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RESUMO 
 

Embora pouco conhecido pela população, o vírus Mayaro (MAYV), agente etiológico da 

Febre Mayaro, é responsável por causar doença febril aguda inespecífica, na qual a maioria 

dos pacientes desenvolve artrite/artralgia incapacitante e persistente. A Febre Mayaro é uma 

doença negligenciada e subnotificada, sem tratamento ou vacina, que vem ganhando 

atenção nos últimos anos após a observação laboratorial da competência do vetor urbano 

Aedes aegypti transmitir o vírus. Além disso, com a crescente modificação humana do 

ecossistema, os casos de Febre Mayaro estão sendo cada vez mais relatados fora de áreas 

florestais endêmicas, sendo um alerta sobre a possibilidade de estabelecimento de uma 

epidemia em um futuro próximo. Assim, para mitigar a falta de informações sobre os 

aspectos patológicos decorrentes da infecção pelo MAYV, descrevemos anteriormente o 

envolvimento do estresse oxidativo em cultura de células hepáticas infectadas e também em 

um modelo animal susceptível à infecção. Esses trabalhos ascenderam questões sobre uma 

possível abordagem terapêutica utilizando compostos antioxidantes na tentativa de modular 

o dano celular oxidativo desencadeado pelo MAYV. Então, mostramos que a silimarina, um 

complexo de antioxidantes obtido da erva Silybum marianum, atenuou o estresse oxidativo 

induzido pelo MAYV, bem como foi capaz de exercer atividade antiviral em cultura de 

células, uma vez que reduziu significativamente a multiplicação viral. Dessa forma, esses 

resultados in vitro nos levaram a determinar se a silimarina poderia reduzir o dano hepático 

e a inflamação, além do estresse oxidativo e da multiplicação do MAYV após a infecção em 

um modelo animal imunocompetente. Assim sendo, no presente trabalho, demostramos que 

camundongos BALB/c (3 semanas) infectados via subcutânea com o MAYV são 

susceptíveis à infecção, sem mortalidade, mas com menor ganho de peso, hepatomegalia, 

esplenomegalia, anemia, trombocitopenia, leucopenia e aumento dos níveis séricos das 

transaminases hepáticas. Ainda, no fígado desses animais observamos aumento de 

citocinas pró-inflamatórias, infiltrado inflamatório, aumento dos biomarcadores de estresse 

oxidativo e redução do sistema de defesa antioxidante. No entanto, no grupo de animais 

infectados e tratados com silimarina (100mg/kg/dia via gavagem) durante 5 dias, todos 

esses parâmetros foram revertidos ou significativamente melhorados, e a detecção de carga 

viral no fígado, baço, cérebro, músculo quadríceps e pata foi significativamente reduzida. 

Portanto, este trabalho reforça os potentes efeitos hepatoprotetor, antioxidante, anti-

inflamatório e antiviral da silimarina contra a infecção por MAYV, demonstrando seu 

potencial terapêutico contra a Febre Mayaro. 
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ABSTRACT 
 

Although little known by the population, infection caused by Mayaro virus (MAYV) is 

responsible for causing acute nonspecific fever, in which many patients develop 

incapacitating and persistent arthritis/arthralgia. Mayaro fever (MF) is a neglected and 

underreported disease, without treatment or vaccine, which has gained attention in recent 

years after the competence of Aedes aegypti (urban vector) to transmit MAYV was observed 

in the laboratory. In addition, with the increasing human modification of the ecosystem, MF 

cases are being increasingly reported outside of endemic forest areas, being a warning 

about the possibility of establishing an urban cycle in the near future. Thus, to mitigate the 

lack of information about the pathological aspects of MAYV, we previously described the 

involvement of oxidative stress in MAYV infection in liver cell culture and in a non-lethal 

mouse model. These works raised questions about a possible therapeutic approach using 

antioxidant compounds in an attempt to modulate the oxidative cell damage associated with 

the virus. Then, we showed that silymarin, an antioxidant complex obtained from the herb 

Silybum marianum, attenuated MAYV-induced oxidative stress and inhibited its replication in 

liver cells. So, these promising in vitro results have taken us to determine whether silymarin 

could reduce liver damage and inflammation, as well as oxidative stress and MAYV 

replication after infection in an immunocompetent animal model. In this way, we showed that 

MAYV-infected BALB/c mice after 5 days exhibited reduced weight gain, hepatomegaly, 

splenomegaly, anaemia, thrombocytopenia, leukopenia, increased serum levels of hepatic 

transaminases, increased pro-inflammatory cytokines and foci of hepatic inflammation, 

increased hepatic levels of oxidative damage biomarkers and reduced antioxidant defense 

system. However, in animals infected treated with silymarin (100mg/kg/day via gavage) all 

these parameters were reversed or significantly improved, and detection of viral load in liver, 

spleen, brain, thigh muscle and footpad was significantly reduced. Therefore, this work 

reinforces the potent hepatoprotective, antioxidant, anti-inflammatory, and antiviral effects of 

silymarin against MAYV infection, demonstrating its therapeutic potential against Mayaro 

Fever disease. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A globalização das arboviroses, doenças causadas por arbovírus, vem se tornando a cada 

ano uma situação preocupante em relação à saúde pública. Sabe-se que a maior parte 

dessas arboviroses são pouco caracterizadas e negligenciadas, principalmente por 

acometerem países pobres. Ainda, vários fatores contribuem com a rápida disseminação 

dos arbovírus, como a modificação humana do ecossistema por meio de desmatamentos, 

crescimento populacional e urbanização descontrolados, o alto fluxo de pessoas pelo 

mundo, condições climáticas apropriadas para a disseminação dos vetores, resistência dos 

vetores a inseticidas, dentre outros (Weaver; Reisen, 2010; Devaux, 2012; Figueiredo, 

2015).  

O vírus Mayaro (MAYV) é um arbovírus mantido na natureza em um ciclo silvestre 

envolvendo artrópodes hematófagos e vertebrados, como primatas não-humanos e 

pequenos mamíferos. Desde sua identificação em 1954, em Trinidad e Tobago, o MAYV era 

conhecido por ser endêmico de áreas florestais, circunscrito a mamíferos silvestres ou 

humanos ribeirinhos, longe de metrópoles, sendo transmitido principalmente pelo vetor de 

hábito silvestre Haemagogus janthinomys (Anderson et al., 1957; Azevedo et al., 2009). 

Entretanto, nos últimos anos, surtos de Febre Mayaro têm aumentado consideravelmente 

nos centros urbanos, e uma evidência sorológica de infecção por MAYV em doadores de 

sangue foi identificada recentemente na cidade de São Carlos/SP, no sudeste do Brasil 

(Romeiro et al., 2020; Silveira-Lacerda et al., 2021). Além disso, estudos já destacaram que 

pode estar ocorrendo uma mudança silenciosa no padrão de dispersão do MAYV, como 

resultado da má vigilância epidemiológica, principalmente em tempos de pandemia de 

SARS-Cov-2 em que os casos de arboviroses podem ter sido mascarados, tendo em vista a 

redução significativa no número de casos nas Américas em 2020 e 2021 (Lorenz; Ribeiro; 

Chiaravalloti-Neto, 2019; OPAS, 2021). Apesar de ainda não existirem evidências que 

corroborem com uma transmissão eficiente do MAYV em um ciclo urbano, a susceptibilidade 

da população à infecção e a possibilidade de transmissão do vírus pelos mosquitos Aedes 

caracterizam o MAYV como um patógeno emergente na América Latina e com potencial 

para estabelecer um cenário epidêmico no Brasil, assim como aconteceu nos últimos anos 

com os vírus Zika e Chikungunya (Long et al., 2011; Esposito; Fonseca, 2017; Dodero-Rojas 

et al., 2020). 

O quadro clínico da Febre Mayaro é quase indistinguível da Febre Dengue, Zika e 

Chikungunya, assim o número de casos da doença é subestimado pela falta de diagnóstico 

preciso. Os principais sintomas da doença são febre, cefaleia, mialgia, náuseas, vômitos, 

diarreia e erupção cutânea, com duração de 3 a 5 dias, sendo que parte dos pacientes 

afetados desenvolvem poliartralgias e artrites persistentes por meses ou até anos, os quais 
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podem causar deficiência incapacitante (Assunção-Miranda; Cruz-Oliveira; Da Poian, 2013; 

Vieira et al., 2015). Portanto, devido à sua relevância epidemiológica e para a saúde pública, 

estudos que visem melhor compreender os eventos que contribuem para a patogênese da 

Febre Mayaro e as formas de controle e tratamento são de extrema importância.  

Recentemente, nosso grupo de pesquisa demonstrou que a infecção pelo MAYV, em 

cultura de células e em modelo animal, acarreta uma desregulação na homeostase redox, 

com aumento na produção de Espécies Reativas de Oxigênio (ERO) e/ou uma redução no 

sistema de defesa antioxidante, culminando com o estresse oxidativo, que pode contribuir 

com a patogênese do vírus (Jones, 2006; Camini et al., 2017a; Caetano et al., 2019). Ainda, 

uma vez demonstrado que o estresse oxidativo é um evento conspícuo na infecção pelo 

MAYV, nosso grupo avaliou a capacidade da silimarina (potente antioxidante natural) em 

reverter os danos oxidativos acarretados pela infecção. Assim, verificamos in vitro que, além 

de diminuir a produção de ERO e o estresse oxidativo desencadeados pelo MAYV, a 

silimarina também apresentou significante atividade antiviral (Camini et al., 2018), chamando 

atenção para seu potencial como abordagem farmacológica.  

No caso de uma possível epidemia de Febre Mayaro, como ainda não existem 

fármacos nem vacina licenciados, é de suma importância estudos que busquem por 

compostos com potencial atividade antiviral para uso no tratamento, devido ao impacto que 

a doença pode ter na qualidade de vida das pessoas infectadas (Figueiredo; Figueiredo, 

2014; Esposito; Fonseca, 2017). Neste contexto, a silimarina, utilizada na medicina popular 

durante séculos para tratamento de disfunções hepáticas, é caracterizada por ser um 

complexo de antioxidantes, extraída de sementes e/ou frutos da erva Silybum marianum 

(Asteraceae), conhecida popularmente como “cardo de leite” (Federico; Dallio; Loguercio, 

2017). Dentre suas propriedades bioativas, a silimarina já mostrou efeitos benéficos no 

tratamento de doenças como câncer, diabetes, hepatites, doença gordurosa do fígado não 

alcóolica, infecções pelos vírus da hepatite B e C (HBC e HCV), síndrome metabólica, 

depressão, doenças cardiovasculares e talassemia (Camini; Costa, 2020). Ainda, estudos 

da literatura mostram seu efeito antiviral contra o vírus Chikungunya, uma alfavírus 

intimamente relacionado ao MAYV (Lani et al., 2015). 

Dessa forma, uma vez demonstrada às ações antiviral e antioxidante da silimarina na 

infecção in vitro pelo MAYV (Camini et al., 2018), o presente trabalho investigou suas ações 

por meio de um modelo in vivo de infecção. Os resultados aqui obtidos reforçam o potencial 

efeito antiviral, antioxidante, anti-inflamatório e hepatoprotetor da silimarina na infecção pelo 

MAYV e abrem perspectivas do seu uso como abordagem farmacológica. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 – O VÍRUS MAYARO 

 

O vírus Mayaro, por sua capacidade de multiplicar tanto em células de vertebrados quanto 

de invertebrados e de ser transmitido por vetores artrópodes hematófagos, faz parte do 

grupo dos arbovírus (“Arthropod-borne virus”). Taxonomicamente, a espécie Mayaro virus 

(MAYV) é classificada no super-reino Riboviria, reino Orthornavirae, filo Kitrinoviricota, 

classe Alsuviricetes, ordem Martellivirales, família Togaviridae e gênero Alphavirus (ICTV, 

2022). Membro do complexo Semliki, grupo sorológico dentro do gênero Alphavirus, o 

MAYV compartilha sítios antigênicos comuns, gerando reatividade cruzada em soros imunes 

policlonais de outras espécies do complexo (Mota et al., 2015).  

 

2.1.1 – Características gerais 

 

O super-reino Riboviria engloba todos os vírus cujo material genético é uma molécula de 

RNA e que necessitam de uma RNA polimerase dependente de RNA (RpRd) ou de uma 

transcriptase reversa (RT) para que o seu genoma seja replicado (Koonin et al., 2019). Os 

vírus pertencentes à família Togaviridae possuem como características gerais um RNA fita 

simples não segmentado e um nucleocapsídeo de simetria icosaédrica, de 40nm de 

diâmetro, envolto por um envelope lipoproteico derivado da célula hospedeira, no qual as 

glicoproteínas virais são incorporadas, como representado pela estrutura do MAYV na 

Figura 1 (Fenner et al., 1974).  

 
Figura 1: Estrutura do MAYV. (A) Estrutura real por microscopia crioeletrônica da cepa 12A do 
MAYV. (B) Esquema tridimensional com visão geral da superfície do vírion e sua seção transversal, 
evidenciando a bicamada lipídica (vermelho), o nucleocapsídeo (cinza escuro) e as espículas 
formadas por trímeros de E2 (verde) e E1 (cinza claro). (C) Unindo as espículas é observado o que foi 
apelidado de “Handshake”, que consiste em dois açúcares (laranja) apontando um para o outro.  

 
Fonte: Hotez; Murray, 2017; CNPEM, 2021. 

A B C 
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Os togavírus estão compreendidos em somente um gênero, denominado Alphavirus. 

Composto por 31 espécies, o vírus protótipo do gênero é o Sindbis virus (SINV), mas 

destacam-se também nesse gênero o MAYV, Chikungunya virus (CHIKV), Semliki Forest 

virus (SFV), Ross River virus (RRV), Eastern equine encephalitis virus (EEEV), Western 

equine encephalitis virus (WEEV) e Venezuelan equine encephalitis virus (VEEV) (Fenner et 

al., 1974; ICTV, 2022). 

Com exceção do Salmon pancreas disease virus (SAV), única espécie em que ainda 

não foi descrito um vetor artrópode em seu ciclo de transmissão, todos os alfavírus são 

arbovírus, porém nem todos causam doenças em humanos (Maclachlan; Dubovi, 2016). Os 

arbovírus em sua maioria possuem caráter zoonótico e infectam uma grande diversidade de 

hospedeiros, desde mamíferos, pássaros, anfíbios e répteis, a mosquitos e carrapatos. Os 

humanos, na maioria das vezes, são hospedeiros acidentais, se infectando por estarem em 

áreas florestais e, consequentemente, em contato com os vetores artrópodes (Terzian et al., 

2011). Entretanto, alguns arbovírus já se urbanizaram e não dependem mais de ciclos 

silvestres para se manterem na natureza, com transmissão apenas entre humanos e 

mosquitos, como é o caso do Dengue virus (DENV) e CHIKV (Lopes; Nozawa; Linhares, 

2014).  

O genoma dos alfavírus é caracterizado por também atuar como RNA mensageiro 

(mRNA) quando na célula hospedeira, chamado de RNA senso positivo, o qual desempenha 

papel de molde para que os ribossomos da célula traduzam as poliproteínas virais, 

necessárias na composição da partícula do vírion (proteínas estruturais) e na replicação do 

material genético viral (proteínas não estruturais) (Jose; Snyder; Kuhn, 2009; Forrester et al, 

2012). Outra característica comum aos alfavírus é a similaridade estrutural das proteínas do 

capsídeo, a qual acarreta uma semelhança antigênica entre as espécies, responsável pela 

reatividade cruzada em testes sorológicos. São as glicoproteínas do envelope que 

produzem os antígenos específicos, os quais irão diferenciar as espécies virais (Mota et al., 

2015). 

Em geral, os alfavírus causadores de doença em humanos possuem dois padrões 

distintos, aqueles que causam encefalites, com ou sem desmielinização, e aqueles que 

geram artralgias incapacitantes nos pacientes. Os alfavírus artritogênicos causam doença 

febril aguda com período de incubação de 3 a 10 dias e um curto período de viremia (4 a 7 

dias) (Assunção-Miranda; Cruz-Oliveira; Da Poian, 2013).  
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2.1.2 – Organização Estrutural e Genômica 

 

Por ser um vírus muito negligenciado e, portanto, pouco estudado, muito do que é descrito 

da biologia molecular do MAYV é uma extensão de outros alfavírus, como o protótipo SINV, 

mas também CHIKV e SFV. 

Como já mencionado, nos alfavírus o material genético consiste em um RNA de fita 

simples positiva não segmentado (RNAv), sendo o do MAYV com cerca de 11,5 kb e duas 

janelas de leituras (ORF – Open Reading Frame), separadas por uma região intergênica. Na 

extremidade 5’ do RNAv é encontrado um capeamento com 7-metilguanosina (CAP) e na 

extremidade 3’ uma poliadenilação (poliA), características também comuns aos mRNA 

próprios da célula hospedeira, cuja função é proteger o mRNA de ribonucleases presentes 

no citoplasma. Assim, além da proteção contra clivagem enzimática, o processamento é 

uma forma da célula hospedeira não diferenciar o RNA próprio do viral e, então, não ativar 

os mecanismos de defesa celular (Lavergne et al., 2006; Hyde; Diamond, 2015). A estrutura 

organizacional do genoma e das proteínas do MAYV é esquematizada na Figura 2. 

 
Figura 2: Esquema da estrutura genômica do MAYV. A ORF não estrutural (azul) traduz 
diretamente do RNA genômico as proteínas não estruturais (nsP1 – nsP4) necessárias para 
replicação e transcrição genômica viral e a ORF estrutural (roxo) por meio de um RNA subgenômico 
dá origem às proteínas estruturais (C, E1, E2, E3, 6K) que irão compor o vírion. 

 
Fonte: Adaptado de Acosta-Ampudi et al., 2018. 

 

A primeira ORF (5’-proximal) traduz uma poliproteína de 2436 aminoácidos, lida 

diretamente do RNA genômico, a qual resultará nas proteínas não estruturais (nsP1, nsP2, 

nsP3 e nsP4), indispensáveis na replicação e transcrição do RNAv. Já a segunda ORF (3’-

proximal) é primeiramente transcrita em um mRNA subgenômico 26S, que é codificado em 

uma poliproteína de 1252 aminoácidos e, após processamento, dá origem às proteínas 
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estruturais (C, E1, E2, E3, 6K), essenciais para montagem da partícula viral (Strauss; 

Strauss, 1994).  

O MAYV mostra ser altamente conservado geneticamente, com apenas 17% de 

divergência de nucleotídeos entre os três genótipos existentes distribuídos nas Américas. O 

genótipo D é encontrado em toda América do Sul e Caribe, o genótipo L é limitado ao Brasil 

e o genótipo N descrito em um único isolado em uma região do Peru (Auguste et al., 2015). 

Entretanto, recentemente um estudo identificou na última década o surgimento de dois 

recombinantes do MAYV em amostras isoladas no Brasil e Haiti, classificado como novo 

genótipo D/L, evidenciando o importante papel da mobilidade humana em facilitar a 

recombinação entre cepas de MAYV de regiões geograficamente distintas (Mavian et al., 

2017). 

 

2.1.3 – Ciclo de Multiplicação 

 

Um ciclo de multiplicação completo dos alfavírus dura em média 4 horas e a síntese proteica 

da célula hospedeira é interrompida 3 horas após a infecção. A ligação da partícula viral ao 

receptor na superfície da célula hospedeira por intermédio da glicoproteína E2 é a primeira 

etapa, conhecida como adsorção (Wintachai et al., 2012; Mota et al., 2015). Recentemente 

foi descrito que Mxra8 é um importante receptor de entrada viral para os alfavírus 

artritogênicos, entretanto, já foi demonstrado que ele não é um receptor exclusivo, sendo 

que DC-SING, receptor de laminina, sulfato de heparano, sulfato de queratano, sulfato de 

condroitina entre outros glicosaminoglicanos (GAG) já foram propostos (Zhang et al., 2018; 

Suchowiecki et al., 2021).  

A próxima etapa é a penetração do vírus para o meio interno da célula. Esse 

processo ocorre rapidamente e se dá por meio de endocitose mediada por clatrina. 

Endossomos precoces e vesículas derivadas de caveolina têm sido descritos como alvo 

para fusão do MAYV; entretanto essa fusão parece ser dependente de colesterol, uma vez 

que já foi relatado que quando em excesso, o colesterol é responsável pela inibição da 

infecção viral por MAYV (Major; Pagano, 2007; Carvalho et al., 2017). As vesículas são 

acidificadas promovendo um ambiente propício para a fusão entre as membranas, já que o 

meio ácido do endossomo induz alterações conformacionais no envelope viral e o 

heterodímero E2-E1 se dissocia, expondo E1. Em seguida, o peptídeo de fusão encontrado 

em E1 se insere na membrana alvo, ocasionando uma deformação e promovendo a mistura 

da membrana viral com a endossomal. Então, um poro de fusão se forma e o 

nucleocapsídeo é liberado no citoplasma, que se desmonta e libera o RNA genômico 

(Marsh; Helenius, 2006). 
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Com o RNA genômico em meio citosólico, os ribossomos celulares iniciam a 

tradução e geram a poliproteína não estrutural. Após o processamento, as proteínas não 

estruturais formam um complexo de replicação isolado do citoplasma, denominado de 

vacúolo citopático (CPV) ou esférulas, o qual se acumula na membrana plasmática, como 

pode ser visto na Figura 3. Sua função é a síntese do RNA intermediário de sentido 

negativo, utilizado como molde para transcrição de RNA subgenômico (26S) e de novas fitas 

de RNA genômico, sendo também uma forma de proteção por não expor no citoplasma o 

RNA fita dupla durante a transcrição (Shirako; Strauss, 1994; Lulla; Lulla; Meritz, 2012; 

Pietilä; Hellström; Ahola, 2017). Com o RNA 26S sintetizado, ocorre a tradução da 

poliproteína estrutural e a proteína do capsídeo (C) é a primeira a ser clivada. O 

remanescente da poliproteína é encaminhado para o retículo endoplasmático para que 

sejam realizadas as modificações pós-traducionais; ainda, as proteínas do envelope E1 e E2 

seguem para o Golgi para serem glicosiladas. Por fim, E2-E1 são enviadas a membrana 

plasmática (Garoff; Sjöberg; Cheng, 2004). 

 
Figura 3: Complexo de replicação encontrado nos Alfavírus. A transcrição do RNA em alfavírus 
mostrou ocorrer em um compartimento isolado do citoplasma (vacúolo citopático ou esférulas) que se 
associa a membrana plasmática, no qual são encontradas as proteínas não estruturais e RNA fita 
dupla. Em (A) micrografia eletrônica de esférulas em um momento inicial localizadas na membrana 
plasmática. Em (B) micrografia eletrônica de vacúolos citopáticos do tipo I (CPV-I) formados em uma 
célula infectada revestindo a membrana. Em (C) esquema 3D de uma esférula. Em (D) representação 
de uma esférula com as proteínas do complexo de replicação localizadas hipoteticamente na região 
do pescoço do compartimento e o RNA recém-sintetizado saindo. 

 
Fonte: Adaptado de Pietila; Hellstro; Ahola, 2017. 
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A montagem da nova partícula viral é iniciada pela formação do nucleocapsídeo com 

empacotamento do RNA genômico junto aos monômeros de proteínas C, onde 240 

monômeros (T=4) se associam a uma molécula de RNA genômico recém-sintetizado. A 

última etapa é a liberação da partícula viral para o meio extracelular, e ocorre por meio da 

interação da proteína C com as glicoproteínas, promovendo o surgimento de novas 

partículas virais por um processo de brotamento, no qual o vírus adquire o envelope lipídico 

derivado da membrana plasmática da célula hospedeira (Sanz et al., 2003; Garoff; Sjöberg; 

Cheng, 2004). A Figura 4 resume todas essas etapas descritas do ciclo de multiplicação 

comum aos alfavírus. 

 
Figura 4: Ciclo de multiplicação comum aos Alfavírus. O esquema resume todas as etapas para 
geração de novas partículas virais, iniciando pela ligação do vírion ao receptor celular (Mxra8, 
glicosaminoglicanos (GAG)) por meio da proteína E2; em seguida, tem-se a endocitose mediada por 
receptor; o endossomo então passa por uma acidificação, que culmina com a fusão membranar e 
desmontagem do nucleocapsídeo. Ocorre a tradução do RNA genômico e processamento das 
proteínas não estruturais (nsPs1-4). O complexo de replicação e as esférulas são formados e atuam 
na transcrição de um RNA intermediário de sentido negativo para que seja usado como molde para 
síntese de RNA genômico (que integrará as novas partículas) e de RNA subgenômico, do qual são 
traduzidas as proteínas estruturais (C-E3-E2-6K-E1). Ocorre proteólise da proteína do capsídeo (C) e 
o restante da poliproteína estrutural é enviada ao retículo endoplasmático (ER) e Golgi para 
maturação das glicoproteínas. E2-E1 são enviadas para a membrana plasmática após a maturação. 
Por fim, ocorre a montagem do capsídeo e empacotamento do RNA genômico, seguido de 
brotamento de uma nova partícula viral e obtenção do envelope lipídico. 

                    
 

Fonte: Adaptado de Suchowiecki et al., 2021. 
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2.2 – A FEBRE MAYARO 

 

2.2.1 – Patogenia 

 

A doença em humanos causada pelo MAYV é denominada Febre Mayaro, sendo uma 

síndrome na maioria das vezes autolimitada e inespecífica. Entre as manifestações clínicas 

relatadas estão uma tríade de febre abrupta (entre 39 e 40,2oC), artralgia/artrite 

incapacitante e erupção cutânea maculopapular (Theilacker et al., 2013; Mota et al., 2015). 

Contudo, o quadro clínico é praticamente indistinguível de outras arboviroses, podendo 

ocorrer também dor de cabeça, calafrios, mal-estar, mialgia, dor retro-orbital, vômito e 

diarreia (Acosta-Ampudia et al., 2018). O período de incubação varia de 7 a 12 dias e os 

sintomas tendem a persistir por 2 a 5 dias, com evolução do quadro para cura sem sequelas 

(Torres et al., 2004; Azevedo et al., 2009). Formas mais graves já foram descritas, como 

poliartrite crônica e, em casos mais raros, complicações neurológicas, hemorragia, 

miocardite e até um caso de morte (Navarrete-Espinosa; Gómes-Dantés, 2006; Mourão et 

al., 2012).  

Após a picada do mosquito, os vírus são inoculados no hospedeiro pela via 

subcutânea e se propagam por meio dos linfonodos e microvasculatura (Assunção-Miranda; 

Cruz-Oliveira; Da Poian, 2013). A fase aguda da infecção é caracterizada por processos 

inflamatórios locais, no qual a maioria dos vírus é encontrada no sangue como partículas 

virais livres ou infectando monócitos. O fígado e o baço são os órgãos atingidos e 

considerados sítios de multiplicação viral primária, contribuindo com a disseminação para 

outros tecidos, como ósseo, muscular e articulares (Dupuis-Maguiraga et al., 2012). Além 

disso, já foi relatado que a infecção de macrófagos por MAYV induz apoptose e síntese de 

fator de necrose tumoral (TNF) associado ao quadro de febre (Cavalheiro et al., 2016). 

Ainda, em pacientes na fase aguda da infecção também é comum se encontrar um 

quadro de trombocitopenia, linfocitose moderada, aumento na taxa de sedimentação dos 

eritrócitos, aumento nos níveis séricos de alanina e aspartato aminotransferases (Torres et 

al., 2004). Leucopenia é outra alteração hematológica habitual, indicando que os alfavírus 

também possam utilizar os leucócitos como um sítio de multiplicação primária (Tesh et al., 

1999; Dupuis-Maguiraga et al., 2012). 

