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ZIKV com marcação em rosa escuro das regiões com altos índices 

de antigenicidade e da sequência de aminoácidos com a marcação 
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Figura 11 Gráfico da predição de epítopos lineares de célula B da proteína 

recombinante recENV ZIKV pelo método BepiPred 2.0 realizado no 

programa Web IEDB com o score e posição de cada um dos 3 

peptídeos encontrados e com valor mínimo de 0,225, médio de 

0,465 e máximo de 0,640 90 

Figura 12 Gráfico da predição de epítopos lineares de célula B da proteína 

recombinante recNS5 ZIKV pelo método BepiPred 2.0 no programa 

Web IEDB com o score e posição de cada um dos 7 peptídeos 
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programa Web IEDB com o score e posição de cada um dos 4 
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Figura 16 Representação em cartoon da estrutura 3D da proteína recNS5 

ZIKV com a marcação em rosa claro e escuro das regiões com 
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Figura 17 Representação em cartoon da estrutura 3D da proteína recNS31 96 



 

 
 

 

 

ZIKV com a marcação em rosa claro e escuro das regiões com 

predição de epítopos de células B e da sequência de aminoácidos 

correspondente, obtidas com os programas NovaFold e Protean 
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ZIKV com a marcação em rosa claro e escuro das regiões com 
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4.0  97 

Figura 19 Representação em cartoon da estrutura 3D da proteína recENV 

ZIKV gerada pelo programa Swiss-Model e estrutura 3D gerada 

pelo programa PyMol 2.4.2. da proteína total de envelope de ZIKV 

marcada em vermelho pela sequência de nucleotídeos 

correspondente da proteína recENV ZIKV 99 
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Figura 21 Representação em cartoon da estrutura 3D da proteína recNS31 

ZIKV gerada pelo programa Swiss-Model e estrutura 3D gerada 

pelo programa PyMol 2.4.2. da proteína total de envelope de ZIKV 

marcada em vermelho pela sequência de nucleotídeos 

correspondente da proteína recENV ZIKV. 
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marcada em vermelho pela sequência de nucleotídeos 

correspondente da proteína recENV ZIKV. 102 
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ZIKV (Arb, entre 1 a 60 dias de coleta, após exame médico) em 
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Figura 38 Gráfico dos resultados do ELISA pelo kit da Euroimmun Anti-ZIKV 

IgG, com as 45 amostras positivas para ZIKV (Arb, entre 1 a 60 
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Figura 40 Curva ROC da padronização do teste ELISA indireto com a 

proteína recENV para as 45 amostras positivas para ZIKV (Arb, 

entre 1 a 60 dias de coleta, após exame médico) em RT-PCR em 
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pelo Programa GraphPad Prism 5.0 
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Figura 41 Gráfico de resultados do teste MAC-ELISA IgM ZIKV com soros de 

8 pacientes de acompanhamento, positivos em RT-PCR em tempo 

real, com soros obtidos em três coletas diferentes, entre os dias 1 a 

2, 5 a 14 e 20 a 70, calculadas em análise ISR (cálculo oriundo do 
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Figura 42 Gráfico dos resultados do teste ELISA indireto recENV ZIKV com 

soros de 8 pacientes de acompanhamento, positivos para ZIKV RT-

PCR em tempo real, com soros obtidos em três coletas diferentes, 
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Figura 43 Gráfico dos resultados do teste ELISA indireto recENV ZIKV para 

detecção de IgG, com soros de 12 pacientes de acompanhamento, 

positivos para ZIKV RT-PCR em tempo real, com soros obtidos em 
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Figura 44 Gráfico dos resultados do teste ELISA pelo kit da Euroimmun Anti-

ZIKV IgG com soros de 12 pacientes de acompanhamento, 

positivos para ZIKV RT-PCR em tempo real, com soros obtidos em 
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Resumo  

Introdução: O vírus Zika (ZIKV) é um arbovírus da família Flaviviridae que causa infecções 

assintomáticas e sintomáticas. O diagnóstico clínico das arboviroses é dificultado nas áreas 

com cocirculação do ZIKV, Dengue (DENV) e Chikungunya (CHIKV) e, assim, a confirmação 

laboratorial baseada na resposta imunológica do hospedeiro é importante, principalmente 

para gestantes. Hipótese(s) Científica(s): A utilização de proteínas específicas do ZIKV, 

através da tecnologia recombinante de produção de proteínas, permitirá o desenvolvimento 

de metodologia sensível e específica no diagnóstico diferencial das principais arboviroses 

que infectam o ser humano.  Objetivo Geral: Produção de proteínas recombinantes virais e 

desenvolvimento de métodos imunológicos para o diagnóstico diferencial da infecção pelo 

vírus Zika e outras arboviroses. Objetivo(s) Específico(s): Produzir proteínas recombinantes 

virais de interesse através de expressão heteróloga utilizando a tecnologia do DNA sintético; 

avaliar a antigenicidade e imunogenicidade das proteínas expressas frente a amostras de 

referência de cada um desses vírus, desenvolvimento e padronização de métodos para o 

diagnóstico diferencial através da detecção de antígenos e anticorpos utilizando as técnicas 

de ELISA e LUMINEX e avaliar a sensibilidade e especificidade dos métodos imunológicos 

previamente padronizados utilizando amostras clínicas de pacientes infectados com 

arbovírus. Material e Métodos: Foram analisadas a antigenicidade e imunogeniciadde in 

silico das sequências de aminoácidos das proteínas recombinantes. Para padronizar e 

avaliar os ensaios, foram utilizados soros da soroteca do Laboratório de Diagnóstico 

Imunológico e Molecular das Doenças Infecciosas e Parasitárias do Instituto de 

Microbiologia Paulo Góes (UFRJ), que foram testados previamente por RT-PCR para ZIKV, 

DENV e CHIKV. Foram expressas quatro proteínas parciais recombinates do ZIKV 

(Envelope, NS3 e NS5) com calda de histidina em seu N-terminal com a utilização de DNA 

sintético otimizando a sequência gênica. Após expressão, essas proteínas foram purificadas 

em colunas de níquel por cromatografia de afinidade. O método de ELISA indireto para 

detecção de IgG foi padronizado utilizando essas proteínas recombinantes e peptídeos 

sintéticos das proteínas de Envelope e NS1 no diagnóstico do ZIKV, através da detecção de 

anticorpos em amostras clínicas. Também foi padronizado um método multiplex (LUMINEX) 

para diagnóstico do ZIKV utilizando a proteína recENV. Resultados: As análises in silico 

mostraram que todas as proteínas recombinantes possuem sítios antigênicos. Foi 

observado uma maior expressão da proteína recNS5, NS31 e 2 em extrato solúvel e da 

proteína recENV de ZIKV no insolúvel e elas apresentaram peso molecular de 

aproximadamente 28 kDa, 25 kDa, 25 kDa e 30 kDa, respectivamente. Após 

sequenciamento por espectrometria de massas, foram comprovadas as sequências corretas 

das mesmas, com exceção da recNS5 ZIKV, mas com contaminação por peptídeos de E. 

coli e uma segunda expressão da recENV foi realizada. Um teste ELISA foi padronizado 

utilizando a segunda recENV ZIKV expressa e uma sensibilidade de 67% e uma 

especificidade de 96% foi observada. Um estudo de cinética de anticorpos IgM e IgG foi 

realizado utilizando soros de 8 pacientes em acompanhamento, que mostraram na sua 

maioria, uma producao esperada de anticorpos. Três peptídeos de ENV ZIKV e um de NS1 

ZIKV, apresentaram imunoreatividade quando testados com amostras positivas para ZIKV, 

DENV e controle negativo. Um teste multiplex Luminex foi realizado utilizando a proteína 

recENV ZIKV e apresentou diferenciação de soros positivos dos negativos. 

Palavras chave: Arboviroses, ZIKV; Diagnóstico Imunológico.  



 

 
 

 

 

Abstract 

Introduction: The Zika virus (ZIKV) is an arbovirus of the Flaviviridae family that causes 

asymptomatic and symptomatic infections. The clinical diagnosis of arboviruses is difficult in 

areas with co-circulation of the ZIKV, Dengue (DENV) and Chikungunya (CHIKV) virus and, 

thus, laboratory confirmation based on the host's immune response is important, especially 

for pregnant women. Scientific hypothesis: The use of specific proteins of the ZIKV, DENV 

and CHIKV, through recombinant protein production technology, will allow the development 

of sensitive and specific methodology in the differential diagnosis of the main arboviruses 

that infect humans. General Objective: Production of recombinant viral proteins and 

development of immunological methods for differential diagnosis of Zika virus infection and 

other arboviruses. Specific objective (s): To produce recombinant viral proteins of interest by 

heterologous expression using synthetic DNA technology; evaluate monoclonal antibodies 

against selected Zika viral proteins; to evaluate the antigenicity and immunogenicity of the 

expressed proteins against reference samples of each of these viruses, development and 

standardization of methods for the differential diagnosis through the detection of antigens 

and antibodies using ELISA and LUMINEX techniques and to evaluate the sensitivity and 

specificity of the methods with standardized clinical samples from patients infected with 

arboviruses. Materials and Method: The in silico antigenicity and immunogenicity of the 

amino acid sequences of the recombinant proteins were analyzed. To standardize and 

evaluate the assays, sera from the serum library of the Laboratory of Immunological and 

Molecular Diagnosis of Infectious and Parasitic Diseases of the Paulo Góes Institute of 

Microbiology (UFRJ), which were previously tested by RT-PCR for ZIKV, DENV and CHIKV. 

Four ZIKV recombinant partial proteins (Envelope, NS3 and NS5) with histidine tail at their C-

terminus were expressed using synthetic DNA optimizing the gene sequence. After 

expression, these proteins were purified on nickel columns by affinity chromatography. The 

indirect ELISA method for detection of IgG was standardized using these recombinant 

proteins and synthetic peptides from the Envelope and NS1 proteins in the diagnosis of 

ZIKV, through the detection of antibodies in clinical samples. A multiplex method (LUMINEX) 

for ZIKV diagnosis using the recENV protein was also standardized. Results: In silico 

analysis showed that all recombinant proteins have antigenic sites. A higher expression of 

recNS5, NS31 and 2 protein in soluble extract and of recENV protein of ZIKV in the insoluble 

extract was observed and they presented molecular weight of approximately 28 kDa, 25 kDa, 

25 kDa and 30 kDa, respectively. After sequencing by mass spectrometry, the correct 

sequences were confirmed, with the exception of recNS5 ZIKV, but with contamination by E. 

coli peptides and a second expression of recENV was performed. An ELISA test was 

standardized using the second expressed ZIKV recENV and a sensitivity of 67% and a 

specificity of 96% was observed. A study of IgM and IgG antibody kinetics was performed 

using sera from 8 patients in follow-up, which mostly showed an expected production of 

antibodies. Three peptides from ENV ZIKV and one from NS1 ZIKV, showed 

immunoreactivity when tested with positive samples for ZIKV, DENV and negative control. A 

multiplex Luminex test was performed using the recENV ZIKV protein and showed 

differentiation between positive and negative sera.  

Keywords: Arbovirus, ZIKV; Immunological diagnosis, recombinant proteins.  
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1 INTRODUÇÃO 

As arboviroses estão entre as mais importantes viroses emergentes e 

reemergentes no mundo, transmitidas principalmente pela picada da fêmea do 

mosquito do gênero Aedes. No Brasil, a infecção pelo vírus da Dengue (DENV) foi 

estabelecida desde 1985 e mais recentemente as infecções pelos vírus Zika (ZIKV) 

e vírus Chikungunya (CHIKV) emergiram como grande preocupação na saúde 

pública. (PAN/WHO, 2015)  

O diagnóstico clínico dessas arboviroses é dificultado em áreas com 

cocirculação de DENV, CHIKV e ZIKV, pois os sinais e sintomas são muito 

semelhantes nessas infecções, fazendo com que o diagnóstico baseado somente 

em dados clínicos e epidemiológicos se torne equivocado. (CAMPOS, BANDEIRA & 

SARDI, 2015; NUNES et al., 2015; RODRIGUES et al., 2016) Dessa forma o 

diagnóstico laboratorial, que incluem métodos moleculares e imunológicos, se torna 

importante para o diagnóstico diferencial de infecção pelos arbovírus. (CARVALHO 

et al., 2019) 

O presente projeto tem como principal característica a introdução de uma 

plataforma imunológica para o diagnóstico diferencial da infecção por ZIKV, na 

população em geral, seja como infecção sintomática ou assintomática. Por conta da 

circulação de diversos agentes etiológicos, como os Flavivírus, que causam 

sintomatologias similares, há uma grande preocupação na determinação do 

diagnóstico etiológico preciso. Além disso, estas infecções virais mostram desfechos 

clínicos diversos com complicações precoces e tardias. (PETERSEN et al., 2016; 

FAUCI & MORENS, 2016; LAREDO-TISCAREÑO et al., 2018)  

A maioria das pessoas infectadas pelo ZIKV são assintomáticas e, quando os 

sintomas estão presentes, eles são moderados, como cefaleia, erupção cutânea, 

febre, dores nas articulações, dores musculares, dores retro-orbitais e conjuntivite. 

No entanto, o ZIKV é um arbovírus que tem sido associado a complicações 

neurológicas, incluindo microcefalia em recém-nascidos e síndrome de Guillain-

Barré em adultos. (LOPES et al., 2016; PREMKUMAR et al., 2018)  
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Portanto, a determinação do diagnóstico diferencial dessas arboviroses é 

fundamental para o processo de decisão clínica. Por fim, determinados grupos, 

como o de gestantes, são os mais vulneráveis ao desenvolvimento de complicações 

causadas pela infecção por ZIKV. Assim como a recente e alarmante associação de 

síndromes congênitas, com exposição ao ZIKV, tornando-se necessária a utilização 

de ferramentas de maior acurácia para discriminação destas infecções. 

(ALVARADO-SOCARRAS et al., 2018) 

Atualmente o diagnóstico da infecção pelo ZIKV, como preconizado pelo 

CDC, é realizada principalmente pelo ensaio imunoenzimático (ELISA) de captura, 

para detecção de IgM (MAC-ELISA), seguido de confirmação por Teste de 

Neutralização por Redução de Placas (PRNT) para detecção de anticorpos 

neutralizantes específicos (RABE et al., 2016; PANNING, 2017; SHAN et al., 2017) e 

métodos moleculares, através das técnicas da reação em cadeia da polimerase 

(PCR) convencional ou PCR em tempo real no início da infecção. (RABE et al., 

2016; SHUKLA et al., 2016; CHARREL et al., 2016)  

Entretanto, os testes para detecção de anticorpos IgG ainda não possuem 

uma alta eficiência no que se refere a sensibilidade, principalmente em relação a 

especificidade contra esse vírus, para a realização de um diagnóstico diferencial 

dessa infecção viral. (RABE et al., 2016; PANNING, 2017) O diagnóstico laboratorial 

é um fator desafiante por conta da baixa viremia em infecções assintomáticas e 

sintomáticas, e reatividade cruzada de anticorpos anti-ZIKV com outros Flavivírus. 

(CARVALHO et al., 2019) 

Por causa da grande maioria (cerca de 80%) das infecções por ZIKV serem 

assintomáticas e de que muitos indivíduos buscam realizar o teste para o ZIKV após 

o período de RNA viral detectável, testes sorológicos com a detecção de anticorpos 

IgM e IgG para o diagnóstico de ZIKV são de extrema importância. (LESSLER et al., 

2016; PETERSEN et al., 2016) 

No diagnóstico de infecções virais, os testes imunológicos têm demonstrado 

excelente sensibilidade e especificidade quando padronizados com amostras de 

referência e validados com amostras clínicas diversas. (GOULD & SOLOMON, 

2008) Com o propósito de obter antígenos específicos e imunogênicos para a 
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padronização desses testes imunológicos, vários estudos trabalharam com a 

expressão de proteínas recombinantes estruturais e não estruturais do ZIKV. (LIU et 

al., 2017; ROCKSTROH et al., 2017; VIRANAICKEN et al., 2017; KIM et al., 2018; 

LOPES-LUZ et al., 2018; CORZO-GÓMEZ et al., 2019; DENIS et al., 2019; KANNO 

et al., 2019; CHEN et al., 2020; ZAIDI et al., 2020; EHMEN et al., 2021)  

Entre esses testes padronizados, o ELISA é o mais utilizado e apresenta bons 

resultados (LIANG et al., 2017; LIU et al., 2017; ROCKSTROH et al., 2017; 

VIRANAICKEN et al., 2017; KIM et al., 2018; LOPES-LUZ et al., 2018; CORZO-

GÓMEZ et al., 2019; DENIS et al., 2019; KANNO et al., 2019; CHEN et al., 2020; 

ZAIDI et al., 2020; EHMEN et al., 2021), mas outros caminhos como o uso de 

biossensores, ensaios de imunofluorescência e a plataforma LUMINEX são também 

são citados na literatura. (JIANG et al., 2017; WONG et al., 2017; ZHANG et al., 

2017; CABRAL-MIRANDA et al., 2018; ZAMMARCHI et al., 2018; MICHELSON et 

al., 2019; TYSON et al., 2019; WANG et al., 2019; LIAO et al., 2020)  

A plataforma multiplex LUMINEX baseada na citometria de fluxo e 

microesferas para o uso no diagnóstico de doenças infecciosas vem demostrado seu 

potencial em diversos estudos. (LINDAU-SHEPARD & PASS, 2010; APPANNA et 

al., 2012; NAVIDAD et al., 2013; O’NEAL et al., 2014; WESSELS et al., 2014; WU et 

al., 2014; WONG et al., 2017) A plataforma LUMINEX tem a capacidade de detectar 

simultaneamente na amostra clínica, em uma única reação, diferentes antígenos de 

ZIKV e anticorpos contra esses antígenos, além de ser rápido e utilizar um pequeno 

volume de amostra. Esta metodologia permite ainda que novos alvos de interesse 

para diagnóstico precoce possam ser incluídos no futuro. 

Assim, a hipótese científica do presente estudo é que, a utilização de 

proteínas estruturais e não-estruturais específicas do ZIKV, através da tecnologia 

recombinante de produção de proteínas e de peptídeos sintéticos, permitirá o 

desenvolvimento de metodologia sensível e específica no diagnóstico imunológico 

diferencial das principais arboviroses que infectam o ser humano, incluindo ZIKV.
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1    HISTÓRICO ZIKV 

No ano de 1947, na floresta de Ziika em Uganda, um estudo de vigilância 

epidemiológica com foco em febre amarela estava acontecendo e para esse estudo 

foram utilizados seis macacos rhesus como sentinelas. Um desses macacos rhesus, 

o 766, apresentou elevada temperatura corpórea em um dado momento (39,7°C) e 

uma amostra de sangue foi coletada no terceiro dia de febre. (DICK, KITCHEN & 

HADDOW, 1952) 

A amostra de sangue coletada do macaco rhesus 766 foi inoculada em outro 

macaco rhesus, o 771, que não apresentou nenhuma anormalidade. Esse soro 

também foi inoculado em dois grupos de camundongos por via intracerebral e via 

intraperitoneal e os que foram infectados de forma intracerebral, ficaram doentes 

depois do décimo dia. A partir desses camundongos, foi isolado o agente etiológico 

transmissível. (DICK, KITCHEN & HADDOW, 1952) 

No começo de 1948, em um estudo nessa mesma região, foi isolado um vírus 

ainda não conhecido, a partir de uma população de Aedes. Vários ensaios de 

neutralização foram realizados e foi constatado de que não se tratava de vírus já 

conhecidos, como o vírus da febre amarela e o vírus da dengue. O soro do macaco 

rhesus 766 foi capaz de neutralizar o vírus em questão e os pesquisadores 

constataram estar lidando com um novo vírus, que eles denominaram Zika Vírus 

(ZIKV). Esses foram os primeiros relatos do isolamento de ZIKV na literatura (DICK, 

KITCHEN & HADDOW, 1952; DICK, 1952) 

Anticorpos neutralizantes contra o ZIKV foram detectados em sangue humano 

tanto em Uganda como na Nigéria em 1952 e comprovados a sua especificidade 

(SMITHBURN, 1952) e em 1954, foi relatado à primeira descrição clínica da infecção 

pelo ZIKV (MACNAMARA, 1954) e em 1956 foi publicado um estudo sobre uma 

infecção experimental em humanos. (BEARCROFT, 1956) 
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A infecção pelo ZIKV em humanos foi raramente relatada até o ano de 2007, 

quando foi reportado um surto desta infecção no Estado de Yap, nos Estados 

Federados da Micronésia, na região do pacífico. Inicialmente, o vírus da Dengue foi 

considerado o agente causador deste surto conforme sugeriram análises rápidas 

laboratoriais. Entretanto, novas análises imunológicas e moleculares foram 

realizadas com as amostras do surto, incluindo sequenciamento de ácido nucléico, 

onde foi demonstrado aproximadamente 90% de identidade com ZIKV.  Com isso, 

ZIKV foi considerado o agente causador da epidemia em Yap. (LANCIOTTI et al., 

2008; DUFFY et al., 2009)  

De acordo com a Organização Pan Americana de Saúde, em fevereiro de 

2014 foi confirmada a circulação do ZIKV nas Américas, pela presença deste na Ilha 

de Páscoa, Chile.  Até dezembro de 2015, nove países nas Américas tiveram a 

confirmação da circulação do ZIKV, sendo eles Chile (Ilha de Páscoa), Brasil, 

Colômbia, El Salvador, Guatemala, México, Paraguai, Suriname e Venezuela. 

(PAHO, 2015)  

Em abril de 2015, o Ministério da Saúde do Brasil confirmou a transmissão 

autóctone do ZIKV no País e até o início de dezembro deste ano, 18 estados 

brasileiros nas cinco regiões do país confirmaram a circulação do ZIKV: região norte 

(Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), região Nordeste (Alagoas, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte), 

região Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo), região Centro-Oeste 

(Mato Grosso) e região Sul (Paraná). (MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL, 2015) 

O primeiro caso de infecção por ZIKV foi oficialmente notificado em maio 2015 em 

um paciente infectado pelo HIV do Rio de Janeiro. (CALVET, 2015) 

A partir de 2017, houve uma redução nos casos suspeitos de infecção pelo 

ZIKV e baseado no relativo de casos desde o início da Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN), entre as semanas epidemiológicas de 

08/11/2015 a 28/07/2018, o Ministério da Saúde (MS) foi notificado sobre 16.348 

casos suspeitos de alterações no crescimento e desenvolvimento possivelmente 

relacionadas à infecção pelo vírus Zika e outras etiologias infecciosas, dos quais 
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2.073 (12,7%) foram excluídos, após criteriosa investigação, por não atenderem às 

definições de caso vigentes. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018) 

 

2.2  CLASSIFICAÇÃO, MORFOLOGIA, ORGANIZAÇÃO GENÔMICA E 

PROTEÍNAS DO ZIKV 

O ZIKV (Figura 1), assim como o DENV (sorotipos 1-4), pertence ao gênero 

Flavivirus e está inserido na família Flaviviridae e ambos são transmitidos para o 

humano pela picada de mosquito do gênero Aedes. A família Flaviviridae possui 

vírus com capsídeo icosaédrico envelopado. (FAYE et al., 2014; ARMSTRONG, 

HOU & TANG et al., 2017) 

 

Figura 1 - Representação simplificada da estrutura do ZIKV imaturo do lado 
esquerdo, com as proteínas estruturais de envelope, pré-membrana e capsídeo e 
maduro do lado direito, com as proteínas estruturais de envelope, membrana e 
capsídeo 

                        

                                             Fonte: Barzón et al., 2016 adaptado 

 

O ZIKV possui um RNA de fita simples de polaridade positiva e seu genoma 

consiste em aproximadamente 10 mil nucleotídeos (cepa MR 766, Uganda, 

NC_012532). O RNA viral pode ser traduzido diretamente para uma grande 

poliproteína precursora e ancorada ao retículo endoplasmático por meios de “hélices 
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transmembranases”, que é co e pós traducionalmente processada por proteases 

virais e celulares em três proteínas estruturais: capsídeo (C), pré-membrana (prM) e 

envelope (E) e em sete proteínas não estruturais:  NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, 

NS4B e NS5 (Figura 2). Essas proteínas não estruturais possuem atividade 

enzimática (NS3: helicase e protease de RNA e NS5: polimerase de RNA) ou 

regulatória, atuando sob a resposta imunitária, replicação, transcrição e tradução 

durante os processos intracelulares da replicação viral. (KUNO & CHANG, 2007; 

SHANKAR, PATIL & SKARIYACHAN, 2017)  

 

Figura 2 - Organização do genoma de Flavivirus com as proteínas estruturais 
(capsídeo, membrana e envelope) e não estruturais (NS1, NS2A e B, NS3, NS4A e 
B e NS5) representadas 

 

Fonte: FREIRE et al., 2014 adaptado 

 

Proteínas estruturais e não estruturais, principalmente E, prM e NS1, contêm 

epítopos imunogênicos que são alvo de anticorpos neutralizantes, que podem ser 

explorados para o desenvolvimento de anticorpos e para o desenho de vacinas 

contra ZIKV, enquanto as proteínas não estruturais, NS3 e NS5, são os principais 

alvos para o desenvolvimento de drogas antivirais. (BARZON et al., 2016) 

Para todos os flavivírus, a proteína do envelope (E) representa um alvo 

primário de resposta de anticorpos neutralizantes e é responsável por facilitar a 

entrada do vírus nas células. (DAI et al., 2016) 

Proteínas 
Estruturais 

Proteínas não 
Estruturais 
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A proteína de Envelope (E) de ZIKV tem estrutura semelhante à estrutura da 

proteína de envelope de DENV, exceto por diferenças em locais de glicosilação, isto 

é, ZIKV E possui um único local de glicosilação (Asn154) e uma inserção de cinco 

resíduos de aminoácidos relativos ao DENV, que tem dois locais de glicosilação 

(Asn67 e Asn153) na proteína E. (KOSTYUCHENKO et al., 2016; SIROHI et al., 

2016) 

 Em sua forma madura, a proteína E é composta por dímeros onde cada 

partícula viral possui 180 cópias (90 dímeros) e é composta por três domínios com 

funções e estruturas distintas: domínio I, domínio II e domínio III. (KOSTYUCHENKO 

et al., 2016).   

A proteína não estrutural NS5 é a maior e mais conservada proteína dos 

flavivírus, com 94% de identidade de sequência preservada entre as duas principais 

linhagens ZIKV: asiática e africana. Ela possui um domínio metiltransferase no N-

terminal e uma RNA polimerase dependente de RNA no C-terminal e este último 

domínio é responsável pela síntese do RNA viral (WANG et al., 2017; WANG et al., 

2018) 

A proteína NS3 possui peso molecular de 71 KDa e apresenta dois domínios 

globulares distintos conectados e o domínio N-terminal é a protease do vírus, 

responsável por algumas das clivagens que ocorre à poliproteína e requer a ligação 

do cofator NS2B para se tornar funcional. Diferentemente das proteases dos outros 

flavivírus, protease do ZIKV forma um homodímero estreito. O domínio C-terminal é 

uma helicase, que está envolvida no desenrolamento de estruturas secundárias de 

RNA durante a replicação do genoma. No ZIKV, a helicase parece existir como um 

monômero, em oposição à helicase DENV que funciona em forma dimérica. 

(BOLLATI et al., 2010; LEI et al., 2016; TIAN et al., 2016)  

 

2.3 VIAS DE TRANSMISSÃO E ASPECTOS CLÍNICOS DO ZIKV 

 

As vias de transmissão do ZIKV podem ser classificadas como vetorial e não 

vetorial. Em relação a vetorial, o ZIKV foi isolado em muitas espécies de mosquitos 

do gênero Aedes, cerca de 20 até o momento, e também existem relatos em 
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Anopheles gambiae, Anopheles coustani, Culex perfuscuse Mansonia uniformis. 

(EPELBOIN et al, 2017) Nas Américas, a transmissão do ZIKV ocorre principalmente 

pelos vetores Aedes aegypti e Aedes albopictus. Ae. aegypti é considerado o 

principal vetor do ZIKV no Sul e Sudeste Asiático, assim como é prevalente nas 

Américas Central e do Sul, onde é um importante vetor também para o DENV e o 

CHIKV.  (GARDNER, CHEN E SARKAR, 2016; GUERBOIS et al., 2016; WANG et 

al., 2016)  

Nos casos não vetoriais, as transmissões podem ser por via transfusional de 

sangue e via sexual. (FOY et al., 2011; DECKARD et al., 2016; MOREIRA et al., 

2017) Na transmissão materno-fetal, o mecanismo usado pelo vírus ainda não foi 

totalmente descrito, mas foi citado pela primeira vez no surto da Polinésia Francesa 

em 2011. (BESNARD et al., 2014) A detecção do RNA viral do ZIKV, a presença de 

antígenos virais no líquido amniótico e placenta e a visualização do ZIKV no tecido 

cerebral de fetos, mostram que o ZIKV é capaz de vencer a barreira placentária e 

infectar fetos durante a gravidez. (CALVET et al., 2016; LAZEAR E DIAMOND, 2016; 

PETERSEN et al, 2016; SCHULER-FACCINI et al., 2016) 

O material genético do ZIKV (RNA) também foi detectado em leite materno de 

mães infectadas. (ZANLUCA et al., 2015; CAVALCANTE et al., 2017) 

O período de incubação é estimado em poucos dias e cerca de 20% dos 

casos apresentam sintomatologia. A infecção pelo ZIKV pode apresentar sintomas 

clínicos como dor de cabeça leve, exantema maculopapular, febre, mal-estar, 

conjuntivite e artralgia. Entretanto, esses sintomas podem ser confundidos com 

outras arboviroses como a infecção pelo vírus da Dengue e pelo vírus Chikungunya. 

