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RESUMO 

 

O Zika vírus (ZIKV) é um flavivírus cuja transmissão ocorre, principalmente, através 
de um vetor artrópode, sendo, por tanto, um arbovírus. O ZIKV foi descoberto e isolado 
em Uganda, em 1947 (linhagem MR766), mas somente sessenta anos após sua 
descoberta, o ZIKV despertou maior interesse médico e epidemiológico, devido a um 
surto no norte do Pacífico, o que viabilizou novos estudos sobre as relações 
filogenéticas entre os ZIKVs que circulavam entre as regiões asiáticas e africanas. No 
final de 2014, o ZIKV causou epidemia no Nordeste, e houve coincidente aumento 
expressivo no número de casos de microcefalia na região. Estudos verificaram que o 
isolado viral causador era de origem asiática através de estudos, como o do Instituto 
Evandro Chagas, que pode isolar o vírus (IEC) de um caso de óbito fetal. Ao longo da 
gravidez, o ZIKV pode ultrapassar a barreira materno-fetal e, atingir o feto. Nessa 
barreira estão expressos retrovírus endógenos (ERVs), que apesar de não produzirem 
novas partículas virais em consequência de eventos evolutivos, essas sequências 
retrovirais endógenas podem ser reativadas em diferentes circunstâncias. Em 
placentas humanas, são expressos os retrovírus endógenos humanos (HERV)-W, 
FRD e ERV3, que desempenham funções crucias no desenvolvimento placentário, 
por meio das suas proteínas funcionais sincitina-1 e 2, ou atividades 
imunossupressoras responsáveis pela tolerância materno-fetal. Alterações na 
expressão dessas proteínas retrovirais endógenas parecem estar relacionadas a 
complicações placentárias como pré-eclâmpsia. Estudos demonstraram que a 
infecção por ZIKV modifica o perfil inflamatório do microambiente placentário, 
alterações que podem ser capazes influenciar na homeostase local, perturbar o 
desenvolvimento fetal e a progressão da gravidez. No entanto, pouco se sabe sobre 
a relação entre ZIKVs-HERVs. Sendo assim, esse estudo teve como objetivo verificar 
a expressão dos HERVs, em células de linhagens placentárias, mediante a infecção 
por ZIKV com a utilização dos isolados MR766 e IEC. Ainda, as células foram tratadas 
com RNAs de interferência (siRNA) direcionados para região envelope (env) dos alvos 
HERV-W, FRD e ERV3, para identificar se a interferência transcricional dessas 
sequências afetaria também a expressão do painel de genes de interleucinas e fatores 
de estudo. Identificamos expressão diferencial nas condições tratadas com siRNAs e 
não tratadas, quando infectadas com os diferentes isolados. Ainda, houve expressão 
diferencial em genes de interleucinas e fatores de transcrição. Através de nossos 
resultados, podemos inferir que além da infecção por ambos os isolados de ZIKV, o 
estresse celular mediado por transfecção celular também parece modular 
diferentemente os genes estudados, em cada célula de linhagem placentária (BeWo 
e HTR8). Ademais, nossos resultados revelaram que é possível inferir que além da 
infecção por ambos os isolados de ZIKV, o estresse celular mediado por transfecção 
celular também parece modular diferentemente os genes estudados, em cada célula 
de linhagem placentária. 
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ABSTRACT 

 

Zika virus (ZIKV) is a flavivirus that transmission occurs mainly through an arthropod 

vector. MR766 was isolated in Uganda in 1947, but only sixty years after its discovery 

did the ZIKV show greater clinical interest. Due to an outbreak in the North Pacific, 

which made possible further studies on the phylogenetic relationships between the 

ZIKVs that circulated between Asian and African regions. At the end of 2014, ZIKV 

caused an epidemic in the Northeast, with a considerable increase in the number of 

microcephaly cases in the region. Studies have verified that the causative isolate was 

of Asian origin through studies, such as that of the Evandro Chagas Institute, which 

can isolate the virus (IEC) from a case of fetal death. During pregnancy, ZIKV can 

cross the maternal-fetal barrier and reach the fetus. Families of endogenous 

retroviruses (ERVs) are expressed in this barrier, which, although they do not produce 

effective viral particles, are expressed in a range of translational events. In human 

placentas, endogenous human retroviruses (HERV)-W, FRD, and ERV3 are 

expressed, which may play crucial roles in placental development, through their 

functional proteins syncytin-1 and 2, or immunosuppressive activities responsible for 

maternal-fetal tolerance. The dysregulated expression of these endogenous retroviral 

sequences is related to placental complications such as preeclampsia. Studies have 

shown that ZIKV infection alters the inflammatory profile of the placental 

microenvironment, changes that may be able to alter local homeostasis, disrupt fetal 

development and pregnancy progression. However, little is known about the 

relationship between ZIKVs-HERVs. Therefore, this study aimed to verify the 

expression of HERVs in cells of placental lineages, through infection with different 

MR766 and IEC isolates. Furthermore, we treated cells with interfering RNAs (iRNA) 

targeting the envelope region (env) of the HERV-W, FRD, and ERV3 targets, to identify 

whether the gene interference of these sequences would also affect the homeostasis 

of the interleukin gene panel and study transcript. We identified differential expression 

in conditions treated with iRNAs and NT when infected by the different isolates. 

Through our results, we can infer that, in addition to infection by both ZIKV isolates, 

cellular stress mediated by cell transfection also seems to modulate the genes studied 

differently in each placental lineage cell (BeWo and HTR8).
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I n t r o d u ç ã o | 1 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Infecção pelo Zika virus 

Os arbovírus (arthropod-borne virus) são vírus que pertencem a grupos 

taxonômicos distintos e que tem em comum a característica de serem transmitidos 

por vetores artrópodes. Dentre os arbovírus que infectam humanos estão vírus do 

gênero Flavivírus, que possui membros de importância clínica como: Dengue vírus 

(DENV); vírus da Febre Amarela (YFV); vírus do Nilo Ocidental (WNV) e Zika vírus 

(ZIKV) (Rehle 1989; Sirohi e Kuhn 2017). 

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças ([CDC], 2019] a 

infecção por ZIKV é normalmente autolimitada e assintomática. Quando sintomática, 

as manifestações clínicas são mais brandas e incluem febre, exantema, conjuntivite, 

dor de cabeça, dores musculares e em articulações. Por outro lado, formas mais 

graves da infecção não são inexistentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde 

([WHO], 2018) o ZIKV demonstra ter um neurotropismo que aumenta o risco de 

complicações neurológicas. 

Até dia 27 de fevereiro de 2021 (semana epidemiológica 10) 327 casos prováveis 

de ZIKV foram notificados no Brasil. Esse valor corresponde a uma taxa de incidência 

de 0,21 casos por 100 mil habitantes no país (BRASIL, Ministério da Saúde, 2021). 

Vale lembrar que, o ZIKV é um vírus emergente no Brasil e, portanto, a Portaria nº 

204, de 17 de fevereiro de 2016, do Ministério da Saúde, estabelece que a febre Zika 

seja uma doença de notificação compulsória. 

Sendo assim, por ser um vírus de relevância clínica, estudos que permeiam entre 

o ZIKV e as complicações de sua infecção contribuem não somente ao campo 

científico, mas também com a sociedade como um todo. 

 

1.1.1. Contexto histórico e a introdução no Brasil 

O vírus “Zika” recebe esse nome de acordo com a localidade em que foi isolado 

pela primeira vez. Durante estudos e vigilância de YFV, na floresta Zika, em Uganda, 

África, o ZIKV foi isolado em amostras de soro de macaco rhesus, em 1947 (Dick, 

Kitchen, e Haddow 1952). Já em humanos, a identificação ocorreu anos mais tarde, 
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em 1952, onde a partir de testes de neutralização foram detectados anticorpos 

neutralizantes ao ZIKV, em níveis séricos. (Smithburn, 1952) 

A maioria dos indivíduos infectados com o ZIKV não desenvolvem sintomas ou 

apresentam sinais leves e autolimitados, que podem ser associados a outros fatores 

(WHO, 2018). Desde então, casos esporádicos de ZIKV foram identificados, 

principalmente por métodos sorológicos, em países da África e Ásia, onde nenhuma 

morte ou hospitalização foram descritos. (Bearcroft 1956; Hammon, Schrack, e Sather 

1958; Kokernot et al. 1960; MacNamara 1954; Pinto 1967; Weinbren e Williams 1958) 

Em 2007, sessenta anos após sua identificação, o ZIKV recebe maior visibilidade, 

pois é identificado como o agente infeccioso responsável por um surto no norte do 

Pacífico, na Ilha de Yap. Dentre os principais sintomas causados pela infecção por 

ZIKV, estavam: febre; irritação de pele; artralgia e conjuntivite. Contudo, nenhuma 

morte, hospitalização ou manifestação hemorrágica foi relatada.  (Duffy et al. 2009)  

Até então, pouco se sabia sobre as relações filogenéticas entre os ZIKVs que 

circulavam entre as regiões asiáticas e africanas. Levando em conta que 

geograficamente os isolados de ZIKV são diferentes, estudos subsequentes 

demonstraram que filogeneticamente esses vírus eram, também, distintos. Havia 

divergência basal entre os vírus que permitiu a classificação viral em duas linhagens 

diferentes: africana e a asiática. (Haddow et al. 2012; Lanciotti et al. 2008) 

Entre 2013 e 2014, o ZIKV reemergiu, agora no sul do Pacífico, na Polinésia 

Francesa e demais ilhas como a de Páscoa e Cook. Estudos apontaram que o agente 

causal, assim como na ilha de Yap, era a linhagem asiática do ZIKV (Cao-Lormeau et 

al. 2014).  

Durante esse período, um aumento de número de casos da síndrome neurológica, 

Guillain-Barré foi reportada, chamando atenção para a possível relação com a 

infecção por ZIKV (Oehler et al. 2014; Cao-Lormeau et al. 2016). Outra importante 

evidência apontada no mesmo período foi a de transmissão perinatal de ZIKV, em 

gestantes. (Besnard et al. 2014) 

No Brasil, o ZIKV emergiu em estados da região Nordeste. Entre o final de 2014 e 

início de 2015, um número crescente de pacientes com sintomatologia similar chamou 

a atenção de autoridades públicas. Inicialmente, as suspeitas giravam em torno de 

vírus DENV e Chikungunya vírus (CHIKV), no entanto, após testes moleculares e 

sorológicos verificou-se de que se tratava de casos de ZIKV (Zanluca et al. 2015).  
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A rota traçada pelo vírus até o Brasil é incerta, porém especulou-se que o vírus 

teria sido introduzido no país durante a Copa do Mundo em 2014 (Zanluca et al. 2015). 

Em contrapartida, nenhum país endêmico de ZIKV no Pacífico havia competido, sendo 

que análises filogenéticas subsequentes demostraram que os isolados circulantes 

pelo Brasil eram de linhagem asiática, com 99% de similaridade ao isolado circulante 

da Polinésia Francesa (G. S. Campos, Bandeira, e Sardi 2015). 

Outra hipótese foi levantada para explicar como o vírus chegou em território 

brasileiro. Esta por sua vez, envolvia o Campeonato Mundial de Canoagem que 

aconteceu no Rio de Janeiro, em 2014. Países endêmicos de ZIKV do Pacífico, como 

a Polinésia Francesa estavam dentre os competidores, reforçando a ideia de que a 

introdução do ZIKV ao Brasil poderia ter sido uma consequência desse evento (Musso 

2015). Por outro lado, as análises filogenéticas e técnicas de evolução molecular 

estimaram que o vírus fosse introduzido antes do evento, em 2013 (Faria et al. 2016).   

Devido a tais contextos, considera-se que a rota de entrada do vírus no Brasil é 

similar aos genótipos asiáticos de DENV e CHIKV. Nesse sentido, o ZIKV teria 

inicialmente emergido na Ásia para a Oceania, passando pela América Central e Ilhas 

do Caribe até chegar à América do Sul. Supõe-se que o vírus chegou ao Brasil através 

de militares brasileiros que viajavam em missão de paz ao Haiti ou ainda, por meio do 

fluxo de imigrantes ilegais de origem haitiana ao Brasil (Campos et al. 2018). 

 

1.1.2. Aspectos biomoleculares 

Os aspectos biomoleculares do ZIKV (família Flaviviridae; gênero Flavivirus) são 

similares aos demais flavivírus. Trata-se de um vírus esférico envelopado de genoma 

RNA fita simples polaridade positiva. Assim como a grande parte dos vírus RNA, o 

genoma do ZIKV é pequeno, possuindo aproximadamente 10,7 kb de tamanho 

(Musso e Gubler 2016; Belshaw, Pybus, e Rambaut 2007). Com relação ao diâmetro, 

uma partícula viral madura possui ~500 Å de diâmetro, enquanto partículas imaturas 

possuem cerca de 600 Å (Hasan et al. 2018). 
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A organização genômica (Figura 1) do ZIKV é composta por um RNA flanqueado 

por duas regiões 5’ 3’ Untranslated regions (UTRs) (Faye et al. 2014). O seu RNA 

contém sequências codificadoras fundamentais para a estrutura e replicação viral. 

Isso porque, existe uma fase aberta de leitura (ORF) que codifica para uma 

poliproteína, que, após mecanismos transducionais origina três proteínas estruturais 

(capsídeo – C; membrana – M; envelope – E) e sete proteínas não-estruturais (NS1, 

NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5). (Lindenbach e Rice 2003; Faye et al. 2014).   

 

Figura 1. Organização estrutural e genômica do Zika vírus (ZIKV). As proteínas de envelope são 

constituintes do envelope viral; as proteínas de membranas estão ancoradas na membrana lipídica, a 

qual circunda o vírus; proteínas de capsídeo formam o capsídeo viral, onde em seu interior está 

localizado o RNA genômico de fita simples. Esse genoma viral é composto por genes flanqueados por 

regiões 5’ e 3’ UTRs. Esses genes codificam para proteínas estruturais (Capsídeo; Precursor de 

membrana; Envelope) e proteínas não estruturais (NS1; NS2A; NS2B; NS3; NS4A; NS4B; NS5).  

 Fonte: Adaptada de Zika: Personal Perspectives, Global Responses. Disponível em: 

<https://www.promega.com/resources/pubhub/inspiration/zika-perspectives-responses/> Acesso em: 

13 de maio de 2021.  
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 Na superfície da partícula viral, ancoradas a uma membrana lipídica, estão 

localizadas as proteínas E e M. A glicoproteína E é a principal proteína de superfície 

da partícula viral, suas funções estão intimamente ligadas ao ciclo viral, pois exercem 

funções em processos de ligação e a fusão de membrana. A proteína M, por sua vez, 

é derivada da clivagem proteolítica da glicoproteína precursora de membrana (prM) 

podendo ser encontrada em partículas virais maduras. (Chambers et al. 1990; 

Lindenbach e Rice 2003). Envolto pelo envelope viral está o capsídeo cujo é formado 

pela glicoproteína C. Essa estrutura possui formato icosaédrico e, quando associado 

ao RNA genômico, recebe o nome de nucleocapsídeo (Therkelsen et al. 2018). 

 As proteínas não-estruturais desempenham funções durante a replicação do 

material genético. A proteína NS1 está localizada em regiões de replicação genoma 

viral, atuando como cofator para replicação do material genético (Bollati et al. 2010; 

Lindenbach e Rice 2003). A NS2A, além de participar da replicação do RNA, também 

está relacionada com evasão viral dos mecanismos do sistema imune. Já as proteínas 

NS2B e NS4A atuam como cofatores da protease viral NS3. Enquanto a proteína NS5 

desempenha funções na síntese e modificação do RNA (Lindenbach e Rice 2003; 

Bollati et al. 2010; Hasan et al. 2018). 

 

1.1.3. Ciclo de replicação 

Diversas células são permissivas ao ZIKV, incluindo os fibroblastos, queratinócitos, 

células dendríticas, macrófagos, micróglia, astrócitos e células placentárias (Lee et al. 

2018). Diante disso, modelos murinos e estudos em células-tronco neurais 

demonstraram que a infecção por ZIKV pode comprometer a neurogênese durante o 

desenvolvimento cerebral, evento que pode estar atrelado ao desenvolvimento de 

microcefalia fetal, em gestantes soropositivas ao vírus (Garcez et al., 2016) (Melo et 

al., 2016) (Cugola et al., 2016).   

A infecção viral sucede-se a partir da internação do vírus. A adsorção viral ocorre 

através da interação de proteínas E virais com receptores de superfície celular da 

célula hospedeira. Dentre os receptores utilizados pelo ZIKV, destaca-se o complexo 

receptor Gas6-AXL tirosina quinase. Isso porque, as proteínas pertencentes a esse 

complexo podem ser encontradas em tecidos femininos reprodutivos e em placenta e 

nas células precursoras neuronais do tecido fetal (Hasan et al. 2018).  
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O ciclo de replicação do ZIKV é similar ao dos demais Flavivírus (Hasan et al. 

2018). Como mencionado, a proteína E é a principal proteína viral responsável pela 

adsorção durante a entrada do vírus na célula hospedeira. A interação dessas 

proteínas com receptores de superfície celular leva ao direcionamento da via 

endocítica dependente de clatrina, que resulta na internalização das partículas virais. 

