteriormente estocado a -70ºC.  

 

4.5. PCR em tempo real – RT-qPCR 

 

Para detectar o acúmulo do mRNA de NS1 nas células do CL2 e 3 e em células THP-1 

e HepG2 transientemente transfectadas, as amostras de RNA total extraído foram submetidas 

ao ensaio de transcrição reversa e amplificação por reação em cadeia da polimerase em tempo 

real (RT-qPCR) em um único passo (1Step), com uso do equipamento da Applied 

Biosystems™ 7500 Real-Time PCR System. Para realização do ensaio foram seguidas as 

instruções do fabricante do Kit GoTaq® 1-Step RT-qPCR System. Dois primers, forward: 

5’AAT TGC GTG ACT CCT ACA CTC-3’ e reverse: 5’GCT TCC AGG TCT CGT TCT TT-

3’ foram utilizados para amplificar o fragmento de 149pb (pares de bases) do gene NS1 e dois 

primers, forward: 5’ TAT GAC AAT GAA TAC GGC TAC AG-3’ e reverse: 5’ TCT CTT 

GCT CAG TGT CCT TG-3’ para amplificar o fragmento de 125pb do gene GAPDH 

(gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase), selecionado como controle endógeno (housekeeping). 

As reações de RT-qPCR foram realizadas em um volume final de reação de 15µL, contendo: 

GoTaq® qPCR Master Mix 1X, GoScript™ RT Mix 1X, 10µM de cada primer e 50 ou 30ng 

de RNA total. As condições de temperaturas estabelecidas foram: 37ºC por 15 minutos, 95ºC 

por 10 minutos; 40 ciclos de 95ºC por 10 segundos, 60ºC por 30 segundos e 72º C por 30 

segundos. 

A análise da expressão do gene da proteína NS1 foi realizada por quantificação 

relativa dos valores obtidos (CT = threshold cycle). Os valores de CT obtidos pelo gene de 

interesse foram subtraídos do CT obtido pelo gene normalizador (GAPDH), gerando o delta 

CT (ΔΔCT). Em seguida, os valores foram aplicados na seguinte fórmula: 

 

2
-ΔΔCT
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Os valores gerados foram então utilizados na elaboração de histogramas. Todas as 

reações foram feitas em triplicata. Os gráficos foram montados no software Prism 6.0. 

 

4.6. Indução da via de sinalização MEK/ERK com fator de crescimento epidérmico 

(EGF) 

 

As células do CL2, cultivadas em placas plásticas de 6 poços de 9.6cm
2
, e com uma 

confluência média de 60%, foram induzidas com 50ng/ml de EGF (cat# E9644, Sigma 

Aldrich) por poço nos tempos de 15, 30, 45 e 60 minutos, para avaliação da ativação da via de 

sinalização MER/ERK. A concentração de 50ng/ml de EGF foi utilizada baseando-se na 

literatura que mostra a utilização de concentrações variando entre 10 a 100ng/ml para indução 

da via MEK/ERK (JOO et al., 2016; LEE et al., 2014). Para avaliação da ativação da seguinte 

via as células foram carenciadas em um passo anterior por 12h com meio de cultura contento 

apenas 0,5% de SFB. Após as células terem sido carenciadas de SFB e induzidas com EGF, 

com um controle não induzido, elas foram coletadas e processadas para a extração de 

proteínas totais.  

 

4.7. Extração de proteínas totais 

 

Após a indução com EGF, as células do CL2 foram então coletadas e processadas para 

a obtenção de um lisado de proteínas totais. Para isso, as células foram lavadas duas vezes 

com PBS 1X gelado e após foi adicionado o tampão de lise 1X: (1% de Triton, 100mM de 

Tris-HCl pH 8,0, 20% de Glicerol, 0,2mM de EDTA). As células foram deixadas em repouso 

sobre o gelo por 30 minutos, quando as monocamadas foram coletadas em microtubos de 

1,5ml. O lisado foi clarificado dos restos celulares através de centrifugação a 15000 rpm por 