Além disso, acredita-se que a infecção pelo ZIKV na maioria dos casos é 

assintomática ou são apresentados sintomas leves, o que faz com que muitos casos 

sejam subnotificados. (FAGBAMI, 1979; DUFFY et al., 2009; FONSECA et al., 2014; 

MUSSO et al., 2015) 

 

2.4   DENV E CHIKV  

A dengue é causada pelo DENV que pertence à família Flaviviridae do gênero 

Flavivirus e é responsável por alta taxa de morbidade e mortalidade no mundo 

(MONATH & HEINZ, 1995). Até o momento, foram descritos quatro sorotipos do 
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DENV: DENV-1 a DENV-4. (RUSSELL & NISALAK, 1967) A partícula do DENV é 

esférica com diâmetro podendo variar de 45-60 nm, envelopado, com projeções em 

sua superfície. Possui uma bicamada lipídica derivada da membrana do hospedeiro 

e um RNA de fita simples com polaridade positiva que codifica para 3 proteínas 

estruturais (C, prM, E), e 7 proteínas não estruturais: NS1, NS2a, NS2b, NS3, NS4a, 

NS4b e NS5. (MACKENZIE, GUBLER & PETERSEN, 2004; KHAN et al., 2008) 

A Dengue pode apresentar formas assintomáticas ou diferentes quadros 

clínicos. No ano de 2012, OMS publicou a nova classificação dos casos de Dengue, 

que ficou definida como Dengue clássica, Dengue com sinais de alarme e Dengue 

grave. (HORSTICK et al., 2012) Em janeiro de 2014 o Ministério da Saúde do Brasil 

adotou a nova classificação dos casos de Dengue. A identificação precoce dos 

casos de doença é de vital importância para a tomada de decisão e a adoção de 

medidas, visando à prevenção da morbidade e mortalidade. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE DO BRASIL, 2013) 

O CHIKV, pertence à família Togaviridae e do gênero Alphavirus. A 

transmissão também ocorre, principalmente, pela picada de fêmeas dos mosquitos 

Ae. aegypti e Ae. albopictus infectadas pelo CHIKV. Os Alphavirus possuem 

aproximadamente 60 a 70 nm de diâmetro, um envelope fosfolipídico e um RNA de 

fita simples de polaridade positiva que codifica para quatro proteínas não estruturais 

(nsP1, nsP2, nsP3 e nsP4) e para 3 proteínas estruturais (C, E1 e E2). (WEAVER & 

LECUIT, 2015) 

As manifestações clínicas são normalmente migratórias e envolvem pequenas 

articulações de mãos, pulsos, tornozelos e pés com dor ao se movimentar. Os 

sintomas geralmente cessam dentro de sete a dez dias, com exceção de rigidez 

articular e dor: até 12% dos pacientes ainda têm artralgia crônica três anos após o 

início da doença. (BORDI et al., 2009) 

O CHIKV provavelmente teve sua origem na África e análises filogenéticas 

indicam três genótipos: oeste africano, leste/central/oeste africano (ECWA) e 

asiático. Antes de 2004, estes genótipos foram raramente encontrados fora dos 

limites geográficos implícitos pelos seus nomes. (VOLK et al., 2010) Entretanto, nas 
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Américas, em outubro de 2013, teve início uma grande epidemia de febre 

Chikungunya em diversas ilhas do Caribe. 

Os primeiros casos de infecção pelo CHIKV no Brasil foram confirmados pelo 

Ministério da Saúde em 2014. Neste ano foram notificados 3.193 casos suspeitos de 

febre Chikungunya (http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/ janeiro/22/BE-

dengue-SE-52-20-01-15.pdf) e em 2015 foram registrados no Brasil 38.332 casos 

prováveis. Enquanto que no ano de 2016, até a semana epidemiológica 32 

(03/01/2016 a 13/08/2016) foram registrados 216.102 casos prováveis de febre 

Chikungunya no Brasil. (http: 

//portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/setembro/16/2016-028---Dengue-

SE32.pdf) O Brasil possui grande predição para ocorrência de epidemia de febre 

Chikungunya devido à alta densidade do vetor, à presença de indivíduos 

susceptíveis e à intensa circulação de pessoas em áreas endêmicas, como são 

observadas nas epidemias pelo DENV. 

 

2.5 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DAS INFECÇÕES CAUSADAS PELO ZIKV 

E OUTRAS ARBOVIROSES 

O diagnóstico correto da infecção pelo ZIKV é necessário e importante para a 

escolha estratégica do tratamento a ser adotado, mas o mesmo enfrenta alguns 

obstáculos para a sua execução. Até poucos anos atrás, o diagnóstico laboratorial 

da infecção pelo ZIKV estava limitado a laboratórios de saúde pública ou de 

pesquisa, que preparavam seus próprios reagentes. (LANDRY & GEORGE, 2017) 

O diagnóstico clínico das infecções causadas pelos DENV, ZIKV e CHIKV é 

dificultado particularmente em regiões onde há presença do vetor e a circulação 

concomitante de, pelo menos, dois desses vírus, pois as infecções causadas por 

esses vírus causam sinais e sintomas clínicos semelhantes, fazendo com que o 

diagnóstico apenas por sinais clínicos e dados epidemiológicos não sejam 

confiáveis. (LANCIOTTI et al., 2007; DUFFY et al., 2009; CAMPOS, BANDEIRA & 

SARDI, 2015) Sendo assim, a confirmação laboratorial por métodos imunológicos e 
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análises moleculares é de grande importância para o diagnóstico diferencial destas 

infecções.  

Um teste diagnóstico serve para identificar a presença de uma doença ou 

patógeno em indivíduos assintomáticos e sintomáticos. Os métodos de diagnósticos 

mais utilizados para detecção do material viral são: o isolamento viral em cultivo de 

células, hemaglutinação, ELISA de captura, imunoperoxidase e PCR. Para a 

detecção de anticorpos contra esses vírus são utilizados ELISA e 

Imunofluorescência. Muitas vezes, há a necessidade de realização de outros testes 

confirmatórios por conta da reatividade cruzada de anticorpos. (BECK et al., 2013; 

CHARREL et al., 2016) 

Devido aos avanços metodológicos foram desenvolvidos também testes 

multiplex que permitem a detecção e identificação simultânea de múltiplos vírus ou 

proteínas destes numa única reação, assim como anticorpos contra esses 

antígenos. O ensaio multiplex de citometria de fluxo baseado em micropartículas, 

plataforma LUMINEX, é um exemplo desses métodos. Imunoensaios com 

microesferas são sensíveis e específicos, além de proporcionarem alta 

reprodutibilidade, são rentáveis, exigem menos tempo de execução e requerem 

baixo volume de amostra biológica. (NAMEKAR et al., 2012; BECK et al., 2013; 

WONG et al., 2017; TYSON et al., 2019) 

Outra metodologia recentemente muito explorada, é a de biossensores no 

diagnóstico imunológico. O biossensor é geralmente definido como um dispositivo 

analítico, que converte uma resposta biológica em um sinal quantificável e 

processável. O objetivo de um biossensor é produzir um sinal que seja proporcional 

em magnitude ou frequência à concentração do analito. O uso de biossensores no 

diagnóstico de infecções virais, com a da ZIKV, é uma evolução e com o seu uso, 

testes rápidos tornam-se cada vez mais precisos (RAMÍREZ et al., 2009). 

 

2.5.1 Diagnóstico Molecular da Infecção pelo ZIKV e outros Arbovírus 

 



 

 
 

 

36 

Nos últimos anos, a busca por um diagnóstico rápido e precoce para a 

infecção pelo ZIKV vem sendo realizada intensamente, com novos métodos e 

diferentes conjuntos de diagnósticos, para que, assim se consigam testes confiáveis, 

com boa sensibilidade e especificidade. Por causa da entrada de novos vírus em 

circulação no Brasil como o CHIKV, novos métodos para detecção e diferenciação 

desses agentes etiológicos virais são importantes. (CHARREL et al., 2016; RABE et 

al., 2016)  

A amplificação do RNA de flavivírus é uma técnica realizada em dois passos. 

O primeiro com a transcrição reversa de RNA genômico em DNA de cadeia de 

simples (DNA complementar) seguido pela conversão em DNA de cadeia dupla e 

amplificação, que podem ser executados em uma mesma reação. (LANCIOTTI et al., 

2007) 

Após o início dos sintomas tanto o DENV quanto o ZIKV podem ser 

detectados na circulação sanguínea por 4 a 6 dias (viremia), enquanto que o CHIKV 

pode ser detectado por um período maior, podendo chegar até 10 dias após o início 

dos sintomas. Logo, durante a fase de viremia da infecção, a utilização de métodos 

moleculares para detecção do RNA viral ou métodos imunológicos para detecção de 

antígenos, além da realização do isolamento do vírus, são os mais indicados para 

serem utilizados no diagnóstico da infecção pelo DENV, CHIKV e ZIKV. (PAROLA et 

al., 2006; CARLETTI et al., 2007; KELSER, 2015; CHAN et al., 2016; MUSSO et al., 

2017) 

O Center for Disease Control and Prevention (CDC) recomenda o uso da 

Reação em Cadeia da Polimerase da Transcrição Reversa em Tempo Real 

Quantitativo (RT-qPCR) para detecção e quantificação do RNA viral de ZIKV no 

começo da infecção. (CDC, 2017) Os maiores benefícios desse ensaio são a alta 

especificidade e sensibilidade do teste e o RNA viral pode ser detectado a partir de 

um número de amostras variadas como soro, urina, saliva, fluido cérebro-espinhal e 

líquido amniótico. (CDC, 2017)  

O diagnóstico laboratorial através da biologia molecular com a detecção do 

RNA viral é uma escolha para determinar uma infecção precoce, porém a viremia de 

ZIKV é de aproximadamente quatro a cinco dias, após o início dos sintomas e por 
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consequência desse curto período, o tempo para a detecção do material viral se 

torna limitado. (WONG et al., 2017)  

Portanto, o diagnóstico baseado na resposta imune do hospedeiro se torna de 

extrema importância principalmente para gestantes, que fazem parte do grupo em 

que, as consequências da infecção pelo ZIKV são graves, como a Microcefalia e/ou 

a Síndrome Congênita do ZIKV em que, o vírus afeta o sistema nervoso central do 

feto. (VAN DER LINDEN et al., 2017) 

 

2.5.2 Cinética de Anticorpos na Infecção pelo ZIKV 

 

            As limitações dos métodos moleculares incentivaram a busca e a melhoria 

dos testes sorológicos para o diagnóstico de ZIKV, sendo de grande importância o 

conhecimento sobre a cinética dos anticorpos contra ZIKV e antígenos específicos 

do vírus. (ZHAO et al., 2019) 

A proteção contra a doença causada pelo ZIKV é pelo menos parcialmente 

atribuída à resposta imune humoral, uma vez que foi demonstrada uma forte 

correlação entre respostas específicas de anticorpos do ZIKV e a eficácia protetora 

após a vacinação em camundongos e primatas não humanos. (ABBINK et al., 2016; 

LAROCCA et al., 2016; ABBINK et al., 2018) 

Nesse contexto, a produção de anticorpos IgM específicos contra o ZIKV, se 

inicia com quatro dias ou mais após o início da infecção e podem persistir por até 20 

semanas, assim como a produção de anticorpos específicos contra o DENV, mas a 

sua detecção nem sempre é possível pelo limitado tempo de persistência de 

anticorpos IgM na circulação. (RABE et al., 2016; BAUD et al., 2017) Além disso, o 

resultado positivo para a detecção de IgM contra o ZIKV é apenas um resultado 

indicativo de infecção, necessitando de um teste confirmatório por conta da 

reatividade cruzada com anticorpos contra outros flavivírus, podendo gerar um 

resultado falso-positivo.  

Em relação à produção de IgG, pode-se detectar esse anticorpo a partir do 

15° dia após o início da infecção e eles podem persistir na circulação e ser 
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detectados por anos. (RABE et al., 2016) A relação do tempo de viremia e produção 

de anticorpos ZIKV específicos IgM e IgG podemos ver na figura abaixo (Figura 3). 

 

Figura 3 - Esquema simplificado para viremia e resposta imunológica humoral contra 
ZIKV, mostrando o período de incubação do vírus e o tempo determinado para a 
detecção do material viral (1 a 7 dias após o início dos sintomas) e a produção do 
anticorpo IgM ( a partir do 4° dia após o início dos sintomas) e do anticorpo IgG (a 
partir do 15° dia após o início dos sintomas) 

  

 

Fonte: Adaptado de Sullivan Nicolaides Pathology, 2014, http://protocols.sonichealthcare. 
com/shared/IP625.pdf 

 

Um estudo realizado por Lustig et al. (2017), avaliou a sensibilidade e a 

cinética de anticorpos IgM e IgG por meio de um teste ELISA, baseado na proteína 

NS1 de ZIKV em 105 amostras de 63 viajantes infectados por ZIKV de Israel, 

República Tcheca, Itália, Bélgica, Alemanha e Chile. Os autores detectaram a IgM 

entre 2 e 42 dias após o aparecimento dos sintomas, com sensibilidade de 79% no 

primeiro mês e 68% no segundo mês. Já a IgG foi detectada a partir do quinto dia 

até três anos após o aparecimento dos primeiros sintomas e com 79% de 

sensibilidade. Assim, foram observadas diferenças significativas na sensibilidade e 

no tempo de detecção de IgM entre os viajantes infectados pelo ZIKV israelense e 

europeu/chileno, aumentando a complexidade do diagnóstico da infecção pelo ZIKV 

e sugerindo que outros métodos de diagnóstico sejam complementados para reduzir 

os resultados falso-negativos.  
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Ravichandran et al. (2019), realizaram um estudo com a utilização da técnica 

de Phage Display abrangendo todo o genoma do ZIKV para um perfil imunológico 

dos anticorpos IgG e IgM nos fluidos corporais (soro e urina) de indivíduos com 

infecção aguda causada pelo ZIKV. Os autores observaram um repertório diverso de 

anticorpos IgM, que reconhecem as proteínas de ZIKV e que anticorpos IgG 

aumentaram 10 vezes entre os dias 0-7 no soro, mas não nas amostras de urina e, 

que reconhecem as proteínas de envelope, NS1 e NS2B. Eles afirmaram que o 

estudo fornece informações na evolução da resposta imune contra ZIKV e identificou 

alvos específicos para o diagnóstico sorológico da infecção. 

Zhao et al. (2019), investigaram a cinética da resposta dos anticorpos IgA, 

IgM e IgG em soro, saliva e urina obtidos de dois indivíduos infectados pelo ZIKV, 

logo no segundo dia do início dos sintomas até 2 anos após a infecção. Eles 

observaram que IgM e IgG podem ser detectadas no soro dentro de uma semana 

após o início da infecção e depois os níveis aumentavam rapidamente para níveis 

máximos dentro de duas semanas após o início da doença. O anticorpo IgM 

declinou gradualmente para perto da linha de base dois a três meses após a 

infecção, mas a IgG permaneceu no nível máximo por pelo menos 2 anos após a 

infecção. Já a IgA foi detectada na saliva na fase aguda da infecção mostrando que 

pode ser usado como método alternativo para o diagnóstico de ZIKV. 

 

2.5.3 Diagnóstico Imunológico da Infecção pelo ZIKV 

 

O diagnóstico sorológico para infecções causadas por arbovírus permanece 

ainda como um desafio em regiões endêmicas. (LANCIOTTI et al., 2007; 

DASGUPTA et al., 2016; KEASEY et al., 2017; TAN et al., 2018)  

Atualmente, o diagnóstico imunológico do ZIKV é principalmente baseado na 

detecção de IgM e IgG pelo teste imunoenzimático ELISA, mas a detecção de IgM 

nem sempre é possível por causa de baixa especificidade e sensibilidade dos testes 

disponíveis ou por níveis baixos de anticorpos, principalmente em infecções 

assintomáticas. Assim, um teste de confirmação muitas vezes é necessário, como o 

PRNT, que é considerado padrão ouro pelo Centers of Diseases Control and 
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Prevention (CDC, Atlanta, USA) e é baseado na capacidade do flavivírus causar a 

formação de placas em monocamadas de células. Porém, o PRNT é um ensaio 

demorado, trabalhoso, de baixa reprodutibilidade, necessita do vírus vivo para sua 

realização e não difere as classes de anticorpos. (LANCIOTTI et al., 2008; 

CHARREL et al., 2016; PANNING, 2017; SHAN et al., 2017)  

Para contornar esse fato, Shan et al. (2017), relataram um ensaio de 

neutralização de vírus (RVNT) parecido com o PRNT, mas com uma melhora 

significativa no tempo de resposta e do maior número de amostras utilizadas no 

diagnóstico de infecção por ZIKV. Ambos os ensaios quantificam os títulos de 

anticorpos neutralizantes específicos, mas o RVNT utiliza o vírus marcado com 

luciferase e possibilita a quantificação num período de 24 horas.  

Koishi et al. (2018), também descreveram um ensaio novo para mensurar 

anticorpos neutralizantes específicos contra ZIKV baseado em imunofluorescência 

quantitativa e o comparou com o PRNT. Os autores observaram que esse teste 

poderia substituir o PRNT, pois ele resultou em uma neutralização similar e com uma 

alta correlação com o PRNT clássico, quando comparado os títulos de neutralização 

resultante dos dois testes. 

Nesse contexto, a detecção de anticorpos IgG específicos em amostras de 

soro de gestantes representa uma abordagem importante para o diagnóstico da 

infecção pelo ZIKV. (DENIS et al., 2019) A avidez do anticorpo IgG é um marcador 

útil para a detecção da infecção aguda como em casos de toxoplasmose e rubéola, 

distinguindo casos de infecções agudas de casos de infecções crônicas não 

relacionadas com a gravidez. (SENSINI, 2006; SUMITA et al., 2016) 

Assim, a identificação de novos alvos nas proteínas de ZIKV, que são 

reconhecidos por anticorpos precoces pós-exposição e que não reagem de maneira 

cruzada com outros flavivírus, poderia ajudar no desenvolvimento de um melhor 

teste sorodiagnóstico diferencial para a infecção por ZIKV. (RAVICHANDRAN et al., 

2019) 

2.5.3.1 Ensaio Imunoenzimático ELISA para Detecção de ZIKV 
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O ensaio imunoenzimático ELISA, do inglês Enzyme Linked Immunosorbent 

Assay (ENGVALL & PERLMANN, 1972) é o teste de diagnóstico imunológico mais 

utilizado por causa da sua simplicidade e relativo baixo custo, além do ensaio exigir 

poucos aparelhos e instalações. O ensaio tem como princípio a interação antígeno-

anticorpo que são detectados através de reações enzimáticas. (BECK et al., 2013) 

Usualmente, três tipos de ELISA são muito utilizados no diagnóstico de 

Flavivírus: ELISA de captura (MAC-ELISA) para detecção de IgM, ELISA indireto 

para detecção de IgG e o ELISA de competição. A sensibilidade e especificidade do 

ensaio são fortemente influenciadas pela natureza do antígeno utilizado na sua 

padronização. (MARTIN et al., 2000; BECK et al., 2013; CHARREL et al., 2016)  

Nesse contexto, um ELISA para a detecção de IgG baseado na proteína 

recombinante NS1 de ZIKV mostrou uma sensibilidade de 100% em amostras 

coletadas depois de 31 dias de sintomas e uma especificidade de 92.1% (EHMEN et 

al., 2021) 

O domínio III da proteína de Envelope (EDIII) de ZIKV foi testado em um 

ELISA para a detecção de IgG e a especificidade e a sensibilidade encontrada foi de 

90% e 92%, respectivamente. Porém, uma reatividade cruzada de 71% foi 

observada quando foram testados soros positivos de DENV. (DENIS et al., 2019)  

Vários kits de ELISA comercial disponíveis no mercado utilizam como 

antígeno a proteína recombinante NS1 para a detecção de anticorpos IgM e IgG 

específicos contra ZIKV, com diferentes valores de sensibilidade e especificidade, 

mas também existem kits comerciais que utilizam a proteína de Envelope como 

antígeno.  

Para comparar três desses kits de ELISA para detecção de IgM contra ZIKV, 

incluindo o do CDC Zika MAC-ELISA, o InBios ZIKV Detect MAC-ELISA, e o 

Euroimmun anti-Zika Virus IgM ELISA, Granger et al (2017) usaram amostras de 

indivíduos sintomáticos e viajantes com exposição recente a áreas endêmicas. Os 

autores concluíram que apesar desses testes já estarem no mercado, ainda há a 

necessidade de uma melhor avaliação quanto a sua eficiência, principalmente em 

relação a especificidade dos testes, devido a reação cruzada com outras 

arboviroses.  
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As informações detalhadas dos kits de ELISA para detecção de anticorpos 

específicos de ZIKV disponíveis no mercado, com suas sensibilidades e 

especificidades de referência podem ser visualizadas na tabela abaixo (Tabela 1). 
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Tabela 1- Relação de kits de ELISA comerciais para a detecção de anticorpos IgM e 
IgG específicos de ZIKV com proteína recombinante utilizada como antígeno e os 
valores de sensibilidade e especificidade disponibilizados pelo fabricante de cada 
teste 
 

Kit de ELISA Empresa 
Proteína 

recombinante 
Sensibilidade Especificidade 

RecombiLISA 

Zika IgM  

CTK Biotech  

(EUA) 
NS1 IgM: 94.7% IgM: 98.5% 

Zika ELISA 

IgM/IgG 

Vircell S. L. 

(Espanha) 
NS1 

IgM e IgG: 

91% 
IgM e IgG: 99% 

Anti-Zika virus 

ELISA IgM/IgG 

Euroimmun 

(Alemanha) 
NS1 

IgM: 87%  

IgG: 100% 
IgM e IgG: 97% 

NovaLisa Zika 

Virus IgM  

μ-capture  

NovaTec 

Immunodiagnostica 

GmbH (Alemanha) 

NS1 98.5%  100% 

STANDARD E 

Zika IgM  

SD Biosensor Inc. 

(Coréia do Sul) 
- IgM: 100% - 

Allserum Zika 

IgM  

Mbiolog Diagnostic 

(Brasil) 
- IgM: 100% IgM: 94.4% 

ZIKV IgM ELISA 

kit 

DIA.PRO Diagnostic 

Bioprobes Srl (Itália) 
- 

IgM: 69%  

IgG: 80.5% 

IgM: 96%  

IgG: 94% 

Xgen Zika Virus 

IgM/IgG  

Mobius Life Science 

Industry and 

Commerce of 

Laboratory Products, 

(Brasil) 

NS1 
IgM: 98% 

IgG: 100%  
IgM e IgG: 98% 

Elecsys® Zika 

IgG  

Roche Diagnostics 

(Suíça) 
- IgG: 93.11% IgG: 99.82% 

InBios ZIKV 

Detect MAC-

ELISA ZIKV 

Detect 2.0  

InBios International 

Inc. 

(EUA) 

ENV IgM: 90% IgM: 96% 

CDC MAC-

ELISA 

CDC 

(EUA) 
- - - 
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2.5.3.2 Ensaio Multiplex LUMINEX para Detecção de ZIKV 

Nos finais dos anos 1990 a empresa LUMINEX desenvolveu a tecnologia 

xMAP, um avanço na análise biológica multianalítica em meio líquido. Desde então, 

o número de trabalhos na literatura utilizando esta tecnologia vem aumentando. 

(GUIMARÃES et al., 2014; ELBERSE et al., 2015; CABORÉ, PIÉRARD & HUYGEN, 

2016; WONG et al., 2017) Esta tecnologia associou reagentes biomoleculares, 

microesferas fluorescentes, citometria de fluxo e processamento óptico e digital. 

Existe uma ampla possibilidade de utilização desta tecnologia, como a realização de 

imunoensaios, hibridização direta do DNA e estudo de atividade enzimática. 

(DUNBAR et al., 2003) 

A tecnologia Luminex® xMAP utiliza diferentes microesferas de poliestireno 

carboxiladas de 5,6 µM de diâmetro (Figura 4), para realização de imunoensaios 

similares ao ELISA ou ensaios de hibridização de ácidos nucleicos. Cada 

microesfera possui uma identidade espectral própria, emitindo assim diferentes 

intensidades de fluorescência. Diferentes microesferas podem ser sensibilizadas 

com moléculas específicas de captura para um alvo biológico biotinilado específico, 

sendo possível a identificação de diferentes analitos a partir de uma única amostra, 

através de uma única reação. A reação da ligação entre a molécula de captura 

adsorvida na microesfera com a molécula alvo biotinilada é detectada pela adição de 

uma solução com revelador fluorescente, o conjugado estreptavidina-R-ficoeritrina 

(SAPE). O feixe de luz vermelho excita o fluoróforo presente no interior das 

microesferas, identificando-as baseado na identidade espectral, e o feixe de luz 

verde estimula a emissão de fluorescência da ficoeritrina presente no conjugado 

SAPE. Para aquisição de dados e análise final da reação, a tecnologia Luminex® 

xMAP utiliza um sistema óptico para excitação e detecção da emissão de 

fluorescência e um sistema computacional. 
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Figura 4 – Representação das microesferas de poliestileno carboxiladas numeradas 
(beads sets) mostrando a diferença de coloração dos grupos de microesferas e com 
a referência de tamanho de cada uma delas (6.5 microns) 

  

Fonte: Thermo Fisher Scientific, 2017, adaptado 

 

 

O ensaio multiplex em micropartículas baseado na citometria de fluxo é 

referido como uma técnica de rápida execução, de alta reprodutibilidade e que 

apresenta uma elevada especificidade, merecendo destaque pelo fato de que a 

técnica ainda pode ser otimizada para uma ampla variedade de aplicações, incluindo 

diagnóstico de perfil alérgico, mutações genéticas (ex. fibrose cística), doenças 

autoimune, quantificação de citocinas, quimiocinas e diversos marcadores 

sorológicos, assim como no auxílio ao diagnóstico de doenças infecciosas.(LINDAU-

SHEPARD & PASS, 2010; APPANNA et al., 2012; NAVIDAD et al., 2013; O’NEAL et 

al., 2014; WESSELS et al., 2014; WU et al., 2014)  

O potencial do uso de ensaios na plataforma LUMINEX para o diagnóstico de 

doenças infecciosas vem sendo cada vez mais relatado na literatura. Resultados 
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promissores vêm sendo demonstrados na detecção simultânea de antígenos de 

bactérias, vírus, fungos e parasitos. (FOTI et al., 2009; KAMINSKI et al., 2013)  

Da mesma forma tem funcionado para a detecção de fragmentos de DNA do 

HIV tipo 1, HCV, HBV (DEFFORT et al., 2000), HPV (SCHMITT et al., 2006) e de 

Escherichia coli, Salmonella, Listeria monocytogenes e Campylobacter jejuni. 

(DUNBAR et al., 2003)  

Por isso, a otimização do método baseada em um sistema multianalítico em 

meio líquido, que já vem demonstrando ter boa sensibilidade e especificidade, além 

de ser um teste relativamente rápido e com poder de detectar a infecção pelo ZIKV 

utilizando mais de um antígeno na mesma reação. 

Wong et al. (2017), realizaram um estudo usando soros humanos bem 

caracterizados com infecção confirmada laboratorialmente por ZIKV e/ou DENV e 

sem marcadores dessas infecção. Os autores utilizaram uniformemente o PRNT 

para pré-caracterizar suas amostras além de compararam o novo MIA com um 

ELISA de captura ZIKV IgM (MAC-ELISA), já bem estabelecido. Eles utilizaram as 

proteínas de Envelope, NS1 e NS5. Os autores afirmaram que o teste tem curta 

duração (4 horas), requer um volume pequeno de amostra (10 µL) e uma única 

reação. Esse teste sorológico pode ser desenvolvido para uso no diagnóstico clínico 

de infecção por ZIKV e no monitoramento de respostas imunes em ensaios de 

vacinas.  

Tyson et al. (2019) desenvolveram um Imunoensaio Multiplex com 

Microesferas (MIA) para detecção de IgG utilizando proteínas NS1 dos ZIKV, DENV 

1-4 e West Nile vírus (WNV) e uma correlação positiva foi encontrada entre as 

leituras do ELISA e do MIA em diferentes proteínas NS1 testadas. Os autores 

afirmaram que o teste Multiplex e de alto rendimento pode ser aplicado ao 

diagnóstico sorológico e a soro vigilância de infecções por DENV, ZIKV e WNV em 

regiões endêmicas. 

Dessa forma, os ensaios Multiplex oferecem a vantagem de simultaneamente 

testarem para diferentes anticorpos. Em casos de cocirculação de flavivírus em 

muitas regiões endêmicas do ZIKV, o uso da tecnologia Multiplex é uma abordagem 
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promissora, desde que os achados sejam confirmados em estudos futuros. 

(PANNING, 2017) 

 

2.5.4  Expressão de Proteínas Recombinantes para Uso como Antígeno em 

Diagnóstico Imunológico  

Proteínas são macromoléculas biológicas formadas por uma ou mais cadeias 

de aminoácidos, unidos por ligações peptídicas e são sintetizadas por todas as 

formas vivas em seu metabolismo natural. (DEMAIN E VAISHNAV, 2009)  

As proteínas diferem entre si na sua sequência de aminoácidos, que é 

determinada pela sua sequência genética, que é especificada pelos nucleotídeos 

que codificam a proteína. Existem 20 aminoácidos, cada um deles codificado e 

representado pela composição de três bases nitrogenadas numa sequência de DNA. 

