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RESUMO 

O Mayaro virus (MAYV) é um arbovírus, membro da família Togaviridae e gênero Alphavirus. 
A infecção em humanos causa uma síndrome febril (Febre Mayaro) seguida por um quadro 
persistente de artrite/artralgia. Não existem tratamento e vacina disponíveis contra a infecção. 
Ainda, os mecanismos moleculares que contribuem para a patogênese viral não são 
completamente compreendidos. Estudos têm sido feitos na tentativa de elucidar fatores 
envolvidos na patogênese do MAYV com intuito de encontrar estratégias de controle e/ou 
prevenção da doença. Recentemente, nosso grupo de pesquisa mostrou que a infecção in vitro 
pelo MAYV gera um desequilíbrio na homeostase redox celular e consequente estresse 
oxidativo, o que pode contribuir para a patogênese viral. O estresse oxidativo é uma condição 
que resulta da interrupção e/ou desregulação da sinalização e controle redox, que pode ser 
causada pelo aumento de Espécies Reativas de Oxigênio (ERO) e/ou por uma redução no 
sistema de defesa antioxidante. Aqui, nós avaliamos o estresse oxidativo na doença hepática 
causada pelo MAYV em modelo animal a fim de verificar se essa condição também ocorre após 
a infecção in vivo. Para tal, camundongos BALB/c (3-4 semanas) foram infectados com o 
MAYV e sinais clínicos da doença foram monitorados. Adicionalmente, foi verificado se o 
fígado atua como um local de multiplicação viral e se a infecção leva a alterações 
histopatológicas e um desequilíbrio na homeostase redox. O fígado foi escolhido como órgão 
alvo já que é considerado um importante local de multiplicação para os alfavírus, facilitando a 
proliferação viral no organismo infectado, além ser um importante órgão relacionado a 
processos inflamatórios e redox. Como resultado, a infecção de camundongos BALB/c com 
MAYV causou doença auto-resolutiva, com redução significativa de ganho de peso, viremia, 
produção de anticorpos neutralizantes e alteração das transaminases hepáticas. Partículas 
infecciosas foram isoladas no fígado dos animais e um aumento no número de células 
inflamatórias foi observado no fígado dos animais infectados após análise histológica. A 
infecção aumentou os níveis de biomarcadores de estresse oxidativo e alterou a atividade de 
enzimas antioxidantes, reforçando a hipótese que o estresse oxidativo pode contribuir para a 
patogênese viral. Coletivamente, esses resultados garantem estudos futuros que visam 
estratégias alternativas para o tratamento da febre Mayaro baseada em compostos antioxidantes. 
Outra abordagem feita foi a construção de um clone infeccioso do MAYV para estudo futuro 
de fatores genéticos relacionados ao vírus que possam ajudar a entender a interação vírus-
hospedeiro e elucidar aspectos moleculares associados à sua patogênese, mais especificamente 
da artrite. Para tal, o clone infeccioso foi construído a partir de uma amostra do MAYV, 
contendo dois fragmentos do genoma viral completo, que foram clonados no vetor 181/25 
originado da vacina livre-atenuada do Chikungunya virus (CHIKV). Após a construção do 
plasmídeo, o clone de cDNA foi transcrito e o RNA viral eletroporado em células BHK-21. 
Altos títulos virais foram observados, demonstrando que ambos (MAYV isolado selvagem e 
clone infeccioso) podem multiplicar eficientemente e infectar células. Assim, o clone infeccioso 
do MAYV produzido permitirá o estudo dos aspectos da replicação viral e servirá de base para 
o desenvolvimento de um sistema de genética reversa que auxiliará em futuros estudos de 
patogênese da artrite, assim como vacinas e antivirais contra o MAYV.
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ABSTRACT 

Mayaro virus (MAYV) is an arbovirus, member of Togaviridae family and Alphavirus genus. 
The human infection causes a febrile disease named Mayaro fever which is often folllowed by 
chronic arthritis/arthralgia. There is no approved treatment or vaccine available for MAYV 
infection so far and the molecular mechanisms that contribute to its pathogenesis are not 
completely understood. Thus, studies have been conducted in order to elucidate the influencers 
that play a role in the MAYV pathogenesis. It may allow finding strategies to control/prevent 
the disease. Recently, our research group showed that MAYV infection causes an imbalance in 
cellular redox homeostasis and consequent oxidative stress in vitro, which may contribute to 
viral pathogenesis. The oxidative stress can be defined as a disruption and/or deregulation of 
redox signaling and control, caused by the increasing of Reactive Oxygen Species (ROS) and/or 
reduction of the antioxidant defense system. Here, we analysed the oxidative stress involvement 
in the hepatic disease caused by MAYV in vivo. In order to do this, 3-4-week BALB/c mice 
were infected with MAYV and the clinical signs were observed for 10 days. In addition, we 
verified whether the liver could be a viral replication site and whether the infection could lead 
to histopathological changes and redox homeostasis imbalance. The liver was chosen as a target 
organ because it is considered a site of alphavirus replication, which allows virus proliferation 
in the infected organism, besides being associated with inflammatory and redox processes. As 
a result, the infection of BALB/c mice caused self-resolving disease with a reduction of weight 
gain, high levels of viremia, neutralizing antibodies production and change of hepatic 
aminotransferase levels. Infectious particles were recovered from the liver of infected animals 
and the histological analysis from liver parenchyma showed an increase of inflammatory cells. 
The infection also increased levels of oxidative stress biomarkers and changed antioxidant 
enzymes, reinforcing the hypothesis that oxidative stress may contribute to viral pathogenesis. 
Taken together, these results warrant future studies to address alternative therapeutic strategies 
for Mayaro fever, such as those based on antioxidant compounds. Another approach aimed to 
construct and characterize an infectious clone for MAYV for future studies of molecular and 
genetic factors related to the virus. It will help us to better understanding about virus-host 
interaction and elucidate molecular aspects associated with MAYV pathogenesis, more 
specifically, the arthritis. The infectious clone was constructed containing two fragments from 
the complete genome from a MAYV strain. These fragments were cloned into the vector 181/25 
from the free-attenuated chikungunya virus (CHIKV) vaccine. Following plasmid construction, 
the cDNA clone was transcribed, and the viral RNA was electroporated into BHK-21 cells. 
High viral titers were observed, showing that both (MAYV wild-type strain and infectious 
clone) can efficiently replicate and infect cells. Therefore, the infectious clone generated here 
represents an important set of tools for studying the biology of the virus and will serve as the 
basis for the development of a reverse genetics system that will assist future arthritis 
pathogenesis studies, as well as MAYV vaccines and antivirals. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, as doenças virais emergentes, aquelas recentemente identificadas na 

população humana, e reemergentes, aquelas já existentes e que rapidamente aumentaram sua 

incidência e ampliaram sua distribuição geográfica, têm se tornado cada vez mais preocupantes 

em relação à Saúde Pública, especialmente aquelas relacionadas aos vírus transmitidos por 

vetores artrópodes (arbovírus). Os arbovírus estão globalmente distribuídos e são responsáveis 

por milhões de infecções em humanos a cada ano. Estima-se que em 2050, quase 50% da 

população mundial terá risco de contrair uma arbovirose (States et al., 2001; Fassbinder-Orth 

et al., 2014; Kraemer et al., 2019). Dado esse cenário mundial, as doenças infecciosas possuem 

características que as distinguem de outras doenças humanas, como por exemplo, seu caráter 

explosivo em nível global, alta transmissibilidade e estreita relação com o meio ambiente e com 

o comportamento humano, bem como sua capacidade de ser prevenida e erradicada (Fauci et 

al., 2012).  

O Mayaro virus (MAYV), objeto de estudo deste trabalho, foi isolado pela primeira vez 

em Trinidad e Tobago em 1954. No Brasil, seu primeiro isolamento ocorreu em 1955 durante 

um surto em uma comunidade rural próximo à cidade de Belém, no estado do Pará (Aitken et 

al., 1960). Até pouco tempo atrás, o vírus era tido como circunscrito apenas à América do Sul, 

em mamíferos silvestres ou comunidades humanas ribeirinhas. No entanto, casos humanos de 

infecção pelo MAYV foi identificado na região Central do Brasil (Estado de Goiás), 

demonstrando a presença do MAYV em grandes centros urbanos (Brunini et al., 2017).  

O MAYV se mantém endêmico na região amazônica, mas foi isolado no estado de Mato 

Grosso do Sul, no ano de 2000. Anticorpos específicos contra o MAYV também foram 

encontrados em índios Xavantes do estado de Mato Grosso e em habitantes de áreas rurais do 

estado de Goiás (Pinheiro et al., 1986; Vasconcelos et al., 1998; Coimbra et al., 2007; Batista 

et al., 2013; Zuchi et al., 2014; Pauvolid-Correa et al., 2015). Mais recentemente, foram 

relatados casos do MAYV no estado de Tocantins (Ministério da Saude, 2018). 

Adicionalmente, pesquisadores brasileiros anunciaram o isolamento do MAYV em pacientes 

residentes do estado do Rio de Janeiro, que não tiveram história prévia de viagem a regiões 

endêmicas no período em que foram infectados (em 2016), chamando atenção para a 

possibilidade de expansão do vírus na região (fonte: https://ufrj.br/noticia/2019/05/16/ufrj-

detecta-virus-mayaro-no-estado-do-rio-de-janeiro). 
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Segundo Lorenz e colaboradores (2019), as atuais áreas potenciais de distribuição do 

MAYV são principalmente a região central do Brasil e a região costeira da América do Sul; 

isso é preocupante, pois a população desses locais ainda não possui imunidade para o vírus. 

Mais recentemente, um estudo aplicando modelagem matemática para predizer potencial 

endêmico do MAYV na cidade do Rio de Janeiro confirmou a possibilidade de o vírus causar 

epidemia no estado, reproduzindo a disseminação do CHIKV (Dodero-Rojas et al., 2020).  

Em humanos, o MAYV é o agente etiológico da febre Mayaro, doença caracterizada por 

febre, cefaleia, mialgia, náuseas, vômitos, diarreia, erupção cutânea e dor ocular, com duração 

de 3 a 5 dias. Não há casos de morte pela febre Mayaro, entretanto pode causar morbidade 

significativa, uma vez que as poliartralgias e artrites características da infecção são 

incapacitantes e podem durar cerca de meses e até anos (Mourão et al., 2012; Assunção-

Miranda et al., 2013).  

Diante do potencial emergente da febre Mayaro no Brasil, acredita-se que quaisquer 

medidas sejam menos onerosas e mais eficientes sob todos os aspectos, quanto mais cedo forem 

tomadas. Uma das preocupações dos pesquisadores é a emergência de viroses ainda pouco 

conhecidas no que se refere à patogenia, o tratamento e as formas de controle. Portanto, este 

trabalho busca elucidar fatores que possam contribuir para o estudo da patogênese do MAYV. 

Nesse sentido, estudos mostram que o estresse oxidativo induzido após a infecção por vírus 

pode contribuir para vários aspectos da patogênese, incluindo inflamação, apoptose e 

disseminação viral (Camini et al., 2017a). O estresse oxidativo é a condição que se estabelece 

quando há uma interrupção/desregulação da sinalização e controle redox, seja pelo aumento de 

Espécies Reativas de Oxigênio (ERO) e/ou por uma redução no sistema de defesa antioxidante 

celular (Jones, 2006). Recentemente, nosso grupo de pesquisa mostrou que a infecção de celulas 

hepáticas humanas pelo MAYV causa estresse oxidativo e modifica as enzimas antioxidantes 

(Camini et al., 2017b). Dando presseguimento a esse estudo, aqui nós avaliamos se o estresse 

oxidativo também ocorre após a infecção in vivo pelo MAYV, tendo como alvo o fígado de 

camundongos BALB/c infectados. Nesses animais, a doença causada pelo MAYV foi aguda e 

auto-resolutiva. No fígado dos animais infectados houve aumento de células inflamatórias, 

aumento dos biomarcadores de estresse oxidativo malondialdeído e proteínas carbonilada, 

aumento da atividade de mieloperoxidase, diminuição da relação glutationa total 

(GSH)/glutationa reduzida (GSSG) e desregulação na atividade das enzimas antioxidantes 
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Superóxido Dismutase (SOD) e Catalase (CAT), caracterizando assim o desequilíbrio redox e 

consequente estresse oxidativo.  

O próximo passo foi construir e caracterizar um clone infeccioso do MAYV para 

posteriormente avaliar fatores genéticos virais que possam contribuir para a sua patogênese. 

Para tal, o clone foi construído a partir de um isolado do MAYV, contendo dois fragmentos do 

genoma viral completo, que foram clonados em vetor originado da vacina livre-atenuada do 

CHIKV. O clone de cDNA foi então transcrito e o RNA viral eletroporado em células BHK-

21. Uma vez dentro das células, os possíveis clones infecciosos foram titulados em células 

Vero. Altos títulos virais foram observados, demonstrando que ambos (selvagem e clone) 

podem multiplicar eficientemente e infectar diferentes linhagens celulares em cultura. Pela 

técnica de genética reversa, o clone infeccioso viral será mutado em regiões específicas no seu 

genoma de RNA e utilizado em futuros estudos in vivo para acessar as suas características 

patogênicas (principalmente relacionadas à artrite), comparando a infecção com o vírus 

selvagem.  

Nos últimos anos, o aumento na incidência das doenças causadas pelos alfavírus chamou 

a atenção para a necessidade de desenvolvimento de estratégias antivirais eficazes, incluindo 

vacinas e medicamentos. Assim, a utilização de modelos animais na infecção por esses vírus 

mostra-se importante para auxiliar no entendimento dos mecanismos de patogênese da doença, 

caracterizando as interações vírus/hospedeiro e identificando potenciais alvos de drogas.  

Aqui, nós mostramos em modelo animal o desenvolvimento de injúria hepática, 

inflamação, estresse oxidativo e desregulação das defesas antioxidantes após a infecção pelo 

MAYV. Embora ainda não se saiba exatamente como e quanto o estresse oxidativo contribui 

para a patogênese do MAYV, os resultados aqui obtidos reforçam os encontrados in vitro e 

chamam atenção para o caráter conspícuo do estresse oxidativo na infecção pelo MAYV, além 

de abrir prespectivas para futuras abordagens terapêuticas, especificamente àquelas baseadas 

em compostos antioxidantes capazes de reverter o dano oxidativo.  

Ainda, a construção de um clone infeccioso do MAYV aliado às técnicas de genética 

reversa, permitirá uma melhor compreensão de fatores genéticos virais que regulam a 

suscetibilidade à doença e servirá de base para o desenvolvimento de um sistema que auxiliará 

em futuros estudos para melhor compreender os mecanismos da patogênese induzida pelo 

MAYV. 
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2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 - ARBOVÍRUS 

 
O termo arbovírus origina-se da expressão inglesa arthropod-borne virus, os quais são vírus 

transmitidos pela picada de um vetor artrópode a um hospedeiro vertebrado susceptível. Os 

arbovírus constituem o maior grupo conhecido de vírus, sendo pelo menos 545 espécies 

registradas no Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, 2017). Há milênios, os 

arbovírus já infectavam humanos em todo o mundo, causando doenças. No entanto, com o 

passar dos anos, houve um aumento na sua distribuição geográfica devido principalmente à 

expansão da população humana e às suas atividades que aumentaram a exposição à infecção 

(Weaver, 2013). Atualmente, percebe-se que os eventos de surgimento e dispersão dos 

arbovírus são mais rápidos e geograficamente mais extensivos, possivelmente devido ao 

crescimento dos sistemas de transportes globais, a adaptação dos artrópodes à crescente 

urbanização, a alteração da dinâmica da população de hospedeiros e vetores e aos fatores 

ambientais antropogênicos (Donalisio et al., 2017; Gould et al., 2017). 

São conhecidas cerca de 150 espécies de arbovírus que possuem capacidade de provocar 

doença em humanos, sendo responsáveis por significativos problemas de Saúde Pública (Mayer 

et al., 2016), sendo que a maioria se distribui em cinco famílias: Peribunyaviridae, Flaviviridae, 

Reoviridae, Rhabdoviridae e Togaviridae. No entanto, nem todos os membros dessas famílias 

são necessariamente arbovírus (Cruz & Vasconcelos, 2008).  

Na América Latina, os principais arbovírus responsáveis por epidemias, incluídos na 

família Flaviviridae, são o vírus da febre amarela (YFV), vírus da dengue (DENV) e vírus da 

Zika (ZIKV). Na família Togaviridae, são CHIKV e MAYV. Os arbovírus CHIKV e ZIKV 

foram introduzidos recentemente no território brasilerio e têm causado importantes epidemias 

(Figueiredo, 2015; Lima-Camara, 2016).  As arboviroses estão distribuídas em todo o mundo e 

são causadas na sua maioria por vírus com genoma constituído por RNA, que pode ser 

segmentado ou não e apresentar-se com uma ou mais fitas (Monath, 1988; Jones et al., 2008; 

Gould et al., 2017). 

Entender o surgimento e disseminação de micro-organismos é crítico para programas 

efetivos de Saúde Pública. Um dos grandes desafios é ter a capacidade de realizar a vigilância 

genômica em tempo real e identificar cedo o surgimento de novas síndromes ou clusters de 
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sintomas em uma comunidade. Isso pode ser alcançado examinando o próprio patógeno (por 

exemplo, avaliação de risco genômico - mutações que podem predispor a propagação ou 

virulência), identificando a presença de reservatórios e vetores animais e sua "competência" 

para transportar patógenos específicos, bem como imunidade populacional (Hill-Cawthornea 

& Sorrella, 2016).  

Os arbovírus são mantidos na natureza por meio de ciclos de transmissão que envolvem 

hospedeiros vertebrados e uma variedade de vetores artrópodes, principalmente mosquitos e 

carrapatos. Todos os arbovírus que afetam humanos são patógenos zoonóticos, com início em 

um ciclo de transmissão enzoótico envolvendo animais que servem como amplificadores e/ou 

reservatório (Weaver & Reisen, 2010). Flebotomíneos (Phlebotomus, Sergentomya e 

Lutzomya), maruins ou mosquito pólvora (Culicoides), percevejos (Oeciacus) e possivelmente 

ácaros, também são capazes de transmitir esses micro-organismos alimentando-se do sangue de 

hospedeiros vertebrados, principalmente aves e mamíferos roedores. O ciclo se fecha pela 

infecção de novos artrópodes que se alimentam de animais virêmicos. A transmissão vertical, 

através da via transovariana, e a transmissão venérea também podem ocorrer (Figura 1) (WHO, 

1985; Figueiredo, 2007; Vasconcelos et al., 2009). Os vírus mais importantes para a saúde 

humana são aqueles transmitidos por Culicidae, principalmente dos gêneros Culex e Aedes 

(Weaver & Reisen, 2010). 

Mais recentemente, a transmissão urbana e inter-humana desses arbovírus tem sido 

extensivamente estudada, uma vez que a identificação dos determinantes desses eventos é de 

suma importância no controle da doença (Azar & Weaver, 2019). A transmissão humana de 

arbovírus em ambientes urbanos ocorre principalmente via mosquitos antropofílicos, 

especialmente pelo Aedes aegypti. A transmissão entre humanos pode ser vertical ou sexual 

(documentada apenas para ZIKV) (Aliota et al., 2017). 
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Figura 1: Ciclo biológico dos arbovírus. A) Ciclo de amplificação em mamíferos, no qual a fêmea 
infectada poderá transmitir o vírus a pequenos mamíferos que desenvolvem uma viremia alta e curta, 
podendo levar à infecção de novos artrópodes hematófagos. B) Ciclo reservatório, no qual ocorre a 
transmissão transovariana e venérea. C) Infecção humana acidental. Fonte: adaptado de 
http://www.microbeworld.org. 

 

A distribuição geográfica dos arbovírus é ampla, principalmente em regiões temperadas e 

tropicais por oferecerem condições ecológicas mais favoráveis (Figura 2). Nos países de clima 

temperado, o ciclo de transmissão é interrompido durante o inverno, reiniciando-se na 

primavera ou verão. Nos trópicos, os vetores coexistem com os hospedeiros vertebrados em 

todas as estações do ano (Napoleão-Pego et al., 2014; Travassos da Rosa et al., 1997). O Brasil, 

por ser um país tropical, apresentar grande extensão territorial e possuir mais de 1/3 do território 

coberto por florestas tropicais, apresenta condições ideais para a ocorrência de arboviroses, 

sendo, portanto, uma das maiores reservas de arbovírus do mundo, não só devido às condições 

climáticas favoráveis, mas também à grande diversidade da fauna e flora, onde coabitam um 

elevado número de espécies de hematófagos (Figueiredo, 2007). 
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Figura 2: Distribuição global de algumas arboviroses importantes. (A) DENV, vírus da dengue; (B) 
YFV, febre amarela; (C) WNV, vírus do Oeste do Nilo; (D) CHIKV, vírus chikungunya; (E) JEV, vírus 
da encefalite japonesa; (F) VEEV, vírus da encefalite equina venezuelana; (G) RVFV, vírus da febre do 
vale do Rift; (H) CCHF, febre hemorrágica da Crimeia-Congo. Fonte: Iranpouret al., 2016. 
 

As formas clínicas das arboviroses em humanos variam conforme o vírus responsável pela 

infecção e também das condições biológicas do hospedeiro. A maioria apresenta uma evolução 

benigna, porém alguns podem causar sérios quadros clínicos que podem culminar na morte ou 

incapacitação permanente do paciente (Travassos da Rosa et al., 1997).  