Como em outros alfavírus, o quadro de artralgia causado pela Febre Mayaro pode 

persistir por vários meses em mais de 50% dos casos, caracterizando a fase de 

convalescença (Tesh et al., 1999; Santiago et al., 2015; Aguilar-Luis et al., 2021). Essa 

artralgia crônica pode ser mais leve, induzindo somente restrições de movimentos com 

permanência de inchaço e dor, ou uma forma mais grave e incapacitante (Chopra et al., 

2012). Apesar de ainda pouco compreendida, a causa dessa persistência de dano articular 
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em alfavírus parece estar associada a um estado pro-inflamatório do hospedeiro, ao 

acúmulo de mediadores inflamatórios (como IL-6 e TNF), mas também à virulência da cepa 

infectante, à presença de RNA ou proteínas virais na articulação e, ainda, ao tamanho dessa 

lesão (Assunção-Miranda; Cruz-Oliveira; Da Poian, 2013; Figueiredo et al., 2019; Santos et 

al., 2019). Outra hipótese que vem ganhando força na comunidade científica é a 

possibilidade de haver ativação imunológica persistente, semelhante ao que acontece na 

artrite reumatoide (AR), o que acaba levando a dor crônica. Um estudo mostrou que existem 

regiões conservadas na estrutura proteica dos alfavírus artritogênicos que podem ativar 

células T, e estas regiões são análogas às proteínas endógenas que estão implicadas na 

AR (Venigalla et al., 2020). Além disso, também já foi relatado que pacientes com AR prévia 

e que se infectaram com o CHIKV desenvolveram mais sintomas de AR, sugerindo que 

tanto a artrite do CHIKV quanto a AR pode ser resultado de mecanismos semelhantes. 

Dessa forma, esses achados propõem que a origem da dor articular crônica causada pela 

infecção alfaviral é mediada por uma resposta autoimune a regiões conservadas das 

proteínas virais (Suchowiecki et al., 2021). Existe ainda a possibilidade que a natureza 

dessa dor crônica após infecção por alfavírus não seja apenas nociceptiva, mas também 

neuropática (sensação de queimação e/ou de frio doloroso, dor tipo choque elétrico, 

formigamento, dor tipo agulhadas, dormência, coceira), como vem sendo relatado para 

casos de infecção por CHIKV, uma vez que muitos desses pacientes não respondem bem 

aos analgésicos usuais (Andrade et al., 2010; Pagliarini et al., 2017).  
No controle da infecção, a imunidade adaptativa é indispensável. Na resposta imune 

celular destaca-se o papel dos linfócitos T citotóxicos (CD8+), os quais têm como função lisar 

as células infectadas e sintetizar interferon-gama (IFN-γ), citocina que ativará os macrófagos 

(Ferreira et al., 2000; Napoleão-Pego et al., 2014). Na infecção por CHIKV tem sido 

mostrado, ao contrário do CD8+, que os linfócitos T auxiliares (CD4+) tem pico de 

proliferação em um estágio tardio da fase aguda, e que esses contribuem com os inchaços 

nas articulações encontrados em modelo murino, contudo não possuem um papel aparente 

no controle da replicação e disseminação viral (Teo et al., 2013). Na resposta imune 

humoral, os anticorpos IgM são produzidos em resposta a infecção primária por MAYV e 

podem persistir por até 90 dias após os sintomas; já em infecções secundárias, os níveis de 

IgM são baixos e os anticorpos IgG são produzidos em maiores níveis, permanecendo por 

anos e sendo responsáveis pela memória antigênica (Mourão et al., 2012; Figueiredo; 

Figueiredo, 2014). 

Além disso, recentemente foi identificado, tanto em amostras de soro humano quanto 

murino, neutralização cruzada de CHIKV contra MAYV, no qual os anticorpos neutralizantes 

de CHIKV foram eficazes em neutralizar o MAYV (Martins et al., 2019; Webb et al., 2019). O 

estudo com modelo murino imunocompetente mostrou ainda que uma imunidade pré-
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existente ao CHIKV é capaz de conferir proteção cruzada contra infecção causada por 

MAYV, reduzindo tanto sinais da doença como viremia, apesar dessa proteção ser menor 

quando comparada a proteção gerada por vacinação com o próprio MAYV atenuado. No 

entanto, quando foram avaliados animais imunizados por vacinação com CHIKV atenuado, 

os mesmos não apresentaram proteção cruzada efetiva contra MAYV, mostrando que essa 

proteção somente é conferida quando se alcança um limiar de imunidade ao CHIKV (PRNT 

≥ 80 in vivo), de modo que seja improvável que vacinas contra CHIKV possam controlar 

futuros surtos de MAYV (Webb et al., 2019). 

Por fim, em geral, a patogênese dos alfavírus parece depender principalmente da 

idade do hospedeiro, do sistema imunológico, da virulência e da persistência da cepa viral 

(Assunção-Miranda; Cruz-Oliveira; Da Poian, 2013; Figueiredo et al., 2019). 

 

2.2.2 – Epidemiologia 

 

A epidemiologia do MAYV em um contexto global ainda é muito limitada se comparada a 

outros arbovírus e, em geral, essa falta de dados é agravada pelo fato das manifestações 

clínicas serem genéricas e comuns a outros vírus endêmicos numa mesma região e, 

também, pelo MAYV apresentar reatividade cruzada em testes sorológicos com outros 

alfavírus como, por exemplo, o CHIKV (Weise et al., 2014; Acosta-Ampudia et al., 2018). 

Assim, essa vigilância inadequada contribui com as subnotificações. Um estudo chegou a 

estimar que 1% dos casos diagnosticados como dengue na América do Sul são de fato 

MAYV (Forshey et al., 2010). 

O isolamento do MAYV foi descrito pela primeira vez na cidade de Mayaro em 

Trinidad e Tobago em 1954, a partir do sangue de cinco pacientes sintomáticos, sendo 

quatro deles trabalhadores rurais (Anderson et al., 1957). Contudo, um estudo de 1973 

evidenciou a presença do MAYV na América tempos antes, em soro de pacientes coletados 

durante a construção de canais no Panamá e Colômbia entre 1904 e 1910 (Srihongse; 

Stancy; Gauld, 1973). Em um estudo mais recente, casos de MAYV foram detectados em 

indivíduos que vivem em áreas altamente urbanizadas em Trinidad durante surto de CHIKV 

em 2014, evidenciando que a circulação de MAYV ainda persiste no país (Gonzalez-

Escobar et al., 2021). No Brasil, o primeiro relato de Febre Mayaro se deu em uma epidemia 

em Belém (PA) em 1955; mais tarde em 1978, um surto de MAYV infectou cerca de 20% 

dos habitantes de Belterra (PA) (Causey; Maroja, 1957; LeDuc; Pinheiro; Rosa, 1981). 

Casos autóctones de MAYV em humanos já foram relatados em diferentes países 

latino-americanos, como pode ser visto na Figura 5. Na Bolívia (1955) uma cepa do MAYV, 

conhecida como Uruma, foi descrita como provável causadora de cerca de 15% dos casos 

de “febre da selva” em colonos japoneses que tentavam se estabelecer em comunidades 
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florestais (Schaeffer et al., 1959). No Peru o MAYV foi identificado em 1965 e, desde então, 

vem causando surtos frequentes. Entre 2010-2013 um estudo de vigilância observou uma 

incidência do vírus de 0,8% nas cidades peruanas de Iquitos, Yurimaguas, Chanchamayo e 

Puerto Maldonado; em 2016 foi encontrada uma incidência de 17,3% de casos de MAYV em 

Piura, onde 6,4% dos indivíduos estavam coinfectados com DENV; já em 2017, o genoma 

do MAYV foi detectado no soro de 11,1% dos pacientes com doença febril, avaliados em um 

estudo transversal na região andina de Cajamarca (Buckley et al., 1972; Halsey et al., 2013; 

Aguilar-Luis et al., 2020; Aguilar-Luis et al., 2021). Na Guiana Francesa quando foi feito seu 

primeiro relato no país em 1998, o MAYV exibiu soroprevalência de 6,3% (Talarmin et al., 

1998). No México, um estudo identificou anticorpos IgM para MAYV em 2 pacientes com 

febre hemorrágica, sendo um com quadro de hemorragia, trombocitopenia, icterícia e 

encefalopatia, que culminaram em morte (Navarrete-Espinosa; Gómes-Dantés, 2006). Ainda 

na América Central, em 2015, no Haiti, um caso chamou atenção da comunidade científica 

por ter sido detectado MAYV em uma criança coinfectada por DENV, sugerindo um novo 

reservatório para o vírus, visto que no país não há nativos primatas não-humanos e que 

mosquitos Aedes possam ter sido o vetor responsável pela transmissão (Lednicky et al., 

2016; Hotez; Murray, 2017). O MAYV também já foi descrito na Colômbia (Groot; Morales; 

Vidales, 1961), Suriname (Karbaat; Jonkers; Spence, 1964), Equador (Izurieta et al., 2011) e 

Venezuela, sendo neste último um dos maiores surtos detectado na América do Sul 

(Auguste et al., 2015). 

 
Figura 5: Distribuição epidemiológica do MAYV. Os casos autóctones de MAYV estão 
compreendidos na América Latina, mas vários casos importados já foram descritos na Europa e 
América do Norte. O ano descrito no mapa se refere ao primeiro caso de MAYV no país. 

 
Fonte: Adaptado de Acosta-Ampudia et al., 2018 
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Na Figura 5, também é possível observar os casos de MAYV importados da América 

do Sul, os quais já foram descritos na Alemanha (Theilacker et al., 2013; Friedrick-Jänicke et 

al., 2014), Estados Unidos (Tesh et al., 1999; Taylor; Patel; Herold, 2005), Holanda (Hassing 

et al., 2010; Slegers et al., 2014), França (Receveur et al., 2010; Llagonne-Barets et al., 

2016) e Suíça (Neumayr et al., 2012). 

A circulação do MAYV no Brasil nos últimos anos tem sido mais descrita nas regiões 

Norte e Centro-Oeste, principalmente nos estados do Pará, Amazonas, Tocantins, Mato 

Grosso e Goiás (Mourão et al., 2012; Zuchi et al., 2014; Pauvolid-Corrêa et al., 2015; Serra 

et al., 2016; Costa et al., 2017; Saatkamp et al., 2021). Em Goiânia, um estudo identificou 

em amostras coletadas em 2015, uma alta proporção de anticorpos IgM para MAYV (cerca 

de 55%) em um grupo de pacientes febris negativos para DENV e CHIKV, com histórico de 

visitas a áreas rurais, sugerindo então a existência de focos ativos onde um ciclo silvestre de 

MAYV parece estar estabelecido (Brunini et al., 2017). Em uma investigação epidemiológica 

mais recente, MAYV foi detectado em 26 pacientes (~7%) na cidade de Goiânia, sendo que 

17 estavam coinfectados com DENV-2, em que a maioria dos indivíduos não tinham 

histórico recente de viagem para áreas rurais/selváticas (Silveira-Lacerda et al., 2021). 

Ainda, são crescentes as evidências de propagação do MAYV para outras regiões do Brasil, 

sobretudo a Sudeste, onde um levantamento sorológico recente sugeriu uma circulação 

prévia não relatada de MAYV na cidade de São Carlos (SP) (Romeiro et al., 2020). O 

resultado de um estudo recente identificou por meio de modelagem matemática, 

extrapolando os dados a partir do surto de CHIKV em 2018, que o MAYV tem potencial para 

ser uma doença epidêmica na cidade do Rio de Janeiro (Dodero-Rojas et al., 2020). 

A ineficiente vigilância do MAYV pelas gestões públicas contribui com o 

desconhecimento dos reais dados de distribuição do vírus no Brasil. Consequentemente, 

áreas de alto risco de infecção são pouco conhecidas, e o que se sabe baseia-se somente 

em relatos científicos de regiões específicas (Ganjian; Riviere-Cinnamond, 2020). Para 

mitigar essa falta de informação, um estudo determinou as áreas de maior prevalência de 

MAYV na América do Sul por meio de modelagem computacional, utilizando um método 

denominado “Machine Learning”, em que o algoritmo foi alimentado com informações de 

casos confirmados e detecção sorológica dos últimos 20 anos, além de variáveis 

socioambientais. A análise mostrou que a ocorrência do MAYV está principalmente 

associada ao tipo de bioma (Cerrado) e a densidade populacional, como pode ser visto na 

Figura 6. Os resultados ainda corroboram com a alta concentração de MAYV não detectado 

nas regiões central e sudeste do Brasil e em como os padrões de dispersão viral já estão 

sendo alterados, uma vez que o MAYV era predominantemente florestal e agora já ocupa 

áreas rurais se tornando cada vez mais urbanizado, aumentando o risco de surtos (Lorenz; 

Ribeiro; Chiaravalloti-Neto, 2019). 
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Figura 6: Mapa de risco potencial para o MAYV na América do Sul. Por meio de modelagem 
computacional foi possível predizer prováveis áreas de alta prevalência do MAYV, destacando-se as 
regiões central e sudeste do Brasil, onde os pontos vermelhos no mapa mostram áreas de maior risco 
e os verdes de menor risco. 

 
Fonte: Adaptado de Lorenz; Ribeiro; Chiaravalloti-Neto, 2019. 

 

2.2.3 – Transmissão e Ciclo de Manutenção 

 

A transmissão do MAYV, assim como para todos arbovírus, necessita de um vetor 

artrópode. Deste modo, o ciclo se inicia com a infecção de mosquitos fêmeas pertencentes 

ao gênero Haemagogus, principalmente Haemagogus janthinomys, quando se alimentam de 

sangue infectado com alta carga viral. Com isso, o vírus infecta as células epiteliais do 

intestino do mosquito, se multiplica, migra para a hemolinfa e, por fim, atinge as glândulas 

salivares em uma infecção persistente, não letal. O ciclo continua quando o mosquito, agora 

infectado, pica um hospedeiro em potencial, liberando vírus pela saliva no sangue. Ainda 

não existe relato sobre outros tipos de transmissão, como vertical, sexual ou através de 

outros fluidos (Acosta-Ampudi et al., 2018). 

Embora não seja completamente caracterizado, o ciclo de manutenção do MAYV na 

natureza parece ser muito similar ao ciclo do vírus da febre amarela (Yellow fever virus – 

YFV), sendo um ciclo enzoótico no qual artrópodes hematófagos, principalmente o mosquito 

de hábitos diurnos Haemagogus janthinomys, transmitem o vírus aos animais silvestres, 

como primatas não-humanos, roedores, pássaros, preguiças e outros pequenos mamíferos, 

como esquematizado na Figura 7 (Forshey et al., 2010; Mota et al., 2015; Thoisy et al., 

2003). Essa extensa gama de hospedeiros, aliada a alta plasticidade genética do MAYV 

devido a alta taxa de mutação do genoma por se tratar de uma molécula de RNA, 
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aumentam a probabilidade de adaptação e propagação do vírus para outras localizações 

geográficas (Hotez; Murray, 2017). Além disso, outros gêneros de mosquitos também já 

foram encontrados infectados com MAYV, como Culex, Mansonia, Aedes, Psorophora e 

Sabethes (Groot; Morales; Vidales, 1961; Serra et al., 2016). 

 
Figura 7: Ciclo de manutenção do MAYV. Na natureza o vírus é mantido em um ciclo silvestre 
enzoótico no qual é transmitido a primatas não-humanos e outros hospedeiros, principalmente pelo 
mosquito Haemagogus janthinomys, sendo os seres humanos hospedeiros acidentais. Um possível 
ciclo urbano de transmissão do MAYV pode vir a ocorrer no futuro, uma vez que já foi demonstrada a 
competência de mosquitos urbanos do gênero Aedes. 

 
Fonte: Adaptado de Mota et al., 2015. 

 

Até o momento, a maioria dos surtos de MAYV se limitou a áreas rurais próximas a 

regiões florestais, com infecção humana considerada acidental. Contudo, o vírus é 

classificado como emergente, com potencial de urbanização, assim como ocorreu com o 

CHIKV nos últimos anos, visto que há ocorrência regular de casos de MAYV em cidades 

onde o Aedes aegypti é endêmico e já foi demonstrada em laboratório sua competência em 

transmitir o vírus, assim como do A. albopictus (Smith; Francy, 1991; Coimbra et al., 2007; 

Long et al., 2011; Kantor et al., 2019; Pereira et al., 2020). Além disso, recentemente um 

estudo em Goiânia identificou o MAYV em larvas de mosquitos A. aegypti coletadas em 

diferentes pontos da cidade (De Curcio et al., 2022). Também já foi descrita a identificação 

de MAYV em mosquitos Culex quinquefasciatus e A. aegypti no Centro-Sul de Mato Grosso, 

evidenciando o potencial do processo de transmissão vertical ocorrer nesse vetor urbano e 

um ciclo ser instalado (Neves et al., 2021).  

Ainda, a alteração pelo homem do ecossistema, através da prática de agricultura, 

crescimento populacional, urbanização ou desmatamento, também contribui para o 

surgimento de surtos de arboviroses em geral (Acosta-Ampudi et al., 2018). Devido a toda 

essa importância para a saúde pública, o Ministério da Saúde em 2011 incluiu a Febre 

Mayaro na lista de doenças de notificação compulsória, devendo ser comunicada 

obrigatoriamente diante de suspeitas (Ministério da Saúde, Portaria No104, Anexo II, 2011). 

 



FERRAZ, A. C.                                                                                                       Revisão da Literatura 

16 

2.2.4 – Diagnóstico, Tratamento e Profilaxia 

 

O diagnóstico de Febre Mayaro necessita ser realizado em laboratório, visto que o 

diagnóstico clínico é dificultado pelo caráter inespecífico dos sintomas, facilmente 

confundidos com os da Febre Chikungunya e de outras arboviroses, como Dengue e Zika 

(Vieira et al., 2015). Dessa forma, podem ser utilizados métodos diretos que identifiquem o 

próprio vírus ou métodos sorológicos que detectam os anticorpos, como os 

imunoenzimáticos, imunofluorescência, soroneutralização ou inibição da hemaglutinação 

(Mota et al., 2015).  

Dentre os métodos diretos, têm-se o isolamento viral por meio do sangue de paciente 

suspeito, realizado em cultura de células, ou métodos moleculares que são sensíveis, 

confiáveis e mais baratos que o isolamento, como a reação em cadeia da polimerase (PCR) 

convencional ou em tempo real, em que se emprega oligonucleotídeos iniciadores 

específicos para amplificação do genoma viral (Bronzoni et al., 2004; Friedrich-Jänicke et al., 

2014). O curto período de viremia muitas vezes acaba inviabilizando os métodos diretos, 

sendo os sorológicos sensíveis em uma janela de tempo maior. Os anticorpos IgM são 

encontrados três dias após o início dos sintomas e permanecem por até três meses, sendo 

posteriormente substituídos por IgG, que se mantêm por anos, porém com a desvantagem 

de reatividade cruzada com anticorpos policlonais entre as espécies do complexo Semliki 

(Figueiredo; Figueiredo, 2014). 

Já o tratamento para a Febre Mayaro é apenas sintomático, utilizando-se 

medicamentos para alívio de dor e febre (analgésicos e/ou anti-inflamatórios não-

esteroides), pois assim como para outras arboviroses não se tem antivirais específicos 

disponíveis no mercado (Figueiredo; Figueiredo, 2014). Contudo, já foi demonstrado ação 

eficaz de alguns compostos em pacientes, como a Cloroquina que foi utilizada no tratamento 

de artralgias persistentes associadas à Febre Mayaro (Taubitz et al., 2007). Ainda, estudo 

recentes in vitro vêm apontando que os flavonoides são compostos promissores como 

antivirais específicos contra o MAYV, como a silimarina, epicatequina e proantocianidinas 

(Camini et al., 2018; Ferreira et al., 2018; Ferraz et al., 2019). 

A profilaxia se baseia na interrupção do contato humano-vetor, uma vez que ainda 

não existe nenhuma vacina licenciada disponível. Estudos de desenvolvimento de vacinas 

utilizando vírus inativado (Robinson et al., 1976), atenuado (Weise et al., 2014; Mota et al., 

2020) ou vacina de DNA (Choi et al., 2019) já foram relatados e mostraram 

imunogênicidade. Entretanto, já foi descrito que mesmo uma forte resposta de anticorpos 

neutralizantes não foi suficiente para impedir os impactos gerados pela infecção do MAYV 

em longo prazo, visto que a proporção da resposta imune humoral não foi diferente entre os 



FERRAZ, A. C.                                                                                                       Revisão da Literatura 

17 

pacientes que desenvolveram o quadro de artralgias persistentes e aqueles que se 

recuperaram completamente (Santiago et al., 2015).  

 
 

2.3 – MODELOS ANIMAIS PARA ESTUDOS COM MAYV 

 

O uso de modelo animal para estudar doenças é essencial no que diz respeito às limitações 

de ordem ética e operacionais existentes com estudos em seres humanos. É de extrema 

importância investigar em modelo animal alterações que ocorrem frente às infecções pelos 

mais diversos patógenos e, com esses dados, simular o que ocorreria em uma infecção 

humana (Fagundes; Taha, 2004). Os animais mais comumente empregados como modelo 

para doença causada por alfavírus são os camundongos, pois reproduzem melhor a doença 

humana, ajudando a elucidar experimentalmente a imunopatologia, permitindo avanços na 

compreensão dos mecanismos celulares e moleculares da patogênese e também no 

desenvolvimento de novas descobertas terapêuticas. Contudo, cabe ressaltar que também 

existem limitações no uso de animais para experimentação, visto que camundongos não são 

hospedeiros naturais de alfavírus. Quando adultos, esses animais são normalmente 

resistentes à infecção por esses vírus e, dessa forma, as vezes é necessário adotar o uso 

de camundongos imunodeficientes ou neonatos imunologicamente imaturos para que ocorra 

uma infecção mais persistente, o que pode limitar a capacidade de mimetizar com precisão 

a imunopatogênese dos alfavírus em humanos (Taylor et al., 2015). 

Como já mencionado, por muitos anos o conhecimento sobre a patogênese do 

MAYV era apenas uma extrapolação de resultados obtidos em estudos com outros alfavírus 

artritogênicos. Entretanto, recentemente alguns trabalhos foram publicados avaliando a 

infecção pelo MAYV em modelo animal, no que diz respeito à artrite, miosite, inflamação, 

envolvimento hepático e estresse oxidativo como consequências da infecção. 

Em uma das abordagens, utilizando camundongos SV129 jovens (tipo selvagem) e 

adultos (tipo selvagem ou knockout para IFN-I) infectados pelo MAYV, os autores mostraram 

que a gravidade da doença e a capacidade de controlar a multiplicação viral são 

dependentes da idade e da resposta ao IFN-I (Figueiredo et al., 2019). Quanto mais jovens 

os animais, maior a susceptibilidade e letalidade frente à infecção; por outro lado, animais 

adultos selvagens não desenvolvem sinais clínicos evidentes, enquanto animais adultos 

com deficiência no receptor de IFN-I apresentam um quadro letal. Adicionalmente, a 

infecção pelo MAYV de camundongos C57BL/6 adultos sem o gene de recombinação das 

imunoglobulinas e receptor de células T (RAG-/-) leva a um quadro de infecção crônica, no 

qual o MAYV pode ser detectado no sangue e em vários tecidos mesmo 40 dias após a 

infecção, apesar de não letal. Dessa forma, esse trabalho mostrou que a idade, a imunidade 
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inata e adaptativa dos animais infectados pelo MAYV são fatores cruciais para a 

multiplicação e disseminação do vírus, assim como para o desenvolvimento da doença 

(Figueiredo et al., 2019). 

Em outro modelo, camundongos BALB/c jovens selvagens (15 dias de idade) 

infectados pelo MAYV desenvolveram doença aguda, os quais além dos sinais clínicos, 

apresentaram aumento de mediadores pró-inflamatórios e dano músculo-esquelético 

caracterizado por miosite, artrite, tenosivite e periostite, resultado de uma resposta 

inflamatória aguda. Também foi observada disseminação do vírus para vários tecidos e o 

MAYV foi isolado no fígado até 4 dias pós-infecção (dpi) e no sangue, coração, músculo 

quadríceps e tecidos articulares até 6 dpi (Santos et al., 2019). 

No estudo de Castro-Jorge e colaboradores (2019) foi avaliado o envolvimento de 

NLRP3 em camundongos C57BL/6 adultos selvagens (6-8 semanas de idade) infectados 

com o MAYV. Os autores observaram que a infecção ativa a via NLRP3 e induz a expressão 

de proteínas do complexo inflamassoma, como NLRP3, ASC, AIM2 e caspase-1 (CASP1). 

Dessa forma, constataram que no modelo in vivo, os sinais clínicos que os animais 

infectados pelo MAYV desenvolveram, como inchaço na almofada das patas, inflamação e 

dor nas articulações, também estavam envolvidos com a ativação de NLRP3 (Castro-Jorge 

et al., 2019). 

Ainda, nosso grupo avaliou o envolvimento do estresse oxidativo na doença hepática 

causada pelo MAYV em modelo animal. 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 atuaria como um local de multiplicação viral e se a 

infecção levaria a alterações histopatológicas e um desequilíbrio na homeostase 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 ser fator importante na 

patogênese do MAYV (Caetano et al., 2019). 
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2.4 – O PROCESSO OXIDATIVO 

 

2.4.1 – Espécies Reativas de Oxigênio, Antioxidantes e Estresse Oxidativo 

 

Nos sistemas vivos, as chamadas “Espécies Reativas” (ER) atuam em diferentes processos 

fisiológicos celulares, como na regulação de citocinas e fatores de crescimento, na 

sinalização celular, expressão gênica, imunomodulação, apoptose e no sistema de defesa 

contra infecções (Lander, 1997; Gloire; Legrand-Poels; Piette, 2006; Amir Aslani; Ghobadi, 

2016). Essas ER são átomos ou moléculas que podem existir na forma radicalar ou não-

radicalar, sendo que as formas radicalares são conhecidas como “radicais livres”, e se 

caracterizam por apresentarem um ou mais elétrons desemparelhados em sua última 

camada eletrônica, portanto, são bastante instáveis e reagem facilmente com moléculas 

vizinhas, sem nenhuma especificidade, transferindo seus elétrons. Geralmente os radicais 

são formados nos processos fisiológicos normais, seja nas reações de oxirredução, catálise 

enzimática ou absorção de radiações. Já as formas não-radicalares, apesar de não 

apresentarem elétrons desemparelhados e serem mais estáveis, também são muito reativas 

e interagem com moléculas vizinhas (Slater, 1984; Halliwell, 1992; Akaike, 2001; Martelli; 

Nunes, 2014). 

As ER podem ser divididas em quatro classes, dependendo do seu átomo central, 

podendo ser oxigênio, nitrogênio, cloro ou enxofre (Halliwell, 2007). Derivadas 

principalmente do oxigênio molecular (O2), as “Espécies Reativas de Oxigênio” (ERO) são 

produzidas pelo metabolismo normal dos organismos, sobretudo durante a fosforilação 

oxidativa, quando um alto fluxo de elétrons é gerado na cadeia transportadora na membrana 

interna das mitocôndrias (Kowaltowski; Vercesi, 1999; Halliwell; Gutteridge, 2015). Contudo, 

o produto de reações enzimáticas envolvendo NADPH oxidase (NOX), ciclo-oxigenase 

(COX), lipoxigenase (LOX), entre outras, também são importantes fontes de ERO (Pillai et 

al., 2019). De maneira geral, as ERO são geradas em resposta a estímulos extra e 

intracelulares, sendo estimado que uma célula humana seja exposta a cerca de cem mil 

(105) fontes de produção de ERO por dia (Ames et al., 1993; Halliwell; Cross, 1994; 

Beckman; Ames, 1997). 

Dentre as ERO, destacam-se: (i) o radical hidroxil (OH•), gerado pelas reações de 

Fenton e Haber-Weiss na presença de um metal de transição, que é altamente reativo e 

responsável por uma das formas mais danosas aos sistemas biológicos, seja pelo fato de 

não existir um sistema de defesa específico para este radical, seja pelo tempo de meia-vida 

muito curto, em torno de 10-9 segundos, reagindo rápido com alvos inespecíficos dentro da 

célula (Sutton; Winterbourn, 1989; Gutteridge; Halliwell, 2000; Pastor et al., 2000); (ii) o 

ânion superóxido (O2
•-), produzido principalmente por células do sistema imune 
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(monócitos, neutrófilos, macrófagos e eosinófilos) para eliminar microrganismos invasores 

durante a fase de ativação do processo inflamatório, é responsável por causar lesões às 

estruturas celulares de forma direta e também indireta, visto que é capaz de originar outras 

ERO que irão resultar em danos secundários (Schneider; Oliveira, 2004; Ferreira; Abreu, 

2007; Vasconcelos et al., 2007); (iii) o peróxido de hidrogênio (H2O2), majoritariamente 

originado nas mitocôndrias durante a respiração celular, possui tempo de meia vida longo e 

é capaz de atravessar as membranas celulares, além de ser altamente reativo e poder gerar 

OH• na presença de Fe2+ ou O2
•-, o que aumenta seu caráter oxidativo (Kowaltowski; Vercesi, 

1999). 