(Lee et al. 2018; Hasan et al. 2018) 

Nos endossomos, o pH ácido permite a trimerização das proteínas E, o que leva 

ao desnudamento do nucleocapsídeo, resultando na liberação do RNA genômico viral 

no citoplasma da célula-alvo (Heinz e Stiasny 2017). O RNA genômico de polaridade 

positiva atua como um único RNA mensageiro e permite a tradução em uma 

poliproteína, que após sua clivagem, origina proteínas estruturais e não-estruturais. 

(Sirohi e Kuhn 2017; Heinz e Stiasny 2017) 

A montagem das partículas virais acontece no RE, onde as partículas virais 

imaturas brotam através do lúmen após adquirirem uma membrana lipídica. Para se 

tornarem maduras, a maturação dessas partículas virais ocorre na rede trans-Golgi 

cuja proteína pré-membrana é processada por uma protease do tipo Furina, em 

proteína membrana. Por fim, as novas partículas virais maduras são liberadas por 

exocitose podendo ser capazes de iniciar o novo ciclo de transmissão. (Sirohi e Kuhn 

2017; Tan et al. 2020; Hasan et al. 2018; Heinz e Stiasny 2017) 

 

1.1.4. Ciclo de transmissão 

As espécies de Aedes desempenham um papel de grande importância na 

transmissão do ZIKV, pois atuam como amplificadores do vírus (WHO, 2018). Nesse 

sentido, a manutenção do ZIKV na natureza é mantida por dois ciclos de transmissão 

distintos: ciclo urbano/rural e o ciclo selvagem (Valentine, Murdock, e Kelly 2019).  

No ciclo urbano/rural, os humanos são considerados reservatórios virais. 

Durante o repasto sanguíneo em um indivíduo em fase virêmica da infecção, as 

fêmeas de Aedes aegypti inoculam o vírus. Então, há a replicação viral em suas 

glândulas salivares e, posteriormente, o vírus é transmitido para um novo hospedeiro 

susceptível durante os hábitos hematófagos do mosquito (WHO, 2018; CDC, 2019). 

Por outro lado, já no ciclo selvagem, o ciclo de transmissão circula entre os primatas 

não-humanos, isto é, a transmissão envolve macaco-mosquito-macaco. (Valentine, 

Murdock, e Kelly 2019) 
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Embora a via de transmissão por artrópodes seja a mais difundida em 

humanos, outras importantes vias de transmissão também são descritas. O ZIKV pode 

ser transmitido pela via de transmissão vertical que acomete mulheres grávidas. 

Durante a gravidez, caso ocorra a exposição ao ZIKV, o vírus pode ultrapassar a 

barreira materno-fetal e atingir o feto ocasionando complicações durante a gestação. 

Existem, ainda, outras vias de contágio menos comuns como a sexual ou por 

transfusão sanguínea (WHO, 2018; CDC, 2019). 

  

1.1.5. ZIKV e sistema imune: esse vírus cruza a barreira placentária? 

Organismos vivem em constante batalha em um campo rodeado de agentes 

patogênicos, substâncias tóxicas ou alergênicas, que ameaçam a homeostase 

normal. Nesse sentido, o sistema imunológico precisa de mecanismos de proteção 

para controlar e eliminar esses microrganismos. (Chaplin, 2010).  

Em infecções virais, por exemplo, a resposta imune inata tem um papel importante, 

onde há produção de citocinas pró-inflamatórias IL-6 e IL-1β, secretada principalmente 

por monócitos/macrófagos, que podem ser expressas quando há ativação de 

receptores de reconhecimento de padrões (PRR). Essa ativação pode ainda, resultar 

na expressão de citocinas pró-inflamatórias e outros fatores que induzem a produção 

de interferons tipo I (IFN-α e IFN-β). A liberação de interferons, como IFN-β, “alerta” 

as células vizinhas para a presença de partículas virais no ambiente, deixando essas 

células no chamado “estado anti-viral”, em que passam a ativar mecanismos para 

inibir, minimizar ou interferir a replicação viral (Muralidharan e Mandrekar, 2013). 

Além das células e mecanismos da resposta imune inata, os linfócitos 

desempenham diversas funções importantes para a homeostase do sistema 

imunológico. Para isso, existem dois grupos principais: células T e células B (Abbas 

2019).  

As células T podem se diferenciar em T helper (Th)1, Th2 ou Th17, em que o 

fenótipo é definido através da interação complexa que envolve diversos fatores, 

incluindo o ambiente de citocinas, moléculas coestimuladoras, tipo de antígeno 

apresentado e cascatas de sinalização (Kaiko et al. 2008). Além disso, os fatores: 

TBX21, GATA3, RORC e FOXP3 são fatores de transcrição chave para subtipos de 

células T incluindo células Th1, Th2, Th17 e T reguladoras (Treg), respectivamente 

(Abbas 2019). 
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Geralmente as respostas Th1 desempenham um papel importante em infecções 

intracelulares, auxiliando a ativação de linfócitos T CD8+. Além disso, as células Th1 

medeiam imunidade caracterizada por respostas inflamatórias, onde secretam IL-2 e 

interferon-gama (IFN-γ) que são importantes para a imunidade mediada por células 

(Abbas 2019). As respostas Th2 induzem respostas humorais e participam da ativação 

de células B. Enquanto as respostas Th17 medeiam proteção contra a patógenos 

extracelulares e, células Tregs conferem imunossupressão através da inibição de 

diferenciação e proliferação de linfócitos. (Martinez et al., 2012) 

Considerando que a gestação é um processo delicado que envolve o acolhimento 

e desenvolvimento de um corpo estranho, é indispensável que mecanismos e 

balanços imunológicos sejam minimamente orquestrados ao longo desse processo, a 

fim de transigir uma gestação saudável tanto para a mãe quanto para o feto.  Dessa 

maneira, cada subtipo de células T desempenha papel significativo e distinto ao longo 

da gestação humana.  

Para isso, há um processo complexo de regulação imunológica com um tênue 

equilíbrio entre respostas Th1 e Th2. Ainda que, ao final da gestação surja um perfil 

pró-inflamatório Th1 e Th17, em condições normais, o perfil anti-inflamatório 

semelhante a respostas Th2 é predominante, pois está relacionado à tolerância 

materno-fetal (Racicot et al. 2014; Camacho-Zavala et al. 2021).   

A placenta, órgão transitório de suma importância gestacional, além de 

desempenhar nutrição e oxigenação, atua como barreira protetora contra diversos 

patógenos ou ações imunológicas que possam prejudicar o desenvolvimento da 

gestação (Garnica e Chan 1996). É composta por componentes materno-fetais 

dispostos em vilosidades coriônicas altamente vascularizadas, onde cada vilosidade 

é formada por uma vilosidade-tronco revestida por uma camada externa de 

sinciciotrofoblasto e uma camada interna de citotrofoblasto (Figura 2). (Kierszenbaum 

2007).  
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Em tecidos placentários, a expressão de Th1 é dominante durante o período de 

pré-implantação, podendo beneficiar trofoblastos invasores (Wang et al. 2020). Após 

a implantação do blastocisto, ocorre a polarização da resposta em respostas imunes 

anti-inflamatórias Th2, caracterizada pela secreção de citocinas IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 

e IL-13, que são críticas para a produção de anticorpos (Abbas 2019). Essa 

polarização é necessária, pois protege o feto ao equilibrar a imunidade Th1, 

permitindo o desenvolvimento fetal e placentário (Wang et al. 2020). 

Além disso, células Treg regulam respostas imunes inflamatórias que podem ser 

danosas ao feto. Enquanto, células Th17 induzem imunidade protetora contra 

microrganismos extracelular ao longo da gestação (Wang et al. 2020). 

Infecções virais podem perturbar a homeostase do ambiente placentário e, ativar 

respostas imunológicas capazes de trazer consequências tanto a mãe quanto ao feto 

(Racicot et al. 2014). Em comparação a gestantes saudáveis, mulheres grávidas 

infectadas por ZIKV apresentaram modificações do perfil inflamatório, com aumento 

significativo da citocina anti-inflamatória IL-10 e das citocinas pró-inflamatórias IL-6, 

IL-17A, INF-α e INF-γ (Camacho-Zavala et al. 2021). 

Durante a epidemia de ZIKV no Brasil entre 2015 e 2016, houve um número 

crescente de casos de neonatos com alterações neurológicas, incluindo microcefalia, 

Figura 2. Ilustração da implantação de blastocisto no endométrio. A partir do trofoblasto, camada 

celular externa, origina-se o sinciciotrofoblasto, massa celular externa responsável pela invasão do 

endométrio. O trofoblasto também da origem ao citotrofoblasto, composto por uma camada celular 

interna que é essencial para a formação da placenta. Além disso, o embrioblasto é a massa celular 

interna do blastocisto, que formará o embrião futuramente. 

Fonte: Adaptada disponível em <https://www.lecturio.com/concepts/embryoblast-and-trophoblast-

development/> Acesso 07 jan 2021 
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o que permitiu especulações sobre a correlação do vírus com aumento de número de 

casos. Investigações subsequentes demonstraram presença de ZIKV em tecido 

cerebral fetal, líquido amniótico e tecido placentário (Mlakar et al. 2016; Noronha et al. 

2016).  

Ainda no Brasil, o Instituto Evandro Chagas (IEC) isolou inicialmente o ZIKV a 

partir do tecido nervoso oriundo de um óbito fetal devido a complicações neurológicas 

e microcefalia. Esses resultados atrelados permitiram que a OMS (Organização 

Mundial de Saúde) e OPAS (Organização Panamericana de Saúde) chegassem a um 

consenso científico de que a exposição ao ZIKV durante a gravidez, pode causar a 

“Síndrome Congênita do vírus Zika” (Sanchez 2016; World Health Organization 2015). 

Em tecidos placentários, o ZIKV foi identificado em sinciciotrofoblastos, 

citotrofoblastos e células endoteliais. Além disso, o vírus também foi detectado em 

células do sistema imune materno, como células dendríticas e macrófagos (Noronha 

et al. 2016; 2018). Embora o mecanismo pelo qual ZIKV cruze a placenta não seja 

totalmente elucidado, especula-se que o vírus utilize macrófagos placentários para 

alcançar vasos fetais, pois essas células possuem capacidade migratória (Noronha et 

al. 2016; Rabelo et al. 2020).  

No decorrer da circulação pela América do Sul, foi possível associar a infecção 

por ZIKV com o padrão crescente de danos cerebrais fetais, como a microcefalia 

(World Health Organization 2015). Pelo fato de esta associação ser feita somente em 

2015, cerca de sete décadas após sua descoberta em 1947 (Dick, Kitchen, e Haddow 

1952), houve interesse científico em compreender não somente as distinções 

genotípicas, mas também as diferenças fenotípicas entre as linhagens africana e 

asiática. 

Desde então, dados indicam que há diferenças intrínsecas na patogenicidade e 

virulência entre as linhagens africana e asiática de ZIKV (Anfasa et al. 2017). Isolados 

de linhagem africana demonstraram maior patogenicidade induzindo morte celular 

precoce e maiores títulos de replicação comparados a isolados de linhagem asiática 

(Simonin et al. 2017; Anfasa et al. 2017; Simonin et al. 2016; Tripathi et al. 2017). Além 

disso, em ambiente placentário, infecções por ZIKVs de linhagem africana também 

apresentaram maior replicação viral e lise celular (Sheridan et al. 2017).  

Em conjunto, os dados sugerem que caso tenha acesso ao feto, infecções por 

isolados de linhagem africana de ZIKV podem resultar na interrupção da gestação. Ao 
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passo que, as infecções por isolados de ZIKV de linhagem asiática seriam menos 

destrutivas, contudo, mais crônicas, permitindo a continuidade da gestação, porém 

com maiores chances de desenvolvimento de malformações congênitas (Simonin et 

al. 2017; Sheridan et al. 2017). 

  

1.2 Retrovírus Endógenos: Rastros da evolução 

Os vírus da família Retroviridae são bastante conhecidos por sua estratégia de 

replicação, a qual implica o uso de uma DNA-polimerase-RNA-dependente, chamada 

transcriptase reversa (Baltimore 1970). Também conhecidos como retrovírus, os vírus 

dessa família possuem fita simples de RNA genômico com polaridade positiva. Em 

geral, a organização genômica de um provírus dessa família, contém genes gag; pol 

e env flanqueados por longas terminações repetidas (LTR) (Coffin et al. 1997; King et 

al. 2012). 
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 De um modo geral, o ciclo infeccioso dos retrovírus (Figura 3) envolve a interação 

das proteínas virais de membrana com os receptores de superfície da célula-alvo. 

Diferente dos demais vírus RNA, os retrovírus possuem as etapas adicionais de 

transcrição reversa e integração do provírus em localidades randômicas do genoma 

do hospedeiro. Essas etapas são fundamentais para que a síntese de proteínas virais, 

através da maquinaria celular, aconteça. (Coffin et al. 1997; King et al. 2012; Santos, 

Romanos, e Wigg 2008)  

Considerando a dinâmica evolutiva retroviral, os retrovírus que possuem 

capacidade infecciosa são classificados como retrovírus exógenos. Em contrapartida, 

as sequências retrovirais que perderam a capacidade infecciosa, porém foram 

inseridas ao genoma em algum ponto da evolução (Figura 4) são chamadas de 

retrovírus endógenos (ERVs) (Baron 1996; King et al. 2012).   

Existe uma diversidade de ERVs, que podem ser encontrados em uma gama 

de espécies de vertebrados, incluindo répteis, anfíbios e mamíferos (Escalera-

Zamudio e Greenwood 2016). A origem viral dos ERVs está relacionada com a 

trajetória de exposição dos hospedeiros aos diferentes retrovírus exógenos, variando 

significativamente entre as espécies (Craig et al. 2015).  

De maneira geral, os ERVs possuem estrutura homóloga aos demais retrovírus 

exógenos. Isto é, contam também com LTRs, genes gag, pol e env.  No entanto, em 

virtude da evolução, essas sequências adquiriram substituições, deleções e/ou 

inserções que as tornaram defectivas (King et al. 2012; Taruscio e Mantovani 1998).  

Figura 3. Entrada e integração de um provírus da família Retroviridae na célula hospedeira. A 

entrada do vírus ocorre pela ligação de proteínas de envelope a receptores específicos, localizados na 

membrana plasmática. Em decorrência dessa ligação ocorre a fusão viral seguida da liberação do core 

viral no citoplasma. Imediatamente após a sua liberação no citoplasma, o core viral passa por uma 

desmontagem parcial, que induz o início da transcrição reversa por meio da enzima transcriptase 

reversa. O DNA complementar sintetizado é exportado ao núcleo e, integrado ao genoma da célula-alvo 

com auxílio da enzima integrase.  

Fonte: Adaptada de Stoye, J. Studies of endogenous retroviruses reveal a continuing evolutionary 

saga. Nat Rev Microbiol 10, 395–406 (2012). https://doi.org/10.1038/nrmicro2783 
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Considerados fosseis virais, os ERVs são vestígios de infecções 

remanescestes de diferentes retrovírus exógenos ancestrais (Taruscio e Mantovani 

1998). Ainda que o ciclo de replicação dos retrovírus exógenos atualmente conhecidos 

seja preferencialmente em células somáticas, é hipotetizado que as infecções 

ancestrais acometeram células de linhagem germinativa, o que permitiu a 

endogenização e a herdabilidade retroviral entre as gerações seguintes. Todavia, até 

então, existem lacunas que não deixam claro se esses retrovírus originários de ERVs 

tinham células germinativas como alvo principal ou se acometeram esses tipos 

celulares aleatoriamente (Mayer e Meese 2005). 

 

 

Figura 4. Seleção natural e estágios da evolução de ERVs. Escala evolutiva de retrovírus em tempo 

(gerações), pela frequência das inserções de ERVs. Um retrovírus exógeno pode ser inserido em uma 

população e continuar sua transmissão exógena, prosseguindo seu processo evolutivo através da 

adaptação ou ser extinto. Quando inserido em uma determinada população, ERVs podem ser fixados 

ou não, nas gerações seguintes, através da seleção positiva ou seleção negativa, respectivamente. 

Isso pode ocorrer de acordo com os efeitos biológicos dessa inserção, seja benéfica, neutra ou 

deletéria. 

Fonte: Adaptada de Johnson, Welkin E. 2019. “Origins and evolutionary consequences of ancient 

endogenous retroviruses”. Nature Reviews Microbiology 17(6): 355–70) 
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1.2.1 Retrovírus endógenos em genoma humano 

Os retrovírus endógenos humanos (HERVs) são um grupo de ERVs, que em 

humanos, constituem em cerca de 8% do genoma total (International Human Genome 

Sequencing Consortium 2001; Taruscio e Mantovani 1998). O genoma humano é uma 

peça importante de estudo, portanto, é amplamente investigado. Logo, HERVs são 

mais bem categorizados em comparação aos demais ERVs. 

Um ponto que cabe ser ressaltado, é que embora a letra H seja sigla para 

“humano”, os HERVs não são sua exclusividade. Outros mamíferos também possuem 

HERVs como parte integral do genoma, como camundongos e os primatas não-

humanos, por exemplo. (Stengel et al. 2006)  
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No genoma humano foram identificadas 3173 sequências de HERVs, onde 1214 

eram canônicas e classificadas em 39 famílias (Vargiu et al. 2016). Com base na 

semelhança dessas sequências em relação à retrovírus exógenos, os HERVs foram 

classificados em três classes principais (Figura 5). A classe I, compreende os HERVs 

similares aos Gammaretrovirus; os HERVs de classe II, são similares aos 

Betaretrovirus, enquanto os HERVs de classe III foram relacionados aos 

Spumaretrovirus (N. de Parseval e Heidmann 2005) 

Apesar da quantidade significativa de HERVs em genoma humano, classificação 

geral dessas sequências tem sido incompleta e, às vezes, controversa. Algumas 

famílias foram classificadas de acordo com o tRNA usado para iniciar a transcrição 

reversa, como por exemplo HERV-K, para lisina; HERV-W para triptofano; HERV-H 

para histidina (N. de Parseval e Heidmann 2005; Grandi e Tramontano 2017). Além 

disso, outras famílias foram classificadas de acordo com o gene próximo, como HERV-

ADP, ou de acordo com um aminoácido motif em particular, como HERV-FRD (Grandi 

e Tramontano 2017). 