Todavia, uma combinação de bases diferentes pode ser usada para codificar um 

mesmo aminoácido. (LEWIS, 2006) 

A tecnologia do DNA recombinante possibilita a produção e purificação de 

proteínas heterólogas em grande quantidade e com capacidade de suprir uma 

demanda da indústria farmacêutica. (DEMAIN & VAISHNAV, 2009) 

A produção de proteínas recombinantes é baseada no dogma da biologia 

molecular que compreende os três processos principais que a célula utiliza para que 

a informação genética seja expressa: replicação, transcrição e tradução e ela é 

dividida em etapas como: seleção do gene de interesse, escolha do sistema de 

expressão, clonagem e expressão das proteínas.  O sistema de expressão 

adequado depende da proteína a ser produzida. (ADRIO & DEMAIN, 2010; 

ROSANO & CECCARELLI, 2014) 

Para se produzir uma proteína recombinante é necessário, em primeiro lugar, 

obter uma sequência gênica (DNA) da proteína em questão. Essa sequência precisa 

ser clonada em vetores apropriados e depois inserida em um vetor de expressão 

adequado para a tradução da proteína desejada. Os sistemas de expressão podem 

ser procariotos (bactérias) ou eucariotos (leveduras, fungos filamentosos, células de 
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insetos, células de mamíferos e animais e plantas transgênicas). (DEMAIN & 

VAISHNAV, 2009; ADRIO & DEMAIN, 2010) 

A bactéria Escherichia coli é o sistema procarioto mais utilizado na fabricação 

de proteínas recombinantes e foi útil na produção de várias proteínas de interesse 

biotecnológico. O seu uso como plataforma de expressão já está bem estabelecido e 

por isso existem muitas ferramentas e protocolos para a produção em alta escala de 

proteínas heterólogas utilizando essa maquinaria. As vantagens gerais no uso dos 

organismos procariotos são: um crescimento e expressão rápidos, facilidade no 

cultivo, rendimento alto e baixos custos. Para a produção de proteínas 

recombinantes em E. coli, a escolha da cepa também é importante. A cepa 

escolhida não pode conter proteases agressivas e deve ser não patogênica, como 

por exemplo, as células Rosetta, Top10, M15, entre outras disponíveis no mercado. 

(DEMAIN E VAISHNAV, 2009; ROSANO E CECCARELLI, 2014; JENA et al., 2017) 

Os plasmídeos vetores contém o elemento origem de replicação (ori), um 

marcador antibiótico de resistência, um promotor, uma região de iniciação de 

tradução (TIR) e terminadores para a transcrição e tradução. A replicação dos 

plasmídeos na bactéria é estável devido à pressão de seleção com um antibiótico 

como, por exemplo, Ampicilina, Kanamicina ou Cloranfenicol. (SØRENSEN & 

MORTENSEN, 2005) 

Uma forma de facilitar a detecção e a purificação das proteínas 

recombinantes expressas é a utilização de uma tag fusionada a proteína expressa. 

Tags são curtas sequências de aminoácidos exógenos com uma alta afinidade por 

um ligante químico ou biológico específico. As tags fazem parte do plasmídeo e se 

localizam no N-terminal ou C-terminal das proteínas recombinantes expressas. 

(SØRENSEN & MORTENSEN, 2005) 

Estudos utilizando proteínas recombinantes, principalmente as não 

estruturais, como antígenos para a detecção de anticorpos contra o ZIKV, tem se 

mostrado importantes na detecção de anticorpos do tipo IgG e IgA além de IgM, pois 

a detecção de material viral é limitada ao início da infecção. (SIRONI et al., 2016; 

STETTLER et al., 2017; WONG et al., 2017) 
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A detecção de diferentes isotipos de imunoglobulinas também é importante, 

devido a cinética da infecção onde os níveis de IgM decaem consideravelmente 

após a fase de convalescência, enquanto os níveis de IgG aumentam.  A busca por 

essas proteínas tem o objetivo de melhorar não apenas a sensibilidade de detecção 

desses anticorpos, mas também a especificidade, devido às reações cruzadas com 

outras arboviroses. (SIRONI et al., 2016; STETTLER et al., 2017; WONG et al., 

2017) 

 

2.5.4.1 Expressão de Proteínas Recombinantes e Estudos com Peptídeos de ZIKV 

O desenvolvimento de uma proteína recombinante funcional para uso em 

diagnóstico imunológico não é uma coisa trivial. (LIU et al., 2017) A identificação de 

novos alvos nas proteínas do ZIKV, que são reconhecidos por anticorpos pós-

exposição precoce e que não apresentam reação cruzada com outros Flavivírus, são 

de extrema valia no desenvolvimento de um melhor teste sorodiagnóstico diferencial 

para a infecção pelo ZIKV. (RAVICHANDRAN et al., 2019) 

Os imunoensaios que detectam o antígeno NS1 do ZIKV são preferidos aos 

antígenos inteiros do vírus ou da proteína de envelope devido à alta diversidade e 

menor reatividade cruzada da proteína NS1 e por ter epítopos imunes ou regiões 

proteicas funcionalmente importantes. (HUZLY et al., 2016; SIRONI et al., 2016) 

Assim, Corzo-Gómez et al. (2019) clonaram e expressaram proteínas 

recombinantes de Envelope do domínio III (EDIII) do sorotipo 2 de DENV e do ZIKV 

em um sistema procariótico e avaliaram sua imunogenicidade e reatividade cruzada. 

Assim, ambas as proteínas foram purificadas com sucesso e avaliadas em 

camundongos mostrando que os anticorpos desencadeados pelo domínio III dos 

antígenos do ZIKV e DENV reconheceram especificamente as proteínas nativas nas 

células infectadas. Os resultados sugerem que as proteínas recombinantes geradas 

podem ser potencialmente usadas em vacinas de subunidades ou para 

padronização de testes imunológicos. 

Também utilizando a proteína de Envelope de ZIKV mas a otimizando (Env-

CD4), Kim et al. (2018) a expressaram em células HEK293 para uso como antígeno 
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em teste de ELISA. Os autores indicaram o potencial da proteína Zika Env-CD4 de 

linhagem asiática nos ensaios ELISA para monitorar as respostas imunes humorais 

em ensaios clínicos, bem como uma ferramenta de diagnóstico serológico na 

infecção por ZIKV. 

Utilizando não apenas o EDIII, mas também a NS1, Viranaicken et al. 

(2017), realizaram a super expressão de proteínas de ZIKV em bactérias E. coli 

BL21(DE3) que é uma cepa bacteriana que expressa uma forma não endotóxica de 

LPS e é adequada para a produção de proteínas recombinantes de ZIKV. O EDIII e 

a região N-terminal da proteína NS1 foram expressas e os autores afirmaram que os 

anticorpos anti-Envelope e anti-NS1 são eficientes ferramentas biológicas para a 

detecção de ZIKV por ELISA indireto e ensaio de imuno transferência.  

Por causa da alta similaridade entre as sequências de aminoácidos das 

proteínas dos flavivírus, há a necessidade de analisar os peptídeos do ZIKV para se 

encontrar um peptídeo específico e funcional que possa ser usado como reagente 

sorológico. A abordagem in silico e análises Proteômicas são ferramentas úteis para 

atingir esse objetivo. (HEIZ et al., 2017; ZYMCZAK et al., 2018) 

Os peptídeos sintéticos são apenas segmentos curtos de aminoácidos, 

correspondendo a regiões altamente imunogênicas das proteínas virais. Os ensaios 

sorológicos baseados em epítopos específicos do ZIKV podem prevenir o problema 

de reatividade cruzada com outros anticorpos de flavivírus. (TOMIZAKI et al., 2010; 

HEIZ et al., 2017) Os ensaios sorológicos baseados em epítopos são 

suficientemente sensíveis na diferenciação entre diferentes infecções por flavivírus 

em indivíduos com imunidade pré-existente. (KEASEY et al., 2017) 

O ZIKV NS1 e a proteína do Envelope foram os alvos mais populares nas 

análises de peptídeos (LEE et al., 2017; OOM et al., 2017; KAM et al., 2019; PARK 

et al., 2020). Mas outras proteínas do ZIKV contêm sítios imunogênicos que podem 

ser usados como um alvo imune para o ensaio sorológico. (CHANG et al., 2017; 

HEFFRON et al., 2018; MISHRA et al., 2018; AMRUM et al., 2019) 
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2.6   ANÁLISE DE PROTEÍNAS E PREPOSIÇÃO DE MODELOS DE PREDIÇÃO DE 

EPÍTOPOS DE CÉLULAS B BASEADOS EM FERRAMENTAS DE 

BIOINFORMÁTICA 

 

2.6.1    Análise de Antigenicidade e Predição de Epítopos de Células B in Silico 

Assim que um patógeno invade o organismo de um indivíduo, os linfócitos B 

reconhecem e produzem anticorpos específicos contra esse antígeno. O antígeno 

corresponde a qualquer estrutura molecular, isso é, proteínas, carboidratos, lipídios, 

que é capaz de se ligar a um anticorpo e os epítopos ou determinantes antigênicos 

são segmentos do antígeno que são reconhecidos por um anticorpo/linfócito B ou T, 

que definem epítopos de célula B e T, respectivamente. (SANCHEZ-TRINCADO, 

GOMEZ-PEROSANZ & RECHE, 2017) 

Dessa forma, os antígenos apresentam propriedades de antigenicidade e/ou 

imunogenicidade. Antigenicidade se refere a capacidade do antígeno em se ligar 

especificamente a anticorpos complementares e a imunogenicidade diz respeito a 

habilidade do antígeno em gerar resposta imune humoral ou celular. Os epítopos 

(menor porção do antígeno capaz de ser reconhecida pelo sistema imune) de célula 

B e anticorpos normalmente reconhecem antígenos solúveis e assim, esses 

epítopos tendem a estar em locais acessíveis e expostos na superfície do antígeno. 

(PONOMARENKO & REGENMORTEL, 2009; SANCHEZ-TRINCADO, GOMEZ-

PEROSANZ & RECHE, 2017) 

Com a utilização de métodos computacionais e preditivos, a bioinformática 

representa uma nova e crescente área da ciência. A imunobioinformática é uma 

estratégia multidisciplinar para a identificação de candidatos a diagnósticos, que se 

tornou possível com o acúmulo de informações genômicas em bancos de dados de 

domínio público. Uma das áreas de atuação da imunobioinformática é predição de 

epítopos de células B, que tem sido foco de muitos trabalhos. Os estudos in silico 

vem crescendo a cada dia e a identificação e caracterização de epítopos de células 

B desempenham um papel extremamente importante no desenvolvimento de testes 

diagnósticos e no desenho de vacinas. (PONOMARENKO & REGENMORTEL, 

2009; CARVALHO et al., 2017; SANCHEZ-TRINCADO, GOMEZ-PEROSANZ & 

RECHE, 2017) 
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Um recurso de análise imunológica que hospeda ferramentas preditivas é o 

IEDB (Immune Epitope Database and Analysis Resource), que reúne cinco métodos 

escalares de predição de epítopos de células B lineares como, acessibilidade, 

flexibilidade, antigenicidade, voltas (turns) e hidrofilicidade. (EL-MANZALAWY, 

DOBBS & HONOVAR, 2008)  

O IEDB possui a capacidade de gerar dados de epítopos de célula B e T. Ele 

é um programa baseado em métodos de escala de propensão de acordo com as 

propriedades físico-químicas dos aminoácidos. O método BepiPred, uma das 

ferramentas do IEDB, é uma combinação do modelo oculto de Markov com dois 

métodos escalares: hidrofilicidade de Parker (PARKER, GUO & HODGES, 1986) e 

estrutura secundária de Levitt. (LEVITT & CHOTHIA, 1976) 

Nesse contexto, o índice de antigenicidade pelo método de Jameson-Wolf 

(JAMESON & WOLF, 1988) é muito utilizado e ele prediz potenciais determinantes 

antigênicos combinando métodos existentes para predições estruturais de proteínas. 

O resultado do índice de antigenicidade de Jameson-Wolf é afetado por alterações 

de parâmetro feitas nos métodos Hopp-Woods (HOPP & WOODS, 1981), Chou-

Fasman (CHOU & FASMAN, 1978) e Garnier-Robson (GARNIER & ROBSON, 

1990), mas não por alterações feitas nos métodos de Probabilidade de superfície ou 

Karplus-Schulz (KARPLUS & SCHULZ, 1985).  

Os resultados são mostrados em picos, que representam determinantes 

gênicos. A maioria dos picos antigênicos das proteínas esta localizados nas suas 

regiões expostas e o programa tem meios de predizer determinantes antigênicos 

potenciais. Em geral, o tamanho da janela de 5 a 7 aminoácidos é apropriado para 

encontrar regiões que podem ser potencialmente antigênicas.  

 

 2.6.2   Construção de Modelos de Predição de Estruturas Tridimencionais 

A predição da estrutura 3D de uma proteína é de extrema importância para 

se entender sua função biológica e por isso, têm sido buscada cada vez mais por 

pesquisadores. Diversas ferramentas podem ser utilizadas para esse fim, como a 

Cristalografia de Raios-X e a Ressonância Magnética, mas na prática elas possuem 

diversas limitações. (KUHLMAN & BRADLEY, 2019) 
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Uma saída para esses problemas é a utilização de programas de 

bioinformática para a predição de estruturas proteicas (in silico), os quais podem ser 

divididos em duas categorias: template-based modelling e template-free modelling. A 

primeira engloba semelhança de sequências que já são conhecidas e que são 

usadas como molde e a segunda, que não depende de semelhança global com uma 

estrutura já conhecida no PDB e que pode ser aplicada a proteínas com novas 

dobras. (KUHLMAN & BRADLEY, 2019) 

O programa Swiss-Model (ARNOLD, 2006; BIASINI, 2014) é um web-

servidor de modelagem de estruturas tridimensionais de proteínas muito utilizado por 

causa da sua praticidade e por permitir que o usuário inicie sua busca a partir de 

sequências de aminoácidos da proteína desejada ou pelo código de acesso do 

UniProt. Um alinhamento das sequências alvo podem ser especificados. As 

ferramentas BLAST e HHblits identificam possíveis moldes que são armazenados 

nos bancos de dados do programa (SMTL), que deriva do Protean Data Bank (PDB - 

BEARMAN et al., 2000) e assim, os modelos são construídos usando as estruturas 

oligoméricas desse banco de dados. Depois de construído o molde, é verificado a 

sua qualidade por scoring (QMEAN) que vai analisar padrões estatísticos, como 

potenciais de força média e características geométricas do modelo preditivo. A cada 

resíduo é atribuído uma pontuação de 0 a 1, descrevendo a semelhança esperada 

para a estrutura nativa. (BIASINI et al., 2014)  
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3 OBJETIVOS: 

 

3.1   OBJETIVO GERAL 

Desenvolver métodos imunológicos para o diagnóstico diferencial da 

infecção pelo ZIKV de outras arboviroses, através da produção de proteínas 

recombinantes virais. 

 

3.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Avaliar a antigenicidade e imunogenicidade das proteínas expressas in silico 

e frente a amostras positivas para ZIKV e DENV 

2. Produzir proteínas recombinantes específicas e parciais de ZIKV através de 

expressão heteróloga utilizando a tecnologia do DNA sintético. 

3. Analisar as proteínas recombinantes ZIKV por espectrometria de massas e 

confirmar as suas purezas e as suas expressões proteicas com as 

correspondentes sequências de aminoácidos desenhadas. 

4. Desenvolver e padronizar métodos para o diagnóstico diferencial através da 

detecção de antígenos e anticorpos utilizando as técnicas de ELISA indireto e 

LUMINEX. 

5. Avaliar a sensibilidade e especificidade dos métodos imunológicos  

padronizados utilizando amostras clínicas de pacientes infectados com ZIKV, 

e DENV, e controles negativos. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1   AMOSTRAS CLÍNICAS 

Para padronização e avaliação dos ensaios, foram escolhidos soros testados 

previamente em RT-PCR em tempo real para detecção de ZIKV (Arb) e CHIKV do 

laboratório de Diagnóstico Imunológico e Molecular das Doenças Infecciosas e 

Parasitárias do Instituto de Microbiologia Paulo Góes (Universidade Federal do Rio 

de Janeiro). Essas amostras de soro são oriundas de pacientes assistidos no 

SESSAT/HUCFF/UFRJ (Rio de Janeiro), com aprovação pelo Comitê de ética do 

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho sob o número: CAAE 

02920212.8.3001.5279. As 45 amostras para a padronização do ELISA indireto 

foram escolhidas entre o primeiro e o sexagésimo dia da coleta, após exame médico 

e precisava apresentar o Cycle Threshold (Ct) acima de 27 em pelo menos uma 

amostra coletada, pois um mesmo paciente possuía amostras coletadas em 

diferentes datas, sendo amostras de acompanhamento, que também participaram de 

outras análises do estudo. 

Foram utilizados também 45 soros positivos para DENV (D), que foram 

testados por RT-PCR convencional e esses soros são oriundos de um projeto 

anterior do mesmo laboratório na UFRJ, anterior a epidemia de ZIKV e testadas para 

todos os quatro sorotipos. As 24 amostras usadas como controles negativos (CyBe) 

também são de um projeto anterior do laboratório, em que os soros foram coletados 

em uma região mais isolada do Estado do Rio de Janeiro e em época bem anterior 

ao surto de ZIKV no Brasil.  
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4.2  ANÁLISES DAS SEQUÊNCIAS DE AMINOÁCIDOS DAS PROTEÍNAS 

RECOMBINANTES DE ZIKV E PREDIÇÃO DE ESTRUTURA 3D 

 

4.2.1   Alinhamento das Sequências Nucleotídicas e Proteicas de Proteínas do 

ZIKV 

Para a escolha das sequências de aminoácidos das proteínas 

recombinantes de ZIKV a serem expressas, foi realizada uma análise de 

alinhamento de sequências nucleotídicas totais de diferentes linhagens, das 

proteínas de ZIKV (NS5, Envelope e NS3) com as sequências das respectivas 

proteínas de DENV (4 sorotipos) pelo programa BLAST (Basic Local Alignment 

Search Tool) e BioEdit (HALL, 1999) e foram observadas sequências distintas e 

diferenciadas das proteínas de ZIKV. Após a obtenção dessas sequências 

nucleotídicas parciais das proteínas, elas foram comparadas com as sequências de 

aminoácidos das mesmas e determinadas as regiões mais específicas e não 

conservadas de cada uma dessas proteínas de ZIKV em relação as respectivas 

proteínas de outros Flavivírus e comprovada a não homologia das sequências de 

aminoácidos escolhidas para a expressão proteica das proteínas parciais de NS5, 

Envelope e NS3.  

 

 

4.2.2  Análise In Silico de Predição de Epítopos de Célula B e Antigenicidade 

das Proteínas Recombinantes de ZIKV 

A predição de epítopos lineares de célula B, relativa as sequências de 

aminoácidos das proteínas recombinantes de ZIKV foi realizada através da utilização 

dos programas computacionais Protean e NovaFold (DNAstar – Lasergene, Madson, 

USA) e IEDB (Immune Epitope Database and Analysis Resource), pelo método 

BepiPred-2.0, proposto por Jespersen et al, 2017. O índice de antigenicidade das 

sequências foi calculado pelo programa Protean (DNAstar – Lasergene, Madson, 

USA) utilizando o algoritmo de Jameson-Wolf (JAMESON & WOLF, 1988). 
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4.2.3 Análise de Predição de Estruturas Tridimensionais das Proteínas 

Recombinantes de ZIKV 

Os modelos de predição de estruturas moleculares tridimensionais das 

proteínas recombinantes de ZIKV e das proteínas totais de ZIKV registradas no PDB 

foram realizados pelos programas Swiss-Model (ARNOLD, 2006; BIASINI, 2014), 

PyMol (SCHRÖDINGER, 2010) e Protean e NovaFold (DNAstar – Lasergene, 

Madson, USA).  

 

 

4.3  EXPRESSÃO E PURIFICAÇÃO DE PROTEÍNAS RECOMBINANTES DE 

ZIKV 

 

4.3.1   Construção dos Vetores pEQ30-NS5 ZIKV, pET28a-ENV ZIKV, pET28a-

NS31 ZIKV e pET28a-NS32 ZIKV 

As expressões das proteínas recNS5, recENV, recNS31 e recNS32 de ZIKV 

foram realizadas a partir da confecção de DNAs sintéticos (GenOne Biotecnologia, 

RJ, Brasil) contendo uma sequência de nucleotídeos codificadoras escolhidas de 

regiões das proteínas de ZIKV, otimizadas e inseridas em plasmídeos de expressão, 

como pQE30 e pET28a (Figura 6), após o alinhamento. Nas sequências sintetizadas 

também está presente uma sequência codificadora que permite a expressão da 

proteína fusionada a uma cauda de histidina (6xHis) na região C-terminal para a 

purificação por afinidade em coluna de níquel, além de um gene de resistência 

antibacteriana. 
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Figura 5 - Representação gráfica da construção dos vetores pQE3-NS5, pET28a-
ENV, pET28a-NS31 e pET28a-NS32 de ZIKV 

 

a)                                                                                  b) 

 

                        a) Plasmídeo pET28a-ENV ZIKV; b) Plasmídeo pQE30-NS5 ZIKV 

 

c)                                                                                 d) 

 

 c) Plasmídeo pET28a-NS31 ZIKV; d) Plasmídeo pET28a-NS32 ZIKV 
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4.3.2  Transformação em Escherichia coli DH5α Utilizando os Plasmídeos 

pEQ30-NS5 e pET28a-ENV ZIKV para Expansão Plasmidial e Análise dos 

Clones Obtidos 

O plasmídeo pEQ30-NS5 e pET28a-ENV foram ressuspendidos em 20µL de 

água autoclavada e utilizados para transformar a bactéria Encherichia coli DH5α 

eletrocompetente com o objetivo de clonar esses materiais plasmidiais. As 

transformações bacterianas foram realizadas por eletroporação em que, 1µL desses 

DNAs sintéticos ressuspendidos foram colocados juntamente em 20 µL de soluções 

contendo a célula DH5 e meio LB líquido, com o antibiótico ampicilina diluído 

1/1000 para o plasmídeo pEQ30-NS5 e kanamicina 1/1000 para o plasmídeo 

pET28a-ENV. Esses materiais foram colocados em cubetas (gene pulser® Curvette, 

Bio-Rad, Laboratories Richmond, CA, EUA) separadamente no gelo que foram 

levadas ao eletroporador (MicroPulser™ Electroporator, Bio-Rad, Laboratories 

Richmond, CA, EUA). Logo após a eletroporação, essas células transformadas 

foram transferidas a dois diferentes microtubo e foram acrescidos 1 mL de meio LB 

líquido e deixados em agitação por 1 hora a 37°C. Após 1 hora, as células foram 

centrifugadas a 4300 x g por 5 minutos (Centrifuge MiniSpin®, Hamburgo, 

Alemanha) e foram descartados 900 µL do sobrenadante e em seguida, foram 

preparadas duas placas Petri com 20 mL de meio LB ágar com ampicilina diluída 

1/1000 e essas células ressuspendidas foram plaqueadas e deixadas em uma estufa 

a 37°C por 24 horas para crescimento. Após crescimento, foram colocadas 

separadamente diferentes colônias em tubos contendo 20 mL de meio LB líquido e 

ampicilina diluída 1/1000 e deixadas novamente em uma estufa a 37°C por 24 horas 

para crescimento. 

Os clones crescidos foram utilizados para a purificação plasmidial utilizando 

o kit QIA prep® Spin miniprep (250). Esses clones foram transferidos para tubos 

Falcons e centrifugados a 2500 x g por 15 minutos (Centrifuge MiniSpin®, Hamburgo, 

Alemanha). O sobrenadante foi descartado e o pellet foi ressuspendido em 250 µL 

do Buffer P1 e em seguida, foram adicionados 200 µL Buffer P2 e esse conteúdo 

misturado por inversão e incubado a temperatura ambiente por 5 minutos. Após 

esse tempo, foram adicionados 250 µL do Buffer N3 e esse conteúdo foi transferido 

para um novo microtubo e centrifugado a 12000 x g por 10 minutos (Centrifuge 
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MiniSpin®, Hamburgo, Alemanha). O material foi transferido para uma coluna do kit e 

centrifugado a 12000 x g por um minuto (Centrifuge MiniSpin®, Hamburgo, 

Alemanha) e em seguida adicionado 500 µL de Buffer PB e centrifugado novamente 

nas mesmas condições. A coluna foi colocada em um novo tubo e foram 

adicionados 50 µL de água mili-Q e em seguida centrifugado novamente e esses 

plasmídeos congelados.  

 

4.3.3  Transformação em Escherichia coli BL21(DE3)pLysS Utilizando os 

Plasmídeos pET28a-NS31 e 2 ZIKV para Expansão Plasmidial e Análise dos 

Clones Obtidos 

O plasmídeo pET28a foi ressuspendido em 20µL de água autoclavada e 

utilizado para transformar a bactéria Encherichia coli BL21(DE3)pLysS com o 

objetivo de clonar esse material plasmidial. As células BL21(DE3)pLysS foram 

retiradas do freezer a -80°C e descongeladas em gelo e em seguida, foi colocado as 

células BL21(DE3)pLysS e misturado por inversão e colocado em gelo por 30 

minutos. Depois o tubo foi transferido para um banho a 42°C por um minuto e depois 

foram adicionados 250 µL de meio S.O.C. e incubado em agitação por uma hora a 

37°C. Depois de crescidas, foram colocados 100 µL dessas células transformadas e 

plaqueadas em 20 µL de meio LB ágar com antibiótico cloranfenicol e kanamicina 

diluídas 1/1000 e deixadas na estufa a 37°C por 24 horas. Após crescimento, foram 

selecionadas 3 colônias diferentes e colocadas cada uma em diferentes tubos 

Falcon para crescimento em meio LB líquido acrescido de cloranfenicol e 

kanamicina 1:1000. 

Os clones crescidos foram utilizados para a purificação plasmidial utilizando 

o kit QIA prep® Spin miniprep (250). Esses clones foram transferidos para tubos 

Falcons e centrifugados a 2500 x g por 15 minutos (Centrifuge MiniSpin®, Hamburgo, 

Alemanha). O sobrenadante foi descartado e o pellet foi ressuspendido em 250 µL 

do Buffer P1 e em seguida, foram adicionados 200 µL Buffer P2 e esse conteúdo 

misturado por inversão e incubado a temperatura ambiente por 5 minutos. Após 

esse tempo, foram adicionados 250 µL do Buffer N3 e esse conteúdo foi transferido 

para um novo microtubo e centrifugado a 12000 x g por 10 minutos (Centrifuge 
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MiniSpin®, Hamburgo, Alemanha). O material foi transferido para uma coluna do kit e 

centrifugado a 12000 x g por um minuto (Centrifuge MiniSpin®, Hamburgo, 

Alemanha) e em seguida adicionado 500 µL de Buffer PB e centrifugado novamente 

nas mesmas condições. A coluna foi colocada em um novo tubo e foram 

adicionados 50 µL de água mili-Q e em seguida centrifugado novamente e esses 

plasmídeos congelados.  

 

4.3.4  Expressão da Proteína Recombinante recENV ZIKV Utilizando o 

Plasmídeo pET28a-ENV ZIKV 

 

Os plasmídeos foram dosados no espectrofotômetro (Molecular Devices, 

CA, EUA) e o plasmídeo de maior concentração (plasmídeo ENV ZIKV 3 – 91,2 

µg/mL) foi escolhido para a transformação por choque térmico do vetor E. coli 

Rosetta. 

As células BL21(DE3)pLysS foram retiradas do freezer a -80°C e 

descongeladas em gelo e em seguida, foi colocado 1,6 µL do plasmídeo 3 (150 ng) 

na solução contendo as células BL21(DE3)pLysS e misturado por inversão e 

colocado em gelo por 30 minutos. Depois o tubo foi transferido para um banho a 

42°C por um minuto e depois foram adicionados 1 mL de meio LB líquido e incubado 

em agitação por uma hora a 37°C. Depois de crescidas, foram utilizados 100 µL 

dessas células transformadas e plaqueadas em 20 µL de meio LB ágar com 

antibiótico cloranfenicol e kanamicina diluídos 1/1000 e deixadas na estufa a 37°C 

por 24 horas. Após crescimento, foram selecionadas 3 colônias diferentes e 

colocadas cada uma em diferentes tubos Falcons para crescimento em meio LB 

líquido acrescido de cloranfenicol e kanamicina 1:1000. 

A colônia de maior crescimento foi colocada para crescer em 3 litros do meio 

LB líquido acrescido de antibióticos cloranfenicol e kanamicina diluídos 1/1000 em 

agitação vigorosa 37°C (300 rpm - agitadora) até chegar a uma DO600 de 0,5 a 0,7. 

Após esse crescimento, as células foram induzidas a expressar a proteína em 

questão com o acréscimo de 0,5 mM IPTG, por 3 horas a 37°C em agitação. Após 

indução, a cultura foi centrifugada a 4000 x g (Sorvall) por 20 minutos a 4°C e o 

pellet ressuspendido em 25 mL de tampão de lise pH 8,0 (50 mM de Tris e 150 mM 
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NaCl) e adicionados inibidores de protease a uma concentração final de 1mM e 

depois acrescido de lisozima para uma concentração final de 1mg/mL e incubado 

em gelo por 30 minutos. Depois esse material foi sonicado a uma amplitude de 40%, 

por 10 ciclos de 15 segundos com intervalo de 1 minuto entre os ciclos e esse 

material foi centrifugado a 10000 x g por 30 minutos (Sorvall) a 4°C e assim foram 

obtidos dois extratos: extrato solúvel (A) que foi o sobrenadante e extrato insolúvel 

(B) que foi o pellet.  

As alíquotas de todas as etapas do procedimento de expressão, incluindo 

alíquotas de controle de célula antes da indução com IPTG e depois da indução com 

IPTG, controle de célula antes da sonicação e depois da sonicação e dos extratos 

finais solúveis e insolúveis foram analisadas por eletroforese em gel de 

poliacrilamida (SDS-PAGE) através da coloração com Coomassie blue G-250 

seguida de transferência para membrana de nitrocelulose para reação com anticorpo 

específico com anti-histidina. 

