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RESUMO 

Os Dengue virus (DENV) possuem um genoma constituído de RNA senso positivo que 

expressa proteínas estruturais e não estruturais dentre as quais destaca-se a NS1. Esta 

desempenha uma atividade na replicação do genoma viral e pode exercer um papel na 

modulação de vias sinalizadoras celulares. Esta função foi demonstrada por nosso grupo 

através de em um modelo de células HepG2 expressando NS1 de forma constitutiva em que 

NS1 altera o perfil de ativação de proteínas da via NF-kB. Dessa forma, este trabalho teve 

como objetivo avaliar através de ensaios de atividade de luciferase, a atividade transcricional 

no promotor de IL-6 em células transfectadas de forma estável para a expressão de NS1. Uma 

vez que altos níveis de IL-6 são detectados no soro de pacientes infectados e que esta citocina 

pode ser modulada pela via de NF-kB. Os resultados mostraram que a expressão da NS1 

aumenta a atividade transcricional no promotor de IL-6 nas células HepG2. Além disso, uma 

mutação pontual no sítio de ligação de um fator transcricional denominado AP-1 

(heterodimero de cFOS e cJUN) no promotor de IL-6, resultou na diminuição desta atividade. 

Adicionalmente, foi verificado que células expressando NS1 tanto de forma transiente como 

constitutiva apresentam também uma maior atividade transcricional de AP-1 ativado pela via 

JNK das MAP cinases. Tais dados sugerem que esta via pode também ser regulada em função 

da presença de NS1. Outros ensaios de luciferases foram conduzidos para avaliar possíveis 

alterações nas vias de STAT3 e das MAP cinases MEK/ERK, quando as células foram 

estimuladas com soro fetal bovino, e avaliar o papel de NS1 na manipulação destas vias. Os 

resultados obtidos por este trabalho poderão ajudar na compreensão dos mecanismos 

utilizados pelos DENV na modulação da expressão de genes celulares e auxiliar a condução 

de pesquisas com foco no desenvolvimento de estratégias terapêuticas para combate ao vírus. 
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ABSTRACT 

The Dengue virus (DENV) have a genome of RNA positive sense expressing structural and 

non-structural proteins among which stands out the NS1 which exerts an activity in the viral 

genome replication and may play a role in the modulation of cell signaling pathways. This 

function has been demonstrated by our group using HepG2 cells in a model constitutively 

expressing NS1 in which NS1 alters the protein activation profile of the NF-kB pathway. 

However, the aim of this work was to evaluate through luciferase activity assays, the 

expression of pro-inflammatory proteins in HepG2 cells expressing the NS1 protein and also 

the transcriptional activity in the IL-6 promoter in cells stably transfected for the expression 

of NS1, since high levels of IL-6 are found in serum of infected patients and that this cytokine 

may be modulated by the NF-kB pathway. The results showed that the expression of NS1 

increases the transcriptional activity of the IL-6 promoter in HepG2 cells. Furthermore, a 

punctual mutation at the binding site of a transcriptional factor called AP-1 (heterodimer cFos 

and cJun) in the IL-6 promoter, resulted in decrease of this activity. Additionally, it was 

verified that cells expressing NS1 both transient and constitutive also exhibit greater 

transcriptional activity of AP-1 of the JNK pathway activated by MAP kinases. These data 

suggest that this pathway may also be regulated as a function of the presence of NS1. Further 

tests were conducted to evaluate possible changes in the STAT3 and MEK/ERK MAP kinase 

pathway, when the cells were stimulated with fetal bovine serum and also to avaluate the role 

of NS1 in handling these routes. The results of this study will help to understand the 

mechanisms used by DENV in modulating the expression of cellular genes and support 

carrying out researches focused on the development of therapeutic strategies to combat the 

virus. 
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1 - INTRODUÇÃO 

1. Epidemiologia da Dengue 

A dengue tem sido considerada a doença viral que mais acomete pessoas no mundo, 

segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Estimativas mostram que a cada ano, em 

torno de 100 a 200 milhões de casos de dengue ocorrem ao ano no mundo, e que em média 

três bilhões de pessoas encontram-se em risco de serem infectadas. Apesar dos esforços para a 

eliminação dos vetores Aedes aegypti e Aedes albopictus, milhares de casos tem sido 

reportados anualmente no Brasil (BARRETO; TEIXEIRA, 2008; MURRAY; QUAM; 

WILDER-SMITH, 2013).  Especialistas afirmam que o número de casos de dengue e sua 

distribuição geográfica tende a aumentar no futuro principalmente devido ao crescimento das 

áreas urbanas, às mudanças climáticas e às viagens internacionais (ASTRÖM et al., 2012; 

WILDER-SMITH; GUBLER, 2008). Como evidenciado na figura 1, a doença se distribui 

entre os países tropicais, devido às suas características climáticas, ambientais e sociais, que 

facilitam a vida e a reprodução dos vetores e desse modo, a doença está presente em países 

tropicais e em países das Américas e da Ásia (BHATT et al., 2013). Em função disso, o 

número de pesquisas relacionadas à dengue tem aumentado significativamente.  

 

Figura 1: Mapa da distribuição mundial da dengue no ano de 2010. A probabilidade maior de 

incidência da Dengue está evidenciada em vermelho no mapa, e menor incidência em verde. FONTE: (BHATT 

et al., 2013). 
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Os primeiros relatos de grandes epidemias de doenças com características de dengue 

ocorreram na África, Ásia e América do norte, no século 18. Entretanto, há antigos registros 

chineses (265-420 dC) detalhando sintomas parecidos com a dengue (GUBLER, 1998). Por 

outro lado, antes do desenvolvimento de técnicas que possibilitaram a confirmação de casos 

de dengue, como o isolamento viral, esses relatos apenas sugeriram a ampla circulação de 

Dengue virus (DENV) naquela época, pois existem outros arbovírus, como o vírus 

chikungunya, que infectam humanos e causam sintomas parecidos à dengue (BARRETO; 

TEIXEIRA, 2008). 

Atualmente, aproximadamente 100 países no mundo são considerados regiões 

endêmicas, onde os sorotipos do DENV circulam naturalmente (BHATT et al., 2013). Uma 

perturbação ecológica ocorreu no sudeste da Ásia durante e após a segunda Guerra Mundial e 

criou condições ideais para o aumento de doenças transmitidas por mosquitos, foi neste 

cenário que uma pandemia global de dengue começou. Com o aumento de epidemias e a co-

circulação de vários sorotipos do DENV em cidades do sudeste da Ásia surgiram os primeiros 

casos de Febre Hemorrágica da Dengue (FHD). 

O registro da primeira epidemia de FHD ocorreu em Manila, Filipinas entre 1953 e 

1954, mas dentro de 20 anos a ocorrência de casos severos se espalharam rapidamente por 

todo o sudeste asiático. Pelos meados dos anos 1970, a FHD se tornou a principal causa de 

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

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

Américas (BARRETO; TEIXEIRA, 2008; ROSS, 2010). 

Durante os anos 1980 e 1990, epidemias de dengue se intensificaram e existiu uma 

ressurgência global de dengue hemorrágica com expansão geográfica da distribuição de 

mosquitos vetores e vírus, aumentando a incidência da doença causada pelo aumento da 

frequência epidêmica e da emergência de FHD em muitos países. As mudanças 

epidemiológicas nas Américas, entretanto, têm sido mais dramáticas. Em 1950, 1960, e parte 

dos anos 1970 eram raras epidemias de dengue na região americana porque o principal 

mosquito vetor, Aedes aegypti, havia sido erradicado da América Central e Sul para o controle 

da febre amarela urbana nas Américas (Fig. 2). Com a interrupção do programa de 

erradicação no início dos anos 1970, esta espécie começou a re-invadir os países onde tinha 



Carneiro, A. C. A.                                                                                                      Introdução 

                                                                                         Justificativa 

4 

 

sido erradicada e já na década de 1990 o A. aegypti tinha quase recuperado a distribuição 

geográfica que tinha antes da erradicação (GUBLER, 1998; RIGAUPEREZ et al., 1998). 

 

Figura 2: Distribuição do A. aegypti nas Américas entre 1930, 1962 e 2000(em vermelho). FONTE: 

OPAS/OMS. 

No século 19, foram descritas epidemias de dengue ocorridas na cidade do Rio de 

Janeiro (RJ) nos anos de 1846-48 e em 1886 no município de Valença (RJ). Naquela época, a 

doença recebeu vários nomes populares, tais como: febre valenciana e polka 

(SCHATZMAYR & CABRAL, 2009). No início do século 20, em 1922, foram registrados 

surtos de dengue na cidade de Niterói (RJ) (PASSOS et al., 2008). 

As campanhas de erradicação do vetor Ae. aegypti das Américas (1950-1960), 

coordenado pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), a princípio realizadas para a 

eliminação da Febre Amarela (FA) urbana, também resultaram na eliminação da dengue, uma 

vez que ambas arboviroses podem ser transmitidas pelo mesmo vetor. Entretanto, esse 

programa foi descontinuado, levando a dispersão geográfica do mosquito em 1970 

(SCHATZMAYR & CABRAL, 2009). 
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O DENV1, que causou grandes epidemias nas Américas na década de 70, foi 

reintroduzidos no Brasil em 1981-82 em Boa Vista (RR), juntamente com o DENV4. 

Contudo, a epidemia foi limitada. Por outro lado, em 1986, 1990 e 2002 os DENV1, DENV2 

e DENV3, respectivamente, foram introduzidos no estado do Rio de Janeiro, sendo 

responsáveis por grandes epidemias que se espalharam para outros estados do Brasil 

(Nogueira et al., 2007; Teixeira et al., 2009). Desde então, os três sorotipos circulam em 

território nacional e foram responsáveis por mais de 4 milhões de casos de dengue registrados 

em 20 anos (NOGUEIRA; DE ARAÚJO; SCHATZMAYR, 2007; TEIXEIRA et al., 2009). 

Mais recentemente, o DENV4 foi detectado em algumas cidades do Brasil (DE 

MELO; ROMANO; ZANOTTO, 2009). A reintrodução do DENV4 era esperada pela 

vigilância epidemiológica brasileira, pois países fronteiriços como a Venezuela e a Colômbia 

possuem grande circulação de DENV-4 (DE FIGUEIREDO et al., 2008). 

Além da dengue do tipo 1, novos casos de dengue do tipo 4 foram registrados no 

Norte e Nordeste do país e tudo indica que esse sorotipo vem se dispersando através do 

território nacional, uma vez que casos autóctones ocorreram no sudeste, mais especificamente 

na cidade de Niterói (RJ) no mês de março de 2011 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Em 2010, mais de 1,6 milhões de casos foram reportados em toda a América Latina, 

sendo 49.000, considerados casos graves da doença. Apenas dois países da América Latina 

continuam sem transmissão autócne, são eles, Uruguai e Chile (SAN MARTÍN et al., 2010). 

Em um trabalho recente, um novo sorotipo, o DENV5, isolado na Malásia (NORMILE, 

2013), entretanto, de acordo com cientistas da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) até o 

momento esse sorotipo encontra-se presente somente na Ásia (Disponível em: 

http://www.fiocruz.br/rededengue/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=230&sid=3.Acesso em: 

04 de março de 2015). 

A circulação e co-circulação dos vários sorotipos de DENV ao longo desses anos 

contribuíram para a mudança do cenário atual da dengue no Brasil. Antes de 2007, a maioria 

dos casos graves da dengue (FHD/SCD) ocorria entre adultos com idades entre 20-40 anos de 

idade. Em 2007 ocorreu um aumento do número de casos FHD, quando comparado aos anos 

anteriores, com uma maior incidência em faixas etárias menores (<15 anos de idade). A 

mudança foi evidente na região Nordeste, onde 65% dos casos registrados de FHD ocorreram 

em crianças (RODRIGUEZ-BARRAQUER et al., 2011). 
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Tal fato pode estar relacionado com o acúmulo de imunidade contra os sorotipos 

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

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

asiáticos, onde a co-circulação dos quatro sorotipos e as infecções sequenciais, ocorridas ao 

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

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

imunes ao sorotipo infectante (BARRETO; TEIXEIRA, 2008; GUBLER, 1998; 

RODRIGUEZ-BARRAQUER et al., 2011). 

2. Manifestações Clínicas da Dengue 

O DENV promove nos seres humanos quatro principais manifestações clínicas: febre 

indiferenciada, febre da dengue ou dengue clássica, dengue hemorrágica e síndrome do 

choque da dengue. A dengue clássica é caracterizada por febre, cefaléia, dor retro-orbital, 

mialgia, artralgia, vômitos e náuseas e erupção cutânea. 

A dengue hemorrágica, por outro lado, é marcada pelo aumento da permeabilidade 

vascular, ou seja, extravasamento de plasma, trombocitopenia e manifestações hemorrágicas 

em diversos pontos do corpo, podendo desencadear choque pela perda de sangue. A febre 

hemorrágica da dengue ou FHD pode ocorrer sem choque (pouco extravasamento do plasma) 

ou com choque (muito extravasamento do plasma), causando a Síndrome do Choque da 

Dengue ou SCD. A FHD sem choque geralmente não é uma ameaça direta à vida. O perigo é 

que haja evolução para a SCD, o que colocaria a vida em risco imediatamente (Adaptado de: 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1997). 

Por último, a síndrome do choque da dengue é a forma mais grave da doença, causada 

pela insuficiência circulatória, caracterizada por dor abdominal muito forte, vômitos, 

repentina mudança de temperatura do corpo, sudorese e alterações comportamentais 

(CLYDE; KYLE; HARRIS, 2006). Nela, pequenos vasos sanguíneos tornam-se 

excessivamente permeáveis, permitindo que fluidos sanguíneos escapem dos vasos resultando 

num choque hipovolêmico e colapso circulatório (DENGUE FACT SHEET, 2005).  