Essas sequências retrovirais endógenas, demonstram ser componentes 

estáveis do transcriptoma humano, além de exibirem expressão diferencial em 

diversos tecidos (Grandi e Tramontano 2017). Ainda que, como consequência de 

processos evolutivos, o acúmulo de mutações inviabilizou os HERVs de produzirem 

novas partículas virais infecciosas (Taruscio e Mantovani 1998), é importante salientar 

que a capacidade de produção de novas partículas virais difere substancialmente de 

capacidade de codificação. Portanto, é imprescindível que haja mecanismos que 

controlem a atividade transcricional e translacional desses genes retrovirais 

endógenos.  

Figura 5. Árvore filogenética baseada em env de diferentes retrovírus. Parseval et al. 2005 

analisaram 180 aminoácidos correspondentes aos domínios extracelular e transmembranar da 

subunidade transmembrana de proteínas do envelope (env). Os HERVs (retrovírus endógenos 

humanos) são representados em vermelho, ERVs (retrovírus endógenos) de outras espécies em verde 

e retrovírus infecciosos em amarelo. Retrovírus em estado endógeno e exógeno, ou ERVs capazes de 

liberar partículas infecciosas são representados em verde/amarelo. As setas em azul, destacam as 

posições dos HERVs de interesse desse estudo.   

Fonte: Adaptada de De Parseval, N., & Heidmann, T. (2005). Human endogenous retroviruses: from 

infectious elements to human genes. Cytogenetic and Genome Research, 110(1-4), 318–

332. doi:10.1159/000084964. 
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Os mecanismos epigenéticos são responsáveis pelo controle de expressão dos 

HERVs. Em tecidos normais, por exemplo, essas sequências retrovirais estão 

fortemente metiladas. Apesar disso, os HERVs não são irrestritamente silenciados e, 

quando ativados podem desempenhar efeitos biológicos significativos (Cegolon et al. 

2013). As funções biológicas não estão totalmente esclarecidas, porém, sugere-se 

que por meio de seu RNA e proteínas, essas sequências contribuam para patologias 

associadas a doenças autoimunes e câncer (Cegolon et al. 2013).  

Por outro lado, em processos fisiológicos normais, há também uma necessidade 

da expressão de HERVs, ainda que limitada a tecidos e eventos específicos. Isso 

porque, a participação de HERVs revela ser pertinente em vias imunológicas; ativação 

de demais genes celulares; processos de placentação e desenvolvimento 

embrionário. (Esnault et al. 2008; Grandi e Tramontano 2018; Mangeney et al. 2007; 

Taruscio e Mantovani 1998) 

 

1.2.2 Placentação e expressão dos HERVs W, FRD e ERV3 

 Como mencionado, a placenta é um órgão transitório fundamental em 

processos gestacionais. Durante o desenvolvimento placentário, as etapas de fusão 

célula-célula entre trofoblastos são essenciais para a formação de uma camada 

multinucleada de sinciciotrofoblastos (Figura 2) cuja formação está intimamente 

relacionada as proteínas sincitinas. Isso porque, as sincitinas demonstram estar 

associadas ao processo de fusão e formação de extensos sincícios (Roberts et al. 

2021). 

Sendo assim, as sincitinas são implicadas na formação do sinciciotrofoblasto e 

na evolução da placenta. Dentre as principais proteínas envolvidas nesses processos 

estão: sincitina-1 (syn-1) e sincitina-2 (syn-2), as quais são codificadas por elementos 

retrovirais endógenos (Roberts et al. 2021).  

A primeira sincitina identificada foi a syn-1, uma glicoproteína de envelope (Mi 

et al. 2000). O locus env de HERV-W, localizado no cromossomo 7q21, possui ORF 

completo e codificações para essa glicoproteína (Nathalie de Parseval et al. 2003). 

 A syn-1 é expressa em todas as células trofoblásticas humanas e, induz a 

formação de sincícios através da interação com seu receptor RDR (D type mammalian 

retrovirus receptor) (Malassiné et al. 2005). Além disso, sugere-se que a syn-1 exerça 

função em processos de fertilização, pois os espermatozoides expressam syn-1, 
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enquanto oócitos expressam seu receptor RDR, contribuindo possivelmente para a 

fusão de gametas (Soygur e Sati 2016).  

Em termos de estrutura, a syn-1 pode ser dividida domínios de superfície 

celular (SU) e domínio transmembrana (TM) responsáveis, respectivamente, pela 

ligação com receptores e participação na fusão celular (Nathalie de Parseval et al. 

2003).  

A syn-2, embora tenha sido descrita após a syn-1, sua integração em genoma 

de primatas ocorreu primeiro. Isto é, a integração de syn-2 ocorreu antes da divisão 

entre macacos de Velho e Novo Mundo, enquanto a syn-1 não foi encontrada em 

sequências genômicas de macacos de Velho Mundo (N. de Parseval e Heidmann 

2005).  

O gene que codifica syn-2 é env de HERV-FRD, localizado no cromossomo 

6p24.1 (Nathalie de Parseval et al. 2003), sendo expresso em citotrofoblastos de 

vilosidades. Em contrapartida, seu receptor MFSD2a (Major Facilitator Superfamily 

Domain Containing 2A) é expresso em sinciciotrofoblastos. Por essa razão, a syn-2 

pode estar relacionada a fusão entre citotrofoblasto e sinciciotrofoblasto (Esnault et al. 

2008).  

Além das características fusogênicas, syn-2 ainda parece exercer funções 

imunossupressoras em relação a tolerância materno-fetal. E assim como syn-2, a 

sequência env de ERV3 também possui características imunossupressoras 

(Mangeney et al. 2007).  

O gene ERV3 possui ORF funcional e está localizado no locus 7q11.21 

(Nathalie de Parseval et al. 2003), sendo bem expresso em células trofoblásticas 

(West et al. 2019). Embora seja expresso em placentas, ERV3 não detém 

capacidades fusogênicas, pois é truncado antes do domínio transmembranar, 

contudo, possui domínio imunossupressor putativo. (Mangeney et al. 2007) 

 

1.2.3 Regulação epigenética de HERV-W, FRD e ERV-3 em tecidos 

placentários 

Em comparação com células somáticas, as sequências retrovirais endógenas são 

hipometiladas em tecido placentário (Reiss, Zhang, e Mager 2007; Chatterjee et al. 

2016). Estão descritos, pelo menos, oito genes HERVs expressos em trofoblastos ao 
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longo da gestação humana (Roberts et al. 2021), fato que pode estar relacionado a 

hipometilação de LTRs em placentas (Chatterjee et al. 2016).  

Os retrovírus infecciosos contêm elementos reguladores em suas regiões LTR. Por 

essa razão, acredita-se que o silenciamento de expressão dos HERVs esteja 

relacionado com a metilação de LTRs (5’LTR, 3’LTR ou solo LTR) por meio de 

dinucleotídeos 5’ CpG, que possuem a capacidade de bloquear essas sequências 

reguladoras (Gimenez et al. 2009). 

Em particular, HERV-W, FRD e ERV-3 são altamente transcritos no tecido 

placentário. Em citotrofoblastos, durante a gestação, a região 5’ LTR desses HERVs 

demonstraram ser hipometiladas, contudo, com padrões de metilação distintos em 

diferentes estágios da gestação (Gimenez et al. 2009), onde, ao longo do período 

gestacional, tornam-se progressivamente mais metiladas (Hurst e Magiorkinis 2017). 

Além disso, em tecidos placentários, LTRs de HERV-W e FRD são controlados por 

meio da acetilação da histona H3 (Trejbalová et al. 2011). 

Vale lembrar que, além da regulação epigenética, outros fatores, incluindo 

hormônios, microrganismos e ambiente, mostraram modular a expressão de HERV 

(Balada, Ordi-Ros, e Vilardell-Tarrés 2009; Emmer, Staege, e Kornhuber 2014). Uma 

desregulação no perfil de expressão de HERVs, pode resultar em complicações 

durante a gestação. Uma diminuição de syn-1 e alterações de expressão de env 

HERV-W, foram observadas em placentas com pré-eclâmpsia (X. Lee et al. 2001). Ao 

passo que, em molas hidatiformes, foram observados aumentos de expressão de syn-

1, contribuindo ao perfil maligno da doença trofoblástica gestacional (Bolze et al. 

2016). 

Considerando que os HERVs, podem ser modulados por microrganismos (Balada, 

Ordi-Ros, e Vilardell-Tarrés 2009), verificamos por meio de nossos estudos 

preliminares, que a infecção por diferentes ZIKV (MR766 e IEC), alterou a expressão 

dos HERVs (HERV-W, FRD e ERV3), em células de linhagens placentárias. Além 

disso, os diferentes isolados modularam, de modo distinto, a expressão gênica de 

interleucinas e fatores de transcrição (Costa, 2020).  

Dessa maneira, para melhor compreender a participação dos HERVs na 

modulação da expressão gênica de citocinas e fatores de transcrição mediante à 

infecção por ZIKV, transfectamos as células de linhagens placentárias com RNA de 

interferência (siRNA) desenhados para o gene env de HERV-W, FRD e ERV3.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivos gerais 

De modo geral, após a interferência de expressão dos HERVs utilizando siRNA, o 

trabalho teve como objetivo, analisar se o padrão de modulação da expressão gênica 

de interleucinas e fatores de transcrição era diferente ou similar nos controles sem 

siRNA. Além disso, visamos comparar, as mesmas condições (com e sem siRNA) 

mediante à infecção com diferentes isolados de ZIKV de origem africana (MR766) e 

asiática (IEC). 

 

2.2 Objetivos específicos 

Como objetivos específicos tivemos: 

I. Promover interferência na expressão de HERVs (através de siRNAs) em 

células de linhagem placentária e realizar a infecção por ZIKV com os 

isolados MR766 e IEC; 

II. Avaliar a expressão dos HERVs após o silenciamento, de acordo com suas 

propriedades imunoativadoras ou imunossupressoras, descritas na 

literatura (Mangeney et al. 2007; Garcia-Montojo 2020); 

III. Analisar o perfil de expressão de genes de interleucinas e fatores de 

transcrição, em condições infectadas por diferentes isolados de ZIKV 

tratadas (ou não) com siRNA para os HERVs; 

IV. Correlacionar a expressão dos HERVs com o perfil de expressão dos genes 

relacionados à resposta imunológica. 
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3 METODOLOGIA  

3.1  Células: estoque e cultivo celular 

Para desenvolver a nossa pesquisa, utilizamos as seguintes linhagens celulares: 

▫ BeWo (ATCC CCL-98 ™): células epiteliais imortalizadas de linhagem placentária, 

obtidas através de um coriocarcinoma humano. Essas células são aderentes e, 

foram gentilmente cedidas pela Prof. Dra. Estela Bevilacqua, do Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP). Para cultivá-las, 

utilizamos meio de cultura DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) High 

Glucose (Gibco™), suplementado com 10% de soro fetal bovino, 1% de solução 

penicilina-estreptomicina e 0,05% de Anfotericina B (Gibco™).  As células foram 

mantidas em estufa sob as condições de 37°C e 5% de CO2. A tripsinização 

(solução de tripsina 0,05% - EDTA - Gibco) ocorreu a cada 3–4 dias e, foram 

semeadas na densidade de 1x105 células/mL, em 10 mL, no frasco de cultura T75 

(Corning). 

 

▫ HTR8 (ATCC CRL-3271 ™): células epiteliais aderentes de linhagens 

placentárias, obtidas por meio da imortalização de uma célula trofoblástica 

extravilosa de primeiro semestre.  Essas células foram gentilmente cedidas pela 

Prof. Dra. Estela Bevilacqua, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade 

de São Paulo (ICB-USP). O seu cultivo ocorreu através da administração de meio 

de cultura DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) High Glucose (Gibco™) 

suplementado com 10% de soro fetal bovino, 1% de solução penicilina-

estreptomicina e 0,05% de Anfotericina B (Gibco™). Para mantê-las, foram 

submetidas a estufa sob as condições de 37°C e 5% de CO2. A tripsinização 

(solução de tripsina 0,05% - EDTA - Gibco) ocorreu a cada 3–4 dias e, foram 

semeadas na densidade de 1x105 células/mL, em 10 mL, no frasco de cultura T75 

(Corning). 

 

▫ C636 (ATCC CRL-1660 ™): células aderentes derivadas de larvas de Aedes 

albopictus. Esta linhagem foi gentilmente cedida pelo Dr. Amílcar Tanuri da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. As células foram mantidas em estufa 28ºC 

e, cultivadas em meio Leibovitz L15 (Gibco™) suplementado com 10% de soro 
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fetal bovino, 1% de solução penicilina-estreptomicina e 0,05% de Anfotericina B 

(Gibco™). A tripsinização (solução de tripsina 0,05% - EDTA - Gibco) ocorreu a 

cada 3–4 dias e, foram semeadas na densidade de 5x104 células/mL, em 10 mL, 

no frasco de cultura T75 (Corning). 

 

▫ Vero (ATCC CCL-81 ™): células epiteliais derivadas de rins de macaco 

Cercopithecus aethiops. O estoque usado neste trabalho foi gentilmente cedido 

por Dr. Amílcar Tanuri da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para cultivá-las, 

utilizamos meio de cultura DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) High 

Glucose (Gibco™) suplementado com 10% de soro fetal bovino, 1% de solução 

penicilina-estreptomicina e 0,05% de Anfotericina B (Gibco™). Para mantê-las, 

foram submetidas a estufa sob as condições de 37°C e 5% de CO2. A tripsinização 

(solução de tripsina 0,05% - EDTA - Gibco) ocorreu a cada 3–4 dias e, foram 

semeadas na densidade de 5x104 células/mL, em 10 mL, no frasco de cultura T75 

(Corning). 

 

Para compor o estoque celular, após a tripsinização, contamos 1x106 células em 

câmara de Neubauer. Adicionamos o volume correspondente a densidade celular 

desejada ao tubo Falcon e centrifugamos por 5 minutos a 1200 rpm. O meio foi 

desprezado e, o pellet de células foi ressuspendido em meio de congelamento 

composto por: 50% do volume de soro fetal bovino; 40% do volume de meio de cultura 

(correspondente a célula) e 10 % do volume de DMSO 100% (dimetilsulfóxido). Em 

criotubos, foram adicionados 1mL do conteúdo obtido, os quais foram transferidos ao 

Recipiente de Congelamento Mr. Frosty™ (ThermoScientific) e submetidos ao freezer 

-80°C por até 7 dias e, então armazenados definitivamente em nitrogênio líquido. 

 

3.2 Vírus: estoque, amplificação e titulação 

Para nossa pesquisa, utilizamos dois isolados de vírus ZIKV, sendo: 

▫ ZIKV MR766 (low passage): vírus similar ao ZIKV africano isolado em 1947 (Dick, 

Kitchen, e Haddow 1952), pois foi submetido a menos passagens em 

camundongos (baixa passagem). O estoque viral foi gentilmente cedido pelo Dr. 

Amadou A. Sall, do Instituto Pasteur de Dakar.  
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▫ ZIKV IEC (Instituto Evandro Chagas): vírus isolado de um paciente no Estado 

da Paraíba pelo Instituto Evandro Chagas, no Pará. O estoque viral foi doado 

gentilmente pelo Dr. Pedro Vasconcelos, do Instituto Evandro Chagas, Pará. 

 

A amplificação viral de ambos os vírus, foi obtida através de infecções de células 

C636. Para isso, utilizamos frasco T75 (Corning) com 80-90% de confluência de 

células C636. Ao obter a confluência desejada, o meio antigo é retirado e então, 

adiciona-se 5 mL de meio L15 sem suplemento com 250 µL de inóculo viral. O frasco 

T75 é levado à estufa por 2 horas, com agitação suave a cada 30 minutos, a fim de 

obter uma adsorção viral homogênea. Ao final, completamos 20 mL com meio de 

cultura L15 com concentrações finais de 2% de soro fetal bovino e 1% solução 

penicilina-estreptomicina. O material foi coletado após a observação de efeito 

citopático em microscópio óptico, e então centrifugado por 10 minutos a 4500rpm, a 

4ºC. Por fim, foram feitas alíquotas, as quais foram armazenadas em freezer -80ºC 

para futura titulação viral. 