Para que as ERO apresentem benefícios aos organismos vivos, desde a defesa 

contra agentes infecciosos à indução de mitose, por exemplo, elas precisam estar presentes 

em níveis baixos ou moderados para que desempenhem funções fisiológicas profícuas 

(Valko et al., 2007). No entanto, o excesso de reações ocasionadas pelas ERO abundantes 

pode gerar acúmulo de complexos citotóxicos com proteínas, glicoproteínas, purinas e 

pirimidinas, oxidação de tiois, peróxidos lipídicos, entre outros, acarretando efeitos deletérios 

às funções celulares, como envelhecimento, mutagênese, apoptose e necrose (Halliwell; 

Cross, 1994; Cai; Harrison, 2000). A lipoperoxidação pode ser considerada o dano primário 

resultante dessas reações, pois ela será responsável por desencadear uma sequência de 

lesões celulares, uma vez que alterações nas membranas lipídicas afetam a permeabilidade 

das mesmas, que irão afetar o fluxo iônico e de outras substâncias e que, 

consequentemente, resultará em perda de seletividade no que diz respeito à entrada/saída 

de nutrientes e substâncias tóxicas, além de alterações no material genético, oxidação de 

lipoproteínas e comprometimento de proteoglicanos, colágeno e elastina – componentes da 

matriz extracelular (Vaca et al., 1988; Al Mehdi et al., 1993; Barber; Harris, 1994; Porter et 

al., 1995). 

Dessa forma, para que os organismos pudessem usar o oxigênio em seu 

metabolismo sem acumular lesões aos constituintes celulares, ao longo da evolução, 

mecanismos antioxidantes foram desenvolvidos com finalidade de prevenir, atrasar ou 

remover a oxidação das biomoléculas pelas ERO. Portanto, de modo geral, os prejuízos 

para os sistemas vivos decorrentes dessas espécies irão ocorrer quando houver um 

contexto de superprodução, com deficiência ou não das defesas antioxidantes (Halliwell; 

Gutteridge, 2007; Pamplona; Costantini, 2011). 

O sistema antioxidante pode ser enzimático ou não-enzimático. O enzimático é 

composto pelas enzimas celulares Superóxido Dismutase (SOD), Catalase (CAT) e 

Glutationa Peroxidase (GPx). O não-enzimático é composto por substâncias ou elementos 

obtidos principalmente da dieta, como polifenóis, carotenoides, vitaminas (C e E) e minerais 

(Se, Cu, Zn, Mg) (Ratnam et al., 2006; Costantini, 2019). 
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A metaloenzima SOD pode ser considerada a mais importante do sistema de defesa 

antioxidante enzimático, pois além de estar presente em todas as células, converte o 

instável ânion O2
•- a H2O2, em um processo denominado dismutação. É encontrada em três 

isoformas, sendo a SOD1 citoplasmática (Cu/ZnSOD), a SOD2 mitocondrial (MnSOD) e a 

SOD3 extracelular (Cu/ZnSOD) (Perry et al., 2010). Já as enzimas CAT e GPx catalisam a 

neutralização do H2O2 em H2O. A enzima CAT é altamente eficiente, sua velocidade 

enzimática corresponde a catálise de 106 moléculas de H2O2 por minuto e é encontrada nas 

mitocôndrias, núcleo, mas principalmente nos peroxissomos, uma vez que se tem alta 

concentração de H2O2 nessa organela. Além disso, essa reação de detoxificação é muito 

importante, pois evita que o H2O2 se difunda pelas membranas celulares, como a do núcleo, 

e para que se impeça a formação de OH• por meio de H2O2 (Masters; Pegg; Crane, 1986; 

Barreiros; David; David, 2006; Valko et al., 2006). As reações catalisadas por cada enzima 

são descritas a seguir:  

 

Superóxido dismutase: 2O2
•- + 2 H+   H2O2+ O2 

Catalase:    2 H2O2    2 H2O+ O2 

Glutationa peroxidase:  H2O2 + 2 GSH   2 H2O+ GSSG 

 

O sistema glutationa também compõe a defesa antioxidante endógena, a qual está 

envolvida na modulação da resposta imune, inflamatória, sinalização redox, regulação da 

proliferação celular, apoptose e respiração mitocondrial (Deneke; Fanburg, 1989; Evans; 

Church; Pryor, 1991; Brown, 1994; Dröge; Eck; Mihm, 1994). Constituindo-se de um 

tripeptídeo, a molécula glutationa é formada a partir de glutamato, cisteína e glicina, sendo 

que em média 90% da glutationa total das células se encontram na forma reduzida (GSH) e 

o remanescente na forma oxidada (GSSG). A reação de redução é catalisada pela enzima 

GPx, que transforma H2O2 em água, estando vinculada a oxidação de GSH a GSSG 

(Meister; Anderson, 1983; Joseph et al., 1997). Para que as moléculas de glutationa sejam 

recicladas e voltem a atuar no sistema antioxidante, a enzima Glutationa Redutase (GR), na 

presença de NADPH, reduz GSSG a GSH (Kinnula; Crapo; Raivio, 1995). A relação entre 

GSH e GSSG é muitas vezes empregada para se estimar o status redox dos sistemas 

biológicos, no qual um ambiente redutor deve apresentar uma razão GSH/GSSG alta, 

fundamental para homeostase intracelular (Sies; Moss, 1978; Meister; Anderson, 1983; 

Halliwell; Gutteridge, 2007). 

À vista disso, o conceito de “estresse oxidativo” era definido no passado como um 

“desbalanço entre as espécies oxidantes e antioxidantes, no qual há uma maior 

concentração de oxidantes em detrimento dos antioxidantes” (Sies; Cadenas, 1985). 

Acontece que esta definição leva em consideração um estado estacionário em que exista 

SOD 

CAT 

GPx 
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um equilíbrio entre agentes oxidantes e antioxidantes, sem que ocorra nenhum dano 

oxidativo, o que não é verdade na realidade dos sistemas vivos (Costantini, 2019). As 

condições fisiológicas oferecem um ambiente apropriado para que se tenha um caráter pró-

oxidante, já que lipídeos insaturados presentes nas membranas e muitas reações oxidativas 

acontecem no metabolismo normal dos organismos (Jordão Jr et al., 1998). Deste modo, um 

conceito mais atual e abrangente foi proposto e diz que o estresse oxidativo é “a 

consequência da interrupção/desregulação da sinalização e controle redox, toda vez em que 

se tem uma perturbação na homeostase entre espécies oxidantes e antioxidantes” (Jones, 

2006). 

É importante lembrar que, apesar do termo “estresse” ser remetido a alterações 

desfavoráveis no status redox dos sistemas biológicos, as ERO desempenham papel 

significativo em diferentes funções celulares e, por isso, não devem ser sinônimo de efeitos 

deletérios. A perturbação do status redox intracelular sempre irá refletir consequências, 

podendo ser benéficas ou não para o organismo (Costantini, 2019). 

 

2.4.2 – Estresse Oxidativo e Infecções Virais 

 

Em um contexto de infecção viral, as ERO são essenciais por influenciarem tanto a 

multiplicação viral quanto o metabolismo celular. Estudos já demonstraram que a 

proliferação celular pode ser induzida por baixos níveis de ERO, e muitos vírus parecem 

aproveitar esse processo de divisão celular para multiplicar de forma mais eficiente 

(Peterhans, 1997a; Camini et al., 2017a). Contudo, assim que são detectados pelo sistema 

imune, os vírus são fagocitados pelas células dendríticas, macrófagos ou neutrófilos que, 

consequentemente, serão responsáveis por ativarem vias metabólicas que irão aumentar a 

produção de ERO, a princípio com objetivo de eliminar o patógeno (Deramaud; Dill; Bonay, 

2013). Porém, à medida que a infecção progride, mais ERO são formadas na tentativa de 

conter a multiplicação viral e essa resposta exacerbada, com aumento na concentração das 

ERO, pode culminar com o estresse oxidativo e seus efeitos deletérios ao hospedeiro, 

podendo contribuir com a patogênese viral. A intensidade desse aumento na produção de 

ERO em resposta à infecção mostra ser dependente do tipo celular infectado e da espécie 

viral (Jacobson, 1996; Peterhans, 1997b; Reshi et al., 2014; Camini et al., 2017a). 

O primeiro trabalho propondo que os vírus pudessem induzir estresse oxidativo com 

aumento de ERO foi publicado por Peterhans (1979), no qual mostrou que a oxidação do 

luminol por espécies reativas aumentava após infecção pelo vírus Sendai e, ainda, que a 

produção dessas espécies era mantida quando o vírus estava inativado por luz UV, mas 

cessava quando o vírus era inativado por calor, indicando que a conformação da estrutura 

viral é importante para mediar essa ação. Desde então, a comunidade científica tem se 
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dedicado a estudar essa relação e diferentes estudos vêm mostrando como a desregulação 

da homeostase redox celular influencia na progressão da patogenia de diversos agentes 

etiológicos virais (Schwarz, 1996; Camini et al., 2017a). 

Como exemplos, nos quadros de hepatites virais, como hepatite B (HBV) e hepatite 

C (HCV), já foi demonstrado que a superprodução de ERO colabora com o desenvolvimento 

do hepatocarcinoma, característico em pacientes que apresentam inflamação crônica no 

fígado por anos (Wang; Weinman, 2006; Abel et al., 2009; Cai et al., 2016; Fu et al., 2017; 

Inavon et al., 2017). Na infecção pelo Papilomavírus humano (HPV), o estresse oxidativo 

pode impulsionar a transformação celular, promovendo a integração dos oncogenes do HPV 

ao DNA do hospedeiro (Williams et al., 2011; Williams et al., 2014). Já em pacientes 

infectados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), o descontrole na homeostase 

redox celular provoca alterações na defesa antioxidante, principalmente nas enzimas SOD e 

GPx, com consequente aumento de malondialdeído (MDA) e hidroperóxidos no soro, 

contribuindo com progresso da doença (Dröge et al., 1994; Coaccioli et al., 2010). O 

estresse oxidativo também se mostrou presente em infecções pelo coronavírus 2 da 

síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2), aumentando o risco de doença grave por 

COVID-19. Isso ocorre porque o SARS-CoV-2 utiliza a Enzima Conversora de Angiotensina 

2 (ECA2) como receptor para entrar nas células hospedeiras, entretanto, ECA2 é 

responsável pela degradação de Angiotensina II (AngII) nas células, dessa forma, se ECA2 

estiver ligada à proteína S do SARS-CoV-2, a concentração celular de AngII aumenta. AngII 

por sua vez, quando presente, estimula NADPH oxidase ligada à membrana, a qual é a 

principal fonte de ERO em vários tecidos, responsável por reduzir o O2 a ânion superóxido 

(O2
•-), o que leva a uma maior presença dessas espécies e subsequente dano celular, 

inevitavelmente criando um ciclo de estresse oxidativo (Suhail et al., 2020).  

A relação da infecção de diferentes arbovírus com a desregulação da homeostase 

redox celular também já foi descrita. Para o DENV, durante a fase febril e convalescente da 

infecção, estudos mostraram que os biomarcadores de dano oxidativo são alterados e 

podem servir como parâmetros que avaliam o avanço da doença; além disso, o aumento de 

ERO desencadeia uma liberação abrupta de citocinas, podendo levar ao extravasamento de 

plasma e outros sintomas graves (Gil et al., 2004; Seet et al., 2009; Olagnier et al., 2014; 

Pillai et al., 2019). Para o alfavírus SINV, o estresse oxidativo parece estar envolvido com o 

processo apoptótico, pois foi relatada ativação de proteínas quinases (JNK e p38 MAPK), 

indicando que a infecção viral induz respostas de estresse no hospedeiro, o que pode afetar 

a multiplicação viral e a morte celular (Nakatsue et al., 1998; Lin et al., 1999). Na infecção 

pelo CHIKV, outro alfavírus, foi observada uma superprodução de ERO em fibroblastos 

infectados, envolvida na regulação da autofagia e apoptose; já em camundongos infectados, 
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foram encontradas redução de CAT e alterações nas vias inflamatórias e apoptóticas 

relacionados ao estresse (Dhanwani et al., 2011; Joubert et al., 2012).  

Nosso grupo de pesquisa demonstrou que a desregulação na homeostase redox 

celular também se faz presente nas infecções causadas pelo alfavírus MAYV, tanto in vitro 

quanto in vivo, no qual foi detectada redução na razão GSH/GSSG, aumento nos níveis de 

ERO e dos biomarcadores de estresse oxidativo (MDA e proteína carbonilada), além de 

inflamação hepática em modelo animal (Camini et al., 2017b; Caetano et al., 2019). 

Também já demonstramos o envolvimento do estresse oxidativo na infecção pelo flavivírus 

Zika, tanto em modelo celular hepático e de glioblastoma, como no fígado e cérebro de 

animais C57BL/6 infectados. Com os resultados encontrados neste estudo propusemos que 

ZIKV induz a produção de ERO e reduz a ativação da via de Nrf2, deste modo a atividade 

das enzimas antioxidantes SOD e CAT diminui e a superprodução de ERO não é 

eficientemente inativada, acarretando danos em lipídios e proteínas (Almeida et al., 2020). 

Também já foi relatado envolvimento do estresse oxidativo nas infecções virais 

causadas pelos vírus da encefalite japonesa (Japanese encephalitis virus – JEV) (Zhang et 

al., 2014), encefalite transmitida por carrapatos (Tick-Borne encephalitis virus – TBEV), vírus 

do Oeste do Nilo (West Nile virus – WNV) (Zhang; Rong; Li, 2019), vírus da febre de Rift 

Valley (Rift Valley fever virus – RVFV) (Narayanan et al., 2011), vírus sincicial respiratório 

(Respiratory syncytial virus – RSV) (Hosakote et al., 2009; Huang et al., 2010) e vírus 

Influenza (Akaike et al., 1996).  

Dessa forma, o estresse oxidativo decorrente de infecções virais vem mostrando 

modular diferentes mediadores celulares, os quais resultam em lesões como inflamação, 

vasculite, degenerações, necrose, apoptose. Ainda, essa desregulação na homeostase 

redox celular pode levar a mutações no genoma viral, tornando possível a evolução e 

seleção de populações mais virulentas que poderão contribuir na patogênese do vírus 

(Schwarz, 1996; Pillai et al., 2019). Assim, estudos envolvendo o papel das vias oxidativas 

durante infecções por vírus mostram-se relevantes por fornecerem maior conhecimento das 

respostas do hospedeiro que possam contribuir com a patogênese viral. Ainda, a avaliação 

do efeito de compostos antioxidantes durante as infecções por vírus tem ganhado destaque 

na comunidade científica, uma vez que esses podem inibir a formação de ERO, o estresse 

oxidativo e, consequentemente, podem diminuir a patogênese viral. Nesse cenário, os 

produtos naturais derivados de plantas, como os flavonoides, têm chamado a atenção.  

 

2.5 – SILIMARINA 

 

Caracterizada como um fitoterápico com amplo espectro de tratamento, a silimarina é um 

complexo extraído de sementes e/ou frutos derivados da erva Silybum marianum 
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(Asteraceae), conhecida popularmente como “cardo de leite” (ou no inglês “Milk thistle”), a 

qual cresce em diferentes tipos de solo, de arenosos a argilosos. Possui folhas grandes com 

nervuras de aparência leitosa, espigas duras e flores tubulares (Figura 8A-B) e é nativa da 

região mediterrânea da Europa, tendo se adaptado nas Américas e também na Austrália 

(Karkanis; Bilalis; Efthimiadou, 2011).  

 
Figura 8: Da erva ao extrato de Silybum marianum. (A) Erva cardo de leite mostrando suas folhas 
com nervuras e aparência leitosa. Em (B) sua flor, caracterizada por espigas duras e flores tubulares. 
(C) Flor seca e (D) sementes de S. marianum. (E) Seu extrato de sementes (flavonolignanas de 
silimarina).  

 
Fonte: Adaptado de Mohammadinejad et al., 2013. 
 

Na antiguidade, o médico e pai da farmacognosia, Pedânio Dioscórides (século 

I d.C.), foi quem deu o nome e o primeiro a descrever o uso medicinal do S. marianum. 

Ainda no século I, o naturalista romano Plínio “o Velho” recomendou em sua obra “História 

Natural” uma mistura que envolvia o extrato da planta e mel para melhorar a digestão. Já na 

década de 1980, pesquisadores alemães validaram sua ação potencial contra doenças 

hepáticas, sendo muito empregada no tratamento popular de hepatite e cirrose, além de 

muitos europeus considerarem o extrato de cardo do leite como um seguro de vida diário 

(Ross, 2008). 

A silimarina representa de 70 a 80% do extrato bruto de S. marianum e acreditava-se 

que o único constituinte era o 7-cromanol-3-metil-taxifolina (Hahn et al., 1968). Contudo, 

com o avanço das técnicas de separação, hoje já se sabe que consiste em uma mistura de 

sete flavonolignanos – silibina A, silibina B, isosilibina A, isosilibina B, silicristina, 

isosilicristina e silidianina – e um flavonoide, a taxifolina. As estruturas químicas de todos os 

constituintes da silimarina são apresentadas na Figura 9. O restante da composição do 

extrato, de 20 a 30%, corresponde a outros polifenois e ácidos graxos (Ding et al., 2001; 

Kroll; Shaw; Oberlies, 2007). O componente ativo em maior proporção é a silibina, 

compreendendo de 50 a 70% do extrato (Bijak, 2017). 

Destacando-se principalmente pelo seu potente efeito antioxidante, os grupos 

hidroxilas funcionais dos constituintes da silimarina agem eliminando os radicais livres por 
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meio da doação de átomos hidrogênio, inibindo assim as reações de oxidação (Kumar; 

Pandey, 2013). Além de eliminar ERO, a silimarina é capaz de aumentar os níveis de 

antioxidantes endógenos importantes, como a glutationa e a SOD, uma vez que restaura a 

atividade da sinalização do fator nuclear 2 (Nrf2), o que contribui para redução da oxidação 

lipídica e proteica, reduzindo os danos oxidativos celulares (Fraschini; Demartini; Esposti, 

2002; Toklu et al., 2008, Surh, 2008).  

 
Figura 9: Estrutura química e nomenclatura dos principais constituintes da silimarina. 

 
 
Fonte: Adaptado de Kroll; Shaw; Oberlies, 2007. 

 

No organismo, a silimarina possui um tempo de meia vida curto, em torno de 4 a 6 

horas, além de ter sua biodisponibilidade reduzida significativamente após o chamado 

metabolismo de primeira passagem no fígado (Fraschini; Demartini; Esposti, 2002; Karimi et 

al., 2011). Como vem sendo muito empregada como fitoterápico para o tratamento de 

diferentes doenças, seu consumo deve ser feito em doses altas e/ou com intervalo de tempo 

reduzido para que se obtenham os resultados desejados. Em humanos, a dose oral pode 

variar de 240 a 900mg/dia, dividida em duas ou três doses, sendo que doses acima de 

1500mg/dia têm mostrado efeito laxativo e alguns casos de reações alérgicas também já 

foram relatados (Luper, 1998).  

Muitos são os estudos que demonstram a ação hepatoprotetora após tratamento 

com a silimarina, desde casos de hepatite crônica a cirrose e carcinoma hepatocelular 

(Carini et al., 1992; Wellington; Jarvis, 2001; Saller; Meier; Brignoli, 2001; Crocenzi; Roma, 

2006; Mastron et al., 2015; Federico; Dallio; Loguercio, 2017; Kumar et al., 2019). Sua 

eficácia também já foi relatada no tratamento de envenenamento por picadas de cobras e 
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insetos e envenenamento por cogumelos e álcool (Karimi et al., 2011). Em um quadro de 

hepatotoxicidade aguda induzida por álcool e de cirrose, a silimarina apresentou redução 

significativa nos níveis séricos da enzima hepática alanina aminotransferase (ALT), após 

tratamento com 200mg/kg de massa corporal, e a análise histológica das biópsias hepáticas 

também mostraram uma melhora após tratamento (Song et al., 2006; Zaidi; Mahboob, 

2017).  

Além da proteção da depleção da glutationa e da inibição da peroxidação lipídica que 

aumenta a estabilidade da membrana e, consequentemente, a seletividade, ainda existem 

outros mecanismos relacionados com a hepatoproteção da silimarina (Achufusi; Patel, 

2021). Estudos apontam que as propriedades hepatoprotetoras da silimarina são resultado 

de três principais mecanismos: sua ação antioxidante, como já foi mencionado, sua ação 

anti-inflamatória e por ser uma substância antifibrótica (Loguercio; Festi, 2011). As 

propriedades anti-inflamatórias são atribuídas a sua capacidade de regular os níveis de 

citocinas responsáveis pela indução de inflamação, uma vez que regula negativamente e 

inibe COX-2 (mediador fundamental nas vias inflamatórias), inibe o fator de transcrição 

nuclear-kappa B (NF-κB), o qual induz a expressão de genes pró-inflamatórios responsáveis 

por codificar citocinas envolvidas diretamente no processo inflamatório e reduz a produção 

de leucotrienos (participam no processo de inflamação aguda) no fígado por meio da 

inibição enzimática de lipoxigenases (Fiebrich; Koch, 1979; Luper, 1998; Surh, 2008; 

Abenavoli; Bellentani, 2013; Esmaeil et al., 2017). Ainda, estudos realizados em 

camundongos mostraram que a silibina reduziu o conteúdo hepático e plasmático de 

citocinas pró-inflamatórias enquanto aumentava a IL-10, uma citocina cuja função é diminuir 

e regular a resposta inflamatória (Schümann et al., 2003). 

Além da atividade hepatoprotetora, já conhecida e estudada há bastante tempo, a 

silimarina vem se mostrando nos últimos anos um composto multifuncional e muito versátil, 

o qual possui várias propriedades benéficas para tratamento e prevenção de diferentes tipos 

de patologias e distúrbios (Camini; Costa, 2020). Assim, já foram descritos resultados 

promissores da silimarina no tratamento de doenças como câncer (Sangeetha; 

Aranganathan; Nalini, 2010; Won et al., 2018), diabetes (Amniattalab et al., 2016; Stolf; 

Cardoso; Acco, 2017), hipertensão (Ahmad et al., 2017; Taleb et al., 2018), síndrome 

metabólica (Poruba et al., 2015; Saying et al., 2016), depressão (Thakare; Aswar; Kylkarni, 

2017; Thakare et al., 2018), doenças cardiovasculares (DCVs) (Heistad, 2006; Tsiropoulou 

et al., 2016), doenças neurodegenerativas (Li et al., 2017; Ullah; Khan, 2018), anemias 

severas hereditárias, como a talassemia (Hagag et al., 2015; Darvishi-Khezri et al., 2018), 

atividade radio e fotoprotetora (Adhikari et al., 2013; Rajnochová et al., 2018), antiparasitária 

(Mata-Santos et al., 2010; El-Sayed et al., 2016; Faridnia et al., 2018) e antiviral contra HBV 

(Huang et al., 2017), HCV (Wagoner et al., 2010; Polyak; Ferenci; Pawlotsky, 2013; Liu et 
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al., 2016), Influenza A (Song; Choi, 2011), HIV-1 (Mcclure et al., 2012), Enterovírus-71 (EV-

A71) (Lalani et al., 2020), SARS-CoV-2 (Hanafy; El-Kemary, 2022) e os arbovírus Zika 

(ZIKV) (Silva et al., 2020), CHIKV (Lani et al., 2015) e MAYV (Camini et al., 2018).  

Dessa forma, como estudos prévios realizados por nosso grupo de pesquisa 

mostraram que a infecção in vitro e in vivo pelo MAYV acarreta desregulação da 

homeostase redox culminando com o estresse oxidativo, e que a silimarina é capaz de 

proteger as células hepáticas da infecção e restabelecer a homeostase redox in vitro; o 

presente trabalho buscou avaliar a atividade hepatoprotetora, antioxidante, anti-inflamatória 

e antiviral da silimarina em uma análise in vivo, a fim de verificar se este conjunto de 

flavonoides seria capaz de proteger e reverter o quadro de dano hepático e estresse 

oxidativo causado em camundongos BALB/c infectados, além de diminuir carga viral em 

diferentes órgãos/tecidos dos animais. Assim, os dados desse estudo certamente 

fornecerão maior entendimento da ação da silimarina, abrindo perspectivas em relação a um 

possível uso farmacológico, além de contribuir cientificamente para maior entendimento da 

patogênese da Febre Mayaro e de como ela pode ser controlada. 
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3. OBJETIVOS  
 

3.1 – OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a atividade hepatoprotetora, antioxidante, anti-inflamatória e antiviral da silimarina 

em camundongos BALB/c infectados pelo MAYV. 

 

3.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Em camundongos BALB/c controles, controles tratados com a silimarina, infectados com o 

MAYV e infectados e tratados com a silimarina, avaliar:  
 

i. Evolução da doença através dos sinais clínicos; 

 

ii. Hepato e esplenomegalia; 

 
iii. Perfil hematológico; 

 

iv. Níveis séricos de alanina e aspartato aminotransferases (ALT/AST); 

 

v. Alterações histopatológicas e número de células inflamatórias no tecido hepático; 

 

vi. Níveis dos biomarcadores de estresse oxidativo (malondialdeído e proteína 

carbonilada); 

 

vii. Atividade das enzimas antioxidantes SOD e CAT e o sistema glutationa; 

 

viii. Carga viral por RT-qPCR no sangue, fígado, baço, cérebro, músculos quadríceps e 

tecidos articulares dos tornozelos; 

 

ix. Expressão gênica do Interferon beta (IFN-b) e citocinas pró-inflamatórias IL-1b, IL-6 

e TNF no fígado dos animais.  

 
x. Níveis sérios das citocinas pró-inflamatórias IL-6 e TNF. 
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4. ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
Fluxograma de trabalho sintetizando todas as etapas executadas para responder os objetivos 
propostos nesse estudo.  

 
 

5. METODOLOGIA 
 

5.1 – CÉLULAS, VÍRUS, ANIMAIS E COMPOSTO 

 

5.1.1 – Células 

 

Nos ensaios para multiplicação e quantificação do MAYV foram empregadas as células de 

linhagem contínua Vero, as quais são fibroblastos derivados de rim de macaco verde 

africano (Cercopithecus aethiops), obtidas originalmente da American Type Culture 

Collection (ATCC; EUA). A linhagem de células Vero (ATCC CCL-81) tem como 

características serem células aderentes e transformadas, portanto crescem formando uma 

monocamada, não sofrendo senescência e nem inibição por contato. As mesmas foram 

cultivadas e mantidas em garrafas de cultivo celular de 75cm² utilizando meio Mínimo 
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Essencial de Eagle Modificado por Dulbecco, com alta concentração de glicose (DMEM HG; 

Sigma-Aldrich, EUA), suplementado com 5% de soro fetal bovino (SFB; Gibco, EUA) e um 

coquetel dos antimicrobianos usuais: estreptomicina (100µg/mL; Sigma-Aldrich, EUA), 

penicilina potássica (100U/mL; Sigma-Aldrich, EUA) e anfotericina B (2,5µg/mL; Sigma-

Aldrich, EUA). O cultivo celular foi realizado conforme preconizado pela ATCC (2014), sendo 

a cultura repicada a cada 2 – 3 dias e mantidas em estufa a 5% de CO2 a 37°C, com 

atmosfera umidificada.  

Como se trata de uma cultura aderente, para os repiques as células foram lavadas 

duas vezes com tampão salina fosfato (PBS; 10mM Na2HPO4, 2mM KH2PO4, 140mM NaCl, 

3mM KCl, pH 7,2) e, em seguida, submetidas a ação enzimática com tripsina-EDTA 0,05% 

para que se desprendessem do frasco e umas das outras. Logo após, a suspensão celular 

foi transferida para outra garrafa estéril e adicionado quantidade necessária de meio de 

cultura. 