Os fatores que determinam a evolução de FD para FHD/SCD têm sido extensivamente 

estudados. Vários fatores de risco são apontados como determinantes nesse processo, tais 

como: fatores virais (diferentes sorotipos; amostras mais agressivas); ao meio ambiente 

(hiperendemicidade, circulação do vírus na região, alta densidade de vetores e o número de 
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pessoas susceptíveis na região); e ao hospedeiro (idade, sexo, raça, estado nutricional, 

resposta imunológica, infecção secundária). (GUZMÁN; KOURÍ, 2002; VAUGHN et al., 

2000).  

Dentre os fatores relacionados a variações fenotípicas e genotípicas dos vírus, 

destacam-se as variações na proteína E, por ser a mais antigênica das proteínas virais e estar 

diretamente envolvida na penetração do vírus. Destacam-se também as variações nas 

sequências não traduzidas do genoma viral, que são essenciais para a replicação viral e 

funcionam como sinal de iniciação da síntese de RNA e, consequentemente, na maturação da 

partícula viral (LEITMEYER et al., 1999). 

Entretanto, o principal fator de risco para FHD/SCD é a ocorrência de uma infecção 

secundária por um sorotipo de dengue diferente daquele envolvido em uma infecção primária. 

A resposta imunológica gerada contra vírus numa infecção primária protege o organismo de 

uma re-infecção pelo mesmo sorotipo. Esta resposta, no entanto, é ineficaz na proteção do 

indivíduo em uma infecção secundária na qual o vírus é de um sorotipo diferente (WELSH; 

ROTHMAN, 2003). 

Alguns autores verificaram que células CD8
+ 

geradas durante uma infecção secundária 

ligavam-se fracamente à tetrâmeros do Complexo Principal de Histocompatibilidade (MHC), 

ligados a epítopos do vírus envolvido nesta infecção, e se ligavam fortemente a outros 

epítopos, possivelmente de infecções anteriores. Consequentemente, estas células 

apresentaram-se em vantagem numérica sobre outras células com maior afinidade por 

epítopos do sorotipo envolvido na infecção secundária. Assim sendo, as células em 

desvantagem numérica não conseguem controlar a infecção enquanto as demais células se 

proliferam inutilmente e promovem uma elevação dos níveis plasmáticos de citocinas, como 

Interferon gama (IFN-γ) e Fator de Necrose Tumoral alfa (TNF-α), e ainda sofrem apoptose 

antes que a infecção seja controlada. Este profundo desequilíbrio de ativação e apoptose de 

células T, combinado a uma produção exagerada de citocinas e um aumento de vírus 

circulantes, promove um distúrbio sistêmico que pode resultar em FHD/SCD 

(MONGKOLSAPAYA et al., 2003; ROTHMAN; ENNIS, 1999; WELSH; ROTHMAN, 

2003). 

Outro fator de risco muito importante em infecções secundárias é a presença de 

anticorpos não neutralizantes no plasma do hospedeiro. Os anticorpos gerados numa infecção 
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primária, principalmente contra a proteína E, tanto impedem a ligação dos vírus às células, 

como conferem proteção em camundongos desafiados com dengue após a transferência 

passiva de anticorpos. No entanto, numa infecção secundária, estes anticorpos se ligam aos 

vírus em epítopos diferentes, não sendo capazes de neutralizá-los. Estes vírus tornam-se 

opsonizados e se ligam com maior facilidade a células monocíticas e, consequentemente, 

infectam as mesmas com uma maior eficiência (ROTHMAN, 2004; WELSH; ROTHMAN, 

2003). 

Este fenômeno é denominado “infecção potencializada por anticorpos” e parece 

exercer um importante papel em casos de FHD/SCD em crianças de 2 a 6 meses de vida. 

Nestes casos, os níveis de anticorpos anti-dengue adquiridos da mãe começam a declinar para 

níveis abaixo do necessário para conferir proteção. Dessa forma, infecções primárias evoluem 

de forma semelhante à infecções secundárias devido à presença destes anticorpos em 

concentrações não neutralizantes (ROTHMAN, 2004; WELSH; ROTHMAN, 2003). 

Este aumento da taxa de infecção de monócitos devido à presença de anticorpos não 

neutralizantes parece ter um papel importante no desenvolvimento de uma febre hemorrágica, 

mas não explica todo o processo. Quando substratos de monócitos infectados com dengue na 

presença de anticorpos não neutralizantes são adicionados às células endoteliais humanas, 

estas são ativadas e aumentam a expressão de moléculas de adesão. O mesmo não acontece 

quando as células endoteliais são apenas infectadas pelos vírus (ANDERSON et al., 1997). 

A SCD é uma emergência médica com alto risco de morte. Sem tratamento, cerca de 

40% dos pacientes com SCD morrem, geralmente dentro de 12-24 horas do desenvolvimento 

do choque. Esse percentual pode ser reduzido para menos de 1% com tratamento imediato e 

apropriado. Para atingir esse objetivo, é preciso que os serviços de saúde tenham uma 

atividade pró-ativa (Adaptado de: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1997).  

Existem vários fatores de risco para as formas mais graves de dengue, tais como, 

idade, fatores genéticos e nutricionais do hospedeiro, sorotipo e genótipo viral e 

principalmente infecções sequenciais por diferentes sorotipos (CLYDE; KYLE; HARRIS, 

2006). De acordo com essa teoria, na presença de anticorpos contra um sorotipo, a resposta 

imunológica do indivíduo sensibilizado seria ampliada pela segunda infecção, o que tem sido 

apontado como principal fator de risco nos casos mais graves da doença. (MATHEW; 

ROTHMAN, 2008). 
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3. Ciclo de Transmissão Viral 

O DENV é transmitido principlamente por dois vetores do Filo Arthropoda, Classe 

Insecta, Ordem Díptera, Família Culicidae e Gênero Aedes, e espécies Aedes aegypti e Aedes 

albopictus. Nas Américas, o Aedes aegypti é o mosquito transmissor com maior importância 

epidemiológica. Essa espécie se originou na África subsaariana e se adaptou às condições 

urbanas. O Aedes albopictus é oriundo das selvas asiáticas e até recentemente era endêmico 

desse continente, porém, devido ao comércio internacional, esse mosquito já foi encontrado 

nas Américas, inicialmente nos Estados Unidos em 1985 e no Brasil em 1986. Este vetor não 

é doméstico como o Ae. aegypti, uma vez que tem preferência por depositar seus ovos em 

ocos de árvores e tem hábitos zoofílicos diurnos (BARRETO; TEIXEIRA, 2008). 

O macho e a fêmea são fitófagos, ou seja, alimentam-se de plantas, porém, a fêmea 

necessita de sangue para que ocorra a maturação dos ovos. Uma fêmea em um mesmo ciclo 

de oviposição coloca seus ovos em lugares diferentes, próximos à superfície da água para 

garantir a sobrevivência da prole. Quando chove, o nível da água sobe, os ovos entram em 

contato com a água e eclodem em mais ou menos 30 minutos. Após eclodir, em um período 

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

adulto (Disponível em: < http://www.ioc.fiocruz.br/dengue/>. Acessado em: 04 de março de 

2015). 

Ainda hoje, primatas africanos e asiáticos são reservatórios naturais dos vírus dengue. 

No entanto, com a ampla distribuição geográfica de mosquito do gênero Aedes, especialmente 

em áreas urbanas, os vírus dengue são hoje completamente adaptados a humanos e perderam 

completamente a necessidade de um ciclo zoonótico (Fig. 3A). Esta manutenção do vírus, 

especialmente durante os ciclos interepidêmicos, é atribuída ao seu principal vetor urbano, 

Aedes aegypti, que está totalmente adaptado a humanos, alimentando-se de seu sangue 

(MACKENZIE; GUBLER; PETERSEN, 2004). 

O clico de transmissão viral se inicia quando a fêmea do mosquito vetor entra em 

contato com o sangue de uma pessoa infectada pelo DENV, este vírus então, se multiplica no 

intestino médio do vetor, infecta outros tecidos até chegar às glândulas salivares. Após este 

período, o mosquito torna-se apto a transmitir o vírus para outras pessoas. A transmissão é 

homem-Aedes-homem (Fig. 3B), portanto, uma pessoa infectada não é capaz de transmitir o 

vírus diretamente para outra pessoa (PASSOS et al., 2008). 
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Os mosquitos tornam-se infectados principalmente quando se alimentam do sangue de 

pessoas infectadas com dengue em sua fase aguda. Entretanto, a transmissão vertical é outra 

via de infecção de mosquitos, já que são as fêmeas que necessitam de se alimentar de sangue 

para  a geração das proles. Um único espécime infectado por esta via pode transmitir o vírus a 

várias pessoas durante o seu ciclo de vida. Caso o mosquito tenha se infectado ao se 

alimentar, um período de incubação de 10 a 14 dias é necessário para que o vírus possa ser 

transmitido a outras pessoas. Todos estes fatores tornam o Aedes aegypti um excelente vetor 

para o vírus dengue (MACKENZIE; GUBLER; PETERSEN, 2004). 

 

A)         B)  

Figura 3: Ciclo de transmissão do DENV. Ciclo Silvestre de transmissão da Dengue (A), O ciclo silvestre é o 

único ciclo em que os humanos não são os hospedeiros.  Ciclo Urbano de transmissão da Dengue (B), o ciclo 

inicia-se quando o vetor se alimenta do sangue de uma pessoa infectada, adquirido assim o DENV. A partir de 

então, esse mosquito passa a transmitir o vírus para outras pessoas. FONTE: INSTITUTO OSWALDO CRUZ. 

4. Estrutura Viral 

A estrutura da partícula viral do DENV é relativamente simples, semelhante aos outros 

flavivírus. Os vírions são esféricos, pequenos, apresentam um diâmetro de aproximadamente 

50nm, e são envelopados (HENCHAL; PUTNAK, 1990). O envelope viral é constituído por 

uma bicamada lipídica, derivada do retículo endoplasmático (RE) da célula hospedeira, na 

qual 180 cópias das proteínas do envelope (E) e de membrana (prM/M) estão ancoradas 

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

As partículas virais fabricadas pelas células apresentam-se na forma de um protovírus não 

infeccioso que contém em sua estrutura as prM (proteínas percursoras da proteína M) 
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(Fig.4A). Somente quando as prM são clivadas e dão origem as proteínas M é que as 

partículas do flavivírus tornam-se infecciosas  (Fig.4B). Internamente, há um nucleocapsídeo 

com formato icosaédrico composto pela proteína estrutural do capsídeo ou core (C), 

complexada a uma molécula de RNA viral (KINNEY; HUANG, 2001; MURRELL; WU; 

BUTLER, ; WHITEHEAD et al., 2007).  

O genoma do DENV compreende aproximadamente 10.700 nucleotídeos e se 

apresenta como uma fita simples de RNA com polaridade positiva. O RNA viral apresenta-se 

modificado em sua extremidade 5’ UTR (do inglês: untranslated regions), através da adição 

de uma estrutura cap (m7G5’ppp5’A). Entretanto, este RNA não contém uma cauda 

poliadenilada na extremidade 3’ UTR. Ambas as regiões 5’ e 3’ UTRs do genoma exercem 

funções importantes na regulação da síntese e tradução do RNA viral (Fig. 5A) 

(WHITEHEAD et al., 2007). 

Além disso, existe apenas uma janela aberta de leitura no genoma do DENV. Sendo 

assim, a tradução do RNA viral produz uma poliproteína precursora das dez proteínas 

flavivirais. Esta proteína precursora possui uma sequência sinal que a direciona para a 

expressão no Retículo Endoplasmático (RE) das células hospedeiras. A poliproteína é clivada 

em vários sítios por proteases celulares e pela protease viral, concomitante ao processo de 

tradução durante a translocação da proteína para o RE da célula hospedeira, no entanto, 

alguns sítios são clivados após a tradução (Fig. 5B) (ASSENBERG et al., 2009). 

A)   B)  

Figura 4: Estrutura da Partícula Viral de DENV. Partícula Não-Infecciosa do Virus Dengue (A). Partícula 

Infecciosa do Virus Dengue (B). FONTE: (HENCHAL; PUTNAK, 1990). 
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O processamento da poliproteína gera três proteínas estruturais, C, pré-membrana 

(prM precursora da M) e E; e sete proteínas não estruturais (NS), NS1, NS2A, NS2B, NS3, 

NS4A, NS4B e NS5 (Fig. 5A) (FERNANDEZ-GARCIA et al., 2009; MELINO; PACI, 2007; 

MURRELL; WU; BUTLER, ; WHITEHEAD et al., 2007). Enquanto as proteínas estruturais 

dispõem a arquitetura da partícula viral, as proteínas NS estão envolvidas nos processos de 

replicação e montagem dos vírions (CHAMBERS et al., 1990; KINNEY; HUANG, 2001). 

A)  

 

B)

 

Figura 5: Estrutura do genoma do DENV. O genoma é constituído por um RNA fita simples com 

polaridade positiva e apresenta em sua extremidade 5’ UTR uma estrutura denominada cap (A). A extremidade 

3’ UTR não contem uma cauda poliadenilada (A). O genoma do DENV possui apenas uma única fase aberta de 

leitura e sua tradução é direcionada para o RE gerando uma poliproteína precursora (B). Ao longo da sequência 

da poliproteína existem sítios de clivagens onde proteases, celular e viral, atuam gerando assim 3 proteínas 

estruturais (C, prM/M e E) e 7 proteínas não estruturais (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5). 

(ADAPTADA DE ASSENBERG et al., 2009). 
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Os quatro sorotipos de DENV são geneticamente relacionados, compartilhando 

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

parentesco genético encontrado nesses sorotipos é similar ao encontrado entre diferentes 

flavivírus, como por exemplo, entre o vírus do oeste do Nilo e o vírus da encefalite japonesa 

(GUZMAN et al., 2010; MURRELL; WU; BUTLER). Portanto, esse dado reforça a 

individualidade de cada sorotipo. Além disso, os DENV1-4 são antigenicamente distintos, 

principalmente devido às diferenças 25-40% encontradas nas sequências de aminoácidos (aa), 

presentes na proteína E dos diferentes sorotipos virais. 