Para obter o título viral dos estoques amplificados, fizemos a titulação viral de 

ambos os vírus, em células Vero. Para isso, 400 μL de inóculo viral foi diluído em meio 

de cultura DMEM High Glucose, sem suplementação, em série (1:10). Cada 400 μL 

de cada diluição foram transferidos, em duplicata, para placa de 24 poços (Corning), 

semeadas no dia anterior, com 1x104 células/poço. Após 1 hora de incubação, os 

sobrenadantes foram removidos e, adicionado 500 μL em cada poço, uma mistura 1:1 

de DMEM High Glucose e Carboximetilcelulose (Sigma-Aldrich). As placas foram 

incubadas em estufa 37°C, 5% de CO2 durante 7 dias. Dado o prazo, o sobrenadante 

foi removido e adicionado 300 μL/poço de paraformaldeído (Sigma-Aldrich) 4% para 

fixar as células. Usamos PBS 1X, pH 7,4 para fazer a limpeza dos poços e 300 

μL/poço de cristal violeta 0,5% (SigmaAldrich) para corar os plaques. 

 O valor do título viral é expresso em unidades formadoras de placas (plaque 

forming units) por mL, isto é, pfu/mL. Para determinarmos, portanto, o valor do título 

viral, utilizamos a fórmula abaixo:  

 

𝑇í𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑣𝑖𝑟𝑎𝑙 (𝑝𝑓𝑢/𝑚𝐿) =
𝑛 (𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜ç𝑜𝑠)

𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎çã𝑜 (𝑒𝑚 𝑚𝐿)
 𝑥 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜  
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Para isso, contabilizamos o número de plaques da duplicata dos poços e, 

calculamos a média do valor. Esse valor, dividido pelo fator de inoculação (quantidade 

de vírus inicial em mL), multiplicado pelo fator de diluição dos poços contabilizados, 

nos dá o valor do título viral em pfu/mL.  

 

3.3 Controle de contaminação por Mycoplasma 

Antes de iniciarmos qualquer tipo de experimento, todas as células e vírus 

estudados passaram por teste de detecção de Mycoplasma através do protocolo 

desenvolvido pelo Dr. Filipe Menegatti de Melo. Para isso, foi utilizado 1 mL de meio 

de cultura de células em cultura por pelo menos 48h. As amostras foram centrifugadas 

em 12.000 rpm, em temperatura ambiente. O sobrenadante descartado, o pellet 

ressuspendido em 50 μL de LoTE Buffer (3mM Tris-HCl pH 8,0 = 0,2 mM EDTA, pH 

8,0) e, levado por 10 minutos a 70°C ao banho seco.  

Para uma reação de 25 μL, foi preparado um Mix composto por 12,5 μL de 

Promega Gold 2x (GoTaq® Green Master Mix); 1,0 μL de primer GP03 10 μM; 1,0 μL 

de primer MGSO 10 μM; 5,5 μL de H2O nuclease free e 5,0 μL da amostra. A reação 

foi submetida ao termociclador (Applied Biosystems), juntamente com controles 

negativo, positivo e água. A ciclagem usada no aparelho para step 1 foi: 95°C por 5 

minutos; step 2 30 vezes 95ºC por 1 minuto, 59°C por 30 segundos, 72°C por 30 

segundos; step 3 72°C por 7 minutos, com resfriamento (infinito) a 4°C. 

 

Quadro 1. Sequência dos primers utilizados para detecção de Mycoplasma 

Primers Sequência 5’ → 3’ 

GP03 GGG AGC AAA CAG GAT AGA TAC CCT  

MGSO TGC ACC ATC TGT CAC TCT GTT AAC CTC  

Tamanho do fragmento ~288pb 
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3.4 Interferência gênica com Oligonucleotídeos Fosfotioato Anti-senso 

Para o desenvolvimento desse estudo foram selecionadas as células BeWo e 

HTR8 (ambas linhagens placentárias) e os HERVs: ERV3, HERV-W e HERV-FRD, 

pois além de estarem altamente expressos em tecido placentário (Denner, 2016), 

demonstraram modulação em nossos estudos preliminares. A interferência da 

modulação desses HERVs foi realizada a partir de Oligonucleotídeos 

Phosphorothioate Antisense, também conhecidos como small interference RNA 

(siRNA), com Purificação HPLC (Molecular Biology Service). Como controle utilizamos 

um oligonucleotídeo Scramble (Nova Biotecnologia) As sequências encontram-se no 

Quadro 2. 

 

Quadro 2. Sequência dos oligonucleotídeos phosphorothioate antisense utilizados 

‘Alvos Sequência 5’ → 3’ 

ERVW-1  TAA GGG AGG GCC ATG GGG ATT TATG  

ERV-FRD AGG AGC AGG CCC ATG GTG ACC TAAG  

ERV3-1 GCA TGT TCA TAC CCA GCA TGG ACA GA  

 

 

Figura 6. Teste para detecção de Mycoplasma nas células e vírus estudados. Eletroforese em gel 

de agarose 1% revelou resultado negativo para detecção de Mycoplasma em vírus e células estudados, 

onde em ~288 pb corresponde a banda do fragmento a ser detectado. 
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Figura 7. Local de ligação dos oligonucleotídeos fosforotioato antisenso nas sequências-alvo. Por meio 

do software UGENE, demonstramos através da sequência destacada em azul, a posição em que o siRNA se 

complementa, nas sequências dos alvos: HERV-W, HERV-FRD e ERV3, respectivamente 

Fonte: Okonechnikov K, Golosova O, Fursov M, the UGENE team.  Unipro UGENE: a unified 

bioinformatics toolkit. Bioinformatics  2012 28: 1166-1167. doi:10.1093/bioinformatics/bts091  

Disponível em<GenBank® (https//www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/)> Acesso em 07 de janeiro de 2022 

 

 

 

http://bioinformatics.oxfordjournals.org/
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A região env dos HERVs estudados codifica proteínas expressas durante a 

diferenciação trofoblástica (Dupressoir, 2011). Por essa razão, os siRNA usados são 

complementares as sequências do gene env (Figura 7) de HERV-W e ERV3, 

localizados nas regiões 7q21.2, 7q11.21 do cromossomo 7, respectivamente, e 

HERV-FRD, localizado na região 6p24.2 do cromossomo 6 (GenBank®). 

 

3.5 Padronização do Ensaio de Interferência gênica 

Para facilitar o entendimento da metodologia de transfecção abordada ao longo do 

desenvolvimento do projeto, esse tópico foi dividido em 3 sessões. Na sessão I, estão 

descritos os métodos que usamos para padronizar as etapas necessárias para ocorrer 

a transfecção. Na sessão II, está descrita a validação dos time-points e modificações 

para refinar os métodos adotados na sessão I. Na sessão III está descrito, novamente, 

modificações que foram realizadas visando a melhoria dos ensaios realizados em 

sessão I e II. 

 

Sessão I. Padronização da densidade celular e transfecção 

a) Quantidade de células 

Para determinar a melhor densidade celular de BeWo e HTR8 para o ensaio, foram 

plaqueadas, em placas de 6 poços (Kasvi), diferentes densidades de células: 1x105; 

2x105; 4x105; 6x105; 8x105 e 1x106. Através da análise em microscópio óptico e 

contagem de células em câmara de Neubauer, o valor definido para a transfecção foi 

de 6x105 células/poço, quantidade ideal para atingir entre 60% e 80% de confluência, 

após 24 horas, em ambas as células estudadas. 

 

b) Transfecção das células de estudo 

▫ Plaqueamento: Foram plaqueadas previamente e em duplicata biológica, 6x105 

células/poço, para cada célula de estudo – BeWo e HTR8. Essas células foram 

tratadas com um complexo de siRNA (small interfering RNA) e Lipofectamine 

RNAiMax Reagent (Life Technologies), seguindo o protocolo do fabricante. 

 

▫ Divisão das placas e time-points:  em duplicata, placas 6 poços (Kasvi) foram 

divididas em células transfectadas com siRNA oligonucleotídeos antisenso com 

poços para coleta em time-points 24h; 48; 72h; 96h. O mesmo processo foi 
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realizado para o controle scramble. As placas, ainda, foram separadas com poços 

para controle de células sem transfecção (Figura 8a).  

Criado com Biorender.com 

  

▫ Complexo siRNA/Lipofectamina: Para formação do complexo 

siRNA/Lipofectamina, por condição, foram diluídos 9 μL de Lipofectamina em 150 

μL de meio de cultura DMEM High Glucose (Gibco) para os siRNA e para scramble. 

Para diluição dos oligonucleotídeos antisenso env HERV-W, HERV-FRD e ERV3, 

Figura 8. Ilustração do ensaio da sessão I. a) Layout da placa 6 poços. Foram plaqueadas 6x105 

células BeWo ou HTR8, por poço. As placas foram feitas em replicada. Cada poço corresponde a uma 

condição experimental, e os tempos 24h, 48h, 72h, 96h conferem aos pontos de coleta pós-transfecção. 

Na fileira A (1, 2, 3, 1) das placas, transfectamos as células com os três siRNAs (env de HERV-W; FRD 

e ERV3) usando o reagente Lipofectamine RNAiMax Reagent (Life Technologies). A fileira B (1, 2, 3, 

1) da placa, transfectamos as células com scramble usando Lipofectamine RNAiMax Reagent (Life 

Technologies). Os poços 2ab e 3ab da segunda placa, correspondem ao controle celular sem 

transfecção. b) Ilustração do complexo siRNA/Lipofectamina e scramble/Lipofectamina. Na 

padronização parte I.  Foi utilizada a mesma Lipofectamina, para os três alvos de siRNA, representados 

pelas cores: amarelo, azul e verde. Apenas o controle scramble foi diluído em outro microtubo com 

Lipofectamina.   
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foram utilizados 150 μL de DMEM High Glucose (Gibco) com 30pmol de 

concentração para cada siRNA (em mesmo eppendorf). Para scramble usamos 

30pmol de concentração diluídos em 150 μL de DMEM High Glucose (Gibco). A 

diluição dos siRNAs foi incorporada a diluição de Lipofectamina (1:1) assim como, 

separadamente, a diluição de scramble, a outra de diluição de Lipofectamina (1:1) 

(Figura 8b). Então, 250 μL do complexo siRNA/Lipofectamina; 

scramble/Lipofectamina foi transferido ao poço correspondente.  As placas foram 

incubadas em estufa 37°C e 5% de CO2, durante os time-points definidos.  

 

c) Coleta dos pontos 

A coleta dos pontos ocorreu de acordo com os time-points pré-definidos. Para 

coletar o material, retiramos o meio antigo, lavamos com PBS (tampão fosfato-salino) 

1x estéril, descartamos e adicionamos 1mL de meio de cultura sem suplementação. 

Por serem aderentes, as células estudadas foram recolhidas mecanicamente com 

ponteira estéril, através do método de raspagem dos poços. O material foi 

armazenado em freezer -20ºC para conservação, até a extração do RNA. 

 

Sessão II. Validação dos time-points  

Para identificar o melhor ponto, 24h ou 48h, repetimos a transfecção das 

células, BeWo e HTR8, utilizando Lipofectamine RNAiMax Reagent (Life 

Technologies), seguindo o protocolo do fabricante. Repetimos todos os passos 

descritos na sessão I. Porém, coletamos apenas os pontos de 24h e 48h. Além disso, 

alteramos a distribuição dos siRNAs utilizados, que foram pipetados em mesmo poço, 

contudo, sua diluição foi individual. Usando a concentração de 30pmol, diluímos 150 

μL em meio de cultura, os siRNAs dos alvos, separadamente (Figura 8). Essa 

diluição, também separadamente, foi incluída a diluição 9μL de lipofectamina em 150 

μL de meio de cultura (1:1). 

 

Sessão III. Alteração de concentração dos siRNA e scramble 

Novamente os protocolos descritos na sessão I foram repetidos. Repetimos a 

transfecção das células BeWo e HTR8, nos pontos 24h e 48h. Além de fazer a 

diluição, separadamente, também alteramos a concentração dos siRNAs, como 

descrito na sessão II. No entanto, para essa padronização, alteramos a concentração 
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de siRNA e scramble usados, isto é, foram utilizamos 90 pmol de concentração para 

os três siRNA, bem como 90 pmol para controle de transfecção scramble. 

 

3.6 Condições experimentais 

Após a padronização, definimos que o tempo de transfecção seria em 24h e, com 

concentrações de 30 pmol para os siRNAs (env HERV-W; FRD e ERV3) e scramble, 

diluídos separadamente (Figura 9). 

Criado com Biorender.com  

Ao todo foram 18 condições analisadas, realizadas em duplicata biológica. No  

Quadro 3 estão listadas as condições-teste, as quais, as células BeWo ou HTR8 

passaram por tratamento com siRNAs ou scramble e, após 24h, infectadas com ZIKV 

MR766 (low passage) ou com ZIKV IEC. Além disso, encontra-se as condições 

celulares que não passaram por nenhum tipo de tratamento, porém foram infectadas 

com os diferentes isolados. 

 

Quadro 3.  Relação das condições experimentais testadas 

 

No Quadro 4 estão listadas as condições-controle, isto é, células BeWo ou HTR8 

que não foram infectadas com nenhum dos isolados, nas diferentes condições de 

estudo (tratadas com siRNAs, scramble ou não-tratadas) 

Células BeWo ou HTR8 

Tratadas com siRNA (env HERV-w; FRD e ERV3) 
Infectadas com 

MR766 

Infectadas com 

IEC 
Tratadas com controle scramble 

Controle sem tratamento 

Figura 9 Ilustração da distribuição dos siRNA em microtubos. Para transfectar as células as 

diluições dos siRNAs (env de HERV-W, FRD e ERV3) foram feitas separadamente. A adição desse 

mix, a lipofectamina diluída em meio de cultura, também foi feita separadamente, como mostra a figura. 
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Quadro 4. Relação das condições experimentais controles 

 

3.7 Infecção viral em células de linhagens placentárias 

▫ Título viral: Os ZIKVs MR766 (low passage) e IEC foram previamente titulados 

em células Vero (Figura 10), como descrito no tópico 3.2. Após a titulação, os 

títulos virais obtidos foram: 3,12x106 pfu/mL para MR766 e 3,5x106 pfu/mL para 

IEC. 

▫ MOI e tempo de infecção: O MOI (multiplicidade de infecção) definido para o 

ensaio, foi igual a 1, com coleta em tempo de 24h pós-infecção. Portanto, para 

definir os volumes dos inóculos virais, calculamos o valor a partir da seguinte 

fórmula: 

 𝐼𝑛ó𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑣𝑖𝑟𝑎𝑙 =
𝑀𝑂𝐼 𝑥 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠

𝑇í𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑣𝑖𝑟𝑎𝑙 𝑝𝑓𝑢/𝑚𝐿
  

Células BeWo ou HTR8 

Tratadas siRNA (env HERV-w; FRD e ERV3) 

Sem infecção Tratadas com controle scramble 

Controle sem tratamento 

Placa Titulação. ZIKV MR766 Placa Titulação. ZIKV IEC 

Figura 10. Placas de titulação ZIKVs MR766 (low passage) e IEC. As placas de 24 poços foram 

previamente plaqueadas com células Vero (1x104 células/poço), então infectadas com 400 μL de inóculos 

virais, para ambos os vírus. A adsorção ocorreu em 1h e, após o tempo, foi adicionado CMC 3,2%. A placa 

foi mantida em estufa 37°C a 5% de CO2 por 7 dias. Dado o período de incubação, a placa foi fixada com 

PFA 4% e corada com cristal de violeta para visualização dos plaques. A partir da contagem dos plaques, 

calculamos o título viral, o qual foi de 3,12x106 pfu/mL para MR766 e 3,5x106 pfu/mL para IEC. 

 



 
 

31 
 

▫ Infecção das células de linhagens placentárias: Após 24h pós-transfecção, 

realizamos a infecção dos ZIKVs estudados nas placas de BeWo e HTR8. Para 

isso, utilizamos 320 μL/poço de inóculos de MR766 (low passage) diluídos em 680 

μL/poço de meio de cultura DMEM High Glucose, sem suplementação. Para IEC, 

utilizamos 285 μL/poço de inóculo viral diluídos em 715 μL/poço de DMEM High 

Glucose, sem suplementação.  O antigo meio de cultura das placas foi desprezado 

e, adicionado 2 mL da diluição meio de cultura-vírus, por poço. As placas foram 

incubadas em estufa 37°C a 5% CO2, onde a adsorção viral ocorreu por 2h, com 

agitação suave a cada 30 minutos, a fim de garantir uma adsorção homogênea. 

Após o tempo de incubação, foi incluído 1 mL/poço de meio de cultura DMEM High 

Glucose suplementado para volume final de 2% de soro fetal bovino e 1% solução 

penicilina-estreptomicina. As placas foram incubadas em estufa 37°C e 5% de CO2. 

 

▫ Coleta do material e armazenamento: Após 24h pós-infecção,foi coletado o 

conteúdo das placas de 6 poços. Foi coletado 1 mL de sobrenadante e, o restante 

descartado. Lavamos com PBS 1x estéril e descartado. 1 mL de meio de cultura 

foi adicionado e, então realizamos, mecanicamente, a raspagem dos poços. As 

amostras foram estocadas em freezer -80ºC. 

 

3.8 Extração de RNA por TRIzol® e quantificação 

A extração do RNA celular das condições estudos ocorreu utilizando o reagente 

TRIzol® (Thermo-Fisher), seguindo as instruções do fabricante, contudo, com 

algumas otimizações de consumo de reagentes, feitas in house. Os tubos com as 

amostras celulares foram centrifugados por 5 minutos a 1200 rpm, para obtenção do 

pellet. O sobrenadante foi descartado, e o pellet ressuspendido em 900 µL de TRIzol® 

(Thermo-Fisher). As amostras foram agitadas brevemente e incubadas em 

temperatura ambiente (TA) por 5 minutos.  