15 minutos a 4ºC em microcentrífuga da Novatécnica modelo NT 805. O sobrenadante foi 

coletado e a concentração das proteínas totais foi determinada por espectrofotometria por 

meio do Bio-Rad Protein Assay - Dye Reagent Concentrate. A concentração para uso na 

técnica de western blot foi baixa, então todas as amostras foram submetidas ao processo de 

concentração com uso do equipamento ISS 110 SpeedVac® System (Thermo Savant). A 

concentração foi novamente determinada por espectrofotometria, utilizando o mesmo 

reagente. Em seguida, as proteínas foram aliquotadas e mantidas a -20ºC até o momento do 

uso.  
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4.8. Imunofluorescência direta 

 

Para os ensaios de imunofluorescência direta, visando a detecção da NS1 e de ERK1/2 

fosforiladas (p-ERK1/2), células HepG2 e do CL2 foram cultivadas e semeadas em lâminas 

de microscopia com o uso do Flexiperm®, sendo uma lâmina para cada célula. Células 

HepG2 foram transfectadas transientemente com o vetor plasmidial pCDNA3/NS1M 

conforme recomendações do fabricante do Kit Effectene® Transfection Reagent, Qiagen. O 

número inicial de células por poço foi de 0.5 x 10
4
 e a confluência no momento da transfecção 

de 30%. Todas as células (HepG2 controle, HepG2 transfectada e CL2) foram induzidas com 

20% de SFB durante 5, 10, 15 e 20 minutos, depois de 24h da transfecção de HepG2. 

Previamente, as células foram carenciadas por 12h com meio de cultura contendo apenas 

0,5% de SFB.  

Após a indução, todas as células foram lavadas duas vezes com PBS 1X e fixadas com 

paraformaldeído 4% durante 10 minutos à temperatura ambiente. Após a fixação, as células 

foram lavadas duas vezes com PBS 1X e permeabilizadas com PBS 1X contendo 0,5% de 

Triton por 10 minutos à temperatura ambiente. Os sítios inespecíficos foram bloqueados com 

PBS 1X contendo 1% de BSA por 30 minutos. As células foram lavadas duas vezes com PBS 

1X e então o anticorpo primário foi adicionado na concentração ideal overnight a 4°C. Para as 

células induzidas, foi utilizado o anticorpo anti p-ERK1/2 (BD Transduction Laboratories) 

diluído 1:50 para avaliação da translocação nuclear, e para detecção da NS1, as células foram 

incubadas com o anticorpo anti NS1 (Abcam) diluído 1:5. Antes da adição do anticorpo 

secundário (anti IgG de mouse conjugado com FITC (Sigma) e diluído 1:200), as células 

foram lavadas por mais três vezes com PBS 1X. A incubação com o anticorpo secundário foi 

feita por 1 hora à temperatura ambiente e no escuro. Após este tempo, as células foram 

lavadas novamente com PBS 1X por três vezes e então o núcleo das células foi corado com o 

corante DNA-específico DAPI (Sigma) por 5 minutos. Em seguida as células foram lavadas 

com PBS 1X por duas vezes e as lâminas foram então montadas com Mowiol para serem 

analisadas. As lâminas foram analisadas no Microscópio Zeiss Axio Imager.Z2, do 

Laboratório de microscopia de fluorescência do Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas 

(NUPEB). As imagens foram capturadas e processadas pelo software AxioVision. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Análise da expressão do mRNA de NS1 em células HepG2 expressando a NS1 

constitutivamente 

  

Como já descrito na metodologia, o CL2 e o CL3 foram gerados, respectivamente, no 

LTBM/UFOP durante o mestrado da aluna Ana Cláudia Alvarenga (2015), e no Laboratório 

de vírus da UFMG durante o doutoramento do professor Breno de Mello Silva (2007). Tais 

clones foram gerados a partir da transfecção de células HepG2 com fosfato de cálcio seguida 

de seleção clonal e manutenção dos plasmídeos nas células pela droga G418. A caracterização 

destes clones de HepG2 quanto à expressão do mRNA de NS1 foi realizada por RT-qPCR 

(Figuras 8 e 9). 
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Figura 8: Análise da expressão do mRNA de NS1 em células HepG2 expressando a NS1 

constitutivamente. Para o ensaio de RT-qPCR foram utilizados 50μg de RNA total de cada célula. Os 

gráficos foram obtidos a partir do software de análise do real-time, onde em A e C estão representados 

os Plots de amplificação do gene endógeno e do gene NS1 respectivamente para todas as células, e em 

B e D estão representadas as curvas de Melting do gene endógeno e do gene NS1 respetivamente para 

todas as células. * NTC - no template control, *H – HepG2, *3 – CL3, 2* - CL2. 
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Figura 9: Análise da expressão do mRNA de NS1 em células HepG2 expressando a NS1 

constitutivamente. Para o ensaio de RT-qPCR foram utilizados 50μg de RNA total de cada célula. No 

histograma estão representados, em unidades relativas, os níveis de expressão do mRNA de NS1 

obtidos por quantificação relativa no ensaio de RT-qPCR. 