De maneira geral, as manifestações clínicas são divididas em quatro categorias: doença 

febril, febre exantemática, febre hemorrágica e encefalite. Outros sintomas como hepatite, 

broncopneumonia e conjuntivite também são relatados. A doença febril apresenta-se, 

geralmente, com sintomas semelhantes aos da gripe, tais como febre, cefaleia, dor retro orbital 

e mialgia; a febre exantemática manifesta-se com exantema, poliartralgia e poliartrites; a febre 

hemorrágica pode apresentar-se clinicamente com petequias espontâneas ou sangramento 
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persistente e choque combinado com uma baixa contagem de plaquetas, aumento das enzimas 

hepáticas, entre outros; o quadro de encefalite pode manifestar-se como mielite, meningite e/ou 

encefalite, com alterações comportamentais, paralisia, paresia e convulsões (Pinheiro et al., 

1986; Centro de Controle e Prevenção de Doenças, 2003; Henning,  2004; Zacks & Paessler, 

2010; Suhrbier et al., 2012). 

É importante destacar a Síndrome de Guillain-Barré (SGB), uma neuropatia paralítica 

aguda grave, que tem sido identificada em humanos infectados por arbovírus, com 1.708 casos 

registrados em adultos apenas no ano de 2015 (WHO, 2016). Essa síndrome é precedida por 

infecção ou outra estimulação imunológica que induz uma forte resposta auto-imune que 

compromete os nervos periféricos e espinhais (Hughes & David, 2005). A etiologia do SGB é 

a resposta antiviral inicial do hospedeiro e por meio de resposta de anticorpos, esses se ligam 

aos glicanos nos gangliosídeos nervosos, levando a complicações neurológicas (Van Den Berg 

et al., 2014). Apesar de essa síndrome ser principalmente relacionada à infecções por ZIKV, é 

importante a atenção para o fato de que outros arbovírus também circulam simultaneamente no 

Brasil e manifestações clínicas desses vírus também podem estar implicadas e devem, portanto, 

ser monitoradas.  

Como mencionado, os arbovírus são um grupo muito diversificado, e no Brasil 

predominam aqueles pertencentes às famílias Flaviviridae e Togaviridae (Figueiredo, 2015). A 

família Togaviridae possui algumas das espécies de vírus mais importantes no mundo, tais 

como o CHIKV, MAYV, Eastern equine encephalitis virus (EEEV), Western equine 

encephalitis virus (WEEV), Venezuelan equine encephalitis virus (VEEV), Sindbis virus 

(SINV) e Ross River virus (RRV).  

 

2.2 - A FAMÍLIA TOGAVIRIDAE E O GÊNERO ALPHAVIRUS 

 

A família Togaviridae pertence ao reino Riboviria e atualmente apresenta apenas um gênero: 

Alphavirus, que apresenta 31 espécies reconhecidas (ICTV, 2020). Os vírus mais estudados são 

o SINV, RRV e CHIKV. O SINV é a espécie protótipo do gênero e, portanto, da família. O 

genoma dos vírus da família Togaviridae é composto por RNA não segmentado, fita simples, 

senso positivo, com 10.000-12.000 nucleotídeos. A partícula viral apresenta cerca de 70 nm de 

diâmetro, são envelopadas, apresentando nucleocapsídeo icosaédrico (Schmaljohn & McClain, 

1996; King et al., 2011).  
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O genoma dos alfavírus é dividido em duas janelas abertas de leitura (do inglês Open 

reading frames - ORF), separadas por uma região intergênica. A primeira ORF (5’) compreende 

dois terços do RNA genômico, que pode ser lida diretamente como RNA mensageiro (RNAm) 

para codificar as quatro proteínas não estruturais (nsP1-4) necessárias a transcrição e replicação 

viral. A segunda ORF (3’) codifica as proteínas estruturais C (capsídeo), E3, E2, E1 e 6K, sob 

o controle de um RNA subgenômico referido como 26S. O RNA 26S é transcrito a partir de um 

intermediário de cadeia negativa e é idêntico a um terço do RNA genômico (Strauss & Strauss, 

1994; Napoleão- Pego et al., 2014; Mota et al., 2015). A organização do genoma dos alfavírus 

pode ser observada na Figura 3. 

 

 
Figura 3: Representação da organização genômica e proteínas de Alphavirus. Fonte: Acosta-
Ampudia et al., 2018. ORF (do inglês Open Reading Frame); NsP1-4 (Proteínas não estruturais 1-4); 
26 S mRNA (RNA subgenômico).  

 

Os alfavírus são classificados com base em suas propriedades antigênicas, representadas 

pelas proteínas do capsídeo e envelope. A única proteína do capsídeo (proteína C) tem um peso 

molecular de aproximadamente 30.000 daltons. O envelope consiste em uma bicamada lipídica, 

rica em colesterol e esfingolipídeos, derivada da membrana plasmática que contém duas 

glicoproteínas virais (E1 e E2) de pesos moleculares de 48.000 e 52.000 daltons, 

respectivamente (Figura 4) (Kielian et al., 2000). Alguns alphavírus apresentam uma terceira 

proteína (E3) de peso molecular de 10.000 a 12.000 daltons, entre eles o vírus Semliki Forest 

(SFV). As glicoproteínas estão intimamente emparelhadas formando trímeros que lembram 
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"picos" na superfície do vírus, e tem como funções a fixação, fusão e penetração do vírus na 

célula (Wahlberg et al., 1989; Schmaljohn & McClain, 1996; Napoleão-Pego et al., 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: Estrutura dos Alphavirus. Adaptado de:https://viralzone.expasy.org/625?outline=all_by_species 

 

Os alfavírus apresentamuma ampla gama de hospedeiros, tais como peixes, equinos, 

pássaros, anfíbios, répteis, roedores, porcos, seres humanos e primatas não humanos, bem como 

insetos (que incluem espécies de mosquitos de pelo menos 6 gêneros), carrapatos e piolhos 

(Gould et al., 2010; Vasilakis & Tesh, 2015). A transmissão aos seres humanos é feita por meio 

da picada de mosquitos principalmente do gênero Culex spp, Haemagogus spp e Aedes spp, em 

um ciclo envolvendo hospedeiros vertebrados (Weaver et al., 2004). Dez dos alfavírus 

transmitidos por artrópodes são considerados de importância significativa em termos de Saúde 

Pública, devido principalmente à recente reemergência da febre chikungunya na Ásia e no 

Brasil (Gould et al., 2010). 

As alfaviroses estão globalmente distribuídas e causam consideráveis índices de 

mortalidade e morbidade em humanos. De maneira geral, elas podem ser classificadas em dois 

grupos baseados em sua combinação filogenética, distribuição geográfica e doença clínica. O 

primeiro grupo é conhecido como viroses do “Novo Mundo” (EEEV, WEEV e VEEV), que 

causam encefalite em humanos, levando a degeneração e necrose dos neurônios. Os vírus do 

“Velho Mundo’’ (CHIKV, RRV, MAYV e SINV) causam doença febril aguda, seguida por 

artralgias e artrites. A doença febril aguda dura em média de 3 a 5 dias e é acompanhada por 

Trímeros de 
E1/E2/E3 
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mal-estar, erupções cutâneas, poliartralgias e artrites. Os vírus O'nyongnyong virus (ONNV), 

MAYV e RRV são antigenicamente relacionados ao CHIKV, causando manifestações clínicas 

semelhantes ou idênticas (Shope, 1980; Schmaljohn & McClain, 1996, Zacks & Paessler, 2010; 

Hollidge et al. 2010). As principais alfaviroses estão descritas na Tabela I.  

 

Tabela I: Principais Alphavirus associados com doenças humanas 

Vírus Síndrome clínica  Vetor Hospedeiro 
EEEV Encefalite Mosquito Pássaro 
WEEV Encefalite Mosquito Pássaro 
EEV Doença febril, encefalite Mosquito Roedores, cavalos 

 
CHIKV Doença febril, erupção 

cutânea, artralgia 
Mosquito Primatas, humanos 

MAYV Doença febril, erupção 
cutânea, artralgia 

 

Mosquito Primatas, humanos 

ONNV Doença febril, erupção 
cutânea, artralgia 

 

Mosquito Primatas 

RRV Doença febril, erupção 
cutânea, artralgia 

 

Mosquito Mamíferos, humanos 

SINV Doença febril, erupção 
cutânea, artralgia 

 

Mosquito Pássaros 

SFV Doença febril, erupção 
cutânea, encefalite 

Mosquito Pássaros 

Fonte: Adaptado deSchmaljohn & McClain, 1996; Mayer et al., 2016 

 

As infecções humanas evoluem com sintomas clínicos não específicos, que são 

semelhantes entre as espécies virais (Coffey et al., 2013).  Após o repasto sanguíneo do vetor 

artrópode, o vírus se multiplica no sítio primário da infecção e há um período relativamente 

curto de viremia (3 a 7 dias), que coincide com o início abrupto de febre, calafrios, mal-estar e 

dores. O período de incubação varia de 7 a 12 dias, seguido por febre, mal-estar, cefaleia, 

erupção cutânea, mialgia, vômitos (Suhrbier et al., 2012). Após a fase aguda, inicia-se a fase 

convalescente, que pode ser acompanhada por artralgia e artrite. Esses sintomas crônicos podem 

perdurar por semanas, meses ou anos (Gardner et al., 2010). 
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2.3 - ARTRITE INDUZIDA POR ALFAVIRUS 

 

Os vírus do gênero Alphavirus como CHIKV, RRV, SINV, ONNV e MAYV estão associados 

a surtos de doenças crônicas reumáticas em seres humanos, em todo o mundo, causando 

considerável morbidade (Chen et al., 2015). Por exemplo, em um estudo realizado por Sissoko 

e colaboradores (2009), foi verificado que 15 meses após o início da infecção pelo CHIKV, 

apenas 43% dos pacientes que apresentavam poliartrites crônicas obtiveram remissão completa 

dos sintomas. Para o MAYV, é conhecido também que pacientes infectados apresentam alta 

incidência de dor articular e muscular (Mourao et al., 2012; da Costa et al., 2017).  

Sabe-se que a artrite induzida por alfavírus pode estar associada aos seguintes fatores: 

multiplicação do vírus em tecidos e células alvos do hospedeiro, recrutamento e ativação de 

macrófagos, células NK e linfócitos T para o sítio da infecção, aumentando os mediadores 

inflamatórios assim como a persistência do vírus e/ou produtos virais nas articulações e tecidos 

musculares (Tesh, 1982; Assunção-Miranda et al., 2013; Santiago et al., 2015). 

Estudos têm demonstrado que algumas citocinas e quimiocinas secretadas durante a 

infecção pelos alfavírus são as mesmas que estão associadas com a progressão da artrite 

reumatóide (AR). A infecção de macrófagos humanos com SINV, por exemplo, leva a produção 

de diversas citocinas associadas ao dano articular, inclusive aquelas também envolvidas na AR 

(Assunção‐Miranda, 2010; Theilacker et al., 2013). Esses fatos sugerem que a gravidade da 

doença e persistência dos sintomas podem estar associados não apenas à extensão da 

multiplicação viral, mas também à indução de mediadores pró-inflamatórios (Bouquillard & 

Combe, 2009; Suhrbier & Mahalingam, 2009). 

Grande parte da compreensão atual da patogênese dos alfavírus foi adquirida a partir de 

estudos usando modelos animais para estabelecer a infecção por alfavírus artritogênicos. Dessa 

forma, para melhor caracterizar os mecanismos envolvidos na doença, modelos animais têm 

sido utilizados nas últimas décadas: os alfavírus mais estudados são o CHIKV (Couderc et al., 

2008; Gardner et al., 2010; Morrison et al., 2011; Rulli et al., 2011), o RRV (Morrison et al., 

2006; Lidbury et al., 2008; Herrero et al., 2011;  Gunn et al., 2012; Chen et al., 2014), o Barmah 

Forest virus (Herrero et al., 2014) e o MAYV (Azevedo et al., 2009; Weise et al., 2014; 

Figueiredo et al., 2019; Santos et al., 2019; De Castro-Jorge et al., 2019; Weger-Lucarelli et al., 

2019). Assim, o progresso na caracterização de modelos animais está possibilitando avanços 
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no entendimento da fisiopatogenia desses vírus, bem como uma melhor plataforma para 

posteriores estudos com propostas terapêuticas e vacinas.  

Além de se estabelecer os eventos resultantes da infecção, como uma forma adicional para 

melhor compreender os eventos moleculares relacionados à artrite induzida por alfavírus, é 

importante estudar os fatores genéticos do vírus que influenciam a patogênese e afetam o 

desenvolvimento e a gravidade da doença (Baxter & Heise, 2018). Assim, aliado aos estudos 

da doença em humanos e infecção experimental em cultura de células e modelos animais, 

tecnologias de engenharia genética possibilitarão a compreensão da interação entre genética 

viral X hospedeiro na susceptibilidade a doenças.  

Neste contexto, destaca-se o MAYV, que possui grande potencial de emergência devido 

principalmente a fortes evidências de sua potencial transmissão em um ciclo urbano, além de 

sua estreita relação com o CHIKV, que é outro alfavírus artritogênico com história já bem 

estabelecida de urbanização (Receveur et al., 2010; Esposito & Fonseca, 2017).  Esses fatores 

por sua vez, destacam a tendência do MAYV se tornar futuro problema de Saúde Pública nas 

Américas, especialmente no Brasil, destacando a necessidade de mais estudos que possibilitem 

a compreensão da doença.  

 

2.4 - O VÍRUS MAYARO 

 

O MAYV foi primeiramente isolado em 1954 no sangue de cinco trabalhadores rurais febris, 

próximo à cidade de Mayaro, em Trinidad e Tobago. Após seu primeiro isolamento, acreditava-

se que ele era restrito às áreas de florestas úmidas da região tropical da América do Sul e 

Central. Entretanto, muitos países ao longo dos anos já registraram casos, surtos e até mesmo 

epidemias da doença, conhecida como febre Mayaro (Anderson et al., 1957; Aitken et al., 1960; 

Strauss & Strauss, 1994; Muñoz & Navarro, 2012; Friedrich-Jänicke et al, 2013). 

Estudos filogenéticos têm demonstrado a existência de pelo menos três genótipos do 

MAYV: o primeiro, designado como D (amplamente disperso na América do Sul), foi isolado 

em Trinidad Tobago, Peru, Guiana, Suriname, Bolívia e Brasil. O segundo, designado como L 

(limitado a regiões centro-norte do Brazil), foi inicialmente reportado somente no estado do 

Pará (Brasil). No entanto, um estudo recente realizado no Mato Grosso demonstrou que o 

genótipo L está circulando também na região central do país. O terceiro é o genótipo N 
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(primeiramente descrito no Peru) (Powers et al., 2006; Napoleão-Pego et al., 2014; Auguste et 

al., 2015; Vieira et al., 2015; Mavian et al., 2017). 

Em geral, casos de febre Mayaro têm sido reportados em países como Peru, Brasil, 

Suriname, Guiana Francesa, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Panamá, Bolívia, Costa 

Rica, Guatemala e México (Schaeffer et al., 1959; Karabatsos, 1985; Pinheiro et al., 1986; 

Heraud et al., 1999; De Figueiredo et al., 2004; Navarrete-Espinosa & Gomez-Dantes, 2006; 

Forshey et al., 2010; Muñoz & Navarro, 2012; Halsey et al., 2013). Também há relatos de 

turistas alemães, holandeses, franceses e suíços que ao visitarem a bacia Amazônica dos países 

acima citados tenham sido infectados com o MAYV (Hassing et al., 2010; Receveur et al., 

2010; Neumayr et al., 2012; Theilacker et al., 2013).  

Blohm e colaboradores (2019) reportaram o caso de 5 crianças infectadas pelo MAYV no 

Haiti, com sintomas clássicos, porém com ausência de artralgia. Três das amostras virais 

identificadas foram do genótipo D e duas do genótipo L (que anteriormente era limitada apenas 

ao Brasil). Dessa forma, de acordo com a análise filogenética, houve a introdução do vírus no 

Haiti, destacando, portanto, o risco de transmissão do MAYV para o Caribe e América do 

Norte, visto que o Haiti tem sido historicamente considerado um ponto de disseminação de 

arboviroses não endêmicas (Rawlinson et al., 2014).  

Devido as recentes descrições de casos confirmados de infecção pelo MAYV em áreas 

onde ele não era previamente reportado, a Organização Panamericana de Saúde (PAHO) emitiu 

no dia 19 de maio de 2019, um alerta epidemiológico encorajando os estados membros a 

implementar estratégias para conter a transmissão viral (detectando casos e mantendo a 

vigilância em saúde), além de aprimoramento do diagnóstico. A Figura 5 demonstra um 

panorama atual da distribuição dos casos da febre Mayaro no mundo e também de países com 

evidências da circulação do vírus. Nota-se que estudos sorológicos na China reportaram 

isolamento do vírus na Asia, configurando-se um alerta de disseminação do MAYV em escala 

global (Sun J, 2019).  
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Figura 5: Transmissão mundial do MAYV. Fonte: Sun J, 2019. 

 

O MAYV é mantido na natureza em um ciclo enzoótico, similar ao ciclo do vírus da febre 

amarela (Figura 6). Durante os ciclos silvestres e rurais, vários vetores artrópodes transmitem 

o vírus a hospedeiros primatas não humanos e outros mamíferos. Os vetores primários são 

mosquitos do gênero Haemagogus sp e os secundários são dos gêneros Culex sp, Sabethes sp, 

Psorophora sp, Coquillettidia sp e Aedes sp. Outros hospedeiros como pássaros, marsupiais e 

roedores, aliados aos vetores primários e secundários, aumentam ainda mais as chances de 

disseminação do vírus (Calisher et al., 1974; Monath, 1988; Tesh et al., 1999; De Thoisy et al., 

2003; Weaver & Reisen, 2010). 
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Figura 6: Ciclo de transmissão do MAYV. As setas pretas indicam os ciclos mais prováveis e em 
vermelho um possível ciclo urbano. Fonte: Mota et al., 2015 
 

A infecção humana pelo MAYV, baseada nos dados filogenéticos e epidemiológicos 

atuais, é considerada acidental e apresenta um risco maior para aqueles indivíduos expostos às 

áreas de florestas (Azevedo et al., 2009; Esposito& Fonseca, 2017; Powers et al., 2006; Tesh et 

al., 1999; Weaver, 2018). A transmissão urbana tem sido considerada, principalmente depois 

que estudos demonstraram que o mosquito Aedes aegypti, tipicamente vetor urbano do DENV, 

ZIKV e CHIKV, pode ser um potencial vetor do MAYV (Long et al., 2011). 

A distribuição geográfica do MAYV pode aumentar ainda mais com viagens 

internacionais, eventos como Copa do Mundo de Futebol, Olimpíadas, festivais, entre outros. 

Essa expansão do MAYV, aliada à urbanização de áreas florestais, desmatamento e a 

possibilidade de que mosquitos da espécie Aedes aegypti possam transmití-lo, o caracterizam 

como um vírus emergente. Em um futuro próximo, o MAYV pode se tornar um problema de 

Saúde Pública, assim como aconteceu com o CHIKV (Esposito & Fonseca, 2017; Hotez & 

Murray, 2017). No entanto, como a febre Mayaro atinge regiões pobres e tem pouca atenção 

governamental, a doença ainda é negligenciada. Por apresentar uma limitada vigilância em 

áreas endêmicas e por suas manifestações clínicas serem semelhantes às de outras arboviroses, 

há uma subnotificação importante dos casos da febre Mayaro (Forshey et al., 2010, Mota et al., 

2015).  
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Poucos estudos têm investigado o ciclo multiplicativo do MAYV. Mesmo para o alfavírus 

protótipo, os mecanismos de penetração viral não são completamente compreendidos. De modo 

geral, os alfavírus possuem ciclo citoplasmático rápido, que se completa em aproximadamente 

em 4 horas (Fig. 7). A proteína viral E2 medeia a ligação ao receptor viral na superfície celular. 

A endocitose mediada pelo receptor é o modo predominante de penetração viral, muitas vezes 

mediada por clatrina (Abdelnabi et al., 2015; Mota et al., 2015). Além da penetração via 

clatrina, uma menor fração das partículas de MAYV utiliza vesículas derivadas de caveolina 

durante a internalização nas células hospedeiras (Carvalho et al., 2017). 

Dentro do endossoma, o pH baixo desencadeia a fusão do envelope viral com a membrana 

endossomal, levando à liberação do nucleocapsídeo no citoplasma. O nucleocapsídeo libera o 

genoma viral que é traduzido para produzir as proteínas não estruturais virais (nsP1-4). Após o 

processamento, as proteínas não estruturais completam-se para formar a replicase viral, que 

catalisa a síntese de uma cadeia de RNA senso negativo para servir como molde para síntese 

dos RNAs genômico e subgenômico (26S). O RNA subgenômico (26S) é traduzido para 

produzir a poliproteína estrutural, que é então clivada para produzir as proteínas estruturais 

individuais, seguida da montagem do vírus. A partícula viral montada é liberada por brotamento 

através da membrana plasmática, de qual adquire o envelope com glicoproteínas virais 

incorporadas (Abdelnabi et al., 2015; Mota et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 7: Representação esquemática do ciclo de replicação do CHIKV. Fonte: Abdelnabi et al., 
2015. 
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A febre Mayaro é uma doença febril autolimitada. Apresenta-se em duas fases, uma aguda 

e outra convalescente. A fase aguda apresenta um curto período de viremia, com duração de 3 

a 5 dias. O período de incubação varia de 7 a 12 dias, que é acompanhado de um início súbito 

de febre, dor de cabeça frontal, artralgia, mialgia, edema articular, calafrios, fotofobia, dor retro 

orbital, mal-estar, vômitos, diarreia, erupção cutânea observada mais em peito, costas, braços e 

pernas. As erupções cutâneas geralmente aparecem no quinto dia após a infecção e persistem 

por três dias. Em alguns casos, há a presença de náusea, tosse, dor de garganta, dor abdominal, 

congestão nasal, prurido e sangramento nas gengivas. A presença de prurido é mais comum em 

crianças do que adultos, geralmente aparece no quinto dia da doença e persiste por 3-4 dias. Os 

demais sintomas normalmente persistem por 2 a 5 dias. Outros sintomas foram descritos no 

México, em que pacientes apresentaram hemorragia, trombocitopenia e icterícia (Halsey et al., 

2013; Mota et al., 2015). 