 

4.3.5   Expressão das Proteínas Recombinantes recNS5, recNS31 e recNS32 

ZIKV Utilizando os Plasmídeos pEQ30-NS5, pET28a-NS31 e pET28a-NS32  ZIKV 

Os plasmídeos foram dosados no espectrofotômetro (Molecular Devices, 

CA, EUA) e a colônia bacteriana transformada e crescida com o plasmídeo de maior 

concentração (plasmídeo recNS5 ZIKV -, plasmídeo NS31 ZIKV – 429,4 µg/mL, 

plasmídeo NS32 ZIKV 497,8 - µg/m), foi colocada para crescer primeiramente em 60 

mL e posteriormente em 1 litro do meio LB líquido acrescido de antibióticos 

cloranfenicol e kanamicina diluídos 1/1000 em agitação vigorosa 37°C (300 rpm) até 

chegar a uma DO600 de 0,5 a 0,7. Após esse crescimento, as células foram 

induzidas a expressar a proteína em questão com o acréscimo de 0,5 mM IPTG (GE 

Healthcare, EUA), por 3 horas a 37°C em agitação. Após indução, a cultura foi 

centrifugada a 4000 x g por 20 minutos (Sorvall) a 4°C e o pellet ressuspendido em 

50 mL de tampão de lise pH 7,0 (HEPES 25 mM, NaCl 300 mM, Glicerol 10%, MgCl2 

10 mM, Triton X-100 0,1%, n-lauril-sarcosil 3%) e depois acrescido de lisozima para 

uma concentração final de 1mg/mL e incubado em gelo por 30 minutos. Depois esse 

material foi sonicado a uma amplitude de 40%, por 10 ciclos de 15 segundos com 
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intervalo de 1 minuto entre os ciclos e esse material foi centrifugado a 10000 x g por 

30 minutos (Sorvall) a 4°C e assim foram obtidos dois extratos: extrato solúvel que 

foi o sobrenadante e extrato insolúvel que foi o pellet. O pellet foi ressuspendido em 

40 mL de tampão de lise e colocado um coquetel de inibidor de protease com uma 

concentração final de 0,5 µg/mL (Promega, Madison, Wisconsin, EUA). 

As alíquotas de todas as etapas do procedimento de expressão, incluindo 

alíquotas de controle de célula antes da indução com IPTG e depois da indução com 

IPTG, controle de célula antes da sonicação e depois da sonicação e dos extratos 

finais solúveis e insolúveis foram analisadas por eletroforese em gel de 

poliacrilamida (SDS-PAGE) através da coloração com Coomassie blue G-250 

seguida de transferência para membrana de nitrocelulose para reação com anticorpo 

específico com anti-histidina e soros de pacientes com infecção para ZIKV 

determinada por PCR tempo real. 

 

4.3.6  Purificação das Proteínas recNS5, recNS31 e 2 ZIKV por Cromatografia 

de Afinidade em Coluna de Níquel  

Os extratos solúveis contendo a recNS5, recNS31 e 2 ZIKV foram dialisados 

com o tampão de purificação (HEPES 25 mM, NaCl 300 mM, n-lauril-sarcosil 1%, pH 

7,0) para a aplicação na coluna de níquel, que foi previamente equilibrada com 5 

volumes de coluna (VC) deste tampão, num fluxo de 1 mL/min para garantir a 

interação da proteína com a resina. Em seguida, a coluna foi lavada com 10 VC do 

tampão de purificação com 10 mM de imidazol para remover todos os ligantes não 

específicos. A eluição foi realizada com auxílio do FPLC Akta (GE Healthcare) 

através com a utilização de tampões de purificação com respectivamente 100 mM, 

300 mM e 500 mM de imidazol, 10 VC para cada tampão, a um fluxo de 1 mL/min. 

Todas as frações foram coletadas e analisadas em gel SDS-PAGE 12%. As frações 

contendo a proteína recNS5, recNS31 e 2 ZIKV foram unidas separadamente e 

assim, seguido de diálise final com um tampão PBS com 10% de glicerol. 
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4.3.7   Purificação da Proteína recENV ZIKV por Cromatografia de Afinidade 

em Coluna de Níquel   

O extrato contendo a recENV ZIKV foi ressuspenso em um tampão Tris-HCl 

50 mM, pH 8,0, contendo NaCl 150 mM, Glicerol 5%, β-mercaptoetanol 1 mM e 8 M 

de uréia para a aplicação na coluna de níquel, que será previamente equilibrada 

com 5 volumes de coluna (VC) deste tampão, num fluxo de 1 mL/min para garantir a 

interação da proteína com a resina. Em seguida, a coluna será lavada com 10 VC de 

tampão para remover todos os ligantes não específicos. A eluição foi realizada com 

auxílio do HPLC Akta (GE Healthcare) através de um gradiente com o tampão de 

equilíbrio sem e com 0,5 M de imidazol, em um total de 10 VC, a um fluxo de 2 

mL/min. Todas as frações foram coletadas e analisadas em gel SDS-PAGE 12%. As 

frações contendo a proteína recENV ZIKV foram unidas e diluídas com 20 vezes o 

volume inicial com o tampão de equilíbrio, sem uréia e β-mercaptoetanol e com 

0,05% de CHAPS, através de uma adição lenta usando uma bomba peristáltica num 

fluxo de 0,5 mL/min, seguido de diálise final com um tampão de equilíbrio sem uréia, 

contendo 0,05% de CHAPS e β-mercaptoetanol. 

 

4.4  ANÁLISE DAS ETAPAS DE EXPRESSÃO E PURIFICAÇÃO DAS 

PROTEÍNAS recNS5, recNS31 e 2 e recENV ZIKV 

 

4.4.1   Eletroforese em Gel de Poliacrilamida (SDS-PAGE) 

O SDS-PAGE foi utilizado tanto para análise da expressão das proteínas 

recombinantes, quanto para a realização do Western Blot. Foi utilizado um sistema 

que consiste em um gel superior de 4% e um gel inferior de 12% de 

acrilamida/bisacrilamida, utilizando um sistema Bio-Rad Mini Protein II (Bio-Rad, 

Laboratories Richmond, CA, EUA). Para a corrida de eletroforese foi utilizado uma 

concentração de 9 µg de proteína por mm do pente, na proporção de 1:1 de cada 

amostra, separadamente, e de tampão de tratamento da amostra (Tris/HCl 0,5 M pH 

6,8; dodecil sulfato de sódio (SDS) 4%; glicerol; β-mercaptoetanol 10%) e essas 

amostras foram fervidas a 100°C por 5 minutos e por fim, foi adicionado corante 

marcador de corrida na relação de 3 µL por 100 µL da amostra. 
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Foi utilizado um padrão de peso molecular para proteínas pré-corado (Bio-

Rad, Laboratories Richmond, CA, EUA) para monitoramento da corrida de 

eletroforese e em seguida, foi aplicada uma corrente de 40 mA e 120 V. Após a 

corrida, os géis foram corados com Coomassie blue G-250 por 24 horas e 

descorados no dia seguinte com uma solução descorante (metanol 50%, ácido 

acético 10%). 

 

4.4.2   Western Blot 

O método Western Blot foi realizado como descrito por Teixeira et al., 1994. 

Após separação em gel SDS-PAGE 12%, as proteínas foram transferidas para uma 

membrana de nitrocelulose de 0,2 µm (Bio-Rad, Laboratories Richmond, CA, EUA) 

contendo os antígenos (recNS5 e recENV), empregando uma cuba de eletroforese 

(Mini-transblotcell, Bio-Rad, Laboratories Richmond, CA, EUA). A porção contendo o 

peso molecular foi separada da membrana que continha as proteínas 

recombinantes. A membrana foi cortada em tiras de aproximadamente 2 mm de 

largura para a reação imunoenzimático. 

Inicialmente, as tiras foram lavadas 3 vezes por 5 minutos com o tampão 

TBS pH 7,5 (Tris/HCl 0,02 M; NaCl 0,5 M; Tween 20 0,2%) e depois bloqueadas com 

tampão TBS-T pH 7,5 contendo leite desnatado 5% (solução bloqueadora) por 1 

hora para evitar ligações inespecíficas. Essas tiras foram lavadas três vezes com 

TBS por 5 minutos. Depois, amostras de soro foram diluídas 1/100 em TBS pH 7,5 

contendo leite desnatado 5% e incubadas com as tiras por uma hora sob agitação. 

Logo após a fase de lavagem, o conjugado anti-IgG humana ligada a fosfatase 

alcalina (Sigma) diluído 1/3000 em TBS, foi adicionado e incubado por uma hora sob 

agitação. Depois da terceira lavagem, a reação foi revelada adicionando-se BCIP (5-

bromo 4-cloro 3-indolil fosfato) e NBT (azul de nitro tetrazolium), em que, uma 

pastilha foi diluída em 10 mL de água destilada e após incubação por 10 minutos 

para o aparecimento das bandas, as tiras foram lavadas com água destilada e 

deixadas para secar a temperatura ambiente. 
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4.4.3 Dosagem Proteica com BCA 

A determinação da concentração quantitativa de proteínas foi feita 

empregando-se o reagente comercial “BCA Protein Assay Reagent” (Pierce, 

Rockford, Illinois, USA), seguindo a orientação do fabricante. A curva padrão foi 

estabelecida em cada ensaio, utilizando-se como proteína padrão, uma solução de 

albumina bovina na concentração de 1,0 mg/mL (BSA – Sigma Chem. Co., USA). 

 

4.5  SEQUENCIAMENTO DAS PROTEÍNAS recNS5 ZIKV, recNS31 e 2 recENV 

ZIKV  

 

4.5.1   Preparação, Tratamento com RapiGest™ SF Sulfactante e Digestão 

Tríptica das Amostras para a Confirmação das Sequencias Expressadas das 

Proteínas Recombinantes de ZIKV  

             As amostras liofilizadas das proteínas recombinantes de ZIKV foram 

reconstituídas com água mili-Q para uma concentração de aproximadamente 10 

µg/µL. Após reconstituição foi feita a dosagem proteica utilizando o kit microBCA 

Protein Assay Kit (Thermo Fisher Scientific, EUA) e foram utilizadas para a digestão 

proteica 10 µg de cada proteína recombinante. 

             Primeiramente, o composto RapiGest™ SF Sulfactante (Waters, EUA) foi 

diluído em 500 µL de tampão de digestão (NH4HCO 50 mM, CaCl2 1 mM, pH 8,0).  

Foram colocados 10 µg de cada proteína recombinante em um tubo de PCR e em 

seguida foram adicionados 10 µL de RapiGest™ SF Sulfactante (Waters, EUA) já 

diluído em cada tubo com a respectiva proteína recombinante. As amostras foram 

incubadas a 99º C por 10 minutos. 

           Após incubação foram adicionados 20 µL de solução de tripsina (Promega) 

40 ng/µL e em seguida, as amostras foram incubadas em um termociclador a 52º C 

por cinco ciclos de três minutos e mantidas a 37ºC por duas horas. Em sequência, 

foi adicionado em cada tubo um volume de solução 20 µL de HCl 1.2 M e incubados 

a 37ºC por 30 minutos. Os tubos foram centrifugados a 10.000 G e os 

sobrenadantes foram transferidos para outros tubos. Após secagem em speed vac, 
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os peptídeos foram ressuspensos em solução de 0,1% de ácido fórmico (Thermo 

Fisher Scientific, IL, EUA), e analisados por espectrometria de massas.  

 

4.5.2  Preparação, Tratamento e Digestão Tríptica das Amostras para a 

Confirmação das Sequências Expressadas das Proteínas Recombinantes de 

ZIKV  

A concentração da amostra da proteína recombinante recENV e recNS5 

aliquotadas para o sequenciamento foi de 20 µg. Foi adicionado 5 µL de DTT (100 

mM) (Tedia Company, OH, USA) a mostra e foi incubada a 56ºC por 60 minutos. 

Após a incubação com DDT, foi adicionado 5 µL de iodocetamida (250 mM) (Tedia 

Company, OH, USA) e levada para incubação no escuro por 30 minutos.  

Após incubação foram adicionados 2 µL (400 ng) de solução de tripsina 

(Promega) a 40 ng/µL e em seguida, as amostras foram incubadas em um banho 

maria a 37º C por 18 horas. Em sequência, foi adicionado ao tubo um volume de 

solução 10 µL de ácido fórmico  a 1% e ele foi centrifugado a 13.000 g por 5 minutos 

a 20º C. O material após centrifugação foi transferido para outro tubo e feita a 

purificação do por Zip-Tip. Após secagem em speed vac, os peptídeos foram 

ressuspensos em solução de 1% de ácido fórmico (Tedia Company, OH, EUA) e 

analisados por espectrometria de massas.  

 

4.5.3  Preparação e Digestão das Amostras para a Confirmação das 

Sequências Expressadas das Proteínas Recombinantes de ZIKV por 

Eletroforese em Gel de Poliacrilamida (SDS-PAGE) 

           Alíquotas contendo as frações proteicas, correspondentes a 1 µg foram 

homogeneizadas com tampão de amostra NuPAGE® LDS (Invitrogem, EUA) e 

aquecidas a 70°C durante 10 minutos em um termociclador. Após esse preparo, as 

amostras foram submetidas à eletroforese em tampão de corrida NuPAGE® MOPS 

SDS (Invitrogem, EUA) e analisados através de eletroforese em gel de poliacrilamida 

NuPAGE® Novex® Bis-Tris (Invitrogem, EUA). As proteínas no gel de gradiente 4%-

12% de poliacrilamida (Invitrogem, EUA) foram submetidas a uma corrente de 10-
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mA e voltagem de 120 V por uma hora e quarenta e cinco minutos e visualizadas por 

coloração pela prata por meio do kit Pierce™ Silver Stain for Mass Spectrometry 

(Thermo Fisher Scientific, IL, EUA).  Imagens dos géis foram obtidas através de 

digitalizador, usando o programa de digitalização de imagens LabScan. Diferentes 

seções dos géis contendo bandas de proteínas foram cortadas e transferidas 

individualmente para tubos de micro centrífuga, previamente lavados com água 

ultrapura (Mili Q).   

             Para a descoloração do gel, foi utilizado o mesmo kit Pierce™ Silver Stain 

for Mass Spectrometry (Thermo Fisher Scientific, IL, EUA).  Em cada tubo contendo 

o fragmento de gel foram adicionados 200 µL de uma solução de bicarbonato de 

amônio (NH4HCO3) 25 mM (pH 8,0) contendo acetonitrila (ACN) a 50% e incubado a 

temperatura ambiente por 16 horas para reidratação. Após a repetição deste 

procedimento e desaparecimento total do corante, cada gel foi desidratado com 200 

µL de acetonitrila a 100% e incubados durante 5 minutos.  O sobrenadante foi 

descartado e os fragmentos de gel foram desidratados por centrifugação à vácuo 

durante 30 minutos. Uma alíquota de 15 µL de tripsina a 10µg/mL (50 mM de 

NH4HCO3, 1 mM de cloreto de cálcio, pH 8,5) foi adicionada e os pedaços de gel, 

incubados a 37°C durante 16 horas. Em seguida as proteínas foram reduzidas e 

alquiladas.  Os fragmentos de gel foram tratados com adição de 50 µL de solução de 

Ditiotreitol (DTT) (Bio-Rad, CA, USA) a 10 mM em temperatura ambiente durante 30 

minutos. Após a retirada do excesso de solução de DTT os pedaços de gel foram 

tratados com solução de iodocetamida (Bio-Rad, EUA) a 50 mM durante 30 minutos 

a temperatura ambiente no escuro. Após a incubação, os géis foram lavados com 

solução de bicarbonato de amônio (NH4HCO3) 50 mM (pH 8,0) por 10 minutos.   O 

sobrenadante foi descartado e os fragmentos de gel foram desidratados por 

centrifugação à vácuo durante 30 minutos. Uma alíquota de 15 µL de tripsina a 10 

ng/µL (50 mM de NH4HCO3, 1 mM de cloreto de cálcio, pH 8,0) foi adicionada e os 

pedaços de gel, incubados a 37°C durante 16 horas. 

            Após a retirada da tripsina, foram adicionados 50 µL de solução de ácido 

trifluoroacético (TFA) 5% e ACN 50% aos géis e depois de 1 hora os sobrenadantes 

foram transferidos para outros tubos. Esse processo foi realizado duas vezes e em 
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seguida os peptídeos obtidos foram desidratados por centrifugação à vácuo durante 

30 minutos e ressuspensos com ácido fórmico 0.1%. 

 

4.5.4  Análise em Espectrometria de Massas 

            As análises das amostras digeridas com tripsina foram realizadas a partir da 

utilização do sistema LC-MS/MS que inclui um HPLC NanoAcquity System (Waters 

Corporation, MA, EUA), e Orbitrap Elite™ Hybrid IonTrap-Orbitrap espectrômetro de 

massas (Thermo Fischer Scientific, IL, EUA), Biological Mass Spectrometry 

Laboratory, Clinical Chemistry Branch, Division of Laboratory Sciences, National 

Center for Environmental Health, Centers for Disease Control and Prevention, 

Atlanta, GA, EUA. Cada replicata técnica foi separadamente analisada três vezes 

pelo sistema LC-MS/MS.  

As amostras também foram testadas com a utilização dos instrumentos ESI-

Q-Tof versão Micro (Waters Corporation, MA, EUA) e versão Premier, localizados na 

Unidade de Espectrometria de Massas e Proteômica, localizado no Centro de 

Ciências de Saúde (CCS, UFRJ – RJ). O instrumento também estava acoplado a um 

HPLC NanoAcquity System (Waters Corporation, MA, EUA). 

           Cinco microgramas de cada amostra foram carregados em um PepMap 100 

Coluna C18 LC (0,3 mm × 5 mm) (Thermo Fischer Scientific, IL, EUA) a uma taxa de 

fluxo de 5 μL/min. Peptídeos foram eluídos em uma coluna  Easy-Spray  PepMap 

RSLC C18 (75 μm × 15 cm) (Thermo Fischer Scientific, IL, EUA) usando um 

gradiente em HPLC formado por água com 0,1% de ácido fórmico (solvente A) e 

0,1% de ácido fórmico na solução acetonitrila (solvente B, Thermo Fisher Scientific, 

IL, USA). O gradiente do fluxo foi definido em 0,3 μL/min e o seu perfil consistiu em 

retenção de 5% de solvente B para 5 min, uma subida de até 35% solvente B acima 

de 65 min, uma subida de até 95% solvente B em 5 min, e retenção em 95% para 5 

min, antes de retornar a 5% solvente B em 5 min, e reequilíbrio a 5% solvente B por 

20 min. Após as etapas da cromatografia, os peptídeos foram introduzidos 

diretamente no espectrômetro de massas com uma voltagem de spray de 2,0 kV. O 

espectrômetro de massas foi programado para realizar aquisição dependente de 
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dados escaneando o alcance de massa da variação de carga e massa (m/z) 400 a 

1600 em uma resolução nominal de 60.000 para aquisição de íons-mãe. Para as 

análises LC-MS/MS, o espectrômetro de massa foi programado para selecionar os 

15 íons mais intensos com duas ou mais cargas. A resolução para os fragmentos de 

íons foi de 0,5 amu usando dissociação de colisão induzida (CID). A exclusão 

dinâmica foi habilitada com uma exclusão duração de 60 s. 

 

4.5.5   Análise em Banco de Dados e Validação dos Resultados 

Os dados obtidos da espectrometria de massas no Centers for Disease 

Control and Prevention foram processados usando o Software Mascot 2.5 (Matrix 

Science, Inglaterra).  

             Todos os resultados foram confirmados manualmente, considerando 

identificações válidas somente aquelas, cujas proteínas apresentavam três ou mais 

peptídeos diferentes, desde que pelo menos um apresentasse cinco peptídeos 

consecutivamente na série Y, B ou ainda de forma complementar e identificados 

como Bold red pelo programa Mascot. Em caso de um número inferior a três 

peptídeos, foi confirmada como identificação válida, a presença de pelo menos um 

peptídeo específico com no mínimo de cinco aminoácidos consecutivos na série Y 

e/ou B. Também foi aceito como identificação válida da proteína com menos de três 

peptídeos, desde que um dos peptídeos apresentasse 100% de identidade exclusiva 

para a proteína identificada. 

            As amostras processadas na Unidade de Espectrometria de Massas e 

Proteômica (CCS-UFRJ, RJ) foram analisadas utilizando o programa Mascot para a 

confirmação das sequências peptídicas corretas das proteínas recombinantes 

expressas e validadas conforme descrito acima, além de analisadas para verificar a 

presença de contaminação com peptídeos válidos de E. coli. 
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4.6  PADRONIZAÇÃO DE MÉTODOS IMUNOLÓGICOS PARA DETECÇÃO DE 

ANTÍGENO E ANTICORPOS 

O método de ELISA foi padronizado utilizando essas proteínas 

recombinantes, através da detecção de anticorpos em amostras clínicas. Também 

foi padronizado um método multiplex LUMINEX para diagnóstico diferencial do ZIKV 

utilizando as proteínas recombinantes expressas desse vírus. 

 

4.6.1   Padronização de um Teste ELISA Utilizando Proteínas Recombinantes 

de ZIKV (recNS5, recNS31 e 2, recENV) 

O teste de ELISA foi elaborado de acordo com o descrito por Peralta et al., 

2002. Placas de poliestireno (Nunc™, Thermo Scientific, Illinois, EUA) foram 

sensibilizadas com 100 µL de solução contendo proteínas em tampão 

carbonato/bicarbonato (50 mM, pH 9,6) durante 1 hora a 37°C. As placas 

sensibilizadas foram lavadas três vezes com solução de lavagem (TBS; Tween 20 

0,3%) e bloqueadas com solução bloqueadora (TBS; Tween 20 a 0,3%; leite 

desnatado 5%) durante 30 minutos a 37°C. As amostras dos soros foram diluídas 

1/100 em solução bloqueadora e incubadas novamente durante 30 minutos a 37°C. 

Após oito etapas de lavagem, as placas foram incubadas durante 30 minutos a 37°C 

com anti-IgG humana de cabra ligada à fosfatase alcalina (Sigma) diluída em 

tampão de bloqueio, seguida por mais oito etapas de lavagem. Os complexos 

imunes foram revelados pela adição de 100 µL/poço de solução reveladora pH 5,0 

de p-Nitrofenil fosfato de sódio (p-NPP, Sigma) em tampão Trizma durante 20 

minutos em incubadora de placas à 37°C. A reação em seguida, foi bloqueada com 

100µL de NaOH 1N e medida por espectrofotometria a uma absorbância de 405 nm. 

Para os testes efetuados foram utilizadas amostras controles positivos e negativos. 

O teste foi padronizado quanto à concentração de antígeno e tampões usada para 

sensibilização da placa, diluição das amostras clínicas, diluição do conjugado e 

tempo de reação. Para interpretar os resultados foram subtraídos os valores do 

branco dos valores obtidos nos poços sensibilizados com antígeno e o desvio 

padrão foi calculado usando o programa Microsoft Excel. O limiar de reatividade foi 
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calculado levando em consideração a análise das leituras de DO do grupo controle 

negativo.  

     

4.6.2   Kit InBios ZIKV DetectTM IgM Capture ELISA (InBios MAC-ELISA; InBios 

International, Inc., Seattle, EUA) 

O teste de ELISA de captura para IgM foi realizado seguindo as orientações  

do fabricante. Placas contendo strips de poliestireno pré-revestidos com anticorpos 

de captura específicos para IgM humana foram utilizadas para a incubação de 50 µL 

dos soros testados e dos controles positivo e negativo, que foram diluídos 

previamente em 1/100 em solução de PBS e depois incubados 1 hora a 37°C. Os 

controles positivo e negativo foram testados em duplicatas. Após seis etapas de 

lavagem, as placas foram incubadas durante 1 hora a 37°C com 50 µL de antígeno 

de ZIKV (proteína do envelope), além do antígeno de controle de reação cruzada 

(CCA) e do antígeno de controle normal para IgM ZIKV (NCA), que são utilizados 

separadamente para auxiliar na interpretação dos resultados. Após mais seis etapas 

de lavagem com PBS, 50 µL do conjugado monoclonal anti-flavivírus marcado com 

peroxidase diluído em PBS, seguida por mais seis etapas de lavagem. Os 

complexos imunes foram revelados pela adição de 75 µL/poço de substrato TMB 

durante 10 minutos em temperatura ambiente, no escuro. A reação em seguida, foi 

bloqueada com 50 µL de solução de parada de reação e medida por 

espectrofotometria a uma absorbância de 450 nm. Os valores dos controles positivo 

e negativo foram calculados seguindo as orientações do kit. Foi obtida a média de 

leitura dos controle negativos e positivos e calculado da seguinte forma: 

Cálculo da Razão de leitura de ZIKV Ag/CCA (ZIKV ISR) ≡ ZIKV Ag ÷ CCA. 

Cálculo da Razão de leitura de ZIKV Ag/NCA ≡ ZIKV Ag ÷ NCA.  

Cálculo da Razão de leitura de CCA/NCA ≡ CCA ÷ NCA. 

A interpretação dos resultados finais se deu da seguinte forma: 

ZIKV Ag DO450: Valor de leitura obtido com a amostra usando o Ag de ZIKV. 

CCA DO450: Valor de leitura obtido com a amostra usando o CCA.  
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NCA DO450: Valor de leitura obtido com a amostra usando o NCA.  

ZIKV Ag/CCA (Zika ISR): Razão de ZIKV Ag DO450 e CCA DO450. Assim, ISR = ZIKV 
Ag DO450  ÷ CCA DO450.  

Razão ZIKV/NCA: Razão de ZIKV Ag DO450 e NCA DO450. Assim, ZIKV Ag DO450  
÷ NCA DO450.  

Razão CCA/NCA: Razão de CCA DO450 to the NCA DO450. Assim, CCA DO450  ÷ 
NCA DO450. 

 

Depois de obtidos os valores de leitura de cada um dos antígenos utilizados 

do kit e realizadas as análises ISR e NCA, a interpretação dos resultados foi feita 

segundo as orientações do fabricante, utilizando a tabela abaixo (Tabela 2): 
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Tabela 2 - Tabela de interpretação dos resultados a partir das análises ISR e NCA do kit InBios ZIKV DetectTM IgM Capture ELISA 

Análise ISR Análise NCA Interpretação dos Resultados 

ZIKV ISR 

Reativo 

para ZIKV 
IgM 

ZIKV ISR 

após re-
teste 

ZIKV NCA CCA/NCA 

Presuntivo para ZIKV 
Presença de anticorpo IgM ZIKV 
Indicativo de infecção por ZIKV 

≥ 1.80 
Reativo 

para ZIKV 
IgM 

Re-teste 
não 

requerido 

NCA - Não 
requerido 

NCA - Não 
requerido 

1.80 – 1.60 
Re-teste em 

duplicata 

≥ 1.70  

Reativo 
para ZIKV 

IgM ≥ 1.70 

 

≥ 1.70 
Possível ZIKV Positivo 

ZIKV IgM: detectado 
Flavivírus IgM: detectado 

< 1.70  

Re-teste 
requerido 

< 1.70 
Possível ZIKV Positivo 

ZIKV IgM: detectado 
Flavivírus IgM: não detectado 

≤ 1.60 
Análise 

NCA 
requerida 

Re-teste 
não 

requerido 
< 1.70 

 ≥ 1.70 
 

 
Presuntivo para Outro Flavivirus Positivo 

ZIKV IgM: não detectado 
Flavivírus IgM: detectado 

 

< 1.70 

Negativo 
ZIKV IgM: não detectado 

Flavivírus IgM: não detectado 
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4.6.3  Kits Euroimmun para detecção de IgG e IgM (Euroimmun ELISA; 

Euroimmun AG, Lübeck, Alemanha) 

 

4.6.3.1 Anti-ZIKV ELISA IgG 

O teste de ELISA Euroimmun para a detecção de anticorpos IgG de ZIKV foi 

realizado seguindo as orientações do fabricante para análise semiquantitativa. 

Microplacas contendo poços pré-revestidos com proteínas recombinantes NS1 de 

ZIKV foram utilizadas para a incubação de 100 µL dos soros testados, que foram 

diluídos previamente em 1/100 em solução de tampão de amostra oferecidas pelo kit 

e 100 µL dos controles positivo e negativo, e do calibrador de número 2, e depois 

incubados por 1 hora a 37°C. Os controles positivo e negativo foram testados em 

duplicatas. Após três etapas de lavagem com o tampão de lavagem pronto, as 

placas foram incubadas durante 30 minutos a temperatura ambiente (+18°C a 

+25°C) com 100 µL do conjugado enzimático (anti-IgG humano marcado com 

peroxidase) em cada poço da microplaca. Após mais três etapas de lavagem com o 

tampão de lavagem pronto, 100 μl da solução cromogênio/substrato foi pipetada em 

cada um dos poços da microplaca e incubadas por 15 minutos em temperatura 

ambiente (+18°C a +25°C), no escuro. A reação em seguida, foi bloqueada com 100 

μl de solução de paragem em cada um dos poços da microplaca na mesma ordem e 

na mesma velocidade que a solução cromogênio/substrato foi introduzida e medida 

por espectrofotometria a uma absorbância de 450 nm. O cálculo dos resultados foi 

realizado calculando a razão da absorbância dos controles ou da amostra testada 

sobre a absorbância do calibrador 2. A razão foi calculada utilizando a seguinte 

fórmula: 

 

Absorbância dos controles ou da amostra teste  =  Razão 

            Absorbância do calibrador 2 

 

A interpretação dos resultados se deu da seguinte forma: 

Razão < 0,8: Negativo 

Razão ≥ 0.8 a < 1.1: Valor limite 

Razão ≥ 1.1: Positivo 
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4.6.3.2  Anti-ZIKV ELISA IgM 

O teste de ELISA Euroimmun para a detecção de anticorpos IgM de ZIKV foi 

realizado seguindo as orientações do fabricante para análise semiquantitativa. 