 
 

5.1.2 – Origem do vírus e produção de estoque trabalho 

 

O MAYV, cepa Acre27 (número de acesso ao GenBank KM400591), foi originalmente 

isolado em junho de 2004 durante uma pesquisa epidemiológica a partir de amostra de 

sangue de uma paciente febril e malária negativo de Acrelândia – Bacia Amazônica, Acre, 

Brasil (Terzian et al., 2015). A amostra foi gentilmente cedida pelo Professor Dr. Maurício 

Lacerda Nogueira (Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP, São Paulo).  

O estoque de vírus foi produzido em células Vero recém-confluentes, infectadas com 

uma multiplicidade de infecção (moi) de 0,01, com volume mínimo de meio de cultura e 

ausência de SFB. Após infecção, as células foram incubadas em estufa de CO2 a 37°C 

durante 1h, com agitação a cada 10min para favorecer a adsorção viral. Logo após, o meio 

foi completado e suplementado com 1% SFB, seguida de nova incubação por 

aproximadamente 48h ou até o aparecimento de 90% de efeito citopático (ECP) – sincícios, 

grumos, células soltas – quando comparado às células controles. O sobrenadante da cultura 

infectada passou por um processo de clarificação após centrifugação a 5000rpm por 5min a 

4°C, a fim de remover os debris celulares. Assim, o sobrenadante clarificado foi aliquotado e 

mantido em freezer -80°C para posterior uso (Adaptado de Oliveira, 2008). Após a 

quantificação por titulação, como descrito abaixo, o título do vírus foi igual a 

1,8 x 108 UFP/mL. 
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5.1.3 – Titulação viral por contagem das Unidade Formadora de Placas (UFP) 

 

Os vírus que são capazes de formar placas de lise quando submetidos em meio de cultura 

semissólido normalmente são quantificados pelo método de contagem de placas descrito 

por Dulbecco (Dulbecco, 1952). Este método consiste na infecção de células com diferentes 

diluições da amostra viral, com objetivo de encontrar uma diluição que seja possível 

quantificar o número das UFP. Para isso, em uma placa de seis poços, com células Vero 

previamente implantas (1×106 células/poço), foram adicionados 300µL de diluições seriadas 

do vírus em cada um dos poços, sendo um mantido como controle negativo da infecção. 

Após 1h de adsorção a 37°C com agitação a cada 10min, o inóculo viral foi retirado e 

adicionados 2,0mL de meio 199 semissólido por poço, acrescido de 1,25% de 

carboximetilcelulose (CMC) e 1,5% SFB, sendo seguido de nova incubação por 48h. Então, 

o meio foi desprezado, as células fixadas em solução formol 10% por 30min e a 

monocamada celular corada com solução de cristal violeta 1% por 15min. O título viral foi 

calculado pelo número de UFP obtido no poço cuja diluição apresentou entre 30 e 300 

placas de lise viral, multiplicado pelo inverso da diluição, e convertido para UFP/mL. 

 
 

5.1.4 – Animais 

 

Os animais utilizados neste trabalho foram fornecidos pelo Centro de Ciência Animal (CCA) 

da Universidade Federal de Ouro Preto, e o protocolo experimental aprovado pela Comissão 

de Ética no Uso de Animais (CEUA/UFOP), sob protocolo de número 1519160418 (Anexo I). 

Foram utilizados camundongos machos e fêmeas da linhagem BALB/c selvagens com 3 

semanas de idade, de aproximadamente 15g. Os animais foram mantidos em caixas de 

polipropileno com sistema de microisolador contendo maravalha, em ambiente arejado, com 

controle de temperatura, luminosidade (ciclo claro/escuro) e ventilação. Durante todo o 

experimento, a dieta e a água foram oferecidas ad libitum. 

 
 

5.1.5 – Silimarina 

 

A silimarina foi obtida comercialmente da Sigma-Aldrich (EUA) e diluída em solução de CMC 

0,3% (v/v) para que os animais fossem tratados via gavagem. Uma solução estoque foi feita 

na concentração de 30mg/mL, sendo administrado em cada camundongo 50µL/dia 

(equivalente a 1,5mg de silimarina) para que se atingisse a dose de 100mg/kg/dia, já que os 

animais possuíam em média 15g. 
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5.2 – DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Os animais foram divididos em quatro grupos, como representado na Figura 10, sendo eles: 

grupo controle (C), grupo infectado (I), grupo controle tratado com silimarina (SIL), grupo 

infectado e tratado com silimarina (VSIL). Cada grupo possuía um n amostral de 12, 

calculado pelo programa BioEstat 5.3. Toda experimentação in vivo seguiu as boas práticas 

de manejo animal. Os animais do grupo I e VSIL foram infectados com auxílio de uma 

seringa ultrafina (BD, EUA) com 100µL do MAYV, equivalente a 107 UFP, via subcutânea na 

região dorsal. Os animais dos grupos C e SIL receberam 100µL de PBS 1x. Um dia antes da 

infecção e até o 4o dia pós-infecção (dpi) os animais dos grupos SIL e VSIL receberam uma 

dose diária de 100mg/kg/dia de silimarina via gavagem, em um volume de 50µL (30mg/mL). 

Como um estudo prévio do grupo havia estudado o perfil da infecção do MAYV em 

BALB/c selvagem (Caetano et al., 2019), já era conhecido que a infecção viral não causava 

sinais clínicos aparentes nos camundongos e que a viremia apresentava pico entre o 3 e 7 

dpi. Com base nesses dados, determinou-se o 5o dpi como o dia da eutanásia. 

 
Figura 10: Representação esquemática do delineamento experimental in vivo. Camundongos 
BALB/c machos e fêmeas foram divididos em 4 grupos experimentais, com 12 animais em cada: 
Controle (C), Infectado (I), Controle + Silimarina (SIL) e Infectado + Silimarina (VSIL). Os animais do 
grupo I e VSIL foram infectados via subcutânea com 107 UFP do MAYV; nos grupos C e SIL foi 
inoculado PBS. O tratamento com silimarina foi realizado via gavagem nos grupos SIL e VSIL, 
100mg/kg/dia, com início um dia antes da infecção. Todos os animais foram eutanasiados 5 dias pós-
infecção (dpi). 
 

 
 

Para eutanásia, os animais foram sedados e anestesiados com solução de cloridrato 

de ketamina (60 a 80mg/kg; Dopalen® ketamina 10% Ceva, Brasil) e cloridrato de xilazina (8 

a 15mg/kg; Anasedan® xilazina 2% Ceva, Brasil) via intraperitoneal; então, foram 

eutanasiados por exsanguinação. Após coletar o sangue, realizou-se perfusão cardíaca com 

PBS 1X e foram retirados dos animais: fígado, baço, cérebro, músculo quadríceps e 

articulação. Todos os tecidos e sangue foram mantidos em banho de gelo durante o 
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procedimento e, em seguida, mantidos em freezer -80oC até o momento de uso. Parte do 

fígado foi conservada em solução tamponada de formaldeído 3,7% (v/v) para que fosse 

destinada a análise histológica. Ainda, do sangue coletado, parte foi separado para análise 

hematológica com anticoagulante EDTA (uma gota) e a outra porção centrifugada a 

3000rpm por 10min a 4°C a fim de se obter o soro, sendo este também armazenado em 

freezer -80oC até o momento de uso. 

 
 

5.3 – AVALIAÇÃO DE MASSA CORPORAL DOS CAMUNDONGOS 

 

Como os animais não perderam peso após a infecção com MAYV, avaliou-se então a 

porcentagem de ganho de massa corporal dos camundongos no período da 

experimentação. Para isso, os camundongos foram pesados antes da infecção e antes da 

eutanásia, em balança semi-analítica, com duas casas decimais. A massa inicial foi 

considerada igual a 100% e a massa final calculada a partir desde dado. Os resultados 

foram expressos como Média ± Erro Padrão (SEM). A análise estatística foi realizada 

utilizando o software GraphPad Prism 7.0, aplicando-se o teste de variância univariada (one-

way ANOVA) com pós-teste de Tukey e nível de confiança de 95% (p ≤ 0,05). 

 
 

5.4 – AVALIAÇÃO DE HEPATOMEGALIA E ESPLENOMEGALIA 

 

O fígado e o baço de todos os camundongos foram pesados após eutanásia utilizando uma 

balança semi-analítica, com duas casas decimais. Para verificar se a infecção pelo MAYV 

causava hepatomegalia e/ou esplenomegalia nos animais, foi realizado o cálculo da razão 

da massa dos órgãos em relação a massa total do camundongo. Os resultados foram 

expressos como Média ± SEM. A análise estatística foi realizada utilizando o software 

GraphPad Prism 7.0, aplicando-se o teste one-way ANOVA com pós-teste de Tukey e nível 

de confiança de 95% (p ≤ 0,05). 

 
 

5.5 – AVALIAÇÃO HEMATOLÓGICA 

 

O perfil hematológico dos animais foi avaliado em parceria com o Laboratório de 

Imunopatologia da UFOP, com auxílio da Dra. Jamille Cardoso. Foram feitas análises 

globais de leucócitos, eritrócitos, hemoglobina e plaquetas por meio do equipamento 

automatizado Auto Hematology Analyzer (Mindray BC-2800 Vet, Hamburgo, Alemanha). Os 

resultados de cada grupo também foram expressos como Média ± SEM. Para análise 
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estatística utilizou-se o software GraphPad Prism 7.0, pelo o teste one-way ANOVA com 

pós-teste de Tukey e nível de confiança de 95% (p ≤ 0,05). 

 
 

5.6 – DOSAGEM SÉRICA DAS TRANSAMINASES HEPÁTICAS 

 

Alanina aminotransferase (ALT) ou transaminase glutâmico-pirúvica (TGP) e aspartato 

aminotransferase (AST) ou transaminase glutâmico-oxalacética (TGO) são importantes 

enzimas envolvidas no metabolismo de aminoácidos presentes nos hepatócitos. Em 

situações de lesão no fígado, elas extravasam para a corrente sanguínea, podendo ser 

mensuradas. Dessa forma, o nível sérico destas enzimas é muito utilizado para se estimar a 

função hepática. Assim, AST e ALT foram dosadas a fim de se avaliar os níveis das 

mesmas frente à infecção viral e tratamento com a silimarina. A seguir são descritas as 

reações catalisadas por AST e ALT. 

 

L-aspartato + a-cetoglutarato   Glutamato + Oxalacetato 

L-alanina + a-cetoglutarato    Glutamato + Piruvato 

 

O ensaio colorimétrico foi realizado utilizando-se kit da empresa Labtest (Minas 

Gerais, Brasil, Ref. 52 e 53), seguindo as recomendações do fabricante. A determinação dos 

níveis de AST e ALT é indireta, uma vez que o kit se baseia na formação de hidrazona a 

partir de piruvato ou oxalacetato, a qual tem cor intensa em meio alcalino. A absorbância 

das amostras foi medida em espectrofotômetro a 490nm. Então, os dados foram tratados e 

expressos como Média ± SEM. A análise estatística foi realizada utilizando o software 

GraphPad Prism 7.0, pelo teste de variância univariada (one-way ANOVA) com pós-teste de 

Tukey e nível de confiança de 95% (p ≤ 0,05). 

 
 

5.7 – AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA DO PARÊNQUIMA HEPÁTICO 

 

Para que fosse avaliado o processo inflamatório no parênquima hepático dos diferentes 

grupos experimentais, fragmentos de fígado foram fixados em solução de formol 3,7% (v/v) 

tamponado. A seguir foram incluídos em parafina e, então, cortados (secções de 4µm) em 

micrótomo rotativo. Para coloração com hematoxilina e eosina (H&E), primeiramente os 

cortes foram desparafinados em banho de xilol, seguido de etapas de desidratação em 

banhos de álcool absoluto e hidratação em álcool 90%, 80%, 70% e água. Logo após, as 

lâminas foram colocadas em banho de hematoxilina, seguido de uma etapa de lavagem em 

AST 

ALT 
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água corrente e, por fim, colocadas em banho de eosina com posterior etapa de lavagem 

em água corrente. As lâminas foram levadas a estufa a 56oC para secagem e, então, 

montadas com lamínula. Todo o processo para avaliação histológica foi feito em parceria 

com o Laboratório de Morfopatologia da UFOP, com auxílio do professor patologista Dr. 

Wanderson Lima.  

As imagens histológicas foram capturas no aumento de 400x por meio de um 

Microscópio Leica DM5000B do Laboratório Multiusuários de Microscopia do NUPEB/UFOP, 

em que as células inflamatórias hepáticas foram quantificadas morfometricamente (22 

cortes/animal) e analisadas usando o software de Análise e Processamento de Imagens 

Leica QwinV3 (Alemanha). A análise estatística foi realizada utilizando o software GraphPad 

Prism 7.0, aplicando-se o teste one-way ANOVA com pós-teste de Tukey e nível de 

confiança de 95% (p ≤ 0,05), onde o resultado representa a Média ± SEM de cada grupo. 

 
 
5.8 – DOSAGEM DOS BIOMARCADORES DE ESTRESSE OXIDATIVO 

 

5.8.1 – Ensaio de Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) 

 

Como mencionado anteriormente, o nível de malondialdeído (MDA) é um parâmetro muito 

importante para se inferir algo a respeito de como se encontra o status redox em uma 

célula/tecido. Formado pela decomposição de ácidos graxos poli-insaturados, o MDA é um 

produto da peroxidação lipídica capaz de reagir com o ácido tiobarbitúrico (TBA), podendo 

ser mensurado de forma indireta pelo fato de a reação gerar um composto de cor rosa 

avermelhado, o qual absorve a 535nm. 

Para isso, cerca de 20mg de cada fígado foram homogeneizados, em banho de gelo, 

em 200µL de PBS (sempre mantendo essa proporção). Logo após, as amostras foram 

centrifugadas a 14000rpm por 10min a 4oC. Então, ainda em banho de gelo, em um 

microtubo foram adicionados 100µL do lisado (no caso do branco 100µL H2O) juntamente 

com 200µL de ácido tricloroacético (TCA) 10% (m/v) gelado, sendo incubado por 5min. Em 

seguida, uma nova centrifugação foi realizada a 14000rpm por 5min a 4oC, e 200µL do 

sobrenadante foram transferidos para um novo microtubo contendo 200µL de TBA 1% (m/v). 

Ainda, uma curva de calibração de MDA foi construída seguindo as proporções descritas na 

Tabela 1, sendo adicionados 200µL de cada ponto da curva e 200µL de TBA em um 

microtubo. Amostras, branco e padrão foram então homogeneizados em vórtex e incubados 

a 100oC por 1h (Adaptado de Buege; Aust, 1978). 
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Tabela 1:Curva de calibração com padrão MDA para dosagem de TBARS 
Tubo 30µM MDA + H2O Volume (μL) MDA (μM) 

1 300µL + 0 µL H2O 300 30 
2 180µL + 120 µL H2O 300 18 
3 90µL + 210 µL H2O 300 9 
4 0µL + 300 µL H2O 300 0 

 

Ao fim da incubação, as amostras passaram por uma breve centrifugação e 100µL 

de cada amostra foram colocados em triplicata nos poços de uma microplaca. Em seguida, 

procedeu-se a leitura da absorbância a 535nm no leitor Victor X3 Multilabel (Perkin Elmer). 

Além disso, a partir do lisado inicial de cada amostra foi dosada a quantidade de proteína 

total pelo método de Bradford. Assim, a concentração de TBARS foi calculada como 

mostrado na equação (2) e os resultados expressos como [nmol MDA / mg proteína total]. 

Da mesma forma como nos ensaios anteriores, a análise estatística foi realizada utilizando o 

software GraphPad Prism 7.0, aplicando-se o teste one-way ANOVA com pós-teste de 

Tukey e nível de confiança de 95% (p ≤ 0,05), o resultado representa a Média ± SEM de 

cada grupo. 

 

[𝐓𝐁𝐀𝐑𝐒] = 	
(DO!"#$%&! −	DO'&!()#) × fator	diluição

inclinação	da	reta	da	curva	de	calibração × [proteína	total]
																		(𝟐) 

 
Onde, DO é a densidade ótica a 535 nm. 

 
 

5.8.2 – Ensaio de Proteína Carbonilada 

 

Outro importante fator na determinação do status redox da célula/tecido é o nível de 

derivados carbonílicos formados em consequência da oxidação das proteínas por ERO. 

Neste ensaio, o composto 2,4-dinitrofenil-hidrazina (DNPH) é capaz de reagir com os grupos 

carbonila e gerar o 2,4-dinitrofenil-hidrazona (DNP), o qual diluído em dodecil sulfato de 

sódio (SDS) pode ser detectado a 370 nm em espectrofotômetro UV-visível. 

Para este ensaio foram homogeneizados em banho de gelo cerca de 60mg de fígado 

em 600µL de tampão fosfato (sempre mantendo essa proporção), seguido de centrifugação 

a 14000rpm por 10min a 4oC. Do sobrenadante foram transferidos 200µL para um microtubo 

e adicionados 200µL de TCA 20% (m/v), com posterior homogeneização. Em seguida, as 

amostras foram centrifugadas a 5000rpm por 5min a 4oC. O sobrenadante dessa vez foi 

descartado e o pellet ressuspendido em 500µL de DNPH, os quais foram incubados por 

15min a temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Após incubação, foram adicionados 

500µL de TCA 20% em cada microtubo, seguido de nova homogeneização e centrifugação 
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a 5000rpm por 5min a 4oC. O sobrenadante foi descartado e o pellet lavado com adição de 

1mL de etanol/acetato de etila (1:1) e subsequente centrifugação a 5000rpm por 10min a 

4oC; esta etapa de lavagem foi realizada duas vezes. Por fim, após o pellet secar, o mesmo 

foi ressuspendido em 1mL de SDS 6% (m/v) e centrifugado novamente a 10000rpm por 

5min a 4oC. Apenas SDS 6% foi utilizado como branco. A leitura foi realizada em cubetas de 

quartzo a 370nm (Adaptado de Levine et al., 1994). 

A proteína total também foi quantificada por Bradford e a concentração das proteínas 

derivatizadas com DNPH foi calculada segundo a Lei de Lambert-Beer, empregando o 

coeficiente de extinção molar do DNPH (22000M-1cm-1) como representado na equação (3). 

Os resultados foram expressos como [nmol DNPH incorporado / mg proteína total], sendo 

apresentado a Média ± SEM de cada grupo. A análise estatística foi realizada utilizando o 

software GraphPad Prism 7.0, pelo teste de one-way ANOVA com pós-teste de Tukey e com 

nível de confiança de 95% (p ≤ 0,05). 

 

[𝐂] = 	
(DO!"#$%&! −	DO'&!()#) × 1000000

ε × 	V × [proteína	total]
																														(𝟑) 

 
Onde, DO é a densidade ótica a 370nm, V é o volume de amostra em mL, 𝛆 o coeficiente de extinção 
molar igual a 22000 M-1cm-1 e [proteína total] em mg/mL. 

 
 

5.9 – DOSAGEM DAS DEFESAS ANTIOXIDANTES 

 

5.9.1 – Enzima Superóxido Dismutase (SOD) 

 

Uma das vias de defesa antioxidante da maioria das células é realizada pela atividade 

catalítica da enzima SOD, a qual realiza a dismutação do ânion superóxido (O2
•-) em 

oxigênio (O2) e peróxido de hidrogênio (H2O2). Dessa forma, para quantificar a atividade 

enzimática de SOD foi empregado o método de inibição da auto-oxidação do pirogalol, o 

qual se baseia na capacidade da SOD de detoxificar o O2
•- e, consequentemente, diminuir a 

razão de auto-oxidação do pirogalol. Os ânions superóxidos são responsáveis por reduzirem 

o MTT (metil tiazoltetrazólio) à cristais de formazan. Como SOD compete com o O2
•- 

formado na oxidação do pirogalol, então foi definido que uma unidade enzimática de SOD 

(U SOD) é igual à quantidade de enzima capaz de reduzir a auto-oxidação do pirogalol em 

50%. 

Sendo assim, cerca de 20mg de fígado foram homogeneizados em 200µL de tampão 

fosfato – EDTA (mantendo essa proporção), seguido por 10min de incubação em banho de 

gelo e centrifugação a 14000rpm por 10min a 4oC. O sobrenadante foi utilizado como 
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amostra para dosagem e os reagentes foram pipetados em duplicata em uma placa de 96 

poços, de acordo com a Tabela 2 a seguir. O pirogalol e o MTT foram solubilizados em 

tampão fosfato, preparados somente no momento de uso (Adaptado de Marklund; Marklund, 

1974). 

 
Tabela 2: Volume necessário de cada reagente para ensaio de dosagem da enzima superóxido 
dismutase (SOD) pelo método de inibição da auto-oxidação do pirogalol. 

 Amostra 
(µL) 

Tampão fosfato 
(μL) 

MTT 
1,25mM(μL) 

Pirogalol 15mM 
(μL) 

Branco – 144 6 – 
Padrão – 129 6 15 
Amostra 30 99 6 15 

 

Após adicionar todos os reagentes, a reação foi incubada por 5min em estufa a 37oC. 

Em seguida, acrescentou-se 100µL de DMSO a fim de parar a reação e procedeu-se a 

leitura da absorbância a 595nm no leitor Victor X3 Multilabel (Perkin Elmer). A proteína total 

de cada amostra também foi dosada pelo método de Bradford e a concentração de SOD foi 

calculado como mostrado na equação (4), sendo expressa em U SOD / mg proteína total. A 

análise estatística foi realizada utilizando o software GraphPad Prism 7.0, pelo teste one-

way ANOVA com pós-teste de Tukey e nível de confiança de 95% (p ≤ 0,05), o resultado 

representa a Média ± SEM de cada grupo. 

 

[𝐒𝐎𝐃] = 	

*+!"#$%&!
*+'!(&ã#

V × [proteína	total]
																														(𝟒) 

 
Onde, DO é a densidade ótica a 595nm, V é o volume de amostra em mL e [proteína total] em 
mg/mL. 
 
 

5.9.2 – Enzima Catalase 

 

Responsável por decompor o H2O2 na maioria dos organismos, a enzima CAT teve sua 

atividade dosada por meio de um método cinético. Para isso, 20mg de fígado foram 

homogeneizados em 200µL de tampão fosfato – EDTA (mantendo essa proporção), seguido 

de centrifugação a 14000rpm por 10min a 4oC. Também foi preparado um mix contendo 

25mL de PBS e 40µL de H2O2 (30%) no momento de uso, mantido ao abrigo da luz. Então, 

para cada amostra, 10µL do sobrenadante foi homogeneizado com 990µL do mix e a 

absorbância medida imediatamente em um espectrofotômetro UV-visível a 240nm, 

utilizando cubetas de quartzo, durante 60seg para que o consumo de peróxido de hidrogênio 
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fosse acompanhado (Adaptado de Aebi, 1984). Por definição uma unidade enzimática de 

catalase (U CAT) decompõe 1µmol de H2O2 por mg de proteína em 1min (Moehl; Chance, 

1954). 

Após a proteína total de cada amostra ser dosada, a concentração de CAT foi 

calculada como mostrado na equação (5), sendo expressa em U CAT/mg proteína total. A 

análise estatística foi realizada utilizando o software GraphPad Prism 7.0, aplicando-se o 

teste one-way ANOVA com pós-teste de Tukey e nível de confiança de 95% (p ≤ 0,05), o 

resultado representa a Média ± SEM de cada grupo. 

 

[𝐂𝐀𝐓] = 	
(DO%,-$ − DO%,.-$) × 1000

ε × [proteína	total]
																														(𝟓) 

 
Onde, DO é a densidade ótica a 240nm, 𝛆 o coeficiente de extinção molar igual a 39,4 M-1cm-1 e 
[proteína total] em mg/mL. 
 
 

5.9.3 – Sistema Glutationa 

 

A relação glutationa reduzida (GSH) e glutationa oxidada (GSSG) é outro parâmetro que 

reflete o status redox de uma célula/tecido. Em estado de estresse essa relação muitas 

vezes se encontra reduzida pelo fato de GSSG estar aumentada. Como o sistema glutationa 

detoxifica o H2O2, se GSSG está aumentada significa que a reação está ocorrendo muito e a 

concentração de GSH disponível reduz, uma vez que é necessária ação da enzima 

glutationa redutase (GR) para reduzir GSSG e regenerar GSH. Portanto, como resultado 

acumula-se H2O2 (GSH + H2O2à GSSG + H2Oà GSH). 

Dessa forma, as concentrações de glutationa total (Gtotal) e glutationa oxidada 

(GSSG) foram determinadas pelo método de reciclagem com o ácido 5,5’-ditiobis-[2-

nitrobenzoico] (DTNB), o qual baseia-se na redução do DTNB a TNB (ácido 5-tio-2-

nitrobenzoico) pelo sistema glutationa proposto por Griffith (1980), como descrito pelas 

reações a seguir. 

 

1)  2 GSH + DTNB  GSSG + 2 TNB 

2)  GSSG + NADPH + H+  2 GSH + NADP+ 

 

A combinação das duas reações:  

 

DTNB + NADPH + H+                              2 TNB + NADP+ 

 

Glutationa redutase 

GSH/GSSG 

GPx 

GR 
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À vista disso, para o ensaio cerca de 30mg de fígado foram homogeneizados em 

300µL de ácido sulfossalicílico (SSA) 5% (m/v), seguido de centrifugação a 14000rpm por 

10min a 4oC. Uma solução de trabalho foi preparada contendo DTNB (1,5mg/mL), GR 

(6U/mL) e tampão fosfato – EDTA (100mM).  

Para dosagem de Gtotal, 10µL do sobrenadante foi adicionado juntamente com 150µL 

da solução de trabalho em uma microplaca de 96 poços, sendo incubada por 5min a 

temperatura ambiente. Logo após, 50µL de NADPH (0,16mg/mL) foi adicionado em cada 

amostra. A leitura da absorbância foi realizada imediatamente no leitor Victor X3 Multilabel 

(Perkin Elmer) a 412nm durante 5min, a cada 1min. 

Para dosagem de GSSG o procedimento é semelhante, entretanto as amostras 

passam por um processo prévio de derivatização, no qual a vinilpiridina se liga a GSH e 

impede que ela seja detectada. Para este processo, em 100µL de sobrenadante de cada 

amostra foram adicionados 2µL de vinilpiridina e 6µL de trietanolamina (TEA), com pH entre 

6 e 7, e a reação incubada por 1h a temperatura ambiente. Em seguida, 10µL da amostra 

derivatizada e 150µL da solução de trabalho foram adicionadas em uma microplaca de 96 

poços, passando por nova incubação durante 5min a temperatura ambiente e, após, 

adicionados 50µL de NADPH. Então, realizou-se a leitura da absorbância nas mesmas 

condições descritas anteriormente para Gtotal. 

Em ambas as dosagens uma curva padrão foi feita, de forma que as concentrações 

de Gtotal e GSSG foram calculadas a partir da respectiva equação da reta gerada. A 

concentração de GSH foi encontrada subtraindo-se GSSG da concentração de Gtotal. Em 

todos os casos as concentrações foram expressas como nmol/mL (ou µM), sendo o 

resultado apresentado igual a Média ± SEM de cada grupo. A análise estatística foi 

realizada utilizando o software Graph Pad Prism 7.0, aplicando-se o teste one-way ANOVA 

com pós-teste de Tukey e nível de confiança de 95% (p ≤ 0,05). 

 
 
5.10 – DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS 

 

Em todos os ensaios em que foi necessário dosar proteína total, o método utilizado foi 

baseado no princípio do corante azul de Coomassie interagir com proteínas por meio dos 

aminoácidos de cadeias laterais básicos ou aromáticos, descrito por Bradford (1976). Uma 

curva padrão com albumina de soro bovino (BSA) foi construída, sendo sete pontos e 

concentrações variando de 2 a 0,03mg/mL. Em uma microplaca de 96 poços, 10µL de cada 

amostra ou pontos da curva padrão foram adicionados juntamente com 190µL do corante 

Bio-Rad Protein Assay (diluído 1:4), em triplicata, seguido de incubação a temperatura 
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ambiente por 30min. Procedeu-se a leitura da absorbância no leitor Victor X3 Multilabel 

(Perkin Elmer) a 595nm. O cálculo da concentração de proteínas se deu pela equação da 

reta gerada pela curva padrão, sendo expressa em mg/mL. 