A artralgiase inicia logo após os sintomas agudos, e pode ser altamente dolorosa e 

incapacitante afetando as mãos, punhos, cotovelos, pés, joelhos e demais articulações menores 

(Figura 8). Os pacientes podem apresentar também ligeira leucopenia, albuminúria e aumento 

da taxa de sedimentação de eritrócitos, dos níveis séricos de alanina aminotransferase e uma 

moderada linfocitose (Halsey et al., 2013; Mota et al., 2015). De maneira geral, o sintoma mais 

grave da doença é a artralgia, que pode persistir por meses e até mesmo por anos. Por ser um 

sintoma debilitante, a artralgia causa uma elevada perda de produtividade e sobrecarga dos 

serviços médicos públicos (Tesh et al., 1999; Theilacker et al., 2013). 

Acredita-se que os eventos relacionados ao início da infecção pelo MAYV sejam 

semelhantes aos dos outros alfavírus. Após a picada do mosquito, os alfavírus parecem ser 

disseminados no hospedeiro pelos nódulos linfáticos e pela microvasculatura. O fígado e o baço 

são considerados sítios primários de multiplicação viral, contribuindo para a disseminação do 

vírus para o osso, tecidos musculares e articulares, que são fortemente associados com 

processos inflamatórios locais. O estado do hospedeiro, o estado imune, a virulência da amostra 

viral e persistência do vírus são determinantes na patogênese. A gravidade da doença e 

persistência dos sintomas estão associadas à extensão da multiplicação viral e à presença de 

mediadores inflamatórios no plasma de pacientes ou em tecidos específicos nos modelos 

animais (Dupuis-Maguiraga et al., 2012; Napoleão-Pego et al., 2014). 
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Figura 8: Prevalência do envolvimento de articulações na infecção pelo MAYV. Fonte: Halsey et 
al., 2013. 
 

O aparecimento e a persistência de anticorpos em hospedeiros podem variar 

consideravelmente entre os pacientes. Além disso, uma infecção pelo MAYV é capaz de induzir 

imunoglobulina M (IgM), que geralmente são indicativos de infecção recente, mas podem 

persistir por pelo menos 90 dias após o início dos sintomas. Em infecções secundárias, a 

produção de IgM pode ocorrer em níveis baixos, no entanto, a IgG, que persiste durante toda a 

vida do hospedeiro, pode ser um excelente marcador da recorrência de uma infecção quando 

encontrado em altos níveis (Figueiredo et al., 1989; Torres et al., 2004). Assim, há alguns anos, 

o entendimento da patogênese da artrite e miosite induzidas por MAYV era restrito apenas ao 

conhecimento sobre outros alfavírus relacionados e a estudos clínicos em humanos.  

Contudo, recentemente, os primeiros estudos in vivo investigando a patogênese do MAYV 

têm sido publicados. Figueiredo e colaboradores (2019) avaliaram a influência do Interferon 

Tipo I (IFN-I) na resposta a infecção pelo MAYV. Infectando camundongos jovens e adultos 

(tipo selvagem e nocautes) com MAYV, eles demonstraram que a idade dos animais e a via de 

resposta ao IFN-I se relacionam com a habilidade de controlar a multiplicação viral e com a 

gravidade da doença causada pelo vírus: animais mais jovens (tipo selvagem) e deficientes no 

receptor IFN-I apresentaram doença mais severa e isolamento de partículas infecciosas nos 

tecidos, mostrando que a multiplicação e disseminação do MAYV são influenciados pela idade 
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e imunidade inata. Interessantemente, ao infectar animais deficientes no gene que causa 

imunodeficiência pela redução de linfócitos (RAG-/-), o MAYV foi detectado no sangue e nos 

tecidos até 40 dias pós-infecção, apesar da baixa letalidade observada, demonstrando que a 

imunidade adaptativa tem papel crucial para a inflamação e lesões induzidas pelo vírus, 

principalmente na fase crônica.  

Santos e colaboradores (2019) propuseram um modelo animal para estudo da artrite e 

miosite induzida pelo MAYV. A infecção de camundongos BALB/c de 15 dias de idade com 

MAYV resultou em doença aguda com presença de sinais clínicos, resposta inflamatória aguda 

com aumento de mediadores pró-inflamatórios e dano músculo-esquelético caracterizado por 

miosite, artrite, tenosivite e periostite. Além disso, durante o curso da infecção, o vírus foi 

isolado no coração, soro, pata e quadríceps até 144 horas pós-infecção e no fígado em período 

mais inicial (até 96 horas).  

Adicionalmente, De Castro-Jorge e colaboradores (2019) investigaram a relação da via 

inflamassoma na patogênese do MAYV e observaram que o MAYV induz a expressão de 

proteínas envolvidas no complexo inflamassoma, NLRP3, ASC, AIM2 e Caspase-1 (CASP1), 

juntamente coma ativação da via NLRP3. Esta expressão gênica alterada mostrou-se 

influenciada pela produção de espécies reativas de oxigênio (ERO) após a infecção por MAYV. 

Além disso, o estudo in vivo demonstrou que NLRP3 está envolvido nos sinais clínicos, como 

inchaço, inflamação e dor nas articulações durante a infecção pelo vírus. Esses estudos 

supracitados têm permitido avanços na compreensão dos aspectos moleculares associados na 

patogênese do MAYV e irão contribuir para adicional investigação da patogênese do MAYV. 

O diagnóstico da febre Mayaro, normalmente, se baseia apenas em sinais e sintomas 

clínicos e testes sorológicos, o que dificulta o diagnóstico diferencial para outras arboviroses, 

principalmente aquelas pertencentes ao mesmo complexo antigênico e com sobreposição 

geográfica, como o CHIKV. Por isso, o método padrão ouro para o diagnóstico do MAYV é o 

ensaio de redução de placas (PRNT) (Fischer Carlo et al., 2020). Geralmente, o isolamento viral 

ocorre a partir da inoculação in vivo em cérebros de camundongos recém-nascidos ou in vitro 

utilizando células de vertebrados (Vero, BHK-21) ou invertebrados (Aedes albopictus clone 

C6/36) (Pfeffer et al., 1997; Mota et al., 2015).  

Geralmente são utilizadas para o diagnóstico do MAYV a PCR convencional ou a qPCR, 

com primers genéricos de alfavírus ou primers vírus-específicos (Bronzoni et al., 2004). 

Estudos recentes têm estabelecido avanços em plataformas de diagnóstico para o MAYV, 
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principalmente baseados em RT-PCR em tempo real, ensaios de neutralização baseado em vetor 

lentiviral, bem como detecção de anticorpos IgG específicos por ELISA (Fumagalli et al., 2019; 

Henss et al., 2019;  Fischeret al., 2020; Aguilar-Luis et al., 2020). Esses estudos estão 

possibilitando a potencial diferenciação da reatividade entre MAYV e outros arbovírus em 

amostras de sangue e plasma de humanos.  

O tratamento da febre Mayaro é baseado no alívio da dor e da febre com analgésicos e/ou 

anti-inflamatórios não esteroides. Atualmente, não há vacinas licenciadas disponíveis para o 

MAYV, porém alguns estudos estão sendo desenvolvidos. Até o momento, três estudos foram 

publicados: o primeiro utilizando vírus inativado (Robinson et al., 1976), o segundo utilizando 

vírus vivo-atenuado (Weise et al., 2014) e o terceiro utilizando uma vacina sintética à base de 

DNA, que conferiu imunidade protetiva contra o MAYV em camundongos (Choi et al., 2019).  

Apesar de já ter sido isolado em humanos de várias regiões do Brasil e das Américas há 

décadas, apenas nos últimos anos estudos pautando o MAYV estão sendo publicados. Alguns 

descrevem casos isolados ou surtos de doença em humanos, outros mostram a evidência da 

circulação do vírus em certas populações por meio de levantamentos soro-epidemiológicos e 

mais recentemente, estudos têm demonstrado infecções experimentais. Assim, apesar de 

consideráveis avanços em estudos relacionados ao MAYV, são necessárias mais investigações 

sobre a biologia e patogenia do vírus. Nesse contexto, uma das abordagens é investigar o 

envolvimento de fatores associados à patogênese viral, dentre eles o estresse oxidativo na 

infecção pelo MAYV desde que, recentemente, a patogênese de várias doenças virais tem sido 

relacionada com a ocorrência desse evento. 

 

2.5 - ESTRESSE OXIDATIVO E DEFESAS ANTIOXIDANTES 

 

Compreende-se como radical livre um átomo ou molécula que contém número ímpar de 

elétrons, ou seja, elétrons desemparelhados em sua última camada eletrônica, o que o torna 

instável e altamente reativo, como por exemplo, os radicais superóxido (O2•−) e hidroxila (OH•) 

(Halliwell & Gutteridge, 1990; Halliwell, 1992). Os radicais livres têm a capacidade de existir 

independentemente e apresentam uma meia vida muito curta. São divididos em quatro 

categorias principais com base em seu átomo central, sendo eles o oxigênio, nitrogênio, enxofre 

e cloro (Halliwell & Gutteridge, 2007). Na natureza, duas das substâncias mais importantes que 

podem gerar os radicais livres é o oxigênio em seu estado fundamental (O2) e o óxido nítrico 
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(NO), que se apresenta como poluente atmosférico, mas que também é sintetizado em diversas 

células (Moncada et al.,1991; Dusting & Macdonald, 1995; Ignarro, 1998).  

O termo coletivo “Espécies Reativas de Oxigênio” (ERO) inclui não somente os radicais 

livres, mas também outros átomos e moléculas muito reativas, que não apresentam elétrons 

desemparelhados em sua última camada, mas que podem facilmente gerar radicais livres, como 

o peróxido de hidrogênio (H2O2) (Halliwell, 1992) (Tabela II). 

 
Tabela II: Algumas espécies reativas e suas meias-vidas 

Espécie Reativa de Oxigênio Meia-vida (segundos) 

OH•   Radical hidroxila 

HOO• Radical hidroperoxila 

RO• Radical alcoxila 

ROO• Radical peroxila 

ONOO•Peroxinitrito 

H2O2 Peróxido de hidrogênio 

O2
•- Radical superóxido 

O2 Oxigênio singleto 

NO Radical óxido nítrico 

HOCl Ácido hipocloroso 

10-9 

10-8 

10-6 

7 

0,05 - 1 

Variável 

Variável 

10-5 

1 - 10 

Estável 

R é um lipídeo, por exemplo, o linoleato. Fonte: Jordão et al., 1998 
 

O ânion superóxido O2•−, produzido a partir de processos metabólicos ou por irradiação 

física que "ativa" o oxigênio, é considerado a ERO "primária", e pode ainda interagir com outras 

moléculas para gerar as ERO "secundárias" (Valko et al., 2005). A espécie reativa considerada 

a mais potente em sistemas biológicos é o OH•, que é gerado pelas reações de Fenton (1) e de 

Haber-Weiss (2), na presença de um metal de transição, geralmente ferro (Fe) ou cobre (Cu). 

O OH• apresenta uma alta reatividade, o que o torna muito nocivo, além de possuir uma meia 

vida muito curta, aproximadamente 10-9 segundos (Pastor et al., 2000). 

 

 

(1) Reação de Fenton: Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH• + OH− 

(2) Reação de Haber–Weiss: O2•− + H2O2 → O2 + OH• + OH− 
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De acordo com Beckman & Ames (1997), as ERO são formadas em resposta a estímulos 

extracelulares e intracelulares. Estima-se que uma célula humana é exposta a cerca de 1,5×105 

fontes de produção por dia, a partir dos radicais hidroxila e de outras espécies reativas (Ames 

et al., 1993; Halliwell & Cross, 1994). Entre os eventos que geram essas espécies reativas, as 

principais fontes são os complexos I e III da cadeia de transporte de elétrons na mitocôndria, 

onde do total de O2 mitocondrial consumido, cerca de 1% a 3% é desviado para a formação de 

ERO, e esse desvio, acredita-se, ser tecido e espécie dependentes (Stowe & Camara, 2009). 

Outras importantes fontes de ERO (Figura 9) incluem o sistema do citocromo P450, 

enzimas oxidantes (como xantina oxidase endotelial, NADPH oxidases e mieloperoxidases), 

reações de auto oxidação de substâncias endógenas (como catecolaminas ou substratos 

exógenos como os xenobióticos), oxidação de produtos reduzidos acumulados, por exemplo, 

nos processos do metabolismo anaeróbico, ou ainda, pelo grupo heme das proteínas (Kovacic 

et al., 2005; Bedard & Krause, 2007; Altenhofer, 2012; Kleikers et al., 2012; Lenaz, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 9: A célula como fonte de ERO. (A) Fontes de espécies reativas de oxigênio, de nitrogênio e 
outras, por ação de várias enzimas. (B) Antioxidantes não enzimáticos, enzimas de desintoxicação e 
proteínas de ligação a metais de transição que compreendem o sistema de defesa dentro das membranas 
e organelas celulares. Fonte: Adaptado de Vasconcel os et al., 2007. 

 

Os neutrófilos podem gerar grandes quantidades de ERO via NADPH-oxidase para 

destruição de bactérias, vírus e outros agentes infecciosos (Pyne, 1994). A produção de 

peróxido de hidrogênio (H2O2) pode ser substancialmente aumentada nos peroxissomos quando 

uma grande quantidade de ácidos graxos de cadeias longas é metabolizada via β-oxidação 
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(Chance et al., 1979). Outras fontes de ERO são as hemácias na passagem de oxiHbFe2+ para 

desoxiHbF3+, a via de formação do ácido araquidônico, entre outras (Kuehl & Egan, 1980; 

Gohil et al., 1988). 

Reações entre radicais livres e ácidos graxos poliinsaturados na membrana celular podem 

resultar no radical peroxila de ácido graxo (R-COO), que apresenta a capacidade de atacar 

cadeias laterais de ácidos graxos adjacentes e iniciar a produção de outros radicais lipídicos. 

Esses radicais podem se acumular na membrana celular e os produtos finais da peroxidação 

lipídica podem causar vários efeitos danosos às funções celulares, tais como citotoxicidade e 

mutagênese (Cai & Harrison, 2000). 

Além disso, a lipoperoxidação talvez se constitua no evento citotóxico primário que 

desencadeia uma sequência de lesões na célula. As alterações nas membranas levam a 

transtornos da permeabilidade, que alteram o fluxo iônico e o fluxo de outras substâncias. Isso 

resulta na perda da seletividade para entrada e/ou saída de nutrientes e substâncias tóxicas à 

célula, alterações do DNA, oxidação da lipoproteína de baixa densidade (LDL) e 

comprometimento dos componentes da matriz extracelular (proteoglicanos, colágeno e 

elastina) (Vaca et al., 1988; Barber & Harris, 1994). 

Os efeitos benéficos das ERO ocorrem em concentrações baixas/moderadas e envolvem 

funções fisiológicas em respostas celulares, como por exemplo, a defesa contra agentes 

infecciosos, sistemas de sinalização intracelular e indução de resposta mitogênica (Valko et al., 

2007). Como efeitos prejudiciais, as ERO causam potenciais danos biológicos, que afetam 

estruturas celulares, incluindo lipídeos de membranas, proteínas e ácidos nucleicos (Kovacic & 

Jacintho, 2001; Valko et al., 2001; Ridnour et al., 2005). Normalmente, isso ocorre em sistemas 

biológicos quando há uma superprodução de ERO de um lado e uma deficiência nos sistemas 

de defesas antioxidantes de outro lado. Apesar do conceito de “desbalanço” envolvido nesses 

eventos, uma definição mais abrangente de desequilíbrio redox seria “uma ruptura/desregulação 

da sinalização e controle redox”, proposta por Jones (2006).  

O excesso de ERO produzido pode causar danos ao DNA, lipídeos e proteínas, levando à 

perda da integridade e funcionalidade celular. Esse dano oxidativo acumula durante o ciclo de 

vida, e acredita-se que desempenha um papel chave no desenvolvimento de doenças 

dependentes da idade tais como câncer, arteriosclerose, artrite, doenças neurodegenerativas, 

entre outras (Halliwell & Gutteridge, 1999). Dessa forma, para prevenir a produção de ERO e 

manter a homeostase celular, existe o sistema de defesa antioxidante que, sob condições 
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fisiológicas, não permite ação prejudicial excessiva das ERO (Nakashima et al., 2003; Forman 

& Dickinson, 2004; Armogida et al., 2012). 

O termo antioxidante por sua vez se refere a “qualquer substância que atrase, previna ou 

remova o dano oxidativo de uma molécula-alvo” (Halliwell & Gutteridge, 2007). A eficácia do 

sistema antioxidante depende da molécula geradora do estresse oxidativo, da sua localização 

intra ou extracelular, e da velocidade da reação com as moléculas-alvos. Observa-se que mesmo 

em condições fisiológicas, tal sistema não é capaz de uma total prevenção na formação/atuação 

das ERO (Ratnam et al., 2006).  

O sistema de defesa antioxidante se divide em enzimático e não enzimático. Entre os 

antioxidantes não enzimáticos, muitos deles são obtidos da dieta e são classificados em várias 

classes, das quais os polifenóis são a maior. As outras classes incluem as vitaminas C, E (α-

tocoferol), carotenoides, compostos organosulfurados, minerais e cofatores que desempenham 

um papel importante na manutenção da saúde humana (Ratnam et al., 2006). 

Entre as principais enzimas antioxidantes estão a Superóxido Dismutase (SOD), Catalase 

(CAT) e Glutationa peroxidase (GPx). As SOD são metaloenzimas que protegem os alvos do 

ataque do ânion superóxido em até 97%. Elas são a primeira e mais importante linha do sistema 

de defesa enzimático. Estão presentes essencialmente em todas as células do corpo e atualmente 

existemem três isoformas: citoplasmática, Cu/ZnSOD (SOD1); mitocondrial, MnSOD (SOD2); 

extracelular, Cu/ZnSOD (SOD3) (Perry et al., 2010). 

A SOD1 é a principal isoforma intracelular, sendo responsável por 80% da proteína total. 

Estudos mais antigos relataram que a SOD1 é principalmente citosólica (Slot, 1986), mas 

estudos mais recentes a encontraram em toda a célula, incluindo no espaço intermembranar 

mitocondrial e no núcleo (Tsang et al., 2014). Todas as isoformas da SOD agem por um 

mecanismo comum de dismutação do ânion superóxido, produzindo o peróxido de hidrogênio, 

que é menos potente em relação àquele, como mostra a equação de redução (3): 

 

(3) 2O2•−+ 2H++ SOD→H2O2+ O2 

 

Essas isoformas apresentam funções semelhantes, entretanto, características como 

estrutura proteica, localização cromossômica, cofatores metálicos, distribuição gênica e a 

compartimentalização celular são diferentes umas das outras. Comparações genéticas indicam 

semelhanças nos genes da SOD1 e SOD3 em certos níveis de homologia de aminoácidos, 
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enquanto a SOD2 não compartilha homologia de aminoácidos substancial em comparação às 

outras isoformas (Parge et al., 1992). A expressão gênica e a atividade da SOD desempenham 

um papel fundamental no equilíbrio da concentração de ERO dentro da célula (Forman, 2007; 

Liu et al., 2008). 

Em condições inflamatórias, a produção de superóxido é aumentada, pois ele desenvolve 

um importante papel na resposta imune de mamíferos. O superóxido tem ação antimicrobiana 

e facilita a morte de micro-organismos invasores, pois através da oxidação lipídica a membrana 

plasmática é degradada (Guerra et al., 2007). Mas em excesso, o superóxido é muito danoso às 

células. Ele pode interagir com o óxido nítrico (NO•) e formar o peroxinitrito (ONOO-), que é 

um poderoso pró-oxidante capaz de afetar células vizinhas (Beckman & Liaudet, 2007). Outra 

enzima que atua em conjunto com a SOD é a CAT, que converte o peróxido de hidrogênio 

produzido pela SOD em H2O e O2. 

A CAT é uma enzima homotetrâmera em que cada monômero (62.5kDa) contém um grupo 

heme responsável pela atividade enzimática (Nagem et al., 1999). A CAT está localizada 

principalmente nos peroxissomos, mas também namitocôndria e no núcleo. A enzima promove 

a conversão de peróxido de hidrogênio à água e oxigênio molecular, portanto, é muito 

importante no contexto celular, pois se sabe que oH2O2 pode se difundir facilmente através das 

membranas celulares como, por exemplo, a membrana do núcleo e ainda gerar o radical OH• na 

presença de metais de transição (Barreiros et al., 2006). Além disso, demonstrou-se que as 

atividades da CAT e SOD apresentam uma correlação linear com o tempo de vida em 

mamíferos (Cutler, 1984). 

Alterações na expressão da CAT após exposição de curto tempo ao H2O2 podem ser 

influenciadas por diversos fatores: tempo de exposição, concentração do H2O2, capacidade 

basal da enzima antioxidante das células, e o modelo celular utilizado (Glorieux et al., 2015). 