Adicionalmente, foram encontradas alterações na proteína E de genótipos que 

compõem o mesmo sorotipo de DENV, tanto na sequência nucleotídica quanto na sequência 

de aminoácidos, com aproximadamente 6% e 3%, respectivamente (SHRESTHA et al., 2010). 

Apesar da diferença existente entre os DENV1-4, os sorotipos circulam em um mesmo nicho 

ecológico e provocam quadros clínicos idênticos no homem (GUZMAN et al., 2010). 

5. Ciclo de Replicação nas Células 

O conhecimento da estrutura tridimensional da partícula viral e, principalmente da 

proteína do envelope, tornou-se imprescindível para o desenvolvimento de soluções no 

controle de dengue, seja para a geração de vacinas ou de drogas que dificultem a entrada dos 

vírus nas células, e sua morfogênese (COURAGEOT et al., 2000; MODIS et al., 2003). A 

análise ultra-estrutural destes vírus também têm ajudado a compreender os mecanismos de 

maturação da partícula viral, que é bastante complexo, e as implicações no seu ciclo de vida 

(MUKHOPADHYAY; KUHN; ROSSMANN, 2005). 

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

hospedeiro durante o repasto sanguíneo. Inicialmente, próximo ao local da picada, o DENV 

interage, através de seu ligante (proteína E), com receptores e co-receptores localizados na 

superfície de células permissivas à infecção. Tal interação promove a adsorção e entrada da 

partícula viral por meio de endocitose (Fig. 6). Além disso, esse estágio de “reconhecimento” 

(vírus-célula) determina o tropismo celular do DENV (CLYDE; HARRIS, 2006). 

Após a penetração na célula, o ambiente ácido dos endossomos induz uma 

trimerização irreversível da proteína E que promove a fusão das membranas viral e celular. 

Após esta fusão, o nucleocapsídeo é liberado no citoplasma, a proteína do capsídeo e o RNA 

se separam e a transcrição e replicação do genoma se iniciam. O RNA senso positivo codifica 



Carneiro, A. C. A.                                                                                                      Introdução 

                                                                                         Justificativa 

14 

 

uma poliproteína que sofre processamento co e pós-traducional por proteases virais e da 

célula hospedeira. 

Em seguida, ocorre a replicação do genoma junto nas membranas intracelulares. Nesta 

etapa, a proteína C, recém sintetizada, junta-se às cópias do RNA genômico na fase citosólica 

da membrana do retículo endoplasmático e brota através dela, adquirindo uma bicamada 

lipídica. Esta membrana, também contém a glicoproteína E e a proteína percursora prM. A 

partícula viral imatura segue através de vias secretoras, onde uma protease semelhante à 

furina cliva a proteína prM já nos compartimentos trans do complexo de Golgi, gerando a 

proteína M. Esta clivagem gera partículas maduras e infecciosas, que são então liberadas da 

célula por exocitose e ganham a corrente sanguínea do hospedeiro infectado (Fig. 6)  (MODIS 

et al., 2003; MUKHOPADHYAY; KUHN; ROSSMANN, 2005). 

O primeiro alvo do dengue são células dendríticas presentes na pele. Ao ser 

introduzido na pele do hospedeiro pela picada de mosquitos, o vírus infecta tanto células de 

Langherans, come células dermais e intersticiais. Estas células são dez vezes mais 

permissíveis à infecção que monócitos e macrófago, tidos por muito tempo como alvos 

preferenciais da infecção por dengue (BANCHEREAU et al., 2000; WU et al., 2000). 

Além das células dendríticas, estudos in vitro sugerem que o vírus da dengue infecta 

ainda uma grande variedade de células humanas, tais como: hepatócitos, linfócitos B e T, 

células endoteliais e fibroblastos. Corroborando estas observações, espécimes obtidos de 

pacientes com FHD/SCD, e analisados por imunohistoquímica e imunofluorescência, revelam 

a presença de antígenos virais em muitos tecidos, incluindo fígado, baço, linfonodos, timo, 

rins, pulmões, pele e em células fagocitárias mononucleares (JESSIE et al., 2004). 

Apesar do conhecimento do ciclo intracelular do vírus, muitos aspectos da biologia 

viral necessitam ser mais bem compreendidos, especialmente no que se refere ao papel das 

proteínas não estruturais na modulação de funções celulares. 
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Figura 6: Ciclo de replicação do vírus nas células humanas. Os vírus se ligam à superfície celular (1) e 

entram através de endocitose mediada por receptores (2). A acidificação da vesícula induz a fusão de membranas 

(3), liberando o RNA viral no citoplasma A poliproteína é codificada e ao ser direcionada para o retículo 

endoplasmático (RE), é processada por proteases (4). A replicação do genoma ocorre associada a membranas e a 

montagem das partículas ocorre na superfície do RE, onde as proteínas estruturais e o RNA recém sintetizado 

brotam no lúmen do RE (5). As partículas são transportadas através dos compartimentos do Complexo de Golgi 

(TGN) e clivadas por proteases do hospedeiro (6). Vírions maduros e partículas subvirais são então liberadas por 

exocitose (7). FONTE: (ADAPTADA DE CLYDE; KYLE; HARRIS, 2006; MUKHOPADHYAY; KUHN; 

ROSSMANN, 2005). 

6. A Proteína NS1 

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

sido intensamente estudada devido aos seus altos níveis no plasma de pacientes infectados por 

dengue, principalmente nos casos mais graves (MATHEW; ROTHMAN, 2008). Após sua 

síntese, a NS1 pode ficar no meio intracelular ou ser secretada para o meio extracelular como 

monômero (50kDa), dímero (80kDa) ou hexâmero (300kDa)  (FLAMAND et al., 1999). 

NS1 também se associa a membranas celulares através de ancoras 

Glicosilfosfatidilinositol (GPI) que são incorporadas às proteínas NS1 em função da presença 

de sequência sinal do terminal carboxila, onde permanece como a única proteína viral na 

superfície da célula  (AVIRUTNAN et al., 2007; JACOBS et al., 2000). 
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Interessantemente, proteínas com âncoras GPI podem ser secretadas no plasma como 

monômeros, oligômeros, incorporados em vesículas de membrana ou ligadas a proteínas 

carreadoras de lipídios. Estas estruturas, ao entrarem em contato com outras células, podem 

transferir as proteínas ancoradas com GPI. O mesmo fenômeno pode ocorrer pelo contato 

direto entre células doadoras e receptoras. Estes fenômenos têm sido observados tanto in vitro 

como in vivo, e envolvem proteínas humanas e de parasitas. A transferência destas proteínas, 

em alguns casos, altera funções importantes das células receptoras, como endocitose, 

mobilidade celular, mobilização de cálcio intracelular e, principalmente, inibição de ativação 

pós-complemento (ILANGUMARAN; HE; HOESSLI, 2000). 

A proteína NS1, que é secretada durante a infecção de DENV, pode se ligar ao sulfato 

de heparano na superfície de uma grande variedade de células, incluindo células epiteliais, 

fibroblastos, hepatócitos e algumas células endoteliais (AVIRUTNAN et al., 2007). A ligação 

de NS1 na superfície de células endoteliais pode induzir a ativação do complemento, o que 

pode contribuir para o permeabilidade vascular que ocorre em pacientes com FHD / SCD 

(AVIRUTNAN et al., 2006). 

A NS1 secretada também pode ser endocitada pelos hepatócitos, os quais podem 

aumentar a infecção do DENV (ALCON-LEPODER et al., 2005). A ligação de anticorpos 

anti-NS1 a membrana ancorada por NS1 também pode induzir a transdução do sinal, levando 

a fosforilação da tirosina, que pode afetar a replicação dentro das células infectadas DENV 

(Fig. 7) (JACOBS et al., 2000). 

Por outro lado, a NS1 interagindo com a proteína C4 do complemento e com a 

proteína de ligação C4b, pode promover a degradação de C4, que por sua vez pode proteger 

DENV da lise dependente do complemento (AVIRUTNAN et al., 2010, 2011). Portanto, NS1 

é um fator viral que pode melhorar tanto a replicação do virus quanto a resposta do sistema 

imune pelo DENV. 

Ensaios de imunolocalização mostraram que a NS1 intracelular está co-localizada com 

o RNA viral em áreas onde ocorre a replicação do material genético (MACKENZIE; JONES; 

YOUNG, 1996), mostrando que a NS1 está associada à replicação viral. 
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Figura 7: Papel de NS1 e seus anticorpos em infecção de DENV. Durante a infecção pelo DENV, NS1 pode 

existir na forma monomérica, dimérica ou hexamérica. No painel da esquerda, (1) NS1 está envolvida na 

replicação dentro das células DENV. O dímero NS1 pode ser ancorado na membrana celular, e estar envolvido 

na transdução de sinal. (2) A NS1 pode ligar-se a proteína C4 e promover a sua degradação. (3) A NS1 pode 

também ligar-se a pro trombina e inibir a sua ativação. (4) A ligação de NS1 nas células pode aumentar a 

endocitose e a produção de citocinas, que podem aumentar a infecção DEN e aumentar a permeabilidade 

vascular. No painel da direita, (5) anticorpos anti-NS1 que reagem de forma cruzada com células endoteliais 

podem induzir o dano endotelial. (6) Os anticorpos anti-NS1 induzidas por NS1 podem inibir a agregação de 

plaquetas e causar trombocitopenia. Os efeitos integrados de NS1 e seus anticorpos, e os imunocomplexos 

formados podem contribuir para o desenvolvimento de trombocitopenia, derrame vascular e coagulopatia 

durante a fase crítica de FHD / SCD. FONTE:  (CHUANG et al., 2013). 

O tropismo da proteína NS1 de DENV foi também analisado in vivo. Para isso, a NS1 

foi purificada do sobrenadante de células infectadas e então inoculadas, por via intravenosa, 

em ratos adultos. Após a infecção, foi feita a análise imunohistológica do rim, baço, fígado e 

cérebro, demonstrando que não houveram alterações histopatológicas vistas ao microscópio 

óptico. No entanto, a proteína NS1 foi localizada através de imunofluorescência somente no 

fígado dos animais, onde pôde ser detectada, por microscopia confocal, em grandes 

quantidades entre 1 e 6 horas após a injeção e até 24 horas, já em menor quantidade. Isso 

mostra que os hepatócitos são os principais alvos da proteína NS1 de DENV. No entanto, isto 
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não exclui a possibilidade de que NS1 pode interagir com outros tipos de células, tais como 

células endoteliais, células de Kupffer e sinusoidais presentes no fígado, ou células que 

circulam no sangue (ALCON-LEPODER et al., 2005). 

Este mesmo trabalho investigou a interação da proteína NS1 com células hepáticas, 

Huh7 e HepG2 in vitro. Foi visto que a NS1 foi internalizada por ambas as células, 

permanecendo de 3 a 4 dias em endossomos tardios no citoplasma, sem causar nenhum efeito 

citopático, a não ser pela formação de vesículas volumosas, que não foram detectadas nas 

células controle.  Além disso, a NS1 demonstrou ser resistente à degradação, ela foi detectada 

em grandes quantidades até 48 horas após a infecção por análise de imunofluorescência. Esses 

resultados demonstraram a interiorização eficiente e a estabilidade da proteína NS1 em 

células hepáticas. 

O efeito da acumulação intracelular sobre a atividade endocítica dos hepatócitos foi 

observado e células Huh7 pré-tratadas com NS1 durante 48 horas e incubadas com dextrano 

marcada com rodamina durante 6 horas. Sinais fluorescentes foram examinados por 

microscopia confocal e quantificados por análise de imagem. Dextrano marcado com 

rodamina foi internalizado duas vezes mais em células que foram pré-tratadas com NS1 em 

comparação com células controle. Além disso, mostrou-se que a proteína NS1 aumenta a 

atividade de endocitose em hepatócitos humanos, além de afetar o tráfego intracelular de 

moléculas, o que sugere que a NS1 pode alterar a fisiologia da célula. Células Huh7 incubadas 

com NS1 e posteriormente infectadas com DENV demonstraram que são sete vezes mais 

permissíveis à infecção por DENV, em comparação com células controle (ALCON-

LEPODER et al., 2005). 

Além disso, os componentes da resposta inflamatória de fase aguda, tais como 

citocinas, coagulação e fatores do complemento, que podem ser sintetizados pelo fígado, são 

elevados em indivíduos que desenvolvem dengue hemorrágica. Tais dados, juntamente a 

evidências do comprometimento de funções do fígado em casos de dengue, especialmente nos 

mais graves, permitem supor que a proteína NS1 desempenha um papel importante na 

patologia da dengue. 

Assim como outras proteínas com âncoras GPI, a proteína NS1 pode também 

desencadear vias de transdução de sinal. Este fenômeno foi observado quando anticorpos 
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gerados contra NS1 foram adicionados às células infectadas com dengue ou transfectadas com 

um vetor expressando NS1 (JACOBS et al., 2000). 

Estas observações permitem hipotetizar que estas vias sinalizadoras podem ativar 

fatores transcricionais que, consequentemente, podem alterar o perfil de expressão de genes 

celulares. Esta hipótese é reforçado pelo envolvimento de proteínas ancoradas com GPI em 

eventos de sinalização, o fato de NS1 induzir a geração de anticorpos, e o fato destes 

anticorpos promoverem a ativação de células endoteliais e induzi-las à apoptose. No entanto, 

além da constatação de ativação de tirosinas, o papel da NS1 e seus anticorpos em eventos de 

sinalização celular precisam ser investigados. 

7. Manipulação de Vias de Sinalização Celular por DENV 

Receptores de DENV desempenham papéis importantes na resposta imune inata e no 

reconhecimento de patógenos, bem como na sinalização celular. Uma vez que o vírus utiliza 

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

diferentes vias de sinalização celular. Uma das vias ativadas durante a infecção de DENV é 

via das proteínas cinases ativadas por mitógeno (MAPK), que são importantes na conversão 

de estímulos extracelulares em uma ampla variedade de respostas celulares (Fig.8) (RAMAN; 

CHEN; COBB, 2007). As proteínas cinases reguladas por sinais extracelulares (ERK 1/2) são 

ativadas por mitógenos e encontram-se reguladas positivamente em tumores humanos. Duas 

outras principais vias MAPK, a cinase C-jun N-terminal (JNK) e p38 MAPK, que são 

também chamadas de proteínas cinase ativadas por estresse, são ativadas por estresses 

ambientais e genotóxicos, bem como pela infecção viral, e atuam na inflamação e no tecido 

homeostático (HOLLOWAY; COULSON, 2006; MONICK et al., 2005; WOLF et al., 2008). 