 

 

5.11 – QUANTIFICAÇÃO DO GENOMA VIRAL  

 

5.11.1 – Extração de RNA total 

 

O RNA total de amostras de sangue, fígado, baço, cérebro, músculo quadríceps e 

articulação foram extraídos a partir do kit SV Total RNA Isolation System (#Z3100) 

(Promega, EUA) conforme recomendações do fabricante. Ao final do processo, o RNA foi 

eluido em água nuclease-free e quantificado em espectrofotômetro Nanodrop (Thermo 

Scientific, EUA), expresso em ng/µL, sendo armazenado em freezer -80oC até o momento 

de uso. Para garantir o grau de pureza do RNA extraído, apenas foram utilizados RNA em 

que a razão das absorbâncias a 260 e 280nm estivesse entre 1,8 e 2,0. 

 
 

5.11.2 – Síntese de cDNA por RT-PCR 

 

Como para realização da reação em cadeia da polimerase (PCR) é necessário que o 

material genético seja uma molécula de DNA, portanto, a partir do RNA total extraído na 

etapa anterior foi sintetizado um DNA complementar (cDNA) sob ação da enzima 

transcriptase reversa (RT). Assim, para a síntese do cDNA foram utilizados como molde 2µg 

do RNA total, enzima transcriptase reversa MultiScribeTM (50U/µL) e oligonucleotídeos 

iniciadores randômicos (GeneAmpR RNA PCR, Applied Biosystems, EUA), nas 

concentrações indicadas pelo fabricante. Além disso, também foram adicionados à reação o 

mix de nucleotídeos 100mM (dNTPs), tampão 10x da enzima e água (q.s.p.). As reações 

foram realizadas em um termociclador Veriti Thermal Cycle (Applied Biosystems, EUA), 

seguindo um ciclo de 25oC por 10min, 37oC por 120min e 85oC por 5min, com volume final 

de 20µL. Ao fim da reação as amostras foram armazenadas em freezer -20oC até o 

momento de uso. 
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5.11.3 – qPCR 

 

O nível de expressão de RNAv do MAYV nos tecidos dos animais do grupo infectado (I) e 

infectado tratado (VSIL) foi avaliado por PCR quantitativa em tempo real (qPCR), utilizando 

o equipamento ABI 7500 Real Time PCR Instrument (Applied Biosystems, EUA). Para as 

reações foi usado o kit Go Taq qPCR Master Mix (#A6001) (Promega, EUA), conforme 

recomendações do fabricante, em que os cDNAs obtidos na etapa anterior foram 

adicionados como molde, juntamente com os oligonucleotídeos iniciadores para o MAYV e 

também para o gene normalizador GAPDH (gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase). O 

fragmento amplificado do genoma do MAYV corresponde a uma porção não codificada da 

região 5’ do RNA e uma porção da proteína nsP1 (51-160 pb) (Waggoner et al., 2018). A 

tabela 3 apresenta as sequências dos oligonucleotídeos iniciadores, tanto do MAYV quanto 

do GAPDH murino (Xiong et al., 2010). 

Dessa forma, as reações foram realizadas em 40 ciclos de 95oC por 15seg e 60oC 

por 1min. Ao fim do processo, os valores de DCt (Ciclo de detecção – “Cycle threshold”) do 

gene alvo (MAYV) foram corrigidos pelo valor do gene normalizador (GAPDH), e a 

quantificação relativa se deu pelo cálculo de 2-DDCt de cada amostra, sendo o resultado 

apresentado igual a Média ± SEM de cada grupo. A análise estatística foi realizada 

utilizando o software GraphPad Prism 7.0, aplicando-se o teste-t Student não pareado com 

nível de confiança de 95% (p ≤ 0,05). 

 
Tabela 3: Oligonucleotídeos iniciadores utilizados nas reações de qPCR. Sequência, tamanho 
esperado do amplificado e número de acesso no GenBank. 

Gene Forward (5’- 3’) Reverse (5’- 3’) Amplicon GenBank 
MAYV AAGCTCTTCCTCTGCATTGC TGCTGGAAACGCTCTCTGTA 110pb KT818520.1 

GAPDH TATGACAATGAATACGGCTACAG TCTCTTGCTCAGTGTCCTTG 112 pb XM_017321385.2 

 
 

5.12 – QUANTIFICAÇÃO DE CITOCINAS PRÓ-INFLAMATÓRIAS 

 

5.12.1 – qPCR 

 

A partir do cDNA das amostras de fígado que foram sintetizados, descritos no item 5.11.2, 

também foram quantificados por qPCR a expressão das citocinas pró-inflamatórias 

Interferon beta (IFN-b), Interleucinas 1b e 6 (IL-1b e IL-6) e fator de necrose tumoral (TNF). 

Assim como a quantificação do genoma viral, a expressão das citocinas foi dada por 

quantificação relativa (2-DDCt), descrito no item 5.11.3, no qual o gene constitutivo GAPDH foi 

utilizado como normalizador. A tabela 4 apresenta as sequências dos oligonucleotídeos 
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iniciadores que foram utilizados em cada reação e as referências dos trabalhos onde já 

haviam sido empregados. Os resultados foram apresentados como a Média ± SEM de cada 

grupo e a análise estatística foi realizada utilizando o software Graph Pad Prism 7.0, 

aplicando-se o teste one-way ANOVA com pós-teste de Tukey e nível de confiança de 95% 

(p ≤ 0,05). 

 
Tabela 4: Oligonucleotídeos iniciadores utilizados nas reações de qPCR para quantificação da 
expressão de citocinas pró-inflamatórias de Mus musculus. 

Gene Forward (5’- 3’) Reverse (5’- 3’) Referência 

IFN-b CCACTTGAAGAGCTATTACTG AATGATGAGAAAGTTCCTGAAG 

Figueiredo et al., 2019 TNF CCTCACACTCAGATCATCTTCTCA TGGTTGTCTTTGAGATCCATGC 

IL-6 TTCTTGGGACTGATGCTGGTG CAGAATTGCCATTGCACACTC 

IL-1b AGAGCCCATCCTCTGTAGCT GGAGCCTGTAGTGCAGTTGT 
De Pádua Lúcio et al., 

2018 

GAPDH TATGACAATGAATACGGCTACAG TCTCTTGCTCAGTGTCCTTG Xiong et al., 2010 

 
 

5.12.2 – ELISA 

 

As concentrações séricas das citocinas pró-inflamatórias IL-6 e TNF também foram 

quantificadas em parceria com o Laboratório de Imunobiologia da Inflamação da UFOP, com 

auxílio da Dra. Luiza Perucci. As concentrações das amostras foram determinadas por 

ELISA usando IL-6 murina (catálogo #900-K50) e TNF-α (catálogo #900-K54) padrão ABTS 

ELISA Development kit (PeproTech, EUA), de acordo com as instruções do fabricante, em 

triplicata. Os resultados foram expressos em pg/mL sendo apresentados como a Média ± 

SEM de cada grupo e a análise estatística foi realizada utilizando o software Graph Pad 

Prism 7.0, aplicando-se o teste one-way ANOVA com pós-teste de Tukey e nível de 

confiança de 95% (p ≤ 0,05). 
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6. RESULTADOS 
 

6.1 – SINAIS CLÍNICOS 

 

Até os cinco dias de experimentação, os animais infectados com MAYV (grupos I e VSIL) 

não apresentaram sinais clínicos de doença evidentes, como piloereção, prostração, edema 

das articulações ou perda de força muscular. Estes resultados já haviam sido observados 

em estudo anterior de nosso grupo, quando realizada a caracterização do modelo de 

infecção para o MAYV (cepa Acre27) em camundongos BALB/c jovens e imunocompetentes 

infectados via subcutânea (Caetano et al., 2019). 

Entretanto, apesar de nenhum sinal clínico aparente, uma redução de ganho de 

massa corpórea foi observada nos animais do grupo infectado (I), quando comparado aos 

animais dos grupos controles (C e SIL), como pode ser observado na Figura 11. Ou seja, os 

animais infectados (I) não perderam massa corporal (5 dpi), mas não ganharam, ao 

contrário dos animais dos grupos controles (C e SIL). Contudo, os animais infectados e 

tratados (VSIL) com a silimarina (100mg/kg/dia) ganharam massa corpórea assim como os 

animais dos grupos controles (C e SIL). Este resultado mostra que a silimarina é capaz de 

restaurar a porcentagem de ganho de massa corporal após a infecção pelo MAYV. 

 

 
Figura 11: Tratamento com silimarina restaura a porcentagem de ganho de massa corporal em 
camundongos BALB/c após infecção por MAYV. A massa corporal dos animais de cada grupo 
(n=12) foi registrada antes da infecção (dia 0) e no dia da eutanásia (dia 5), os dados são expressos 
como média ± SEM, onde letras diferentes (a,b) representam diferença estatística entre os grupos 
(p<0,05, ANOVA). 
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6.2 – SILIMARINA MELHORA QUADRO DE HEPATOMEGALIA E ESPLENOMEGALIA 

 

Os animais infectados com o MAYV (I) apresentaram aumento significativo de massa do 

fígado e do baço em relação aos animais dos grupos controles (C e SIL), mostrando que a 

infecção leva a um quadro de hepatomegalia e esplenomegalia, respectivamente (Figura 

12A e 11B). No entanto, no grupo dos animais infectados e tratados com silimarina (VSIL), 

observou-se uma razão do fígado e baço semelhante à encontrada nos animais dos grupos 

controles (C e SIL). Deste modo, o tratamento com silimarina reverteu de forma significativa 

os quadros de hepatomegalia e esplenomegalia induzidos pela infecção. 

 

 
Figura 12: Quadros de hepatomegalia e esplenomegalia são revertidos em camundongos 
BALB/c infectados com o MAYV e tratados com silimarina. A razão foi obtida pela massa do 
fígado (A) ou do baço (B) em relação à massa total do animal. Os dados apresentam a média ± SEM 
(n=12) dos grupos, onde letras diferentes (a,b) representam diferença estatística entre os grupos 
(p<0,05, ANOVA). 
 

 
 
 

6.3 – SILIMARINA MELHORA PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS 

 

Após realização do hemograma, alterações em todos os parâmetros analisados foram 

observadas no sangue dos animais infectados pelo MAYV (I), em relação aos grupos 

controles (C e SIL), conforme mostra a Figura 13. Os animais do grupo infectado (I) 

apresentaram leucopenia, trombocitopenia e anemia, ou seja, redução de leucócitos (Figura 

13A), plaquetas (Figura 13B), eritrócitos (Figura 13C) e hemoglobina (Figura 13D), 

respectivamente. Contudo, o tratamento com a silimarina dos animais infectados (VSIL) 

restabeleceu todos esses parâmetros, igualando-os aos grupos controles (C e SIL). Dessa 

forma, o tratamento com a silimarina também se mostrou satisfatório em recompor os 

parâmetros hematológicos após a infecção pelo MAYV.  

 

 

(A)              (B) 
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Figura 13: Tratamento com silimarina restaura os níveis de leucócitos, eritrócitos, plaquetas e 
hemoglobina em camundongos BALB/c após infecção por MAYV. A contagem das células 
sanguíneas leucócitos (A), plaquetas (B), eritrócitos (C) e hemoglobina (D) foi realizada em aparelho 
automatizado e os dados apresentam a média ± SEM (n=12) dos grupos, onde letras diferentes (a,b) 
representam diferença estatística entre os grupos (p<0,05, ANOVA). 
 
 

 
 
 

6.4 – AÇÃO HEPATOPROTETORA DA SILIMARINA 

 

6.4.1 – Silimarina melhora os níveis das Transaminases Hepáticas 

 

Como o fígado é um importante sítio de multiplicação para o MAYV e um aumento nos 

níveis séricos das transaminases hepáticas ALT e AST podem indicar lesão neste órgão, a 

concentração dessas enzimas foi avaliada no soro dos animais. Conforme pode ser 

visualizado na Figura 14, o grupo infectado com o MAYV (I) exibiu aumento nos níveis 

séricos de ambas as enzimas, em relação aos grupos controles (C e SIL). No entanto, o 

tratamento com a silimarina dos animais infectados (VSIL) foi capaz de restabelecer os 

níveis séricos dessas enzimas, assemelhando-se aos níveis observados nos grupos de 

animais controles (C e SIL).  

 

 

(A)             (C) 

(B)             (D) 
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Figura 14: Níveis séricos das transaminases hepáticas ALT e AST são restabelecidos em 
camundongos BALB/c após infecção por MAYV e tratamento com silimarina. A dosagem da 
alanina aminotransferases (A) e aspartato aminotransferase (B) foi realizada no soro dos animais por 
meio de kit comercial específico e os dados apresentam a média ± SEM (n=12) dos grupos, onde 
letras diferentes (a,b) representam diferença estatística entre os grupos(p<0,05, ANOVA). 
 

 
 
 

6.4.2 – Silimarina melhora Inflamação gerada pela infecção por MAYV 

 

A Figura 15 abaixo é representativa dos aspectos histopatológicos observados no 

parênquima hepático dos animais dos diferentes grupos experimentais após histopatologia. 

Como pode ser observado na Figura 15B, no fígado dos animais do grupo infectado com o 

MAYV (I) houve predomínio de hiperemia nos vasos (cabeça de seta) e focos de inflamação 

(seta), enquanto essas alterações foram menos frequentes ou ausentes no parênquima 

hepático dos demais grupos experimentais, sejam eles controle (Figura 15A), controle 

tratado (Figura 15C) e infectado tratado (Figura 15D). Além disso, não foram observados 

hemorragia ou necrose no fígado de nenhum dos animais dos diferentes grupos 

experimentais. 

Após a morfometria, onde foram quantificadas as células inflamatórias dos cortes 

histológicos, observou-se um aumento significativo no número dessas células no 

parênquima hepático dos animais infectados com o MAYV (grupo I), como mostrado a 

Figura 15E. Já no fígado dos animais infectados que receberam tratamento com a silimarina 

(VSIL), além de não terem sido encontrados focos de inflamação e a hiperemia ter sido 

reduzida significativamente, a contagem das células inflamatórias mostrou-se similar a dos 

grupos controles (C e SIL), sem diferença estatística. 

Este resultado corrobora com os obtidos na análise das transaminases, a qual 

indicou lesão hepática pelo nível mais elevado de ALT e AST no soro dos animais do grupo 

infectado (I), reforçando a ação hepatoprotetora da silimarina, uma vez que na condição em 

que houve o tratamento os animais apresentaram uma melhora significativa no quadro. 

 

(A)              (B) 
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Figura 15: Tratamento com silimarina reduz inflamação e hiperemia no fígado de 
camundongos BALB/c infectados por MAYV. Fotomicrografias dos cortes histológicos de fígado 
corados por Hematoxilina-Eosina, no qual pode-se observar em (A) grupo controle apresentando 
aspecto histológico normal; em (B) grupo infectado com presença de foco de infiltrado inflamatório, 
indicado pela seta, e hiperemia no vaso, indicado pela cabeça de seta; em (C) e (D) os grupos 
controle tratado (SIL) e infectado tratado (VSIL), respectivamente, os quais exibiram aspecto 
histológico compatível com o normal. Aumento: 400x. (E) Contagem de células inflamatórias por 
campo dos cortes histológicos (22 campos/corte) dos animais de cada grupo experimental, onde os 
dados são expressos como a média ± SEM (n=12) e letras diferentes (a,b) representam diferença 
estatística entre os grupos (p<0,05, ANOVA). 
 

 

 
 
 

   E 
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6.5 –AÇÃO ANTIOXIDANTE DA SILIMARINA 

 

6.5.1 – Silimarina restabelece os biomarcadores de estresse oxidativo no fígado 

 

6.5.1.1 Malondialdeído 

 

Ao avaliar o dano oxidativo causado nos lipídeos das membranas dos hepatócitos, pode-se 

verificar que a infecção pelo MAYV aumentou significativamente a concentração de MDA no 

fígado dos camundongos (I), quando comparado aos animais controles (C e SIL) (Figura 

16). Paralelamente, no grupo dos animais infectados que receberam tratamento com 

silimarina (VSIL), os níveis de MDA foram similares ao dos grupos controles (C e SIL).  

 

 
Figura 16: Tratamento com silimarina restabelece os níveis de MDA no fígado de 
camundongos BALB/c infectados por MAYV. Níveis de MDA, biomarcador indireto de estresse 
oxidativo, foram avaliados em amostras de fígado dos animais dos diferentes grupos experimentais e 
os dados são expressos como a média ± SEM (n=12), onde letras diferentes (a,b) representam 
diferença estatística entre os grupos (p<0,05, ANOVA). 
 

 
 
 

6.5.1.2 Proteína Carbonilada 

 

A dosagem dos derivados carbonílicos formados em decorrência da oxidação das proteínas 

foi feita nas amostras de fígado dos animais dos diferentes grupos experimentais. Como 

observado na Figura 17, um aumento nos níveis de proteína carbonilada foi encontrado no 

fígado dos animais infectados pelo MAYV (I), em relação aos grupos controles (C e SIL). 

Assim como para MDA, os níveis de proteína carbonilada foram restabelecidos após o 
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tratamento com silimarina dos animais infectados (VSIL), não havendo diferença estatística 

quando comparado aos grupos controles (C e SIL). 

 

 
Figura 17: Tratamento com silimarina restabelece os níveis de proteína carbonilada no fígado 
de camundongos BALB/c infectados por MAYV. A oxidação proteica, biomarcador de estresse 
oxidativo, foi dosada em amostras de fígado dos animais e os dados são expressos como a média ± 
SEM (n=12) dos grupos, onde letras diferentes (a,b) representam diferença estatística entre os 
grupos (p<0,05, ANOVA). 
 

 
 

Deste modo, até aqui, os resultados confirmam a ação antioxidante da silimarina e 

mostram que ela é capaz de reverter/prevenir os danos oxidativos causados pela infecção 

pelo MAYV, visto que foi eficaz em reduzir significativamente as concentrações de MDA e 

proteína carbonilada no fígado dos animais infectados, com níveis semelhantes ao 

encontrado no fígado dos animais dos grupos controles (C e SIL). 

 
 

6.5.2 – Silimarina restaura o status antioxidante no fígado dos animais 

 

6.5.2.1 Atividade da enzima Superóxido Dismutase 

 

Como visto na literatura, em estado de estresse oxidativo as defesas antioxidantes 

enzimáticas também podem sofrer alterações e se tornarem menos ativas na detoxificação 

de biomoléculas oxidadas pelas ERO, resultando em acúmulo de danos. Dessa forma, ao 

avaliar a atividade total da enzima SOD, responsável pela dismutação do ânion O2
•-, 

verificou-se queda significativa na sua atividade enzimática total no fígado dos animais 

infectados (I), em relação aos animais controles (C e SIL), como pode ser observado na 

Figura 18. Em contrapartida, os animais infectados que receberam tratamento com 

silimarina (VSIL) mostraram maior atividade total dessa enzima, semelhante aos animais 
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dos grupos controles (C e SIL). Com esse resultado, mais uma vez a silimarina destacou 

seu caráter antioxidante, sendo capaz de reverter/controlar o sistema de sinalização redox, 

uma vez que restabeleceu os níveis de SOD nos camundongos do grupo VSIL, a primeira e 

mais importante linha de defesa antioxidante enzimática. 

 

 
Figura 18: Tratamento com silimarina restabelece a atividade enzimática da SOD no fígado de 
camundongos BALB/c infectados por MAYV. A atividade total da enzima SOD foi dosada em 
amostras de fígado dos animais dos diferentes grupos experimentais e os dados são expressos como 
a média ± SEM (n=12), onde letras diferentes (a,b) representam diferença estatística entre os grupos 
(p<0,05, ANOVA). 
 

 
 
 

6.5.2.2 Atividade da enzima Catalase 

 

A atividade da enzima antioxidante CAT, uma das responsáveis por complementar a ação 

da SOD, catalisando a quebra de H2O2 gerado na dismutação do ânion superóxido, também 

foi dosada. Assim como observado para SOD, a infecção dos camundongos pelo MAYV (I) 

resultou em uma redução significativa na atividade enzimática de CAT quando comparado 

aos grupos dos animais controles (C e SIL) (Figura 19). Adicionalmente, o grupo dos 

animais infectados que foram tratados com silimarina (VSIL) apresentou aumento na 

atividade de CAT, em relação ao grupo infectado (I), com valores semelhantes aos 

encontrados para os grupos controles (C e SIL). Reforçado mais uma vez a ação 

antioxidante da silimarina, a qual foi capaz de recompor também a atividade de CAT nos 

animais infectados e tratados. 
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Figura 19: Tratamento com silimarina restabelece a atividade enzimática da CAT no fígado de 
camundongos BALB/c infectados por MAYV. A detoxificação de H2O2 foi dosada em amostras de 
fígado dos animais dos diferentes grupos experimentais e os dados são expressos como a média ± 
SEM (n=12), onde letras diferentes (a,b) representam diferença estatística entre os grupos (p<0,05, 
ANOVA). 
 

.  
 
 
6.5.2.3 Sistema Glutationa 

 

O sistema glutationa, assim como a CAT, complementa a ação da SOD detoxificando o 

H2O2 em água e oxigênio molecular, convertendo glutationa reduzida (GSH) em oxidada 

(GSSG). Utilizada como um indicador indireto de estresse oxidativo, uma razão GSH/GSSG 

diminuída pode indicar que a concentração de H2O2 no meio intracelular está elevada e que 

mais GSH está sendo oxidada em GSSG, a fim de neutralizar essa espécie. Após infecção 

dos animais com o MAYV, verificou-se que a relação GSH/GSSG estava diminuída no grupo 

dos animais infectados (I), em relação aos grupos controles (C e SIL), indicando estresse 

oxidativo no fígado desses animais (Figura 20). Novamente, o tratamento com a silimarina 

dos animais infectados (VSIL) foi capaz de aumentar a razão GSH/GSSG, tornando-a 

semelhante à observada nos grupos de animais controles (C e SIL).  
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Figura 20: Tratamento com silimarina restabelece o sistema glutationa no fígado de 
camundongos BALB/c infectados por MAYV. Glutationa total, glutationa reduzida (GSH) e oxidada 
(GSSG) foram dosadas no fígado dos animais dos diferentes grupos experimentais, e a relação 
GSH/GSSG calculada. Os dados apresentam a média ± SEM (n=12) dos grupos, onde letras 
diferentes representam diferença estatística entre os grupos (p<0,05, ANOVA). 
 

 
 
 

6.6 – AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA DA SILIMARINA 

 

Em processos fisiopatológicos, a ocorrência de estresse oxidativo associado ao aumento de 

citocinas inflamatórias mostrou estar relacionada (Pillai et al., 2019). Dessa forma, a 

expressão hepática e os níveis séricos de algumas citocinas pró-inflamatórias foram 

determinados por RT-qPCR e ELISA, respectivamente, para avaliar a resposta inflamatória 

na infecção por MAYV e a atividade anti-inflamatória da silimarina. Em animais infectados 

com MAYV (I) houve um aumento significativo na expressão hepática de IFN-b (Figura 21A), 

TNF (Figura 21B), IL-1b (Figura 21C) e IL-6 (Figura 21D) e nos níveis séricos de TNF 

(Figura 21E) e IL-6 (Figura 21F), quando comparados aos animais dos grupos controle (C e 

SIL). No entanto, após o tratamento com silimarina (VSIL), a expressão hepática e os níveis 

séricos das citocinas avaliadas foram reduzidos, encontrando-se similar aos níveis dos 

camundongos não infectados (C e SIL). A exceção se fez para o nível sérico de TNF, em 

que o grupo VSIL não apresentou diferença estatística nem para os grupos controle nem 

para o grupo infectado (Figura 21E). 
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Figura 21: Níveis de citocinas pró-inflamatórias são restabelecidos em camundongos BALB/c 
infectados por MAYV após tratamento com silimarina. (A-D) A expressão hepática e (E-F) os 
níveis séricos das citocinas são aumentados significativamente após infecção pelo MAYV. Após o 
tratamento com silimarina os níveis se encontram semelhantes aos dos grupos controles. Os dados 
apresentam a média ± SEM (n=12) dos grupos, onde letras diferentes representam diferença 
estatística entre os grupos (p<0,05, ANOVA) 
 

 
 
 

6.7 – AÇÃO ANTIVIRAL DA SILIMARINA 

 

Para avaliar a ação antiviral da silimarina contra o MAYV, o genoma viral foi quantificado por 

RT-qPCR no sangue, fígado, baço, cérebro, músculo quadríceps e tecido articular dos 

animais infectados (I) e dos animais infectados e tratados (VSIL). A quantificação relativa foi 

realizada utilizando o gene constitutivo GAPDH para que as amostras fossem normalizadas. 

Conforme mostrado a seguir, uma redução na detecção do genoma do MAYV foi observada 

no fígado, baço, tecido articular, músculo quadríceps e cérebro (Figura 22A-E) dos 

(A)      (B) 

(C)      (D) 

(E)      (F) 
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camundongos que receberam tratamento com silimarina (VSIL) em comparação aos animais 

infectados (I). A maior redução foi observada no fígado (99,86%), seguido pelo baço 

(96,9%), tecido articular (93,5%), músculo quadríceps (83%) e cérebro (54,7%). MAYV não 

foi detectado no sangue dos animais em nenhum dos grupos, o que pode ser relacionado a 

viremia muito curta apresentada em animais imunocompetentes adultos, como é o caso do 

modelo adotado nesse estudo. 

 
Figura 22: Carga viral relativa em diferentes tecidos de camundongos BALB/c infectados por 
MAYV é reduzida após tratamento com silimarina. A detecção do genoma viral foi realizada por 
RT-qPCR em amostras de fígado, baço, tecido articular, músculo quadríceps e cérebro dos animais 
infectados (I) e dos animais infectados e tratados (VSIL). Os dados são expressos como a média ± 
SEM (n = 12) de cada grupo, onde ‘**’ e ‘****’ representa diferença estatística com p<0,01 e p<0,0001 
(Teste-t Student), respectivamente. 
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7. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
 

A Febre Mayaro vem ganhando destaque nos últimos anos pois, mesmo com muitos casos 

ainda subnotificados, são crescentes os surtos descritos na literatura, em diferentes regiões 

nas Américas (Auguste et al., 2015; Ganjian; Riviere-Cinnamond, 2020; Aguilar-Luis et al., 

2021; Silveira-Lacerda et al., 2021). Assim, tratando-se de um vírus que ainda é 

negligenciado, estudos que avaliem tanto a patogênese quanto compostos potenciais a 

antivirais são de suma importância. Dessa forma, o presente trabalho avaliou in vivo as 

propriedades da silimarina, um fitoterápico multifuncional, que se mostrou eficaz na inibição 

da multiplicação viral e do estresse oxidativo induzido pelo MAYV in vitro (Camini et al., 

2018). Para tanto, foi adotado o modelo de infecção descrito anteriormente pelo nosso 

grupo, no qual camundongos BALB/c jovens do tipo selvagem infectados com MAYV não 

desenvolvem uma doença letal, mas sofrem danos hepáticos consideráveis (Caetano et al., 

2019). 

Após a infecção pelo MAYV, observamos que nenhum dos animais apresentou sinais 

clínicos aparentes, como piloereção, prostração, edema das articulações ou perda de força 

muscular. Contudo, os camundongos infectados apresentaram redução na porcentagem de 

ganho de massa corpórea, ou seja, eles não perderam massa corporal, mas deixaram de 

ganhar quando comparado aos animais controles, provavelmente decorrente de uma falta 

de apetite gerada pela infecção. Nenhum dos animais infectados morreu, semelhante ao 

que já havia sido demonstrado no estudo que estabeleceu esse modelo experimental 

(Caetano et al., 2019). No entanto, mesmo sem sinais clínicos evidentes de doença, a 

infecção por MAYV gerou nos animais um aumento do fígado e do baço, caracterizando um 

quadro de hepatoesplenomegalia. Essa ocorrência ainda não havia sido descrita para 

infecção por MAYV em modelo animal. Já em humanos, a hepatomegalia parece ser rara ou 

subdiagnosticada, mas já foi descrita no Peru em 2,5% dos casos positivos de MAYV 

avaliados (Aguilar-Luis et al., 2020). A complicação da hepato/esplenomegalia também foi 

observada em estudos de caso envolvendo crianças e adultos positivos para CHIKV, um 

alfavírus muito relacionado ao MAYV (Mondragon-Cardona et al., 2018; Raghavendhar et 

al., 2019). 