Baixos níveis de expressão dessa enzima correlacionam-se com uma alta produção de H2O2, o 

qual está envolvido na ativação de vias de sinalização para induzir a proliferação, migração e 

invasão em células cancerosas (Wu & Yotnda, 2011; Sen et al., 2012). A CAT apresenta uma 

das mais altas taxas de atividade para todas as enzimas, sendo que uma molécula de CAT pode 

converter aproximadamente 6 milhões de moléculas de peróxido de hidrogênio a cada minuto 

(Valko et al., 2006), de acordo com a reação (4): 

 

(4) 2H2O2 + CAT → 2H2O + O2 
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Outro sistema que converte o peróxido de hidrogênio à água e oxigênio molecular é o 

sistema de defesa da glutationa. A glutationa é um tripeptídeo linear (γ–glutamil–cisteinil-

glicina), sintetizada a partir do glutamato, cisteína e glicina. É o tiol não proteico mais 

abundante nas células dos mamíferos, sua concentração é de aproximadamente 2 mM e 10 mM 

em eritrócitos e hepatócitos humanos, respectivamente (Joseph et al., 1997). Constitui um 

sistema de defesa endógeno muito importante que tem sido implicado na modulação imune, 

respostas inflamatórias, sinalização redox, regulação da proliferação celular, apoptose e 

respiração mitocondrial (Deneke & Fanburg, 1989; Evans et al., 1991; Brown, 1994; Dröge et 

al., 1994).  

Na célula, cerca de 90% da glutationa está localizada no citoplasma, 10% na mitocôndria 

e uma pequena porcentagem no retículo endoplasmático (Hwang et al., 1992). 

Aproximadamente 85% da glutationa celular total está livre, enquanto o resto está ligado às 

proteínas (Sies, 1999). A glutationa apresenta-se em mais de 90% do seu total como glutationa 

reduzida (GSH) e o restante na forma de glutationa oxidada (GSSG). A GSH é oxidada à GSSG 

pela glutationa peroxidase (GPx), que também reduz o H2O2 à H2O durante períodos de estresse 

oxidativo (conforme a reação 5) e é revertida para a forma reduzida pela glutationa redutase 

(GR) (Kinnula et al., 1995). 

 

(5) H2O2 + 2GSH → 2H2O + GSSG 

 

Assim, a razão GSH/GSSG é utilizada para estimar o estado redox dos sistemas biológicos 

sendo crucial na manutenção da homeostase intracelular (Rotruck et al., 1973; Meister & 

Anderson, 1983). A GR não age diretamente na remoção das ERO, porém é responsável pela 

regeneração da glutationa na presença de nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato 

(NADPH), tendo como objetivo impedir a paralisação do ciclo metabólico da glutationa (reação 

6) (Halliwell & Gutteridge, 1989). 

 

(6) GSSG + NADPH + H+→ 2GSH + NADP+ 

 

Essa capacidade de reciclar a glutationa faz com que esse ciclo seja essencial para o 

mecanismo de defesa antioxidante da célula e evite o esgotamento dos tióis celulares (Heffner 
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& Repine, 1989), sendo que para a manutenção do ambiente redutor intracelular a razão 

GSH/GSSG deve ser mantida em níveis altos (Sies & Moss, 1978; Halliwell & Gutteridge, 

2007). O fígado sintetiza a glutationa e a sua forma exógena pode ser absorvida no intestino, 

além disso, ela pode ser sintetizada de novo, sendo então um antioxidante exógeno e endógeno 

(Fang et al., 2002). A enzima CAT está presente em maior quantidade apenas nos peroxissomos. 

Isso faz com que a glutationa seja importante na defesa contra o estresse oxidativo gerado 

fisiologicamente ou patologicamente (Fernández-Checa et al., 1997; Garcia-Ruiz & Fernández-

Checa, 2006).  

Uma vez que o aumento do H2O2 inativa lentamente a SOD, e que a CAT e GPx reduzem 

o H2O2 à H2O, estas, ao reduzirem o H2O2 conserva a SOD, e esta, reduzindo o superóxido, por 

sua vez, conserva a CAT e a GPx. Baixos níveis de CAT, GPx e SOD, assim como, de 

superóxido e peróxido de hidrogênio, são então mantidos por um mecanismo de feedback, em 

organismos normais (Rahman et al., 2006). Na Figura 10 é possível observar as principais 

espécies reativas e alguns mecanismos enzimáticos. 
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Figura 10: Formação de espécies reativas de oxigênio e mecanismos antioxidantes. O O2 é 
convertido em O2

•− por enzimas oxidativas no retículo endoplasmático (RE), mitocôndrias, membrana 
plasmática, peroxissomas e citosol. A partir daí ocorrem diferentes reações catalisadas pelas principais 
enzimas antioxidantes. 
Fonte:http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=Super%C3%B3xido+Dismutase&lang=3 
 
 

2.6 - ESTRESSE OXIDATIVO INDUZIDO POR VÍRUS E ENVOLVIMENTO 

HEPÁTICO 

 

Durante as infecções virais, é de particular relevância o fato de as espécies reativas estarem 

intimamente envolvidas na regulação metabólica e fisiológica, uma vez que os vírus dependem 

dos mecanismos de biossíntese de suas células hospedeiras. Por seu papel na ativação das 

células (Burdon, 1995), as ERO podem facilitar ou até mesmo promover a multiplicação desses 

micro-organismos, dependendo da célula e vírus envolvidos (Albrecht et al., 1992; Pace & Leaf, 

1995; Peterhans, 1997a, Gullberg et al., 2015).  

As ERO estão intimamente envolvidas na regulação do metabolismo e na fisiologia celular, 

o que é muito relevante no contexto das doenças infecciosas causadas pelos vírus, os quais 

dependem dos mecanismos de biossíntese das células do hospedeiro. Assim, sabe-se que baixos 

níveis de ERO ativam a proliferação celular e a maioria dos vírus multiplica-se melhor em 

células que estão proliferando (Peterhans, 1997a, b). No entanto, com o progresso da infecção, 
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mais ERO são formadas a fim de conter a multiplicação viral, levando a um aumento na 

produção dessas espécies que culmina com o estresse oxidativo e seus efeitos danosos para o 

hospedeiro (Reshi et al., 2014; Camini et al., 2017a). 

O efeito das ERO nas funções celulares depende da quantidade de ERO e do tempo em que 

a célula foi exposta a elas (Albrecht et al., 1992; Burdon, 1995; Pace & Leaf, 1995; Reshi et 

al., 2014). Os vírus, em geral, variam na produção de ERO, mas compartilham uma via 

patogênica comum, acentuando a produção de ERO e diminuindo os antioxidantes (Stehbens, 

2004; Camini et al., 2017a). Os oxidantes induzidos pela infecção viral incluem NO, O2•-, OH• 

e seus subprodutos (como H2O2), o que pode contribuir para a modulação das respostas 

celulares, a regulação da multiplicação viral, a defesa do hospedeiro e a patogênese viral (Zhang 

et al., 2014). Como as ERO estão intimamente relacionadas às células, mudanças nessas 

espécies em diferentes vias de sinalização podem modular a expressão gênica, adesão, 

metabolismo, ciclo celular e morte (Choi & Ou, 2006; Ha et al., 2010; Camini et al., 2017a). 

Peterhans (1979b) foi o primeiro a propor que um vírus poderia induzir estresse oxidativo 

aumentando os níveis de ERO. Em seguida, diversos estudos documentaramo estresse oxidativo 

como fator chave na progressão da patogênese de diversos agentes etiológicos virais, como o 

vírus da hepatite C (HCV), vírus da hepatite B (HBV), vírus influenza, vírus da 

imunodeficiência adquirida (HIV), DENV, vírus respiratório sincicial (RSV), vírus linfotrópico 

humano de células T (HTLV-1), vírus da estomatite vesicular (VSV), vírus Rift Valley (RVFV), 

vírus do papiloma humano (HPV), CHIKV e SINV (Dröge et al., 1994; Akaike et al., 1996; 

Schwarz, 1996; Peterhans, 1997, a e b; Lin et al., 1999; Yoshinaka et al., 1999; Gil et al., 2002; 

Stehbens, 2004; Abel et al., 2009; Hosakote et al., 2009; Seet et al., 2009; Huang et al., 2010; 

Pal et al., 2010; Hosakote et al., 2011;; Narayanan et al., 2011; Joubert et al., 2012; Wang et 

al., 2013; Claus et al., 2013; Williams et al., 2014; Lozano-Sepulvedaet al., 2015; Banerjee et 

al., 2018). 

Dhanwani e colaboradores (2011) encontraram alterações nas vias apoptóticas, 

inflamatórias e do estresse em camundongos recém-nascidos infectados com o CHIKV. Uma 

diminuição da CAT e da peroxiredoxina-6 foi observada, além de alterações em outras proteínas 

relacionadas ao estresse. Ainda, Joubert e colaboradores (2012) descreveram um aumento da 

produção de ERO em células de fibroblastos embrionários de camundongos (MEF) infectadas 

pelo CHIKV e que essas espécies reativas estão envolvidas na regulação da autofagia e apoptose 
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induzidos pelo vírus. Assim, esses trabalhos apresentaram evidências de que o estresse 

oxidativo é um importante fator na patogênese do CHIKV.  

O envolvimento do estresse oxidativo em infecções causadas por retrovírus é também bem 

documentada. Humanos infectados com o HIV estão sob atuação constante do estresse 

oxidativo, com alterações nas defesas antioxidantes, incluindo alterações no ácido ascórbico, 

carotenóides, SOD e Glutationa. Assim, níveis séricos elevados de hidroperóxidos e 

malondialdeído (aldeído mais abundante gerado pelo ataque dos radicais livres aos ácidos 

graxos poli-insaturados das membranas celulares) contribuem para a progressão da doença 

(Peterhans, 1997a; Coaccioli et al., 2010).  

Em casos humanos de infecção pelo DENV, diversos estudos apontam alterações no estado 

redox que contribuem para a patogênese da doença. Além disso, alguns marcadores do dano 

oxidativo apresentam-se alterados durante as diferentes fases da infecção, febril e 

convalescente, podendo funcionar como marcadores da evolução da doença (Gil et al., 2004; 

Klassenet al., 2004; Seet et al., 2009). Wang e colaboradores (2013) mostraram que a 

administração de glutationa exógena pode prevenir o estresse oxidativo e a injúria hepática em 

modelo animal experimental de DENV-2, chamando atenção para seu uso promissor no 

tratamento das infecções por esse vírus.  

Em células humanas epiteliais das vias aéreas, foi demonstrado que a infecção pelo RSV é 

capaz de aumentar os produtos de peroxidação lipídica e diminuir a expressão das enzimas 

antioxidantes SOD1, SOD3, CAT e glutationa S-transferase (GST), com aumento na SOD2. 

Além disso, foi verificado aumento na atividade total de SOD e redução de CAT, GPx e GST 

(Hosakote et al., 2009). Em camundongos BALB/c infectados pelo RSV há uma menor 

regulação do sistema antioxidante, contribuindo para dano oxidativo pulmonar (Hosakote et al., 

2011). Esses estudos mostraram que o RSV é capaz de induzir dano oxidativo celular como 

resultado do desequilíbrio entre a produção de ERO e as defesas antioxidantes celulares.  

Nas hepatites virais, como aquelas causadas pelos vírus da hepatite B (HBV) e C (HCV), 

a produção de ERO contribui para o aparecimento do carcinoma hepatocelular, um tumor visto 

depois de anos de inflamação crônica do fígado. Antioxidantes e agentes que diminuem a 

produção de citocinas pró-inflamatórias podem ser um complemento útil dos antivirais 

específicos no tratamento dessas doenças (Peterhans, 1997a; Machida et al., 2006; Wang & 

Weinman, 2006; Abel et al., 2009; Darvesh & Bishayee, 2010; Pal et al., 2010; Ji-Hua et al., 

2016). 
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O dano hepático induzido por ERO em resposta do hospedeiro ao estímulo viral pode ser 

resultado de apoptose, necrose, processo inflamatório e resposta imune alterados e são 

estimulados pelo estresse oxidativo. Sabe-se que a combinação desses eventos leva a progressão 

da doença, apesar de mecanismos pelos quais esses eventos contribuem para a patologia 

hepática ainda não serem bem elucidados (Esrefoglu et al., 2012). Nesse sentido, ao que se 

refere ao estresse oxidativo na patologia hepática induzida por vírus, nosso grupo de pesquisa 

avaliou se a infecção de camundongos BALB/c pelo arbovírus Caraparu orthobunyavirus 

(CARV), da família Peribunyaviridae, poderia causar estresse oxidativo no fígado de animais 

infectados. Após a infecção subcutânea dos camundongos, o CARV foi detectado no fígado e 

a histopatologia revelou hepatite aguda. Elevados níveis séricos de aspartato e alanina 

aminotransferases (AST e ALT) e alta expressão hepática de TNF-α foram encontrados nos 

animais infectados. A infecção pelo CARV não alterou os biomarcadores de estresse oxidativo, 

mas alterou o conteúdo de glutationa e a expressão e atividade das enzimas SOD e CAT (Camini 

et al., 2014). Esse trabalho suscitou importantes questões, como por exemplo, se esse 

desequilíbrio entre o status oxidante/antioxidante poderia contribuir no progresso da infecção 

por outros importantes arbovírus, tal como o MAYV. 

Assim, nosso grupo de pesquisa avaliou se a infecção pelo MAYV poderia causar o estresse 

oxidativo e modular as defesas antioxidantes em células de linhagem hepática (HepG2) e em 

macrófagos murinos (J774). A infecção celular pelo MAYV levou a um aumento na produção 

de ERO e dos biomarcadores de estresse, malondialdeído e proteína carbonilada, bem como 

uma diminuição da razão glutationa reduzida/oxidada (GSH/GSSG). De maneira geral, a 

infecção causou um aumento nas defesas antioxidantes. Foi observado um aumento nas 

atividades de SOD e CAT, bem como um aumento no conteúdo celular de Glutationa. Como o 

ambiente redox celular é influenciado pela produção e remoção de ERO, nós hipotetizamos 

que, apesar do aumento nas defesas antioxidantes, uma superprodução de ERO foi responsável 

pelo estresse oxidativo causado pela infecção pelo MAYV (Camini et al., 2017b). 

Assim, uma vez demonstrado que a produção exacerbada de ERO e a geração do estresse 

oxidativo são eventos encontrados durante a infecção in vitro pelo MAYV, aliada as evidências 

crescentes de que o estresse oxidativo está relacionado com a patogênese de uma variedade de 

doenças virais, esse trabalho teve como um dos seus objetivos investigar o envolvimento do 

estresse oxidativo na patogênese do MAYV em modelo animal.  
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Além dos eventos redox associados à patologia induzida por vírus, a abordagem genética 

tem sido investigada principalmente para buscar melhor entender os fatores 

moleculares/genéticos envolvidos na interação vírus-hospedeiro e na patogênese viral. Nesse 

sentido, estudos mostram que a genética do hospedeiro desempenha um papel importante na 

susceptibilidade à infecção e na gravidade da doença clínica. Ainda, dentre as abordagens que 

se destacam no entendimento dos mecanismos pelos quais os vírus causam doença, encontra-

se a investigação da influência dos fatores genéticos virais relacionados na resposta à infecção 

que podem ser acessados por meio de tecnologia de genética reversa (Heise et al., 2018). Uma 

vez elucidados esses fatores, uma melhor compreensão da patogênese e o estudo terapia 

antiviral e vacinas se tornam viáveis.   

 

2.7 - GENÉTICA REVERSA 

 

A análise genética dos vírus é de fundamental importância para a biologia experimental, pois 

permite o entendimento da organização funcional do seu genoma. Uma abordagem após a era 

da tecnologia do DNA recombinante, é a determinação da estrutura e função do genoma viral 

no que se refere a sequência de nucleotídeos. Uma vez estabelecidas as variantes mutacionais 

de um dado vírus, torna-se possível a análise dos efeitos dessa mutação na replicação e/ou 

patogênese (Condit & Richard, 2013). Esse conceito configura-se a “genética reversa”, na qual 

a estrutura do genoma viral é determinada usando basicamente métodos físicos, e então a função 

dos elementos genéticos de interesse pode ser determinada por meio da análise dos mutantes 

construídos.  

Na virologia molecular, a genética reversa refere-se à geração de um vírus infeccioso a 

partir de um cDNA clonado. Esta técnica propicia o estudo do fenótipo dos vírus gerados 

artificialmente, permitindo conhecer a replicação, as características biológicas e a patogênese 

dos agentes. Assim, no âmbito da virologia molecular, entende-se por genética reversa a 

recuperação/geração de partículas virais por meio da transfecção de células eucariotas com o 

DNA complementar viral (DNAcv) ou RNAviral transcrito in vitro (Boyer, 1994; Silva, 2012).  

Atualmente, devido ao grande banco de dados de sequências genômicas virtuais de cada 

vírus e a facilidade de se utilizar ferramentas de engenharia genética, tornou-se possível o 

desenho experimental a partir de genética reversa. Essa análise envolve tanto a estratégia para 

construção de clones mutantes quanto a incorporação de mutações no genoma viral. Com isso, 



CAETANO, C.C.S.                                                                                    Revisão bibliográfica 

 

34 

 

esse sistema fornece informações críticas importantes sobre a replicação e patogênese dos vírus 

de RNA e facilita o desenvolvimento de vacinas por meio de modificações e atenuação 

direcionadas (Stobart, 2014). 

Nesse sentido, como estudos têm demonstrado que a genética do hospedeiro desempenha 

um importante papel na replicação viral, na susceptibilidade à infecção e na gravidade da 

doença causada por alfavírus, o entendimento dos determinantes genéticos virais que medeiam 

sua patogênese e a relação vírus-hospedeiro são também essenciais para a compreensão dos 

mecanismos da doença (Manzano et al., 2011; Zhang et al., 2018; Baxter & Heise, 2018). 

Os sistemas de genética reversa dos vírus de RNA usam os próprios recursos da biologia 

viral. Os vírus de RNA senso-positivo possuem genoma infeccioso apenas após a entrada nas 

células hospedeiras, onde os ribossomos hospedeiros traduzem o RNA viral em uma ou mais 

poliproteínas. Ainda, as estratégias de replicação desses vírus são exclusivamente no citoplasma 

da célula e eles precisam da RNA polimerase RNA dependente viral (RdRp) para gerar cópias 

do genoma. Essa enzima por sua vez não possui sistema de auto-reparo, explicando a maior 

taxa de mutações entre vírus de RNA comparados com vírus de DNA. Essas mutações 

espontâneas obviamente influênciam a análise genética desses vírus em laboratório. Portanto, 

a construção de clones infecciosos facilita a investigação da biologia, patogênese e 

determinantes de virulência, bem como a investigação de estratégias antivirais por conterem os 

genes ou sequência de interesse (Boyer, 1994). 

Para vírus de RNA senso-positivo, como o MAYV, imediatamente após a entrada e o 

desnudamento, o RNA genômico é diretamente traduzido pelos ribossomos hospedeiros para 

gerar produtos de proteína viral. Assim, a maioria dos sistemas de genética reversa do vírus de 

RNA de sentido positivo concentra-se amplamente na entrega de RNA genômico transcrito no 

citoplasma celular ou na entrega de cDNA sob o controle de um promotor de transcrição viral. 

Dessa forma, um clone de cDNA é uma ferramenta poderosa que permite a manipulação 

do genoma viral para vários fins, fornecendo uma população viral homogênea para pesquisa 

(Ruggli & Rice 1999). No presente trabalho, construímos clones completos que consistem em 

todo o genoma do MAYV sintetizados artificialmente (dividido em 2 fragmentos), inseridos 

em um vetor de clonagem a jusante da sequência de um promotor SP6. A construção foi então 

propagada em um hospedeiro (bactéria), para gerar transcritos que se assemelham em termos 

de replicação, ao genoma do vírus parental. Os transcritos foram utilizados para transfectar 

células, permitindo a produção de virions maduros.  



CAETANO, C.C.S.                                                                                    Revisão bibliográfica 

 

35 

 

Como dito, a geração de um vírus infeccioso a partir de um cDNA clonado propicia o 

estudo do fenótipo dos vírus gerados artificialmente permitindo conhecer a replicação, as 

características biológicas e patogênese dos agentes virais. Assim, os fatores genéticos do 

MAYV associados à patologia articular podem ser determinados através do uso dessa 

tecnologia, já que estudos têm demonstrado que elementos estruturais no RNA de alfavírus 

desempenham papel na replicação e patogênese causada pela infecção (Kendra et al., 2019). 

Virus de RNA senso positivo possuem uma extremidade 3' não poliadenilada e a 

extremidade 5' possui uma estrutura de “cap”. Flanqueando a única janela de leitura aberta estão 

as regiões não codificantes (UTRs 5' e 3') que contêm os chamados elementos de estrutura 

secundária de RNA que são necessários para a tradução e replicação viral (Lindenbach & 

Charles, 2013). Assim, clones infecciosos que carregam mutações nesse RNA no genoma viral 

permitem o estudo de fatores genéticos específicos responsáveis pela capacidade do vírus em 

multiplicar em células e causar doença em modelo animal.  

Esses elementos do RNA são considerados funcionais, sendo compostos por dobras que 

formam hélices e se agrupam para formar estruturas complexas. Sabe-se que elas são 

responsáveis por codificar informações necessárias para a replicação viral, exercendo, portanto, 

funções que aumentam a infectividade. No entanto, ainda não está bem elucidado o quanto esses 

elementos afetam a infectividade de cada alfavírus (Dethoff et al., 2018). Primeiramente, essas 

estruturas secundárias de RNA podem ser mapeadas como elementos de replicação dentro da 

região codificadora 5'UTR do genoma viral e as mesmas podem ser analisadas fenotipicamente. 