Microplacas contendo poços pré-revestidos com proteínas recombinantes NS1 de 

ZIKV foram utilizadas para a incubação de 100 µL dos soros testados, que foram 

diluídos previamente em 1/100 em solução de tampão de amostra oferecidas pelo kit 

e 100 µL dos controles positivo e negativo, e do calibrador, e depois incubados por 1 

hora a 37°C. Os controles positivo e negativo foram testados em duplicatas. Após 

três etapas de lavagem com o tampão de lavagem pronto, as placas foram 

incubadas durante 30 minutos a temperatura ambiente (+18°C a +25°C) com 100 µL 

do conjugado enzimático (anti-IgM humano marcado com peroxidase) em cada poço 

da microplaca. Após mais três etapas de lavagem com o tampão de lavagem pronto, 

100 μl da solução cromogênio/substrato foi pipetada em cada um dos poços da 

microplaca e incubadas por 15 minutos em temperatura ambiente (+18°C a +25°C), 

no escuro. A reação em seguida, foi bloqueada com 100 μl de solução de paragem 

em cada um dos poços da microplaca na mesma ordem e na mesma velocidade que 

a solução cromogênio/substrato foi introduzida e medida por espectrofotometria a 

uma absorbância de 450 nm. O cálculo dos resultados foi realizado calculando a 

razão da absorbância dos controles ou da amostra testada sobre a absorbância do 

calibrador. A razão foi calculada utilizando a seguinte fórmula: 

 

 

Absorbância dos controles ou da amostra teste  =  Razão 

              Absorbância do calibrador  

 

 

A interpretação dos resultados se deu da seguinte forma: 

Razão < 0,8: Negativo 

Razão ≥ 0.8 a < 1.1: Valor limite 

Razão ≥ 1.1: Positivo 
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4.6.4   Padronização da Plataforma LUMINEX MagPix 

 

4.6.4.1 Sensibilização - Protocolo de Ligação de Amostras Proteicas as 

Microesferas Magnéticas Carboxiladas (Oriundo do Fabricante) 

As microesferas (1,25 x 104 esfera/µL, LUMINEX, EUA) foram ressuspensas 

por inversão lenta por 1 minuto e imediatamente dispensadas para preparação de 

uma solução com 1,25 x 106 esferas/µL. Assim, foram sensibilizados conjuntos de 

microesferas com a proteína recNS5 ZIKV, com a proteína recENV ZIKV e com as 

proteínas recNS31 e 2. A solução de trabalho de microesferas foi lavada 3 vezes com 

água destilada (Tedia, OH, USA) através de agitação pelo vórtex, sonicação por 20 

segundos e 2 minutos no concentrador de partículas magnéticas (DYNAL A.S., Oslo, 

Noruega) para captura das esferas e dispensação da solução. Depois da remoção 

do sobrenadante, as esferas foram ressuspensas em 80 µL de fosfato de sódio 

monobásico 100 mM, pH 6,2, agitando em vórtex e sonicando como descrito 

anteriormente. Foi adicionado a suspensão de microesferas, 10 µL de Sulfo-NHS 

(Pierce, IL, USA) 50 mg/mL e 10 µL de EDC (Pierce) 50mg/mL, seguido de agitação 

leve no vórtex e incubação por 20 minutos a temperatura ambiente, agitando 

lentamente em vórtex em intervalos de 10 minutos. A solução foi lavada duas vezes 

em 250 µL de tampão MES 50mM, pH 5,0 (2[N-Morpholino]ethanesulfonicacid - 

Sigma) seguindo o mesmo procedimento descrito anteriormente. Logo após a última 

lavagem as esferas foram ressuspensas com 100 µL do tampão MES 50 mM pH 5,0 

e adicionadas a elas 2,5 µg, 5 µg, 10 µg e 25 µg de proteína em volume de 

aproximadamente 1 µL. O volume da solução foi elevado para 125 µL com MES 50 

mM pH 5,0. Os tubos foram homogeneizados em vórtex e incubados por 2 horas 

com agitação por rotação a temperatura ambiente. Após incubação, os tubos foram 

lavados como descrito anteriormente, o sobrenadante removido e ressuspenso em 

125 µL de tampão PBS-TBN (PBS, 0.1% BSA, 0.02% Tween-20, 0.05%, pH 7.4) em 

vórtex e sonicação por 20 segundos e novamente incubados por 30 minutos com 

agitação por rotação a temperatura ambiente. As microesferas foram lavadas 3x e 

ressuspensas com 250 µL de tampão PBS-TBN. A suspensão de microesferas 

sensibilizadas com as respectivas proteínas foi contada em câmara de Neubauer e 

feito o cálculo do total de esferas: Cálculo total de esferas = contagem (1 quadrante 
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de 4 x 4) x (1 x 104) x (fator de diluição) x (volume que ressuspendido em mL).  As 

microesferas foram estocadas sob refrigeração entre 2°C a 8 °C, protegidas da luz 

até o momento do uso. 

 

4.6.4.2 Padronização da Reação na Plataforma LUMINEX 

Seguindo o protocolo disponibilizado pelo fabricante para a reação na 

plataforma LUMINEX, foram realizados testes para padronização das melhores 

condições de ensaio no formato simplex (testando as microesferas individualmente). 

 Primeiramente, os conjuntos de microesferas sensibilizadas foram 

ressuspensas por vórtex e sonicadas por 20 segundos. A partir dessas soluções 

estoques de microesferas sensibilizadas foi preparada uma solução de trabalho com 

os dois conjuntos de microesferas numa concentração final de 100 microesferas de 

cada conjunto por microlitro. A reação foi realizada em placa preta de 96 poços de 

fundo chato e transparente (GREINER, Alemanha), onde serão adicionados 25 µL 

da solução de trabalho das microesferas, 25 µL de PBS-1% BSA no poço do branco 

e 25 µL dos controles ou das amostras clínicas diluídas 1/100 com o mesmo 

tampão, nos poços apropriados. A mistura de reação foi homogeneizada por 

pipetagem (6x) e incubada ao abrigo da luz por 30 minutos a temperatura ambiente 

e agitação. Após incubação, a placa foi lavada duas vezes com 100 µL de PBS 1% 

BSA, utilizando a placa magnética.  Após a última lavagem, as microesferas foram 

ressuspensas em 50 µL de PBS 1% BSA e homogeneizadas por 6 vezes com a 

pipeta e a estas foi adicionado 25 µL de um conjugado anticorpo anti-IgG humana - 

Biotina (Sigma, EUA) na concentração de 4 µg/mL ou aquela estabelecida na 

padronização, em PBS 1% BSA. Novamente foi misturado 6 vezes com pipetador e 

incubado por 30 minutos nas mesmas condições descritas acima.  Após nova etapa 

de lavagem nas mesmas condições, as microesferas foram ressuspensas em 50 µL 

de PBS 1% BSA e será adicionado 25 µL de Estreptavidina-R-Ficoeritrina diluído em 

PBS 1% BSA na concentração de 4 µg/mL. A etapa de homogeneização e 

incubação foi realizada por 30 minutos e seguida de lavagem. As microesferas foram 

ressuspensas em 150 µL de drive fluid (LUMINEX, EUA), homogeneizadas e 
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incubadas por 5 minutos sob agitação. A placa então foi levada para a leitura da 

reação no aparelho programado de acordo com o manual do sistema LUMINEX. 

 

4.7        ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os níveis de significância dos testes empregados na análise estatística 

foram fixados aceitando um erro tipo 1 de 5% (α=0,05). A análise dos resultados do 

ELISA recENV ZIKV indireto foi realizada a partir da utilização de um valor de corte 

(cut-off) para a diferenciação das amostras positivas das negativas, ou seja, valores 

de sensibilidade e especificidade do teste. Após a testagem dos controles negativos 

(24 soros) determinados para o ensaio foi calculado o cut-off, com a média de leitura 

dos soros controles negativos, que foram repetidos de três a quatro vezes, mais 

duas vezes seu desvio padrão. O resultado da leitura de DO das amostras foi 

transformado para unidades de ELISA (UE) para melhor interpretação dos dados 

obtidos. O cálculo foi feito utilizando o valor do cut-off  e assim calculando o valor 

das médias das leituras das amostras em UE (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Cálculo dos resultados da leitura de DO das amostras do teste ELISA 
indireto em UE (Unidade de ELISA) 

 

 

  

 

 

Para a definição dos parâmetros de validação intrínseca do teste, foi 

utilizada uma tabela de dupla entrada, relacionando a presença ou não da doença 

em questão (infecção por ZIKV), obtidos no ELISA indireto em estudo, positivo ou 

negativo. Assim, são apresentadas quatro possibilidades de resultados: verdadeiro-

positivo (VP), quando o resultado do teste é positivo na presença da doença, falso-

UE  = 

Leitura DO 405 amostras 

Cut-off estabelecido 
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positivo (FP), quando o resultado do teste é positivo na ausência da doença, 

verdadeiro-negativo (VN), quando o resultado do teste é negativo na ausência da 

doença e falso-negativo (FN), quando o resultado do teste é negativo na presença 

da doença.  

A sensibilidade do teste foi realizada com a porcentagem de resultados 

positivos pelo teste na população de doentes, ou seja, a proporção de resultados 

verdadeiros positivos (VP) e a especificidade do teste foi realizada pela porcentagem 

de resultados negativos no teste nos indivíduos não doentes, ou seja, a proporção 

de verdadeiros-negativos (VN). 

Os gráficos foram realizados utilizando o programa GraphPad Prism 5.0 e do 

Microsoft Excel. A confirmação do melhor valor de cut-off das amostras positivas e 

negativas do ensaio, assim como os valores de sensibilidade e especificidade foram 

obtidos através da curva ROC (Receiver Operating Chracteristics) também utilizando 

o programa GraphPad Prism 5.0 com um intervalo de confiança de 95%. 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 ANÁLISES IN SILICO DAS SEQUÊNCIAS DE AMINOÁCIDOS DAS 

PROTEÍNAS RECOMBINANTES DE ZIKV 

 

 

5.1.1 Alinhamento das Sequências Nucleotídicas e Proteicas de Proteínas do 

ZIKV  

Em relação ao alinhamento de sequências nucleotídicas, foram observadas 

sequências distintas e diferenciadas das proteínas de ZIKV. Após a obtenção 

dessas sequências nucleotídicas, elas foram comparadas com as sequências de 

aminoácidos das mesmas e determinadas as regiões mais específicas e não 

conservadas de cada uma dessas proteínas de ZIKV em relação as respectivas 

proteínas de outros Flavivírus e comprovada a não homologia das sequências de 

aminoácidos escolhidas para a expressão proteica das proteínas parciais de NS5, 

Envelope e NS3. As sequências de aminoácidos das proteínas recombinantes 

desenhadas para a expressão proteica, além das suas características esperadas, 

como número de aminoácidos e peso molecular esperado, podem ser observados 

na tabela abaixo (Tabela 4).  
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Tabela 4- Sequências de aminoácidos encontradas e escolhidas através do alinhamento pelo BLAST e informações das proteínas 
recombinantes de ZIKV inseridas na construção dos plasmídeos sintéticos para expressão das proteínas parciais NS5, Envelope e 
NS3 

Proteína 

ZIKV 

Número de 

aminoácidos 

(aa) 

Peso 

Molecular 

(kDa) 

Sequência de aminoácidos (FASTA) 

recENV 251  27,61 

QPENLEYRIMLSVHGSQHSGMIVNDIGHETDENRAKVEVTPNSPRAEATLGGFGSLGLDCEPRTGLDFS 

DLYYLTMNNKHWLVHKEWFHDIPLPWHAGADTGTPHWNNKEALVEFKDAHAKRQTVVVLGSQEGAVH 

TALAGALEAEMDGAKGRLFSGHLKCRIKMDKLRLKGVSYSLCTAAFTFSKVPAETLHGTVTVEVQYAGR 

DGPCKVPAQMAVDMQTLTPVGRLITANPIITESTENSRMMLELDPT 

recNS5 236  25,96 

RFLEFESLGFLNEDHWMGRENSGGGVEGLGLQRLGYVLEEMSQAPGGKMYADDTAGWDTRISKFDLE 

NEALITNQMEERHRALAQAVIKYTYQNKVVKVLRPAEGGRTVMDIISRQDQRGSGQVVTYALNTFTNLVV 

QLIRCMEAEEVLETHDLWTLRKPAKVTRWLGNNGWDRLKRMAVSGDDCVVKPIDDRFAHALRFLNDMG 

KVRKDTQEWKPSTGWSNWEEVPFCSHHFNKL 

recNS31 219 24,09 

SGALWDVPAPKEVKKGETTDGVYRVMTRRLLGSTQVGVGVMQEGVFHTMWHVTKGAALRSGEGRLDP 

YWGDVKQDLVSYCGPWKLDAAWDGVSEVQLLAVPPGERARNIQTLPGIFKTKDGDIGAVALDYPAGTSG 

SPILDKCGRVIGLYGNGVVIKNGSYVSAITQGKREEETPVECFEPSMLKKKQLTVLDLHPGAGKTRRVLPE 

IVREAIKKRLRTVI 

recNS32 155 17,05 

GDEYMYGGGCAETDEDHAHWLEARMLLDNIYLQDGLIASLYRPEADKVAAIEGEFKLRTEQRKTFVELMK 

RGDLPVWLAYQVASAGITYTDRRWCFDGTTNNTIMEDSVPAEVWTKYGEKRVLKPRWMDARVCSDHAA 

LKSFKEFAAGKR 
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5.1.2 Índice de Antigenicidade 

O índice de antigenicidade para as proteínas recombinantes recENV, 

recNS5, recNS31 e recNS32 ZIKV foi calculado utilizando o índice Jameson-Wolf 

(JAMESON & WOLF, 1988) através do programa Protean 4.0 (DNAstar – 

Lasergene, Madson, EUA), indicando as regiões das proteínas com maiores e 

menores índices de antigenicidade. Os resultados do método aparecem como 

múltiplos picos no gráfico do Índice Antigênico, com cada pico significando um 

determinante antigênico potencial. O gráfico da região antigênica resume as regiões 

antigênicas usando um valor de corte predefinido acima de 1,0. Todas as proteínas 

apresentaram múltiplas regiões com alto índice antigênico (acima de 1,0), chegando 

ao valor máximo de 3,4 em algumas regiões (Figura 6) e confirmando os seus 

potenciais para uso como antígenos em padronização de diagnóstico imunológico 

para a detecção de anticorpos específicos contra ZIKV. 

Através do programa Protean 4.0 (DNAstar – Lasergene, Madson, EUA) foi 

obtida também a estrutura 3D das proteínas recombinantes recENV ZIKV (Figura 7), 

recNS5 (Figura 8), recNS31 (Figura 9) e recNS32 (Figura 10) com a correspondente 

marcação das regiões de sequências de aminoácidos de cada uma dessas 

proteínas, que apresentaram altos índices de antigenicidade, chegando ao valor 

máximo de 3,4 em algumas regiões e mostrando, que essas regiões estão expostas 

para a ligação de anticorpos ZIKV específicos. As regiões antigênicas das proteínas 

recombinantes foram marcadas de rosa escuro na estrutura 3D de cor verde.  
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Figura 6 – Gráficos dos parâmetros de antigenicidade das proteínas recombinantes 
recENV, recNS5, recNS31 e recNS32 gerados pelo programa Protean 4.0. Em 
destaque as porções peptídicas (rosa escuro) apresentando alto grau de 
antigenicidade que variaram de -0,6 a 3,4, sendo que o ponto de corte de 
positividade era de 1,0 
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Figura 7 - Representação em “cartoon” da estrutura 3D da proteína recENV ZIKV 
(251 aa) com marcação em rosa escuro das regiões com altos índices de 
antigenicidade e da sequência de aminoácidos com a marcação correspondente, 
obtidas com o programa NovaFold e Protean 4.0. 
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Figura 8 - Representação em “cartoon” da estrutura 3D da proteína recNS5 ZIKV 
(236 aa) com marcação em rosa escuro das regiões com altos índices de 
antigenicidade e da sequência de aminoácidos com a marcação correspondente, 
obtidas com o programa NovaFold e Protean 4.0. 
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Figura 9 - Representação em “cartoon” da estrutura 3D da proteína recNS31 ZIKV 
(221 aa) com marcação em rosa escuro das regiões com altos índices de 
antigenicidade e da sequência de aminoácidos com a marcação correspondente, 
obtidas com o programa NovaFold e Protean 4.0. 
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Figura 10 - Representação em “cartoon” da estrutura 3D da proteína recNS32 ZIKV 
(151 aa) com marcação em rosa escuro das regiões com altos índices de 
antigenicidade e da sequência de aminoácidos com a marcação correspondente, 
obtidas com o programa NovaFold e Protean 4.0. 
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5.1.3 Predição de Epítopos Lineares de Célula B 

 

O programa IEDB,  com o recurso B Cell Epitope Prediction Tools identificou 

3 peptídeos lineares na proteína recombinante recENV ZIKV (Tabela 5), 7 peptídeos 

lineares na recNS5 ZIKV (Tabela 6), 8 peptídeos na recNS31 ZIKV (Tabela 7) e 4 

epítopos lineares na NS32. ZIKV (Tabela 8). As tabelas abaixo mostram além da 

posição, a sequência de aminoácidos e o comprimento correspondentes de cada um 

desses peptídeos preditos. A predição de epítopos de célula de B indicam que 

regiões peptídicas das proteínas recombinantes de ZIKV apresentam a capacidade 

de gerar anticorpos específicos de memória contra o vírus ZIKV podendo ser 

reconhecidas em testes imunológicos. 

Os gráficos obtidos pelo programa IEDB mostraram além da predição, o 

score de cada um desses peptídeos das proteínas recombinantes de ZIKV, sendo 

que, o score para que um peptídeo seja considerado um forte epítopo de célula B é 

acima do limiar de 0,5. A proteína recENV ZIKV apresentou um score mínimo de 

0,225, médio de 0,465 e máximo de 0,640 (Figura 11). A proteína recNS5 

apresentou um score mínimo de 0,252, médio de 0,489 e máximo de 0,645 (Figura 

12). A proteína recNS31 apresentou um score mínimo de 0,243, médio de 0,479 e 

máximo de 0,606 (Figura 13). A proteína recNS32 apresentou um score mínimo de 

0,260, médio de 0,494 e máximo de 0,626 (Figura 14). Assim, todas as proteínas 

recombinantes de ZIKV expressas apresentaram peptídeos com um score superior a 

0,5 e por isso mostraram potencias epítopos de célula B, que podem ser 

reconhecidos por anticorpos específicos de ZIKV em diagnóstico imunológico. 

 

 

Tabela 5 - Predição de epítopos lineares de célula B identificados de recENV ZIKV 
(3 peptídeos) pelo programa Web IEDB com características dos 3 peptídeos 
identificados, como a sequência de aminoácidos, sua localização e comprimento 

 

Epítopo Começo Fim Sequência de aa Comprimento 

Pep 1 16 33 SQHSGMIVNDIGHETDENR 18 

Pep 2 86 111 EWFHDIPLPWHAGADTGTPHWNNKEALVEFKDAHA 26 

Pep 3 183 192 TFSKVPAETL 10 
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Figura 11 - Gráfico da predição de epítopos lineares de célula B da proteína 
recombinante recENV ZIKV pelo método BepiPred 2.0 realizado no programa Web 
IEDB com o score e posição de cada um dos 3 peptídeos encontrados e com valor 
mínimo de 0,225, médio de 0,465 e máximo de 0,640 

 

 
 
Tabela 6 - Predição de epítopos lineares de célula B identificados de recNS5 ZIKV 
(7 peptídeos) pelo programa Web IEDB com características dos 7 peptídeos 
identificados, como a sequência de aminoácidos, sua localização e comprimento  
 

 

Epítopo Começo Fim Sequência de aa Comprimento 

Pep 1 12 29 NEDHWMGRENSGGCVEGLGL 18 

Pep 2 42 47 SQAPGG 6 

Pep 3 51 79 ADDTADTRISKFDLENEALITNQMEER 29 

Pep 4 115 124 RQDQRGSGQ 10 

Pep 5 148 175 VLETHDLWTLRKPAKVTRWLGNNWDRL 28 

Pep 6 189 193 PIDDR 5 

Pep 7 205 232 GKVRKDTQEWKPSTGWSNWEEVPFCSHH 28 
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Figura 12 - Gráfico da predição de epítopos lineares de célula B da proteína 
recombinante recNS5 ZIKV pelo método BepiPred 2.0 no programa Web IEDB com 
o score e posição de cada um dos 7 peptídeos encontrados Web IEDB com o score 
e posição de cada um dos 3 peptídeos encontrados e com valor mínimo de 0,252, 
médio de 0,489 e máximo de 0,645 

 

 

 

Tabela 7 - Predição de epítopos lineares de célula B identificados de recNS31 ZIKV 
pelo programa Web IEDB com características dos 8 peptídeos identificados, como a 
sequência de aminoácidos, sua localização e comprimento  
 

Epítopo Começo Fim Sequência de aa Comprimento 

Pep 1 6 18 DVPAPKEVKKGET 13 

Pep 2 29 33 RLLGS 5 

Pep 3 63 72 GRLDPYWGDV 10 

Pep 4 81 91 GPWKLDAAWDG 11 

Pep 5 104 119 ERARNIQTLPGIFKTK 16 

Pep 6 130 142 YPAGTSGSPILDK 13 

Pep 7 167 186 QGKREEETPVECFEPSMLKK 20 

Pep 8 196 202 PGAGKTR 7 
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Figura 13 - Gráfico da predição de epítopos lineares de célula B da proteína 
recombinante recNS31 ZIKV pelo método BepiPred 2.0 no programa Web IEDB com 
o score e posição de cada um dos 8 peptídeos encontrados e com valor mínimo de 
0,225, médio de 0,465 e máximo de 0,640 

 

 

 

 

Tabela 8 - Predição de epítopos lineares de célula B identificados de recNS32 ZIKV 
pelo programa Web IEDB com características dos 4 peptídeos identificados, como a 
sequência de aminoácidos, sua localização e comprimento  
 
 

Epítopo Começo Fim Sequência de aa Comprimento 

Pep 1 5 16 MYGGGCAETDED 12 

Pep 2 41 60 YRPEADKVAAIEGEFKLRTE 20 

Pep 3 86 112 GITYDRRWCFDGTTNNTIMEDSVPAE 27 

Pep 4 116 128 KYGEKRVLKPRWM 13 
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Figura 14 - Gráfico da predição de epítopos lineares de célula B da proteína 
recombinante recNS32 ZIKV pelo método BepiPred 2.0 no programa Web IEDB com 
o score e posição de cada um dos 4 peptídeos encontrados e com valor mínimo de 
0,260, médio de 0,494 e máximo de 0,626 

 

 

 

Através do programa NovaFold (DNAstar – Lasergene, Madson, USA) e 

Protean (DNAstar – Lasergene, Madson, USA) foram obtidas também as estruturas 

3D das proteínas recombinantes recENV, recNS5, recNS31 e recNS32 ZIKV e as 

sequências de aminoácidos com a marcação das regiões que apresentaram 

predição de epítopos lineares de células B. As regiões das proteínas recENV ZIKV 

(Figura 15), recNS5 (Figura 16), recNS31 (Figura 17) e recNS32 (Figura 18) foram 

marcadas em tons de rosa, que vão do claro ao mais escuro de acordo com a maior 

probabilidade estatística desses peptídeos apresentarem ser potenciais epítopos de 

célula B. Todas as proteínas recombinantes apresentaram regiões expostas com 

predição de fortes candidatos a epítopos de células B. 



 

 
 

 

94 

Figura 15 - Representação em cartoon da estrutura 3D da proteína recENV ZIKV 
com a marcação em rosa claro e escuro das regiões com predição de epítopos de 
células B e da sequência de aminoácidos correspondente, obtidas com os 
programas NovaFold e Protean 4.0  
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Figura 16 - Representação em cartoon da estrutura 3D da proteína recNS5 ZIKV 
com a marcação em rosa claro e escuro das regiões com predição de epítopos de 
células B e da sequência de aminoácidos correspondente, obtidas com os 
programas NovaFold e Protean 4.0 
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Figura 17 - Representação em cartoon da estrutura 3D da proteína recNS31 ZIKV 
com a marcação em rosa claro e escuro das regiões com predição de epítopos de 
células B e da sequência de aminoácidos correspondente, obtidas com os 
programas NovaFold e Protean 4.0 
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Figura 18 - Representação em cartoon da estrutura 3D da proteína recNS32 ZIKV 
com a marcação em rosa claro e escuro das regiões com predição de epítopos de 
células B e da sequência de aminoácidos correspondente, obtidas com os 
programas NovaFold e Protean 4.0 
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5.3.1 Análise das Estruturas Tridimensionais das Proteínas Recombinantes 

de ZIKV 

As estruturas tridimensionais das proteínas recombinantes de ZIKV e das 

proteínas totais de ZIKV foram obtidas com a utilização dos programas Swiss-Model 

(ARNOLD et al., 2006; BIASINI et al., 2014) e o PyMol  2.4.2 (SCHRÖDINGER, 

2010). Com o programa Swiss-Model foram obtidas a predição das estruturas 3D 

das proteínas recombinantes de ZIKV a partir de suas sequências de aminoácidos e 

com o programa PyMol foram obtidas as estruturas 3D das proteínas de ZIKV total 

com a estrutura tridimensional já estabelecida e registradas no PDB, com a 

marcação das regiões expressas das proteínas recombinantes recENV (Figura 19), 

recNS5 (Figura 20), recNS31 (Figura 21) e recNS32 (Figura 22). Essas análises 

foram realizadas para se comparar e observar possíveis diferenças conformacionais 

das sequências de aminoácidos correspondentes das proteínas recombinantes 

parciais expressas de ZIKV e das sequências de aminoácidos correspondentes nas 

proteínas de ZIKV em sua totalidade. 

A análise 3D das proteínas recombinantes obtidas pelo programa Swiss-

Model, sugere que as proteínas recombinantes de ZIKV possam ser promissoras 

como candidatas ao diagnóstico da ZIKV, visto que, nessa conformação, a maioria 

dos epítopos estão acessíveis para uma maior interação com os respectivos 

anticorpos específicos. 

Foram observadas também poucas diferenças conformacionais das 

proteínas recombinantes parciais de ZIKV expressas, à partir dessa comparação de 

estruturas tridimensionais, o que significa, que as proteínas recombinantes 

expressas mantiveram a maioria das suas características nativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

99 

Figura 19 – Representação em cartoon da estrutura 3D da proteína recENV ZIKV 
em cartoon gerada pelo programa Swiss-Model e da estrutura 3D gerada pelo 
programa PyMol 2.4.2. da proteína total de Envelope de ZIKV marcada em vermelho 
pela sequência de nucleotídeos correspondente da proteína recENV ZIKV 
 

a)          

                                      

b) 

                               

a) Estrutura 3D de recENV (251 aa) gerada por modelagem comparativa pelo programa Swiss-Model 
b) Estruturas 3D da proteína de envelope de ZIKV em duas diferentes representações, marcadas em 

vermelho pela região de sequência de aminoácidos correspondente da recENV ZIKV (251 aa) 
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Figura 20 - Representação em cartoon da estrutura 3D da proteína recNS5 ZIKV em 
cartoon gerada pelo programa Swiss-Model e da estrutura 3D gerada pelo programa 
PyMol da proteína total de envelope de ZIKV marcada em vermelho pela sequência 
de nucleotídeos correspondente da proteína recNS5 ZIKV 
 
a) 

  b)                                  

 

                      

a) Estrutura 3D de recNS5 (236 aa) gerada por modelagem comparativa pelo programa Swiss-
Model. b) Estruturas 3D da proteína NS5 de ZIKV em duas diferentes representações, marcadas 
em vermelho pela região de sequência de aminoácidos correspondente a recNS5 ZIKV (236 aa) 
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Figura 21 - Representação em cartoon da estrutura 3D da proteína recNS31 ZIKV 
em cartoon gerada pelo programa Swiss-Model e da estrutura 3D gerada pelo 
programa PyMol de grande parte proteína de NS32 de ZIKV marcada em vermelho 
pela sequência de nucleotídeos correspondente a proteína recNS31 ZIKV 
 
a) 

                                                                         

 

b) 

                            

 

a) Estrutura 3D de recNS31 (219 aa) gerada por modelagem comparativa pelo programa Swiss-
Model. b) Estruturas 3D da proteína parcial de NS31 de ZIKV em duas diferentes  representações, 
marcadas em vermelho pela região de sequência de aminoácidos correspondente a recNS31 ZIKV 

(219 aa) 
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Figura 22 – Representação em cartoon da estrutura 3D da proteína recNS32 ZIKV 
em cartoon gerada pelo programa Swiss-Model e da estrutura 3D gerada pelo 
programa PyMol de grande parte proteína de NS32 de ZIKV marcada em vermelho 
pela sequência de nucleotídeos correspondente a proteína recNS32 ZIKV 
 

 

a) 

                                               

b) 

                                        

a) Estrutura 3D de recNS32 (155 aa) gerada por modelagem comparativa pelo programa Swiss-

Model. b) Estruturas 3D da proteína parcial de NS32 de ZIKV em duas diferentes representações, 

marcadas em vermelho pela região de sequência de aminoácidos correspondente da recNS32 ZIKV 

(155 aa) 
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5.2  EXPRESSÃO DA PROTEÍNAS RECOMBINANTE recNS5 ZIKV 

Em relação à expressão da proteína recNS5 ZIKV, células competentes 

BL21(DE3)pLysS foram transformadas com o plasmídeo pEQ30-NS5. Uma banda 

expressa de aproximadamente 28 kDa, correspondente ao esperado para a proteína 

recNS5 ZIKV foi observada no controle de célula induzida, controle de célula antes e 

depois de sonicar e em maior quantidade no extrato insolúvel, induzidos com 0,5 

mM de IPTG e analisadas em um gel de poliacrilamida 12% corado com Coomassie 

Blue G-250. (Figura 23). Como esperado, o clone não induzido não apresentou 

nenhuma banda significativa expressa na região de 28 kDa. Estes resultados 

sugerem que as células de E. coli da cepa BL21(DE3)pLysS foram sucedidas na 

expressão da proteína recNS5 ZIKV expressando a proteína recombinante com o 

peso molecular esperado. 