A infecção por MAYV também causou alterações nos parâmetros hematológicos dos 

camundongos, como leucopenia, trombocitopenia e anemia. Desde a identificação dos 

primeiros surtos de MAYV no Brasil (Belterra, PA), a redução de leucócitos e plaquetas tem 

sido relatada como uma característica clínica habitual em pacientes na fase aguda; 

concomitantemente, além de macrófagos e fibroblastos, os leucócitos já foram descritos 

como os principais sítios de replicação de alfavírus, contribuindo para que esse quadro de 
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leucopenia fosse encontrado (Pinheiro et al., 1981; Dupuis-Maguiraga et al., 2012; 

Assunção-Miranda et al., 2013).  

Como mencionado, o modelo animal adotado neste estudo não era letal, mas 

acarretava danos hepáticos. Dessa forma, a avaliação hepática foi iniciada pela 

quantificação da atividade enzimática de ALT e AST, uma vez que o aumento nos níveis 

séricos destas transaminases é indicativo de dano ao fígado. Então, no grupo dos 

camundongos infectados com MAYV foi observado aumento significativo de ambas as 

enzimas, e este aumento nas transaminases também foi descrito em humanos infectados 

pelo MAYV (Pinheiro et al., 1981; Torres et al., 2004). A análise histopatológica do 

parênquima hepático confirmou o resultado de ALT/AST, em que focos de inflamação foram 

encontrados no fígado dos animais infectados. Essa alteração também era esperada, pois já 

havia sido demonstrada no estudo no qual esse modelo de infecção foi caracterizado 

(Caetano et al., 2019). 

Após constatar essas alterações nos animais decorrentes da infecção pelo MAYV, 

analisamos se a silimarina havia sido capaz de proteger o grupo dos animais que foram 

infectados, mas receberam tratamento com este fitoterápico (VSIL). A silimarina caracteriza-

se por ser um complexo de flavonolignanas e flavonoides, no qual o principal componente 

ativo é a silibina, e cuja ação hepatoprotetora é muito bem descrita na literatura, a qual é 

utilizada há séculos na medicina popular para tratar distúrbios hepáticos, desde casos de 

hepatite crônica até cirrose e carcinoma hepatocelular (Saller et al., 2001; Bijak, 2017). À 

vista disso, nos camundongos infectados e tratados encontrou-se uma melhora significativa, 

desde a restauração do ganho de massa corpórea, como também na 

hepatoesplenomegalia, leucopenia, trombocitopenia e anemia, os quais apresentaram níveis 

compatíveis com o dos animais controle após o tratamento. Marin e colaboradores (2017) 

também mostraram redução do quadro de hepatomegalia após tratamento com silimarina 

em modelo murino de esteatose hepática não alcoólica. As alterações hepáticas também 

foram revertidas após o tratamento com a silimarina dos animais infectados por MAYV. A 

redução das transaminases hepáticas após o tratamento com silimarina já havia sido 

descrita no contexto de hepatotoxicidade aguda induzida pelo álcool, e a análise histológica 

de biópsias hepáticas também mostrou melhora após o tratamento com silimarina (Song et 

al., 2006; Zaidi e Mahboob, 2017).  

A dose de silimarina utilizada para tratar os camundongos neste trabalho foi de 

100mg/kg/dia, adotada com base em estudos disponíveis na literatura (Li et al., 2015; Karimi 

et al., 2018). Para que pudesse ser feita uma relação dessa dose animal empregada com a 

dose correspondente em humanos, a equação descrita por Reagan-Shaw e colaboradores 

(2008) foi utilizada. Essa equação possui um fator de correlação com base na área de 

superfície corporal do animal, uma vez que esta impacta diretamente na absorção do 
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fármaco, assim é possível extrapolar a dose utilizada em experimentos animais e encontrar 

a dose equivalente humana. Deste modo, obteve-se que 100mg/kg em camundongos é 

equivalente em humanos a uma dose de 8,1mg/kg. Portanto, considerando como exemplo 

uma pessoa com peso médio de 60kg, uma dose de aproximadamente 500mg/dia seria o 

aplicável. Esta dosagem está dentro da indicada para humanos, que varia de 240 a 

900mg/dia, e longe da dose de 1500mg/dia em que já foi observado efeito colateral (efeito 

laxativo) (Luper, 1998). Além disso, o perfil de segurança da silimarina se mostrou muito 

satisfatório em um estudo de fase I, no qual foi avaliada a segurança e dose-exposição de 

doses orais da silimarina no tratamento de hepatite C crônica. O estudo se tratou se um 

ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo, onde nenhuma morte ou 

evento adverso grave foram atribuídos à silimarina, e os indivíduos que receberam até 

2100mg/dia (700mg de 8 em 8h) durante 7 dias apresentaram efeitos adversos semelhantes 

aos indivíduos do grupo placebo (Hawke et al., 2010). 

Outra consequência da infecção por MAYV observada nos camundongos deste 

trabalho foi a desregulação da homeostase redox no fígado, em um contexto em que houve 

uma diminuição na atividade das enzimas antioxidantes SOD e CAT, juntamente com uma 

produção de ERO possivelmente aumentada para conter a infecção viral, que acarretou 

danos oxidativos aos lipídeos e proteínas, identificados pelo aumento de MDA e proteína 

carbonilada, respectivamente. No sistema de defesa antioxidante do corpo, as enzimas SOD 

são responsáveis por metabolizar o ânion superóxido (O2
•-) em peróxido de hidrogênio 

(H2O2), que é então convertido em água e oxigênio pela CAT e/ou pelo ciclo redox da 

glutationa. Como já foi descrito, após a oxidação da molécula de glutationa reduzida (GSH) 

pelas ERO, há formação de glutationa oxidada (GSSG), e a redução da relação GSH/GSSG 

encontrada após a infecção por MAYV reforça a evidência de estresse oxidativo no fígado 

dos camundongos infectados, uma vez que uma relação de GSH/GSSG diminuída é 

característica de um ambiente oxidante. Estes achados também foram encontrados em no 

trabalho anterior do grupo (Caetano et al., 2019). Contudo, aqui, observamos que o grupo 

de animais infectados que recebeu tratamento com silimarina (VSIL) restaurou não só a 

atividade enzimática de SOD e CAT, como aumentou a relação GSH/GSSG, tornando-os 

compatíveis aos níveis encontrados nos animais controles e contribuindo para que a 

homeostase redox fosse restabelecida, protegendo ainda proteínas e lipídeos do dano 

oxidativo, já que os níveis de MDA e proteína carbonilada se encontravam similares aos do 

grupo controle.  

Além de sua ação hepatoprotetora, a silimarina é caracterizada por seu potente 

efeito antioxidante, o qual é estimado em pelo menos 10 vezes maior que o da vitamina E 

(Ross, 2008; Kumar; Pandey, 2013). Estes resultados são corroborados pelo fato que, além 

de eliminar as ERO, a silimarina pode aumentar os níveis de antioxidantes endógenos 
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importantes, como glutationa e SOD, que contribuem para a redução da oxidação de 

lipídeos e proteínas, reduzindo assim o dano oxidativo celular, como foi demonstrado no 

presente estudo (Fraschini; Demartini; Esposti, 2002; Toklu et al., 2008). 

Evidências mostram que o estresse oxidativo resultante de infecções virais está 

envolvido nos processos de apoptose e inflamação, além de desempenhar um papel 

importante no controle de muitos mediadores (Diagne et al., 2020). Dessa forma, ao avaliar 

a resposta inflamatória nos animais infectados por MAYV por meio da quantificação da 

expressão gênica hepática de IFN-b, TNF, IL-6 e IL-1b e os níveis séricos de TNF e IL-6, 

observou-se um aumento significativo de todas essas citocinas no fígado e soro dos 

camundongos infectados quando comparados ao grupo controle. As citocinas pró-

inflamatórias são importantes mediadores envolvidos na progressão de patologias causadas 

por alfavírus artritogênicos (Assunção-Miranda et al., 2013). Esse aumento de citocinas em 

camundongos infectados com MAYV era esperado e já havia sido descrito em outros 

estudos, em que altos níveis de IL-6 e TNF durante os estágios iniciais de infecção por 

MAYV já foram relacionados como prováveis responsáveis pela indução da dor observada 

em animais com 3dpi (Santos et al., 2019). Em camundongos knockout para RAG-/-, ou seja, 

aqueles que não possuem o gene de recombinação das imunoglobulinas e receptores de 

células T, as citocinas pró-inflamatórias foram relacionadas à gravidade da doença, visto 

que foi observado que a infecção desses animais por MAYV não leva a danos teciduais 

mesmo após um longo período de replicação viral ativa, o que possivelmente foi 

determinada pela falta de IL-6, TNF e outros mediadores inflamatórios induzidos como 

consequência da resposta mediada por linfócitos (Figueiredo et al., 2019). Além disso, em 

pacientes com artralgia crônica na infecção por MAYV, essas citocinas também se 

encontram elevadas (Santiago et al., 2015). Também já foi demonstrado que a indução de 

ERO e efluxo de potássio na infecção por MAYV em camundongos está ligada à ativação da 

via do inflamassoma NLRP3, que culmina na secreção de IL-1b, onde níveis aumentados 

dessa citocina também já foram relatados em soro de indivíduos infectados com MAYV 

(Castro-Jorge et al., 2019). Aqui, ao avaliar os animais infectados após o tratamento com 

silimarina (VSIL) foram encontrados níveis basais de todas essas citocinas, semelhantes 

aos do grupo controle. Essa redução efetiva das citocinas inflamatórias após o tratamento 

com a silimarina reforça seu caráter anti-inflamatório também in vivo, já relatado em outros 

estudos (El-Lakkany et al., 2012; Esmaeil et al., 2017; Zhao et al., 2021).  

Essa bioatividade encontrada na silimarina, aqui mostrada por sua ação 

hepatoprotetora, antioxidante e anti-inflamatória, parece ser consequência de uma cascata 

de eventos, em que uma ação está conectada a outra e não ocorre isoladamente. Um dos 

mecanismos hepatoprotetores da silimarina é a proteção contra o esgotamento da defesa 

antioxidante e consequente inibição da peroxidação lipídica, o que aumenta a estabilidade 
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das membranas celulares, proporcionando maior seletividade e prevenindo a entrada de 

agentes hepatotóxicos (Taleb et al., 2018). Ainda, além de reduzir as ERO por sua ação 

antioxidante e regular os níveis de glutationa intracelular, a silimarina é capaz de reduzir os 

níveis de citocinas pró-inflamatórias por meio da inibição da ativação do NF-κB, impedindo 

sua translocação para o núcleo e consequente ligação a sequências de DNA, que induziriam 

a expressão de genes relacionado a resposta inflamatória, como a transcrição de iNOS, 

COX-2 e as citocinas inflamatórias (como IL-1b, TNF). Mantendo TNF em níveis basais, a 

silimarina também inibe a ativação da proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK), que 

acarreta diminuição da citotoxicidade induzida por TNF, interrompendo a produção de 

intermediários de ERO induzida por TNF e consequente danos oxidativos. Além disso, a 

silimarina é capaz de restaurar a atividade da sinalização de Nrf2, importante na regulação 

da expressão de genes antioxidantes (Surh et al., 2008; Gharagozloo et al., 2013; Kim et al., 

2015; Esmaeil et al., 2017).  

Segundo Fraternale e colaboradores (2021), GSH pode bloquear a via de sinalização 

de NF-κB através da eliminação de ERO, inibição da fosforilação IkB/NF-kB e interferência 

na translocação nuclear de NF-κB. Este mecanismo poderia ser uma das explicações para 

as alterações encontradas nos camundongos após a infecção pelo MAYV neste trabalho, 

uma vez que a infecção viral resultou em uma deficiência das defesas antioxidantes, 

tornando o fígado um ambiente oxidante, evidenciado pela diminuição da relação 

GSH/GSSH e danos oxidativos a proteínas e lipídeos. Deste modo, com os níveis de GSH 

reduzidos nos animais infectados, a via de sinalização de NF-κB não é bloqueada, tem-se a 

sua translocação para o núcleo e consequente expressão de genes inflamatórios, 

culminando com a tradução das citocinas inflamatórias, as quais foram encontradas 

aumentadas nos animais infectados. Em contrapartida, a silimarina além de inibir a infecção 

viral (por mecanismos que ainda precisam ser elucidados), atua como antioxidante 

eliminando ERO e restaurando Nrf2 que, consequentemente, acarreta aumento nos níveis 

de antioxidantes endógenos importantes, como a glutationa e SOD. Logo, como níveis de 

GSH elevados são responsáveis por inibir a ativação de NF-κB, tem-se como resultado uma 

resposta anti-inflamatória, como pode ser observado após o tratamento com silimarina dos 

camundongos infectados, em que os níveis de IFN-b, TNF, IL-1b e IL-6 se encontravam 

similares aos do grupo controle. Portanto, poderia ser proposto que a ação antioxidante da 

silimarina no fígado levaria a um ambiente anti-inflamatório, que culminaria com a ação 

hepatoprotetora observada. 

Por fim, avaliamos a dispersão do MAYV nos órgãos/tecidos de camundongos 5 dias 

após a infecção. No grupo infectado, a detecção do genoma viral foi maior no fígado e baço, 

no entanto, também foi encontrado no músculo quadríceps, na pata e, em menor grau, no 

cérebro. Não houve detecção no sangue, o que era esperado, visto que a viremia é muito 
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curta em camundongos adultos imunocompentes e auto-resolutiva em poucos dias. Como já 

havíamos demonstrado in vitro (Camini et al., 2018), o tratamento com silimarina reduziu 

significativamente a carga viral em todos os órgãos/tecidos dos animais infectados, 

confirmando sua ação antiviral contra o MAYV. A atividade antiviral da silimarina tem sido 

relatada contra vários outros vírus, a maioria em estudos in vitro, como CHIKV (Lani et al., 

2015), ZIKV (Silva et al., 2020), enterovírus (Lalani et al., 2020), influenza A (Song; Choi, 

2011) e hepatite B e C (Wagoner et al., 2010; Huang et al., 2017). É importante ressaltar 

que este é o primeiro estudo a avaliar a atividade antiviral de um composto contra a infecção 

por MAYV in vivo. 

Em conclusão, nossos resultados além de ampliar o conhecimento sobre aspectos 

importantes relacionados à infecção por MAYV, um vírus pouco estudado e muito 

negligenciado, reforçam a ação hepatoprotetora, antioxidante, anti-inflamatória e antiviral da 

silimarina nas infecções causadas pelo MAYV em modelo animal. Ainda, garantem mais 

estudos a fim de caracterizar os efeitos benéficos da silimarina em modelo animal de artrite 

induzida por alfavírus. Enfim, dado o potencial epidêmico do MAYV e o fato de a silimarina 

ser um fitoterápico multifuncional, comercialmente disponível, abrem-se perspectivas para 

que um processo de avaliação da silimarina seja realizado como uma possível abordagem 

farmacológica da febre Mayaro.  

O artigo contendo os resultados deste trabalho, após revisão por pares, se encontra 

publicado no periódico Antiviral Research (https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2021.105168 - 

fator de impacto 5,97).  
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8. PERSPECTIVAS 
 

Neste estudo avaliamos a ação da silimarina em um modelo animal imunocompetente, não 

letal e com acometimento hepático, e mostramos sua eficácia em reverter todos os 

parâmetros alterados pela infecção com MAYV que foram avaliados, além de reduzir 

significativamente a carga viral nos tecidos analisados. Dessa forma, sabendo que o 

principal acometimento do MAYV em humanos são as artrites e artralgias incapacitantes, 

surge como perspectiva desse trabalho avaliar a ação da silimarina frente a um modelo 

animal com desenvolvimento de artrite/miosite, a fim de avaliar se o tratamento com a 

silimarina também seria capaz de reduzir significativamente o edema e a inflamação nas 

articulações já relatados em camundongos infectados por MAYV.  

 

  



FERRAZ, A. C.   Referências 

64 
 

REFERÊNCIAS 
 
Abel S. et al. Altered lipid profile, oxidative status and hepatitis B virus interactions in human hepatocellular 
carcinoma. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, v. 81, p. 391-399, 2009. 
https://doi.org/10.1016/j.plefa.2009.08.003. 
 
Abenavoli L, Bellentani S. Milk thistle to treat non-alcoholic fatty liver disease: dream or reality? Expert Rev 
Gastroenterol Hepatol, v.7, p.677-679, 2013. https://doi.org/10.1586/17474124.2013.842893.  
 
Acosta-Ampudia Y. et al. Mayaro: an emerging viral threat? Emerg Microbes Infect, v.7:163, p.1-11, 2018. 
https://doi.org/10.1038/s41426-018-0163-5.  
 
Achufusi T. G. O., Patel R. K. Milk Thistle. [Updated 2021 Sep 15]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): 
StatPearls. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541075/ 
 
Adhikari M. et al. In vitro studies on radioprotective efficacy of silymarin against γ-irradiation. Int J Radiat Biol, v. 
89, p. 200-211, 2013. https://doi.org/10.3109/09553002.2013.741285. 
 
Aebi H. Catalase in vitro. Methods in Enzimol, v. 105, p. 121-126, 1984. https://doi.org/10.1016/s0076-
6879(84)05016-3. 
 
Aguilar-Luis M. A. et al. An emerging public health threat: Mayaro virus increases its distribution in Peru. Int J 
Infect Dis, v. 92, p. 253-258, 2020. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.01.024. 
 
Aguilar-Luis M. A. et al. A silent public health threat: emergence of Mayaro virus and co-infection with Dengue in 
Peru. BMC Res Notes, v.14, 29, 2021. https://doi.org/10.1186/s13104-021-05444-8.  
 
Ahmad K. A. et al. Antioxidant therapy for management of oxidative stress induced hypertension. Free Radic 
Res, v. 51, p. 428-438, 2017. https://doi.org/10.1080/10715762.2017.1322205. 
 
Akaike T. Role of free radicals in viral pathogenesis and mutation. Rev Med Virol, v.11, p. 87-101, 2001. 
https://doi.org/10.1002/rmv.303. 
 
Akaike T. et al. Pathogenesis of influenza virus-induced pneumonia: involvement of both nitric oxide and oxygen 
radicals. Proc Natl Acad Sci USA, v. 93, p. 2448-2453, 1996. https://doi.org/10.1073/pnas.93.6.2448. 
 
Al Mehdi et al. A phospholipase A2 inhibitor decreases generation of thiobarbituric acid reactive substances 
during lung ischemia-reperfusion. Biophys Biochim Acta, v. 1166, p. 56-62, 1993. https://doi.org/10.1016/0005-
2760(93)90217-w. 
 
Almeida L. T. et al. Zika virus induces oxidative stress and decreases antioxidant enzyme T activities in vitro and 
in vivo. Virus Res, v. 286, 2020. https://doi.org/10.1016/j.virusres.2020.198084.  
 
Ames B. N., Shigenaga M. K., Hagen T. M. Oxidants, antioxidants, and the degenerative diseases of aging. Proc 
Natl Acad Sci USA, v. 90, p. 7915-7922, 1993. https://doi.org/10.1073/pnas.90.17.7915. 
 
Amir Aslani B., Ghobadi S. Studies on oxidants and antioxidants with a brief glance at their relevance to the 
immune system. Life Sci, v. 146, p. 163-73, 2016. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2016.01.014. 
 
Amniattalab A. et al. Silymarin: a novel natural agent to restore defective pancreatic beta cells in streptozotocin 
(STZ)-induced diabetic rats. Iran J Pharm Res, v.15, p. 493-500, 2016. PMID: 27980584. 
 
Anderson C. R. et al. Mayaro virus: a new human disease agent. II. Isolation from blood of patients in Trinidad, 
B.W.I. Am J Trop Med Hyg, v. 6, p. 1012-1016, 1957. https://doi.org/10.4269/ajtmh.1957.6.1012. 
 
Andrade D. C. et al. Chronic pain associated with the Chikungunya Fever: long lasting burden of an acute illness. 
BMC Infect Dis, v.10, 31, 2010. https://doi.org/10.1186/1471-2334-10-31.  
 
Assunção-Miranda I., Cruz-Oliveira C., Da Poian A. T. Molecular mechanisms involved in the pathogenesis of 
alphavirus-induced arthritis. Biomed Res Int, v. 2013, 973516, 2013. https://doi.org/10.1155/2013/973516. 
 
ATCC – American Type Culture Collection. Animal cell culture guide: tips and techniques for continuous cell lines. 
ATCC, p.1-36, 2014. Disponível em: 
https://www.atcc.org/~/media/PDFs/Culture%20Guides/AnimCellCulture_Guide.ashx. Acesso em 02 de maio de 
2020. 
 
Auguste A. J. et al. Evolutionary and ecological characterization of Mayaro virus strains isolated during an 
outbreak, Venezuela, 2010. Emerg Infect Dis, v. 21, p. 1742-1750, 2015. 
https://doi.org/10.3201/eid2110.141660. 
 



FERRAZ, A. C.   Referências 

65 
 

Azevedo R. S. S. et al. Mayaro fever virus, Brazilian Amazon. Emerg Infect Dis, v. 15, n. 11, p. 1830-1832, 2009. 
https://doi.org/10.3201/eid1511.090461. 
 
Barber D. A., Harris S. R. Oxygen free radicals and oxidants: a review. Amer Pharm, v. 34, n. 9, p. 26-35, 1994. 
https://doi.org/10.1016/S0160-3450(15)30310-X. 
 
Barreiros A. L. B. S., David J. M., David J. P. Estresse oxidativo: relação entre geração de espécies reativas e 
defesa do organismo. Quim Nova, v. 29, n. 1, p. 113-123, 2006. https://doi.org/10.1590/S0100-
40422006000100021. 
 
Bautista-Vargas M. et al. Characteristics of Chikungunya virus infection in patients with established rheumatoid 
arthritis. Clin Rheumatol, v.39, p. 3639-3642, 2020. https://doi.org/10.1007/s10067-020-05198-x.  
 
Beckman K. B.; Ames B. N. Oxidative decay of DNA. J Biol Chem, v. 272. p. 19633-19636, 1997. 
https://doi.org/10.1074/jbc.272.32.19633. 
 
Bijak M. Silybin, a Major Bioactive Component of Milk Thistle (Silybum marianum L. Gaernt.) Chemistry, 
Bioavailability, and Metabolism. Molecules, v. 22, p. E1942, 2017. https://doi.org/10.3390/molecules22111942. 
 
Bradford M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the 
principle of protein-dye binding. Anal Biochem, v. 72, p. 248-54, 1976. https://doi.org/10.1006/abio.1976.9999. 
 
Bronzoni R. V. et al. Multiplex nested PCR for Brazilian alphavirus diagnosis. Trans R Soc Trop Med Hyg, v. 98, 
n. 8, p. 456-461, 2004. https://doi.org/10.1016/j.trstmh.2003.09.002. 
 
Brown L. A. Glutathione protects signal transduction in type II cells under oxidant stress. Am J Physiol, v. 266, 
L172-7, 1994. https://doi/org/10.1152/ajplung.1994.266.2.L172 . 
 
Brunini S. et al. High Frequency of Mayaro Virus IgM among Febrile Patients, Central Brazil. Emerg Infect Dis, v. 
23, n. 6, p. 1025-1026, 2017. https://doi.org/10.3201/eid2306.160929.  
 
Buckley S. M. et al. Arbovirus neutralization tests with Peruvian sera in Vero cell cultures. Bull. World Health 
Organ, v. 46, p. 451-455, 1972. PMID: 4538189. 
 
Buege J. A., Aust S.D. Microsomal lipid peroxidation. Methods in Enzimol, v. 52, p. 302-310, 1978. 
https://doi.org/10.1016/s0076-6879(78)52032-6. 
 
Cai H., Harrison D. G. Endothelial dysfunction in cardiovascular diseases – The role oxidant stress. Cir Res, v. 
87, p. 840-844, 2000. https://doi.org/10.1161/01.res.87.10.840.  
 
Cai J. et al. Biomarkers of oxidation stress, inflammation, necrosis and apoptosis are associated with hepatitis B-
related acute-on-chronic liver failure. Clin Res Hepatol Gastroenterol, v. 40, p. 41-50, 2016. 
https://doi.org/10.1016/j.clinre.2015.06.009.  
 
Caetano C. C. S. et al. Mayaro Virus Induction of Oxidative Stress is Associated With Liver Pathology in a Non-
Lethal Mouse Model. Sci Rep, v.9, 15289, 2019. https://doi.org/10.1038/s41598-019-51713-9. 
 
Camini F. C., Costa D. C. Silymarin: not just another antioxidant. J Basic Clin Physiol Pharmacol, p. 1-12, 
2020. https://doi.org/10.1515/jbcpp-2019-0206. 
 
Camini F. C. et al. Implications of oxidative stress on viral pathogenesis. Arch Virol, v. 162, n. 4, p. 907-917, 
2017a. https://doi.org/10.1007/s00705-016-3187-y.  
 
Camini F. C. et al. Oxidative stress in Mayaro virus infection. Virus Res, v. 236, p. 1-8, 2017b. 
https://doi.org/10.1016/j.virusres.2017.04.017.  
 
Camini F.C., et al. Antiviral activity of silymarin against Mayaro virus and protective effect in virus-induced 
oxidative stress. Antivir Res, v. 158, p. 8-12, 2018. https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2018.07.023. 
 
Carini R. et al. Lipid peroxidation and irreversible damage in the rat hepatocyte model. Protection by the silybin-
phospholipid complex IdB 1016. Biochem Pharmacol, v. 43, n. 10, p. 2111-2115, 1992. 
https://doi.org/10.1016/0006-2952(92)90168-i.  
 
Carvalho C. A. M. et al. On the entry of an emerging arbovirus into host cells: Mayaro virus takes the highway to 
the cytoplasm through fusion with early endosomes and caveolae-derived vesicles. Peer J, v. 5, e3245, 2017. 
https://doi.org/10.7717/peerj.3245.  
 
Castro-Jorge L. A. et al. The NLRP3 inflammasome is involved with the pathogenesis of Mayaro virus. PLoS 
pathogens, v.15, n. 9, e1007934, 2019. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1007934.  
 



FERRAZ, A. C.   Referências 

66 
 

Causey O. R., Maroja O. M. Mayaro virus: a new human disease agent. III. Investigation of an epidemic of acute 
febrile illness on the river Guama in Para, Brazil, and isolation of Mayaro virus as causative agent. Am J Trop 
Med Hyg, v. 6, p. 1017-1023, 1957. PMID: 13487974. 
 
Cavalheiro, M. G. et al. Macrophages as target cells for Mayaro virus infection: involvement of reactive oxygen 
species in the inflammatory response during virus replication. An Acad Bras Cienc, v. 88, p. 1485-1499, 2016. 
https://doi.org/10.1590/0001-3765201620150685.  
 
Choi H. et al. Protective immunity by an engineered DNA vaccine for Mayaro virus. PLoS Negl Trop Dis, v. 13, 
e0007042, 2019. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0007042.   
 
Chopra A. et al. Acute Chikungunya and persistent musculoskeletal pain following the 2006 Indian epidemic: a 2-
year prospective rural community study. Epidemiol Infect, v. 140, n. 5, p. 842-850, 2012. 
https://doi.org/10.1017/S0950268811001300.  
 
Coaccioli S. et al. Oxidant/antioxidant status in patients with chronic HIV infection. La ClinicaTerapeutica, v. 161, 
n. 1, p. 55-58, 2010. 
 
Coimbra T. L. M. et al. Mayaro virus: imported cases of human infection in Sao Paulo State, Brazil. Rev Inst Med 
Trop, v. 49, p. 221-224, 2007. https://doi.org/10.1590/S0036-46652007000400005.  
 
Costa V. G. et al. Silent emergence of Mayaro and Oropouche viruses in humans in Central Brazil. Int J Infect 
Dis, v. 62, p. 84-85, 2017. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2017.07.016.  
 
Costantini D. Understanding diversity in oxidative status and oxidative stress: the opportunities and challenges 
ahead. J Exp Biol, v. 222, n. 13, jeb194688, 2019. https://doi.org/10.1242/jeb.194688.  
 
CNPEM – Centro Nacional de Pesquisa em Engenharia e Materiais. CNPEM revela inédita estrutura do vírus 
Mayaro. Disponível em: https://cnpem.br/cnpem-revela-inedita-estrutura-do-virus-mayaro/. Acesso em 17 de 
fevereiro de 2022. 
  