Essa caracterização (in vitro e in vivo) permite revelar o papel dessas estruturas na replicação 

do genoma do vírus e na patogênese viral.  

Dessa forma, adotando uma abordagem de genética reversa, torna-se possível a 

identificação de elementos de replicação de RNA essenciais para a infectividade e replicação 

eficiente do genoma de MAYV, incluindo novos elementos estruturais de RNA e os que já 

estão sendo identificados em outros alfavírus, como por exemplo, o CHIKV. 

 

2.8 – JUSTIFICATIVA 

 

Como os mecanismos da patogênese do MAYV permanecem inconclusivos, modelos 

experimentais in vivo são essenciais para seu entendimento. Além do fato de o MAYV estar 

associado a surtos de doenças crônicas reumáticas em seres humanos, causando considerável 
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morbidade, o fígado e o baço são considerados sítios primários de multiplicação de alphavirus, 

contribuindo para a disseminação do vírus para o tecido ósseo, muscular e articular (Dupuis-

Maguiraga et al., 2012; Napoleão-Pego et al., 2014). Assim, há a necessidade de elucidar os 

mecanismos patogenéticos desencadeados pelo MAYV.  

Alem dos vírus já conhecidamente hepatotrópicos, como o HBV e HCV, a injuria hepática 

tem sido clinicamente descrita na infecção por arboviroses emergentes como DENV, CHIKV, 

ZIKV e WNV (Ahmed, 2015; Wiwanitkit et al., 2016; Wu et al., 2017; Mrzljak et al., 2019). 

Importantemente, esses vírus estão relacionados à hepatite aguda, mas ainda são necessários 

mais estudos para caracterizar a doença envolvida na infecção. Ainda, a hepatite tem sido 

relatada na infecção pelo CHIKV como complicação atípica envolvendo o fígado, contribuindo 

para severidade da doença e morte (Chua et al., 2010; Dupuis-Maguiraga et al., 2012).  

Nesse sentido, nosso grupo de pesquisa demonstrou previamente que a infecção pelo 

MAYV em células hepáticas humanas e em macrófagos murinos leva a produção exacerbada 

de Espécies Reativas de Oxigênio (EROs), culminando com o estresse oxidativo e seus efeitos 

deletérios nessas células (Camini et al., 2017). Adicionalmente, vários trabalhos têm 

demonstrado que o estresse oxidativo é fator chave na progressão da patogênese causada por 

diversos agentes etiológicos virais (Gullberg et al., 2015). Esses resultados vislumbraram a 

necessidade de se caracterizar o envolvimento do equilíbrio redox na infecção pelo MAYV in 

vivo.  

Além dos fatores relacionados ao hospedeiro, a patogênese é também influenciada por 

fatores genéticos virais que guiam o desenvolvimento e resultado da doença. Dessa forma, 

análise genética dos vírus é de fundamental importância para a biologia experimental, pois 

permite o entendimento da organização funcional do seu genoma e a interação vírus-hospedeiro 

na patogênese da doença (Baxter e Heise, 2018). Assim, a construção de um clone infeccioso 

do MAYV por meio de tecnologia de genética reversa, permitirá estudos futuros que busquem 

a compreensão dos eventos moleculares envolvidos na patogênese do MAYV.  
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3 – OBJETIVOS  

 

3.1 - OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o estresse oxidativo na doença hepática induzida pelo MAYV em modelo animal e 

contruir/caracterizar um clone infeccioso para estudo da patogênese. 

 

3.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1 -Em camundongos BALB/c infectados com o MAYV, nos dias 1, 3, 7 e 10 pi: 

3.2.1.1- Verificar a evolução da doença hepática: 

Ø Avaliar a sobrevida e sinais clínicos de doença; 

Ø Avaliar a viremia e carga viral hepática;  

Ø Avaliar a produção de anticorpos neutralizantes anti-MAYV; 

Ø Avaliar no soro a atividade das transaminases AST e ALT; 

Ø Avaliar alterações hepáticas por análises histopatológicas e quantificar células 
inflamatórias no fígado por morfometria. 

 
3.2.1.2 - Análisar o estresse oxidativo e as defesas antioxidantes no fígado, por meio das 

dosagens de: 

Ø Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (Malondialdeído);  

Ø Proteína carbonilada; 

Ø Atividade de Mieloperoxidade (MPO) 

Ø Glutationa total, reduzida, oxidada e a relação GSH/GSSG; 

Ø Atividade total das enzimas SOD e CAT. 

 
3.2.2 - Avaliar determinantes genéticos na patogênese induzida pelo MAYV: 

3.2.2.1- Construir e caracterizar fenotipicamente um clone infeccioso a partir da amostra 

do MAYV BeAr20290; 

3.2.2.2- Testar a habilidade dos clones infecciosos em multiplicar em diferentes tipos 

celulares e comparar com o MAYV parental; 

3.2.2.3- Caracterizar um modelo animal para investigar a patogênese da artrite induzida 

pelo MAYV. 
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4 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 - Avaliação do estresse oxidativo e defesas antioxidantes na doença hepática induzida 

pelo MAYV 

 

4.1.1 - Células e vírus 

 

Células Vero foram mantidas em incubadora umidificada a 37°C com 5% de CO2, em meio de 

Eagle modificado por Dulbecco - DMEM (Cultilab, Brasil), suplementado com soro fetal 

bovino a 5% (SFB; Cultilab, Brasil), penicilina/estreptomicina (200 U/mL,Sigma-Aldrich, 

EUA) e fungizona (2,5μg/mL, Sigma-Aldrich, EUA). 

O MAYV, amostra AC, foi originalmente isolado de um homem com febre Mayaro, 

morador do Estado do Acre (Brasil). Essa amostra foi gentilmente cedida pelo professor 

Maurício Lacerda Nogueira, da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto 

(FAMERP/SP). Para produção dos estoques virais, o MAYV foi multiplicado em garrafas 

médias (182 cm2) contendo monocamada de células Vero, que foram incubadas até o 

efeitocitopático (ECP) atingir 90%. O sobrenadante da infecção celular foi transferido para 

tubos e centrifugado em centrífuga Sorvall RC-5B rotor SS34 por 5min a 5000 rpm e 4ºC. O 

sobrenadante clarificado foi aliquotado em microtubos, contendo 100μL. Esse material foi 

mantido a -80ºC para posterior titulação e uso. 

 

4.1.2 -Titulação de vírus por contagem das Unidades Formadoras de Placa (UFP) 

 

Células Vero foram cultivadas em placas de seis poços (1x106 células/poço) e, após 90% de 

confluência, foram adicionados a 5 poços 200 μL de diluições seriadas do MAYV, feitas em 

DMEM 0% SFB, deixando um poço como controle negativo, no qual foram adicionados 200 

μL de DMEM 0% SFB. Após 1h de adsorção, com homogeneização constante, o meio foi 

removido e a cada poço foram adicionados 2 mL de DMEM 2% SFB acrescido de 

carboximetilcelulose (CMC) a 2,5%, seguindo nova incubação a 37ºC, 5% CO2. Após 48h, as 

células foram fixadas em solução 10% de formol por 2 h. Após o descarte e lavagem do formol, 

a monocamada foi corada com solução de cristal violeta. O título foi expresso pelo número de 
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Unidades Formadoras de Placas (UFP) obtido nas câmaras cujas diluições apresentaram entre 

30 e 300 placas de lise, multiplicado pelo inverso da diluição, e convertido para UFP/mL.  

 

4.1.3 - Animais 

 

Camundongos BALB/c foram criados e mantidos no Centro de Ciência Animal (CCA) da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP - Minas Gerais, Brasil). A experimentação animal 

foi aprovada pelo regulamento do Comitê de Ética no Uso de Animal (CEUA) da UFOP de 

acordo com as diretrizes institucionais, número de aprovação 2016/50 (ANEXO I). Os animais 

foram alojados em gaiolas com sistema de microisolador, em ambiente arejado, com controle 

de temperatura, umidade, luminosidade e ventilação. Durante o experimento, dieta e a água 

foram oferecidas ad libitum. 

Ao todo, 36 camundongos com 3-4 semanas de idade foram inoculados no dorso por via 

subcutânea com 105 UFP do MAYV. Ainda, 36 animais controles, da mesma idade, foram 

inoculados usando o mesmo volume de meio de cultura. Após a infecção, observou-se 

diariamente a sobrevida e progressão da doença através dos sinais clínicos (perda de peso, 

prostração, piloereção, edema das articulações). Os animais foram divididos em quatro grupos 

(9 animais infectados + 9 animais controles), sendo os do grupo I eutanasiados 1 dia após a 

infecção (dpi), os do grupo II, 3dpi, do grupo III, 7 dpi e os do grupo IV, 10 dpi. Antes da 

eutanásia, os animais foram anestesiados com solução de cloridrato de cetamina (Ketamina® 

10% Agener União) e cloridrato de xilazina (Kensol® Cloridrato de xilazina 2% König). O 

sangue total foi coletado por punção cardíaca e a eutanásia foi realizada por deslocamento 

cervical. Para obtenção do soro, o sangue foi centrifugado a 3000rpm por 10min a 4°C em 

centrífuga Sorvall RC-5B rotor SS34.  

As amostras de soro foram utilizadas para determinar a viremia, anticorpos neutralizantes 

e atividade de AST/ALT. Os fígados foram removidos e um fragmento foi fixado em formalina 

tamponada a 10% para análise histológica e o restante foi imediatamente armazenado a -80° C 

para análise subsequente. Foi realizada perfusão dos órgãos com PBS previamente.  
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4.1.4 - Titulação para determinação da viremia e carga viral no fígado 

 

A presença do MAYV foi determinada no soro dos camundongos infectados por titulação 

conforme item 4.1.2. Para tal, 30 μL de soro puro foram inicialmente inativados a 56º C por 30 

min (para inativação do complemento). Em seguida foram feitas diluições seriadas dos mesmos 

e feita a titulação em células Vero. O título de vírus no soro foi expresso pelo número 

de UFP obtido nas câmaras cujas diluições apresentaram entre 30 e 300 placas de lise, 

multiplicado pelo inverso da diluição, e convertido para UFP/mL de soro. 

Para detectar a presença do MAYV, 20 mg do fígado dos animais infectados foram 

macerados em 300 µL de DMEM 0% SFB (Cultilab, Brasil) e centrifugados a 2.000g por 3 min 

a 4° C. O sobrenadante foi coletado e o título viral foi determinado conforme item 4.1.2, em 

células Vero. Os títulos foram expressos como UFP/grama de tecido.  

 

4.1.5 - Teste de Neutralização de Vírus (TNV) 

 

Para mensurar a resposta imune desenvolvida pelos animais infectados com o MAYV, a 

presença de anticorpos neutralizantes anti-MAYV foi averiguada pelo Teste de Neutralização 

de Vírus (TNV). Para tal, o soro dos camundongos infectados (14 μL) foi inicialmente inativado 

a 56°C por 30min. Subsequentemente, o soro foi diluído em série na base 2 (1:80 a 1:10.240) e 

incubado com 100 UFP do MAYV por 1h a temperatura ambiente. Em seguida, essa mistura 

foi usada para infectar monocamada de células Vero em placas de 96 poços. Uma coluna da 

placa foi reservada para o controle de vírus, sendo infectada com 100 UFP do MAYV. Outra 

coluna foi reservada para o controle de células, contendo apenas DMEM 2,5% de SFB. 

As placas foram incubadas a 37 °C em atmosfera de 5% de CO2, até a monocamada de 

células correspondente ao controle de vírus exibir de 100% de morte. Então, as células foram 

fixadas em formaldeído 10% e coradas com cristal violeta 1%. O título de anticorpos 

neutralizantes foi calculado e expresso como o inverso da diluição que reduziu 50% do efeito 

citopático em comparação com o controle do vírus. O título foi expresso em unidades 

neutralizantes (UN) por mililitro de soro. 
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4.1.6 - Estudo dos marcadores de função hepática  

 

A atividade das enzimas AST e ALT foi mensurada nos soros dos animais infectados por ensaio 

colorimétrico, utilizando-se os kits Labtest #Ref.: 52 e 53 (Minas Gerais, Brasil), de acordo 

com recomendações do fabricante. A absorbância das amostras foi determinada a 505nm em 

espectrofotômetro. 

 

4.1.7 - Histopatologia e contagem das células inflamatórias 

 

Para avaliação do processo inflamatório, fragmentos de fígado foram fixados em solução de 

formol tamponado 10%. Em seguida, foram cortados, processados e incluídos em parafina. 

Secções parafinadas (4μm) foram cortadas em micrótomo rotativo (Leica, Alemanha) e as 

lâminas posteriormente coradas com Hematoxilina e Eosina (H&E) no Laboratório de 

Imunopatologia (UFOP, Brasil). Para a coloração, cortes foram desparafinizados e em seguida, 

corados pela Hematoxilina, por 10min e lavados em água corrente, para retirada do excesso do 

corante. Os cortes foram diferenciados em álcool acidulado (100 mL de álcool absoluto e 10 

gotas de ácido clorídrico) e posteriormente, corados pela Eosina. Após a última lavagem em 

água corrente, foram desidratados em 2 banhos de álcool absoluto e levados à estufa a 56º C e 

montados com lamínula e Entellan. 

Os núcleos celulares foram quantificados em 25 imagens (campos) aleatórias, totalizando 

uma área percorrida igual a 35493,7μm2, sendo as imagens visualizadas pela objetiva de 40x e 

digitalizadas através da microcâmera Leica MC170HD associada ao microscópio Leica 

DM5000B. Todas as imagens foram analisadas com o auxílio do software de análise e 

processamento de imagem Leica QwinV3 no Laboratório Multiusuários do Núcleo de 

Pesquisas em Ciências Biológicas da UFOP. O processo inflamatório foi determinado pela 

diferença significativa (p<0,05) entre o número de núcleos celulares presentes nos animais 

infectados pelo MAYV e aquele observado nos animais não infectados± erro padrão. 
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4.1.8 - Dosagem de Malondialdeído (MDA) 

 

Os níveis de Malondialdeído, biomarcador de peroxidação lipídica, foram mensurados 

utilizando-se o kit QuantiChromTMTBARSAssay (DTAB-100, BioAssay Systems, USA). Em 1, 

3, 7 e 10 dpi, 20 mg do fígado dos animais controles e infectados foram homogeneizados com 

200 µL de PBS, pH 7,4 e em seguida centrifugados por 3000 rpm por 10min a 4º C em 

centrífuga Sorvall RC-5B rotor SS34. O sobrenadante foi usado como amostra biológica e os 

níveis de MDA foram mensurados seguindo as recomendações do fabricante. O nível de 

TBARS foi calculado como a concentração de equivalente MDA participando da reação em 

μM. 

 

4.1.9 - Dosagem de Proteína Carbonilada 

 

Os níveis de proteína carbonilada foram determinados de acordo com o método descrito por 

Levine e colaboradores (1994). O método permite detectar derivados carbonílicos formados em 

decorrência da oxidação de proteínas por ERO. No ensaio, emprega-se o 2,4 

dinitrofenilhidrazina (DNPH), que reage com os grupos carbonílicos gerando o produto 

dinitrofenilhidrazona (DNP), a qual pode ser detectado a 370nm em espectrofotômetro. 

Na dosagem, 60mg de fígado foram homogeneizados em 600 μL de tampão fosfato 20 mM 

(pH 6,7) e o homogenato foi centrigugado a 10.000 g por 15 min a 4°C. Em seguida, 100 μL 

do sobrenadante foram transferidos para tubos identificados para as amostras e seus respectivos 

brancos. A absorbância das amostras foi determinada a 370 nm em microplaca no Leitor de 

Elisa (Epoch UV-Vis ELX 800). A concentração das proteínas derivadas de DNPH foi 

calculada usando um coeficiente de absorção molar de 22.000 M-1cm-1. Os resultados foram 

expressos em nmol de DNPH incorporado/mg de proteína. O teor total de proteínas foi 

determinado de acordo com o método descrito por Bradford usando albumina de soro bovino 

(BSA) como padrão (Bradford, 1976). 

 

4.1.10 - Atividade da Mieloperoxidase (MPO) 

 

A atividade de MPO foi medida usando 3,3', 5,5'-tetrametilbenzidina (TMB), brometo de 

hexadeciltrimetilamônio (HTAB), peróxido de hidrogênio (H2O2) e tampão de acetato de sódio 
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(NaOAc) (Schmekel et al., 1990). Inicialmente, 100 mg do homogenato do tecido hepático 

foram centrifugados com 1 mL de HTAB. Em seguida, 75 mL do sobrenadante foram incubados 

com 5 mL de TMB por 5 min a 37°C. A mistura foi incubada com 50 mL de H2O2 por 10 min 

a 37° C. Sequencialmente, foram adicionados 125 μl de tampão acetato de sódio. A absorbância 

foi lida a 630nm. A atividade enzimática foi expressa em U/mg de proteína total. 

 

4.1.11- Determinação do conteúdo de glutationa total, oxidada e da razão GSH/GSSG 

 

Os conteúdos de glutationa total (GSH) e de dissulfeto de glutationa (forma oxidada, GSSG) 

foram determinados em homogenato de fígado utilizando o método de reciclagem com o ácido 

5,5`-ditiobis -[2-nitrobenzoico], DTNB – GSSG proposto por Griffith (1980). Esse ensaio 

utiliza um método cinético baseado na redução do DTNB a TNB (ácido 5-tio-2-nitrobenzoico) 

que pode ser detectado espectrofotometricamente a 412 nm. 

Para o ensaio, 50 mg de tecido foram homogeneizados em 500 μL de ácido sulfossalicílico 

(SSA) 5% (m/v). O homogenato foi centrifugado a 10.000 g por 10 min a 4ºC e o sobrenadante 

foi utilizado na dosagem. Para dosagem de GSH, 10 μL do sobrenadante foram colocados em 

placas de 96 poços e adicionada solução de trabalho. As amostras foram incubadas por 5 min à 

temperatura ambiente. Em seguida, 50 μL de NADPH foram adicionados. As leituras das 

absorbâncias foram realizadas de 1 em 1 minuto, por 5 min, a 412 nm em leitor de ELISA. O 

procedimento para dosagem da GSSG foi o mesmo da Glutationa total, porém a amostra passou 

por uma etapa de derivatização antes da dosagem. Nesse processo, 100 μL do homogenato 

hepático foram adicionados a 2 μL de 2-vinilpiridina. As absorbâncias foram lidas no mesmo 

leitor de placas. A concentração de glutationa reduzida foi obtida subtraindo-se a concentração 

total da glutationa oxidada. A partir desses dados, a razão GSH/GSSG foi calculada. 

 

4.1.12 - Dosagem da atividade total de SOD 

 

A atividade enzimática da enzima SOD foi analisada através de ensaio bioquímico baseado no 

método espectrofotométrico proposto por Marklund (1974), no qual utiliza inibição da 

autooxidação do Pirogalol, que produz uma coloração amarelada cuja intensidade de cor pode 

ser determinada. Este processo é dependente da presença de ânions superóxidos (O2• -). A SOD 

compete com o O2• - formado que é responsável pela redução do MTT à cristais de formazana. 
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Sendo assim, uma unidade da enzima SOD (U SOD) foi definida como a quantidade de enzima 

que reduz a taxa de auto-oxidação do pirogalol em 50%. 

Fragmentos de 20 mg de fígado foram homogeneizados em 200 μL de tampão fosfato 

(50mM, pH 7,0) e em seguida, centrifugados por 10min a 12.000 g a 4° C. O sobrenadante foi 

utilizado como amostra biológica. Após a dosagem, a absorvância foi lida a 570 nm em leitorde 

ELISA. Os resultados foram expressos em U de SOD/mg de proteína. A determinação da 

concentração de proteínas totais em cada amostra foi feita pelo método de Bradford (Bradford, 

1976). 

 

4.1.13 - Dosagem da atividade de CAT 

 

Para dosagem da atividade de CAT foi utilizado o kit ECAT-100 (BioAssay Systems, USA), o 

qual apresenta um sistema que mede diretamente a degradação de H2O2 utilizando um corante 

redox. A alteração na intensidade de cor é diretamente proporcional à atividade da CAT na 

amostra. 

Fragmentos de 10 mg de fígado foram homogeneizados em 200 μL de solução tampão. 

Após centrifugação por 10 min a 12.000 g a 4° C, o sobrenadante foi usado para o ensaio 

seguindo as recomendações do fabricante. Os resultados foram expressos em U de CAT/mg de 

proteína. A determinação da concentração de proteínas totais em cada amostra foi feita pelo 

método de Bradford (Bradford, 1976). 

 

4.2 - Construção e caracterização do um clone infeccioso para o MAYV 

 

4.2.1 - Cultivo de células 

 

Células BHK-21 (Baby hamster kidney), células VERO e células musculares humanas (RD) 

foram mantidas em meio MEM (Minimal essential medium) suplementado com 10% de SFB 

em estufa a 37oC com 5% de CO2. Células de mosquito Aedes albopictus (C6/36) foram 

mantidas em meio Leibovitz L15 com 10% de SFB, 2mM L-glutamina a 28oC. Em todos os 

cultivos, os meios também foram suplementados com antibióticos (penicilina 10.000 U/mL e 

estreptomicina 10.000 g/mL).  