 

Como esperado, não foi detectada a expressão de NS1 nas células HepG2 controle. Os 

resultados mostraram também que o CL3 não expressa a NS1 (Figura 9), embora tenha sido 

demonstrada a expressão robusta da proteína neste clone logo após a sua geração e 

caracterização (dados não mostrados). Além disso, a expressão detectada no CL2, sem 

reações inespecíficas, mostrou-se um pouco fraca, dado que no painel de amplificação (Figura 

8c) a curva de amplificação da NS1 nessas células só alcançou a linha de threshold após mais 

de 20 ciclos de amplificação. Já nas células HepG2 controle e nas células do CL3, sem 

amplificação do alvo, foram observadas amplificações inespecíficas (Figura 8d), mostrando 

este resultado a necessidade de uma padronização do ensaio. 

 

5.2. Detecção da proteína NS1 por western blot e imunofluorescência em células HepG2 

expressando a NS1 constitutivamente 

 

Após a confirmação da expressão do mRNA de NS1 no CL2, embora em níveis mais 

reduzidos que o esperado, as células foram cultivadas, coletadas e processadas para a extração 

de proteínas totais para detecção da expressão da proteína NS1 primeiramente por western 
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blot. Brevemente, foram aplicados no gel 20μg de cada amostra para realização da 

eletroforese. A transferência das proteínas totais para a membrana foi confirmada após 

coloração com Ponceau S, a membrana foi incubada com o anticorpo monoclonal anti NS1 e, 

em um segundo passo, com o anticorpo secundário anti IgG de mouse conjugado com a 

enzima peroxidase (Sigma). A revelação foi então realizada e nenhuma banda pode ser 

verificada no filme para revelação. Portanto, não foi possível detectar a expressão da NS1 por 

este método (dados não mostrados). 

Uma hipótese para o insucesso na detecção da NS1 em meio a proteínas totais das 

células poderia residir no fato da construção gênica da NS1 no vetor pCDNA3 prever o 

direcionamento da proteína para o meio extracelular, já que na sequência da NS1 foi inserida 

uma sequência de 26 aminoácidos da porção C-terminal da proteína estrutural E do DENV, 

que atua como um peptídeo sinal que direciona a proteína para a via secretória, bem como 

uma sequência de 26 aminoácidos da porção N-terminal da proteína NS2A, que indica a 

inserção de uma âncora GPI na NS1, sendo assim, era esperado que a NS1 ou estivesse sendo 

predominantemente sendo expressa na superfície da membrana citoplasmática ou sendo 

secretada para o meio extracelular (SILVA et al., 2011). Para testar a segunda hipótese, o 

sobrenadante das células do CL2 foi coletado e o volume foi concentrado através de diálise, 

para então ser analisado por western blot. Novamente não foi possível detectar a expressão da 

NS1 (dados não mostrados). 

Para testar a hipótese da NS1 estar presente na superfície, as células foram também 

analisadas por citometria de fluxo, sem sucesso (dados não mostrados), e por 

imunofluorescência. Para a detecção por imunofluorescência, células do CL2 foram 

cultivadas em lâminas de vidro, fixadas e permeabilizadas para que os anticorpos primários, 

os mesmos utilizados nos ensaios de western blot, pudessem ter acesso tanto à membrana 

citoplasmática como também ao citoplasma. A seguir, as células foram incubadas com o 

anticorpo secundário anti IgG de mouse conjugado com FITC. No passo final, as células 

foram incubadas com o marcador fluorescente DAPI para coloração nuclear, e seguidamente 

as lâminas foram analisadas ao microscópio.  
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Figura 10: Detecção da proteína NS1 em células do CL2. A, B e C (HepG2-controle): mesmo campo 

de microscopia e, respetivamente, coloração com DAPI, marcação com FITC e sobreposição de A e B. 