Então, foram adicionados 180 µL de clorofórmio (EMSURE) em cada tubo, e em 

seguida, agitados e incubados em TA por 3 minutos. As amostras foram centrifugadas 

a 12000rpm por 15 minutos a 4°C. Após a centrifugação, aproximadamente 500 µL da 

fase aquosa foram coletados, passados a novos tubos eppendorfs, onde foram 

homogeneizados com 450 µL de isopropanol (EMSURE), e posteriormente incubados 

por 10 minutos a TA.  
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Os tubos foram submetidos a centrifugação, em 12000rpm por 10 minutos a 4°C. 

O sobrenadante foi removido por inversão e, adicionado 1 mL de etanol 75% (Synth) 

gelado em cada tubo. Novamente as amostras foram centrifugadas, a 7500rpm por 5 

minutos a 4 °C e o sobrenadante removido por inversão. Os precipitados ficaram 15 

minutos em TA para total evaporação do etanol. Por fim, 50 µL de água DEPC 

(Thermo-Fisher) foi adicionada em cada uma das amostras, que foram estocadas a -

80 °C. 

A quantificação do RNA em ng/µL foi obtida através do aparelho NanoDrop One 

(ThermoScientific). Através do método de espectrofotometria, foram analisadas a 

razão entre as absorbâncias medidas a 260 nm e 280 nm, para controle de qualidade 

da extração do RNA e, a razão 260/230 para indicar contaminação por compostos, 

como por exemplo fenóis. 

 

3.9 Detecção do vírus Zika  

Para detectar os ZIKVs MR766 e IEC intracelular, nas células BeWo e HTR8, foram 

feitos ensaios de imunofluorescência e PCR em tempo real (RT-PCR). 

 

a) Imunofluorescência 

Foram plaqueadas 1x104 células, BeWo e HTR8, em placas de 96 poços 

(Kasvi). As células foram transfectadas utilizando Lipofectamine RNAiMax Reagent 

(Life Technologies), como os siRNAs (env HERV-W, FRD e ERV3) e, com o controle 

scramble. Após 24h pós-transfecção, as células foram infectadas com ZIKVs MR766 

(low passage) e IEC. Então, 24h pós-infecção, o sobrenadante foi coletado e, as 

placas fixadas com 60 μL de PFA 4%, após 20 minutos, o conteúdo foi desprezado. 

Lavamos 2 vezes com 100 μL de PBS 1x estéril, com tempos de 5 minutos em cada 

lavagem. Para permeabilizar, usamos 30 μL de Triton-100 0,25%, por 5 minutos. 

Lavamos novamente com 100 μL de PBS 1x estéril. Então, adicionados 12 μL de 

anticorpo monoclonal anti-flavivírus D1-4G2-4-15, com incubação de 3 horas, em 

estufa 37°C a 5% de CO2, seguido de três lavagens seguidas, com PBS 1x estéril, com 

tempos de 5 minutos, por lavagem.  Por fim, as placas foram incubadas por 30 minutos 

em estufa 37°C a 5% de CO2, com 20 μL de mix contendo PBS 1x, corante DAPI (4',6 

diamidino-2- phenylindole, Sigma-Aldrich) e anticorpo secundário anti-mouse 

conjugado com AlexaFluor488. A proporção usada foi 1:1000, sendo 1 μL de corante, 
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1 μL de anticorpo secundário e 998 μL de PBS. Dado o tempo, lavamos novamente 

três vezes com PBS 1x. A leitura das placas foi realizada em microscópio de 

fluorescência. 

 

b) PCR em tempo real (RT-PCR) 

Para detecção viral em RT-PCR, utilizamos o kit AgPath-ID One-Step RT-PCR, 

seguindo as orientações do fabricante. Foram pipetados 5 μL de RNA, extraído das 

condições estudadas e, junto a 5,7 μL de água RNase free, 3,5 μL de Buffer, 0,3 μL 

de enzyme e 1,5 μL de cada primer/sonda.  Os primers/sondas utilizados foram ZIKV 

835 10 µM e ZIKV 1086 10 µM Z (Quadro 5) (Lanciotti et al. 2008). Para detecção em 

RT-PCR, as amostras foram submetidas ao equipamento 7500 Real-time PCR 

System (Applied Biosystems) com a seguinte ciclagem: 10 minutos de incubação a 45 

°C para a síntese de cDNA, 10 minutos a 95 °C para inativação da transcriptase 

reversa, 40 ciclos de 15 segundos em 95 °C e 45 segundos a 60 °C para anelamento 

e extensão. 

 

Quadro 5. Primers/sondas utilizados para detecção de ZIKV descritos por Lanciotti 2008 

Primers/Sonda Sequência 5’ → 3’ 

ZIKV 835 TTG GTC ATG ATA CTG CTG ATT GC 

ZIKV 1086 CCGCTGCCCAACACAAG 

  

3.10 Síntese de DNA complementar (cDNA) 

Antes de darmos início a síntese do cDNA, após a quantificação do RNA, fizemos 

a diluição das amostras, visando obter a mesma concentração de material genético 

em todas as condições estudadas. Para isso, utilizamos input de 1000 ng/mL de RNA 

para todas as amostras com diluição em água nuclease free. 

Em seguida, demos início a transcrição reversa utilizando o kit High-Capacity 

cDNA Reverse Transcription (Applied Biosystems). Seguindo as instruções do 

fabricante, 10 µL de RNA foram adicionados em um mix, contendo 2 µL de 10X RT 

Buffer, 0,8 µL de 25X dNTP (100mM), 2 µL de 10X RT Random Primers, 1 µL de 

MultiScribe™ Reverse Transcriptase, 1 µL de RNase Inhibitor e água Nuclease-free 

3.2 µL. 
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O conteúdo foi levado ao termociclador (Applied Biosystems), com tempos de 

ciclagem definidos pelo fabricante do kit, sendo 25°C, por 10 minutos; 37°C por 120 

minutos; 85°C por 5 minutos seguido de resfriamento infinito a 4ºC. 

 

3.11 Detecção dos Retrovírus Endógenos (HERVs) 

3.11.1 Relação de Primers/sondas utilizadas 

Para detectar a expressão dos genes retrovirais endógenos HERV-W; FRD e 

ERV3, utilizamos os primers/sondas listados no Quadro 6. Além disso, como controle, 

usamos primers/sondas para o gene endógeno, de expressão constitutiva, 

Gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH). 

 

Quadro 6. Relação de primers/sondas utilizados 

Alvos Código de Identificação 

HERV-W_F  

HERV-W_R  
TaqManAssayThermo Hs01926764_u1 

HERV-FRD_ F 

HERV-FRD_R 
TaqManAssayThermo Hs01942443_s1 

ERV3_F 

ERV3_R 
TaqManAssayThermo Hs04184598_s1 

GAPDH TaqManAssayThermo Hs03929097_g1 

 

3.11.2 Reação e detecção em RT-PCR 

Os alvos mencionados no tópico 3.10.1 foram detectados por ensaios TaqMan® 

(Thermo Fisher Scientific), onde para cada condição experimental, realizadas em 

duplicata biológica, foram realizadas triplicatas experimentais para esse ensaio. 

 Visando garantir que todas as amostras estavam em mesma concentração, os 

cDNAs das amostras foram novamente quantificados em NanoDrop One 

(ThermoScientific). Os valores, em ng/µL, da razão das absorbâncias medidas a 260 

nm e 280 nm foram obtidos e, padronizados em mesmo input de 350 ng/mL. 

Utilizamos o protocolo do fabricante (TaqMan® Life Technologies) com algumas 

adaptações, para preparar a reação. Por reação, foram adicionados 5,0 µL de 

TaqMan™ Universal PCR Master Mix, 0,5 µL de primers/sonda 20x, 3,5 µL de água 

DEPC (Thermo Fisher Scientific) e 1,0 µL de cDNA.  
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O material foi disposto em microplacas 96 poços (Axygen), onde após selada com 

adesivo óptico (Sarstedt), foi submetida ao aparelho 7500 Real-time PCR System 

(Applied Biosystems). Para as etapas de anelamento e extensão, o equipamento foi 

programado para atingir 50ºC, por 2 minutos seguido de 95°C por 10 minutos e, 40 

ciclos de 15 segundos a 95°C e 60°C por 1 minuto. 

 

3.11.3 Análise dos dados 

A expressão dos genes endógenos estudados, foram calculados a partir da 

expressão relativa, através do método 2(-ΔΔCt), descritos por Livak e Schmittgen 2001. 

Esse método consiste no cálculo da diferença entre a média do ΔCt (cycle threshold) 

da amostra tratada e ΔCt da amostra não-tratada (controle). Como mostra a fórmula 

abaixo:  

 

ΔΔCt =  ΔCt (células tratadas) −  ΔCt(células não tratadas/controle) 

 

Contudo, antes de calculá-lo é necessário calcular o valor de ΔCT. O valor de ΔCt 

é definido através da média do Ct do gene de interesse menos o Ct do gene de 

expressão constitutiva. Como descrito a seguir: 

 

ΔCT = média Ct (gene alvo) − média Ct (gene de expressão constitutiva) 

  

Por fim, o valor do fold-change é definido pela potência de base 2 elevada ao 

expoente negativo do valor de ΔΔCt (2(-ΔΔCt)). Enquanto fold-regulation representa os 

resultados da alteração de expressão do fold-change, de maneira biologicamente 

significativa, isto é, representado também em valores negativos, uma vez que 

logarítmicos não possuem número negativos. Desse modo, fold-up corresponde a 

aumentos de expressão, ou seja, a regulação positiva, ao passo que fold-down 

corresponde a regulação negativa de um determinado gene. 

Para cada condição experimental foram realizadas triplicatas técnicas que ao final, 

foram calculadas as médias das duplicatas biológicas. Isto é, os valores obtidos nas 

duplicatas biológicas foram similares. Assim, após obtermos os valores de ΔΔCt das 

triplicatas de cada condição experimental, calculamos a médias dos valores ΔΔCt das 

duplicatas biológicas correspondentes.  
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Todos os cálculos mencionados, foram realizados em Microsoft® Excel® (Versão 

2201) e os gráficos criados com o Software GraphPad, versão GraphPad Prism 8.0.1. 

 

3.12 Detecção de interleucinas e fatores de transcrição 

3.12.1 Relação dos alvos usados e layout das placas 

Para detectar modulações em interleucinas (IL) e em fatores de transcrição do nas 

condições de estudo, usamos placas de Arrays customizados (QIAGEN type Human 

RT2 RNA QC PCR Array). No  

 

Quadro 7 estão listados os componentes dessas placas, juntamente ao seu 

número de catálogo fornecidos pelo fabricante. Enquanto, na Figura 11 encontra-se 

o layout da placa, com a posição de cada alvo a ser detectado 

 

Quadro 7. Componentes das placas de Arrays customizados 

Catálago do Array 

N°330171CLAH25383 
Genes Catálogo 

Fatores de Transcrição 

Foxp3 forkhead box P3 PPH00029C 

T-bet T-box 21 PPH00396A 

Gata-3 proteína de ligação 3 PPH02143A 

Rorc receptor C PPH05877A 

Stat1 ativador de transcrição 1 PPH00811C 

Stat3 ativador de transcrição 3 PPH00708F 

Citocinas 

IL-10 interleucina 10 PPH00572C 

IL17a interleucina 17a PPH00537C 

IL-6 interleucina 6 PPH00560C 

IL-12a_p35 interleucina 12a PPH00544B 

IL-23a_p19 interleucina 23 alfa 

subunidade 19 
PPH01688B 

IL-33 interleucina 33 PPH17375E 

IL-1B interleucina 1 beta PPH00171C 

TGF-B1 fator de crescimento 1 beta PPH00508A 

IL-4 interleucina 4 PPH00565B 

IL-5 interleucina 5 PPH00692B 

IFN-a interferon alfa PPH01321B 

IFN-b interferon beta PPH00384F 

IFN-γ  interferon gama PPH00380C 

Controles Endógenos GAPDH PPH00150F 
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3.12.2  Detecção da modulação dos alvos estudados 

 Para detecção dos alvos mencionados no Quadro 7 foram usadas 

concentrações de 800 ng/mL de cDNA, por reação. O protocolo utilizado, foi o RT2 

RNA QC PCR Array Handbook, fornecido pelo fabricante, com algumas adaptações. 

Por reação, foram 12,5 µL de 2x RT2 SyberGreen Master Mix, 11,5 µL de água RNase 

free e 1 µL de cDNA.  

 Para os controles de qualidade RTC da placa usamos 12,5 µL de 2x RT2 

SyberGreen Master Mix, 11,5 µL de água RNase free e 1 µL de cDNA com diluição 

de 1:100. Já para os controles de qualidade PPC e GDC usamos 12,5 µL de 2x RT2 

SyberGreen Master Mix e 12,5 µL de água RNase free. 

 As reações foram distribuídas aos poços correspondentes, em volume final de 

25 µL por poço. A placa foi processada no aparelho 7500 Real-time PCR System 

(Applied Biosystems), com a seguinte programação: 2 minutos a 50°C, 95ºC por 10 

minutos para ativação da Hotstart DNA Taq Polimerase; 40 ciclos de 15 segundos a 

95ºC seguido de 1 minuto 60ºC, para captação dos dados de fluorescência. Para curva 

18SrRNA PPH05666E 

Figura 11. Layout da placa Array customizada. Em azul claro, estão representados os alvos, 

enquanto na cor azul-escuro, estão demarcados os controles de genes endógenos. Em vermelho estão 

representados os controles de qualidade da placa. 



 
 

38 
 

de melting foram 95ºC por 15 segundos, 60°C por 1 minuto, 95°C por 30 segundos e 

60°C por 15 segundos. 

 

3.12.3 Análise de resultados 

 Assim como no tópico 3.11.3, avaliamos a expressão relativa dos genes 

estudados. No entanto, os cálculos estatísticos foram realizados de acordo com o 

fabricante. Para isso, os dados foram plotados e analisados em um template 

disponibilizado pelo fabricante que pode ser encontrado em: 

<https://dataanalysis.qiagen.com/pcr/arrayanalysis.php>. 

 Os valores obtidos nas duplicatas biológicas foram similares. Assim, após 

obtermos os valores de ΔΔCt de cada condição experimental, calculamos a médias 

dos valores ΔΔCt das duplicatas biológicas correspondentes. 

 A representação da modulação da expressão dos genes estudados foi 

realizada através de Heatmaps criados a partir do Software GraphPad, versão 

GraphPad Prism 8.0.1. 
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R e s u l t a d o s | 39  

4 RESULTADOS 

4.1 Padronização da interferência utilizando siRNAs 

Para facilitar o entendimento desse tópico, os resultados obtidos ao longo das 

padronizações do ensaio de interferência gênica utilizando siRNAs, foi dividido em 

três sessões. Na sessão I, serão apresentados os resultados dos times-points 24h, 

48h, 72h e 96h pós-transfecção. Na sessão II, serão apresentados os resultados 

obtidos após modificações para refinar os métodos adotados na sessão I. Na sessão 

III estão os resultados obtidos, após modificações realizadas visando a melhoria dos 

ensaios realizados em sessão I e II. 

 

Sessão I. Padronização do tempo de transfecção 

Para determinar o melhor tempo de transfecção dos alvos: HERV-W, FRD e 

ERV3, nas células de linhagens placentárias, BeWo ou HTR8, fizemos duplicatas 

biológicas, onde as células foram tratadas com siRNAs para env dos alvos estudados. 
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Os materiais foram coletados em 24h, 48h, 72h e 96h pós-transfecção e, a 

análise da interferência gênica foi determinada por qRT-PCR, em aparelho 7500 

(Applied Biosystems).  

Além disso, também determinamos a expressão dos HERVs em valores Ct, nos 

controles: células sem tratamento e scramble, em time-points 24h, 48h, 72h e 96h 

pós-transfecção. Em BeWo (Figura 13), não houve alterações significativas nas 

expressões de HERV-W, FRD e ERV3, entre as condições controle sem-tratamento e 

Figura 13. Expressão de HERVs em células BeWo. Círculo-preto indica a expressão dos HERVs em 

controle de células sem tratamento, enquanto quadrado-vermelho indica a expressão dos alvos no 

controle scramble. Em a) expressão de HERV-W em Ct, nos tempos de incubação 24h, 48h, 72h e 96h. 

Em b) expressão de HERV-FRD em Ct, nos tempos de 24h e 48h. Em c) expressão de ERV3 em Ct, nos 

tempos de 24h, 48h, 72h e 96h. 

NT: não-testado 
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Figura 12. Expressão de HERVs em células HTR8. Círculo-preto indica a expressão dos HERVs em 

controle de células que não foram tratadas, enquanto quadrado-vermelho ao controle scramble. Em a) 

expressão de HERV-W em Ct, nos tempos de 24h, 48h, 72h e 96h. Em b) expressão de HERV-FRD 

em Ct, nos tempos de 24h e 48h. Em c) expressão de ERV3 em Ct, nos tempos de 24h, 48h, 72h e 96 

NT: Não testado 
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tratadas com scramble. O mesmo pode ser observado nas células HTR8, na Figura 

12) 

Utilizando os dados em Ct, calculamos a expressão relativa dos genes alvos 

através do método 2(-ΔΔCt). Para avaliar a expressão dos alvos, comparamos o ΔCt 

das condições experimentais tratadas com siRNAs com o ΔCt de condições tratadas 

com scramble. Então, calculamos as médias das duplicatas realizadas, onde as barras 

dos gráficos representados a seguir, correspondem ao desvio padrão desses valores. 