4.2.2 - Preparação de Bactérias Competentes 
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Bactérias Escherichia coli (E. coli) cepa MC1061 estocadas a -80oC em meio Luria Bertani 

(LB: 13 g de Triptona; 6,5 g de Extrato de Levedura; 5 g de Cloreto de Sódio/litro) contendo 

25% de glicerol foram semeadas em placas de Petri contendo meio ágar LB e incubadas a 37o 

C por 18 h. Após isso, foi preparado um pré-inóculo a partir de uma colônia isolada em 3 mL 

de meio LB líquido sob agitação constante de 180 rpm por 16 h. A cultura bacteriana foi 

transferida para 200 mL de meio LB líquido acrescido de antibiótico (25 μg/mL) e incubada a 

37o C sob agitação constante de 180 rpm por aproximadamente 45 min, até atingir uma 

densidade óptica a 600 nm de 0,6 a 0,8. As células foram incubadas em gelo por 10 min e 

centrifugadas (em 4 tubos de 50mL) a 3.750 rpm a 4o C por 10 min. O sobrenadante foi 

descartado e o precipitado foi cuidadosamente ressuspendido em 10 mL de tampão B1 gelado 

(0,42 g MOPS 0,01M, 2 mL RbCl 1M, 200 mL água, pH 7,0). As células foram centrifugadas 

nas mesmas condições eressuspendidas novamente em 10 mL de tampão B2 (4,185 g MOPS 

0,1M, 10 mL CaCl2 1M, 2 mL RbCl 1M, 200 mL água, pH 7,0). Em seguida, as bactérias foram 

incubadas em gelo durante 30 min e centrifugadas por 5 min. O precipitado foi resuspendido 

em 200 μL (por reação) de tampão B2 gelado suplementado com glicerol e a solução foi 

dividida em tubos de microcentrífuga (200 μL/cada). As alíquotas foram armazenadas a -80o C 

até o uso para transformação.  

 

4.2.3- Construção do clone infeccioso do MAYV 

 

A sequência completa da amostra do MAYV BeAr20290 (GenBank número KY618127.1), 

isolada de mosquitos Haemagogus em 1960 no Brasil foi quimicamente sintetizada (GenScript, 

USA) em dois fragmentos, o primeiro fragmento (fragmento 1, contendo os primeiros 6683 pb 

do genoma e sitio de restrição para as enzimas SacI e EcoRI) e o segundo (fragmento 2, 

representando o restante do genoma, com 4.789 pb e calda Poli-A adicionada na extremidade 

3’ do genoma, sitio de restrição para EcoRI e PacI); ambos fragmentos após serem sintetizados 

foram clonados isoladamente no vetor pUC57 pela mesma empresa. 

Para a construção do clone infeccioso do MAYV, foi utilizado o plasmídeo derivado da 

cepa 181/25 (GenBank acesso núm. L37661), previamente usado em estudo da vacina viva 

atenuada do CHIKV (Gorchakov et al., 2012) com sítios de restrição para SacI e PacI (New 

England, Biolabs), contendo um promotor SP6 e gene de resistência a carbonicina (carb) 
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(Coffey e Vignuzzi, 2011). A digestão para isolamento do DNA do vetor foi feita em uma 

reação de 50 μL volume final nas condições: 1.5μL de SacI (20.000U/mL), 1.5μL de PacI 

(20.000U/mL), 5μg do vetor (DNA) e 5 μL de tampão, por 37oC overnight. Para todas as 

reações de digestão, uma amostra não digerida foi testada como controle negativo (CN). A 

digestão linearizou o vetor e o deixou com extremidades homólogas à extremidade 5' e 3' dos 

fragmentos 1 e 2, respectivamente. 

Em seguida, os fragmentos 1 e 2 do MAYV no vetor pUC-MAYV foram crescidos em 

overnight em placas contendo 25 ng/mL de antibiótico. No dia seguinte, 4 colônias isoladas de 

cada fragmento foram adicionadas individualmente ao meio de crescimento líquido e mantidos 

overnight. Os estoques de glicerol das colônias individuais selecionadas foram feitos e o DNA 

foi purificado utilizando o QIAprep® Spin Miniprep Kit. Para confirmação dos dois 

fragmentos, foi feita a digestão dos plasmídeos como descrito abaixo.  

 

4.2.4 - Digestão dos plasmídeos com endonucleases de restrição 

 

As reações de digestão para isolamento e purificação dos fragmentos 1 e 2 foram conduzidas 

nas seguintes condições: 

 

Ø Fragmento 1 + pUCMAYV (VF = 50 μL): 

 

•  10 μL do DNA plasmidial (10 μg/μL) 

•  5 μL de tampão 10X  

•  1 μL SacI (20.000U/mL) 

•  1 μL PacI (20.000U/mL) 

•  31 μL água 

 

Ø Fragmento 2 + pUCMAYV (VF= 50 μL): 

•  10 μL do DNA plasmidial (10 μg/μL) 

•  5 μL de tampão 10X  

•  1 μL EcoRI High Fidelity (HF) (20.000U/mL) 

•  1 μL PacI (20.000U/mL) 
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• 33 μL água  

A mistura foi incubada por 2h a 37°C e a confirmação do tamanho dos fragmentos foi feita em 

gel de agarose 0,8%. Uma vez confirmados, os fragmentos foram cortados do gel e o DNA foi 

purificado utilizando o ZymocleanTM Gel DNA Recovery Kit®.  

 

4.2.5 - Reação de ligação 

 

De posse dos DNA purificados do vetor 181/25 e dos fragmentos 1 e 2 do MAYV linearizados, 

a ligação dos dois fragmentos e do Vetor foi feita utilizando o “Fast LinkT4 DNA Ligase Kit – 

cohesiveends” (ZymoResearch®).  Primeiramente, foi feita a ligação do fragmento 1 ao vetor 

181/25 (que continha um local de restrição SacI, uma sequência promotora de SP6 e os 

primeiros 1.806 nucleotídeos do genoma viral), seguido por um local de restrição EcoRI (para 

clonagem dos fragmentos B).  A estratégia de construção esta representada na figura 11. 

 
Figura 11: Esquema da estratégia para construir o clone infeccioso MAYV. A organização do 
genoma e as posições dos locais de restrição usados para a montagem do clone infeccioso completo são 
mostradas na parte superior. Dois fragmentos de DNA (Frag 1 e 2) que cobrem o genoma completo do 
MAYV foram sintetizados comercialmente. Uma cauda poli-A foi adicionada a jusante do 3′UTR no 
fragmento 2. Os fragmentos individuais foram montados para formar o clone de cDNA completo por 
clonagem gradual usando os locais de restrição descritos e posteriormente ligados ao Vetor contendo o 
promotor SP6. 
 

Todas as reações de ligação foram feitas utilizando proporção de 3:1 (inserto:vetor) em um 

volume final de 15 μL, a 16°C por 16 a 20 h. As transformações foram realizadas pelo método 

do choque térmico (Sambrook e Russel, 2001). Os clones obtidos foram completamente 

sequenciados. Uma vez confirmada a ligação por meio de crescimento de colônias em meio 

seletivo, colônias crescidas overnight foram coletadas, crescidas em meio de enriquecimento e 
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seletivo líquido e o DNA purificado utilizando o QIAprep® Spin Miniprep Kit. Após 

confirmação da ligação em gel de agarose, o fragmento 2 foi inserido em uma segunda reação 

de ligação (condições descritas abaixo), possibilitando a construção do clone completo do 

MAYV. Após transformação, os clones foram confirmados por sequenciamento no núcleo de 

sequenciamento University of North Carolina (UNC). 

As reações de ligação foram conduzidas em duas etapas, nas seguintes condições: 

Ø Fragmento 1 + Vetor 181/25 (VF= 15 μL) 

 

• 1,5 µL de 10x fast link buffer    

• 1,5 µL de ATP (10 mM) 

•  7 μL Vetor  

•  2,3 μL Inserto  

• 1,7 μL água  

• 1 μL ligase 

 

Ø Fragmento 1 + Vetor 181/25 + Fragmento 2 (VF= 15 μL) 

 

• 1,5 µL de 10x fast link buffer    

•  1,5 µL de ATP (10 mM) 

•  2 μL F1 + 181/25  

•  4 μL F2  

• 5μL água  

• 1μL ligase 

 

4.2.6 - Ensaios de restrição enzimática para confirmar a ligação 

 

A fim de confirmar a clonagem dos fragmentos 1 e 2 no vetor 181/25, os plasmídeos extraídos 

das duas colônias conforme no item anterior foram submetidos à uma reação de digestão dupla. 

Para tal, foram adicionados 10 μL do plasmídeo, 1 μL de PacI (New EnglandBiolabs), 1 μL de 
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SacI (New EnglandBiolabs), 5 μL de tampão e 33 μL de água ultrapura. As misturas foram 

incubadas durante 2h a 37°C. Os produtos foram analisados em gel de agarose 0,8%. Uma vez 

confirmada a ligação dos 2 fragmentos ao vetor, foi feita a transformação.  

 

4.2.7 - Transformação de E. coli com os clones selecionados 

 

Após a confirmação dos clones, a fim de adquirir uma maior quantidade de DNA, a reação de 

ligação (Volume = 3 μL) foi introduzida em suspensão de E. coli competente. A mistura foi 

vortexada e incubada em gelo por 10min, seguido de choque térmico (43,5° C por 45 seg). 

Assim, o produto da reação de ligação foi usado para transformar bactérias E. coli competentes 

pelo método do choque térmico. Seguido o choque térmico, 800 μL de meio estéril LB foram 

adicionados em cada reação, seguido por incubação a 37° C a 300 rpm por 40 min. As células 

foram então centrifugadas a 400rpm por 4min, o meio aspirado e o pellet ressuspendido e 

plaqueado em placas de ágar contento meio LB (1 μL/1mL de carb). As placas foram incubadas 

overnight e colônias individuais foram selecionadas para propagação e amplificação dos 

plasmídeos construídos. As colônias obtidas nas placas de transformação foram posteriormente 

crescidas e processadas para isolamento do DNA plasmidial. O DNA purificado foi usado para 

ensaios de confirmação da ligação e foi feita restrição dupla para confirmação da inserção dos 

fragmentos de interesse no vetor de clonagem. 

 

4.2.8 - Geração de RNA viral dos clones, eletroporação e ensaio de infectividade 

 

Para a produção de vírus infecciosos, primeiramente foi feita a linearização do plasmídeo com 

enzimas de restrição PacI e SacI, e em seguida, foi feita extração do DNA por Protocolo padrão 

(C.E. McGee, 2017). Uma vez separados genoma do MAYV (F1 e F2) e vetor, a transcrição 

foi feita in vitro usando o kit mMessage SP6 (Ambion). Após transcrição e análise da 

integridade do RNA em gel de agarose, o RNA foi purificado por extração com fenol-

clorofórmio e precipitação com etanol. Em seguida, 10 µg de RNA foram eletroporados em 

1×107 células BHK-21 como descrito anteriormente; as células foram semeadas em placas de 

75 cm2 em 15 mL de meio L-15. Após 24 e 48 da eletroporação, 10mL de meio de cultura foram 

coletados, titulados e armazenados em alíquotas a -80° C. Diluições em série de 10x de 

sobrenadante de BHK-21 eletroporadas foram semeadas em placas de seis poços contendo 
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5×105 BHK-21 por poço para ensaios de infectividade. Uma alíquota de células eletroporadas 

foi titulada e plaqueada sobre a monocamada de células Vero por meio de ensaio de 

infectividade (Protocolo C.E McGee, 2017). Além disso, foi feito o estoque do vírus e sua 

caracterização fenotípica. 

 

4.2.9 - Caracterização fenotípica do MAYV parental e clone infeccioso 

 

4.2.9.1 - Ensaio de placa e titulação  

 

Células VERO foram semeadas em placas de 12 poços (1×106 células/poço) e mantidas em 

DMEM como descrito anteriormente. No dia seguinte, as monocamadas foram lavadas com 

PBS 1X e infectadas com 200mL de diluições em série 10x do MAYV (isolados parental ou 

clonado) e incubadas a 37°C. Uma hora após a infecção, as monocamadas foram lavadas com 

PBS 1X e cobertas com CMC 0,8%. Após uma incubação de 48 h, as monocamadas foram 

fixadas e coradas (paraformaldeído a 10% cristal violeta a 0,25%). Os títulos do vírus e do clone 

foram expressos em UFP/mL.  

 

4.2.9.2 - Curva de crescimento do MAYV parental e clonado  

 

Para determinar a eficiência de multiplicação do vírus recuperado, o clone infeccioso do MAYV 

bem como a amostra do MAYV BeAr20290 parental foram usados para infectar três diferentes 

linhagens celulares: células de mosquitos C6/36 (ATCC® CRL-1660™), células VERO 

(ATCC® CCL-81™) e células musculares humanas - RD (ATCC® CCL-136™). A curva de 

crescimento foi conduzida infectando as células com o isolado parental do MAYV ou com o 

clone infeccioso em uma multiplicidade de infecção (MOI) de 0,01 em triplicata biológica. 

Amostras do sobrenadante da cultura de células foram coletadas nos tempos indicados (0, 1, 3, 

6, 12, 18, 24 e 48 hpi) e armazenadas a -80° C. O título viral foi quantificado por ensaio de 

placa. 

 

4.2.9.3 - Avaliação de modelo animal para estudo da artrite induzida pelo MAYV 
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Camundongos C57BL/6J de 24 dias de idade foram obtidos do Biotério da University of North 

Carolina (USA) e infectados na pata esquerda com 100 UFP de diferentes isolados do MAYV, 

com o objetivo de estudar se a infecção causa inchaço nas articulações e se esses sinais seriam 

cepa-dependente. Os isolados utilizados na infecção foram: MAYV BeAr20290 (previamente 

descrito); MAYV CH (amostra isolada de humano em 2001 em Iquitos, Peru) e o Una virus 

(UNAV) (amostra isolada em hamsterna Venezuela, em 1997). O objetivo foi analisar 

características fenotípicas in vivo dos isolados do MAYV e de um togavírus intimamente 

relacionado a ele (UNAV) que também causa doença febril acompanhada de artrite e artralgia 

em humanos e que assim como o MAYV, circula na America Central e do Sul (Martins et al., 

2019). Posteriormente será feita a comparação das características fenotípicas desses isolados 

com o clone infeccioso produzido, com ou sem mutações geradas no genoma. Todos os 

experimentos in vivo foram executados em Laboratório Nível de Bioseguranca 3 na University 

of North Carolina (USA).  

 

4.3 - ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram analisados usando o software GraphPadPrism 6.0 e expressos como a média ± 

erro padrão (SEM) de nove amostras por grupo. Para os dados paramétricos, o teste t de Student 

com 95% de confiança foi usado para determinar o nível de diferença entre os camundongos 

infectados com MAYV e os não infectados, onde * p≤0,05, ** p≤0,01 e *** p≤0,001. ANOVA 

unidirecional foi usada para comparar os títulos de vírus no soro e no fígado entre os diferentes 

grupos experimentais e a ANOVA bidirecional foi usada para comparar as células inflamatórias 

no fígado entre os diferentes grupos experimentais. Quando as alterações foram significativas, 

foi realizado o pós-teste de Bonferroni. 
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5 - RESULTADOS 

 

5.1 - SOBREVIDA E EVOLUÇÃO DA DOENÇA 

 

Camundongos BALB/c (3-4 semanas de idade) foram infectados via subcutânea com 105 UFP 

do MAYV e observados diariamente por 10 dias com relação à sobrevida e desenvolvimento 

de sinais clínicos de doença. Todos os animais infectados sobreviveram e o único sinal clínico 

observado foi o menor ganho de peso, nos dias 1 e 3 pi, quando comparado aos animais controle 

(Fig. 12). Nenhum camundongo infectado desenvolveu sinais claros de paralisia, erupção 

cutânea ou de inchaço nas patas a qualquer momento durante o período de observação.  

 

 
 
 
Figura 12: Evolução do peso corporal de camundongos BALB/c infectados ou não com o MAYV. 
O peso dos animais controles e infectados com MAYV foram registrados antes da infecção (dia 0) e em 
diferentes dias após a inoculação (1, 3, 7 e 10). Os dados são expressos como porcentagem de ganho de 
peso, média ± SEM (n=9 por grupo). * p≤0,05 indica diferença significativa em comparação com os 
animaiscontroles, teste t de Student. 
 
 

5.2 - AVALIAÇÃO DA VIREMIA, PRESENÇA DO VÍRUS NO FÍGADO E 

PRODUÇÃO DE ANTICORPOS NEUTRALIZANTES 

 

A presença do MAYV foi investigada no soro dos camundongos infectados, por titulação em 

células Vero, a fim de se conhecer a viremia. Como pode ser observado na Figura 13a, o MAYV 

foi detectado no soro dos animais infectados nos dias 1 e 3 pi, com maior título no dia 1. Por 

sua vez, a presença do MAYV também foi averiguada no fígado dos animais infectados. Altos 

0 1 3 7 10
80

90

100

110

120

BALB/c controles

BALB/c infectados

Dias pi

* *

%
 G

an
ho

 d
e 

Pe
so



CAETANO, C.C.S.                                                                                                     Resultados  

 

53 

 

títulos de vírus foram detectados no fígado dos animais nos dias 1, 3 e 7 pi, sem diferença 

significativa entre os diferentes dias (Fig. 13b). Por sua vez, a presença do vírus não foi 

detectada no soro nos dias 7 e 10 e no fígado no dia 10, pela metodologia utilizada.  

 

 
 
Figura 13: Título do MAYV no soro e fígado de camundongos BALB/c infectados com MAYV. 
Camundongos foram inoculados com 105 UFP do MAYV e em diferentes dias foram eutanasiados e o 
soro e fígado processados para determinação dos títulos de vírus. (a) Título de vírus no soro (UFP/mL) 
(b) Título de vírus no fígado (UFP/g). Ausência de barras indica que o vírus não foi detectado. Os dados 
são expressos como média ± SEM (n=9 por grupo) e os resultados são de três experimentos 
independentes. Os grupos foram comparados usando ANOVA unidirecional com o pós-teste de 
Bonferroni; valor de p significativo é representado no gráfico (a). 
 
 

Para avaliar a resposta imune humoral desenvolvida contra o MAYV, os soros dos animais 

infectados dos diferentes dias foram testados quanto à presença de anticorpos neutralizantes, 

por ensaio de neutralização. Nos dias 7 e 10 pi, os animais infectados exibiram títulos de 

anticorpos neutralizantes de 12.800 e 25.600 UN/mL, respectivamente.  

Assim, a análise de sobrevida, o monitoramento do peso e o título de anticorpos 

neutralizantes fornecem evidências de que camundongos BALB/c (3-4 semanas) desenvolvem 

doença aguda auto-resolutiva frente à infecção pelo MAYV. 
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5.3 - A INFECÇÃO PELO MAYV RESULTA EM DOENÇA HEPÁTICA EM 

CAMUNDONGOS BALB/C 

 

Uma vez que o MAYV foi detectado com elevados títulos no fígado dos animais, em diferentes 

dias pi, o próximo passo foi averiguar um possível comprometimento da lesão hepatica devido 

à ativa multiplicação viral. Assim, níveis sérios das transaminases hepáticas, AST e ALT, foram 

mensurados. Como pode ser observado na Figura 14, uma maior atividade sérica de AST (a) e 

ALT (b) foi observada nos diferentes tempos pi, indicando lesão hepática decorrente da 

infecção.  

 

 
 

Figura 14: Níveis séricos de aspartato e alanina aminotransferases (AST/ALT). Soros de 
camundongos BALB/c controles e infectados com MAYV foram utilizados para determinar os níveis 
de atividade de AST e ALT em diferentes dias após a inoculação. (a) Atividade AST. (b) Atividade 
ALT. Os dados são expressos como a média ± SEM (n = 9 por grupo). * p≤0,05 e ** p≤0,01 indicam 
diferenças significativas em comparação com os animais controles, teste t de Student. 
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Para confirmar alteração hepática causada pela infecção pelo MAYV, foram feitas análises 

histopatológicas de amostras de fígado, e os resultados revelaram alterações características da 

infecção, com presença de focos de células inflamatórias. A análise morfométrica revelou um 

aumento significativo no número dessas células no parênquima hepático dos animais infectados 

dos dias 1, 3 e 7, em comparação com o tecido hepático de camundongos não infectados (Fig. 

15a). As alterações histopatológicas no fígado dos camundongos infectados foram mais 

evidentes nos dias 1, 3 e 7 pi (Fig. 15c, d, e), e estavam ausentes no fígado dos animais 

infectados do dia 10 pi (Fig. 15f). Nota-se também ausência de foco inflamatório no fígado dos 

animais controles (Fig. 15b). O infiltrado inflamatório no parênquima hepático de 

camundongos infectados mostrou predominância de polimorfonucleares, além de linfócitos e 

células de kupffer. Coletivamente, esses resultados indicam que a infecção pelo MAYV induz 

alterações histopatológicas no fígado de camundongos BALB/c. 
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Figura 15: Análise morfométrica e histopatológica em tecidos hepáticos de camundongos controles 
e infectados com MAYV. (a) Morfometria de células inflamatórias em cortes histológicos de fígado de 
camundongos BALB/c infectados com o MAYV. A contagem de células inflamatórias foi feita num 
total de 25 campos em lâminas de fígado, por animal, sendo calculadas as médias. Para comparação das 
células inflamatórias no fígado entre os diferentes grupos experimentais, foi utilizado o teste de análise 
de variância ANOVA Two-way seguido do pós-teste de Bonferroni. A linha tracejada representa o 
número médio de células quantificadas em cortes histológicos hepáticos de animais não infectados. Os 
dados estão representados como média ± SEM onde *p≤0,05, **p≤0,01 e***p≤0,001. Fotomicrografias 
de cortes histológicos do fígado de camundongos infectados experimentalmente com o MAYV. (b) 
Aspecto histológico normal no grupo controle; (c, d, e) Processo inflamatório no grupo do 1º dpi (c), 3º 
dpi (d) e 7º dpi (e). Aspecto histológico compatívelcom o normal no grupo de 10º dpi (f). Coloração: 
Hematoxilina-Eosina. Barra=10μm. 
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5.4 - MAYV INDUZ ESTRESSE OXIDATIVO NO FÍGADO DE CAMUNDONGOS 

BALB/C 

 

Estudos prévios do nosso grupo mostraram que a infecção de células hepáticas humanas HepG2 

pelo MAYV levou a um aumento na produção de ERO e dos biomarcadores de estresse 

oxidativo, malondialdeído e proteína carbonilada, bem como uma diminuição da razão 

GSH/GSSG (Camini et al., 2017b). Assim, para avaliar se tais alterações também acontecem in 

vivo, esses mesmos parâmetros foram avaliados no fígado de camundongos BALB/c infectados 

com o MAYV, em diferentes dias pi.  