D, E e F (Clone 2): mesmo campo de microscopia e, respetivamente, coloração com DAPI, marcação 

com FITC e sobreposição de D e E. 

 

Foi possível notar a presença de uma fraca marcação nos painéis E e F da figura 10 em 

relação ao controle (painéis B e C), sugerindo que embora os níveis do mRNA de NS1 no 

CL2 tenham se mostrado baixos a proteína NS1 ainda assim pode estar sendo expressa 

mesmo que em níveis mais reduzidos. O conjunto dos resultados permite especular que a não 

detecção da NS1 por western blot e citometria de fluxo, tanto no meio celular como no 

extracelular, bem como a fraca marcação no ensaio de imunofluorescência, possa estar 

relacionada com a necessidade de padronização destas técnicas. No entanto, o mais provável é 

que os níveis de expressão da NS1 no CL2 estejam, de fato, muito reduzidos, como sugerem 

os dados de análise de acumulação do mRNA de NS1 (Figuras 8 C e 9). 

 

5.3. Detecção da translocação nuclear de ERK1/2 por western blot e imunofluorescência 

em células HepG2 expressando a NS1 constitutivamente 

 

Após a confirmação da expressão da NS1 nas células do CL2, mesmo que em níveis 

reduzidos, o próximo passo foi analisar a capacidade da NS1 de modular a ativação da via 

MEK/ERK nestas células, pois, dados da literatura, bem como dados preliminares do nosso 

grupo, sugerem que o DENV modula tais MAPKs em benefício da produção viral e que esta 

modulação poderia estar sendo mediada pela proteína NS1. De fato, vários artigos relatam o 

envolvimento de proteínas do DENV em funções importantes na resposta imune inata e no 
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reconhecimento de patógenos, bem como na sinalização celular. Uma vez que o vírus utiliza 

diferentes moléculas e estruturas para penetrar nas células, é provável que a infecção viral 

ative diferentes vias de sinalização celular. Uma das vias ativadas durante a infecção pelo 

DENV é via das MAPKs, que são importantes na conversão de estímulos extracelulares em 

uma ampla variedade de respostas celulares (RAMAN; CHEN; COBB, 2007). 

As MAPKs, incluindo p38, JNK e ERK1/2, são importantes pelo seu envolvimento na 

regulação de muitos processos inflamatórios e parecem contribuir significativamente para o 

estabelecimento do quadro severo da dengue, pois quando fosforiladas, duas dessas quinases 

(p38 e ERK1/2) foram capazes de induzir uma lesão hepática em ratos infectados pelo DENV, 

com diminuição da lesão mediante tratamento com seus inibidores, conforme mostrado por 

Sreekanth e colaboradores (2014) e (2016). Diante de todos estes relatos, decidimos então 

avaliar a ativação de ERK1/2 no nosso modelo de transfecção constitutiva.  

Segundo Lee et al (2008), muitos estímulos extracelulares induzem uma máxima 

fosforilação e atividade de MAPKs dentro de uma hora. Portanto, células controle e células do 

CL2 foram crescidas em microplacas, carenciadas com meio de cultura a 0,5% de SFB por 12 

horas e posteriormente induzidas por 15, 30, 45 e 60 minutos com EGF, um conhecido 

ativador específico de ERK (RAMAN; CHEN; COBB, 2007), e finalmente coletadas e 

processadas para extração de proteínas totais para análise por western blot. 

Foram aplicados no gel 20μg de cada amostra para realização da eletroforese. A 

transferência das proteínas para a membrana foi confirmada após coloração com Ponceau S. 

A membrana foi incubada com o anticorpo anti p-ERK1/2 e, em um segundo passo, com o 

anticorpo secundário anti IgG de mouse conjugado com a enzima peroxidase. Após a 

revelação, no entanto, não foi possível detectar por este método as formas fosforiladas de 

ERK1/2 (dados não mostrados). Muito provavelmente, o processo de secagem das amostras, 

utilizado para a concentração das mesmas, pode ter contribuído para a atividade de fosfatases 

presentes no extrato proteico total e à consequente desfosforilação de ERK, visto que para o 

ensaio de extração de proteínas totais foi utilizado o Protease Inhibitor Cocktail no qual não 

há inibidor de fosfatase (cat # P8340, Sigma Aldrich). 