Em células BeWo, observamos que o tempo de 24h pós-transfecção (Figura 

14a) obteve melhor performance na interferência gênica dos alvos estudados, 

comparado aos tempos de 48h (Figura 14b), 72h (Figura 14c) e 96h (Figura 14d). 

Ainda que, a expressão do alvo ERV3 não tenha sido análoga em ambas as duplicatas 

marcada por um alto desvio padrão. Os tempos de 72h e 96h não demonstraram 

eficiência na interferência gênica para HERV-W e ERV3. Por essa razão, o alvo 

HERV-FRD, em tempos 72h e 96h não foram testados, visando a otimização de 

reagentes. 
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Figura 14. Representação gráfica dos tempos de transfecção em BeWo (Sessão I). Para 

determinarmos o melhor tempo de transfecção foram feitas duplicatas experimentais. Para isso, com o 

auxílio de Lipofectamine RNAiMax Reagent (Life Technologies), as condições testadas foram 

transfectadas com siRNAs para env dos alvos HERV-W, FRD e ERV3, enquanto as condições-controle 

transfectadas com scramble. O material foi coletado após os time-points 24h, 48h, 72h ou 96h. Em a) 

estão representadas células coletadas após 24h de transfecção. Em b) células coletadas após 48h de 

transfecção. Em c) células após 72h de transfecção, enquanto em d) células coletadas após 96h de 

transfecção. O material foi analisado por qRT-PCR, onde a expressão relativa foi calculada através do 

método (-ΔΔCt) com comparações das condições experimentais tratadas com siRNAs e tratadas com 

scramble. Fold-up or downregulation representa o aumento ou diminuição de expressão, 

respectivamente. A linha pontilhada corresponde ao fold-change 1 e -1, isto é, a normalização das 

condições-controle. As barras indicam o desvio padrão entre as médias das duplicatas experimentais 

NT: Não-testadas 
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Em células HTR8, observamos que os dados obtidos após interferência gênica, 

em 24h (Figura 15a), 48h (Figura 15b), 72h (Figura 15c) ou 96h pós-transfecção 

(Figura 15d) foram inconclusivos, pois a expressão dos alvos não foi similar em 

grande parte duplicadas experimentais. 

 

Sessão II. Validação dos time-points  

Repetimos o ensaio, porém apenas os pontos de 24h e 48h. Além disso, 

também fizemos a diluição dos siRNAs, separadamente (Figura 9). 

 Em BeWo observamos que o tempo de 24h (Figura 16a) pós-transfecção, 

obteve melhor performance na interferência gênica dos alvos estudados. Em ambas 

as duplicadas, houve a diminuição de expressão de HERV-W, HERV-FRD e ERV3 

nas condições experimentais tratadas com siRNAs, em comparação ao controle 

experimental scramble.  

 

Figura 15. Representação gráfica dos tempos de transfecção em HTR8 (Sessão I). Para 

determinarmos o melhor tempo de transfecção foram feitas duplicatas experimentais. Para isso, com o 

auxílio de Lipofectamine RNAiMax Reagent (Life Technologies), as condições testadas foram 

transfectadas com siRNAs para env dos alvos HERV-W, FRD e ERV3, enquanto as condições-controle 

transfectadas com scramble. O material foi coletado após os time-points 24h, 48h, 72h ou 96h. Em a) estão 

representadas células coletadas após 24h de transfecção. Em b) células coletadas após 48h de 

transfecção. Em c) células após 72h de transfecção, enquanto em d) células coletadas após 96h de 

transfecção. O material foi analisado por qRT-PCR, onde a expressão relativa foi calculada através do 

método (-ΔΔCt) com comparações das condições experimentais tratadas com siRNAs e tratadas com 

scramble. Fold-up or downregulation representa o aumento ou diminuição de expressão, respectivamente. 

A linha pontilhada corresponde ao fold-change 1 e -1, isto é, a normalização das condições-controle. As 

barras indicam o desvio padrão entre as médias das duplicatas experimentais 

NT: Não-testadas 

NT: Não-testadas. As barras de desvio padrão indicam o erro técnico (triplicata experimental). 
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O tempo de 48h (Figura 16b) o efeito observado em HERV-FRD não foi 

significativo e, houve aumento da expressão dos alvos HERV-W e ERV3. 

Em HTR8, observamos que no tempo de 24h pós-transfecção (Figura 17a), 

houve a diminuição dos alvos HERV-FRD e ERV3, entretanto, aumento na 

expressão do alvo HERV-W, comparado ao controle scramble. Já no tempo de 

48h pós-transfecção (Figura 17b), observamos aumento de expressão do alvo 

Figura 16. Representação gráfica dos tempos 24h e 48h pós-transfecção em células BeWo 

(Sessão II). Para determinarmos o melhor tempo de transfecção foram feitas duplicatas experimentais. 

Para isso, com o auxílio de Lipofectamine RNAiMax Reagent (Life Technologies), as condições 

testadas foram transfectadas com siRNAs para env dos alvos HERV-W, FRD e ERV3, enquanto as 

condições-controle transfectadas com scramble. O material foi coletado após os time-points 24h, 48h, 

72h ou 96h. Em a) estão representadas células coletadas após 24h de transfecção. Em b) células 

coletadas após 48h de transfecção. Em c) células após 72h de transfecção, enquanto em d) células 

coletadas após 96h de transfecção. O material foi analisado por qRT-PCR, onde a expressão relativa 

foi calculada através do método (-ΔΔCt) com comparações das condições experimentais tratadas com 

siRNAs e tratadas com scramble. Fold-up or downregulation representa o aumento ou diminuição de 

expressão, respectivamente. A linha pontilhada corresponde ao fold-change 1 e -1, isto é, a 

normalização das condições-controle. As barras indicam o desvio padrão entre as médias das 

duplicatas experimentais 

NT: Não-testadas 
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HERV-W e modulação não significativas para os alvos HERV-FRD e ERV3 

comparado ao controle scramble. 

 

Sessão III. Alteração de concentração dos siRNAs e scramble 

 Após alteramos as concentrações dos siRNAs para os alvos HERV-W, FRD e 

ERV3, com aumento de três vezes, observamos que em células BeWo (Figura 18), 

houve diminuição na expressão de ERV3 comparado ao controle scramble, contudo, 

os resultados dos alvos HERV-W e FRD, foram inconclusivos, pois não apresentaram 

semelhança entre as duplicatas experimentais. 

Figura 17. Representação gráfica dos tempos 24h e 48h pós-transfecção em células HTR8 

(Sessão II). Para determinarmos o melhor tempo de transfecção foram feitas duplicatas experimentais. 

Para isso, com o auxílio de Lipofectamine RNAiMax Reagent (Life Technologies), as condições testadas 

foram transfectadas com siRNAs para env dos alvos HERV-W, FRD e ERV3, enquanto as condições-

controle transfectadas com scramble. O material foi coletado após os time-points 24h, 48h, 72h ou 96h. 

Em a) estão representadas células coletadas após 24h de transfecção. Em b) células coletadas após 

48h de transfecção. Em c) células após 72h de transfecção, enquanto em d) células coletadas após 

96h de transfecção. O material foi analisado por qRT-PCR, onde a expressão relativa foi calculada 

através do método (-ΔΔCt) com comparações das condições experimentais tratadas com siRNAs e 

tratadas com scramble. Fold-up or downregulation representa o aumento ou diminuição de expressão, 

respectivamente. A linha pontilhada corresponde ao fold-change 1 e -1, isto é, a normalização das 

condições-controle. As barras indicam o desvio padrão entre as médias das duplicatas experimentais. 

NT: Não-testadas 
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Figura 18. Gráfico da expressão gênica dos alvos HERV-W, FRD e ERV3, em tempo 24h pós-

transfecção em células BeWo (Sessão III). Para determinarmos o melhor tempo de transfecção foram 

feitas duplicatas experimentais. Para isso, com o auxílio de Lipofectamine RNAiMax Reagent (Life 

Technologies), as condições testadas foram transfectadas com siRNAs para env dos alvos HERV-W, 

FRD e ERV3, enquanto as condições-controle transfectadas com scramble. O material foi coletado 

após os time-points 24h, 48h, 72h ou 96h. Em estão representadas células coletadas após 24h de 

transfecção. O material foi analisado por qRT-PCR, onde a expressão relativa foi calculada através do 

método (-ΔΔCt) com comparações das condições experimentais tratadas com siRNAs e tratadas com 

scramble. Fold-up or downregulation representa o aumento ou diminuição de expressão, 

respectivamente. A linha pontilhada corresponde ao fold-change 1 e -1, isto é, a normalização das 

condições-controle. As barras indicam o desvio padrão entre as médias das duplicatas experimentais 

 

Em células HTR8 (Figura 19), observamos aumento na expressão de ERV3 

comparado ao controle scramble e modulação não significativa dos alvos HERV-W e 

HERV-FRD, após 24h de transfecção com aumento de concentração dos siRNAs. 
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Figura 19. Gráfico da expressão gênica dos alvos HERV-W, FRD e ERV3, em tempo 24h pós-

transfecção em células HTR8 (Sessão III). Para determinarmos o melhor tempo de transfecção foram 

feitas duplicatas experimentais. Para isso, com o auxílio de Lipofectamine RNAiMax Reagent (Life 

Technologies), as condições testadas foram transfectadas com siRNAs para env dos alvos HERV-W, 

FRD e ERV3, enquanto as condições-controle transfectadas com scramble. O material foi coletado 

após os time-points 24h, 48h, 72h ou 96h. Estão representadas células coletadas após 24h de 

transfecção. O material foi analisado por qRT-PCR, onde a expressão relativa foi calculada através do 

método (-ΔΔCt) com comparações das condições experimentais tratadas com siRNAs e tratadas com 

scramble. Fold-up or downregulation representa o aumento ou diminuição de expressão, 

respectivamente. A linha pontilhada corresponde ao fold-change 1 e -1, isto é, a normalização das 

condições-controle. As barras indicam o desvio padrão das médias das duplicatas experimentais 

 

4.2 Detecção viral (ZIKV) 

Após a transfecção das células BeWo e HTR8, fizemos a infecção dessas células 

utilizando os isolados de ZIKV MR766 (low passage) e IEC em MOI igual a 1.0 e, 

coleta de material após 24h de infecção. Sendo assim, para detectar o vírus 

intracelular, fizemos ensaios de imunofluorescência e carga viral em qRT-PCR. 

 

a) Imunofluorescência  

Para a detecção dos isolados MR766 e IEC nas células BeWo e HTR8, usamos o 

anticorpo monoclonal anti-flavivirus D1-4G2-4-15 e o anticorpo secundário anti-mouse 

conjugado com AlexaFluor488. 

Nas Figura 20a e 20b observamos a fluorescência captada por microscópio de 

fluorescência, de células BeWo infectadas com os isolados MR766 e IEC, 

respectivamente. Enquanto Nas Figura 20c e 20e, a fluorescência de células HTR8 

infectadas com MR766 e IEC, respectivamente. As figuras Figura 20c e Figura 20d 
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correspondem as condições-controle, isto é, células BeWo e HTR8, respectivamente, 

sem infecção. 

 

b) Carga viral por qRT-PCR 

Para detectar o ZIKV intracelular nas células BeWo e HTR8, utilizamos a 

técnica RT-qPCR contra o alvo envelope (env) de ambos isolados virais. Utilizamos 5′ 

FAM como o corante repórter da sonda (Lanciotti et al., 2008). A detecção dos isolados 

MR766 e IEC foi determinada em valores Ct, para todas as condições experimentais.  

Figura 20. Imunofluorescência dos isolados MR766 (low passage) e IEC, nas células de linhagens 

placentárias em microscopia de fluorescência em aumento de 400 µm. BeWo e HTR8 foram 

infectadas com MOI igual a 1.0 para ambos isolados (MR766/IEC). A análise em microscópico óptico 

fluorescente ocorreu em 24h pós-infecção. Usamos como anticorpo primário, o anti-flavivírus D1-4G2-

4-15 e, como secundário anti-mouse conjugado com AlexaFluor488. Em a) BeWo infectadas com 

MR766, b) BeWo infectadas com IEC c) células BeWo controle sem-infecção. Em d) HTR8 infectadas 

com MR766; e) HTR8 infectadas com IEC e f) células HTR8 controle sem infecção. 

As setas indicam os sinais fluorescentes captados pelo microscópio de células infectadas por ZIKV. 

D 
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Figura 21. Scatter-plot qualitativo da carga viral dos isolados de ZIKV. A detecção do RNA viral 

nas amostras foram detectadas por qRT-PCR, utilizando primers/sondas contra o alvo envelope (env) 

para detecção de ambos os ZIKVs (Lanciotti et al., 2008). O número do Ct, demonstra a carga viral 

intracelular de MR766 (em roxo) ou IEC (azul) nas células BeWo e HTR8. Cada ponto no gráfico 

representa uma condição experimental.  

* Ct controle positivo: 25,31 (não mostrado no gráfico). 

 

O resultado obtido no controle positivo da reação foi Ct 25,31. Nas condições 

experimentais, nas diferentes células (BeWo/HTR8), os valores de Cts obtidos a partir 

dos isolados MR766 e IEC (Figura 21), estavam na faixa de Ct ~27 a ~33. 

 

4.3 Detecção de expressão dos HERVs W, FRD e ERV3 

A expressão dos HERVs W, FRD e ERV3 foram detectadas a partir de ensaios 

TaqMan, por RT-qPCR. Utilizando os dados em Ct, calculamos a expressão relativa 

dos genes alvos através do método 2(-ΔΔCt). Para isso, comparamos o ΔCt das 

condições experimentais infectadas com os isolados de ZIKV com o ΔCt das 

condições-controle sem infecção.  

Sendo assim, as condições tratadas com siRNAs voltados para os alvos env de 

HERV-W, FRD e ERV3, infectadas com ZIKV MR766 ou IEC, foram comparadas com 

a condição-controle tratadas com siRNAs sem infecção. Do mesmo modo, calculamos 

a expressão relativa para as condições infectadas tratadas scramble e, condições sem 

tratamento infectadas. Além disso, também fizemos as análises estatísticas dos 

valores obtidos, dentre os quais, apenas a expressão de HERV-FRD em HTR8 

(Figura 22e) apresentou p valor inferior a 0,0001. 
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 Figura 22. Expressão de HERVs em condições infectadas com isolados de ZIKV em células de 

linhagens placentárias. Os gráficos indicam a expressão dos HERVs: W, FRD e ERV3, em células 

BeWo e HTR8, infectadas com os isolados de ZIKV MR766 ou IEC (eixo x). As barras na cor lilás 

correspondem as condições experimentais tratadas com siRNAs, azul indicam as condições tratadas 

com scramble e verde condições que não passaram por tratamento. A análise estatística foi calculada 

através do método (-ΔΔCt), onde a expressão relativa corresponde ao ΔCt de condições experimentais 

infectadas foram comparadas ao ΔCt das condições não-infectadas correspondente. Fold up or down 

regulation (eixo y) indica a modulação positiva ou negativa do alvo. A linha pontilhada em 1 e -1 indica 

a normalização das condições-controle. Em a) expressão de HERV-W em BeWo infectada com MR766 

ou IEC; b) Expressão de HERV-FRD em BeWo infectada com MR766 ou IEC; c) Expressão de ERV3 

em BeWo infectada com MR766 ou IEC. d) Expressão de HERV-W em HTR8 infectada com MR766 

ou IEC; e) Expressão de HERV-FRD em HTR8 infectada com MR766 ou IEC; f) Expressão de ERV3 

em HTR8 infectada com MR766 ou IEC.  

As barras de desvio padrão correspondem a diferença entre as médias das duplicatas biológicas. 
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A expressão dos alvos em células BeWo e HTR8 infectadas com MR766 ou IEC 

estão representadas na Figura 22. Ainda que a análise estatística não tenha sido 

significativa em grande parte dos HERVs estudados, observamos uma tendência na 

modulação desses alvos.  

Quando células BeWo e HTR8 (Figura 22a e Figura 22d) foram infectadas com 

MR766, o alvo HERV-W apresentou modulação positiva em condições tratadas com 

siRNAs e scramble, porém nas condições não-tratadas não houve modulação 

significativa em relação as condições experimentais sem infecção. No entanto, 

quando infectadas com IEC, as células BeWo e HTR8 (Figura 22a e Figura 22d) 

apresentaram perfil antagônico na modulação desse alvo. A expressão de HERV-W 

em BeWO, foi modulada positivamente para condições tratadas com siRNAs e 

scramble. Enquanto em HTR8, a expressão foi modulada negativamente em todas as 

condições experimentais.  

 O alvo HERV-FRD (Figura 22b e Figura 22e) aumentou sua modulação em 

condições tratadas com siRNAs e em condições não tratadas, porém não houve 

modulação significativa em células BeWo e HTR8, quando infectadas com MR766. 

Quando infectadas com IEC a expressão de HERV-FRD em BeWo aumentou, ao 

passo que em células HTR8 houve aumento expressivo em condições não-tratadas. 

Entretanto, em condições tratadas com siRNAs e scramble não houve diferença 

significativa em relação as condições-controle não infectadas. 

Diferente dos demais alvos, quando infectadas com MR766 e IEC, BeWo e HTR8 

apresentaram perfil antagônico na expressão de ERV3. Em BeWo (Figura 22c) houve 

aumento de expressão de ERV3 em células tratadas com siRNAs e scramble e 

modulação não significativa em células não tratadas para ambos os isolados. 