Crocenzi F. A., Roma M. G. Silymarin as a new hepatoprotective agent in experimental cholestasis: new 
possibilities for an ancient medication. Curr Med Chem, v.13, n.9, p.1055-1074, 2006. 
https://doi.org/10.2174/092986706776360950.  
 
Darvishi-Khezri H. et al. Iron-chelating effect of silymarin in patients with β-thalassemia major: a crossover 
randomised control trial. Phytother Res, v. 32, p. 496-503, 2018. https://doi.org/10.1002/ptr.5995.  
 
De Curcio J. S. et al. Detection of Mayaro virus in Aedes aegypti mosquitoes circulating in Goiânia-Goiás-Brazil. 
Microbes Infect, 104948, 2022. https://doi.org/10.1016/j.micinf.2022.104948.  
 
De Pádua Lúcio K. et al. Anti-Inflammatory and Antioxidant Properties of Black Mulberry (Morus nigra L.) in a 
Model of LPS-Induced Sepsis. Oxid. Med. Cell Longev, v.7, 5048031, 2018. 
https://doi.org/10.1155/2018/5048031 
 
Deneke S. M., Fanburg B. L. Regulation of cellular glutathione. Am J Physiol, v. 257, L163-73, 1989. 
https://doi.org/10.1152/ajplung.1989.257.4.L163.  
 
Deramaudt T. B., Dill C., Bonay M. Regulation of oxidative stress by Nrf2 in the pathophysiology of infectious 
diseases. Med Mal Infect, v.43, n.3, p.100-107, 2013. https://doi.org/10.1016/j.medmal.2013.02.004.  
 
Devaux C. A. Emerging and re-emerging viruses: A global challenge illustrated by Chikungunya virus outbreaks. 
World J Virol, v. 1, p. 11-22, 2012. https://doi.org/10.5501/wjv.v1.i1.11.  
 
Dhanwani R. et al. Differential proteome analysis of Chikungunya virus infected new-born mice tissues reveal 
implication of stress, inflammatory and apoptotic pathways in disease pathogenesis. Proteomics, v. 11, p. 1936-
1951, 2011. https://doi.org/10.1002/pmic.201000500.  
 
Diagne C. T. et al. Mayaro virus pathogenesis and transmission mechanisms. Pathogens, v.9, 738, 2020. 
https://doi.org/10.3390/pathogens9090738. 
 
Ding T. et al. Determination of active component in silymarin by RP-LC and LC/MS. J Pharm Biomed Anal, v. 
26, n.1, p. 155-161, 2001. https://doi.org/10.1016/s0731-7085(01)00364-8.  
 
Dodero-Rojas E et al. Modeling Chikungunya control strategies and Mayaro potential outbreak in the city of Rio 
de Janeiro. PLoS One, v. 15, n. 1, e0222900, 2020. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222900.  
 
Dröge W., Eck H. P., Mihm S. Oxidant-antioxidant status in human immunodeficiency virus infection. Methods 
Enzymol, v. 233, p. 594-601, 1994. https://doi.org/10.1016/s0076-6879(94)33062-x.  
 



FERRAZ, A. C.   Referências 

67 
 

Dulbecco R. Production of plaques in monolayer tissue cultures by single particles of an animal virus. Proc Natl 
Acad Sci USA, v. 38, p. 747-752, 1952. https://doi.org/10.1073/pnas.38.8.747.  
 
Dupuis-Maguiraga L. et al. Chikungunya disease: infection-associated markers from the acute to the chronic 
phase of arbovirus-induced arthralgia. PLoS Negl Trop Dis, v. 6, n. 3, e1446, 2012. 
https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0001446.  
 
El-Lakkany N. M. et al. Anti-inflammatory/anti-fibrotic effects of the hepatoprotective silymarin and the 
schistosomicide praziquantel against Schistosoma mansoni-induced liver fibrosis. Parasit Vectors, v.11, 9, 2012. 
https://doi.org/10.1186/1756-3305-5-9.  
 
El-Sayed N. M. et al. Cytokine patterns in experimental schistosomiasis mansoni infected mice treated with 
silymarin. J Parasit Dis, v. 40, p. 922-929, 2016. https://doi.org/10.1007/s12639-014-0606-4.  
 
Esmaeil N. et al. Silymarin impacts on immune system as an immunomodulator: One key for many locks. Int 
Immunopharmacol, v. 50, p. 194-201, 2017. https://doi.org/10.1016/j.intimp.2017.06.030.  
 
Esposito D. L. A., Fonseca B. A. L. Will Mayaro virus be responsible for the next outbreak of an arthropod-borne 
virus in Brazil? Braz J Infect Dis, v. 21, p. 540-544, 2017. https://doi.org/10.1016/j.bjid.2017.06.002.  
 
Evans M. D., Church D. F., Pryor W. A. Aqueous cigarette tar extracts damage human a-1-proteinase inhibitor. 
Chem Biol Interact, v. 79, p. 151-164, 1991. https://doi.org/10.1016/0009-2797(91)90079-m.  
 
Fagundes D. J.; Taha M. O. Animal disease model: choice´s criteria and current animals specimens. Acta Cir 
Bras, v. 19, n. 1, p. 59-65, 2004. https://doi.org/10.1590/S0102-86502004000100010.  
 
Faridnia R. et al. Investigating in vitro anti-leishmanial effects of silibinin and silymarin on Leishmania major. Ann 
Parasitol, v. 64, p. 29-35, 2018. https://doi.org/10.17420/ap6401.129.  
 
Federico A., Dallio M., Loguercio C. Silymarin/Silybin and Chronic Liver Disease: A Marriage of Many Years. 
Molecules, v. 22, p. 191, 2017. https://doi.org/10.3390/molecules22020191.  
 
Fenner F. et al. Family and generic names for viruses approved by the International Committee on Taxonomy of 
Viruses, June 1974. Intervirol, v.3, p.193-198, 1974. https://doi.org/10.1159/000149755.  
 
Ferraz A. C. et al. Virucidal activity of proanthocyanidin against Mayaro virus. Antiviral Res, v. 168, p. 76-81, 
2019. https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2019.05.008.  
 
Ferreira D.F. et al. Weak bases affect late stages of Mayaro virus replication cycle in vertebrate cells. J Med 
Microbiol, v.49, n.4, p.313-318, 2000. https://doi.org/10.1099/0022-1317-49-4-313.  
 
Ferreira I. C. F. R., Abreu R. Stress oxidativo, antioxidantes e fitoquímicos. Bioanálise, v.1, p. 32-39, 2007. 
http://hdl.handle.net/10198/2711.  
 
Ferreira P. G. et al. Detection of the antiviral activity of epicatechin isolated from Salacia crassifolia 
(Celastraceae) against Mayaro virus based on protein C homology modelling and virtual screening. Arch Virol, v. 
163, n. 6, p. 1567-1576, 2018. https://doi.org/10.1007/s00705-018-3774-1.  
 
Fiebrich F., Koch H. Silymarin, an inhibitor of lipoxygenase. Experientia, v. 35, p. 1548-1560, 1979. 
https://doi.org/10.1007/bf01953184.  
 
Figueiredo C. M. et al. Mayaro Virus Replication Restriction and Induction of Muscular Inflammation in Mice Are 
Dependent on Age, Type-I Interferon Response, and Adaptive Immunity. Front Microbiol, v. 10, 2246, 2019. 
https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02246.  
 
Figueiredo L.T.M. The recent arbovirus disease epidemic in Brazil. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 48, 233-234, 
2015. https://doi.org/10.1590/0037-8682-0179-2015. 
  
Figueiredo M. L. G., Figueiredo L. T. M. Emerging alphaviruses in the Americas: Chikungunya and Mayaro. Rev 
Soc Bras Med Trop, v. 47, n. 6, p. 677-683, 2014. https://doi.org/10.1590/0037-8682-0246-2014.  
 
Forshey B. M. et al. Arboviral etiologies of acute febrile illnesses in western South America, 2000 – 2007. PLos 
Negl Trop Dis, v. 4, n. 8, e787, 2010. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0000787.  
 
Forrester N. L. et al. Genome-scale phylogeny of the Alphavirus Genus suggests a Marine Origin. J Virol, v. 86, 
n. 5, p. 2729- 2738, 2012. https://doi.org/10.1128/JVI.05591-11.  
 
Fraschini F., Demartini G., Esposti D. Pharmacology of silymarin. Clin. Drug Invest, v. 22, n. 1, p. 51-65, 2002. 
https://doi.org/10.2165/00044011-200222010-00007.  
 



FERRAZ, A. C.   Referências 

68 
 

Fraternale A. et al. Intracellular redox-modulated pathways as targets for effective approaches in the treatment of 
viral infection. Int J Mol Sci, v.22, 3603, 2021. https://doi.org/10.3390/ijms22073603.  
 
Friedrich-Jänicke B. et al. Genome analysis of Mayaro virus imported to Germany from French Guiana. Emerg 
Infect Dis, v. 20, n. 7, p. 1255-1257, 2014. https://doi.org/10.3201/eid2007.140043.  
 
Fu N. et al. Role of Oxidative Stress in Hepatitis C Virus Induced Hepatocellular Carcinoma. Curr Cancer Drug 
Targets, v. 17, n. 6, p. 498-504, 2017. https://doi.org/10.2174/1568009616666160926124043.  
 
Ganjian N., Riviere-Cinnamond A. Mayaro virus in Latin America and the Caribbean. Rev Panam Salud Publica, 
v. 44, e14, 2020. https://doi.org/10.26633/RPSP.2020.14.  
 
Garoff H., Sjöberg M., Cheng R.H. Budding of Alphaviruses. Virus Res, v.106, n.2, p.103-116, 2004. 
https://doi.org/10.1016/j.virusres.2004.08.008.  
 
Gharagozloo M. et al. Immunosuppressive effect of silymarin on mitogen-activated protein kinase signalling 
pathway: the impact on T cell proliferation and cytokine production. Basic Clin Pharmacol Toxicol, v.113, 
p.209–214, 2013. https://doi.org/10.1111/bcpt.12088.  
 
Gil L. et al. Oxidative stress in adult dengue patients. Am J Trop Med Hyg, v. 71, p. 652-657, 2004. 
PMID: 15569800. 
 
Gloire G., Legrand-Poels S., Piette J. NF-kappa B activation by reactive oxygen species: fifteen years later. 
Biochem Pharmacol, v. 72, n. 11, p. 1493-1505, 2006. https://doi.org/10.1016/j.bcp.2006.04.011.  
 
Gonzalez-Escobar G. et al. Mayaro virus detection in patients from rural and urban areas in Trinidad and Tobago 
during the Chikungunya and Zika virus outbreaks. Pathog Glob Health, v.115, p.188-195, 2021. 
https://doi.org/10.1080/20477724.2021.1878445.  
 
Griffith O. W. Determination of glutathione and glutathione disulfide using glutathione reductase and 2-
vinylpyridine. Anal Biochem, v. 106, n. 1, p. 207-212, 1980. https://doi.org/10.1016/0003-2697(80)90139-6.  
 
Groot H., Morales A., Vidales H. Virus isolations from forest mosquitoes in San Vicente de Chucuri, Colombia. 
Am J Trop Med Hyg, v. 10, p. 397-402, 1961. https://doi.org/10.4269/ajtmh.1961.10.397.  
 
Gutteridge J. M. C, Halliwell, B. Free Radicals and Antioxidants in the Year 2000: A Historical Look to the Future. 
Ann N Y Acad Sci, v. 899, n. 1, p. 136-147, 2000. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2000.tb06182.x.  
 
Hagag A et al. Therapeutic value of combined therapy with deferiprone and silymarin as iron chelators in Egyptian 
children with beta thalassemia major. Infect Disord Drug Targets, v. 15, p. 189-195, 2015. 
https://doi.org/10.2174/1871526515666150731113305.  
 
Hahn G. et al. On the pharmacology and toxicology of silymarin, an antihepatotoxic active principle from Silybum 
marianum (L.) Gaertn. Arzneimittelforschung, v. 18, n. 6, p. 698-704, 1968. PMID: 5755807. 
 
Halliwell B. Reactive oxygen species and the central nervous system. J Neurochem, v. 59, p. 1609-1623, 1992. 
https://doi.org/10.1111/j.1471-4159.1992.tb10990.x.  
 
Halliwell B. Biochemistry of Oxidative Stress. Biochem Soc Trans, v. 25, p. 1147-1150, 2007. 
https://doi.org/10.1042/BST0351147.  
 
Halliwell B., Cross C. E. Oxygen-derived species: their relation to human disease and environmental stress. 
Environ Health Perspect, v. 102, n. 2, p. 5-12, 1994. https://doi.org/10.1289/ehp.94102s105.  
 
Halliwell B., Gutteridge J. M. C. Free Radicals in Biology and Medicine. Fifth Edit, 2015. 
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198717478.001.0001.  
 
Halsey E. S. et al. Mayaro virus infection, Amazon Basin region, Peru, 2010-2013. Emerg Infect Dis, v. 19, p. 
1839-1842, 2013. https://doi.org/10.3201/eid1911.130777.  
 
Hanafy N. A. N, El-Kemary M. A. Silymarin/curcumin loaded albumin nanoparticles coated by chitosan as muco-
inhalable delivery system observing anti-inflammatory and anti COVID-19 characterizations in oleic acid triggered 
lung injury and in vitro COVID-19 experiment. Int J Biol Macromol, v.198, p.101-110, 2022. 
https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.12.073. 
 
Hassing R. J. et al. Imported Mayaro virus infection in the Netherlands. J Infect, v. 61, p. 343-345, 2010. 
https://doi.org/10.1016/j.jinf.2010.06.009.  
 
Hawke R. L. et al. Silymarin ascending multiple oral dosing phase I study in noncirrhotic patients with chronic 
hepatitis C. J Clin Pharmacol, v.50, p.434-449, 2010. https://doi.org/10.1177/0091270009347475.  



FERRAZ, A. C.   Referências 

69 
 

 
Heistad D. D. Oxidative stress and vascular disease: 2005 Duff lecture. Arterioscl Thromb Vasc Biol, v. 26, p. 
689-695, 2006. https://doi.org/10.1161/01.ATV.0000203525.62147.28.  
 
Hosakote Y. M. et al. Respiratory syncytial virus induces oxidative stress by modulating antioxidant enzymes. Am 
J Respir Cell Mol Biol, v. 41, n. 3, p. 348-357, 2009. https://doi.org/10.1165/rcmb.2008-0330OC.  
 
Hotez P. J., Murray K. O. Dengue, West Nile virus, chikungunya, Zika-and now Mayaro. PLoS Negl Trop Dis, v. 
11, e0005462, 2017. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0005462.  
 
Huang S. H. et al. Inhibitory effect of melatonin on lung oxidative stress induced by respiratory syncytial virus 
infection in mice. J Pineal Res Mar, v. 48, n. 2, p. 109-116, 2010. https://doi.org/10.1111/j.1600-
079X.2009.00733.x.  
 
Huang J. et al. Effect of lamivudine and silymarin on liver fibrosis-relevant factors in HBV transgenic mice with 
alcohol drinking. Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban, v. 42, n. 3, p. 257-263, 2017. 
https://doi.org/10.11817/j.issn.1672-7347.2017.03.004.  
 
Hyde J. L., Diamond M.S. Innate immune restriction and antagonism of viral RNA lacking 2'-O methylation. 
Virology, v. 470, p. 66-74, 2015. https://doi.org/10.1016/j.virol.2015.01.019.  
 
ICTV. International Committee on Taxonomy of Viruses. Virus Taxonomy: 2019 Release. Disponível em: 
https://talk.ictvonline.org/taxonomy/. Acesso em 03 de fevereiro de 2022. 
 
Ivanov A. V. et al. Oxidative stress, a trigger of hepatitis C and B virus-induced liver carcinogenesis. Oncotarget, 
v. 8, n. 3, p. 3895-3932, 2017. https://doi.org/10.18632/oncotarget.13904.  
 
Izurieta R. O. et al. Hunting in the rainforest and Mayaro virus infection: an emerging alphavirus in Ecuador. J 
Glob Infect Dis, v. 3, p. 317-323, 2011. https://doi.org/10.4103/0974-777X.91049.  
 
Jacobson M. D. Reactive oxygen species and programmed cell death. Trends Biochem Sci, v. 21, p. 83-86, 
1996. PMID: 8882579. 
 
Jones D. P. Redefining Oxidative Stress. Antioxid Redox Signal, v. 8, p. 1865-1879, 2006. 
https://doi.org/10.1089/ars.2006.8.1865.  
 
Jordão Jr A. A. et al. Peroxidação lipídica e etanol: Papel da glutationa reduzida e da vitamina E. Medicina, v. 31, 
n. 3, p. 434-449, 1998. Disponível em: http://revista.fmrp.usp.br/1998/vol31n3/peroxidacao_lipidica.pdf. Acesso 
em 28 de abril de 2020. 
 
Jose J., Snyder J. E., Kuhn R. J. A structural and functional perspective of alphavirus replication and assembly. 
Future Microbiol, v. 4, p. 837-856, 2009. https://doi.org/10.2217/fmb.09.59.  
 
Joseph P. D. et al. Molecular Toxicology. Oxford University Press: New York, 1st ed., p. 152-186, 1997. 
 
Joubert P. E. et al. Chikungunya virus-induced autophagy delays caspase-dependent cell death. J Exp Med, v. 
209, n. 5, p. 1029-1047, 2012. https://doi.org/10.1084/jem.20110996.  
 
Kantor A. M. et al. Infection pattern of Mayaro virus in Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) and transmission 
potential of the virus in mixed infections with Chikungunya virus. J Med Entomol, v. 56, n. 3, p. 832-843, 2019. 
https://doi.org/10.1093/jme/tjy241.  
 
Karbaat J., Jonkers A. H., Spence L. Arbovirus infections in Dutch military personnel stationed in Surinam: a 
preliminary study. Trop Geogr Med, v. 16, p. 370-376, 1964. PMID: 14265514. 
 
Karimi G. et al. “Silymarin”, a promising pharmacological agent for treatment of diseases. Iran J Basic Med Sci, 
v. 14, n. 4, p. 308, 2011. PMID: 23492971. 
 
Karimi G. et al. Immunomodulatory effects of silymarin after subacute exposure to mice: A tiered approach 
immunotoxicity screening. J Pharmacopuncture, v.21, p.90-97, 2018. https://doi.org/10.3831/KPI.2018.21.011.   
 
Karkanis A., Bilalis D., Efthimiadou A. Cultivation of milk thistle (Silybum marianum L. Gaertn.), a medicinal weed. 
Ind Crop and Prod, v. 34, n. 1, p. 825-830, 2011. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2011.03.027.  
 
Kim E. J. et al. Silymarin inhibits morphological changes in LPS- Stimulated macrophages by blocking NF-kappaB 
pathway. Korean J Physiol Pharmacol, v.19, p.211-218, 2015. https://doi.org/10.4196/kjpp.2015.19.3.211. 
 
Kinnula V. L., Crapo J. D., Raivio K. O. Biology of disease: generation and disposal of reactive oxygen 
metabolites in the lung. Lab Invest, v. 73, p. 3-19, 1995. PMID: 7603038. 
 



FERRAZ, A. C.   Referências 

70 
 

Koonin E. V. et al. Create a megataxonomic framework, filling all principal taxonomic ranks, for realm Riboviria 
ICTV Virus Taxonomy, p. 1-14, 2019. Disponível em: https://talk.ictvonline.org/taxonomy/p/taxonomy-
history?taxnode_id=201905095. Acesso em 03 de maio de 2020. 
 
Kowaltowski A. J., Vercesi A. E. Mitochondrial damage induced by conditions of oxidative stress. Free Radic Biol 
Medi, v. 26, n. 3-4, p. 463-471, 1999. https://doi.org/10.1016/s0891-5849(98)00216-0.  
 
Kroll D. J., Shaw H. S., Oberlies N. H. Milk Thistle Nomenclature: Why It Matters in Cancer Research and 
Pharmacokinetic Studies. Integr Cancer Ther, v.6, n.2, p.110-119, 2007. 
https://doi.org/10.1177/1534735407301825.  
 
Kumar N. et al. Improved in vitro and in vivo hepatoprotective effects of liposomal silymarin in alcohol-induced 
hepatotoxicity in Wistar rats. Pharmacol Rep, v. 71, n. 4, p. 703-712, 2019. 
https://doi.org/10.1016/j.pharep.2019.03.013.  
 
Kumar S., Pandey A. K. Chemistry and Biological Activities of Flavonoids: An Overview. Scientific World 
Journal, v. 2013, p. 1-16, 2013. http://doi.org/10.1155/2013/162750. 
 
Lander H. M. An essential role for free radicals and derived species in signal transduction. FASEB J, v. 11, n. 2, 
p.118-124, 1997. https://doi.org/10.1096/fasebj.11.2.9039953.  
 
Lani R. et al. Antiviral activity of silymarin against chikungunya virus. Sci Rep, v. 5, 11421, 2015. 
https://doi.org/10.1038/srep11421. 
 
Lalani S. S. et al. Antiviral activity of silymarin in comparison with baicalein against EV-A71. BMC Complement 
Med Ther, v. 20, p. 1-12, 2020. https://doi.org/10.1186/s12906-020-2880-2.  
 
Lavergne A. et al. Mayaro virus: Complete nucleotide sequence and phylogenetic relationships with other 
alphaviruses. Virus Res, v. 117, n. 2, p. 283-290, 2006. https://doi.org/10.1016/j.virusres.2005.11.006.  
 
Lednicky J. et al. Mayaro virus in child with acute febrile illness, Haiti, 2015. Emerg Infect Dis, v. 22, p. 2000-
2002, 2016. https://doi.org/10.3201/eid2211.161015.  
 
LeDuc J. W., Pinheiro F. P., Rosa, A. P. T. An outbreak of Mayaro virus disease in Belterra, Brazil. II. 
Epidemiology. Am J Trop Med Hyg, v. 30, p. 682-688, 1981. https://doi.org/10.4269/ajtmh.1981.30.682.  
 
Levine R. L. et al. Carbonyl assays for determination of oxidatively modified proteins. Methods Enzymol, v. 233, 
p. 346-357, 1994. https://doi.org/10.1016/s0076-6879(94)33040-9.  
 
Li D. et al. Silymarin attenuates airway inflammation induced by cigarette smoke in mice. Inflammation, v.38, 
p.871-878, 2015. https://doi.org/10.1007/s10753-014-9996-9.  
 
Li L. et al. Silymarin protects against acrylamide-induced neurotoxicity via Nrf2 signalling in PC12 cells. Food 
Chem Toxicol, v. 102, p. 93-101, 2017. https://doi.org/10.1016/j.fct.2017.01.021.  
 
Lin K. I. et al. Decreased Intracellular Superoxide Levels Activate Sindbis Virus-induced Apoptosis. J Biol Chem, 
v. 274, n. 19, p. 13650-13655, 1999. https://doi.org/10.1074/jbc.274.19.13650.  
 
Liu C. H. et al. Highly bioavailable silibinin nanoparticles inhibit HCV infection. Gut, v. 66, n. 10, p. 1853-1861, 
2016. https://doi.org/10.1136/gutjnl-2016-312019. 
 
Llagonne-Barets M. et al. A case of Mayaro virus infection imported from French Guiana. J Clin Virol, v. 77, p. 
66-68, 2016. https://doi.org/10.1016/j.jcv.2016.02.013.  
 
Loguercio C, Festi D. Silybin and the liver: from basic research to clinical practice. World J Gastroenterol, v.17, 
p.2288-2301, 2011. https://doi.org/10.3748/wjg.v17.i18.2288.  
 
Long K. C. et al. Experimental transmission of Mayaro virus by Aedes aegypti. Am J Trop Med Hyg, v. 85, n. 4, 
p. 750-757, 2011. https://doi.org/10.4269/ajtmh.2011.11-0359.  
 
Lopes N., Nozawa C., Linhares R. E. C. Características gerais e epidemiologia dos arbovírus emergentes no 
Brasil. Rev Pan-Amaz Saude, v. 5, n. 3, p. 55-64, 2014. 
 
Lorenz C., Ribeiro A. F., Chiaravalloti- Neto F. Mayaro virus distribution in South America. Acta Trop, v. 198, 
105093, 2019. https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2019.105093 
 
Lulla A., Lulla V., Merits A. Macromolecular assembly-driven processing of the 2/3 cleavage site in the Alphavirus 
replicase polyprotein. J Virol, v.86, n.1, p.103-116, 2012. https://doi.org/10.1128/JVI.05195-11.  
 



FERRAZ, A. C.   Referências 

71 
 

Luper S. A review of plants used in the treatment of liver disease: part I. Altern Med Rev, v. 3, p. 410-21, 1998. 
Disponível em: http://archive.foundationalmedicinereview.com/publications/3/6/410.pdf. Acesso em 08 de abril de 
2020. 
 
Maclachlan N. J., Dubovi E. J. Fenner's Veterinary Virology. 5th Edition. Chapter 28 – Togaviridae. Elsevier, p. 
511-524, 2016. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800946-8.00028-3.  
 
Major S., Pagano R.E. Pathways of clathrin-independent endocytosis. Nat Rev Mol Cell Biol, v. 8, n. 8, p. 603-
612, 2007. https://doi.org/10.1038/nrm2216.  
 
Marin V. et al. Effects of Oral Administration of Silymarin in a Juvenile Murine Model of Non-alcoholic 
Steatohepatitis. Nutrients, v.9, 1006, 2017. https://doi.org/10.3390/nu9091006. 
 
Marklund S., Marklund G. Involvement of the superoxide anion radical in the autoxidation of pyrogallol and a 
convenient assay for superoxide dismutase. Eur J Biochem, v. 47, n. 3, p. 469-474, 1974. 
https://doi.org/10.1111/j.1432-1033.1974.tb03714.x.  
 
Marsh M., Helenius A. Virus Entry: Open Sesame. Cell, v. 124, n. 4, p. 729-740, 2006. 
https://doi.org/10.1016/j.cell.2006.02.007.  
 
Martelli F., Nunes F. M. F. Radicais livres: em busca do equilíbrio. Cienc Cult, v. 66, n. 3, 2014. 
https://doi.org/10.21800/S0009-67252014000300017.  
 
Martins K. A. et al. Neutralizing Antibodies from Convalescent Chikungunya Virus Patients Can Cross-Neutralize 
Mayaro and Una Viruses. Am J Trop Med Hyg, v. 100, n. 6, p. 1541-1544, 2019. 
https://doi.org/10.4269/ajtmh.18-0756.  
 
Masters C., Pegg M., Crane D. On the multiplicity of the enzyme catalase in mammalian liver. Mol Cell Biochem, 
v. 70, p.113-120, 1986. https://doi.org/10.1007/BF00229426.  
 
Mastron J. K. et al. Silymarin and hepatocellular carcinoma: a systematic, comprehensive, and critical review. 
Anticancer Drugs, v. 26, n. 5, 2015. https://doi.org/10.1097/CAD.0000000000000211.  
 
Mata-Santos H. A. et al. Silymarin treatment reduces granuloma and hepatic fibrosis in experimental 
schistosomiasis. Parasitol Res, v. 107, p. 1429-34, 2010. https://doi.org/10.1007/s00436-010-2014-8.  
 
Mavian C. et al. Emergence of recombinant Mayaro virus strains from the Amazon basin. Sci Rep, v. 7, 8718, 
2017. https://doi.org/10.1038/s41598-017-07152-5.  
 
Mcclure J. et al. Silibinin Inhibits HIV-1 Infection by Reducing Cellular Activation and Proliferation. PLoS One, v. 
7, n. 7, p. 1-9, 2012. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0041832.  
 
Meister A., Anderson M. E. Glutathione. Annu Rev Biochem, v. 45, p. 711-760, 1983. 
https://doi.org/10.1146/annurev.bi.52.070183.003431.  
 
Ministério da Saúde, Portaria No104, de 25 de Janeiro de 2011. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt0104_25_01_2011.html. Acesso em 15 de fevereiro de 
2022. 
 
Mohammadinejad R. et al. Synthesis of Silver Nanoparticles Using Silybum Marianum Seed Extract. Int. J. 
Nanosci. Nanotechnol., v.9, p.221-226, 2013. 
 