Em células endoteliais vasculares, a infecção pelo DENV regula o receptor de fator-1 e do 

tecido ativado por protease através da fosforilação de duas das MAPKs, p38 e ERK 1/2 

(HUERTA-ZEPEDA et al., 2008) sugerindo que para o DENV, estas cinases podem estar 

envolvidas na patogênese viral. No entanto, não se sabe se estas vias MAPKs também podem 

ser ativadas por DENV em outros tipos de células, e se a sua ativação é relevante para a 

replicação viral. Estudos posteriores demonstraram que a via da MAPK p38 é responsável 

pela fosforilação de um grande grupo de elementos de resposta de transcrição e tradução que 

regulam diretamente a expressão de uma ampla variedade de citoquinas pró-inflamatórias 

(KUMAR; KNOX; BORIEK, 2003).  
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Estudos demonstraram que macrófagos tratados com inibidores específicos para a via 

de JNK e de p38 levam a uma redução da atividade viral, tal como determinado por uma 

diminuição do rendimento de vírus e de secreção de proteínas virais. Além dos inibidores de 

ambas as vias induzirem uma redução no rendimento de vírus, os inibidores de JNK também 

impediram a produção viral, apoiando a ideia de que, enquanto a ativação de p38 é importante 

para a infecção viral, via JNK é crucial. Este aspecto levanta a possibilidade de o DENV 

adquiriu a capacidade de ativar essas duas vias de MAPK para ajudar sua replicação. No 

entanto, mais estudos devem ser realizados para sustentar esta hipótese (CEBALLOS-

OLVERA et al., 2010).  

 

Figura 8: Cascata de Sinalização das MAP cinases. Na figura estão representados os principais agrupamentos e 

as proteínas relacionadas que constituem cascatas de transdução de sinal ativadas por estímulos como fatores de 

crescimento, estresse, citocinas e inflamação. Os sinais provenientes dos receptores de superfície celular são 

transduzidos a vários níveis de proteínas cinases que amplificam estes sinais e/ou regulam umas as outras. As  

MAPKs que inclui JNK1, p38, e ERKs, e são as cinases que dão a cada cascata seu nome. Os pontos finais 

destas cascatas, inclui a MAPK ativadas por cinases e alguns dos vários fatores de transcrição que regulam genes 

envolvidos na apoptose, inflamação, crescimento e diferenciação de células. FONTE: (RAMAN; CHEN; COBB, 

2007). 
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Portanto, o DENV pode manipular vias de sinalização celular o que permite o controle 

da expressão de genes, a fim de promover a produção de novos vírus e driblar os mecanismos 

de defesa do hospedeiro. Teorias de imunopatogenia têm mostrado a indução de quimiocinas, 

a ativação de linfócitos T e linfócitos B e ativação de monócitos associadas com a infecção 

por DENV. Porém, a resposta induzida pelas quimiocinas leva a uma exagerada resposta 

inflamatória e consequentemente levam ao desenvolvimento das formas mais graves da 

doença. Altos níveis de interleucina 6 (IL-6), interleucina 8 (IL-8), interleucina 10 (IL-10) e 

de fator de necrose tumoral (TNF- α) são encontrados no plasma de pacientes com síndrome 

do choque da dengue (CLYDE; KYLE; HARRIS, 2006). 

O aumento da IL-6 no plasma de pacientes infectados sugerem que o DENV possa 

estar atuando nas vias sinalizadoras que regulam a atividade dos fatores de transcrição como 

Fator Nuclear Kappa Beta (NF-kβ) e o Ativador da Proteína 1 (AP-1) que são responsáveis 

pela modulação da expressão de várias proteínas pro-inflamatórias. As MAPK ERK e JNK 

são responsáveis pela ativação das proteínas cFOS e cJUN respectivamente, que por sua vez, 

se juntam para formar o hetero-dímero AP-1. 

Alguns trabalhos ainda sugerem que algumas proteínas do vírus dengue, como NS2a, 

NS4a e NS4b, possam burlar ou modular a via sinalizadora dos interferons por mecanismos 

diversos, tais como: a redução dos níveis de expressão STAT2 (JONES et al., 2005), o 

bloqueio da ativação de STAT1 (MUÑOZ-JORDAN et al., 2003), ou a atenuação da ativação 

da proteína Tirosina cinase (Tyk2) e, consequentemente, diminuição da ativação de STATs 

(HO et al., 2005). 

Proteínas da família STAT estão presentes no citoplasma e tornam-se ativadas através 

de fosforilação de tirosina e depois migram para o núcleo para a ativação do gene. 

Anteriormente foi evidenciado que, em contraste com outras proteínas da família STAT, 

STAT3 é ativada rapidamente (dentro de 3 horas) após a infecção DENV (HO et al., 2005). A 

infecção por DENV induz a fosforilação de STAT3 e sua ligação ao DNA, no entanto, seus 

efeitos são atenuados pelo inibidor de JAK2 e JAK3. O bloqueio de JAK2 ou JAK3 promove 

a redução da migração celular induzida por DENV e a produção de quimiocinas como IL-8, 

regulada após ativação de células T expressas e secretadas. Em altas doses, um fármaco 

inibidor de JAK2, promove a redução significativa da produção de vírus. Além disso, a 

redução da supressão de STAT3 inibiu a produção de quimiocinas induzida por DENV e a 
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migração celular, mas não teve nenhum efeito sobre a produção de vírus. Portanto, a via de 

JAK/STAT é crítica na produção de quimiocinas em hepatócitos infectados por DENV (TSAI 

et al., 2011). 

Estudos também mostraram que a NS1 também afeta a via de JAK/STAT. Proteínas 

STAT são ativadoras de transcrição de diversos genes e são ativadas por proteínas Janus 

Kinase (JAK). A STAT3 é uma importante proteína nas várias respostas celulares contra a 

infecção viral. (CHUA et al., 2005). Esse mesmo trabalho mostrou que a proteína NS1 tem 

capacidade para induzir a produção de níveis elevados de TNF e de IL-6 nas células 

dendríticas, sugerindo que esta proteína viral, também é capaz de influenciar os níveis de 

ativação de STAT3. 

Dados já publicados do nosso grupo, utilizando células de hepatocarcinoma humano 

(HepG2) transfectadas estavelmente com um vetor expressando a proteína NS1 de DENV de 

forma constitutiva, mostraram o impacto da expressão de NS1 na via de sinalização de NF-kβ 

através da análise de translocação nuclear da proteína p65. Essa proteína reage com co-fatores 

de transcrição, regulando a expressão de vários genes associados com o sistema imune. Foi 

feita também a análise da atividade de ligação de NF-kβ ao DNA e de ensaios da atividade de 

luciferase, mostrando que a expressão de NS1 aumenta a taxa de translocação nuclear de p65 

aumentando dessa forma, a atividade de ligação ao DNA e a atividade transcricional de NF-

kβ (SILVA et al., 2011). 

Ainda, dados do nosso grupo, ainda não publicados, demostraram que a translocação 

nuclear de ERK em células expressando a proteína NS1 foi significativamente mais baixa do 

que em células controle. Além disso, foi observado que a expressão de NS1 nestas células 

resultou na alteração do perfil de distribuição de proteína caveolina-1, marcadora de lipid 

rafts caveolares nas quais proteínas ancoradas por ancoras GPI estão associadas e participam 

de eventos de sinalização celular. O conjunto destes dados, associado o fato de NS1 já ter sido 

detectada em associação com estas estruturas, reforçam ainda mais a hipótese de que NS1 

possa atuar na modulação de vias sinalizadoras intracelulares. No entanto, mais estudos são 

necessários para investigar e identificar o mecanismo molecular envolvido nestes processo
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2. JUSTIFICATIVA 

Todos os anos milhares de pessoas no Brasil e no mundo são infectadas por Dengue 

vírus. Segundo o Ministério da Saúde, no ano de 2013 somente no Brasil, os casos de Dengue 

reportados nas grandes regiões passam de 1 milhão, sendo que no mesmo ano 235 pessoas 

chegaram à óbito devido a Febre Hemorrágica da Dengue (FHD). Os fatores que conduzem a 

infecção para a evolução da dengue para um quadro clínico grave são diversos e complexos. E 

apesar dos esforços de pesquisadores de todo o planeta, uma vacina eficaz e segura contra 

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

e diminuir as chances de óbito dos pacientes infectados. 

No Brasil, a recente confirmação da circulação dos quatro sorotipos, associado à 

grande densidade de vetores e o elevado número de casos torna a situação de dengue no país 

muito preocupante. Na busca de soluções para o combate à doença, como a produção de 

vacinas e a elucidação do ciclo de replicação do vírus nas células hospedeiras, o papel das 

proteínas virais na biologia dos vírus e na indução de respostas imunológicas têm sido 

extensivamente investigados. 

Dentre elas, a proteína NS1 parece estar intimamente envolvida na progressão da febre 

do dengue, essa proteína NS1 tem sido intensamente estudada devido aos seus altos níveis no 

plasma de pacientes infectados por dengue. Tais dados, juntamente às evidências do 

comprometimento de funções do fígado em casos de dengue, especialmente nos mais graves, 

permitem supor que a proteína NS1 desempenha um papel importante na patologia dessa 

doença. Além disso, ha indícios de que a proteína NS1 possui a capacidade de manipular vias 

de sinalização celular, o que permite o controle da expressão de genes, a fim de promover a 

produção de novos vírus e driblar os mecanismos de defesa do hospedeiro. 

Com base nessa hipótese, decidimos investigar a modulação da expressão de IL-6 no 

modelo de células de hepacarcinoma (HegG2), expressando NS1, bem como a ativação das 

vias MAP cinases e STAT3 através de ensaios de luciferase. Acreditamos que a identificação 

do mecanismo pelo qual NS1 provoca essas alterações em vias sinalizadoras poderão ajudar a 

entender o papel de NS1 na patogênese de DENV e, consequentemente, aprofundar os 

conhecimentos acerca dos mecanismos moleculares de usurpação da maquinaria celular e 

subversão do sistema imune utilizada pelos DENV e auxiliar no desenvolvimento de novas 

estratégias terapêuticas para modular a resposta imunológica do indivíduo frente à infecção. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

Avaliar a ativação de vias sinalizadoras e a expressão de proteínas pró-inflamatórias 

em células HepG2 expressando a proteína NS1 de Dengue vírus. 

3.2. Objetivos específicos 

1. Avaliar a atividade transcricional no promotor de IL-6 em células transfectadas 

de forma estável para a expressão de NS1; 

2. Obter clones estáveis de células HepG2 expressando a proteína NS1 de DENV 

a partir de vetor com sequencia kozak otimizada (NS1M);  

3. Avaliar a atividade transcricional das vias STAT3, JNK, ERK em células 

HepG2 e em células transfectadas estavelmente com a proteína NS1 e induzidas ou não com o 

soro fetal bovino através dos Ensaios de Luciferase; 

4. Avaliar a translocação nuclear de ERK1/2 e a ativação de ELK-1 através de 

Western Blot. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Manutenção de Células  

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

mínimo de Eagle (MEM, Gibco) contendo 5% SFB gentamicina (20μg/ml), anfotericina B 

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

HepG2 transfectadas com o vetor pCDNA3 (clone C) ou com o mesmo vetor expressando a 

proteína NS1 (clone 3) de DENV 1 (amostra Mochizuki) foram selecionadas em meio com 

composição similar ao utilizado para manter células HepG2, acrescidas da droga Geneticina 

(G418) para a manutenção dos plasmídeos nas células, e caracterizadas quanto a expressão de 

NS1 (clone 3), geradas durante o doutoramento do Prof. Breno (UFMG) e NS1M (clone 2). 

4.2. Vetores Plasmidiais 

4.2.1. pCDNA3/NS1M 

A sequência codificadora de NS1 de DENV1 foi clonada no vetor pCDNA3 no sítio 

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

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

assim o vetor pcDNA3/NS1M. O mapa genético do vetor (pcDNA3) está no apêndice.  

4.2.2. Vetores para ensaios de atividade de luciferase 

Para identificar os fatores transcricionais envolvidos na regulação da expressão de IL-

6, foram usados um conjunto de plasmídeos que contém a sequência promotora de IL-6 sendo 

três deles com mutações pontuais em diferentes sítios de reconhecimento dos fatores 

transcricionais (Figura 9). Estes plasmídeos foram gentilmente cedidos pelo Dr. Oliver 

Eickelberg (Dept. Medicine II, Justus-Liebig University Giessen).  

Para os ensaios de atividade transcricional das vias sinalizadoras foram empregados 

vetores da família pGL4 (Promega). Estes vetores foram aperfeiçoados para minimizar as 

possibilidades de ligações indesejadas ao DNA e, dessa forma, otimizar os ensaios de 

atividade de luciferase. Além disso, a proteína luciferase expressa por estes vetores estão 

fusionados domínios proteicos que conferem uma instabilidade à luciferase, o que resulta na 

degradação mais rápida da proteína e, consequentemente, um acúmulo por tempo mais restrito 

dentro da célula que permite identificar com mais precisão o período em que as células estão 

com uma atividade transcricional modificada dentro do contexto experimental. 
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Figura 9. Plasmídeos contendo o promotor de IL-6 para ensaio da atividade de luciferase. Nestes plasmídeos o 

gene da luciferase se encontra sob controle da sequencia promotora de Il-6 que é integra no vetor 1, deletada 

para NF-kβ no vetor 2, ,deletada para o promotor de IL-6 no vetor 3 e deletada para AP-1 no vetor 4.  FONTE: 

(EICKELBERG et al., 1999) 

O vetor pGL4.33 [luc2P / SRE / Hygro] contém um elemento de resposta ao soro 

(SER) que dirige a transcrição do gene repórter da luciferase luc2P em resposta a ativação da 

via de sinalização MAPK/ERK. O mapa da sequência do vetor está em anexo. 