Contudo, a expressão de ERV3 em HTR8 (Figura 22f) diminuiu quando essas células 

foram infectadas com os isolados MR766 ou IEC.  

 

4.4 Detecção de expressão dos genes de interleucinas e fatores de transcrição 

Para verificar a modulação de genes de interleucinas e fatores de transcrição 

utilizamos placas customizadas de Arrays, por RT-qPCR. Utilizando os dados em Ct, 

foram calculados os valores da expressão relativa dos genes alvos através do método 

2(-ΔΔCt) (Livak e Schmittgen 2001). Sendo assim, foram realizadas diferentes análises 

de expressão relativa, onde comparamos: os valores de ΔCt das condições 
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experimentais infectadas por isolados de ZIKV com o ΔCt das condições sem infecção 

correspondente; os valores de ΔCt das condições tratadas com siRNAs e scramble e 

infectadas com isolados de ZIKV com o ΔCt de condições não-tratadas (NT) 

infectadas com o ZIKV correspondente e valores de ΔCt das condições infectadas por 

ZIKV tratadas com siRNAs, comparado ao ΔCt de condições infectadas tratadas com 

scramble.  

 Os heatmaps das Figura 23 e Figura 24 correspondem aos valores de condições 

tratadas com siRNAs (env de HERV-W, FRD e ERV3) infectadas com ZIKV MR766 

ou IEC, comparados com as condições-controle tratadas com siRNAs sem infecção. 

Do mesmo modo, foram determinados os valores da expressão relativa para as 

condições infectadas tratadas scramble. 

A B 

Figura 23. Heatmaps da expressão de genes de interleucinas e fatores de transcrição em células 

BeWo infectadas com ZIKV. a) Células BeWo infectadas com o isolado de ZIKV MR766 b) Células 

BeWo infectadas com o isolado IEC. No eixo y estão listados os genes de interesse, enquanto no eixo 

x, as condições de estudo. A análise estatística foi calculada por meio do método (-ΔΔCt), onde a 

expressão relativa corresponde ao ΔCt de condições experimentais infectadas comparadas ao ΔCt das 

condições não-infectadas correspondente. Os valores obtidos estão representados nos heatmaps. Além 

disso, as cores em vermelho e em azul, indicam aumento ou diminuição expressão do gene, 

respectivamente. A escala de cores reflete o padrão crescente/decrescente da proporção da modulação 

detectada.  
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Quando infectadas com MR766 (Figura 23a), células BeWo apresentaram 

aumento na modulação de grande parte dos genes de interleucinas e fatores de 

transcrição, nas condições tratadas com siRNAs e scramble. Em condições tratadas 

com siRNAs houve aumento expressivo de genes de IL-5, IL-23A, IL-33, GATA3 e 

RORC em relação as condições tratadas com siRNAs não infectadas. Além disso, em 

condições tratadas com scramble verificamos aumento de IL-10, IL-17a, IL-4, IL-5, 

genes interferons (IFN-α, INF-β e INF-γ), FOXP3, GATA, TBX21 e aumento 

expressivo de IL12a em relação as condições scramble sem infecção. 

 Ao contrário do efeito observado em células tratadas com siRNAs ou scramble, 

as condições não-tratadas (NT) demonstraram diminuição da modulação de grande 

parte dos genes de interleucinas e fatores de transcrição, marcadas pela diminuição 

de expressão de IL-33 e fatores de transcrição FOXP3, GATA3, RORC e TBX21 em 

comparação as condições NT não-infectadas.  

 As células BeWo infectadas com IEC (Figura 23b) também apresentou padrão 

de expressão distintos entre as condições estudadas. Quando tratadas com siRNAs, 

houve maior expressão dos fatores FOXP3, GATA3 e RORC e, diminuição da 

expressão de genes como IL-4, IL-12a, IFN-γ em comparação a condição não-

infectada. Além disso, as condições scramble e NT apresentaram diminuição da 

modulação de grande parte dos genes estudados.  

As células HTR8 infectadas com MR766 (Figura 24a) a grande parte dos genes 

estudados foram modulados positivamente em condições tratadas com siRNAs. Perfil 

antagônico ao observado em condições tratadas com scramble, que houve diminuição 

expressiva de grande parte dos genes estudados, como IL-10, IL-17a, IL-4, IL-5, IL-

33, IL-1β, genes interferons (IFN-α, INF-β e INF-γ), FOXP3, GATA3, RORC, TBX21 e 

STAT3. Em condições NT, observamos aumento de IL-6, TGFb1, FOXP3, RORC, 

porém diminuição de IL-10, IL-17a, IL-4, IL-33, INF- α e INF-β. 
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Quando infectadas com IEC, as células HTR8 (Figura 24b) apresentou 

modulação positiva para todos os genes de estudos, em condições tratadas com 

siRNAs. Diferente do efeito observado em condições tratadas com scramble, que 

houve diminuição expressiva de grande parte dos genes estudados, como a 

diminuição significativa de IL-33 e IL-1β. Em condições NT observamos aumento da 

modulação de grande parte dos genes de interesse, incluindo TGF-β1, INF-γ e 

FOXP3. 

Além dessas análises, também verificamos a expressão relativa (Livak e 

Schmittgen 2001) das condições experimentais tratadas com siRNAs ou scramble 

A B 

Figura 24. Heatmaps da expressão de genes de interleucinas e fatores de transcrição em células 

HTR8 infectadas com ZIKV. a) Células HTR8 infectadas com o isolado de ZIKV MR766 b) Células 

HTR8 infectadas com o isolado IEC. No eixo y estão listados os genes de interesse, enquanto no eixo x, 

as condições de estudo. A análise estatística foi calculada através do método (-ΔΔCt), onde a expressão 

relativa corresponde ao ΔCt de condições experimentais infectadas comparadas ao ΔCt das condições 

não-infectadas correspondentes. Os valores obtidos estão representados nos heatmaps. Além disso, as 

cores em vermelho e em azul, indicam aumento ou diminuição expressão do gene, respectivamente. A 

escala de cores reflete o padrão crescente/decrescente da proporção da modulação detectada. 



 
 

55 
 

infectadas por ZIKV comparadas as condições NT infectadas com ZIKV MR766 e IEC 

(Figura 25 e Figura 26).  

Observamos que em células BeWo infectadas com MR766, a expressão 

diferencial de condições transfectadas com siRNAs ou scramble (Figura 25a) permitiu 

a imunoativação de grande parte dos genes estudados, incluindo o aumento 

significativo de gene IL-33, quando comparadas ao controle NT-infectado.  

Quando infectadas por IEC (Figura 25b), as condições tratadas com siRNAs 

também apresentaram a tendência à imunoativação de grande parte dos genes, 

entretanto, em condições tratadas com scramble, observamos um padrão oposto, 

apresentando tendência a imunossupressão da grande porção dos genes estudados, 

incluindo IL-33, GATA3, RORC e TBX21.   
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Figura 25. Heatmaps da expressão de genes de interleucinas e fatores de transcrição em células BeWo 

tratadas e infectadas com ZIKV. a) Células BeWo infectadas com o isolado de ZIKV MR766 b) Células BeWo 

infectadas com o isolado IEC. No eixo y estão listados os genes de interesse, enquanto no eixo x, as condições 

de estudo. A análise estatística foi calculada através do método (-ΔΔCt), onde a expressão relativa corresponde 

ao ΔCt de condições experimentais tratadas com siRNAs ou scramble infectadas, comparadas ao ΔCt das 

condições não-tratada, porém infectadas. As cores em vermelho e em azul, indicam aumento ou diminuição 

expressão do gene, respectivamente. A escala de cores reflete o padrão crescente/decrescente da proporção 

da modulação detectada. 
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Em células HTR8 (Figura 26a), as condições tratadas com siRNAs, os genes IL-

10, IL17a, IL-5, INFA1 e RORC diminuíram a expressão quando comparadas as 

condições NT-infectadas com MR766. Na presença do controle scramble, grande 

parte dos genes foram modulados positivamente, incluindo IL-10, IL17a, IL-5 e INFA1.  

Essas mesmas células submetidas a infecções com vírus IEC (Figura 26b), 

quando tratadas com scramble demonstraram imunorregulação negativa de 

praticamente todos os genes estudados, com exceção de RORC e STAT3. Contudo, 

o tratamento com siRNAs permitiu a imunomodulação positiva de IL-10, IL-6, IL-23a, 

IL1B e FOXP3 e imunorregulação negativa nos demais genes estudados, quando 

comparadas as condições NT-infectadas com IEC.  
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Figura 26. Heatmaps da expressão de genes de interleucinas e fatores de transcrição em células HTR8 

tratadas e infectadas com ZIKV. a) Células HTR8 infectadas com o isolado de ZIKV MR766 b) Células HTR8 

infectadas com o isolado IEC. No eixo y estão listados os genes de interesse, enquanto no eixo x, as condições de 

estudo. A análise estatística foi calculada através do método (-ΔΔCt), onde a expressão relativa corresponde ao 

ΔCt de condições experimentais tratadas com siRNAs ou scramble infectadas, comparadas ao ΔCt das condições 

não-tratada, porém infectadas. As cores em vermelho e em azul, indicam aumento ou diminuição expressão do 

gene, respectivamente. A escala de cores reflete o padrão crescente/decrescente da proporção da modulação 

detectada. 
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Ao compararmos a expressão relativa entre as condições infectadas e tratadas 

com siRNAs com condições infectadas e tratadas com scramble, observamos que 

em BeWo infectada por MR766 (Figura 27a) comparada a BeWo infectada por IEC 

(Figura 27b) houve modulação divergente em grande partes do genes estudados. 

Isto é, enquanto em infecções por MR766 houve tendência a imunossupressão 

dos genes, IEC induziu a imunoativação, efeito similar observado em células HTR8 

em mesmas condições (Figura 28a e b).   
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Figura 27.. Heatmaps da expressão de genes de interleucinas e fatores de transcrição em células 

BeWo tratadas com siRNAs e infectadas com ZIKV. a) Células BeWo infectadas com o isolado de ZIKV 

MR766 b) Células BeWo infectadas com o isolado IEC. No eixo y estão listados os genes de interesse, 

enquanto no eixo x, as condições de estudo. A análise estatística foi calculada através do método (-ΔΔCt), 

onde a expressão relativa corresponde ao ΔCt de condições experimentais tratadas com siRNAs e 

infectadas, comparadas ao ΔCt das condições scramble infectadas. As cores em vermelho e em azul, 

indicam aumento ou diminuição expressão do gene, respectivamente. A escala de cores reflete o padrão 

crescente/decrescente da proporção da modulação detectada. 
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Figura 28. Heatmaps da expressão de genes de interleucinas e fatores de transcrição em células HTR8 

tratadas com siRNAs e infectadas com ZIKV. a) Células HTR8 infectadas com o isolado de ZIKV MR766 b) 

Células HTR8 infectadas com o isolado IEC. No eixo y estão listados os genes de interesse, enquanto no eixo 

x, as condições de estudo. A análise estatística foi calculada através do método (-ΔΔCt), onde a expressão 

relativa corresponde ao ΔCt de condições experimentais tratadas com siRNAs e infectadas, comparadas ao 

ΔCt das condições scramble infectadas. As cores em vermelho e em azul, indicam aumento ou diminuição 

expressão do gene, respectivamente. A escala de cores reflete o padrão crescente/decrescente da proporção 

da modulação detectada. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Durante a evolução, os ERVs ocasionalmente infectaram células de linhagem 

germinativa de seus hospedeiros, resultando em sequências integradas que foram 

passadas para gerações subsequentes. Essas inserções ocasionais podem ser 

benéficas ao hospedeiro e ser cooptadas para funções celulares (Baron 1996; Mayer 

e Meese 2005; Taruscio e Mantovani 1998).  

Sendo assim, desenvolvemos um protocolo de ensaio de transfecção com objetivo 

de modular negativamente os alvos HERV-W, FRD e ERV3. Para isso, no primeiro 

ensaio testamos os tempos de 24h, 48h, 72h e 96h para cada alvo, nas células BeWo 

e HTR8 para determinar o melhor tempo de transfecção.  

Identificamos que o tempo de 24h (Figura 14a) em BeWo, a expressão HERVs 

alvo se manteve regulada negativamente, como esperávamos. Com exceção do alvo 

ERV3, que não obteve expressão análoga entre as duplicatas biológicas. Além disso, 

o mesmo não ocorreu para as células HTR8 (Figura 15), que não apresentou 

modulação similar entre os alvos nas duplicatas biológicas. Isto é, a expressão dos 

HERVs se manteve instável em todos os tempos testados.  

A fim de verificar se o padrão observado era consequência da expressão irregular 

dos HERVs nas células de estudo, verificamos a expressão desses alvos nas 

condições-controle scramble e não tratado (NT). Tanto em BeWo (Figura 13) quanto 

em HTR8 (Figura 12), a expressão dos HERVs se manteve estável em ambos os 

controles, ou seja, não verificamos padrão oscilatório na expressão dos alvos nessas 

condições.  

 Para identificamos se a técnica adotada no primeiro ensaio pode ter influenciado 

na expressão díspar dos alvos, alteramos a distribuição dos siRNAs. Repetimos os 

tempos de 24h e 48h pós-transfecção e, diferente do primeiro ensaio de padronização, 

onde os siRNAs foram diluídos em conjunto, realizamos a diluição dissociada de cada 

siRNA (Figura 9).  

Em BeWo (Figura 16a) observamos que houve diminuição de expressão dos 

HERVs de interesse, no tempo de 24h. Enquanto em HTR8 (Figura 17a) houve 

modulação negativa dos alvos HERV-FRD e ERV3, porém, não de HERV-W. Os 

tempos de 48h para ambas as células, não demonstrou transfecção efetiva. Dessa 
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maneira, a diluição dissociada dos siRNAs obteve melhor desempenho no tempo de 

24h pós-transfecção. 

Novamente, visando a diminuição uniforme da expressão dos alvos em ambas as 

células, repetimos o ensaio alterando a concentração dos siRNAs. Para isso, 

aumentamos em 3x a concentração dos siRNAs usados (Figura 18 e Figura 19). 

Entretanto, os resultados obtidos não foram satisfatórios. Sendo assim, a 

concentração de 30pmol de siRNA, desempenhou melhor performance comparado ao 

aumento de concentração em 90pmol.  

Devido a otimização de uso de reagentes, concluímos que o tempo de transfecção 

24h, em concentrações de 30pmol de siRNA, diluídos separadamente obteve melhor 

resultados na interferência de expressão dos HERVs de interesse em ambas as 

células de estudo. Contudo, é necessário em estudos futuros, analisar os pontos e 

tempos de transfecção na presença da infecção ZIKV, a fim de verificar se o vírus 

possa funcionar como estímulo na expressão dos HERVs.  

Arnaud et al. 2007 argumentam que os ERVs podem interagir com vírus exógenos, 

de modo a desempenhar funções evolutivas na defesa do hospedeiro. Além disso, 

Taruscio e Mantovani 1998 revelaram que proteínas derivadas dessas sequências 

retrovirais endógenas podem desempenhar funções na placenta, as quais Mangeney 

et al. 2007 demonstram estar relacionadas com a indução de fusão célula-célula, 

supressão da resposta imune materna e proteger o feto de vírus exógenos.  

Demonstramos em estudos preliminares que células de linhagens placentárias 

infectadas com isolados de ZIKV, tiveram modulações distintas em HERVs expressos 

em placentas humanas (Costa, 2020).  

Após tratarmos as células de linhagens placentárias, BeWo e HTR8, com siRNAs 

para env das sequências retrovirais endógenas W, FRD e ERV3, infectamos essas 

células com os isolados de ZIKV: MR766 e IEC. A fim de garantir que os diferentes 

isolados infectavam as células de estudo, adotamos duas técnicas diferentes para 

avaliar o ZIKV intracelular: Imunofluorescência e RT-qPCR.  

Os resultados obtidos na imunofluorência (Figura 20) não foram satisfatórios, por 

apresentarem excesso de background. Evento que pode estar relacionado ao período 

curto de incubação (24h) com o vírus, dado que estudos in house, detectaram 

fluorescência com maior intensidade em células infectadas com ZIKV em tempos de 

incubação superiores a 72h. Entretanto, através de RT-qPCR (Figura 21) 
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demonstramos que ambos os isolados de ZIKV, infectaram BeWo e HTR8, em todas 

as condições experimentais estudadas.  

 Em processos placentários, sequências retrovirais endógenas desempenham 

funções que auxiliam o desenvolvimento da gestação. O HERV-W, além de induzir a 

proliferação, foi proposto que exerce funções inflamatórias, citotóxicas e apoptóticas 

(Grandi e Tramontano 2018). Os HERVs FRD e ERV3, além de codificar proteínas 

funcionais do envelope, podem participar no desenvolvimento placentário, e exercer 

propriedades imunossupressoras (Mangeney et al. 2007). 

Chen et al. 2006 demonstraram que expressão reduzidas de syn-1, pode contribuir 

para processos alterados de fusão celular citotrofoblástica e desequilíbrio placentário 

em pré-eclâmpsia. Enquanto Bolze et al. 2016 demonstraram modulação negativa de 

HERV-W, FRD e ERV3 em neoplasia gestacional trofoblástica. 