Mondragon-Cardona A. et al. Hemophagocytic lymphohistiocytosis associated to Chikungunya virus infection: a 
case report from a new endemic area of Colombia. Int J Infect Dis, v.73, p.184-185, 2018. 
https://doi.org/10.1016/j.ijid.2018.04.3831.  
 
Mourão M. P. G. et al. Mayaro fever in the city of Manaus, Brazil, 2007-2008. Vector Borne Zoonotic Dis, v. 12, 
n. 1, p. 42-46, 2012. https://doi.org/10.1089/vbz.2011.0669.  
 
Mourão M. P. G. et al. Arboviral diseases in the Western Brazilian Amazon: a perspective and analysis from a 
tertiary health & research center in Manaus, State of Amazonas. Rev Soc Bras Med Trop, v. 48, p. 20-26, 2015. 
https://doi.org/10.1590/0037-8682-0133-2013.  
 
Mota M. T. O. et al. Mayaro Virus: a neglected arbovírus of the Americas. Future Virol, v. 10, n. 9, p. 1109-1122, 
2015. https://doi.org/10.2217/fvl.15.76.  
 
Mota M. T. O. et al. In-depth characterization of a novel live-attenuated Mayaro virus vaccine candidate using an 
immunocompetent mouse model of Mayaro disease. Sci Rep, v. 10, 5306, 2020. https://doi.org/10.1038/s41598-
020-62084-x. 
 



FERRAZ, A. C.   Referências 

72 
 

Nakatsue T. et al. Acute Infection of Sindbis Virus Induces Phosphorylation and Intracellular Translocation of 
Small Heat Shock Protein HSP27 and Activation of p38 MAP Kinase Signaling Pathway. Biochem Biophys Res 
Commun, v. 253, p. 59-64, 1998. https://doi.org/10.1006/bbrc.1998.9724.  
 
Napoleão-Pego P. et al. Mayaro virus disease. J Human Virol, v. 1, n. 3, p. 1-11, 2014. 
https://doi.org/10.15406/jhvrv.2014.01.00018.  
 
Narayanan A. et al. Alteration in superoxide dismutase 1 causes oxidative stress and p38 MAPK activation 
following RVFV infection. PLoS One, v. 6, e20354, 2011. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0020354.  
 
Navarrete-Espinosa J., Gómes-Dantés H. Arbovirus causing hemorrhagic fever at IMSS. Rev Med Inst Mex 
Seguro Soc, v. 44, n. 4, p. 347-353, 2006. PMID: 16904038. 
 
Neumayr A. et al. Mayaro virus infection in traveler returning from Amazon Basin, northern Peru. Emerg Infect 
Dis, v. 18, p. 695-696, 2012. https://doi.org/10.3201/eid1804.111717.  
 
Neves N. A. S. et al. Chikungunya, Zika, Mayaro, and Equine Encephalitis virus detection in adult Culicinae from 
South Central Mato Grosso, Brazil, during the rainy season of 2018. Braz J Microbiol, 2021. 
https://doi.org/10.1007/s42770-021-00646-5.  
 
Oliveira M. S. ENAGIS-MAY: Uma proposta de ensaio de aglutinação indireta para detectar no sangue 
imunoglobulinas contra Mayaro virus. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Universidade Federal de Viçosa, 
Viçosa, 79f., 2008. Disponível em: https://www.locus.ufv.br/handle/123456789/2316. Acesso em 03 de março de 
2020. 
 
Olagnier D. et al. Cellular oxidative stress response controls the antiviral and apoptotic programs in dengue virus-
infected dendritic cells. PLoS pathog, v. 10, n. 12, p. e1004566, 2014. 
https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1004566.  
 
OPAS – Organização Pan-Americana da Saúde. Atualização epidemiológica: Arbovírus no contexto da COVID-
19. Julho, 2021. Disponível em: 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54526/EpiUpdate2July2021_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
Acesso em 16 de maio de 2022.  
 
Pagliarini L. F. D. et al. Acute Peripheral Neuropathy and Chikungunya Infection. Neurology, v.88 (16 
Supplement) P3.308, 2017. 
 
Pamplona R., Costantini D. Molecular and structural antioxidant defenses against oxidative stress in animals. Am 
J Physiol Regul Integr Comp Physiol, v. 301, n. 4, p. 843-863, 2011. 
https://doi.org/10.1152/ajpregu.00034.2011  
 
Pastor N. et al. A detailed interpretation of OH radical footprints in a TBP DNA complex reveals the role of 
dynamics in the mechanism of sequence specific binding. J Mol Biol, v. 304, p. 55-68, 2000. 
https://doi.org/10.1006/jmbi.2000.4173.  
 
Pauvolid-Corrêa A. et al. Neutralising antibodies for Mayaro virus in Pantanal, Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz, v. 
110, p. 125-133, 2015. https://doi.org/10.1590/0074-02760140383.  
 
Pereira T. N. et al. Vector competence of Aedes aegypti, Aedes albopictus, and Culex quinquefasciatus 
mosquitoes for Mayaro virus. PLoS Negl Trop Dis, v. 14, n. 4, e0007518, 2020. 
https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0007518.  
 
Perry J. J. et al. The structural biochemistry of the superoxide dismutases. Review. Biochimic Biophys Acta, v. 
1804, p. 245-262, 2010. https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2009.11.004.  
 
Peterhans E.  Sendai virus stimulates chemiluminescence in mouse spleen cells. Biochem Biophys Res 
Commun, v. 91, p. 383-392, 1979. https://doi.org/10.1016/0006-291x(79)90630-2.  
 
Peterhans E. Oxidants and antioxidants in viral diseases: disease mechanisms and metabolic regulation. J Nutr, 
v. 127, p. 962-965, 1997a. https://doi.org/10.1093/jn/127.5.962S.  
 
Peterhans E. Reactive oxygen species and nitric oxide in viral diseases. Biol Trace Elem Res, v. 56, p. 107-116, 
1997b. https://doi.org/10.1007/BF02778986.  
 
Pietilä M. K., Hellström K., Ahola T. Alphavirus polymerase and RNA replication. Virus Res, v. 234, p. 44-57, 
2017. https://doi.org/10.1016/j.virusres.2017.01.007.  
 
Pillai A. B. et al. Oxidative stress response in the pathogenesis of dengue virus virulence, disease prognosis and 
therapeutics: an update. Arch Virol, v. 164, n. 12, p. 2895-2908, 2019. https://doi.org/10.1007/s00705-019-
04406-7. 



FERRAZ, A. C.   Referências 

73 
 

 
Pinheiro F. P. et al. An outbreak of Mayaro virus disease in Belterra, Brazil. I. Clinical and virological findings. Am 
J Trop Med Hyg, v.30, p.674-681, 1981. https://doi.org/10.4269/ajtmh.1981.30.674.   
 
Polyak S. J., Ferenci P., Pawlotsky J. M. Hepatoprotective and Antiviral Functions of Silymarin Components in 
HCV Infection. Hepatology, v. 57, n. 3, p. 1262-1271, 2013. https://doi.org/10.1002/hep.26179.  
 
Porter N. A., Caldwell S. E., Mills K. A. Mechanism of free radical oxidation of unsaturated lipids. Lipids, v. 30, n. 
4, p. 277-290, 1995. https://doi.org/10.1007/BF02536034.  
 
Poruba M. et al. Improvement bioavailability of silymarin ameliorates severe dyslipidemia associated with 
metabolic syndrome. Xenobiotica, v. 45, p. 751–756, 2015. https://doi.org/10.3109/00498254.2015.1010633.  
 
Raghavendhar B. S. et al. Virus load and clinical features during the acute phase of Chikungunya infection in 
children. PloS One, v.14, e0211036, 2019. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211036.  
 
Rajnochová A. S. et al. UVA-photoprotective potential of silymarin and silybin. Arch Dermatol Res, v. 310, p. 
413-424, 2018. https://doi.org/10.1007/s00403-018-1828-6.  
 
Ratnam D. V. et al. Role of antioxidants in prophylaxis and therapy: A pharmaceutical perspective. J Control 
Release, v. 113, n. 3, p. 189–207, 2006. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2006.04.015.  
 
Reagan-Shaw S. et al. Dose translation from animal to human studies revisited. Faseb J, v.22, p.659-661, 2008. 
https://doi.org/10.1096/fj.07-9574LSF.  
 
Receveur M. C., et al. Infection with Mayaro virus in a French traveller returning from the Amazon region, Brazil, 
January, 2010. Euro Surveill, v. 15, 18, 2010. PMID: 20460093. 
 
Reshi M. L. et al. RNA Viruses: ROS-Mediated Cell Death. Int J Cell Biol, v. 2014, p. 1-16, 2014. 
https://doi.org/10.1155/2014/467452.  
 
Robinson D. M. et al. Inactivated Mayaro vaccine produced in human diploid cell cultures. Mil Med, v. 141, n. 3, 
p. 163-166, 1976. PMID: 815839. 
 
Romeiro M. F. et al. Serological evidence of Mayaro virus infection in blood donors from São Carlos, São Paulo, 
Brazil. Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg, v.114, p.686–689, 2020. https://doi.org/10.1093/trstmh/traa016. 
  
Ross S. M. Milk thistle (Silybum marianum): an ancient botanical medicine for modern times. Holist Nurs Pract, 
v. 22, n. 5, p. 299-300, 2008. https://doi.org/10.1097/01.HNP.0000334924.77174.6d.  
 
Saatkamp C. J. et al. Mayaro virus detection in the western region of Pará state, Brazil. Rev Soc Bras Med Trop, 
v.54, e0055-2020, 2021. https://doi.org/10.1590/0037-8682-0055-2020.  
 
Saller R., Meier R., Brignoli R. The use of silymarin in the treatment of liver diseases. Drugs, v. 61, p. 2035-2063, 
2001. https://doi.org/10.2165/00003495-200161140-00003.  
 
Sangeetha N, Aranganathan S, Nalini N. Silibinin ameliorates oxidative stress induced aberrant crypt foci and lipid 
peroxidation in 1, 2 dimethylhydrazine induced rat colon cancer. Invest New Drugs, v. 28, n. 3, p. 225-233, 2010. 
https://doi.org/10.1007/s10637-009-9237-5.  
 
Santiago F. W. et al. Long-term arthralgia after Mayaro virus infection correlates with sustained pro-inflammatory 
cytokine response. PLoS Negl Trop Dis, v. 9, e0004104, 2015. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0004104.  
 
Santos F. M. et al. Animal model of arthritis and myositis induced by the Mayaro virus. PLoS Negl Trop Dis, v. 
13, n. 5, e0007375, 2019. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0007375.  
 
Sanz M. A. et al. Interfacial domains in Sindbis virus 6K protein. Detection and functional characterization. J Biol 
Chem, v. 278, p. 2051-2057, 2003. https://doi.org/10.1074/jbc.M206611200.  
 
Sayin F. K. et al. Effects of Silybum marianum extract on high-fat diet induced metabolic disorders in rats. Polish 
J Food Nutr Sci, v. 66, p. 43-49, 2016. https://doi.org/10.1515/pjfns-2015-0014.  
 
Schaeffer M. et al. Epidemic jungle fevers among Okinawan colonists in the Bolivian rain forest. I. Epidemiology. 
Am J Trop Med Hyg, v. 8, p. 372-396, 1959. https://doi.org/10.4269/ajtmh.1959.8.372.  
 
Schneider C. D., Oliveira A. R. Radicais livres de oxigênio e exercício: mecanismos de formação e adaptação ao 
treinamento físico. Rev Bras Med Esporte, v. 10, p. 308-313, 2004. https://doi.org/10.1590/S1517-
86922004000400008.  
 
Schümann J. et al. Silibinin protects mice from T cell-dependent liver injury. J Hepatol, v.39, p.333-340, 2003. 
https://doi.org/10.1016/s0168-8278(03)00239-3.  



FERRAZ, A. C.   Referências 

74 
 

 
Schwarz K. B. Oxidative stress during viral infection: a review. Free Radic Biol Med, v. 21, n. 5, p. 641-649, 
1996. https://doi.org/10.1016/0891-5849(96)00131-1.  
 
Seet R. C. S. et al. Oxidative damage in dengue fever. Free Radic Biol Med, v. 47, n. 4, p. p. 375-380, 2009. 
https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2009.04.035.  
 
Serra O. P. et al. Mayaro virus and dengue virus 1 and 4 natural infection in culicids from Cuiabá, state of Mato 
Grosso, Brazil. Mem. Inst. Oswaldo Cruz, v. 111, p. 20-29, 2016. https://doi.org/10.1590/0074-02760150270. 
 
Shirako Y., Strauss J. H. Regulation of sindbis virus RNA replication: uncleaved P123 and nsP4 function in 
minus-strand RNA synthesis, whereas cleaved products from P123 are required for efficient plus-strand RNA 
synthesis. J Virol, v. 68, n. 3, p. 1874-1885, 1994. PMID: 8107248. 
 
Sies H., Cadenas E. Oxidative Stress: Damage to Intact Cells and Organs. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 
v. 311, n. 1152, p. 617-631, 1985. https://doi.org/10.1098/rstb.1985.0168.  
 
Sies H., Moss K. M.  A role of mitochondrial glutathione peroxidase in modulating mitochondrial oxidations in liver. 
Eur J Biochem, v. 84, n. 2, p. 377-383, 1978. https://doi.org/10.1111/j.1432-1033.1978.tb12178.x.  
 
Silva T. F. et al. Antiviral effect of silymarin against Zika virus in vitro. Acta Trop, in press, 2020. 
https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2020.105613. 
 
Silveira-Lacerda E. P. et al. Molecular epidemiological investigation of Mayaro virus in febrile patients from 
Goiania City, 2017-2018. Infect Genet Evol, v.95, 104981, 2021. https://doi.org/10.1016/j.meegid.2021.104981.  
 
Slater T. F. Free-radical mechanisms in tissue injury. Biochem J, v. 222, n. 1, p. 1-15, 1984. 
https://doi.org/10.1042/bj2220001.  
 
Slegers C. A. D. et al. Persisting arthralgia due to Mayaro virus infection in atraveler from Brazil: is there a risk for 
attendants to the 2014 FIFA World Cup? J Clin Virol, v. 60, p. 317-319, 2014. 
https://doi.org/10.1016/j.jcv.2014.04.020.  
 
Smith G. C., Francy D. B. Laboratory studies of a Brazilian strain of Aedes albopictus as a potential vector of 
Mayaro and Oropouche viruses. J Am Mosq Control Assoc, v. 7, p. 89-93, 1991. PMID: 1646286. 
 
Song J. H., Choi H. J. Silymarin efficacy against influenza A virus replication. Phytomedicine, v. 8, n. 10, p. 832-
835, 2011. https://doi.org/10.1016/j.phymed.2011.01.026.  
 
Song Z. et al. Silymarin protects against acute ethanol induced hepatotoxicity in mice. Alcohol Clin Exp Res, v. 
30, p. 407-413, 2006. https://doi.org/10.1111/j.1530-0277.2006.00063.x.  
 
Srihongse S., Stacy H. G., Gauld J. R. A survey to assess potential human disease hazards along proposed sea 
level canal routes in Panama and Colombia. IV. Arbovirus surveillance in man. Mil Med, v. 138, p. 422-426, 1973. 
PMID: 4198483. 
 
Stolf A. M., Cardoso C. C., Acco A. Effects of silymarin on diabetes mellitus complications: a review. Phytother 
Res, v. 31, p. 366-374, 2017. https://doi.org/10.1002/ptr.5768.  
 
Strauss J. H., Strauss E. G. The alphaviruses: Gene expression, replication, and evolution. Microbiol Rev, v. 58, 
p. 491–562, 1994. PMID: 7968923.  
 
Suchowiecki K. et al. Persistent Joint Pain Following Arthropod Virus Infections. Curr Rheumatol Rep, v.23, 26, 
2021. https://doi.org/10.1007/s11926-021-00987-y. 
 
Suhail S. et al. Role of Oxidative Stress on SARS-CoV (SARS) and SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection: A 
Review. Protein J., v.39, p.644–656, 2020. https://doi.org/10.1007/s10930-020-09935-8.  
 
Surh Y. NF-κB and Nrf2 as potential chemopreventive targets of some anti-inflammatory and antioxidative 
phytonutrients with anti-inflammatory and antioxidative activities. Asia Pac J Clin Nutr, v. 17, p.269-272, 2008. 
PMID: 18296353.  
 
Sutton H. C., Winterbourn C. C. On the participation of higher oxidation states of iron and copper in Fenton 
reactions. Free Radic Biol Med, v. 6, n. 1, p. 53-60, 1989. https://doi.org/10.1016/0891-5849(89)90160-3.  
 
Talarmin A. et al. Mayaro virus fever in French Guiana: isolation, identification, and seroprevalence. Am J Trop 
Med Hyg, v. 59, p. 452-456, 1998. https://doi.org/10.4269/ajtmh.1998.59.452.  
 
Taleb A. et al. Antioxidant effects and mechanism of silymarin in oxidative stress induced cardiovascular 
diseases. Biomed Pharmacother, v. 102, p. 689-698, 2018. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.03.140.  
 



FERRAZ, A. C.   Referências 

75 
 

Taubitz W. et al. Chikungunya Fever in Travelers: Clinical Presentation and Course. Clin Infect Dis, v. 45, n. 1, 
e1-4, 2007. https://doi.org/10.1086/518701.  
 
Taylor S. F., Patel P. R., Herold T. J. S. Recurrent arthralgias in a patient with previous Mayaro fever infection. 
South Med J, v. 98, p. 484-485, 2005. https://doi.org/10.1097/01.SMJ.0000145879.14102.F4.  
 
Taylor A. et al. Mouse models of alphavirus-induced inflammatory disease. J Gen Virol, v. 96, n. 2, p. 221-238, 
2015. https://doi.org/10.1099/vir.0.071282-0.  
 
Teo T. H. et al. A pathogenic role for CD4+ T cells during Chikungunya virus infection in mice. J Immunol, v.190, 
p.259-69, 2013. https://doi.org/10.4049/jimmunol.1202177.  
 
Terzian A. C. et al. Detection of Saint Louis encephalitis virus in Dengue-suspected cases during a Dengue 3 
outbreak. Vector Borne Zoonotic Dis, v. 11, n. 3, p. 291-300, 2011. https://doi.org/10.1089/vbz.2009.0200.  
 
Terzian A. C. et al. Isolation and characterization of Mayaro virus from a human in Acre, Brazil. Am J Trop Med 
Hyg, v. 92, n. 2, p. 401-404, 2015. https://doi.org/10.4269/ajtmh.14-0417.  
 
Tesh R. B. et al. Mayaro Virus Disease: An emerging mosquito-borne zoonosis in Tropical South America. Clin 
Infect Dis, v. 28, p. 67-73, 1999. https://doi.org/10.1086/515070.  
 
Thakare V. N., Aswar M. K, Kylkarni Y. P. Silymarin ameliorates experimentally induced depressive like behavior 
in rats: involvement of hippocampal BDNF signaling, inflammatory cytokines and oxidative stress response. 
Physiol Beahv, v.179, p. 401-410, 2017. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2017.07.010.  
 
Thakare V. N, et al. Therapeutic potential of silymarin in chronic unpredictable mild stress induced depressive-like 
behavior in mice. J Psychopharmacol, v. 32, p. 223-235, 2018. https://doi.org/10.1177/0269881117742666.  
 
Theilacker C. et al. Prolonged polyarthralgia in a German traveler with Mayaro virus infection without inflammatory 
correlates. BMC Infect Dis, v. 13, 369, 2013. https://doi.org/10.1186/1471-2334-13-369.  
 
Thoisy B. et al. Mayaro virus in wild mammals, French Guiana. Emerg Infect Dis, v. 9, p. 1326-1329, 2003. 
https://doi.org/10.3201/eid0910.030161.  
 
Torres J. R. et al. Family cluster of Mayaro fever, Venezuela. Emerg Infect Dis, v. 10, n. 7, p. 1304-1306, 2004. 
https://doi.org/10.3201/eid1007.030860.  
 
Toklu H. Z. et al. Silymarin, the Antioxidant Component of Silybum marianum, Prevents Sepsis-Induced Acute 
Lung and Brain Injury. J Surg Res, v. 145, n. 2, p. 214-222, 2008. https://doi.org/10.1016/j.jss.2007.03.072.  
 
Tsiropoulou S. et al., Biomarkers of Oxidative Stress in Human Hypertension, Hypertension and Cardiovascular 
Disease. Hypertension and Cardiovascular Disease, p. 151-170, 2016. https://doi.org/10.1007/978-3-319-
39599-9_11.  
 
Ullah H, Khan H. Anti-parkinson potential of silymarin: mechanistic insight and therapeutic standing. Front 
Pharmacol, v. 9, p. 422, 2018. https://doi.org/10.3389/fphar.2018.00422.  
 
Vaca C. E., Wilhelm J., Harms-Ringdahl M. Interaction of lipid peroxidation products with DNA. A review. Mut 
Res, v. 195, p. 137-149, 1988. https://doi.org/10.1016/0165-1110(88)90022-X.  
 
Valko M. et al. Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease. Int J 
Biochem Cell Biol, v. 39, p. 44-84, 2007. https://doi.org/10.1016/j.biocel.2006.07.001.  
 
Valko M. et al. Free radicals, metals and antioxidants in oxidative stress-induced cancer. Chem Biol Interact, v. 
160, p. 1-40, 2006. https://doi.org/10.1016/j.cbi.2005.12.009.  
 
Vasconcelos S. M. L. et al. Espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, antioxidantes e marcadores de dano 
oxidativo em sangue humano: principais métodos analíticos para sua determinação. Quím Nova, v. 30, p. 1323-
1338, 2007. https://doi.org/10.1590/S0100-40422007000500046.  
 
Venigalla S. S. K. et al. A possible role for autoimmunity through molecular mimicry in alphavirus mediated 
arthritis. Sci Rep. v.10, p.1–12, 2020. https://doi.org/10.1038/s41598-019-55730-6.  
 
Vieira C. J. S. et al. Detection of Mayaro virus infections during a dengue outbreak in Mato Grosso, Brazil. Acta 
Trop, v. 147, p. 12-16, 2015. https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2015.03.020.  
 
Waggoner J.J. et al. Real-time RT-PCR for Mayaro virus detection in plasma and urine. J Clin Virol, v. 98, p.1-4, 
2018. https://doi.org/10.1016/j.jcv.2017.11.006.   
 



FERRAZ, A. C.   Referências 

76 
 

Wagoner J. et al. Multiple effects of Silymarin on the Hepatitis C virus life cycle. Hepatology, v. 51, p. 1912-1921, 
2010. https://doi.org/10.1002/hep.23587.  
 
Wang T., Weinman S. A. Causes and consequences of mitochondrial reactive oxygen species generation in 
hepatitis C. J Gastroenterol Hepatol, v. 21, p. 34-37, 2006. https://doi.org/10.1111/j.1440-1746.2006.04591.x. 
 
Weaver S. C., Reisen W. K. Present and future arboviral threats. Antiviral Res, v. 85, n. 2, p. 328-345, 2010. 
https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2009.10.008.  
 
Webb E. M. et al. Effects of Chikungunya virus immunity on Mayaro virus disease and epidemic potential. Sci 
Rep, v. 9, 20399, 2019. https://doi.org/10.1038/s41598-019-56551-3.  
 
Weise W. J. et al. A novel live-attenuated vaccine candidate for Mayaro fever. PLoS Negl Trop Dis, v. 8, n. 8, 
e2969, 2014. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0002969.  
 
Wellington K., Jarvis B. Silymarin: a review of its clinical properties in the management of hepatic disorders. 
BioDrugs, v. 15, n. 7, p. 465-489, 2001. https://doi.org/10.2165/00063030-200115070-00005.  
 
Williams V. M. et al. HPV-DNA integration and carcinogenesis: putative roles for inflammation and oxidative 
stress. Future Virol, v. 6, p. 45-57, 2011. https://doi.org/10.2217/fvl.10.73.  
 
Williams V. M. et al. Human Papillomavirus Type 16 E6* Induces Oxidative Stress and DNA Damage. J Virol, v. 
88, n.12, p. 6751-6761, 2014. https://doi.org/10.1128/JVI.03355-13.  
 
Wintachai P. et al. Identification of prohibitin as a Chikungunya virus receptor protein. J Med Virol, v. 84, n. 11, p. 
1757-1770, 2012. https://doi.org/10.1002/jmv.23403.  
 
Won D. H. et al. In vitro and in vivo anti-cancer activity of silymarin on oral cancer. Tumour Biol, v. 40, p. 1-11, 
2018. https://doi.org/10.1177/1010428318776170.  
 
Xiong Q. et al. Acute effects of microcystins exposure on the transcription of antioxidant enzyme gene in three 
organs (liver, kidney, and testis) of male Wistar rats. J Biochem Mol Toxicol, v. 24, p.361–367, 2010. 
https://doi.org/10.1002/jbt.20347.  
 
Zaidi S. N. F, Mahboob T. Prevention of liver cirrhosis by Silymarin. Pak J Pharm Sci, v. 30, 1203-1211, 2017. 
PMID: 29039315. 
 
Zhang R. et al. Mxra8 is a receptor for multiple arthritogenic alphaviruses. Nature, v.557, p.570-574, 2018. 
https://doi.org/10.1038/s41586-018-0121-3.  
 
Zhang Y. et al. Antioxidants: potential antiviral agents for Japanese encephalitis virus infection. Int J Infect Dis, v. 
24, p. 30-36, 2014. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2014.02.011.  
 
Zhang Z., Rong L., Li Y. Flaviviridae Viruses and Oxidative Stress: Implications for Viral Pathogenesis. Oxid Med 
Cell Longev, v. 2019, 1409582, p. 1-17, 2019. https://doi.org/10.1155/2019/1409582.  
 
Zhao X. et al. Protective Effects of Silymarin Against D-Gal/LPS-Induced Organ Damage and Inflammation in 
Mice. Drug Des Devel Ther, v.15, p.1903-1914, 2021. https://doi.org/10.2147/DDDT.S305033.  
 
Zuchi N. et al. Molecular detection of Mayaro virus during a dengue outbreak in the state of Mato Grosso, Central-
West Brazil. Mem. Inst. Oswaldo Cruz, v. 109, p. 820-823, 2014. https://doi.org/10.1590/0074-0276140108. 
 



FERRAZ, A. C.   Referências 

77 
 

 
ANEXOS 
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Anexo II: Artigos publicados durante o doutorado 
 
 
 

(a) Short communication publicado em 2022 (coautora) 
https://doi.org/10.1080/14786419.2021.2023865  

 
 
 

(b) Artigo original publicado em 2021 (autora) 
https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2021.105168  

 
 
 

(c) Artigo original publicado em 2021 (coautora) https://doi.org/10.1007/s00705-
021-05230-8  
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(d) Artigo original publicado em 2021 (coautora) https://doi.org/10.1038/s41467-
021-22607-0  

 

 
 
 

(e) Artigo original publicado em 2021 (coautora) 
https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2021.106135  
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(f) Artigo original publicado em 2021 (coautora) 
https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.113423  

 
 
 

(g) Artigo original publicado em 2020 (coautora) 
https://doi.org/10.4103/jpnr.JPNR_12_19  

 
 
 
 

(h) Artigo original publicado em 2020 (coautora) 
https://doi.org/10.1016/j.virusres.2020.198084  
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(i) Artigo original publicado em 2020 (coautora) 

https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2020.105613  

 
 
 
 

(j) Short communication publicado em 2019 (autora) 
https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2019.05.008  

 
 
 
 

 
(k) Short communication publicado em 2019 (coautora) 

https://doi.org/10.1080/14786419.2019.1669030  
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(l) Artigo original publicado em 2019 (coautora) https://doi.org/10.1038/s41598-019-
51713-9  

 
 
 
 

(m) Artigo original publicado em 2018 (coautora) 
https://doi.org/10.1016/j.sajb.2017.11.010  

 
 
 

 
(n) Artigo original publicado em 2018 (coautora) https://doi.org/10.1007/s00705-018-

3774-1  
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(o) Short communication publicado em 2018 (coautora) 

https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2018.07.023  

 
 
 
 

(p) Artigo original publicado em 2018 (coautora) 
https://doi.org/10.4103/jpnr.JPNR_2_18  

 
 
 
 

(q) Artigo original publicado em 2018 (coautora) 
https://doi.org/10.4103/jpnr.JPNR_8_18  
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