 

Figura 23 - Análise das alíquotas de todas as 6 etapas da expressão da proteína 
recNS5 ZIKV em células  BL21(DE3)pLysS transformadas com o peptídeo pEQ30-
NS5 ZIKV por eletroforese 

                                                     

Gel de poliacrilamida 12% corado com Coomassie Blue G-250. PM: Peso Molecular 1: Controle de 
célula não induzida recNS5 ZIKV; 2: Controle de célula induzida reNS5 ZIKV; 3: Controle de célula 

depois da sonicação recNS5 ZIKV; 4: Extrato insolúvel recNS5 ZIKV; 5: Extrato solúvel recNS5 ZIKV; 
6: Extrato insolúvel recNS5 ZIKV 
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5.3 EXPRESSÃO DA PROTEÍNA recNS31 ZIKV    

 

Em relação à expressão da proteína recNS31 ZIKV, células 

BL21(DE3)pLysS foram transformadas com o plasmídeo pET28a-NS31 ZIKV. Uma 

banda discreta expressa de aproximadamente 25 kDa, correspondente ao esperado 

para a proteína recNS31 ZIKV foi observada no controle de célula induzida, controle 

de célula depois de sonicar, e em maior quantidade no extrato solúvel, induzidos 

com 0,5 mM de IPTG e analisadas em um gel de poliacrilamida 12% corado com 

Coomassie Blue G-250 (Figura 24). Como esperado, o controle de célula não 

induzido não apresentou nenhuma banda significativa expressa na região de 25 

kDa. Estes resultados sugerem que as células de E. coli da cepa BL21(DE3)pLysS 

foram sucedidas na expressão da proteína recNS31 ZIKV expressando a proteína 

recombinante com o peso molecular esperado mesmo com uma concentração 

abaixo do esperado. 

 

Figura 24 - Análise das alíquotas de todas as 5 etapas da expressão da proteína 
recNS31 ZIKV em células BL21(DE3)pLysS transformadas com o plasmídeo 
pET28a- NS31 ZIKV por eletroforese 

                        

Gel de poliacrilamida 12% corado com Coomassie Blue G-250. PM: Peso Molecular 1: Controle de 
célula não induzida recNS31 ZIKV; 2: Controle de célula induzida recNS31 ZIKV; 3: Controle de célula 

depois da sonicação recNS31 ZIKV; 4: Extrato solúvel recNS31 ZIKV; 5: Extrato insolúvel recNS31 
ZIKV 
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Para a comprovação da expressão da proteína recNS31 ZIKV contendo uma 

cauda de histidina fusionada ao seu C-terminal, todas as etapas da expressão foram 

analisadas por Western Blot com a utilização de um monoclonal anti-histidina (1: 

1000) e um conjugado anti-mouse ligado a fosfatase alcalina a (1:3000). Uma banda 

de aproximadamente 25 kDa foi observada nas frações de controle de célula 

induzida, controle de célula depois de sonicar, extrato solúvel e extrato insolúvel 

comprovando a expressão da proteína recNS31 ZIKV contendo a cauda de histidina 

(Figura 25).  

 

Figura 25 - Análises das alíquotas de todas as 5 etapas da expressão da proteína 
recNS31 ZIKV em membrana de nitrocelulose revelada com anti-histidina e 
conjugado anti-mouse ligado a fosfatase alcalina 

            

Membrana de Nitrocelulose. PM: Peso Molecular 1: Controle de célula não induzida 
recNS31 ZIKV; 2: Controle de célula induzida recNS31 ZIKV; 3: Controle de célula depois da 

sonicação recNS31 ZIKV; 4: Extrato solúvel recNS31 ZIKV; 5: Extrato insolúvel recNS31 ZIKV 

 

 

                         

 

 

 



 

 
 

 

106 

5.4 EXPRESSÃO DA PROTEÍNA recNS32 ZIKV  

  

Em relação à expressão da proteína recNS32 ZIKV, células 

BL21(DE3)pLysS foram transformadas com o plasmídeo pET28a-NS32 ZIKV. Uma 

banda discreta expressa de aproximadamente 20 kDa (Figura 26), correspondente 

ao esperado para a proteína recNS32 ZIKV foi observada no controle de célula 

induzida, controle de célula antes e depois de sonicar e no extrato solúvel, induzido 

com 0,5 mM de IPTG. Como esperado, o clone não induzido não apresentou 

nenhuma banda significativa expressa na região de 20 kDa. Estes resultados 

sugerem que as células de E. coli da cepa BL21(DE3)pLysS foram sucedidas 

expressando a proteína recombinante com o peso molecular esperado mesmo com 

uma concentração abaixo do esperado. 

 

Figura 26 - Análise das alíquotas de todas as 5 etapas da expressão da proteína 
recNS32 ZIKV em células BL21(DE3)pLysS transformadas com o plasmídeo 
pET28a-NS32 por eletroforese 

 

        

Gel de poliacrilamida 12% corado com Coomassie Blue G-250. PM: Peso Molecular 1: Controle de 
célula não induzida recNS32 ZIKV; 2: Controle de célula induzida recNS32 ZIKV; 3: Controle de célula 
depois da sonicação recNS32 ZIKV; 4: Extrato solúvel A recNS32 ZIKV; 5: Extrato insolúvel B recNS32 

ZIKV 
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5.5 EXPRESSÃO DA PROTEÍNA recENV ZIKV 

Em relação à expressão da proteína recombinante recENV ZIKV, células 

Rosetta foram transformadas com o plasmídeo pET28a-ENV ZIKV. Uma banda mais 

forte de aproximadamente 30 kDa, correspondente a proteína recENV ZIKV, foi 

observada no controle de célula induzida, controle de célula antes e depois de 

sonicar e no extrato insolúvel, induzidos com 0,5 mM de IPTG. Mas após a análise 

por espectrometria de massas realizada com todas proteínas expressas, no CDC, 

em Atlanta, EUA, foi constatado que as mesmas estavam contaminadas com 

proteínas de E.coli. 

Após essa constatação, a proteína recENV ZIKV foi expressa novamente, 

seguindo o mesmo protocolo, mas com a utilização das células BL21(DE3)pLysS e 

uma banda mais forte de aproximadamente 30 kDa, correspondente a proteína 

recENV ZIKV, foi observada novamente no controle de célula induzida, controle de 

célula antes e depois de sonicar e no extrato insolúvel, induzidos com 0,5 mM de 

IPTG. Estes resultados sugerem que as células de E. coli da cepa BL21(DE3)pLysS 

expressaram novamente a proteína recENV ZIKV com o peso molecular esperado 

de 30 kDa (Figura 27). O extrato insolúvel foi solubilizado com uréia para a sequente 

purificação e a proteína recENV ZIKV após purificação, foi dialisada para a retirada 

da uréia e do imidazol e dosada por BCA.  
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Figura 27 - Análise das alíquotas de todas as 6 etapas da segunda expressão da 
proteína recENV ZIKV em células BL21(DE3)pLysS transformadas com o peptídeo 
pET28a-ENV ZIKV por eletroforese 

                    

Gel de poliacrilamida 12% corado por. PM: Peso Molecular; 1: Controle de célula não induzido 
recENV ZIKV; 2. Controle de célula Induzido recENV ZIKV; 3. Controle de célula antes de sonicar 
recENV ZIKV; 4. Controle de célula depois de sonicar recENV ZIKV; 5. Extrato A solúvel recENV 

ZIKV; 6. Extrato B insolúvel recENV ZIKV 

 

 

Para a comprovação da expressão da proteína recENV ZIKV contendo uma 

cauda de histidina fusionada ao seu C-terminal, todas as etapas da expressão foram 

analisadas por Western Blot com a utilização de um monoclonal anti-histidina (1: 

1000) e um conjugado anti-mouse ligado a fosfatase alcalina a (1:3000). Uma banda 

de aproximadamente 30 kDa foi observada nas frações de controle de célula 

induzida, controle de célula antes e depois de sonicar, extrato solúvel e extrato 

insolúvel, comprovando a expressão da proteína recENV ZIKV contendo a cauda de 

histidina em seu C-terminal (Figura 28). 
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Figura 28 - Análise das alíquotas de todas as 6 etapas da segunda expressão da 
proteína recENV ZIKV em membrana de nitrocelulose revelada com anti-histidina e 
conjugado anti-IgG anti-mouse ligado a fosfatase alcalina 

                                   

Membrana de Nitrocelulose; PM: Peso Molecular 1: Controle de célula induzida recENV ZIKV; 2: 
Controle de célula não induzida recNS31 ZIKV; 3: Controle de célula antes da sonicação recENV 

ZIKV; 4: Controle de célula depois da sonicação; 5: Extrato solúvel recENV ZIKV; 5: Extrato insolúvel 
recENV ZIKV 

 

 

5.6 ANÁLISE POR SDS-PAGE DAS FRAÇÕES DA PROTEÍNA recNS5 ZIKV, 

recNS31 e recNS32 ELUÍDAS POR CROMATOGRAFIA DE AFINIDADE EM 

COLUNA DE NÍQUEL HIS TRAP (GE) 

As frações solúveis contendo as proteínas recNS5, recNS31 e 2 ZIKV foram 

previamente dialisadas com tampão de purificação contendo n-lauril sarcosil e 

HEPES. Após análise das frações coletadas durante a purificação, foi observado 

que a proteína recombinante recNS5 foi eluída com concentração de 200 mM de 

imidazol nas frações 7, 8 e 9, que foram reunidas e analisadas em um gel de 

poliacrilamida 12% por SDS-PAGE aparecendo uma banda forte de 

aproximadamente 28 kDa (Figura 29). A proteína recNS5 ZIKV após purificação foi 

dialisada para a retirada da uréia e feita a dosagem proteica por BCA, observando 

uma concentração final de 382 µg/mL. 
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Em relação as proteínas recNS31 e 2 ZIKV, após análise das frações 

coletadas durante a purificação, foi observado que a proteína recombinante recNS31 

foi eluída com concentração de 100 mM de imidazol nas frações 5, 6, 7 e 8 e a 

recNS32 foi eluída também com concentração de 100 mM de imidazol mas nas 

frações 4, 5, 6, 7 e 8, que foram reunidas e analisadas em um gel de poliacrilamida 

12% por SDS-PAGE (Figura 30). As proteínas recNS31 e 2 ZIKV após purificação 

foram dialisadas para a retirada do imidazol com tampão PBS pH 7,4 e feita a 

dosagem proteica por BCA, observando uma concentração de 389 µg/mL e 111 

µg/mL, respectivamente. 

 

Figura 29 - Análise da proteína recNS5 ZIKV após união das frações 7, 8 e 9 
eluídas por concentração de 100 mM de imidazol e após diálise por eletroforese 

 

                                           

Gel de poliacrilamida 12% corado com Coomassie blue G-250. PM: peso molecular; 1: Eluato; 3: 
Frações 7, 8 e 9 recNS5 ZIKV 
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Figura 30 - Análise da proteína recNS31 ZIKV após união das frações eluídas de 5-8 
eluídas por concentração de 100 mM de imidazol e após diálise 

                                    

                                     

Gel de poliacrilamida 12% corado com Coomassie blue G-250. PM: peso molecular; 1: 
Frações 5-8 purificação (recNS31) ZIKV 

 
 
 
 
 

Um ensaio de imunogenicidade da proteína recNS31 purificada frente a 

soros positivos de ZIKV (KZMC047) e DENV (D 3014 e D 3025), juntamente com um 

controle negativo (CN), foi realizado no Center of Diseases Control and Prevention 

(CDC-Atlanta, EUA), com conjugados anti-IgM e anti-IgG e bandas de 

aproximadamente 25 kDa foram observadas em todas as amostras, indicando 

reatividade cruzada com soros positivos para DENV e necessitando do uso de um 

maior número amostras positivas de DENV a serem analisadas. (Figura 31). 
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Figura 31 - Análise de imunorreatividade da proteína recNS31 com soros positivos 
para ZIKV (KZMC), positivos para DENV (D) e controle negativo (CN) com 
conjugados anti-IgM e anti-IgG 

 

Membrana de Nitrocelulose. PM: Peso Molecular MW: 1: recENV ZIKV/D3014 IgG ; 2: recENV 
ZIKV/D3014 IgM; 3: recENV ZIKV/D3025 IgG; 4: recENV ZIKV/D3025 IgM; 5: recENV ZIKV/KZMC047 

IgG; 6: recENV ZIKV/KZMC047 IgM; 7: recENV ZIKV/NC IgG; 8: recENV ZIKV/CN IgG 

 

 

5.7 ANÁLISE POR SDS-PAGE DAS FRAÇÕES DA PROTEÍNA recENV ZIKV 

ELUÍDAS POR CROMATOGRAFIA DE AFINIDADE EM COLUNA DE NÍQUEL HIS 

TRAP (GE) 

A fração insolúvel contendo a proteína recENV ZIKV, expressa pela segunda 

vez, foi previamente tratada com tampão contendo 6 M de uréia, com o objetivo de 

solubilizar a proteína recombinante para posterior purificação. Durante a purificação 

foi verificado dois picos de eluição, um pequeno com a concentração de 100 mM de 

imidazol e outro pico maior na concentração de 300 mM de imidazol (Figura 32), que 

foram mantidos separados para posterior análise. Após análise das frações 

coletadas durante a purificação, foi observado que a proteína recombinante foi 

eluída com concentração de 100 mM nas frações de 5 a 11, que foram reunidas e 

com concentração de 300 mM de imidazol nas frações 22, 23 e 24 que também 

foram reunidas separadamente (Figura 33). Após análise por espectrometria de 

massas, na UFRJ, foi observado que a proteína eluída na concentração de 300 mM 
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era mais pura e correspondia a sequência correta de aminoácidos esperada e  

assim, ela foi analisada em um gel de poliacrilamida 12% por SDS-PAGE (Figura 

34), mostrando uma banda de aproximadamente 30 kDa, referente as frações 

reunidas na eluição. Estes resultados mostram que a proteína recENV ZIKV foi 

purificada com sucesso pela coluna de níquel HisTrap (GE).  

 

Figura 32 – Gráfico obtido com o programa Unicorn 5.01 (GE Healthcare Life 
Sciences, EUA) sobre as etapas da purificação do extrato insolúvel de recENV ZIKV 
solubilizado, por concentrações crescentes de imidazol pela coluna de níquel 
HisTrap (GE) 

 

 

1: Equilíbrio da coluna com o tampão de eluição; 2: Passagem do extrato insolúvel solubilizado pela 
coluna; 3: Lavagem da coluna com tampão de eluição com 10 mM de imidazol; 4: Pico de eluição 

com tampão de eluição com concentração de 100 mM de imidazol; 5: Pico de eluição com tampão de 
eluição com concentração de 300 mM de imidazol 
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Figura 33 - Análise das etapas da purificação da proteína recENV ZIKV, expressa 
pela segunda vez, com as frações de 5 a 11 eluídas por concentração de 100 mM 
de imidazol e frações 22 a 26 eluídas por concentração de 300 mM de imidazol pela 
coluna de níquel HisTrap (GE) por eletroforese 

        

Gel de poliacrilamida 12% corado com Coomassie blue G-250. PM: Peso Molecular; 1: Eluato 
(recolhido depois da passagem do extrato B insolúvel pela coluna); 2. Lavado (recolhido depois da 

lavagem da coluna com tampão com 10 mM imidazol); 3. Fração 5; 4: Fração 6; 5: Fração 7;  6: 
Fração 8; 7: Fração 9; 8: Fração 10; 9: Fração 11; 10: Fração 22; 11: Fração 23; 12: Fração 24; 13: 

Fração 25; 14: Fração 26 

 

 

 

 

Figura 34 - Análise da proteína recENV ZIKV após união das frações de purificação  
23 a 26 eluídas por concentração de 300 mM de imidazol e após a diálise da mesma 
por eletroforese 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Gel de poliacrilamida 12% corado com Coomassie blue G-250. PM: peso molecular; 1: Proteína 
recENV ZIKV purificada e dialisada de aproximadamente 30 kDa 
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Um ensaio de imunogenicidade da proteína recENV ZIKV purificada frente a 

soros positivos de ZIKV (Arb) e DENV (D), juntamente com um controle negativo 

(CyBe), foi realizado com 2 concentrações de conjugado anti-IgG (1:3000 e 1:4000) 

e com anti-histidina e com anti-mouse IgG. Bandas de aproximadamente 30 kDa 

foram observadas em todas as amostras Arb positivas, com duas amostras D 

positivas, indicando reatividade cruzada com soros positivos para DENV e amostras 

controle negativas (CyBe) Quando a concentração do conjugado anti-IgG humano 

foi maior (1:4000) ocorreu melhor diferenciação dos soros positivos dos negativos. 

Uma banda de 30 kDa também apareceu com o uso do monoclonal anti-histidina, 

comprovando sua correta expressão e purificação (Figura 35). 

 

 

Figura 35 - Análise de imunorreatividade da proteína recENV ZIKV com soros 
positivos para ZIKV (Arb), positivos para DENV (D) e controle negativo (CyBe) com 
conjugados anti-IgG ligado a fosfatase alcalina e monoclonal anti-histidina com anti-
mouse IgG ligado a fosfatase alcalina 

 

1.  Anti-his; 2. Arb 098 ; 3. Arb 124; 4. Arb 179 ;  5. Arb 241; 6. Arb 270; 7. D 9801;  8. D 10592; 9. D 
10998; 10. CyBe 32; 11. CyBe 47;  12. Soro controle negativo (HM); 13. Arb 098 ; 14. Arb 124; 15. 
Arb 179 ;  16. Arb 241; 17. Arb 270; 18. D 9801;  19. D 10592; 20. D 10998; 21. CyBe 32; 22. CyBe 

47;  23. CyBe 74 
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5.8 ANÁLISE COMPARATIVA DAS PROTEÍNAS RECOMBINANTES 

EXPRESSAS E PURIFICADAS DE ZIKV 

 

Para a comparação das proteínas recombinantes de ZIKV purificadas e 

contendo proteínas de massas moleculares de aproximadamente 30 kDa (recENV – 

primeira expressão), 28 kDa (recNS5), 25 kDa (NS31) e 20 kDa (NS32), utilizamos o 

sistema de eletroforese em condições desnaturantes. As frações proteicas eluídas 

foram analisadas através de SDS-PAGE e corado pela prata para a verificação de 

pureza e presença de bandas inespecíficas de cada uma das proteínas 

recombinantes expressas no CDC, Atlanta, EUA. Foi observado que as proteínas 

recombinantes recNS5, recNS31 e 2 apresentaram bandas inespecíficas, indicando 

contaminação e a necessidade de uma nova expressão para contornar esse 

problema e obter proteínas mais puras para a padronização dos ensaios 

imunológicos (Figura 36). 

 

Figura 36 - Análise comparativa das 4 proteínas recombinantes recNS5, recENV 
(primeira expressão), recNS31 e recNs32 ZIKV após purificação em coluna de níquel 
e coradas pela prata 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Gel de poliacrilamida NuPAGE® Novex® Bis-Tris 4%-12% corado pela prata. PM: peso molecular; 1: 
recENV ZIKV; 2: recNS5 ZIKV; 3: recNS31 ZIKV; 4: recNS32 ZIKV 
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5.9 ESPECTROMETRIA DE MASSAS DAS PROTEÍNAS recENV, recNS5, 

recNS31 e recNS32 ZIKV 

As proteínas recombinantes ZIKV foram tratadas com RapiGest™ SF 

Sulfactante, digeridas com tripsina e assim realizada a espectrometria de massas 

com o sistema LC-MS/MS. Para a análise dos resultados foi utilizado o Programa 

MASCOT e foram obtidos dados importantes sobres as proteínas recombinantes 

como a porcentagem de cobertura das sequências das proteínas comparado a base 

de dados, o peso molecular, o ponto isoelétrico e os peptídeos identificados em cada 

uma delas.  

Os pontos isoelétricos identificados para a recENV ZIKV foi de 6,48 e das 

recNS31 e recNS32  ZIKV foi de 8,22. A determinação desta propriedade tem grande 

importância para o procedimento de diálise, pois o pH da solução contra a qual a 

proteína está sendo dialisada deve assumir um valor distante do ponto isoelétrico, a 

fim de se evitar fenômenos de precipitação.  

Em relação a confirmação das sequências correspondentes de aminoácidos 

das proteínas recombinantes, apenas a proteína recNS5 ZIKV não foi reconhecida e 

validada. Em relação as outras proteínas recombinantes, foram comprovadas 

contaminações por proteínas de E. coli em todas as proteínas recombinantes, 

quando processadas com a base de dados referente a proteínas de  E. coli, o que 

indica que a purificação por cromatografia de afinidade precisa ser revista e refeita. 

Os resultados com as informações obtidas pela espectrometria de massas podem 

ser visualizados na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Identificação das proteínas recombinantes ZIKV através da técnica de 
digestão com tripsina em solução sob condições redutoras e alquilantes, com score 
de identificação de aminoácidos (proteína total de ZIKV), porcentagem de cobertura 
da proteína (Coverage), a massa molecular, o ponto isoelétrico (PI) e a sequência de 
aminoácidos dos peptídeos encontrados separadamente. Os dados obtidos para 
cada proteína foram obtidos através da utilização do programa Mascot Damon 
versão 2.5   

Nome da 
Proteína 

Score 
Coverage 

% 
Massa 
(Exp) 

PI 
(Exp) 

Sequências Totais de Peptídeos 

recENV 1691 23 27.61 6.48 

EALVEFKDK  
EWFHDIPLPWHAGADTGTPHWNNK 
HWLVHK 
RQTVVVLGSQEGAVHTALAGALEAEMDGAK 
VEVTPNSPR 
AEATLGGFGSLGLDCEPR 
AKVEVTPNSPR 
LFSGHLK 
QTVVVLGSQEGAVHTALAGALEAEMDGAK 
TGLDFSDLYYLTMNNK 

recNS5 132 4 25.96 8.67 
LRTEQR 
LLGSTQVGVGVMQEGVFHTMWHVTK 

recNS31 4794 29 24.75 8.22 

SGALWDVPAPK 
DGDIGAVALDYPAGTSGSPILDK 
KQLTVLDLHPGAGK 
NGSYVSAITQGK 
TKDGDIGAVALDYPAGTSGSPILDK 
LLGSTQVGVGVMQEGVFHTMWHVTK 
NIQTLPGIFK 
RLLGSTQVGVGVMQEGVFHTMWHVTK 
RVLPEIVR 
VIGLYGNGVVIK 

recNS32 3840 29 17.05 8.22 

DGDIGAVALDYPAGTSGSPILDK 
NGSYVSAITQGK 
QLTVLDLHPGAGK 
RGDLPVWLAYQVASAGITYTDR 
TFVELMK 
TKDGDIGAVALDYPAGTSGSPILDK 
ARNIQTLPGIFK 
GDLPVWLAYQVASAGITYTDR 
KTFVELMK 
LLGSTQVGVGVMQEGVFHTMWHVTK 
MLLDNIYLQDGLIASLYRPEADK 
NIQTLPGIFK 
RLLGSTQVGVGVMQEGVFHTMWHVTK 
RVLPEIVR 
VCSDHAALK 
VIGLYGNGVVIK 
NIQTLPGIFK 
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Por conta da contaminação por peptídeos oriundos da bactéria E. coli, a 

proteína recENV foi expressada novamente, como mencionado anteriormente, e 

após purificação ela não apresentou bandas inespecíficas quando analisadas em um 

gel de agarose corado pela prata. Um novo sequenciamento foi realizado com as 

duas frações purificadas separadamente (100 mM e 300 mM de imidazol) para a 

comprovação da correta sequência de aminoácidos da mesma, além da verificação 

de contaminação por peptídeos oriundos da bactéria E. coli. Após o segundo 

sequenciamento foi comprovada a pureza da fração eluída com 300 mM de imidazol 

e sua sequência de aminoácidos correta e assim, essa fração foi escolhida para ser 

testada em ensaios imunológicos.  

 

 

5.10 PADRONIZAÇÃO DO ELISA INDIRETO PARA DETECÇÃO DE IgG 

UTILIZANDO A PROTEÍNA recENV ZIKV COMO ANTÍGENO 

 

Em relação a padronização do ensaio ELISA indireto para a detecção de 

anticorpos IgG, apenas a proteína recENV ZIKV obtida na segunda expressão 

possui resultados. Os imunoensaios foram realizados com essa proteína 

recombinante de ZIKV, pois ela apresentou alto grau de pureza e ausência de 

bandas inespecíficas na análise em gel de agarose corado pela prata, além de ter 

sido comprovada sua sequência de aminoácidos esperada na análise por 

espectrometria de massas na UFRJ e não apresentou contaminação com peptídeos 

de E. coli.  

Para a padronização de um ELISA indireto para a detecção de anticorpos 

IgG contra ZIKV, foram testadas três diferentes concentrações do antígeno 

recombinante recENV ZIKV, que estavam inicialmente em 345 µg/mL. Foram 

testadas as concentrações 1 µg/mL, 2,5 µg/mL e 5 µg/mL e a concentração de 5 

µg/mL apresentou melhores leituras diferenciando amostras positivas de ZIKV dos 

controles negativos (CyBe). O tampão utilizado para a diluição do antígeno foi o 

tampão carbonato-bicarbonato pH 9,6 (0,05 M), já utilizado em protocolos anteriores 

do laboratório. As amostras testadas estavam diluídas 1:100. O conjugado anti-IgG 

humano foi testado em duas concentrações, 1:3000 e 1:5000 e a diluição de 1:3000 
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apresentou melhores resultados. O tempo de reação do substrato escolhido foi o de 

20 minutos, também utilizado em protocolos anteriores do laboratório. 

Para a padronização do teste foram testados 24 soros, usados como 

controles negativos (CyBe) e dentre eles, apenas um não foi negativo (4,2% 

positivo). Assim, com o resultado das leituras em 405 nm dos controles negativos 

(Tabela 18, anexo), o cut-off estabelecido foi com o valor de 0,44, obtido em 3 

ensaios independentes e utilizando a média mais dois desvios padrão, que foi 

passado para o valor de 1,0 em unidade de ELISA. Foram testados 45 soros 

positivados para ZIKV em RT-PCR em tempo real, em pelo menos uma amostra 

coletada, e esses soros se encontram entre o primeiro e o sexagésimo dia da coleta, 

após exame médico. Dos 45 soros, 30 foram imunorreativos para IgG (67%) no 

ELISA indireto padronizado.  

Desses 45 soros, 22 (48,9%) tinham data de coleta, após exame médico 

entre 1 a 10 dias e 15 (68,2%) foram positivos; 19 (42,2%) entre 11 a 30 dias e 13 

(68,4%) foram positivos e 4 (8,9%) entre 31 a 60 dias e 2 (50%) foram positivos. 

Ainda sobre esses 45 soros positivos para ZIKV em RT-PCR em tempo real, 16 

(35,6%) apresentaram Ct acima de 30 e entre esses 16, 12 (75%) tinham data de 

coleta, após exame médico de 1 a 5 dias e 4 (25%) entre 14 a 25 dias. Foi realizado 

também a RT-PCR em tempo real com amostras de urina desses pacientes e 5 

(13,3%) apresentaram Ct acima de 30, sendo 2 com coleta de um dia e 3 com coleta 

entre 25 a 35 dias. Esses resultados detalhados podem ser vistos na tabela 16, no 

anexo (Tabela 16, Anexo). 

Foram testadas também 45 amostras positivas para DENV em RT-PCR 

convencional, para análise de reatividade cruzada e dessas amostras, 6 foram 

imunorreativas (13%), indicando uma baixa reatividade cruzada da proteína recENV 

ZIKV com os soros positivos para DENV (Tabela 17, Anexo). Esses resultados 

reunidos podem ser visualizados no gráfico abaixo (Figura 37). 
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Figura 37 – Gráfico dos resultados da padronização do teste ELISA indireto com a 
proteína recENV ZIKV com as 45 amostras positivas por ZIKV (Arb, entre 1 a 60 dias 
de coleta, após exame médico) em RT-PCR em tempo real, 45 amostras positivas 
para DENV (D) em RT-PCR convencional, além de 24 soros controle negativos 
(CyBe), obtido pelo Programa GraphPad Prism 5.0 
 

   

                                     UE: Unidade de ELISA; Cut-off: 0,44 DO ou 1,0 UE 

 

 

 

5.11  ANÁLISE DAS AMOSTRAS UTILIZADAS PARA A PADRONIZAÇÃO DO 

ELISA recENV ZIKV COM O KIT COMERCIAL ELISA EUROIMMUN PARA A 

DETEÇÃO DE IgG E IgM 

 

Para comparação dos resultados obtidos no ELISA recENV ZIKV, todas as 

amostras testadas anteriormente, foram testadas também utilizando o kit comercial 

da Euroimmun Anti-ZIKV para detecção de IgG. Das 45 amostras positivas para 

ZIKV em tempo real (Arb), 35 (78%) foram positivas pelo kit e nenhuma das 24 

amostras controle negativas (CyBe) foi imunorreativa. 17 amostras ZIKV positivas 
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(Arb) apresentaram divergência nos resultados entre o ELISA e o kit da Euroimmun, 

sendo que 8 foram negativas no ELISA indireto e positivas pelo kit da Euroimmun e 

6 foram positivas no ELISA indireto e negativas pelo kit da Euroimmun. As amostras 

positivas para DENV apresentaram imunorreatividade com 6 (13%) soros e apesar 

do kit apresentar uma reatividade cruzada, com um número de soros iguais ao 

ELISA indireto, houve novamente discrepância nos resultados, com apenas 2 

amostras com imunorreatividade para ambos os testes, mostrando serem amostras 

que realmente cruzam com as duas proteínas de ZIKV, Envelope e NS1 (Figura 38). 