O vetor pGL4.44 contém um promotor artificial com sítios para ligação de AP-1 que 

controla expressão do gene da luciferase de vaga-lume (Photinus pyralis) que foi otimizado 

para uma expressão mais eficiente em células de mamíferos. O mapa da sequência do vetor 

está em anexo. 

O vetor pGL4.47 [luc2P / SIE / Hygro] contém cinco cópias do elemento de sis-

indutível (SIE) que dirige a transcrição do gene repórter da luciferase luc2P (Photinus 

pyralis). O mapa da sequência do vetor está em anexo. 
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O vetor pRL-TK contém o gene (cDNA) da luciferase da Renilla, constitutivamente 

expresso, originalmente retirado de Renilla reniformis, que é uma proteína monomérica de 

36kDa, essa proteína pode ser utilizada como repórter da expressão gênica. Esse vetor pode 

ser utilizado juntamente com qualquer outro vetor para co-transfecção em células de 

mamíferos como controle interno de transfecção em ensaios duplos de luciferase. O mapa da 

sequência do vetor está em anexo. 

4.3. Preparo de Bactérias Stellar Quimiocompetentes 

Bactérias hospedeiras Escherichia coli, Stellar (Clontech) foram inoculadas em 50mL 

de meio  LB suplementado com  10 mM de MgSO4 7H20 e 0,2% de glicose e crescidas 16 

horas sob agitação de 180rpm a 37ºC (C24 Incubator Shaker, EDISON, NJ USA) até atingir a 

fase logarítmica média (A600 = 0,4). As células foram mantidas no gelo durante 10 minutos e 

em seguida, sedimentadas a 1500g a 4ºC por 10 minutos. As células foram solubilizadas 

cuidadosamente em 0,5mL de meio A gelado e posteriormente foram adicionados 2,5mL de 

meio B (36% de glicerina, 12% de PEG-(MW7500), 12mM de MgSO4 7H20 adicionado ao 

caldo LB (pH 7,0) esterilizadas por  filtração e então, homogeneizadas. Alíquotas de 100µL 

foram congeladas a -80ºC (NISHIMURA et al., 1990). 

4.3.1. Transformação de Bactérias 

O tubo contendo a bactéria competente foi retirado do congelador (-80ºC) e incubado 

em banho de gelo por 10 minutos. O plasmídeo foi adicionado ao tubo contendo bactérias 

competentes que foram suavemente agitados e imediatamente incubados em gelo por 30 

minutos. Após este tempo, foi feito o choque térmico incubando-se os tubos a 42ºC por 45 

segundos e novamente em gelo por 2 minutos. A seguir, foi adicionado 500µl de Meio LB 

sem antibióticos a cada tubo, os quais foram incubados a 37ºC por 60 minutos. As bactérias 

foram semeadas em placas de Petri contendo LB ágar (5% p/v ágar, 0.5% p/v extrato de 

levedura, 0.1% p/v triptona, 0.5% p/v NaCl, pH 7.5) contendo os antibióticos para seleção das 

bactérias transformadas. 

4.3.2. Extração do DNA Plasmidial (MIDI-PREP) 

A extração em média escala foi feita com a utilização do kit PureYield Plasmid DNA 

Purification System (Promega). Este sistema permite a purificação plasmidial com baixos 
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níveis de endotoxina, sendo adequado para uso em transfecções. Para purificação de DNA 

foram utilizadas as instruções fornecidas pelo fabricante. 

4.3.3. Tranfecção de células com fosfato de cálcio e seleção clonal 

Esta técnica foi adaptada de Sambrook e colaboradores, 1989. As células HepG2 

foram semeadas em placas plásticas (10 cm de diâmetro) até atingirem a confluência de 40%, 

no dia da transfecção a monocamada de células atingiram 50% de confluência,  quando então 

o meio de cultura foi removido e substituído por meio fresco. Uma hora após a troca de meio, 

as células foram transfectadas com 15ug do DNA plasmidial (NS1M). Para isto, a solução de 

DNA teve seu volume final ajustado para 450ul com água mili-Q. Foram adicionados à 

suspensão de DNA 50ul de CaCl2 2,5M, e a solução foi homogeneizada no vórtex. 

Em seguida, em um tubo de 50mL (Falcon) estéril, foram adicionados 500 ul de HeBS 

2x (16,4g de NaCl; 11,9 de HEPES; 0,21g de Na2HPO4). A mistura DNA/CaCℓ2 foi então 

gotejada sobre o tampão HeBS 2×, sob homogeneização vigorosa no vórtex. Após esse 

procedimento, a solução foi incubada por 40 minutos à temperatura ambiente, foi observada 

nessa etapa, a formação de um precipitado. Em seguida, 1mL do precipitado obtido foi 

gotejado sobre a monocamada de células e mantidas assim na estufa a 37ºC por cerca de 24h.  

Após 24 horas, o meio de cultura foi substituído por um meio de cultura fresco 

contendo 800μg/ml de geneticina (G418, Invitrogen, SP). Após, aproximadamente três 

semanas da transfecção, os clones celulares selecionados foram coletados para uma placa de 

24 câmaras, expandidos e congelados. 

4.4. Ensaio de Luciferase 

Para realização dos ensaios, vários desenhos experimentais foram testados para 

viabilizar a analise da atividade do promotor IL-6 em células transfectadas de forma estável 

para a expressão de NS1, assim como a atividade transcricional de cada uma das vias 

sinalizadoras de MAP cinases (STAT3, JNK e ERK). Após a lise das células para a obtenção 

das amostras foi realizado a extração de proteínas totais e as leituras foram realizadas de 

acordo com as instruções do fabricante (Promega). 

Brevemente, as amostras foram diluídas 20 vezes e um volume de 10µl de cada extrato 

proteico foram utilizados para a leitura em tubos descartáveis apropriados. Então foram 

acrescentados em cada poço 50µl de luciferina à temperatura ambiente, segundos antes da 
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leitura. Os valores de atividade de luciferase foram detectados através das leituras de 

luminescência de 10 segundos realizadas em luminômetro. A seguir, a reação foi interrompida 

com a adição de 50µl da solução de Stop&Glo, que inativa a enzima “firefly” luciferase 

(luciferase de vagalume), e fornece substrato para a luciferase de Renilla sp, cuja 

fluorescência é obtida a 480 nm pelo equipamento (Lumat LB 9501 – LBBM/UFOP). Para a 

normalização dos resultados, os valores obtidos para cada amostra nos ensaios de luciferase 

foram divididos pelos valores desta amostra obtido no ensaio de Renilla luciferase. Assim, as 

variações na eficiência da transfecção foram corrigidas. Posteriormente, os valores foram 

utilizados na elaboração do histograma no software Prism 3.0. 

4.4.1.  Análise da atividade transcricional no promotor de IL-6 em células 

transfectadas  de forma estável para a expressão de NS1 

Para verificar atividade transcricional no promotor de IL-6 nas células HepG2 e nos 

clones CLC (vetor vazio) e CL3/NS1 (vetor contendo o DNA plasmidial), estas foram 

implantadas em placas de 24 poços (1x10
5
 células/poço). Após 48 horas, estas células foram 

transfectadas com vetores contendo o gene da luciferase sob controle da sequência promotora 

de IL-6, nesta situação foram usados quatro plasmídeos. Cada um destes plasmídeos contém a 

sequência promotora de IL-6 sendo três deles com mutações pontuais em diferentes sítios de 

reconhecimento dos fatores transcricionais, conforme mostrado na figura 9. Estas células 

foram transientemente transfectadas com Lipofectamina (Invitrogen) segundo as instruções do 

fabricante e co-transfectadas com o plasmídeo pRL-TK (Promega) e com os plasmídeos 

pCDNA3 (CLC) e pCDNA3/NS1 (CL3). Após 24 horas, foram realizados os estímulos com o 

SFB a 20% durante 1 hora, as células foram então lisadas e armazenadas a -20ºC de acordo 

com instruções do fabricante do kit utilizado (Dual Luciferase assay System - Promega).  

4.4.2. Análise da ativação transcricional de vias sinalizadoras MAP cinases e 

células HepG2 induzidas ou não com soro fetal bovino 

Para verificar a atividade transcricional de sinalizadoras de MAP cinases, as células 

HepG2 foram implantadas em placas de 24 poços (1,0 x 10
5
 células/poço). No dia seguinte, 

estas células foram carenciadas de SFB, com a presença do meio DMEM HighGlicose (HG) 

com 0,5% de Soro Fetal Bovino (SFB). Após 24 horas as células foram transfectadas 

transientemente com Lipofectamina (Invitrogen) seguindo as instruções do fabricante, e com 

os plasmídeos pGL4.47, pGL4.44, e pGL4.33, repórteres das vias STAT3, JNK e ERK 
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respectivamente e co-transfectadas com o plasmídeo pRL-TK (Promega) que contém o gene 

repórter construtivamente expresso da Renilla-luciferase. A indução com SFB10% ocorreu 

após a transfecção das células com os plasmídeos. Sendo cada via analisada correspondente à 

um grupo experimental. Após 24 horas, as células foram então lisadas e armazenadas a -20ºC 

de acordo com instruções do fabricante do kit utilizado (Dual Luciferase assay System - 

Promega). 

4.4.3. Análise temporal da ativação transcricional da via de STAT3/JNK/ERK em 

células HepG2 induzidas ou não o soro fetal bovino  

Com o intuito de verificar a atividade transcricional de cada uma das vias de MAP 

cinases separadamente, as células HepG2 e foram semeadas em placas de 24 poços (1,0 x 10
5
 

células/poço). No dia seguinte, estas células foram carenciadas com a presença do meio 

DMEM HighGlicose (HG) com 0,5% de Soro Fetal Bovino (SFB). Após 24 horas as células 

foram transfectadas transientemente com Lipofectamina (Invitrogen) seguindo as instruções 

do fabricante. As células foram transfectadas com o plasmídeo  pGL4.47, repórter da via 

STAT3, com o plasmídeo pGL4.44, repórter da via JNK e finalmente, com o plasmídeo e 

pGL4.33, repórter da via de ERK e co-transfectadas com o plasmídeo pRL-TK (Promega) que 

contém o gene repórter construtivamente expresso da Renilla-luciferase. Após 4 horas, foram 

realizados os estímulos com o SFB 20%, as células foram então lisadas 1, 3 e 5 horas após a 

indução, e armazenadas a -20ºC de acordo com instruções do fabricante do kit utilizado (Dual 

Luciferase assay System - Promega) para proceder à realização do ensaio de Luciferase. 

4.4.4. Análise da ativação transcricional de STAT3/JNK/ERK em células 

transfectadas estavelmente e induzidas ou não com soro fetal bovino 

Para verificar a atividade transcricional de MAP cinases nas células HepG2 e nos 

clones C (pcDNA3), clone 3 (pcDNA3/NS1), e clone 2(pcDNA3/NS1M), estavelmente 

transfectados no melhor tempo estipulado experimentalmente conforme metodologia descrita 

no item anterior, as células foram implantadas em placas de 24 poços (1,0 x 10
5
 células/poço). 

No dia seguinte, estas células foram carenciadas com a presença do meio DMEM 

HighGlicose (HG) com 0,5% de Soro Fetal Bovino (SFB). Após 24 horas as células foram 

transfectadas transientemente com Lipofectamina (Invitrogen) seguindo as instruções do 

fabricante, com o plasmídeo pGL4.47, repórter das via STAT3, com o plasmídeo pGL4.44, 

repórter da via JNK e finalmente com o plasmídeo e pGL4.33, repórter da via de ERK e co-
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transfectadas com o plasmídeo pRL-TK (Promega) que contém o gene repórter 

construtivamente expresso da Renilla-luciferase. 

4.5. Extração de Proteínas Nucleares 

Células HepG2 tratadas ou não com inibidores de proteínas cinases ou induzidas ou 

não com SFB 20%  foram cultivadas em placas NUNC de 10 cm, com no máximo 80% de 

confluência e coletadas, mediante o uso de um bastão de borracha em 1,5mL de PBS 1x, e 

transferidas para um tubo eppendorf de 2,0ml. Em seguida, as células foram sedimentadas á 

4ºC e à 3000rpm por três minutos, em uma centrífuga Eppendorf, modelo 5417R. O 

sobrenadante foi então descartado, o pellet foi ressupendido em 1,5ml de tampão de lise 

(10mM HEPES pH 7,9, 10mM KCl, 0,2mM EDTA, 1mM DTT) sob agitação intensa e 

incubado no gelo por 5 minutos. Os núcleos assim obtidos foram sedimentados à 2000rpm 

por dois minutos, e o sobrenadante foi descartado cuidadosamente tentando eliminar o maior 

volume de possível. Os núcleos foram re-solubilizados em com 100l de tampão de extração 

(20mM HEPES 7,9, 0,42M NaCl, 2mM EDTA, 1mM DTT, 1mM PMSF, 0,6uM Leupeptina, 

25mU/ml Aprotinina) e incubados no gelo por 30 minutos. 

Finalmente, as amostras foram centrifugadas a 4°C e 12.000 rpm por 15 minutos. O 

sobrenadante foi coletado, e a concentração das proteínas nucleares determinada por 

espectrofotometria através do "Kit Bio-Rad Assay" (Bio-Rad Laboratories USA). As 

proteínas foram aliquotadas e mantidas a -70ºC até o momento do uso. 