Foram avaliados os níveis intra-hepáticos do biomarcador de peroxidação lipídica 

malondialdeído (MDA), que é o produto mais comum gerado após o ataque aos ácidos graxos 

poli-insaturados presentes nas membranas das células pelos radicais livres. Outro biomarcador 

de estresse oxidativo avaliado foi a proteína carbonilada, que é um biomarcador de oxidação 

das proteínas celulares. Como pode ser visto na Figura 16, houve um aumento significativo nos 

níveis de MDA (Fig. 16a) e proteína carbonilada (Fig. 16b) no fígado dos animais infectados, 

nos diferentes dias pi, em comparação aos animais controles. 

Aqui, nós observamos uma predominância de polimorfonucleares no infiltrado 

inflamatório do parênquima hepático dos camundongos infectados pelo MAYV. Assim, uma 

vez que neutrófilos ativados produzem grandes quantidades da enzima mieloperoxidase (MPO) 

e que a maior atividade dessa enzima pode contribuir para a patogênese da doença por produzir 

mais radicais oxidativos, avaliamos também atividade dessa enzima no fígado dos animais. 

Uma maior atividade de MPO foi observada no fígado dos animais infectados, nos diferentes 

dpi, em comparação aos grupos controles (Fig. 16c).  

Por fim, a razão GSH/GSSG também foi usada como um indicador indireto de estresse 

oxidativo, uma vez quea redução dessa razão indica que mais peróxido de hidrogênio (H2O2) é 

produzido no ambiente intracelular e que mais GSH está sendo oxidado a GSSG para 

desintoxicar essa espécie. Como pode ser visto na Tabela III, níveis de glutationa total (T-GSH) 

e sua forma reduzida (GSH) foram significativamente menores no fígado de camundongos 

infectados nos dias 1 e 3 pi, quando comparados aos grupos controles. Por outro lado, nos 

mesmos dias, os níveis de glutationa oxidada (GSSG) aumentaram no fígado dos animais 

infectados. Assim, os valores da razão GSH/GSSG foram significativamente mais baixos no 

fígado dos animais infectados com MAYV nos dias 1 e 3 pi. Contudo, nos dias 7 e 10 pi, não 
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foram observadas diferenças em T-GSH, GSH, GSSG e GSH/GSSG entre os animais controles 

e infectados. 

 
Figura 16: MAYV induz estresse oxidativo no fígado de camundongos BALB/c.Camundongos 
BALB/c foram infectados via subcutânea com 105 UFP do MAYV por 1, 3, 7 e 10 dias. Os homogenatos 
obtidos dos fígados foram utilizados para medir os biomarcadores de estresse oxidativo MDA (a), 
proteína carbonilada (b) e atividade de MPO (c). Média ± SEM (n = 9 por grupo). Os resultados são 
representativos de dois experimentos independentes. *p≤0,05, **p≤0,01 e ***p≤0,001 indicam 
diferenças significativas em comparação com os animais de controle, teste t de Student. 
 



CAETANO, C.C.S.                                                                                                     Resultados  

 

59 

 

Tabela III. Glutationa em fígado de camundongos BALB/c infectados ou não com MAYV 
 Dia 1 Dia 3 Dia 7 Dia 10 

Controle MAYV  Controle MAYV Controle MAYV  Controle MAYV  

T-GSH 5.18±0.14 3.84±0.32** 5.38±0.18 4.62±0.28* 5.55±0.31 6.27±0.35 5.60±0.20 6.10±0.42 

GSH 4.48±0.04 3.04±0.30** 4.73±0.20 4.06±0.28* 5.23±0.22 5.78±0.44 5.54±0.40 5.00±0.35 

GSSH 0.60±0.01 0.68±0.02* 0.60±0.03 0.71±0.02* 0.54±0.04 0.58±0.04 0.62±0.02 0.65±0.06 

GSH/GSSG 6.44±0.38 4.57±0.36** 7.86±0.60 6.05±0.50* 8.66±0.65 9.80±1.19 7.83±0.49 7.68±0.75 

Dados são expressos comomédia ± SEM (n=9) e os níveis de glutationa em µmol/mL.  
*p≤ 0,05e**p ≤0,01indicam diferenças significativas em comparação com os animais de controle, teste 
t de Student. 
 

 
5.5 - A INFECÇÃO PELO MAYV ALTERA ATIVIDADE DE SOD E CAT 

 

Desde que a infecção pelo MAYV resultou em inflamação e alterou os biomarcadores de 

estresse oxidativo no fígado de camundongos BALB/c, o próximo passo foi investigar se a 

infecção também altera as defesas enzimáticas antioxidantes. Para isso, fragmentos de fígado 

foram testados quanto à atividade total de SOD (incluindo SOD1, SOD2 e SOD3) e de CAT. 

Com relação à atividade total de SOD, houve uma diminuição significativa no fígado dos 

camundongos infectados nos dias 3 e 7 pi (22 e 21%, respectivamente), em comparação aos 

camundongos controles (Fig. 17a). Por sua vez, 10 dpi, a atividade total de SOD aumentou 18% 

no fígado de animais infectados (Fig. 17a). Comparado com animais controles, a atividade de 

CAT diminuiu no fígado de animais infectados nos dias 1, 3 e 7 pi (50, 16 e 39%, 

respectivamente) e aumentou 10 dpi (68%; Fig. 17b).  
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Figura 17: MAYV altera a atividade das enzimas SOD e CAT em fígado de camundongos BALB/c. 
Homogenatos foram preparados a partir de fígados de camundongos controles e infectados com MAYV, 
em diferentes tempos (1, 3, 7 e 10 dias) para mensurar a atividade total de SOD (a) e CAT (b). Os 
resultados são expressos como a média ± SEM (n=9 por grupo) e são representativos de dois 
experimentos independentes. *p≤0,05 indica diferença significativa em comparação com os animais 
controles, teste t de Student. 
 
 
 

5.6 - CONSTRUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE UM CLONE INFECCIOSO PARA 

O MAYV 

 

Para a construção do clone infeccioso do MAYV, o vetor 181/25 (contendo 1.806 pares de base 

- bp) foi linearizado com as enzimas SacI e PacI (Fig. 18). Os fragmentos 1 e 2 também foram 

linearizados após purificação de seus respectivos DNA. O fragmento 1 possui os primeiros 

6.683 pb do genoma do MAYV e o fragmento 2, os últimos 4.789 pb. Após a digestão, as 

bandas foram recuperadas do gel de agarose e purificadas. As seguintes concentrações de DNA 

foram obtidas: 181/25: 40ng/µL; Fragmento 1: 110,5ng/µL; Fragmento 2: 50,8ng/µL.  
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Figura 18: Produtos da digestão do vetor 181/25 usado para a construção do clone infeccioso do 
MAYV. (1) Eletroforese em gel de agarose 0,8% do produto da digestão do vetor 181/25 linearizado 
com as enzimas SacI e PacI ficando com extremidades homólogas as dos fragmentos usados para a 
construção do clone infeccioso do MAYV. (PM) Marcador de peso molecular de 1 kb Plus DNA Ladder 
(Invitrogen, CA, EUA); (CN) Controle negativo; (pb) pares de base. 
 

Em seguida, o amplicon correspondente ao fragmento 1 foi ligado no vetor plasmidial 

181/25 utilizando o kit Fast Link T4 DNA Ligase (Thermo Fisher Scientific, EUA) e os 

plasmídeos gerados foram utilizados para transformar células competentes E. coli MC1061. As 

colônias crescidas em placa de agarose, supostamente positivas, foram purificadas, digeridas 

com as enzimas EcoRI e PacI para confirmação da clonagem e da orientação do inserto. A 

Figura 19 mostra um gel de agarose contendo os plasmídeos obtidos após a ligação do F1 + 

Vetor 181/25, demonstrando, pelo tamanho do fragmento, que a ligação foi bem suscedida 

(6.683pb do F1 + 1.806 pb do Vetor @ 8.489pb). As bandas foram recuperadas, o DNA 

purificado e o produto foi usado para uma segunda ligação no fragmento 2 com o objetivo de 

se obter o plasmídeo com o completo genoma do MAYV.  
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Figura 19: Produtos da digestão dos fragmentos 1 e Vetor 181/25 após reação de ligação. (1) 
Eletroforese em gel de agarose 0,8% do plasmídeo 181/25 contendo o fragmento 1 linearizados com as 
enzimas EcoRI e PacI. (PM) Marcador de peso molecular de 1 kb Plus DNA Ladder (Invitrogen, CA, 
EUA); (CN) Controle negativo; (pb) pares de base. 
 
 
Uma vez confirmada a ligação do F1 + vetor, uma segunda ligação foi feita para inserir o F2. 

Após ligação, duas colônias (C1 e C2) crescidas em placas de agarose com meio seletivo foram 

selecionadas. Os plasmídeos gerados após ligação foram utilizados para transformar células 

competentes E. coli MC1061 e o DNA foi purificado. Para confirmar a presença dos dois 

fragmentos ligados ao plasmídeo, o produto da segunda ligação foi submetido a digestão em 

duas condições: 1) Apenas com PacI (condição que lineariza o plasmídeo completo); 2) uma 

dupla digestão com as enzimas PacI e SacI (condição que separa o vetor dos dois fragmentos). 

A digestão enzimática dupla dos plasmídeos mostrou 1 banda de aproximadamente 11.472 pb, 

compatível ao tamanho dos fragmentos sintéticos 1 e 2 ligados do MAYV BeAr20290, 

enquanto a digestão apenas com a enzima PacI mostrou uma banda maior, pois nessa 

construção, estaria incluso o vetor 181/25 (1806pb) (Fig. 20).  
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Figura 20: Dupla digestão enzimática do vetor 181/25 contendo os fragmentos do MAYV 1 e 2. (1) 
Eletroforese em gel de agarose 0,8% do produto da digestão do plasmídeo contendo os fragmentos do 
MAYV sintéticos. (a) Fragmento 1 (6.683pb) foi digerido com as enzimas SacI e PacI; (b) Fragmento 2 
(4.789pb) foi digerido com as enzimas EcoRI e PacI. (M) Marcador de peso molecular 1 kbplus DNA 
Leader (Invitrogen, CA, USA). (CN) Controle negativo. (C1) Colônia 1. (C2) Colônia 2. 
 

Esses plasmídeos que apresentaram insertos com os tamanhos esperados após a digestão 

enzimática (13.278 bp) foram submetidos ao sequenciamento nucleotídico e a sequência foi 

comparada com a amostra do MAYV BeAr202090 parental. Após confirmação da sequência 

completa do MAYV clonado, iniciou-se o processo de geração de vírus infeccioso. O genoma 

de DNA do MAYV contido no plasmídeo foi linearizado e transcrito para gerar RNA viral. 

Após confirmação da integridade do RNA em gel de agarose, o RNA viral resultante da 

transcrição in vitro do clone do MAYV foi usado na eletroporação de células BHK-21. O ensaio 

de infectividade consistiu em infectar células Vero com o sobrenadante coletado das próprias 

células BHK-21 eletroporadas contendo o RNA viral. Diluição seriada desse sobrenadante foi 

feita, em processo semelhante a titulação viral, como descrito abaixo.  

  



CAETANO, C.C.S.                                                                                                     Resultados  

 

64 

 

5.7- CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA DO CLONE INFECCIOSO DO MAYV 

 

5.7.1 - Ensaio de placa 

 

A visualização do efeito citopático foi possível 48h após infecção com as células eletroporadas. 

Os vírus recuperados do clone foram caracterizados inicialmente por ensaio de placa em células 

vero e o título viral do clone infeccioso foi 2,1 x 108 UFP/mL, valor próximo ao título do MAYV 

parental (9,5 x 107 UFP/mL). Uma vez determinado o título, iniciou-se o processo de 

caracterização fenotípica do clone do MAYV gerado.  

 

5.7.2 - Cinética de multiplicação viral 

 

As propriedades de crescimento in vitro dos vírus derivados do clone do MAYV (aqui chamado 

de clone 1) foram primeiramente analisadas em 3 diferentes linhagens celulares (C6/36, Vero 

e RD). Notavelmente, para os 3 tipos celulares analisados, o clone 1 multiplicou em altos títulos, 

sendo que células musculares foram menos permissivas, apresentando títulos menores (Fig. 21).  

 

Figura 21: Curva de multiplicação do clone 1 infeccioso em diferentes linhagens celulares. Células 
Vero, C6/36 e RD semeadas em placa de 12 poços (5 x 104 células/poço) foram infectadas com MAYV 
clone 1 numa MOI de 0,01. Após o inóculo, os sobrenadantes foram coletados nos tempos 0, 3, 6, 12, 
18, 24, 36 e 48hpi. Os títulos virais de cada tempo foram determinados por ensaio de placa, em células 
Vero.Os grupos foram comparados usando ANOVA bidirecional com o pós-teste de Bonferroni. 
**p<0,05 indicam diferenças significativas em comparação com os animais de controle, teste t de 
Student. 
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A comparação da multiplicação de ambos os vírus (parental e clone) durante 48h em células 

BHK-21, Vero e RD revelou um comportamento semelhante dos vírus in vitro e não foi 

observada diferença estatística significativa entre a cinética de multiplicação entre os vírus 

clonado e o parental, nas diferentes células, sugerindo que o clone construído não teve efeito 

significativo na produção de progênie viral (Fig. 22a,b,c). 
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Figura 22: Curva de multiplicação da amostra parental (MAYV BeAr20290) e seu derivado 
clonado (clone 1 MAYV). A cinética de multiplicação foi avaliada infectando células de mosquito 
(C6/36), vero e RD com o isolado parental e o clone infeccioso, com uma MOI de 0,01. As células foram 
coletadas em diferentes tempos pi e o título viral foi quantificado por ensaio de placa, em células Vero. 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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5.7.3 - Modelo animal para estudo da artrite induzida pelo MAYV 

 

Estudos preliminares foram feitos a fim de caracterizar um modelo animal para o estudo da 

artrite induzida pelo MAYV. Como o objetivo principal da geração do clone infeccioso está 

ligado ao estudo de estruturas secundárias do RNA do vírus teoricamente envolvidas na 

patogênese da artrite, consideramos importante uma prévia caracterização in vivo da amostra 

parental do MAYV utilizada no processo de clonagem, para posterior comparação com a 

infecção com o MAYV clonado. Para tal, camundongos C57BL/6J de 24 dias de idade (n=6 

para cada grupo) foram infectados via subcutânea na pata traseira esquerda com 100 UFP dos 

seguintes isolados virais: MAYV amostra BeAr20290; MAYV amostra CH e UNA vírus 

(UNAV). Animais controle (n=4 para cada grupo) foram infectados com PBS. O inchaço nas 

articulações dos animais infectados foi avaliado durante 10 dias com as 3 diferentes isolados 

parentais do MAYV, como mostrado na Fig. 23.  

Comparado aos animais controles, os animais infectados apresentaram inchaço na pata 

esquerda entre os dias 4 e 8 pi. Ainda, as amostras MAYV BeAr202090 e CH induziram maior 

inchaço, principalmente no 6° dpi comparadas ao grupo controle e ao grupo infectado com 

UNAV. Esses dados demonstram um perfil de patologia articular causada pelos diferentes vírus 

e os principais tempos pós-infecção para serem avaliados. Análise histológica das articulações, 

músculos, fígado e cérebro estão sendo realizadas. Assim, o próximo passo será comparar a 

patologia articular entre o isolado MAYV BeAr20290 parental e o clone derivado desse mesmo 

isolado contendo mutações em estruturas secundárias do RNA (regiões não codificantes) a fim 

de caracterizar os determinantes genéticos envolvidos na doença articular causada pelo MAYV.  
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Figura 23: Inchaço articular de pata em camundongos infectados com diferentes isolados do 
MAYV. Camundongos C57BL/6J (24 dias) foram infectados na pata esquerda via subcutânea 
com 100 UFP dois diferentes isolados do MAYV (BeAr20290, CH) e UNAV. Os animais foram 
monitorados diariamente por 10 dias quanto ao inchaço nas articulações. Animais controles foram 
inoculados com meio de cultura. Os grupos foram comparados usando ANOVA unidirecional com o 
pós-teste de Bonferroni. **p ≤0,01indica diferença significativa em comparação com os animais 
controles.  
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6 - DISCUSSÃO 

 

O MAYV foi isolado há décadas e, desde então, estudos vêm sendo conduzidos a fim de 

elucidar suas características biológicas, patogênicas e epidemiológicas. O número de trabalhos 

publicados sobre MAYV entre 1957 e 2015 era cerca de 150, ao passo que apenas de 2015 a 

2019 foram publicados mais de 112 artigos científicos envolvendo o vírus (Pubmed, 2020).  

Esse crescente interesse da comunidade científica em estudar o MAYV deve-se à sua atual 

importância como potencial vírus emergente e perfil epidemiológico similar a de outros 

arbovírus como o CHIKV, DENV e ZIKV. Ainda sim, muitos aspectos sobre a patogênese do 

vírus permancem desconhecidos. 

Nos últimos anos, estudos têm demonstrado que o estresse oxidativo induzido pela infecção 

por agentes virais pode contribuir para a patogênese e gravidade da doença (Camini et al., 

2017a; Dhanwani et al., 2011; Seet et al., 2009; Hosakote et al., 2011; Olagnier et al., 2014; 

Kayesh et al., 2017; Pal et al., 2010). Para o MAYV, já foi demonstrado que a infecção de 

células hepáticas humanas HepG2 culmina com maior produção de ERO, aumento de MDA e 

proteína carbonilada e alterações nas defesas antioxidantes celulares, causando assim estresse 

oxidativo (Camini et al., 2017b).  

Para verificar se esse evento também ocorre após a infecção in vivo com o MAYV, um dos 

objetivos do presente trabalho foi avaliar em fígado de camundongos BALB/c infectados 

marcadores de lesão oxidativa e componentes do sistema de defesa antioxidante. Escolhemos 

o fígado como órgão-alvo, pois é conhecido que, in vitro, linhagens hepáticas são susceptíveis 

e permissivas ao MAYV e ainda que, in vivo, o fígado é considerado um importante local de 

muplicação e disseminaçãodos alfavírus no organismo infectado (Assunção-Miranda et al., 

2013). Adicionalmente, considerando o fígado como órgão central do metabolismo, é de 

extrema relevância utilizá-lo como modelo de estudo na tentativa de explorar os mecanismos 

do hospedeiro envolvidos na fisiopatologia de doenças.   

O presente estudo revelou que a doença causada pelo MAYV em camundongos BALB/c 

de 3-4 semanas de idade foi aguda e auto-resolutiva, com viremia nos dias iniciais pi (1 e 3 

dias) e efetiva resposta imune humoral em tempos tardios (7 e 10 dpi). Os animais infectados 

apresentaram uma menor porcentagem de ganho de peso nos dias 1 e 3 pi, mas com progressiva 

recuperação a partir do dia 7 pi. A ausência de mortalidade observada entre os animais 

infectados pode ser explicada pela idade desses no momento da infecção, visto que o sistema 
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imunológico já está bem estabelecido, contribuindo para que os mesmos superassem a 

letalidade. 

Poucos trabalhos têm avaliado modelos animais para estudo do MAYV e os existentes são 

recentes. Weise e colaboradores (2014) inocularam camundongos CD1 de 28 dias de idade com 

o MAYV em um estudo de uma vacina viva atenuada. Os animais foram infectados por via 

subcutânea com 105 UFP de um isolado selvagem do MAYV e todos os animais sobreviveram 

à infecção. Os autores relataram que os camundongos selvagens infectados perderam peso 

inicialmente e o recuperaram mais tarde. Posteriormente, Santos e colaboradores (2019) 

caracterizaram o envolvimento de vários órgãos e tecidos na infecção pelo MAYV. A infecção 

de camundongos BALB/c de 2 semanas resultou em altos níveis séricos de citocinas pró-

inflamatórias, bem como causou artrite e miosite (com início em 3 dpi). Apesar de o parênquima 

hepático não ter sido avaliado histologicamente nesse trabalho, a detecção de partículas virais 

infecciosas no fígado dos animais foi similar ao nosso estudo, com um pico no título de vírus 

nos dias 1 e 3 pi, com redução gradual aproximadamente em 5 dpi. No entanto, diferentemente 

do nosso estudo, sinais clínicos da doença como perda de pêlos, postura curvada e irritação 

ocular foram observados nos animais infectados. Essa discrepância pode ser explicada devido 

às diferenças experimentais entre os dois estudos como a idade dos animais, isolado viral 

utilizado e a via de infecção.  