Alternativamente, a translocação nuclear de ERK1/2 foi analisada por 

imunofluorescência. Para isso, as células foram crescidas em lâminas de vidro como descrito 

na metodologia, carenciadas e induzidas por diferentes tempos com SFB para induzir a 

ativação de ERK por múltiplas vias. Foi utilizado o mesmo anticorpo primário anti p-ERK1/2 

e um anticorpo secundário anti IgG de mouse conjugado com FITC. No passo final, as células 

foram incubadas com o marcador fluorescente DAPI para coloração nuclear e seguidamente 
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as lâminas foram analisadas ao microscópio. Uma forte ativação e a translocação nuclear de 

ERK1/2 foram observadas no CL2 em comparação ao controle, tanto no tempo de 5 minutos 

de indução com 20% de SFB quanto no de 20 minutos (Figura 11).  
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Figura 11: Detecção de p-ERK1/2 em células HepG2 (controle) e em células do CL2, induzidas com 

20% de SFB por 5 e 20 minutos. A, B e C: mesmo campo de microscopia e, respetivamente, coloração 

com DAPI, marcação com FITC e sobreposição de A e B. D, E e F: mesmo campo de microscopia e, 

respetivamente, coloração com DAPI, marcação com FITC e sobreposição de D e E. G, H e I: mesmo 

campo de microscopia e, respetivamente, coloração com DAPI, marcação com FITC e sobreposição 

de G e H. J, K e I: mesmo campo de microscopia e, respetivamente, coloração com DAPI, marcação 

com FITC e sobreposição de J e K. 

 

O resultado alcançado mostra a possível interferência da proteína NS1 como 

modulador positivo na ativação de ERK1/2 em células carenciadas e induzidas com SFB. 

Porém, este resultado não condiz com achados prévios do nosso grupo ao mostrar o impacto 
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da expressão da NS1 na translocação nuclear das MAPKs ERK1/2 em clone de HepG2, onde 

foi observada uma menor presença de ERK1/2 ativadas no extrato proteico nuclear em 

comparação ao controle, mostrando então que a NS1 poderia modular negativamente a 

ativação de ERK1/2. Além disso, foi possível notar a marcação do DAPI no citoplasma das 

células, o que é indicativo de contaminação das culturas com micoplasma. Sendo assim, mais 

experimentos precisam ser realizados com células livres de contaminação para que seja 

possível aferir a real participação da NS1 na ativação e translocação de ERK1/2 após estímulo 

exógeno. 

 

5.4. Padronização da transfecção transiente de células THP-1 

 

Com o objetivo de padronizar a técnica de transfecção transiente em outras células 

humanas com plasmídeo expressando NS1, visando a realização de experimentos com outros 

modelos de células relevantes para a patogênese do DENV, células THP-1 foram 

transientemente transfectadas com o vetor pCDNA3/NS1M em diferentes condições, e 

coletadas e processadas para a extração de RNA total para quantificação dos níveis do mRNA 

de NS1 (Figura 12). 
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Figura 12: Expressão do mRNA de NS1 em células THP-1 transientemente transfectadas. CNT 

representa o controle de células THP-1 não transfectadas. As relações 1/10, 1/25 e 1/50 representam a 

relação de DNA para o reagente de transfecção. Para o ensaio de RT-qPCR foram utilizados 30μg de 

RNA total de cada amostra. No histograma estão representados, em unidades relativas, os níveis de 

expressão do mRNA de NS1 obtidos por quantificação relativa no ensaio de RT-qPCR.  

 

O resultado obtido mostrou que as células THP-1 foram satisfatoriamente 

transfectadas apresentando altos níveis de expressão do mRNA de NS1 em todas as condições 
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testadas, e que a melhor condição para transfecção foi a partir da maior concentração utilizada 

do reagente de transfecção após o tempo de 24 horas de incubação.  