4.5.1. Western blot 

Análise de vias sinalizadoras intracelulares foi feita pela técnica de transferência de 

Western. Após a determinação da concentração de proteínas em cada amostra pelo método de 

Bradford, foram fracionadas em gel de poliacrilamida/SDS(PAGE) 12%, a 60V/100V por 

2:30 horas, amostras contendo 30μg de proteínas. Em seguida, transferiu-se para membrana 

de nitrocelulose, por 1:20 horas, usando o Mini Trans-Blot Eletrophoretic Tranfer Cell (Bio-

Rad, Brasil). As membranas foram então bloqueadas por uma hora, a temperatura ambiente, 

utilizando-se PBS 1x contendo 0,1% de Tween-20 e 5% de leite em pó desnatado. A seguir, 

as membranas foram lavadas três vezes por cinco minutos, em PBS1x, contendo 0,1% de 

Tween-20 e incubadas overnight a 4ºC com anticorpo primário, em PBS1x contendo 5% (p/v) 

de albumina sérica bovina (BSA) e 0,1% de Tween-20. Os anticorpos primários usados foram 

para ERK: anti pERK monoclonal de coelho diluído 1:1000 e para ELK-1: anti ELK-1  
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monoclonal de coelho diluído 1:1000. Após incubação overnight, as membranas foram 

lavadas novamente e incubadas por 1h, a temperatura ambiente, com o anticorpo secundário 

anti-coelho (utilizado para ERK e ELK-1, na diluição de 1:3000, em PBS1x contendo 5% 

(p/v) de albumina sérica bovina (BSA) e 0,1% de Tween-20.  

Em seguida, uma última seção de lavagens em PBS/Tween 20 e, as membranas foram 

então incubadas com solução reveladora ECL-Plus” usando um sistema de detecção de 

quimioluminescência como descrito nas instruções dos fabricantes (Catálogo número W1015, 

Promega, Madison, WI, USA), por 3 minutos e expostas contra filme de raio-X (Kodak) e 

reveladas utilizando-se revelador e fixador (Kodak).  

Após a detecção das bandas, as membranas foram lavadas com PBS/Tween 20, três 

vezes de cinco minutos e bloqueadas novamente por uma hora, a temperatura ambiente, 

utilizando-se PBS 1x contendo 0,1% de Tween-20 e 5% de leite em pó desnatado, em 

seguida, lavadas da mesma maneira e incubadas overnight a 4ºC com o anticorpo monoclonal 

de camundongo anti-β-actina diluído 1:2000 (Catálogo número A1978, Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO). Após incubação overnight, as membranas foram lavadas e incubadas por 1h, a 

temperatura ambiente, com o anticorpo secundário de camundongo conjugado a peroxidase, 

diluído 1:5000 (Catálogo número A4416, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) e, seguindo o 

descrito acima, as membranas foram reveladas. A análise densitométrica da intensidade das 

bandas do Western blot foi realizada usando o System Alpha Innotech by Alpha View Analise 

software V.3.0.0.0. 

4.6. Análise estatística 

Os dados foram analisados pelo programa GraphPad Prism 3.0 software. As diferenças 

entre os grupos induzidos e não induzidos foram consideradas significantes quando o valor de 

p foi menor ou igual a 0,05, através do teste t-Student. Alterações entre os grupos induzidos 

pelo soro fetal bovino foram analisadas pelo teste de variância Univariada (ANOVA-one way) 

Para os dados que não assumem a distribuição gaussiana utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis 

seguido de pós-teste de Dunns. Para os dados que assumem a curva gaussiana, empregou-se o 

teste ANOVA one-way, seguido pelo pós-teste de Bonferroni. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Análise da atividade transcricional no promotor de IL-6 em células 

transfectadas de forma estável para a expressão de NS1 

Como já foi demonstrado que células expressando NS1 apresentam uma maior 

atividade transcricional de NF-kβ, uma via sabidamente reguladora da expressão de proteínas 

pro-inflamatórias, e que dados da literatura mostram altos níveis de IL-6 no plasma de pessoas 

infectadas (CLYDE; KYLE; HARRIS, 2006), foi verificado se a expressão de NS1 em células 

HepG2 é capaz de alterar a atividade transcricional no promotor de IL-6. 

Para isso, células expressando ou não esta proteína, CL3 e CLC, respectivamente, 

foram transfectadas com vetores contendo o gene da luciferase sob controle da sequência 

promotora de IL-6 na sua forma integra ou mutada em sítios específicos aos quais seus 

principais moduladores transcricionais se ligam, conforme descrito na seção materiais e 

métodos. Corroborando os dados da literatura sobre a elevação da expressão de IL-6 nos 

pacientes infectados com DENV, os resultados deste ensaio indicaram que a atividade 

transcricional no promotor de IL-6 mostrou-se maior na célula expressando NS1 quando 

comparado à célula controle (CLC) (Figura 10). 

 

Figura 10.:Análise da ativação transcricional no promotor de IL-6 nos clones C e 3. Células dos clones C e 3 

(NS1) foram cultivadas em placas de 24 poços, transfectadas transientemente com os vetores pRL-TK e 

pLuc/IL-6 (1 vetor íntegro, 3 vetor mutado no sítio de ligação de C/EBP e 4 vetor mutado no sítio de ligação de 

AP-1). O histograma representa, em unidades relativas, os valores de atividade de luciferase (codificada por 

pLuc/IL-6), já corrigidos pelos valores obtidos da luciferase emitida pela enzima Renilla (codificada por pRL-

TK).
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Ainda, o resultado mostrou que o fator transcricional AP-1 parece ser importante para 

a manutenção da expressão de IL-6 em ambas as células, visto que a mutação no seu sítio de 

ligação no promotor resultou na diminuição da atividade de luciferase em ambas as células. 

Adicionalmente, este ensaio demonstrou que na célula expressando NS1 os fatores 

transcricionais da família NF-kβ parecem não atuar como moduladores positivos da expressão 

de IL-6, uma vez que a mutação no seu sítio no promotor não resultou em mudanças na 

atividade transcricional do promotor analisado quando comparados com os dados obtidos de 

células transfectadas com o vetor contendo o promotor integro de IL-6 (amostras 

transformadas com plasmidio 1). 

Este resultado sugere que, apesar de já ter sido demostrado que a proteína NS1 modula 

a atividade transcricional das proteínas da via de NF-kβ, ao menos para modulação de IL-6 

esta via não parece ser a responsável pela modulação positiva da expressão de IL-6. Ao 

contrário, a atividade transcricional de AP-1 parece apresentar alterações ocasionadas pela 

expressão de NS1 e pode estar sendo modulada por esta proteína viral como um instrumento 

na modificação do perfil de expressão de importantes proteínas pro-inflamatórias, como IL-6. 

5.2 Análise da atividade transcricional da via de JNK em células transformadas 

de forma estável ou transiente para a expressão de NS1 

Para analisar a atividade transcricional da via de JNK, uma das vias que podem ativar 

AP1, as células dos clones C e 3 (clones estáveis transformados com os vetores pCDNA3 e 

pCDNA3/NS1, respectivamente), foram cultivadas em placas de 24 poços, e transfectadas 

com o vetor contendo o gene da luciferase sob controle de um promotor contendo sequências 

de NF-kβ, com o objetivo de verificar a reprodutibilidade dos dados já publicados por nosso 

grupo, e com um vetor contendo o gene da luciferase sob controle de uma pequena sequência 

promotora contendo sítios para ligação do fator transcricional AP-1 (vetor pGL4.44, repórter 

da via das MAPK JNK). Os resultados mostraram que nas células expressando NS1, ambos os 

fatores transcricionais possuem uma atividade aumentada (Figura 11 A e B). 

A atividade transcricional de NF-kβ nas células CL3 é cerca de 17 vezes superior ao 

observado para CLC. Para JNK, a atividade é oito vezes superior nas células expressando 

NS1. Este resultado sugere que NS1 possa desempenhar um importante papel modulador de 

vias sinalizadoras e que outras vias ainda não investigadas, além de NF-kβ e MAPK, possam 

também estar sendo moduladas neste modelo celular. 
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  NF-κβ     JNK 

A B  

Figura 11.: Análise da ativação transcricional de NF-Kβ e JNK. O histograma representa, em unidades 

relativas, os valores de atividade de luciferase de células controle (CLC) ou células expressando NS1 (CL3). 

 

Apesar de não termos realizado um ensaio de ELISA para detecção de IL-6, o ensaio 

de luciferase sugere que esta citocina realmente esteja com níveis de expressão mais elevados 

nas células CL3 em função da modulação de vias sinalizadoras. Como não temos referencia 

dos níveis de expressão de NS1 nestas células, visto que o vetor pCDNA3 expressa suas 

proteínas de forma constitutiva, um ensaio de luciferase em células HepG2 transientemente 

transfectadas para avaliar se a expressão de NS1 em diferentes níveis ocasiona em alterações 

também na intensidade da ativação transcricional de NF-kB e AP1. 

Para isso, células HepG2 parentais foram transfectadas com os vetores pRL-TK e 

pGL3/NFkB além de 1ug do vetor pCDNA3 ou com 1ug do vetor pCDNA3/NS1. Ainda, um 

terceiro grupo de células foram transfectadas com 0,5ug de cada um dos vetores. Assim, nos 

certificamos que todos os grupos experimentais receberam 1ug de DNA. A escolha do ensaio 

para NF-kB é explicada pelo sinal mais robusto deste repórter quando comparado a AP1 ou 

mesmo IL-6. Após a transfecção, as células foram mantidas na estufa por 36hs para que a 

proteína NS1 pudesse ser expressa e exercer alguma alteração fenotípica. A seguir, o lisado 

foi utilizado para realização do ensaio (Figura 12). 

* 
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Figura 12.: Análise da ativação transcricional de NF-KB em células transientemente transfectadas. O 

histograma representa, em unidades relativas, os valores de atividade de luciferase de células transfectadas com 

vetores pCDNA3 e/ou pCDNA3/NS1 em diferentes combinações. Os dados estão representados como média + desvio 

padrão, onde (*) (p≤ 0,05), e (**) (p≤ 0,005) indica diferença estatística  significativa entre os grupos (teste t-Student). 

 

Os resultados mostraram que mesmo em ensaios de transfecção transiente NS1 

aumenta a atividade transcricional de NF-kB. Entretanto, o resultado mais curioso foi 

observado nas células transfectadas com 0,5ug de cada vetor. Nestas células, a atividade 

transcricional de NF-kB mostrou-se superior ate mesmo a células transfectadas com o dobro 

da quantidade do vetor pCDN3/NS1. Este resultado sugere que a atividade transcricional de 

NF-kB pode modulada em função da concentração de NS1, o que poderia explicar os 

resultados observados para expressão de IL-6. 

Para descartar a possibilidade de um artefato no ensaio, repetimos a analise utilizando 

o vetor pCDNA3/NS1M que, em comparação com o vetor pCDNA3/NS1 anteriormente 

utilizado, possui uma modificação na sua sequencia de kozak que consiste na sequencia 

nucleotídica próxima ao códon de inicio da tradução do mRNA em células eucariotas (Figura 

13).

** 

* 
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Figura 13.: Sequencia de Kozak. Com o objetivo de aumentar a eficiência da expressão de NS1 foram feitas 

modificações na sequencia de Kozak nos vetores recombinantes utilizados para transfecção de células HepG2. 

 

No vetor pCDNA3/NS1M esta sequencia foi alterada para aumentar a probabilidade 

de que o mRNA possa ser lido na janela de leitura correta e, consequentemente, os níveis de 

expressão da proteína NS1 possam ser mais elevados. O ensaio foi realizado simultaneamente 

ao anterior e estão representados abaixo (Figura 14). 

 

 

Figura 14.: Análise da ativação transcricional de NF-KB em células transientemente transfectadas. O histograma 

representa, em unidades relativas, os valores de atividade de luciferase de células transfectadas com vetores pCDNA3 e/ou 

pCDNA3/NS1M (com modificação na sequencia de kozak) em diferentes combinações. Os dados estão representados como 

média + desvio padrão, onde (**) (p≤ 0,005), e (***) (p≤ 0,0005) indica diferença estatística  significativa entre os grupos (teste 

t-Student).

*** 

** 
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Os resultados mostraram-se similares aos representados na figura 12. Entretanto, nota-

se que a diferença da atividade transcricional de NF-kB entre as células expressando NS1 e 

controle são ainda maiores que aquelas observadas com o vetor sem as modificações na 

sequencia de kozak. Estes resultados indicam que os níveis de expressão de NS1 devem ser 

controlados para um melhor entendimento do seu envolvimento na modulação da atividade de 

fatores transcricionais e de genes alvos destes elementos regulatórios. 

Para avaliar se a modulação da via  de JNK também é alterada em função de variações 

na concentração de plasmídeos, resultantes do uso de diferentes concentrações de plasmídeos 

para transfecção, a análise da ativação desta via foi repetida em células parentais 

transientemente transfectadas. Para isso, células HepG2 foram cultivadas em placas de 24 

poços, e transfectadas com pGL4.44 e com quantidades variadas dos plasmídeos pcDNA3 e 

pcDNA3/NS1M de modo que nem  mesmo as diferenças de quantidade de DNA utilizado nas 

transfecções fossem eliminadas e que qualquer fenômeno pudesse ser atribuído somente a 

sequência codificadora de NS1. 

Os resultados mostraram que a via de JNK possui uma atividade aumentada nas 

células com uma relação dose dependente da sequência codificadora de NS1, comprovando 

que a proteína NS1 modula positivamente a via de JNK (Figura 15). 

      

                                                    JNK 

 

Figura 15.: Análise da ativação da via de JNK. O histograma representa, em unidades relativas, os valores de atividade de 

luciferase de células HepG2 transfectadas transientemente com os plasmídeos pcDNA3 e pcDNA3/NS1M. Os dados estão 

representados como média + desvio padrão, onde (*) (p≤ 0,05), e (***) (p≤ 0,0005) indica diferença estatística  significativa 

entre os grupos (teste t-Student).

(ng) 

(ng) 
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 Estes dados sugerem fortemente que, neste modelo celular, além do papel de modulador 

de NF-kβ, NS1 parece exercer um papel modulador também da via de JNK que, por sua vez, 

poderiam alterar a atividade transcricional de AP1. 