Ainda mais recentemente, Figueiredo e colaboradores (2019), ao utilizar camundongos tipo 

selvagem (WT) de diferentes idades, camundongos adultos deficientes para o receptor de 

Interferon tipo I (IFNAR-/-) e camundongos adultos deficientes para o gene-1 de ativação de 

recombinação (RAG-/-), demonstraram que a idade, a imunidade inata e a imunidade adaptativa 

são importantes para restringir a multiplicação do MAYV e, ainda, que a imunidade adaptativa 

também está envolvida no dano tecidual induzido pelo vírus.  

Em nosso estudo, partículas virais infecciosas foram recuperadas do fígado dos animais 

infectados nos dias 1, 3 e 7 pi, reforçando que esse é um órgão susceptível à multiplicação do 

MAYV. Ainda, o aumento dos níveis séricos de AST/ALT em animais infectados em todos os 

tempos pi confirmaram alterações na função hepática. Além disso, a análise histológica dos 

tecidos hepáticos de camundongos infectados com MAYV revelou aumento significativo no 

infiltrado inflamatório nos dias 1, 3 e 7 pi. Corroborando nosso estudo, Dupuis-Maguiraga e 

colaboradores (2012) demonstraram em camundongos, a disseminação do CHIKV, no qual o 

sangue levaria o vírus para os órgãos-alvo, como fígado, músculo e articulações. Nesses tecidos, 
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a infecção foi associada à infiltração de células inflamatórias, principalmente durante a 

multiplicação viral, levando a eventos patológicos associados à infecção tecidual. Outro estudo 

relatou a presença de focos necróticos com infiltração de polimorfonucleares e linfócitos, 

proliferação de células Kupffer e presença de células apoptóticas no fígado de camundongos 

albinos suíços recém-nascidos infectados com CHIKV (Dhanwani et al., 2012).  

Em seguida, investigamos se a infecção pelo MAYV poderia alterar a homeostase redox 

no fígado de camundongos BALB/c. Para tal, mensuramos os níveis de malondialdeído (MDA) 

e proteína carbonilada como indicadores de dano oxidativo em lipídios e proteínas, 

respectivamente. O MDA é um aldeído gerado pela ação dos radicais livres nos ácidos graxos 

das membranas celulares (Toyokuni, 1999), e a proteína carbonilada é um produto da oxidação 

ou carbonilação de proteínas, que pode causar alteração na função da proteína (Dalle-Donne, 

2006). Um aumento significativo foi observado em ambos os biomarcadores em todos os 

momentos pi, mesmo quando a presença do vírus não foi mais detectada.   

Adicionalmente, também avaliamos se a atividade da enzima MPO foi alterada no fígado 

dos animais infectados como um índice indireto de ativação de neutrófilos. Quando os 

neutrófilos são ativados, a liberação de MPO ocorre no compartimento do fagossomo e 

extracelular. Concomitantemente, a enzima NADPH oxidase atua como fonte de radicais do 

peróxido de hidrogênio (H2O2), que por sua vez funciona como cofator na geração de oxidantes 

pela MPO. Esses oxidantes gerados desempenham um papel central na morte microbiana e 

inativação viral (Davies et al., 2008); no entanto, a geração excessiva dessas espécies reativas 

tem sido associada a danos nos tecidos devido ao acúmulo de processos oxidativos mediados 

pela peroxidase. Esses fatores levam à progressão de várias doenças e particularmente 

patologias relacionadas a injúrias inflamatórias (Arnhold & Flemmig, 2010). Em nosso estudo, 

um aumento na atividade de MPO foi observado no fígado de camundongos infectados com 

MAYV em todos os momentos após a infecção. 

Como próxima abordagem, medimos o conteúdo hepático de glutatina total (T-GSH), bem 

como suas formas reduzida (GSH) e oxidada (GSSG), dado que a glutationa é o principal tiol 

não protéico encontrado no fígado, com papel antioxidante, responsável por manter o ambiente 

intracelular redutivo (Kretzschmar, 1996). Assim, alteração no sistema glutationa é indicativo 

de desequilíbrio redox. Nos primeiros tempos pi (1 e 3 dias), o conteúdo de T-GSH e GSH 

diminuiu nos grupos infectados com MAYV, em comparação com os grupos controles, 

enquanto os níveis de GSSG aumentaram. Isso causou redução da razão GSH/GSSG, que 
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reitera a evidência de estresse oxidativo, uma vez que indica que mais H2O2 está sendo 

produzido e mais GSH sendo oxidada a GSSG para detoxificar essa ERO. 

Coletivamente, os resultados aqui obtidos (aumento dos biomarcadores de estresse 

oxidativo, da atividade de MPO, e redução da relação GSH/GSSG) deixam evidente que o 

estresse oxidativo ocorre na infecção in vivo pelo MAYV. Esses dados estão em concordância 

com os resultados obtidos in vitro (Camini et al., 2017b) e reforçam que o estresse oxidativo é 

um evento conpíscuo após a infecção pelo MAYV. Cavalheiro e colaboradores (2016) também 

demonstraram que células de macrófagos murinos RAW 264.7 infectadas pelo MAYV também 

apresentaram um aumento na geração de ERO nos tempos iniciais da infecção. Ainda, em 

células de neuroblastoma SH-SY5Y, a infecção pelo CHIKV causou estresse oxidativo pelo 

aumento dos níveis de MDA e diminuição do nível intracelular do GSH (Dhanwani et al., 2012). 

Sabe-se que o estresse oxidativo resulta da interrupção ou desregulação do ambiente redox 

celular, seja pelo excesso de ERO presente ou por uma redução ou incapacidade de ação das 

defesas antioxidantes. Assim, o próximo passo foi avaliar se a infecção pelo MAYV em fígado 

de camundongos BALB/c poderia modificar alguns importantes componentes do sistema de 

defesa antioxidante. Para tal, avaliamos as atividades das enzimas SOD e CAT. As 

metaloenzimas SOD (1, 2 e 3) são a primeira linha do sistema de defesa enzimático que 

protegem os alvos do ataque do ânion superóxido (O2• -), convertendo-o em H2O2 (Perry et al., 

2010), enquanto a enzima CAT converte H2O2 em água e oxigênio (Masters et al., 1986). 

Nesse trabalho, em geral, a atividade de SOD e CAT no fígado dos camundongos 

infectados diminuiu nos dias 1, 3 e 7 pi. No entanto, 10 dpi, a atividade de ambas as enzimas 

estava aumentada. Embora tenha sido relatada previamente em nosso estudo uma maior 

atividade de SOD e CAT na infecção in vitro pelo MAYV, aqui observamos uma diminuição 

na atividade dessas enzimas logo após a infecção. Uma explicação para essas discrepâncias 

pode ser porque o estresse oxidativo pode ser ativado por diversos mecanismos, por exemplo, 

através do fator de transcrição Nrf2, que controla o sistema antioxidante envolvido no 

metabolismo redox (Ivanov et al., 2017). Assim, na biologia redox, variações celulares, 

teciduais e temporais podem ser cruciais para as funções fisiológicas das enzimas antioxidantes 

durante a infecção. 

Geralmente, os vírus afetam o sistema redox celular causando desequilíbrio na homeostase; 

no entanto, o efeito da infecção nas defesas antioxidantes depende do vírus, tipo de célula e 

tempo de infecção. Vários estudos mostram diferentes tipos de alterações na atividade das 
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enzimas SOD e CAT após infecções por diferentes vírus, no entanto, o que mais se observa são 

excesso na produção de ERO e depleção das defesas antioxidantes, culminando com o estresse 

oxidativo. Por exemplo, Dhanwani e colaboradores (2011) relataram diminuição da atividade 

da CAT no fígado de camundongos recém-nascidos infectados com CHIKV 10 dpi, o que 

reforçou a resposta ao estresse na patogênese do chikungunya. Camundongos infectados com 

DENV-2 tiveram aumento de MDA e da razão GSSG/GSH, com diminuição da atividade de 

CAT e SOD no soro e no fígado (Wang et al., 2013). Já foi demonstrado que a infecção pelo 

vírus da hepatite B causa redução da SOD1 e aumento dos níveis de MDA (Ha et al., 2010). Na 

infecção pelo vírus sincicial respiratório (RSV), foi demonstrada uma diminuição nas 

atividades de SOD, CAT e glutationa peroxidase (GPx) nos pulmões de camundongos 

infectados nos dias 1, 3 e 5 pi (Hosakote et al., 2011).  

Esse foi o primeiro estudo a relatar um modelo animal no desenvolvimento de estresse 

oxidativo na injúria hepática após a infecção pelo MAYV, no qual a infecção é capaz de induzir 

aumento nos níveis de biomarcadores de estresse oxidativo e alterar o sistema antioxidante. 

Embora as conclusões sobre as vias oxidativas específicas que contribuem para a patogênese 

do MAYV não estejam bem elucidadas, este estudo torna viável uma abordagem eficaz para 

analisar a doença hepática na infecção pelo MAYV e pôde esclarecer alguns mecanismos 

precoces que operam na resposta do hospedeiro após a infecção, além de contribuir para futuras 

abordagens terapêuticas na doença pelo MAYV, especificamente aquelas baseadas em 

compostos antioxidantes. 

Nesse sentido, em um estudo recente publicado por nosso grupo de pesquisa, foi 

demonstrado que a silimarina, um flavonoide natural extraído da planta Silybum marianum, 

mostrou potente atividade antiviral conta o MAYV, além de reverter os danos oxidativos 

causados pela infecção em células HepG2 (Camini et al., 2018). Estudos vêm sendo conduzidos 

no nosso laboratório com o intuito de avaliar o efeito antiviral, antioxidante e hepatoprotetor da 

silimarina após a infecção pelo MAYV, utilizando o mesmo modelo animal do presente 

trabalho. 

Até aqui elucidamos alguns fatores do hospedeiro que podem contribuir para a patogênese 

do MAYV. Adicionalmente, evidências mostram que, além dos fatores do hospedeiro, a 

patogênese dos alfavírus é também influenciada pelo papel que a genética viral desempenha no 

desenvolvimento da doença (Baxter & Heise, 2018). Nesse sentido, a pesquisa com alfavírus 

tem tido progresso notável nas últimas décadas com o advento dos sistemas de genética reversa.  
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Nos sistemas atuais de genética reversa para alfavírus, os genomas virais são geralmente 

manipulados por protocolos de clonagem em E. coli, os quais envolvem seriadas reações de 

amplificação, digestão e ligaçãoin vitro (Jiang et al., 2015; Tsetsarkin et al., 2006). Essa seria a 

etapa de construção de um clone infeccioso a partir do genoma de um vírus parental em que o 

inserto e o vetor, com extremidades homólogas, são introduzidos na bactéria e clonados. O 

objetivo de construção de um clone se deve ao fato de que, a partir de manipulação do genoma 

viral, torna-se possível a determinação dos fatores genéticos envolvidos na modulação da 

infectividade e multiplicação viral.  

Assim, como segunda abordagem, o presente estudo descreveu a síntese e caracterização 

de um clone viral infeccioso derivado da amostra do MAYV BeAr20290, isolada de mosquitos 

no Brasil. O objetivo foi construir um clone infeccioso capaz de multiplicar em células e causar 

doença em modelo animal. Assim, nossos resultados mostram que o clone do MAYV foi 

construído com sucesso por manipulação genética a partir de 2 fragmentos do genoma viral. 

Após a construção e eletroporação em células BHK-21, o título do clone em células Vero obtido 

por ensaio de placa foi 2,1 x 108 UFP/mL, o que permitiu caracterizá-lo como infeccioso. Após 

essa etapa, o clone recombinante contendo o genoma completo do MAYV foi testado 

fenotipicamente através de curva de multiplicação em três linhagens celulares: Vero, C6/36 e 

RD. O aumento do título do vírus ao longo do cultivo (48h) confirmou que o sistema 

desenvolvido em E. coli foi funcional para a geração de partículas virais infecciosas do MAYV 

para todos os tipos celulares testados.  

Adicionalmente, a comparação da cinética de multiplicação do clone gerado com a do vírus 

parental MAYV BeAr20290 não mostrou diferença entre os vírus para todas as linhagens 

celulares testadas. Isso significa que o clone infeccioso descrito aqui representa potencial 

ferramenta para o estudo da patogênese do MAYV, pois pode multiplicar e produzir progênie 

de forma similar ao seu derivado parental. No futuro, como o vírus recombinante será usado 

para estudos de patogênese e resposta imune, é de fundamental importância que ele conserve 

as características do vírus selvagem, de modo que represente com mais fidelidade as situações 

de infecções naturais. Nesse caso, evitar que o vírus sofra mutações adaptativas é essencial. 

Para garantir isso, o vírus selvagem também não deve ser passado muitas vezes em laboratório 

antes de seu genoma ser usado para a construção de um vírus recombinante (Vasilakis et al., 

2009). 



CAETANO, C.C.S.                                                                                                       Discussão 

 

75 

 

Uma vez que a técnica de genética reversa é considerada uma importante ferramenta 

molecular para o estudo de vírus RNA, clones de cDNA infecciosos têm sido produzidos para 

vários vírus conhecidos como CHIKV, SINV, SFV, VEEV e RRV. Para o MAYV, o primeiro 

clone de cDNA infeccioso completo relatado (título de 4 x 107 UFP/mL) foi a partir da amostra 

MAYV CH isolada no Peru em 2001 (Weise et al., 2014), o que permitiu o estudo de uma 

vacina viva atenuada para o MAYV.  

Recentemente, Li e colaboradores (2019) desenvolveram um clone infeccioso do MAYV 

utilizando fragmentos do genoma do mesmo isolado viral utilizado no presente estudo (BeAr 

20290), com inserção de um gene reporter que expressa a proteína fluorecente verde (GFP). O 

objetivo foi avaliar a atividade antiviral por detecção direta do sinal fluorescente. Isso permitiu 

evoluir no screeninge desenvolvimento de um sistema de análise antiviral mais eficiente, 

crucial para a triagem de candidatos antivirais contra o MAYV. Um mês depois, o trabalho 

publicado por Weger-Lucarelli e colaboradores (2019) mostrou a construção e caracterização 

de clones infecciosos derivados do MAYV TRVL 4675 (isolada em humanos) e TRVL 15537 

(isolada em mosquito) em Trinidad e Tobago no ano de 1950. Ambos os isolados parentais do 

MAYV se multiplicaram eficientemente em cultura de células e, como demonstrado no nosso 

estudo, os clones infecciosos também apresentaram a mesma cinética de crescimento dos virus 

parentais in vitro. Ainda, a infecção de camundongos CD-1 imunocompetentes com a amostra 

selvagem do MAYV e com os clones também teve comportamento semelhante em termos de 

viremia, níveis séricos de RNA, perda de peso e mortalidade. Esses dados sugeriram que o 

MAYV derivado do clone será útil no mapeamento de determinantes genéticos da patogênese 

e pode fornecer um ponto de partida para a geração de uma vacina recombinante.  

Apesar dos autores supracitados possuirem similar processo de construção do clone 

infeccioso do MAYV proposto em nosso estudo, o objetivo da aplicação difere, uma vez que a 

hipótese científica do nosso trabalho se baseia no fato de que específicos fatores genéticos 

compostos por elementos estruturais do RNA viral em regiões não codificantes do genoma 

influenciam na multiplicação e patogênese da artrite induzida pelo MAYV. Esses elementos 

estruturais são chamados de estruturas secundárias de RNA viral, que têm sido recentemente 

estudadas como elementos essenciais na multiplicação e na patogênese de vírus como CHIKV 

(Kendall et al., 2019), SINV (Kutchko et al., 2018) e DENV (Villordo et al., 2016). 

Primeiramente, é necessária a identificação precisa de todas as estruturas secundárias do RNA 

do vírus em estudo. Dessa forma, essas regiões de RNA podem ser rompidas por mutação e, 
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produzindo mutantes estáveis, torna-se possível o estudo das variações genéticas que 

influenciam a multiplicação e patogênese viral (Dethoff et al., 2018). 

Uma vez caracterizado o clone que pode eficientemente infectar células, o próximo passo 

do nosso trabalho foi caracterizar a patogênese articular infectando camundongos C57BL/6J de 

24 dias de idade com duas diferentes amostras selgavens do MAYV e com o UNAV, outro 

membro do gênero Alphaviruse família Togaviridade. Os vírus MAYV CH e BeAr 20290 

induziram um maior inchaço na pata traseira dos animais entre 4 e 8 dias pi, comparando com 

os animais controles e com o UNAV, que por sua vez, produziu inchaço com relação aos 

animais controle nos mesmos dias pi, mas em níveis inferiores comparado aos animais 

infectados com MAYV. Como a mesma cepa utilizada para construir o clone (BeAr 20290) foi 

capaz de induzir inchaço na pata dos animais, o próximo passo será também analisar a 

capacidade do clone infeccioso em infectar animais e causar inchaço nas articulações, 

possibilitando a comparação fenotípica da patogênese entre eles (experimento em andamento). 

A partir desses resultados, a incorporação de mutações no genoma viral (mais especificamente 

em estruturas secundárias do RNA) permitirá o acesso a informações importantes sobre a 

mulplicação e patogênese do MAYV. 

Assim, a perspectiva para o presente trabalho é gerar mutantes estruturais a partir do clone 

de cDNA do MAYV construído e inserir no genoma viral fragmentos contendo mutações que 

rompem a estrutura secundária de RNA do vírus previamente identificada. Após ser confirmado 

por sequenciamento, a avaliação fenotípica do vírus mutato poderá ser realizada. Madden e 

colaboradoes (2019) identificaram essas estruturas secundárias do RNA do CHIKV e dados não 

publicados mostraram que essas regiões têm papel importante na artrite induzida pelo vírus in 

vivo. Dessa forma, como essas estruturas geralmente não são conservadas entre vírus do mesmo 

gênero (Kutchko et al., 2018), um screening de novas estruturas para o MAYV está sendo 

realizado pelo grupo.  

Portanto, nossos resultados apontam para o potencial uso do clone infeccioso com genoma 

completo do MAYV como recurso para analisar os determinantes genéticos da virulência, 

multiplicação e patogênese do MAYV, bem como estudar compostos antivirais e desenvolver 

vacinas contra o vírus. Essa pesquisa visa uma melhor compreensão dos fatores moleculares 

virais associados à fisiopatologia do MAYV, que serão identificados por meio do 

desenvolvimento de diversas ferramentas com o uso da genética reversa viral. 
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7 - CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados apresentados neste trabalho, elucidamos primeiramente, possíveis 

fatores que contribuem para a patogênese do MAYV em modelo animal. Nossos resultados 

revelaram que camundongos BALB/c infectados com MAYV apresentam redução no ganho de 

peso, altos níveis de viremia, alta carga viral hepática e resposta de anticorpos neutralizantes. 

A infecção também aumenta os níveis séricos de AST e ALT e o número de células 

inflamatórias no parênquima hepático, caracterizando dano ao fígado. A doença mostrou-se 

aguda, mas auto-resolutiva, com envolvimento do estresse oxidativo no fígado dos animais 

infectados, como indicado por um aumento nos níveis de MDA, proteína carbonilada, atividade 

de mieloperoxidase (MPO) e redução na razão GSH/GSSG. Em relação aos antioxidantes 

enzimáticos, de uma maneira geral, foi observada uma menor atividade das enzimas SOD e 

CAT no fígado dos animais infectados logo após a infecção. Assim, os resultados deste estudo 

sugerem que o desequilíbrio redox pode ter contribuído para a hepatopatologia desencadeada 

pelo MAYV e abre perspecticas de estudos envolvendo compostos antioxidantes como maneira 

de proteger contra os danos causados pela infecção.  

Adicionalmente, este trabalho culminou com a construção e caracterização de um clone 

infeccioso do MAYV por meio da clonagem dos segmentos correspondentes ao genoma 

completo do MAYV. Após transcrição in vitro e o RNA viral eletroporado, a análise fenotípica 

indicou que o clone é funcional, pois foi eficientemente transfectado e replicado em células 

BHK-21. Além disso, o clone infeccioso do MAYV apresentou uma efetiva multiplicação em 

células de diferentes linhagens celulares e o sequenciamento e o alinhamento da sequência 

genômica mostrou similaridade entre genoma da amostra original e clonada. Dessa forma, o 

clone infeccioso contendo o genoma completo do MAYV produzido aqui será útil no 

mapeamento de determinantes genéticos da patogênese. Por fim, com a possibilidade de 

aplicação de sistemas de genética reversa, o presente trabalho espera contribuir para a virologia 

molecular, estudos de patogênese, triagem de compostos antivirais e elaboração de estratégias 

vacinais contra essa arbovirose. 

Coletivamente, nossos resultados ampliaram o conhecimento da patologia induzida pelo 

MAYV a nível celular e molecular e será útil na elaboração de novas estratégias, permitindo 

um melhor entendimento dos mecanismos da doença induzida pelo MAYV.  
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8 - PERSPECTIVAS 

 

• Entender os mecanismos pelos quais o estresse oxidativo contribui para a patogênese 

do MAYV, incluindo a patogênese da artrite; 

• Estudar compostos antioxidantes com o intuito de reverter os danos oxidativos causados 

pela infecção e assim prospectar fármacos para o tratamento da doença;  

• Gerar vírus (a partir do clone infeccioso) que carreiam mutações em estruturas 

secundárias do RNA; 

• Caracterizar os vírus mutados e compará-lo fenotipicamente com o vírus parental in 

vitro com objetivo dedefinir as propriedades replicativas e in vivo para investigar a 

patogênese; 

• Identificar os determinantes de virulência e alterações genéticas virais que contribuem 

para a doença.  
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ANEXO I 

Certificado de Protocolo n°. 2016/50 aprovado pela Comissão de Ética no uso de animais 
(CEUA) da UFOP (Animal BALB/c).  
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