 

5.5. Comparação da expressão do mRNA de NS1 entre HepG2 e THP-1 transientemente 

transfectadas e entre o CL2 expressando constitutivamente a NS1 

 

Após a caracterização do CL2 e do CL3, e após a padronização da transfecção 

transiente de células THP-1, células HepG2 e THP-1 foram transientemente transfectadas e 

comparadas com o CL2 quanto aos níveis do mRNA de NS1 em um ensaio de RT-qPCR 

(Figuras 13 e 14). 
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Figura 13: Análise e comparação da expressão do mRNA de NS1 entre células HepG2 expressando a 

NS1 constitutivamente e células HepG2 e THP-1 transientemente transfectadas. Para o ensaio de RT-

qPCR foram utilizados 30μg de RNA total de cada célula. Os gráficos foram obtidos a partir do 

software de análise do real-time, onde em A e C estão representados os Plots de amplificação do gene 

endógeno e do gene NS1 respectivamente para todas as células, e em B e D estão representadas as 

curvas de Melting do gene endógeno e do gene NS1 respectivamente para todas as células.  
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Figura 14: Análise e comparação da expressão do mRNA de NS1 entre células HepG2 expressando a 

NS1 constitutivamente e células HepG2 e THP-1 transientemente transfectadas. Para o ensaio de RT-

qPCR foram utilizados 30μg de RNA total de cada célula. No histograma estão representados, em 

unidades relativas, os níveis de expressão do mRNA de NS1 obtidos por quantificação relativa no 

ensaio de RT-qPCR. 

 

Como já mencionado, hepatócitos e monócitos são alvo de infecção pelo DENV e, 

portanto, representam bons modelos celulares para infecção bem como para construções 

visando à expressão celular de componentes virais, com o objetivo de compreender melhor os 

mecanismos e as interações moleculares envolvidas no processo infeccioso. A NS1 é um dos 

principais elementos virais utilizados para expressão heteróloga, visto a sua importância no 

estabelecimento do quadro imunopatogênico da dengue. 

Os resultados mostraram que nas células HepG2 a expressão da NS1 é cerca de duas 

vezes maior em relação às células THP-1 quando empregados os mesmos parâmetros de 

transfecção (Figura 14). Essa maior eficiência na transfecção de HepG2 provavelmente deve-

se ao fato delas serem aderentes e as células THP-1 serem células cultivadas em suspensão, o 

que sabidamente resulta em menor eficiência de transfecção quando comparadas a células 

aderentes. No entanto, considerando-se as informações fornecidas pelas curvas de melting e 

de amplificação, os níveis de expressão da NS1 nas células THP-1 foram satisfatórios. 

Já a expressão da NS1 no CL2 mais uma vez mostrou-se muito baixa, corroborando os 

achados mostrados nas figuras 8 e 9. Embora a representação gráfica (histograma) sugira 
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ausência de expressão, devido ao fato de estar sendo comparada com o nível de expressão nas 

células THP-1, os dados da curva de melting indicam uma expressão mínima, porém 

específica, da NS1 no CL2. Tomados em conjunto, estes resultados evidenciam que a 

expressão da NS1 nos clones está praticamente nula e isso explicaria o insucesso nas várias 

tentativas de identificação da expressão da NS1 nos clones estáveis por diversas 

metodologias. 

Para provar de forma inequívoca a capacidade do vetor pCDNA3/NS1M de não só 

expressar o mRNA de NS1, como demonstrado nas figuras 13 e 14, mas também deste 

mRNA codificar a proteína NS1 nas células, foram realizadas tentativas de detecção da 

proteína NS1 em células HepG2 transientemente transfectadas também por 

imunofluorescência, porém sem sucesso. Desta vez o motivo pode ter sido a baixa quantidade 

de células viáveis ao final do procedimento devido ao estresse causado pelos seguidos 

procedimentos para transfecção e marcação das células cultivadas em lâminas de vidro, cuja 

aderência fica muito prejudicada quando comparada à aderência em garrafas plásticas. 

Protocolos de pré-tratamento de lâminas de vidro para aumento de aderência celular estão 

sendo estudados no laboratório para experimentos futuros. 