De fato, dados do nosso grupo corroboram esta hipótese. Quando células CLC e CL3 

foram tratadas por diferentes tempos com SFB a 20%, nas células expressando NS1 houve 

uma diminuição da ativação de AP-1 evidenciado pela diminuição de sua capacidade de se 

ligar as suas sequências alvo no DNA. Tais observações foram extraídas de um ensaio de 

ligação ao DNA denominado BandShift no qual o extrato de proteínas das células, após estas 

terem sido estimuladas com SFB 20% por diferentes tempos, foi incubado com pequenos 

segmentos de DNA dupla fita com sequências correspondentes a sequência alvo de AP-1 

marcadas radiotivamente. 

Em seguida, estes complexos DNA/proteínas foram resolvidos eletroforeticamente em 

géis de acrilamida e depois expostos contra filmes de raio X de modo que o surgimento de 

bandas escuras correspondem a retenção de moléculas de DNA radioativo por proteínas AP-1 

fosforiladas/ativadas e a ausência de bandas escuras correspondem a ausência destas proteínas 

na sua forma ativa. Ou seja, na presença de NS1, de alguma forma, os sinais elicitados pela 

indução das células com SFB foram bloqueados, dissipados ou desviados e não alcançaram as 

proteínas cFOS e cJUN (AP-1) (Silva, 2007 – Tese de doutorado). 

Um outro dado prévio de nosso grupo fornece evidências de que NS1 pode estar modulando a 

via MEK/ERK pois, ao avaliar os níveis de translocação nuclear das cinases ERK, que são 

residentes no citoplasma e só se deslocam para o núcleo para fosforilar seus alvos quando é 

ativada/fosforilada por MEK, verificamos que na presença de NS1 a translocação de ERK é 

diminuída em relação a célula controle (Silva, 2007 – Tese de doutorado). Ou seja, NS1 pode 

estar impedindo a passagem dos sinais até MEK o que resultaria na diminuição da ativação de 

ERK. Por sua vez, com menos proteínas ERK no núcleo os níveis de fosforilação de cFOS 

diminuem e assim AP-1 teria menos capacidade de se ligar ao DNA cFOS, segundo a 

literatura, é ativada predominantemente pela via MEK/ERK, uma das vias das MAPK que 

responde por estímulos de desencadeados por hormônios e fatores de crescimento. Já as 

proteínas cJUN são ativadas tanto pela via MEK/ERK como também pela via de JNK que é 

também conhecida por uma via que responde a estímulos de estresse. Dessa forma, torna-se 

necessário investigar qual ou quais destas vias dentro das MAPK poderia estar sendo 
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efetivamente modulada por NS1 e, em último caso resultando na diminuição da atividade 

funcional do heterodímero AP-1. 

Entretanto, este raciocínio não condiz com os dados de luciferase demonstrados há 

pouco. Uma explicação para esta divergência é que este vetor de luciferase para AP-1 

(pGL4.44) é tido como um vetor adequado para avaliar a ativação transcricional transduzida 

principalmente pela via de JNK. Dessa forma, se o provável mecanismo de ação de NS1 na 

modulação da atividade de AP1 estiver relacionado com a modulação da via de ERK, com 

vetor pGL4.44 poderíamos estar observando um outro fenômeno não diretamente relacionado 

com a o papel de AP1 na modulação da expressão de IL-6 em resposta a expressão de NS1 

nas células HepG2. 

5.3. Análise da ativação transcricional de vias sinalizadoras em células HepG2 

induzidas ou não com soro fetal bovino 

Para provar a hipótese de que a expressão de NS1 poderia modular a atividade 

transcricional de AP1 através de outras vias que não a JNK, novos ensaios de luciferase foram 

realizados com o pGL4.33, que reporta a atividade da via de ERK, pois apresenta sítios de 

ligação para o fator transcricional ELK-1, o principal alvo das cinases ERK. Similarmente, os 

ensaios também forma realizados com o vetor pGL4.47, reporter da via de STAT3, principal 

via efetora de IL6. 

Nestes ensaios, as células foram induzidas ou não com SFB 10%, e 24 horas após à 

transfecção dos plasmídeos as células foram lisadas para obtenção das proteínas totais. As 

células HepG2 foram cultivadas em placas de 24 poços e transientemente transfectadas com 

vetores da família pGL4, sendo esses vetores, o pGL4.47 repórter da via STAT3, com o 

plasmídeo pGL4.44, repórter da via JNK e com o plasmídeo e pGL4.33, repórter da via de 

ERK e co-transfectadas com o plasmídeo pRL-TK (Promega) que contém o gene repórter 

construtivamente expresso da Renilla-luciferase, conforme descrito na metodologia. 

Na maioria das células, STAT3, um membro da família de fatores de transcrição 

STAT, de acordo com Brantley, et al 2008, está inativada no citoplasma ou na superfície da 

célula, receptores específicos podem se ligar a IL-6, LIF ou outros membros da família de IL-

6, e ativar JAK1 e JAK2 associada ao receptor tirosina-cinase de proteína na face intracelular. 

Uma vez ativado, JAKs fosforilam e ativam STAT3, promovendo a sua dimerização e a 

translocação para o núcleo. Já nas MAKP, em geral, a via ERK 1/2 é ativado por estímulos 
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proliferativos, enquanto as vias JNK e p38 são ativadas por estresses extracelulares, tais como 

luz ultravioleta, calor, e choque osmótico (PEARSON et al., 2001). 

Afim de avaliar a ativação dessas três vias sinalizadoras de MAP cinases, as células 

foram induzidas com o SFB 10% e processadas para extração de proteínas totais 24 horas 

apos a transfecção (Figura 16).  

Os resultados mostraram que na via de STAT3 e JNK, houve aumento da atividade 

transcricional, quando induzidas com o SFB 10% (Figura 16). No entanto, para avia de ERK 

não foram observadas diferenças na ativação da via nas condições adotadas para este 

experimento. Esta ausência de ativação pode ser explicada pelo fato da via de ERK ser 

ativada de forma rápida e, que os vetores da família pGL4 expressarem luciferases mais 

instáveis que não se acumulam por longos períodos. Dessa forma, para estabelecer o tempo da 

atividade transcricional das vias analisadas, quando as células são induzidas com o soro fetal 

bovino, experimentos complementares foram realizados para avaliar a melhor condição 

experimental para o estudo destas vias. 

 

 

Figura 16:  Análise da ativação transcricional de vias sinalizadoras em células HepG2 induzidas ou não com 

soro fetal bovino. Células HepG2 induzidas ou não com SFB 10% após transfecção. Os dados estão 

representados como média + desvio padrão, onde 
(*) 

(p≤ 0,05) e 
(***) 

(p≤ 0,0005) indica diferença estatística 

significativa entre os grupos não-induzido e induzido (teste t-Student). 
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5.4. Análise da ativação transcricional das vias de STAT3, JNK e ERK em células 

HepG2 induzidas ou não com soro fetal bovino por diferentes tempos. 

Neste ensaio, quatro horas pós transfecção, foram realizados os estímulos com o SFB 

20%, as células foram então lisadas 1, 3 e 5 horas após a indução. Cada placa de 24 poços foi 

semeadas com células HepG2, transfectadas com os vetores pGL4.47, pGL4.44 ou pGL4.33 e 

co-transfectadas com o plasmídeo pRL-TK (Promega) que contém o gene repórter 

construtivamente expresso da Renilla-luciferase, conforme descrito na metodologia. 

Para a via de STAT3, em todos os tempos analisados, a atividade transcricional 

mostrou-se significativa nas células induzidas com soro, sendo que no tempo de uma hora 

essa atividade foi mais aumentada em relação aos outros tempos analisados (Figura 17). 

Segundo Lee, et al 2008, muitos estímulos extracelulares induz uma máxima 

fosforilação e atividade da MAP cinase dentro de uma hora. Como já foi demonstrado, a via 

de STAT3 pode ser ativada diretamente por estímulos extracelulares, ou indiretamente através 

de proteínas Janus Kinase (JAK/STAT) dentro da célula. Uma vez ativada, a via de STAT3 

pode induzir a produção de proteínas inflamatórias dentro do núcleo como resposta celular à 

um evento de ativação transcricional. Proteínas da família STAT estão presentes no 

citoplasma e tornam-se ativadas através de fosforilação de tirosina e depois migram para o 

núcleo para a ativação do gene. Anteriormente foi mostrado que, em contraste com outras 

proteínas da família STAT, STAT3 é ativada rapidamente (dentro de 3 horas) após a infecção 

pelo DENV (HO et al., 2005). 

Já na via de JNK, a atividade transcricional mostrou-se aumentada no tempo de uma e 

cinco horas após as células serem induzidas com soro (Figura 18). A cinase C-jun N-terminal 

(JNK) encontra-se na via de MAPK e são proteínas também conhecidas como proteínas 

cinase ativadas por estresse, são ativadas por estresses ambientais e genotóxicos, bem como 

pela infecção viral e têm papéis importantes na inflamação e no tecido homeostático, segundo 

Holloway, et al 2008.  
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Figura 17: Análise da ativação transcricional da via de STAT3 em células HepG2 induzidas ou não com 

soro fetal bovino. Células HepG2  foram induzidas ou não com  SFB 20% e lisadas 1, 3 e 5 horas pós 

indução. Os dados estão representados como média + desvio padrão, (n = 6), onde 
(**) 

(p≤ 0,005) e 
(***) 

(p≤ 

0,0005)  indica diferença estatística significativa entre os grupos não-induzido e induzido (teste t-Student).  

 

Proteínas da família JAK cinases podem ser ativadas quando estimuladas com SFB 

20%, de acordo com a literatura quando essas proteínas são ativadas elas podem fosforilar 

proteínas jusantes envolvidas na transdução de sinal, como proteínas da família STAT e 

consequentemente modular a expressão gênica. Proteínas STAT são ativadoras de transcrição 

de diversos genes e são ativadas por proteínas Janus kinase (JAK). 

No gráfico abaixo, a atividade transcricional de JNK nas células HepG2 induzidas 

como soro foi mais aumentada no tempo de uma hora, sugerindo que, em tempos mais curtos 

a atividade de luciferase tende a ser expressa em maiores níveis. Da mesma forma, em uma 

hora essa atividade também foi mais aumentada quando comparadas a outros grupos 

analisados.  
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Figura 18: Análise da ativação transcricional da via de JNK em células HepG2 induzidas ou não com soro 

fetal bovino. Células HepG2  foram induzidas ou não com  SFB 20% e lisadas 1, 3 e 5 horas pós indução. Os 

dados estão representados como média + desvio padrão, (n = 6), onde 
(*) 

(p≤ 0,05) indica diferença estatística 

significativa entre os grupos não-induzido e induzido (teste t-Student). Letras a e b indicam diferenças entre 

os grupos induzidos (Teste One-Way ANOVA, pos-teste de Dunns). 

 

Por fim, para a via de ERK, a atividade transcricional mostrou-se alterada 

principalmente no tempo de três horas após as células serem induzidas com soro (Figura 19). 

As MAPK ERK e JNK são responsáveis pela ativação das proteínas cFOS e cJUN 

respectivamente, que por sua vez, se juntam para formar o hetero-dímero AP-1. cFOS, 

segundo a literatura, é ativada predominantemente pela via MEK/ERK, uma das vias das 

MAPK que responde por estímulos de desencadeados por hormônios e fatores de crescimento, 

já as proteínas cJUN são ativadas tanto pela via MEK/ERK como também pela via de JNK. A 

ativação da via de ERK mostrou aumentada quando as células foram induzidas com o SFB 

20% durante três horas, e entre os grupos induzidos com o soro essa atividade foi 

substancialmente mais aumentada, o que sugere que em três horas de indução com um 
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estímulo extracelular como o soro, a via de ERK é ativada, podendo fosforilar ativar c-FOS e 

c-JUN. 

 

 

Figura 19:  Análise da ativação transcricional da via de ERK em células HepG2 induzidas ou não com soro 

fetal bovino. Células HepG2  foram induzidas ou não com  SFB 20% e lisadas 1, 3 e 5 horas pós indução. Os 

dados estão representados como média + desvio padrão, (n = 6), onde 
(***) 

(p≤ 0,0005) indica diferença 

estatística significativa entre os grupos não-induzido e induzido (teste t-Student). Letras a, b e c  indicam 

diferenças entre os grupos induzidos (Teste One-Way ANOVA, pos-teste de Bonferroni). 

 

5.5. Análise da ativação transcricional em células HepG2 e em células 

estavelmente transfectadas com NS1 

Uma vez determinado os tempos de indução de células HepG2, com o soro fetal 

bovino para confirmação da atividade transcricional de cada uma das vias analisadas, 

ensaios complementares de luciferase com células expressando NS1 de forma estável 

foram realizados, com o intuito de avaliar possíveis modulação de vias de MAP cinases. 

Para isso, uma nova seleção clonal foi realizada para obtenção de um clone celular 

expressando estavelmente a proteína NS1 a partir do vetor pcDNA3/NS1M, que sofreu 

modificações na sequencia de kozak para garantir maior eficiência na tradução dos 

mRNAs para proteína NS1. Baseado nos resultados obtidos com uso deste vetor em 

transfecções transientes (figuras 14 e 15) a geração deste clone a partir desta construção foi 

considerada importante para corroborar os resultados obtidos com o clone 3 a partir deste 
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momento no trabalho. A seleção dos clones foi realizada conforme descrito na 

metodologia. As células foram congeladas e empregadas nos ensaios sem a confirmação da 

expressão de NS1 por ensaios de qRT-PCR (etapa ainda em andamento). 

Para analisar a atividade transcricional das vias nas células HepG2 e nos clones C 

(pcDNA3), clone 3 (pcDNA3/NS1), e clone 2(pcDNA3/NS1M), estavelmente 

transfectados com os vetores pGL4.47, pGL4.44 ou pGL4.33, no melhor tempo estipulado 

experimentalmente para cada via, as células foram implantadas em placas de 24 poços (1,0 

x 10
5
 células/poço), conforme descrito em metodologia. Nesse ensaio, quatro horas pós 

transfecção, foram realizados os estímulos com o SFB 20%, as células foram então lisadas 

1 hora após a indução nos ensaios de STAT3 e JNK e 3 horas nos ensaios de ERK. 