 

Figura 38 - Gráfico dos resultados do ELISA pelo kit da Euroimmun Anti-ZIKV IgG, 
com as 45 amostras positivas por ZIKV (Arb, entre 1 a 60 dias de coleta após exame 
médico) em RT-PCR em tempo real, 45 amostras positivas para DENV (D) em RT-
PCR convencional, além de 24 soros controle negativos (CyBe), obtido pelo 
Programa GraphPad Prism 5.0 
 

  

Razão: Leitura amostra/leitura calibrador 2; Cut-off: 1,1 
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Dentre as 45 amostras positivas de ZIKV (Arb), 32 amostras foram testadas 

também para detecção de IgM, com o kit da Euroimmun Anti-ZIKV IgM e apenas 3 

(9,4%) foram imunorreativas, sendo que entre essas 3, todas eram positivas para 

IgG. Essas amostras foram coletadas nos dias 5, 14 e 20, após exame médico. Em 

relação as amostras positivas de DENV (D), 11 soros foram testados e nenhum 

apresentou imunorreatividade com o kit, assim como as 15 amostras controle 

negativas (CyBe), mostrando não haver reatividade cruzada do kit da Euroimmun 

para IgM, frente a amostras consideradas verdadeiras negativas (Figura 39).  

 

 

Figura 39 – Gráfico dos resultados do ELISA pelo kit da Euroimmun Anti-ZIKV IgM, 
com as das 32 amostras positivas por ZIKV (Arb, 1 a 60 dias de coleta após exame 
médico) em PCR em tempo real, 11 amostras positivas para DENV (D) em PCR 
convencional, além de 15 soros controle negativos (CyBe) obtido pelo Programa 
GraphPad Prism 5.0 

 

 

Razão: Leitura amostra/leitura calibrador; Cut-off: 1,1 
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5.12    ANÁLISE DE SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE DO ELISA INDIRETO 

UTILIZANDO A PROTEÍNA RECOMBINANTE recENV ZIKV E DO KIT DA 

EUROIMMUN PARA A DETECÇÃO DE IgG 

 

As análises de sensibilidade e especificidade do ensaio foram realizadas 

após a padronização e testagem das 45 amostras de ZIKV positivas em PCR tempo 

real e 24 amostras controle negativas, utilizando a proteína recENV ZIKV como 

antígeno. O RT-PCR em tempo real, testado com as amostras primeiramente 

suspeitas de infecção pelo ZIKV foi considerado o teste padrão ouro para determinar 

quais amostras seriam consideradas verdadeiras positivas para ZIKV e as amostras 

CyBe, como verdadeiras negativas. Assim, para a determinação do grau de 

confiabilidade do ensaio de ELISA indireto, foi realizado a análise com esses dois 

grupos. Assim, a sensibilidade encontrada do teste foi de 67% e a especificidade foi 

de 96% (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Cálculo de sensibilidade e especificidade do teste ELISA indireto 
recENV ZIKV IgG, para definição dos  parâmetros de validação intrínseca do teste 
em relação às 45 amostras positivas de ZIKV em RT-PCR em tempo real (Arb) e as 
24 amostras controle negativas (CyBe) 

 Doença / Diagnóstico verdadeiro 

TESTE PRESENTE AUSENTE 

POSITIVO VP = 30 FP = 1 

NEGATIVO FN =15 VN = 23 

TOTAL VP + FN = 45 FP + VN = 24 

VP: verdadeiro positivo; FP: falso positivo; FN: falso negativo; VN: verdadeiro negativo 

 

 

    Sensibilidade: VP/ VP + FN =  30/45 = 0,67 (67%) 

    Especificidade: VN/ VN + FP = 23/24 = 0,96 (96%) 
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Após essa análise, foi construída uma curva ROC (Receiver Operating 

Chracteristics) para a constatação estatística dos dados encontrados acima. A área 

observada da curva ROC foi de 0,879, o erro padrão foi de 0,041, o valor P foi < 

0,0001 e o intervalo de confiança com 95% de sensibilidade foi entre 60,5% a 87,1% 

e o intervalo de confiança com 95% de especificidade foi entre 67,6 a 97,3%, com 

razão de verossimilhança com um alto valor (6,04), corroborando com os resultados 

obtidos anteriormente, em relação ao melhor ponte de corte (cut-off) estabelecido 

para o teste para a posterior diferenciação dos resultados negativos dos positivos 

(Figura 40). 

 

 

Figura 40 – Curva ROC da padronização do teste ELISA indireto com a proteína 
recENV ZIKV para as 45 amostras positivas por ZIKV (Arb, entre 1 a 60 dias de 
coleta após exame médico) em RT-PCR em tempo real, além de 24 soros controle 
negativos (CyBe), obtida pelo Programa GraphPad Prism 5.0 
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As análises de sensibilidade e especificidade do kit da Euroimmun para 

detecção de IgG foram realizadas também com as 45 amostras de ZIKV positivas 

em RT-PCR tempo real (Arb) e 24 amostras controle negativas (CyBe). O RT-PCR 

em tempo real testado com as amostras, primeiramente suspeitas de infecção pelo 

ZIKV foi também considerado o teste padrão ouro para determinar quais amostras 

seriam consideradas verdadeiras positivas para ZIKV e as amostras CyBe como 

verdadeiras negativas. Assim, para a determinação do grau de confiabilidade do 

ensaio de ELISA com o kit da Euroimmun, foi realizado a análise com esses dois 

grupos. O kit possui como referência um valor de sensibilidade de 100% e um valor 

de especificidade de 97%.  

Com as amostras positivas para ZIKV (Arb), a sensibilidade do kit foi de 78% 

e a especificidade foi de 100%. Em relação a sensibilidade, o valor observado com 

as amostras positivas para ZIKV (Arb) foi 22% menor, em relação ao valor de 

referência indicado pelo kit. Apesar dos valores de sensibilidade e especificidade do 

kit da Euroimmun terem sido um pouco maiores do que os encontrados com o 

ELISA, os valores não divergiram expressivamente, sendo 11% na sensibilidade e 

4% na especificidade, (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Cálculo de sensibilidade e especificidade do kit da Euroimmun Anti-ZIKV 
IgG, para definição dos parâmetros de validação intrínseca do teste, em relação às 
45 amostras positivas de ZIKV em RT-PCR em tempo real (Arb) e as 24 amostras 
controle negativas (CyBe) 

 Doença / Diagnóstico verdadeiro 

TESTE PRESENTE AUSENTE 

POSITIVO VP = 35 FP = 0 

NEGATIVO FN =10 VN = 24 

TOTAL VP + FN = 45 FP + VN = 24 

VP: verdadeiro positivo; FP: falso positivo; FN: falso negativo;  

VN: verdadeiro negativo 

 

 

    Sensibilidade: VP/ VP + FN =  35/45 = 0,78 (78%) 

    Especificidade: VN/ VN + FP = 24/24 = 1,0 (100%) 
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Quando a sensibilidade e especificidade do ELISA indireto recENV e do kit 

da Euroimmun para detecção IgG foram calculadas com a união dos seus 

resultados, a sensibilidade observada foi de 93% e a especificidade foi de 96%, 

mostrando um significativo aumento da sensibilidade (25%), na detecção de 

resultados verdadeiramente positivos e uma diminuição muito pouco expressiva da 

especificidade (Tabela 12).  

 

Tabela 12 - Cálculo de sensibilidade e especificidade do kit da Euroimmun Anti-ZIKV 
IgG e do ELISA indireto recENV ZIKV juntos, para definição dos parâmetros de 
validação intrínseca do teste, em relação às 45 amostras positivas de ZIKV em RT-
PCR em tempo real (Arb) e as 24 amostras controle negativas (CyBe) 
 

 Doença / Diagnóstico verdadeiro 

TESTE PRESENTE AUSENTE 

POSITIVO VP = 42 FP = 1 

NEGATIVO FN = 3 VN = 23 

TOTAL VP + FN = 45 FP + VN = 24 

VP: verdadeiro positivo; FP: falso positivo; FN: falso negativo; 
VN: verdadeiro negativo 

 

    Sensibilidade: VP/ VP + FN =  42/45 = 0,93 (93%) 

    Especificidade: VN/ VN + FP = 23/24 = 0,96 (96%) 
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5.13 ANÁLISE COMPARATIVA DE ELISA INDIRETO PARA DETECÇÃO DE IgG 

UTILIZANDO A PROTEÍNA RECOMBINANTE recENV ZIKV COM KIT ELISA DE 

CAPTURA PARA A DETECÇÃO DE IgM INBIOS   

 

Amostras de 8 pacientes com soros de acompanhamento, positivos para 

ZIKV por PCR em tempo real, em algum momento, coletadas nos dias 1-2, 5-14 e 

20-70, após o atendimento médico, foram usadas para análise de comparação e 

entendimento da cinética de anticorpos IgM e IgG de cada um desses paciente e em 

diferentes dias após a coleta do soro. Para a detecção de IgG foi utilizado o teste 

indireto, com a proteína recombinante recENV ZIKV e para a detecção de IgM foi 

utilizado o kit de ELISA de captura da empresa InBios (Seattle, WA 98109, USA) 

realizado no Centers of Diseases Control and Prevention (CDC, Atlanta, USA). No 

teste para detecção de IgM da InBios, os valores acima de 1,80 eram considerados 

positivos, entre 1,80 e 1,70 eram considerados resultados que necessitavam de 

confirmação e abaixo de 1,70 eram negativos. Em seis pacientes testados no teste 

ENV IgG, os níveis de IgG mostraram uma tendência a aumentar com o tempo de 

infecção, mas não significativamente mais alto. Por outro lado, usando um kit ELISA 

ZIKV IgM de captura observa-se que os níveis de IgM específica diminuíram em 

algumas amostras de acompanhamento, mesmo as que ainda permaneceram 

positivas pelos parâmetros do kit.  Esses resultados mostram que algumas das 

amostras positivas para ZIKV que não imunorreagiram no ELISA indireto para 

detecção de IgG podem ter sido negativas pelo alto valor de reação da 

imunoglobulina IgM, o que indica a ausência de anticorpos IgG, mas não a 

negatividade para a infecção pelo ZIKV (Figuras 41 e 42).  

Algumas dessas amostras tinham sido testadas anteriormente com um kit de 

ELISA para detecção de DENV, tanto para IgM, quanto para IgG e por isso foi 

possível comparar os resultados. No ELISA DENV IgM, todos os soros de 

acompanhamento foram negativos e no ELISA DENV IgG, todos os soros de 

acompanhamento testados foram positivos, mostrando uma possível reatividade 

cruzada do kit de ELISA para detecção de DENV. Os resultados de todos os ELISAs 

IgM e IgG realizados podem ser visualizados nas tabelas 19 e 20 no anexo (Tabelas 

19 e 20, anexo). 
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Figura 41 - Gráfico de resultados do teste MAC-ELISA IgM ZIKV com soros de 8 
pacientes de acompanhamento, positivos em RT-PCR em tempo real, com soros 
obtidos em três coletas diferentes, entre os dias 1 a 2, 5 a 14 e 20 a 70, calculadas 
em análise ISR (cálculo oriundo do kit) ,obtido pelo Programa GraphPad Prism 5.0 
 

 

Positivos: >1,80; Necessita confirmação 1,80 – 1,70; Negativos: <1,60 
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Figura 42 - Gráfico de resultados do teste ELISA indireto recENV ZIKV para 
detecção de IgG, com soros de 8 pacientes de acompanhamento positivos em RT-
PCR em tempo real, com soros obtidos em três coletas diferentes, entre os dias 1 a 
2, 5 a 14 e 20 a 70, calculadas em Unidades de ELISA (UE), obtido pelo Programa 
GraphPad Prism 5.0 
 

 

 
Positivos: >1,00 UE; Negativos: <1,00 UE 

 

 

Para as análises de cinética de produção e decaimento de anticorpos IgG, 

12 pacientes com 3 soros de acompanhamento, com o primeiro soro entres os dias 

1 e 2 de coleta, o segundo entre os dias 5 e 19 de coleta e o terceiro entre os dias 

20 e 70 de coleta, após o exame médico foram utilizados. Essas amostras foram 

analisadas em ambos os testes de ELISA, quanto pelo kit da Euroimmun para 

detecção de IgG. No ELISA, três pacientes tiveram todas as três amostras de 

acompanhamento negativas e dos outros 9, 4 tiveram um aumento de IgG com o 

passar dos dias, o que se era esperado. Mas nos outros 5, os resultados tenderam a 

oscilar, com pico de produção de IgG entre os dias 5-19 de coleta, mostrando que 
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entre alguns pacientes, houve um decaimento na produção de IgG especifico de 

ZIKV em soros após 20 dias de coleta inicial (Figura 43) . 

 

 

Figura 43 - Gráfico dos resultados do teste ELISA indireto recENV ZIKV para 
detecção de IgG, com soros de 12 pacientes de acompanhamento que foram 
positivos em RT-PCR em tempo real, em pelo menos alguma coleta, com soros 
coletados entre os dias 1 a 2, 5 a 19 e 20 a 70, calculadas em Unidades de ELISA 
(UE) para análise de produção e decaimento de IgG, obtido pelo Programa 
GraphPad Prism 5.0 
 

 

 

Positivos: >1,00 UE; Negativos: <1,00 UE 

 

No o kit da Euroimmun, todos os pacientes tiveram pelo menos uma das 

amostras de acompanhamento positiva. Nove pacientes tiveram todas as amostras 

de acompanhamento testadas positivas e dentre as 9, apenas 3 tiveram aumento de 

IgG com o passar dos dias, tendo as outras uma tendência ao decaimento de IgG 

após 20 dias (Figura 44). O que se observa tanto com o ELISA indireto, quanto com 

o kit da Euroimmun, com a maioria dos soros de acompanhamento, é que as 
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amostras positivas tendem a se manter positivas, mesmo com o passar do tempo, 

principalmente as amostras com leituras bem acima do valor de cut-off, o que mostra 

uma presença positiva constante de anticorpos IgG, mesmo com o decaimento do 

mesmo.  

 

Figura 44 - Gráfico dos resultados do teste ELISA Anti-ZIKV da Euroimmun para 
detecção de IgG, com soros de 12 pacientes de acompanhamento que foram 
positivos em RT-PCR em tempo real, em pelo menos alguma coleta, com soros 
coletados entre os dias 1 a 2, 5 a 19 e 20 a 70, para análise de produção e 
decaimento de IgG, obtido pelo Programa GraphPad Prism 5.0 
 

 

Razão: Leitura amostra/leitura calibrador 2; Cut-off: 1,1 
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5.14  PADRONIZAÇÃO DO ENSAIO MULTIPLEX LUMINEX PARA DETECÇÃO 

DE IgG UTILIZANDO A PROTEÌNA RECOMBINANTE recENV ZIKV  

 

Conforme descrito na metodologia, foram testadas a ligação às microesferas 

de concentrações proteicas de 2,5 μg, 5 μg, 10 μg e 25 μg do antígeno recENV 

ZIKV. Foi realizada no final da sensibilização a contagem de forma manual, 

utilizando câmara de Neubauer, por dois operadores e assim feita à média de 

contagem de microesferas.  

Para a padronização do ensaio multiplex Luminex, a concentração de 

proteína ligada a microesfera escolhida foi a de 5 μg, pois frente as outras 

concentrações proteicas testadas, ela obteve um resultado mais expressivo. Nos 

testes foram utilizadas 45 amostras positivas para ZIKV (Arb) em RT-PCR em tempo 

real, 2 amostras positivas para DENV (D) em RT-PCR convencional, além de 2 

amostras como controle negativo (CyBe). Os resultados referentes as leituras 

expressas em Mediana da Intensidade de Fluorescência (MFI) das concentrações 

de proteína recENV utilizadas para o teste de sensibilização das beads magnéticas 

são mostradas na tabela abaixo (Tabela 13), mostrando que a concentração de 5 μg 

obteve melhores resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

134 

Tabela 13 - Resultado expressos em Mediana da Intensidade de Fluorescência 
(MFI) do ensaio multiplex Luminex com quatro diferentes concentrações de proteína 
recENV ZIKV usadas para a sensibilização das microesferas utilizando 3 soros 
positivos para ZIKV em RT-PCR em tempo real (Arb), 3 soros positivos para DENV 
em RT-PCR (D), 3 soros controle negativo (CyBe) e pool de soros positivos para 
ZIKV e DENV 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

recENV ZIKV 

Amostras 1 µg 5 µg 10 µg 20 µg 

Arb 241 85 216,5 15 117 

Arb 353 252,5 174 16 172 

Arb 883 208 85 15 279 

D 9809 133 92 16 83 

D 10581 51,5 153 16 44 

D 26338 155 465,5 15 219 

CyBe 48 46 87,5 39 55 

CyBe 90 36 53 41 33 

CyBe 100 31 104 86 66,5 

Pool ZIKV 43 422 264 150 

Pool DENV 99 15 101 272,5 

Branco 15 16 17 19 



 

 
 

 

135 

Entre as amostras testadas positivas para ZIKV, 41 (91,1%) apresentaram 

Mediana da Intensidade de Fluorescência (MFI) acima do cut-off estabelecido 

inicialmente, no teste com base nos MIFs obtidos dos dois controles negativos 

(CyBe) utilizados, com valor de leitura de 200 MFI. Em relação aos soros positivos 

de DENV (D), todos foram negativos no ensaio. Esses resultados são apenas 

resultados sugestivos promissores, porque apenas foram testados dois soros 

controle negativos e também porque, ainda não foram realizadas análises 

estatísticas referentes a esses dados, precisando de mais soros controle negativos 

testados para o estabelecimento do ponto de corte (Tabelas 14 e 15). 

 

 

Tabela 14 - Resultados expressos em Mediana da Intensidade de Fluorescência 
(MFI) do ensaio múltiplo de micro arranjos líquidos do antígeno recENV ZIKV, com 
concentração de  utilizando 24 amostras positivas para ZIKV em PCR em tempo 
real. As barras horizontais nas distribuições das amostras representam a mediana 
destas 
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Tabela 15 - Resultados expressos em Mediana da Intensidade de Fluorescência 
(MFI) do ensaio múltiplo de micro arranjos líquidos do antígeno recENV ZIKV 
utilizando 21 amostras positivas para ZIKV, 2 amostras positivas para DENV em 
PCR em tempo real e 2 controles negativos. As barras horizontais nas distribuições 
das amostras representam a mediana destas 
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6 DISCUSSÃO  

 

 O diagnóstico sorológico das infecções causadas por ZIKV tem sido 

desafiador por conta da reatividade cruzada com outros Flavivírus em ambientes de 

cocirculação, por conta de infecções secundárias e por vacinas prévias que 

ocasionam resultados falsos positivos ou pouco confiáveis. (LANCIOTTI et al., 2007; 

FELIX et al., 2017; GUNAWARDANA & SHAW, 2018) Por essa razão, a busca por 

testes imunológicos confiáveis e eficientes ganha enorme importância. 

No presente estudo, o principal objetivo é desenvolver testes diagnósticos 

específicos e sensíveis para detecção de anticorpos contra ZIKV, através da 

expressão heteróloga de proteínas recombinantes virais, com o intuito de contornar 

a questão da reatividade cruzada.  

A escolha de proteínas parciais de ZIKV e com apenas sequências 

diferenciadas das mesmas proteínas de outros Flavivírus foi cuidadosamente 

realizada por alinhamento para, que fossem usadas sequências menos conservadas 

das proteínas do ZIKV. Kim et al. (2018) também utilizaram dessa estratégia para 

expressar as proteínas NS1 e do Envelope de ZIKV. Estruturas de ZIKV de alta 

resolução identificadas por microscopia crio eletrônica (crio-EM) indicam que a 

estrutura geral do ZIKV é semelhante à de outros Flavivírus. (KOSTYUCHENKO et 

al., 2016; SIROHI et al., 2016) Por isso, a necessidade de se identificar regiões 

peptídicas menos conservadas entre esses vírus, quando o objetivo é a 

padronização de um teste diagnóstico para a detecção de anticorpos específicos de 

ZIKV, com a utilização desses antígenos proteicos. 

Em seguida, foram analisados parâmetros de antigenicidade e 

imunogenicidade (predição de epítopos de célula B) in silico para, que se 

comprovasse que essas sequências proteicas seriam potenciais alvos antigênicos 

para a padronização dos testes sorológicos. Todas as quatro proteínas 

recombinantes de ZIKV apresentaram fortes regiões tanto antigênicas, quanto 

imunogênicas, frente a essas análises.  O desenvolvimento de algoritmos preditores, 

juntamente com um vasto banco de dados, vem propiciando a indicação de 

proteínas com potenciais regiões antigênicas e imunogênicas e promissoras para 
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uso em padronização de diagnóstico imunológico. (PONOMARENKO & 

REGENMORTEL, 2009) 

O índice de antigenicidade de Jameson-Wolf (JAMESON & WOLF, 1988) é 

uma ótima ferramenta para a confirmação de possíveis regiões antigênicas de uma 

proteína. O programa pode ser usado para predizer as características das proteínas 

baseado na sequência primária de seus aminoácidos e gera valores para 

parâmetros de acessibilidade (regiões expostas) combinando os valores obtidos 

para regiões flexíveis e prediz estrutura secundária, gerando um contorno de 

superfície ou índice antigênico. Esse método já foi utilizado para a validação da 

antigenicidade de estruturas proteicas, com o intuito de se padronizar um 

diagnóstico imunológico. (SONG et al., 2016) 

Nesse contexto, a proteína recombinante recENV ZIKV apresentou várias 

regiões com altos índices antigênicos. A proteína de Envelope dos Flavivírus é 

responsável pela entrada do vírus na célula e é o principal alvo de anticorpos 

específicos. (DAI et al., 2016; HAN et al., 2017) A proteína recombinante recENV 

ZIKV contém parte do domínio DIII296 aa – 403 aa (296 aa – 382 aa). O DIII da proteína 

de Envelope de ZIKV induz grande parte dos anticorpos neutralizantes e/ou 

específicos e é considerado o antígeno em potencial para o desenvolvimento de 

testes sorológicos. (CORZO-GÓMEZ et al., 2018) E por isso, vários trabalhos tem 

focado na proteína de envelope para a padronização de ensaios imunológicos, 

assim como o presente estudo. (CORZO-GÓMEZ et al., 2018; KIM et al., 2018; 

ZAIDI et al., 2019; CHEN et al., 2020)  

Outra proteína recombinante analisada foi a recNS5 ZIKV, que apresentou 

grande potencial antigênico. As regiões antigênicas reativas nos ensaios in silico se 

mostraram regiões expostas e com alta acessibilidade absoluta de solventes 

constituídas na sua maioria por alfa-hélices, que são estruturas secundárias mais 

estáveis. Outros trabalhos já haviam demostrado o potencial de reconhecimento 

imunológico celular da proteína NS5 de ZIKV (CULSHAW, MONGKOLSAPAYA & 

SCREATON, 2018; REYNOLDS et al., 2018) assim como, a presença de anticorpos 

específicos contra peptídeos de NS5. (HEFFRON et al., 2018) 

A proteína NS3 de Flavivírus tem sido alvo no desenvolvimento de fármacos 

para tratamento da infecção viral (BOLLATI et al., 2010), mas alguns estudos tem 

apontado peptídeos da proteína como epítopos antigênicos e capaz de reconhecer e 
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se ligar a anticorpos específicos contra ZIKV. (XU et al., 2017; SALVADOR et al., 

2019) As proteínas recombinantes recNS31 e 2, assim como a recENV e recNS5, 

mostraram possuir regiões antigênicas em toda as suas extensões e por isso, são 

candidatas a antígenos em testes sorológicos. 

Além da antigenicidade, a predição de epítopos de célula B in silico também 

foram realizadas com todas as proteínas recombinantes de ZIKV, que apresentaram 

muitas regiões de alto score de probabilidade de predição dos mesmos. Foram 

preditos epítopos lineares e conformacionais de célula B. Os epítopos de célula B 

são conformacionais por natureza, e por isso, a previsão precisa do epítopo é difícil 

para proteínas sem uma estrutura 3D conhecida. Com uso do programa 

NovaFold/Protean (DNAstar) foi possível obter a predição de epítopos de célula B 

usando apenas informações baseadas na sequência primária, fornecendo melhor 

precisão geral de previsão, do que apenas com o uso de predição linear, 

comparando as previsões com outras características, como probabilidade de 

superfície. Alguns trabalhos tem mostrado a importância dessa predição, tanto pro 

desenvolvimento de testes imunológicos, quanto para o desenvolvimento de vacinas 

para ZIKV. (PANDEY et al., 2018) 

Após verificação dos potenciais antigênicos e imunogênicos das proteínas 

recombinantes de ZIKV in silico, foi iniciado o processo de expressão das mesmas. 

Vários estudos na literatura relatam a expressão de proteínas estruturais e não 

estruturais de Flavivírus com a utilização do sistema procarioto E. coli (ALVES et al., 

2016; LUM et al., 2017; CORZO-GÓMEZ et al., 2018; MWALI et al., 2020) O uso da 

bactéria E. coli tem como vantagem a obtenção de elevados níveis de expressão a 

um custo relativamente baixo.  

Alguns autores relatam que a expressão de proteínas recombinantes em 

bactérias E. coli produzem polipeptídios virais imunogênicos, com indução de 

anticorpos neutralizantes que reconhecem o ZIKV. Liang et al. (2018) não 

observaram diferença na imunorreatividade, quando expressaram o DIII de Envelope 

de ZIKV em E. coli e em células Drosophila S2, comprovando que o sistema 

procarioto de expressão é capaz de produzir antígenos imunogênicos. A seleção de 

uma cepa hospedeira de E. coli adequada é fundamental para a expressão 

abundante de proteínas recombinantes e é dependente do vetor de expressão 

empregado (HAN et al., 2017; CHEN et al., 2020)  
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O sistema de expressão mais utilizado para E. coli é o pET, contendo o 

promotor T7 (YIN et al., 2017), o qual foi utilizado na expressão de três proteínas 

recombinantes nesse estudo. As células E. coli BL21(DE3)pLysS foram usadas para 

a transformação plasmidial, pelo fato de, que a estirpe codifica a lisozima T7 que 

suprime a expressão basal de proteínas tóxicas antes da indução proteica. Uma 

cepa BL21 de E. coli é preferida para a expressão do gene clonado no vetor sob o 

controle do promotor T7, uma vez que esta cepa produz a RNA polimerase para este 

promotor. BL21(DE3) consiste em uma cepa robusta de E. coli, apta ao crescimento 

vigoroso em meios mínimos. (ROSANO & CECCARELLI, 2014) Mas outros autores 

também expressaram essa proteína em células Drosophila S2. (LIANG et al., 2018) 

A primeira proteína expressa foi a recENV ZIKV. Ela foi expressa em sua 

maioria, na fração insolúvel, o que corrobora com outros trabalhos que expressaram 

a proteína de Envelope de ZIKV nas mesmas condições. (CORZO-GÓMEZ et al., 

2018; LIANG et al, 2018; CHEN et al., 2020). Porém, Premkumar et al., 2018 

conseguiram expressar os domínios I e III parciais de ENV na sua fração solúvel.  

Os dados de antigenicidade encontrados nos ensaios de Western Blot, 

demostram o reconhecimento da proteína recENV ZIKV por alguns soros de 

pacientes infectados por ZIKV e que foram testados anteriormente para RT-PCR em 

tempo real, o que já era esperado com base nos ensaios in silico de antigenicidade 

realizados anteriormente, porém a proteína também foi reconhecida por soros 

positivos para DENV em RT-PCR convencional. Esse dado está de acordo com os 

encontrados na literatura que apontam para uma reatividade cruzada por anticorpos 

produzidos durante as infecções de ZIKV e DENV, mesmo sendo essa reatividade 

cruzada baixa. (PRIYAMVADA et al., 2016; STETTLER et al., 2016) Esses dados 

mostram reatividade cruzada com anticorpos específicos de DENV, o que pode ser 

explicado pelo fato de que a proteína recENV ZIKV também apresenta regiões que 

compreendem parte dos domínios I e II (DI e DII) e que esses domínios apresentam 

grande similaridade com esses mesmos domínios de DENV (STETTLER et al., 

2016), podendo ocasionar reação cruzada. Assim são necessários novos ensaios de 

Western Blot, com um número maior de soros positivos para DENV, para a 

confirmação da reatividade cruzada alta. 

Tradicionalmente, ensaios sorológicos com Flavivírus são desenvolvidos 

com a utilização de proteínas virais estruturais (KIM et al., 2018), mas um grande 
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número de trabalhos aponta que anticorpos contra proteínas não estruturais de 

Flavivírus são bem específicos (MULLER & YOUNG, 2013; HUZLY et al., 2016; 

STEINHAGEN et al., 2016; STETTLER et al., 2016) 

A proteína NS5 de ZIKV está envolvida na síntese e modificação do material 

viral (MURRAY et al., 2008; ZHAO et al., 2017) mas já foi expressa com a finalidade 

de uso como antígeno em um imunoensaio multiplex com microesferas (LUMINEX). 

(WONG et al., 2017) A mesma proteína, mas de DENV também foi expressa com 

essa mesma finalidade, demostrando ser antigênica e imunogênica para DENV 

(ALVES et al., 2017), corroborando com a nossa hipótese inicial.  