Nossos resultados sugerem que a expressão dos HERVs (Figura 22), possui 

tendência a ser modulada de acordo com o tipo celular e com o isolado de ZIKV. Além 

disso, células HTR8 infectadas com IEC demonstraram diminuição expressão de 

HERV-W e ERV3 nos controles não tratados (NT), dado que pode corroborar aos 

processos irregulares de fusão celular e desequilíbrio placentário. 

Ao modular a função placentária, um fármaco pode afetar potencialmente a 

homeostase fetal, trazendo como consequência a sua remoção (Rubinchik-Stern e 

Eyal 2012). Essas alterações podem ter relevância clínica, pois medicamentos podem 

variar de efeitos benignos a teratogenicidade estrutural. Nesse sentido, Tyagi et al. 

2017 verificaram que medicamentos antirretrovirais podem inibir efetivamente HERV-

K. Desse modo, esses dados preliminares podem sugerir que, células tratadas e 

infectadas alteram a expressão dos HERVs W, FRD e ERV3 culminando em 

processos danosos ao longo do desenvolvimento placentário.  

Em infecções virais, as citocinas pró-inflamatórias IL-6 e IL-1β, podem ser 

expressas quando há ativação de receptores de reconhecimento de padrões (PRR), 

onde IL-1β promove ativação e proliferação de linfócitos T e maduração de células B 

(Muralidharan e Mandrekar 2013). Os interferons tipo I IFN-α e IFN-β também 

participam de respostas antivirais. A liberação de interferons, como IFN-β, permite um 

estado antiviral das células vizinhas, mecanismo necessário para inibir ou interferir na 

replicação viral (Muralidharan e Mandrekar 2013). 
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Para ocorrer uma gestação saudável é indispensável que haja mecanismos que 

regulem a atividade imunológica. Em condições normais, o perfil anti-inflamatório, 

semelhantes a respostas Th2 é predominante (Racicot et al. 2014), pois está 

relacionado a tolerância materno-fetal.  

Assim, a redução da atividade inflamatória pode ocorrer com alterações de 

respostas Th1 para Th2, caraterizadas pela diminuição de citocinas IL-2 e INF-γ e 

aumento de IL-4 (Marzi et al. 2003; Matthiesen et al. 1996). No entanto, nossos 

resultados sugerem que há um desbalanço imunológico nas células estudadas, após 

a infecção com os diferentes isolados. 

Ao analisarmos a expressão diferencial em condições NT, observamos os efeitos 

da infecção por ZIKV em células de linhagens placentárias. Na Figura 23 em 

condições NT, BeWo infectada por MR766 ou IEC, notamos a imunossupressão de 

respostas Th1, Th2 e T17, em razão da imunorregulação gênica, respectiva, de 

TBX21; GATA3 e RORC. Perfil que pode facilitar a replicação e infecção viral, devido 

a influência sob resposta imunológica mediada tanto células e quanto por anticorpos 

(Abbas, 2019). Além disso, observa-se imunorregulação negativa de respostas 

mediadas interferons, exceto em infecção por MR766, que revelou aumento da 

expressão de IFN-β, evidenciando resposta antiviral inicial.  

Em células HTR8 (Figura 24a), as condições NT infectadas por MR766 

observamos um direcionamento da resposta imune para respostas Th17 e Tregs, 

onde há imunossupressão de respostas interferons e IFN-β.  Enquanto, infectadas por 

IEC (Figura 24b), houve direcionamento para respostas Th1 e Tregs. Além disso, em 

ambos os grupos houve aumento expressivo do gene da citocina TGF-β, a qual 

Denney et al 2017 demonstram atuar como fator pró-viral suprimindo respostas 

imunes em infecções por vírus Influenza A.   

Ao analisarmos os dados de expressão gênica, em grupos tratados com scramble, 

células BeWo (Figura 23) infectadas com os diferentes isolados apresentaram perfil 

antagônico. Quando infectadas com MR766, observamos uma polarização de 

respostas do perfil Th1, Treg e Th2. Além disso, observamos imunorregulação positiva 

de respostas mediadas por interferons e, da citocina IL-33 associada a Padrão 

Moleculares Associados a Danos (DAMPs). A liberação de interferons, como IFN-β, 

permite um estado antiviral das células vizinhas, mecanismo necessário para inibir ou 

interferir na replicação viral (Muralidharan e Mandrekar 2013).  



 
 

63 
 

Em mesmas condições, porém infectadas com IEC (Figura 23b), observamos 

uma tendência para um perfil imunossupressor, visto que grande parte dos genes 

estudados foram modulados negativamente. Perfil semelhante foi observado em 

células HTR8 (Figura 24) tratadas com scramble infectadas com os isolados. Ambos 

os vírus modularam negativamente os genes estudados. 

Em condições tratadas com siRNAs, as células BeWo infectadas com MR766 

(Figura 23a) apresentou tendência a uma resposta antiviral preservada, marcada 

pelos genes IFN-α e IFN-β, além de polarizar para respostas Th2, Th17 e Tregs. A 

mesma polarização foi observada quando as células foram infectadas com IEC 

(Figura 23b). Entretanto, nesse grupo houve imunossupressão da grande maioria dos 

demais genes estudados. Oposto ao observado em grupos HTR8 tratados com 

siRNAs (Figura 24), onde houve imunoativação de todos os genes estudados, em 

ambas as infecções. 

Ao analisarmos a expressão relativa gênica entre condições infectadas por MR766 

ou IEC que foram submetidas a tratamento com siRNAs ou scramble, comparadas as 

condições infectadas que não passaram por tratamento (Figura 25 e Figura 26), 

observamos o tratamento com scramble, em geral, induziu modulações com maior 

intensidade comparadas ao tratamento com siRNAs.  

Por exemplo, ao analisarmos as células BeWo (Figura 25a), a infecção viral por 

MR766, induziu a imunoativação de grande parte dos genes, perfil análogo tanto em 

condições tratadas com siRNAs quanto tratadas com scramble. Entretanto, o 

tratamento com scramble revelou modulação gênica com valores mais expressivos.  

Ainda, a infecção por IEC (Figura 25b) apresentou perfil antagônico nessas 

condições, onde o tratamento com siRNAs possibilitou a imunoativação dos genes, 

enquanto scramble modulou negativamente parte dos genes. Efeito similar ao 

observado em HTR8 infectada por IEC, onde scramble induziu imunossupressão dos 

genes (Figura 26b).  

Vale lembrar que, os oligosnucleotídeos utilizados como scramble foram 

desenhados consoante aos alvos (Quadro 2) estudados. Sendo assim, de acordo com 

nossos achados, seu uso em tratamentos de transfecção, demonstrou ser capaz de 

modular especificamente os genes de estudo quando comparado as demais 

condições. Fato que, pode ser decorrente de uma possível interferência em vias de 

sinalização celular, o que poderia impactar na expressão gênica.  
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Contudo, em paralelo, ao compararmos os efeitos dos isolados virais em células 

HTR8 (Figura 26a e Figura 26b), observamos que a infecção por MR766 induziu 

imunossupressão dos genes, enquanto IEC, a imunoativação dos genes, em 

condições tratadas com scramble. Isto é, diante dos achados, inferimos que os 

diferentes isolados de ZIKV induzem respostas imunocitoprotetoras específicas 

mesmo após eventos de transferência gênica. 

Além disso, através da análise da expressão relativa entre condições infectadas 

tratadas com siRNAs comparadas com as condições infectadas com scramble (Figura 

27 e Figura 28), é perceptível que, embora o tratamento com scramble possa exercer 

interferência na expressão gênica, o efeito da infecção viral é preservado para cada 

isolado. 

Por fim, os resultados obtidos sugerem que mudanças repentinas e substanciais 

no ambiente celular fazem com que sejam executadas respostas citoprotetoras 

específicas, com a ativação e modulação de diferentes cascatas imunológicas 

(Muralidharan e Mandrekar 2013). Logo, a célula pode arquitetar e executar um 

conjunto de mecanismos imunológicos mediante a situação de estresse celular, em 

que o próprio insulto da transfecção pode modular a expressão gênica nas células 

placentárias mediante a infecção por ZIKV.  

Ademais, cabe ressaltar que, esses isolados de ZIKV podem induzir efeitos 

imunológicos específicos, onde o efeito da infecção demonstrou ser mantido, mesmo 

diante ao acometimento desencadeado pela transfecção. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma das possíveis explicações para a seleção de alguns ERVs em vertebrados é 

sua capacidade de exercer funções benéficas ao hospedeiro. Em ambiente 

placentário, crescentes corpos de evidências apoiam a notável relação evolutiva entre 

os retrovírus endógenos e a placenta. O processo de placentação é muitas vezes 

dependente de proteínas e sequências reguladoras cooptadas de ERVs. É tentador 

especular que a gravidez humana seria muito diferente, ou talvez até inexistente, caso 

pandemias retrovirais que atuaram em nossos ancestrais evolucionários não tivessem 

ocorrido.  

As infecções virais endógenas onipresentes em todos os domínios dos seres vivos, 

associadas as coinfecções por demais vírus, como ZIKV, raramente foram estudadas 

sistematicamente para avaliar os possíveis efeitos de um vírus sobre o outro.  

Em ambiente placentário, a gravidez requer um equilíbrio imunológico, para 

garantir o processo de placentação e desenvolvimento fetal. Os nossos resultados, 

ainda que preliminares, podem sugerir que, após a infecção viral por ZIKV, podem 

perturbar a homeostase das células de linhagens placentárias de estudo.  

Notamos que as células que foram submetidas ao tratamento de transfecção, 

podem apresentar expressão diferencial, tanto em condições tratadas com siRNAs e 

com controle scramble. Desse modo, além da infecção viral, o estresse celular por 

transfecção ou a entrada de um oligonucleotídeo anti-senso exógeno no ambiente 

intracelular, parece também, modular a expressão dos HERVs. 

Sendo assim, os mecanismos de estresse celular podem estar associados a 

infecção viral. Além disso, os ensaios de transfecção também parecem estar 

relacionados a alteração no perfil de expressão dos HERVs, e dos genes de 

interleucinas e fatores de transcrição estudados. 

Ainda que prematuro, os dados podem contribuir futuramente para estudos 

relacionados ao desenvolvimento de fármacos, associados a infecção viral e 

expressão de HERVs.  

Por fim, a coinfecção pode não resultar em interações para todas as espécies de 

vírus. No entanto, como muitos vírus induzem mudanças profundas em seu 

hospedeiro, parece provável que as interações vírus-vírus sejam comuns e possam 
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ser críticas para entender a patogênese e a evolução viral. Nesse sentido, estudos 

mais avançados se fazem necessários para compreender as interações ZIKV-HERVs. 

Modelos murinos knockout para essas sequências endógenas, podem ser ensaios 

preciosos na busca de respostas sobre a questão aqui abordada.  
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8 Apêndice 

Figura Suplementar 1. Representação gráfica dos tempos 24h e 48h pós-transfecção em 

células BeWo e HTR8 (Sessão III). Para determinarmos o melhor tempo de transfecção foram 

feitas duplicatas experimentais, representadas pelas cores roxo e lilás; verde e verde-claro. Para 

isso, com o auxílio da Lipofectamine RNAiMax Reagent (Life Technologies), as condições 

testadas foram transfectadas com siRNAs para env dos alvos HERV-W, FRD e ERV3, enquanto 

as condições-controle transfectadas com scramble. O material foi coletado após os time-points 

24h e 48h. O material foi analisado em qRT-PCR, onde a expressão relativa foi calculada através 

do método (-ΔΔCt) com comparações do ΔCt de condições experimentais tratadas com siRNAs 

ou ΔCt de tratadas com scramble comparadas ao ΔCt das condições não tratadas (NT). Fold-up 

or downregulation representa o aumento ou diminuição de expressão, respectivamente. A linha 

pontilhada corresponde ao fold-change 1 e -1, isto é, a normalização das condições-controle. As 

barras de desvio padrão indicam o erro técnico (triplicata experimental) . 
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Figura Suplementar 2. Representação gráfica dos tempos 24h e 48h pós-transfecção em 

BeWo e HTR8 (Sessão III). Para determinarmos o melhor tempo de transfecção foram feitas 

duplicatas experimentais, representadas pelas cores roxo e lilás ; verde e verde-claro. Para isso, 

com o auxílio da Lipofectamine RNAiMax Reagent (Life Technologies), as condições testadas 

foram transfectadas com siRNAs para env dos alvos HERV-W, FRD e ERV3, enquanto as 

condições-controle transfectadas com scramble. O material foi coletado após os time-points 24h 

e 48h. O material foi analisado em qRT-PCR, onde a expressão relativa foi calculada através do 

método (-ΔΔCt) com comparações do ΔCt de condições experimentais tratadas com siRNAs ou 

ΔCt de tratadas com scramble comparadas ao ΔCt das condições não tratadas (NT). Fold-up or 

downregulation representa o aumento ou diminuição de expressão, respectivamente. A linha 

pontilhada corresponde ao fold-change 1 e -1, isto é, a normalização das condições-controle. As 

barras de desvio padrão indicam o erro técnico (tr iplicata experimental). 
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Figura Suplementar 3. Representação gráfica dos tempos 24h pós-transfecção em células 

BeWo e HTR8 (Sessão III). Para determinarmos o melhor tempo de transfecção foram feitas 

duplicatas experimentais, representadas pelas cores roxo e lilás; verde e verde-claro. Para isso, 

com o auxílio da Lipofectamine RNAiMax Reagent (Life Technologies), as condições testadas 

foram transfectadas com siRNAs para env dos alvos HERV-W, FRD e ERV3, enquanto as 

condições-controle transfectadas com scramble. O material foi coletado após os time-points 24h 

e 48h. O material foi analisado em qRT-PCR, onde a expressão relativa foi calculada através do 

método (-ΔΔCt) com comparações do ΔCt de condições experimentais tratadas com siRNAs ou 

ΔCt de tratadas com scramble comparadas ao ΔCt das condições não tratadas (NT). Fold-up or 

downregulation representa o aumento ou diminuição de expressão, respectivamente. A linha 

pontilhada corresponde ao fold-change 1 e -1, isto é, a normalização das condições-controle. As 

barras de desvio padrão indicam o erro técnico (triplicata experimental).  
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Anexo 1. Comitê de Ética 



 
 

82 
 

Anexo II. Manuscrito em preparação 

 

Paula Prieto Oliveira, Thamires Prolo, Anderson Costa, Paolo M. de Zanotto, Juliana 

T. Maricato, Isabel Maria Vicente G. de C. Mello, Fernando Antonelli, Luiz Mário Janini. 

Correlation analysis: effects of Zika infection on endogenous retroviruses and 

immune response 

 

Manuscrito em preparação a ser submetido para publicação em revista 

indexada. 

 

ABSTRACT 

The Zika virus (ZIKV; family Flaviviridae, genus Flavivirus) is a single-stranded positive-

sense RNA virus which genome is arranged in a linear nonsegmented configuration. 

Historically, the Zika virus got its name based on the locality from where the initial isolation 

took place in Zika Forest in Uganda, Africa. This African isolated, also known as MR766, was 

identified in 1947 from rhesus monkey serum during surveillance for Yellow Fever virus. 

Phylogenetically, ZIKV can be divided into two lineages: African and Asian. These lineages 

may be associated with differences in virulence or tropism African and Asian lineages are 

phenotypically different, due to mutations acquired during viral evolution. The placenta is a 

transient organ involved with reproduction connecting mother and fetus. The placenta is a 

maternal-fetal zone responsible for nutrition, oxygenation, and confers an immune protection 

for fetus. ZIKV can cross this maternal-fetal barrier during pregnancy and cause serious 

problems to the infant such as neuronal death; abnormal vasculature; including leaky blood-

brain barrier; cell cycle arrest, and apoptosis of neural progenitor cells resulting in postnatal 

microcephaly with brain damage. ERVs represent around 8% of the human genome and are 

found in various vertebrate species. These retroviruses may have resulted from an ancient 

retroviral infection that integrated into the host genome, especially in the germline, and became 

endogenous. Due to the accumulation of mutations, most human endogenous retroviruses are 

inactive, but some are capable of being expressed. These viruses are suppressed by 

methylation in normal somatic tissues but are active in developing germ cells and placenta. 

The placenta is a heterogeneous organ formed by different tissues and is able to support the 

expression of Endogenous Retrovirus (ERVs). Some ERVs families are involved with the 

placentation process through the syncytiotrophoblast formation by protein codifying for 

proteins that induces cell fusion. Syncytiotrophoblast is an epithelial structure formed by 

trophoblastic cell fusion important for placental formation that may act as a barrier to ZIKV 

infection. In humans, HERVs (Human Endogenous Retroviruses) families that produce 
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functional proteins during placentation are HERV-W and HERV-FRD. The env genes of HERV-

W and HERV-FRD encodes for Syncytin-1 and Syncytin-2 proteins, respectively. Unlike most 

retroviruses sequences that are defective, Syncytin sequences are conserved performing 

important functions on the placentation process promoting the development of the placental 

syncytiotrophoblast. ZIKV can induce an intense immune response in the developing fetus, 

with probable involvement of HERVs. Several studies observed that HERV-W, have a role in 

host defense against exogenous viruses in non-placental cells. However, in cases of Zika 

infection the regulatory mechanisms and expression of the HERVs in the placental 

environment are still unknown. In the current study we aimed to observe if the infection of 

placental cell lineages by two different ZIKV isolates can modulate the expression of host 

defense genes and HERVs as compared to controls without infection. In addition, we tried to 

observe if the modulation of HERVS could be correlated with the modulation of a group of 

genes involved with the host defense.   