Neste ensaio de analise da ativação da via de STAT3, confirmando os dados 

apresentados anteriormente, todas as células induzidas com o SFB 20% apresentaram a 

atividade transcricional também aumentada para esta via, se comparada com a célula não 

induzida com o soro, dentro do mesmo grupo. No entanto destaca-se o fato de esta ativação 

ter se mostrado maior nas células controle, HepG2 e clone C, esta última transfectada 

estavelmente com o vetor pCDNA3 vazio (Figura 20). 

 

Figura 20: Análise da ativação transcricional de STAT3 em células parentais e em células expressando NS1. 

Células HepG2 e Clones foram induzidas ou não com SFB 20% e lisadas 1 hora pós indução. Os dados estão 

representados como média + desvio padrão, (n = 6), onde 
(*) 

(p≤ 0,05) e  
(***) 

(p≤ 0,0005) indica diferença 

estatística significativa entre os grupos não-induzido e induzido (teste t-Student). Letras a, b; a’ e b’  indicam 

diferenças entre os grupos induzidos (Teste One-Way ANOVA, pos-teste de Bonferroni). 
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           Esses dados podem sugerir que NS1 a via de STAT3, na presença da proteína NS1, 

pode estar sendo regulada negativamente, o que indica que a presença de NS1 pode estar 

diminuindo ou até mesmo inibindo a ativação transcricional da via de STAT3. Pesquisas 

prévias mostraram que a NS1 pode se ligar a isoforma Beta da STAT3 (CHUA et al., 

2005). Esta isoforma exerce uma função de modulação negativa da STAT3 alfa, que é a 

molécula efetora da via desencadeada pela interleucina IL6 e que está sendo analisada 

neste trabalho. Seguindo esta lógica, a provável ligação de NS1 a STAT3-beta deveria 

resultar em um aumento da atividade desta vi. Entretanto, como observamos uma 

diminuição da ativação da via na presença de NS1, novos ensaios serão necessários para 

compreender o mecanismo de ação de NS1 nesta via. Em especial, estes ensaios deverão 

fazer uso de indutoras mais específicos da via, como a própria IL6 ao invés de SFB. 

Para a via de JNK, os resultados mostraram que ocorreu um aumento na atividade 

transcricional ativada pela via de JNK quando as células HepG2, clone C e clone 2/NS1M 

foram induzidas com o SFB 20%, no tempo de uma hora. No entanto, para o clone 3/NS1, 

a ativação da via de JNK não foi significativa, sugerindo que a expressão da proteína NS1 

pode estar impedindo a passagem dos sinais o que resultaria na diminuição da ativação de 

JNK (Figura 21). 

 

Figura 21: Análise da ativação transcricional de JNK em células parentais e em células expressando NS1. 

Células HepG2 e Clones foram induzidas ou não com  SFB 20% e lisadas 1 hora pós indução. Os dados estão 

representados como média + desvio padrão, (n = 6), onde 
(***) 

(p≤ 0,0005) indica diferença estatística 

significativa entre os grupos não-induzido e induzido (teste t-Student). Letras a e b indicam diferenças entre os 

grupos induzidos (Teste One-Way ANOVA, pos-teste de Bonferroni). 
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Neste ponto, identificamos duas inconsistências: a não reprodução dos resultados 

obtidos anteriormente com este mesmo vetor de luciferase, porém com outros tempos; e a 

diferença de resposta observada entre os clones 2 (NS1M) e clone 3 (NS1). 

Como a expressão de NS1 nestes clones ainda não foi confirmada por qRT-PCR 

(etapas em andamento) ou Western blot (devido a ausência de uma bom anticorpo 

monoclonal para a detecção), podemos hipotetizar que no clone 2 a expressão de NS1 

possa não ser suficiente para impactar nesta via tal como foi observado para o clone 3, 

embora os resultados de ensaios de transfecção transiente tenham sugerido o contrario 

(Figuras 14 e 15). 

No entanto, a não reprodução dos resultados demonstrados na figura 11 sugerem 

que talvez a escolha do tempo para avaliar a atividade de luciferase neste experimento, que 

foi embasado a partir dos ensaios com células parentais, possa não ter sido adequado. 

Contudo, este experimento nos permite ao menos concluir que, no período de uma hora 

apos o estimulo, as células do clone 3, que tem sido adotada como modelo de célula 

expressando NS1 na maioria dos ensaios realizados pelo grupo ate o momento, apresentou 

uma diminuição da atividade transcricional mediada pela via JNK. Certamente, novos 

ensaios deverão ser conduzidos para dar luz a estas questões. 

Finalmente, na analise da atividade transcricional de ERK, foi observado em 

todos os grupos de células analisados houve um aumento da atividade transcricional da via 

de ERK em resposta ao estímulo com o SFB 20% (Figura 22). Entretanto, não foram 

notadas diferenças entre as células que expressam ou não NS1, o que, novamente, 

contradiz os resultados obtidos pelo grupo anteriormente (Figuras 16 e 17). 

Similarmente a via de JNK, a via de ERK pode ser ativada por grande diversidade 

de indutores presentes no soro, motivo pelo qual este indutor foi empregado para nestes 

experimentos como indutor da via. Além disso, estes duas vias de MAPK apresentam a 

característica de serem vias que são ativadas com muita intensidade também por fatores 

físicos tais como variações de pH, temperatura ou mesmo estresse mecânico e que ainda 

apresentam múltiplas possibilidades de ativações cruzadas (crosstalk de vias). Todos estes 

fatores, tomados em conjunto, nos permitem hipotetizar que ensaios para estas vias 

necessitam de controles mais rigorosos e indutores mais específicos que permitam a 

obtenção de resultados mais consistentes e confiáveis. Todavia, os resultados obtidos ate 
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este momento por ensaios de atividade de luciferase não nos permitem suportar a hipótese 

de que a expressão de NS1 possa estar bloqueando a ativação de ERK, como foi sugerido 

pelos resultados descritos nas figuras (Figuras 16 e 17). Uma alternativa para resolver este 

problema pode ser o uso de um indutor mais especifico da via, como o fator de 

crescimento epitelial (EGF), indutor clássico da via de MEK/ERK, em substituição ao 

SFB, o que poderia gerar uma ativação mais robusta e persistente de ERK para avaliação 

do papel de NS1 na modulação desta via. 

 

 

Figura 22: Análise da ativação transcricional de ERK em células parentais e em células expressando NS1. 

Células HepG2 e Clones foram induzidas ou não com  SFB 20% e lisadas 3 horas pós indução. Os dados estão 

representados como média + desvio padrão, (n = 6), onde
 (*) 

(p≤ 0,05)  e 
(**) 

(p≤ 0,005) indica diferença 

estatística significativa entre os grupos não-induzido e induzido (teste t-Student não-pareado). 

 

5.6. Translocação nuclear de ERK1/2 e ativação de ELK-1 

Para analisar se houve translocação nuclear das formas ERK e ELK-1 fosforiladas 

após indução de SFB 20% em células parentais e expressando NS1, foram realizados ensaios 

de Western blot com extratos nucleares de células induzidas ou não com SFB. Para isso, 

monocamadas de células CLC e CL3, HepG2 e CL2 foram pré-tratadas com inibidor de 

MEK/ERK (UO126). Após 30 minutos as células foram falsamente tratadas ou estimuladas 

com 20% de SFB durante uma hora. Os lisados celulares foram então recolhidos e submetidos 

a Western blotting para detectar a forma fosforilada de ERK1/2 e ELK-1. De acordo com os 
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resultados apresentados anteriormente pelo ensaio de luciferase, a indução com o SFB 20% 

mostrou um aumento na ativação da via de ERK em todas as células independentemente da 

expressão de NS1, resultado este já discutido e especulado acima. No entanto, neste ensaio de 

translocação nuclear de ERK e ELK-1 não foram observadas diferenças nem mesmo entre as 

células induzidas ou não com SFB (Figura 23). 

 

Figura 23: Análise da translocação nuclear de ERK ½ e ELK-1 em células controle HepG2, CLC (pCDNA3) e 

células estavelmente transfectadas CL3 (pcDNA3/NS1) e CL2 (pcDNA3/NS1M) através de Western Blot. As 

situações 01, 05, 09 e 13 representam as ausência de SFB 20%, e a ausência do inibidor da via de MEK/ERK 

(UO126). As situações 02, 06, 10 e 14 representam presença do UO126  e ausência do SFB 20%. As situações 

03, 07, 11 e 15 representam ausência de UO126, e presença de SFB 20% e finalmente, as situações 04, 08, 12 e 

16 representam presença de UO126 e a presença de SFB 20%. Monocamadas de células CLC e CL3; HepG2, 

CL2 foram pré-tratadas com UO126.  

Além disso, quando as células foram pré-tratadas com o inibidor da via de MEK/ERK, 

houve também translocação nuclear de ERK ½ e ativação de ELK-1, esse resultados 

contradizem a literatura, uma vez que ela demonstra que quando as células que expressam a 

NS1 são induzidas com soro e inibidas com UO126, as proteínas alvo não são direcionadas 

para o núcleo bem como os dados demostrados na figura 15. Uma possível explicação para 

este resultado, além daqueles já discutidos para os ensaios da atividade de luciferase para a 

via de ERK, é fato de este experimento ter sido desenhado com um alto grau de complexidade 

que impediu o processamento rápido das amostras que poderia evitar uma ativação da via por 

estresse. 

Na tentativa de quantificar numericamente este resultado, uma analise densitometrica 

foi realizada a partir dos filmes de raio x, no entanto, esta analise corroborou a impressão 

visual do western blot de que não houve ativação diferencial de ERK ou ELK-1 nas condições 

testadas (Figura 25). 

47 KDa 

 

 

42 KDa 

37 KDa 
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Figura 24: Análise quantitativa da translocação nuclear de ERK ½ e ELK-1 em células controle HepG2, CLC 

(pCDNA3) e células transientemente transfectadas CL3 (pcDNA3/NS1) e CL2 (pcDNA3/NS1M). As células CLC 

e CL3 foram comparadas para quanto à ativação de ERK (A) e ELK-1 (B); e as células HepG2 e CL2 foram 

comparadas para quanto a ativação de ERK (C) e ELK-1 (D). Sendo que em todas as situações, não houve 

diferença significativa entre as situações analisadas. Tanto os valores de ERK, quanto de ELK-1 foram 

normalizados com a B-actina. A densitometria das bandas foi feita com o auxílio do Programa System Alpha 

Innotech by Alpha View Analise software V.3.0.0.0 
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6. CONCLUSÕES 

Com base nos experimentos realizados podemos concluir que a atividade 

transcricional no promotor de IL-6 é maior na presença da proteína NS1 que quando 

comparada a células controle e tanto na presença, quanto na ausência de NS1 a mutação 

pontual no sítio de ligação a AP-1 resulta numa diminuição na atividade transcricional no 

promotor de IL-6. Células HepG2 transfectadas transientemente com vetores expressando 

NS1 apresentam um aumento da atividade transcricional modulada pela via de JNK e NF-kB, 

sendo que o vetor com sequencia otimizada para a sequencia de kozak (pCDNA3/NS1M) 

mostrou uma atividade mais aumentada que aquela observada para o vetor pCDNA3/NS1. 

Células transfectadas com o vetor pCDNA3/NS1M apresentaram um aumento da ativação da 

via  de JNK em uma relação dose dependente. 

Células HepG2 induzidas com o soro fetal bovino a 20% apresentaram indução das 

vias das MAP cinases JNK e ERK preferencialmente nos tempos de 1 e 3 horas apos a 

indução. Já a via de STAT3 mostrou uma resposta mais robusta tanto nos tempos mais curtos 

como nos tempos tardios após a indução. Já para a via de STAT3, a atividade transcricional 

mostrou-se mais aumentada nas células parentais e controle do que em células expressando a 

NS1 e a NS1M após uma hora de indução com o soro a 20%, sugerindo que a expressão de 

NS1 possa exercer um efeito de controle negativo na indução desta via em células HepG2. 

Contudo, a expressão de NS1 causou alterações na atividade transcricional do 

promotor de IL-6 e também na via de STAT3. A análise do impacto de NS1 na modulação de 

MAPK precisa ser aprimorada com a adoção de mais controles e condições experimentais 

sobretudo para os ensaios de atividade de luciferase que necessitam de controles muito 

rigorosos e uma padronização específica para cada via a ser estudada com uso de indutores  
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7. PERSPECTIVAS 

Com o objetivo de aperfeiçoar as analises feitas até o momento para avaliar o possível 

impacto da expressão de NS1 na modulação de vias sinalizadoras que possam atuar na 

regulação da expressão de IL6, serão realizados ensaios que permitam associar as variações 

na expressão de IL6 e da atividade transcricional ativadas pelas das MAPK e STAT3 com a 

expressão de NS1. Para isso, este trabalho tem como perspectivas: 

1. análise da expressão de NS1 e IL6 através de qRT-PCR. A extração de RNA total 

das células já foi realizada e os primeiros ensaios já foram iniciados. 

2. novos ensaios de Western Blot serão realizados para avaliação da translocação 

nuclear de ERK1/2 e a ativação de ELK-1 em células induzidas com SFB e EGF. 

3. novos ensaios de luciferase de ERK em células tratadas com EGF. 

4. novos ensaios de luciferase de STAT3 em células tratadas com IL6. 

5. ensaios de microscopia de imunofluorescência para avaliação da translocação 

nuclear de ERK1/2 e STAT3. 
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9.1 Mapa genético do vetor pcDNA3 

                

9.2 Mapa genético do vetor pGL4.33 (Repórter da via de ERK) 
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9.3 Mapa genético do vetor pGL4.44 (Repórter da via de JNK) 

 

9.4 Mapa genético do vetor pGL4.47 (Repórter da via de STAT3) 
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9.5 Mapa genético do vetor pRL-TK 

                           

 