A proteína recNS5 ZIKV foi expressa em sua maioria na fração solúvel com 

a utilização de detergentes no tampão de lise, assim como outros autores que 

conseguiram obter a proteína de NS5 em frações solúveis (ALVES et al., 2016; 

WONG et al., 2017) A indução da expressão proteica apresentou melhor resultado 

nos parâmetros de 37°C por 4 horas, mas outro estudo demostrou que a redução na 

temperatura e aumento de tempo de indução proteica diminuíram a degradação da 

proteína expressa. (ALVES et al., 2016) 

Assim como a proteína não estrutural NS5, a proteína NS3 também foi 

expressa, mas como duas proteínas recombinantes diferentes e cada uma delas 

com distintas sequências específicas e diferenciadas de outros Flavivírus, mas 

parciais. Assim como a proteína recNS5 ZIKV, as proteínas também foram 

expressas em frações solúveis, corroborando com resultados anteriores (SHAN et 

al., 2017) 

A proteína recNS31 e recNS32 apresentaram imunorreatividade quando 

analisadas com soros positivos para infecção por ZIKV e isso pode ser explicado por 

conta das proteínas recNS31 e 2 possuírem regiões antigênicas, que foram 

confirmadas em nossas análises in silico. Porém, a recNS31 e 2 imunorreagiram com 

soros positivos para DENV em RT-PCR convencional, o que pode ser explicado pelo 

fato de que as proteínas recombinantes também apresentaram impurezas e bandas 

inespecíficas em suas análises por espectrometria de massas, após purificação e 

que essa reatividade cruzada encontrada pode ser imunorreatividade à proteínas de 

E. coli usadas na sua expressão proteica, o que é encontrada em abundância em 

soros. Assim, a purificação das proteínas recNS5, recNS31 e 2 precisam ser refeitas 

e aperfeiçoadas para a análise fidedigna da sua imunorreatividade. 
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Em relação a padronização do ensaio ELISA indireto para a detecção de 

anticorpos IgG, apenas a proteína recENV ZIKV possui resultados, pois após sua 

primeira análise proteômica, ela apresentou peptídeos de E. coli e foi a única com a 

expressão refeita. A proteína de Envelope do ZIKV é a escolha de muitos autores 

para a padronização de ensaios de ELISA tanto para a detecção de IgG, quanto 

para a detecção de IgM. (KIM et al., 2018; CORZO-GÓMEZ et al., 2019; DENIS et 

al., 2019; ZAIDI et al., 2020) 

A padronização no ELISA indireto para detecção de IgG, utilizando a 

segunda proteína recENV ZIKV expressa, foi refeita com a sensibilização de 500 ng 

de proteína por poço, por 1h a 37°C, concentração que apresentou melhor 

imunorreatividade frente a soros testados. Denis et al. (2019) conseguiram 

padronizar um ELISA indireto utilizando uma concentração de apenas 200 ng do DIII 

(EDIII) da proteína de Envelope de ZIKV, mas elas foram incubadas overnight a 4°C, 

fato que pode ter ajudado na diminuição da concentração de antígeno utilizado na 

sensibilização. Zaidi et al. (2020), utilizou 300 ng de EDIII de ZIKV, mas incubando 

por 1h a 4°C e obteve resultados satisfatórios.  

Quase metade das amostras positivas de ZIKV testadas, apresentavam 

tempo de coleta, após exame clínico entre 1 a 10 dias e 68,2% dessas amostras 

foram imunorreativas no teste para detecção de IgG utilizando a recENV ZIKV, 

sendo que algumas apresentavam amplificação de sinal (Ct) no PCR em tempo real, 

mostrando que amostras que se encontravam no início da infecção, já apresentavam 

produção de IgG e que o dia de coleta indicado pode não estar representando o 

tempo exato de infecção pelo ZIKV. Entre as amostras com tempo de coleta entre 11 

a 30 dias, 68,4% foram imunorreativas, o que era esperado, concordando com 

resultados obtidos por Denis et al. (2019). 13,3% apresentou Ct acima de 30 em 

amostras de urina e mais da metade foi imunorreativo para IgG.  

Alguns soros positivos para ZIKV por RT-PCR em tempo real, 15 (33%) 

utilizados no teste não imunorreagiram com a proteína recENV ZIKV. A data correta 

do tempo de infecção desses soros não estava totalmente esclarecida e sete se 

encontravam antes dos 15 dias de infecção. Sete soros com mais de 15 dias de 

coleta foram negativos no ELISA indireto, o que não se era esperado, pois com mais 

de duas semanas é aguardado uma significativa produção de IgG, mesmo com 
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decaimento com o passar do tempo. Além disso, alguns desses soros quando 

testados para ZIKV IgM, apresentaram alta reatividade no ensaio com o kit InBios, 

que utiliza a proteína de Envelope de ZIKV como antígeno e é um ELISA de captura, 

o que pode indicar que esses soros não são negativos, mas que apenas não fizeram 

a soro conversão ou que a grande concentração de anticorpos IgM interferiu na 

detecção de anticorpos IgG. 

Surpreendentemente, soros que apresentavam datas de coleta entre 1 a 7 

dias imunorreagiram, assim como com Mendoza et al. (2019), em que mais de 60% 

das amostras de início de infecção testadas para IgG, foram positivas.  

Dos soros DENV positivos testados, 6 (13%) foram positivos, indicando uma 

baixa reatividade cruzada. Diferentemente, Denis et al. (2019) encontraram uma 

reatividade cruzada com soros de DENV de 71%, assim como Zaidi et al. (2020), 

que utilizaram a mesma proteína, a de Envelope, mostrando a vantagem de uma 

análise comparativa e escolha de uma região mais específica da proteína de 

Envelope de ZIKV.  

Essa pequena positividade encontrada no ELISA indireto em soros DENV 

positivos, também pode ser explicada pela avidez de anticorpos IgG DENV 

inespecíficos a proteína recombinante recENV ZIKV. Zhang et al. (2017), realizaram 

um teste de avidez de IgG para diferenciação de infecções recentes e passadas de 

ZIKV e DENV, mostrando ser uma boa maneira de se explicar a baixa, mas presente 

reatividade cruzada encontrada. A avidez da imunoglobulina G é baixa após o 

desafio antigênico primário, mas aumenta progressivamente durante as semanas e 

meses subsequentes devido à maturação de afinidade e seleção de células B 

conduzida pelo antígeno. Ensaios de avidez têm sido usados para diferenciar entre 

infecção aguda ou primária e infecção persistente, infecção recorrente ou doença 

reativada em várias infecções e têm sido usados com sucesso para Flavivírus. (DE 

SOUZA et al., 2004; FOX et al., 2006; ZHANG et al., 2017; FURUYA et al., 2019)  

Em relação aos resultados obtidos com o uso do kit da Euroimmun para 

detecção de IgG, foi observado uma sensibilidade 28% menor da sensibilidade de 

referência indicada pelo kit, mas um pouco maior do que a obtida utilizando a 

proteína recENV. A proteína recombinante utilizada como antígeno pelo kit é a NS1, 

que se mostra capaz de distinguir infecções de ZIKV e DENV (STETTLER et al., 
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2017; BALMASEADA et al., 2018), mas o fato de vários soros apresentarem 

discordância dos resultados apontam, que a utilização de duas diferentes proteínas 

recombinantes simultaneamente, como a NS1 e a de Envelope, se complementam e 

aumentam a sensibilidade do teste imunológico (WONG et al., 2017), assim como foi 

também foi apontado por Mendoza et al. (2019).  

Uma baixa reatividade cruzada com soros de DENV foi observada com o kit 

para detecção de IgG. Mendoza et al. (2019) encontraram uma reatividade cruzada 

com soros DENV positivos de 14,3%, semelhante, mas um pouco maior do que a 

encontrada no presente estudo (13%), quando utilizaram o mesmo kit para 

comparação. 

Apenas (9,4%) soros positivos para ZIKV (Arb), testados para IgM com o kit 

da Euroimmun foram positivos, mesmo os soros com tempo de coleta recente (1-7 

dias). Zaidi et al. (2020) também observaram uma baixa sensibilidade (7%) dos 

soros de ZIKV com infecção na primeira semana, após o aparecimento dos 

sintomas. Esse resultado pode ser explicado pelo fato das amostras se encontrarem 

entre os dias 5 e 20 de coleta, após exame médico, podendo possuir produção de 

IgM e IgG, simultaneamente, pelo tempo de infecção. O pequeno número de 

amostras positivas pode ser explicada pelo fato de reações falso-negativas de IgM 

são comuns em áreas de cocirculação de Flavivírus, como a DENV, que é endêmica 

no Brasil, como observado no presente estudo. (ZAIDI et al., 2020). Zhao et al., 

também encontraram uma baixa imunorreatividade de IgM em soros com menos de 

14 dias de infecção. 

Em relação a comparação de testes para a detecção de IgM (kit InBios) e 

IgG, a maioria dos resultados foram coerentes com a produção de anticorpos ZIKV 

específicos IgG e IgM em cinética humoral. (RABE et al., 2016; BAUD et al., 2017; 

LUSTIG et al., 2017) No entanto, os baixos níveis de IgG encontrados nas amostras 

de acompanhamento, podem ser explicados pela presença em todas as amostras de 

altos níveis de IgM, diferente dos observados com o kit da Euroimmun para 

detecção de IgM. Assim como apontado por Mendoza et al. (2019), o kit InBios 

MAC-ELISA mostrou mais sensibilidade do que o kit da Euroimmun para detecção 

de IgM no presente estudo. Diferentemente de Lustig et al. (2017), os níveis de IgG 

de alguns soros não se mantiveram presentes após 3 anos de infecção e 
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apresentaram seu pico entre 5 a 19 dias, concordando com os dados obtidos por 

Zhao et al. (2019). 

Portanto, o antígeno recENV ZIKV foi útil para um procedimento típico de 

ELISA indireto, mostrando que a estratégia de multiepítopos representa uma prova 

de conceito interessante para a produção de antígenos que podem diferenciar 

infecções de DENV e ZIKV. Para a próxima etapa, esse antígeno precisa ser 

avaliado com um número maior de soros de pacientes para validar o protocolo de 

ELISA usando a proteína recENV ZIKV produzidos neste estudo. 

Em relação aos peptídeos obtidos das proteínas NS1 e Envelope de ZIKV, 

apenas quatro imunorreagiram por ELISA indireto para detecção de IgG. Os 

peptídeos sintéticos são apenas segmentos curtos de aminoácidos, correspondendo 

a regiões altamente imunogênicas das proteínas virais e ensaios sorológicos 

baseados em epítopos específicos do ZIKV podem prevenir o problema de 

reatividade cruzada com outros anticorpos de flavivírus. (TOMIZAKI et al., 2010; 

HEINZ et al., 2017) Alguns desses peptídeos de NS1 testados, foram apontados por 

Lee et al. (2018), como peptídeos altamente imunogênicos, mas não apresentaram 

imunorreatividade quando foram testados isoladamente no teste de ELISA.  

Os ensaios multiplex de citometria de fluxo baseado em partículas, utilizam o 

mesmo princípio dos ensaios imunoenzimáticos tradicionais, porém com a vantagem 

de detectar simultaneamente diversas proteínas através do uso de microesferas em 

suspensão as quais funcionam como suporte sólido para a reação antígeno-

anticorpo. (WONG et al., 2017)  

O objetivo da padronização de um ensaio multiplex utilizando 

simultaneamente todas as proteínas recombinantes de ZIKV foi de melhorar a 

sensibilidade e especificidade do teste, o que foi mostrado na comparação de dois 

diferentes ensaios de ELISA, utilizando proteínas de ZIKV distintas. A combinação 

de proteínas estruturais e não estruturais de ZIKV, combina a robusta reposta 

imunológica a proteína de Envelope, mas com possivel reatividade cruzada, com a 

mais especifica resposta de anticorpos gerada pelas proteínas não estruturais. 

(WONG et al. 2017) Mas infelizmente, não foi possivel testar as quatro diferentes 

proteínas recombinantes de ZIKV simultaneamente, no ensaio LUMINEX. 

A primeira proteína recombinante testada foi a recENV ZIKV e o primeiro 

parâmetro avaliado foi a concentração proteica a ser acoplada as microesferas 
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magnéticas. Uma da vantagem do ensaio de microarranjos líquidos é que os sítios 

de ligação do antígeno são fixados em uma esfera e por isso a superfície de contato 

é maior do que numa placa de ELISA (BACKER et al., 2012) mas não foi observado 

grande diferença na sensibilidade entre o ELISA recENV ZIKV e o LUMINEX com a 

mesma proteína, no presente estudo. 

Nesse contexto, a concentração proteica usada na sensibilização é 

importante. Com uma concentração relativamente baixa proteica, de 5 µg, foi 

possivel ver reação antígeno-anticorpo com uma boa diferenciação de soros 

positivos e negativos. Outras estudos utilizaram uma concentração maior o, que 

significa uma necessidade maior de produção de proteína recombinante. (WONG et 

al. 2017; TYSON et al., 2019) Mas para comprovação desses resultados prévios, 

seria necessário a testagem de mais amostras controle negativas e DENV positivas, 

o que não foi possivel. 

Em relação as perspectivas futuras, seria interessante expressar novamente 

as proteínas recombinantes recNS5, recNS31 e recNS32 de ZIKV, com melhorias na 

purificação, assim como foi mostrado com a segunda purificação da recENV ZIKV 

para novas análises, pois as mesmas estavam contaminadas com peptídeos de E. 

coli e isso comprometeu a imunorreatividade e reatividade cruzada dessas proteínas 

com soros DENV positivos. Assim como demonstrado nesse estudo, que a utilização 

da recENV ZIKV e do kit da Euroimmun Anti-ZIKV IgG juntos, que utiliza a proteína 

NS1 como antígeno, aumentaram a sensibilidade do teste, seria importante utilizar 

essas quatro proteínas recombinantes juntas, para a comprovação do aumento de 

sensibilidade e especificidade de ensaios imunológicos, como o ELISA indireto e o 

LUMINEX, para a detecção de anticorpos IgG específicos de ZIKV. 
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7 CONCLUSÃO  

 

1. As proteínas recombinantes de ZIKV apresentaram regiões com altos índices 

antigênicos e com predição de epítopos imunogênicos de célula B, quando 

analisadas em in silico e suas estruturas tridimensionais confirmaram características 

das proteínas nativas.  

 

2. A utilização da tecnologia do DNA sintético permitiu a expressão dessas proteínas 

em um tempo relativamente curto e com eficiência, principalmente com a proteína 

recombinante recENV ZIKV, que depois da segunda expressão e purificação, 

apresentou alta concentração proteica.  

 

3. A sequência correta de aminoácidos das proteína recombinantes recENV, 

recNS31 e recNS2 foram confirmadas por espectrometria de massas, mas em 

relação a pureza, apenas a proteína recENV ZIKV foi confirmada, numa segunda 

expressão proteica, sem a presença de proteínas de Escherichia coli.  

 

4. A proteína recENV ZIKV reagiu a soros positivos para ZIKV, com sensibilidade 

relativa alta, principalmente em conjunto com a proteína NS1, presente no kit Anti-

ZIKV IgG da Euroimmun e demonstrou baixa reatividade cruzada com os soros 

positivos para DENV, com alta especificidade. 

 

 

5. As proteínas recombinantes de ZIKV apresentam potencial para serem utilizadas 

como uma ferramenta útil para padronização de métodos imunológicos para a 

detecção de anticorpos contra o ZIKV. 
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9 ANEXO 

 

Tabela 16 - Tabela com todas as informações e resultados das 45 amostras 
positivas para ZIKV (Arb) em PCR em tempo real, em pelo menos uma das amostra 
coletadas e selecionadas para a padronização do ELISA indireto recENV IgG e 
testadas com os kits de ELISA Euroimmun Anti-ZIKV IgG e IgM 
 

Amostra 

ZIKV 
Coleta* 

PCR 

soro 

PCR 

urina 

ELISA 

recENV IgG 

ELISA 

Euroimmun IgG 

ELISA 

Euroimmun IgM 

Arb 089 30 dias 0 Ct 0 Ct 2,76-POS 5,71-POS 0,06-NEG 

Arb 092 25 dias 38,3 0 Ct 2,82-POS 9,84-POS 0,43-NEG 

Arb 101 1 dia 0 Ct  0 Ct 1,18-POS 0,13-NEG 0,78-NEG 

Arb 125 5 dias 38,5 0 Ct 0,52-NEG 14,25-POS 3,95-POS 

Arb 149 1 dia 0 Ct 36,2 0,76-NEG 3,27-POS 0,14-NEG 

Arb 177 30 dias 0 Ct 0 Ct 1,33-POS 10,35-POS 0,45-NEG 

Arb 179 30 dias 0 Ct 0 Ct 1,09-POS 9,16-POS 0,55-NEG 

Arb 187 30 dias 0 Ct 0 Ct 0,65-NEG 8,26-POS 0,52-NEG 

Arb 199 15 dias 0 Ct 0 Ct 1,13-POS 8,64-POS 0,17-NEG 

Arb 202 20 dias 0 Ct 0 Ct 3,78-POS 8,23-POS 0,28-NEG 

Arb 239 60 dias  Ct 0 Ct 0,71-NEG 1,77-POS 0,11-NEG 

Arb 241 7 dias 0 Ct 0 Ct 3,32-POS 17,45-POS 0,66-NEG 

Arb 245 5 dias 0 Ct 35,2 1,01-POS 7,05-POS 0,47-NEG 

Arb 248 1 dia 0 Ct 38 1,48-POS 0,88-NEG 0,22-NEG 

Arb 266 30 dias 0 Ct 34 1,41-POS 10,5-POS 0,79-NEG 

Arb 293 2 dias 38,3 0 Ct 0,98-NEG 0-NEG 0,33-NEG 

Arb 295 25 dias 36,3 0 Ct 1,13-POS 4,46-POS 0,13-NEG 

Arb 317 20 dias 0 Ct 0 Ct 1,71-POS 7,02-POS 1,21-POS 

Arb 347 7 dias 0 Ct 0 Ct 1,26-POS 2,18-POS 0,76-NEG 

Arb 353 1 dia 37,7 0 Ct 4,24-POS 6,65-POS 0,58-NEG 

Arb 383 1 dia 36,8 0 Ct 1,1-POS 5,57-POS 0,18-NEG 

Arb 384 1 dia 36 0 Ct 1,02-POS 0,41-NEG 0,06-NEG 

Arb 391 1 dia 37,7 0 Ct 1,11-POS 2,9-POS NR 

Arb 392 14 dias 37,8 0 Ct 0,37-NEG 2,54-POS 0,06-NEG 

Arb 394 1 dia 37,1 0 Ct 0,87-NEG 3,96-NEG NR 
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Arb 396 1 dia 36,4 0 Ct 0,58-NEG 2,21-NEG NR 

Arb 398 14 dias 35,3 0 Ct 1,03-POS 2,18-POS 1,38-POS 

Arb 409 1 dia 33,2 0 Ct 1,94-POS 3,91-POS NR 

Arb 411 14 dias 0 Ct 0 Ct 1,04-POS 4,42-POS 0,03-NEG 

Arb 414 1 dia 0 Ct 0 Ct 1,04-POS 3,27-POS NR 

Arb 424 1 dia 0 Ct 0 Ct 0,71-NEG 0,91-NEG NR 

Arb 427 7 dias 0 Ct 0 Ct 1,33-POS 0,77-NEG 0,05-NEG 

Arb 444 26 dias 0 Ct 38 0,45-NEG 3,94-POS NR 

Arb 450 35 dias 0 Ct 37,8 0,88-NEG 2,79-POS 0,11-NEG 

Arb 497 1 dia 0 Ct 0 Ct 0,53-NEG 2,33-POS NR 

Arb 414 1 dia 0 Ct 0 Ct 1,03-POS 0,43-NEG NR 

Arb 424 27 dias 0 Ct 0 Ct 1,03-POS 0,53-NEG NR 

Arb 427 28 dias 0 Ct 0 Ct 0,56-NEG 2,94-POS NR 

Arb 444 25 dias 0 Ct 0 Ct 0,56-NEG 5,18-POS NR 

Arb 450 33 dias 0 Ct 0 Ct 1,01-POS 2,41-POS 0,03-NEG 

Arb 497 1 dia 0 Ct 0 Ct 0,91-NEG 0,09-NEG NR 

Arb 504 27 dias 0 Ct 0 Ct 0,7-NEG 0,3-NEG 0,18-NEG 

Arb 508 27 dias 0 Ct 0 Ct 2,88-POS 17,5-POS 0,4-NEG 

Arb 512 1 dia 38 38,5 1,67-POS 7,57-POS 0,14-NEG 

Arb 553 40 dias 0 Ct 0 Ct 1,79-POS 4,04-POS 0,05-NEG 

Arb 646 30 dias 0 Ct 0 Ct 2,76-POS 5,71-POS 0,06-NEG 

Arb 754 25 dias 38,3 0 Ct 2,82-POS 9,84-POS 0,43-NEG 

Arb 880 1 dia 0 Ct 0 Ct 1,18-POS 0,13-NEG 0,78-NEG 

Arb 883 5 dias 0 Ct 0 Ct 0,52-NEG 14,25-POS 3,95-POS 

Arb 884 1 dia 0 Ct 36,2 0,76-NEG 3,27-POS 0,14-NEG 

Arb 889 30 dias 0 Ct 0 Ct 1,33-POS 10,35-POS 0,45-NEG 

*Após exame médico; 0 Ct: Sem amplificação no PCR em tempo real (resultado negativo); POS: 

resultado negativo; NEG: resultado positivo; NR: Não realizado 
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Tabela 17 - Tabela com todas as informações e resultados das 45 amostras 
positivas para DENV em PCR em convencional, e selecionadas para a padronização 
do ELISA indireto recENV IgG e testadas com os kits de ELISA Euroimmun Anti-
ZIKV IgG e IgM 

 

Amostras CyBe 
ELISA recENV ZIKV 

IgG 

ELISA Euroimmun 

ZIKV IgG 

ELISA Euroimmun 

ZIKV IgM 

D 3014 0,98-NEG 0,46-NEG 0,21-NEG 

D 3025 0,94-NEG 5,95-POS 0,07-NEG 

D 9784 1,68-POS 3,41-POS NR 

D 9798 0,98-NEG 0,29-NEG NR 

D 9805 0,32-NEG 0,52-NEG 0,00-NEG 

D 9821 0,55-NEG 0,05-NEG 0,25-NEG 

D 10499 0,63-NEG 0,32-NEG NR 

D 10504 0,63-NEG 0,1-NEG NR 

D 10505 0,95-NEG 0,45-NEG NR 

D 10517 0,72-NEG 0,11-NEG NR 

D 10544 1,45-POS 0,12-NEG 0,08-NEG 

D 10548 0,75-NEG 0,07-NEG NR 

D 10572 0,73-NEG 0,12-NEG NR 

D 10574 0,76-NEG 0,45-NEG NR 

D 10592 0,55-NEG 0,04-NEG NR 

D 10930 0,55-NEG 0,02-NEG 0,35-NEG 

D 10953 0,99-NEG 0,05-NEG NR 

D 10990 0,47-NEG 0,15-NEG NR 

D 10998 0,48-NEG 0,3-NEG NR 

D 11033 0,59-NEG 0,02-NEG NR 

D 11191 0,88-NEG 0,04-NEG NR 

D 11192 0,49-NEG 0,18-NEG NR 

D 11206 0,51-NEG 0,18-NEG NR 

D 11210 0,64-NEG 0,06-NEG NR 

D 11232 0,6-NEG 0,08-NEG NR 

D 11303 1,17-POS 0,22-NEG 0,10-NEG 

D 11822 0,55-NEG 0,03-NEG 0,10-NEG 

D 11835 0,6-NEG 0,03-NEG NR 
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D 11839 0,61-NEG 0,03-NEG NR 

D 11851 1,59-POS 0,45-NEG NR 

D 11857 0,82-NEG 0,04-NEG NR 

D 11860 0,46-NEG 0,04-NEG NR 

D 11877 0,27-NEG 2,04-POS NR 

D 11907 1,27-POS 2,04-POS NR 

D 26363 0,98-NEG 0,04-NEG 0,08-NEG 

D 26407 0,99-NEG 0,03-NEG NR 

D 26494 0,45-NEG 0,03-NEG NR 

D 26568 0,28-NEG 0,19-NEG NR 

D 27026 0,97-NEG 2,97-POS NR 

D 27027 0,5-NEG 0,51-NEG NR 

D 27041 0,72-NEG 5,02-POS NR 

D 27490 0,86-NEG 0,38-NEG NR 

POS: resultado negativo; NEG: resultado positivo; NR: Não realizado 
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Tabela 18 - Tabela com todas as informações e resultados das 24 amostras CyBe 
(controle negativas) selecionadas para a padronização do ELISA indireto recENV 
IgG e testadas com os kits de ELISA Euroimmun Anti-ZIKV IgG e IgM 
 

Amostras CyBe 
ELISA recENV ZIKV 

IgG 

ELISA Euroimmun 

ZIKV IgG 

ELISA Euroimmun 

ZIKV IgM 

CyBe 57 0,56-NEG 0,13-NEG 0,22-NEG 

CyBe 58 0,45-NEG 0,16-NEG 0,07-NEG 

CyBe 66 0,5-NEG 0,11-NEG NR 

CyBe 67 0,65-NEG 0,11-NEG NR 

CyBe 74 0,49-NEG 0,06-NEG NR 

CyBe 75 0,36-NEG 0,16-NEG 0,00-NEG 

CyBe 77 1,08-POS 0,22-NEG 0,15-NEG 

CyBe 78 0,34-NEG 0,4-NEG 0,02-NEG 

CyBe 79 0,55-NEG 0,04-NEG NR 

CyBe 81 0,44-NEG 0,03-NEG NR 

CyBe 83 0,62-NEG 0,4-NEG 0,03-NEG 

CyBe 84 0,38-NEG 0,07-NEG NR 

CyBe 86 0,49-NEG 0,1-NEG NR 

CyBe 87 0,6-NEG 0,1-NEG 0,11-NEG 

CyBe 88 0,99-NEG 0,4-NEG 0,04-NEG 

CyBe 90 0,46-NEG 0,4-NEG 0,06-NEG 

CyBe 93 0,45-NEG 0,09-NEG NR 

CyBe 94 0,47-NEG 0,11-NEG 0,01-NEG 

CyBe 95 0,99-NEG 0,8-NEG 0,05-NEG 

CyBe 96 0,58-NEG 0,09-NEG 0,13-NEG 

CyBe 97 0,7-NEG 0-NEG 0,00-NEG 

CyBe 98 0,72-NEG 0,17-NEG 0,05-NEG 

CyBe 99 0,79-NEG 0,05-NEG NR 

CyBe100 0,52-NEG 0,13-NEG NR 

POS: resultado negativo; NEG: resultado positivo; NR: Não realizado 
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Tabela 19 - Análise IgM dos soros de acompanhamento com resultados dos ELISA 
IgM para ZIKV (kit InBios) e IgM para DENV (kit Focus Diagnostics) 

 

 

Amostras Coleta* 
ELISA ZIKV IgM 

(kit InBios) 

ELISA DENV IgM 

(Focus) 

Paciente 1  1 dia POS - 13,303  NEG 

Paciente 1  6 dias POS - 15,421 NEG 

Paciente 1 20 dias POS - 3,035  NEG 

Paciente 2  2 dias  POS - 13,796  NEG 

Paciente 2  9 dias POS - 5,442  NEG 

Paciente 2  30 dias  POS - 4,431  NEG 

Paciente 3  1 dia  POS - 9,626 NEG 

Paciente 3  8 dias POS - 5,507  NEG 

Paciente 3  30 dias CON/POS - 1,074/1,63  NEG 

Paciente 4  1 dia POS - 5,82 NEG 

Paciente 4  14 dias NEG - 0,872 NEG 

Paciente 4  70 dias CON/POS - 1,666/1,73 NEG 

Paciente 5  1 dia POS - 15,651 NEG 

Paciente 5  5 dias POS - 9,558 NEG 

Paciente 5  60 dias POS - 3,619 NEG 

Paciente 6  1 dias POS - 4,333 NEG 

Paciente 6  7 dias POS - 2,619 NEG 

Paciente 6  30 dias POS - 2,089 NEG 

Paciente 7  1 dia POS - 7,471 NEG 

Paciente 7  7 dia POS - 6,075 NEG 

Paciente 7  27 dias CON/POS - 1,566/1,62 NEG 

Paciente 8  1 dia POS - 16,23 NEG 

Paciente 8  7 dias POS - 7,738 NEG 

Paciente 8  35 dias POS - 3,709 NEG 

* POS: Positivo; NEG: Negativo; NR: Não Realizado 
*CON/POS: refeito e confirmado 
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Tabela 20 - Análise IgG dos soros de acompanhamento com resultados dos ELISA 
recENV ZIKV indireto e IgG para DENV (kit Focus Diagnostics) 
 

Amostras Dias de Coleta 

Após Consulta 

ELISA ZIKV IgG  

recENV ZIKV 

ELISA DENV IgG 

(Focus) 

Paciente 1  1 POS - 1,094 NR 

Paciente 1  6 POS - 1,485 NR 

Paciente 1 20 POS - 1,134 NR 

Paciente 2  2  POS – 1,002 POS 

Paciente 2  9  NEG - 0,697 POS 

Paciente 2  30  NEG - 0,941 POS 

Paciente 3  1  POS - 1,038 NR 

Paciente 3  8  POS - 1,176 NR 

Paciente 3  30  NEG - 0,982 NR 

Paciente 4  1  NEG - 0,769 POS 

Paciente 4  14  NEG - 0,847 POS 

Paciente 4  70  NEG - 0,955 POS 

Paciente 5  1  NEG - 0,830 NR 

Paciente 5  5  NEG - 0,485 NR 

Paciente 5  60  NEG - 0,361 NR 

Paciente 6  1  NEG - 0,603 NR 

Paciente 6  7  NEG - 0,877 NR 

Paciente 6  30  NEG - 0,361 NR 

Paciente 7  1  NEG - 0,603 POS 

Paciente 7  7  NEG - 0,877 POS 

Paciente 7  27  NEG - 0,361 POS 

Paciente 8  1  NEG - 0,992 NR 

Paciente 8  7  POS - 1,068 POS 

Paciente 8  35  POS - 1,121 POS 

* POS: Positivo; NEG: Negativo; NR: Não Realizado 
 

 

 

 

 