Métodos de geração de clones estavelmente transfectados e selecionados por 

antibióticos, como o G418, têm sido amplamente empregados na pesquisa, pois oferecem a 

vantagem de poder realizar experimentos com um único modelo celular sem a necessidade de 

realizar transfecções recorrentes. No entanto, há relatos na literatura de perda gradual do 

fenótipo de expressão do gene de interesse em função da resposta celular à pressão seletiva 

causada pelo uso do antibiótico. Essa perda funcional decorre muitas vezes de um processo de 

silenciamento gênico do promotor constitutivo por mecanismos epigenéticos, tal como o 

processo de metilação do DNA, especialmente para o promotor de citomegalovírus usado em 

vários vetores plasmidiais, inclusive no vetor pCDNA3 utilizado neste trabalho (QIN et al., 

2010). Tanto que uma forma de investigar a ocorrência de silenciamento consiste no 

tratamento das células com inibidores epigenéticos (ZYCH et al., 2013). 

Dessa forma, é possível especular que a perda da expressão da NS1 nos clones 

estavelmente transfectados tenha sido motivada por fatores epigenéticos, o que, por sua vez, 

indica a necessidade de controlar o número de passagens das células e aferir com regularidade 

o status de expressão gênica neste modelo celular.  
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6. CONCLUSÕES 

 

Ao final desta pesquisa, foi possível concluir que o vetor pCDNA3/NS1 expressa de 

forma robusta o mRNA de NS1 de DENV 1 em células THP-1 e HepG2 transientemente 

transfectadas. Ainda, a pesquisa indica que os clones de células HepG2 estavelmente 

transfectados com o mesmo vetor, e selecionados com a droga G418, ou perderam o fenótipo 

de expressão da NS1 (CL3) ou expressam a NS1 em níveis muito reduzidos quando 

comparados ao modelo de células transientemente transfectadas. 

Assim, os dados obtidos neste trabalho são de extrema importância para a 

continuidade dos estudos do papel da proteína NS1 na interação com células humanas em 

nosso grupo de pesquisa, uma vez que apontam a necessidade de estabelecer controles mais 

rigorosos e mais frequentes para a realização de experimentos que possam assegurar que os 

níveis de expressão da NS1 sejam mantidos adequados e sejam conhecidos durante a obtenção 

dos dados que serão usados na interpretação de sua relevância para a interação com células 

humanas. 
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7. PERSPECTIVAS 

 

Para continuidade dos estudos do papel da proteína NS1 do DENV na modulação de 

vias sinalizadoras humanas, uma nova construção gênica será realizada nos vetores 

plasmidiais pCDNA4 e pCDNA4-TO, que além de apresentarem melhorias estruturais e de 

performance em relação ao vetor pCDNA3, tem como marcador de resistência em eucariotos 

a blasticidina em substituição ao G418, o que possibilitará a realização dos experimentos com 

custos reduzidos, visto que o G418 apresenta um custo mais alto em relação à blasticidina, 

bem como poderá facilitar a obtenção de clones de forma mais rápida e eficiente, visto que a 

blasticidina é mais tóxica que o G418 o que resulta na eliminação mais rápida das células não 

transfectadas. Além disso, o vetor pCDNA4-TO permite a expressão controlada do gene de 

interesse através da indução com tetraciclina, o que permitirá analisar os efeitos da expressão 

da NS1 nas células humanas em diferentes condições experimentais. 

Além disso, essa nova construção será realizada com um peptídeo sinal de 

imunoglobulina humana, sabidamente conhecido por assegurar altos níveis de expressão 

extracelular, que será usado em substituição à sequência parcial da proteína estrutural E do 

DENV que foi usada neste trabalho como sequência direcionadora para expressão 

extracelular. Para avaliar a incorporação da NS1 na membrana através de âncoras GPI a NS1 

será expressa sozinha ou em conjunto com a sequência integral da proteína NS2A, para que 

seja comparado o destino da proteína NS1 na membrana, no citoplasma ou no meio 

extracelular por diferentes metodologias (western blot, imunofluorescência, citometria de 

fluxo e ELISA). 

Todos os ensaios iniciais de análise da expressão da proteína NS1 serão realizados em 

células transientemente transfectadas, antes da geração de clones estáveis, por RT-qPCR. 

Serão utilizadas células THP-1 em suspensão (diferenciadas com PMA) e aderentes.  

Às técnicas já empregadas neste estudo serão também incorporadas técnicas 

proteômicas para análise da expressão diferencial de proteínas em resposta a expressão da 

NS1 em diferentes compartimentos celulares. 
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