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RESUMO 

 

 

Siqueira-Silva J. Estudo da interação do adenovírus humano, sorotipo 41 (HAdV-41), com 

células permissivas [Tese de doutorado]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo; 2008. 

 

 

O HAdV-41, de tropismo entérico, é fastidioso em cultura celular e possui dois tipos de fibras 

(longa e curta) distribuídas alternadamente. As fibras longa (FL) e curta (FC) são codificadas 

por dois genes distintos (L5-1 e L5-2): a FL reconhece o receptor CAR, mas a FC não o faz, 

sugerindo que apenas a FL seja utilizada na fase de adsorção viral. Essa característica 

estrutural, dentro de gênero Mastadenovirus, é exclusiva dos HAdV-40 e 41. Essas 

informações direcionam os objetivos do trabalho: estudar a cinética de infecção do HAdV-41 

em células HEK-293; construir dodecaedros recombinantes contendo as fibras (FL e FC) do 

HAdV-41; e determinar a função da FC na adsorção e na penetração em células HEK-293 e 

CaCo2. O ensaio de cinética de infecção (comparada com a do HAdV-2) foi realizado por 7 

dias; e as culturas, analisadas por microscopia confocal (MCVL) e por microscopia eletrônica 

(MET). Os resultados mostraram que o HAdV-41 difere do HAdV-2 em: ciclo replicativo 

mais lento e liberação da progênie viral por mecanismo não lítico. Posteriormente, 

construíram-se os baculovírus recombinantes, expressando-se as fibras (FL e FC) do HAdV-

41, utilizando-se o kit “ Bac-to-Bac
® 

 Baculovirus expression system” (Invitrogen
TM

). As 

cinéticas de expressão das proteínas FC e FL, assim como os ensaios de co-expressão das 

proteínas base-Ad3 + FC e base-Ad3 + FL, foram realizados em células Sf9 e verificados por 

western blot. Visando à produção dos dodecaedros recombinantes (base e fibra), os estoques 

virais (base-Ad3, BFC, BFL, baseRGEHS-Ad3 e base-Ad3+Fibra-Ad3) foram amplificados e 

titulados por plaqueamento. Os dodecaedros recombinantes (base-Ad3, base-Ad3+FC-Ad41, 

base-Ad3+FL-Ad41, baseRGEHS-Ad3+FCAd41 e base-Ad3+FAd3) foram produzidos em 

células High Five™. Após 72 horas de infecção, os dodecaedros foram purificados em 

gradientes de sacarose, analisados por MET e inoculados em células HEK-293 e CaCo2. 

Após a análise por MCVL, observou-se que a proteína FC talvez não desempenhe função na 

entrada do dodecaedro nas células estudadas. Na etapa seguinte, os dodecaedros 

recombinantes base-Ad3+FC-Ad41 e base-Ad3 foram digeridos com pepsina e analisados por 

western blot. Foi observado que a fibra curta sofreu proteólise parcial, enquanto o dodecaedro 

base-Ad3 foi completamente proteolisado. Esses resultados indicam que, nas condições in 

vitro, a proteína FC do HAdV-41 não reconhece as células HEK-293 e CaCo2, possivelmente 

porque o HAdV-41 sofra proteólise no trato gastro-intestinal, seu ambiente natural, sendo 

necessário para que ocorra o reconhecimento de receptores na célula intestinal. Os resultados 

obtidos neste trabalho fornecerão subsídios para o desenvolvimento de vetores de terapia 

gênica direcionada para o epitélio intestinal, assim como vetores vacinais administrados por 

via oral. 

 

 

Palavras-chave: HAdV-41. Tropismo entérico. Cinética de infecção. Sistema Baculovírus. 

Dodecaedros recombinantes. Fibra Curta (FC).  
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ABSTRACT 

 
 

Siqueira-Silva J. Interaction studies of human adenovirus serotype 41 (HAdV-41) with 

permissive cells [PhD thesis]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade 

de São Paulo; 2008. 

 

 

HAdV-41 has gastrointestinal tropism and is considered fastidious in cell cultures. The virus 

possesses two types of fibers (long and short) alternatively distributed. The long (LF) and 

short fiber (SF) are coded by two different genes (L5-1 and L5-2): the LF recognizes the CAR 

receptor but the SF does not, suggesting that only the LF participates in viral adsorption. This 

structural fact is exclusive of HAdV-40 and 41 in the Mastadenovirus genus. These data 

direct our objectives: to study the infection kinetics of HAdV-41 in HEK-293 cells; to 

construct recombinant dodecahedrons containing both fibers of HAdV-41; and to determine 

the role of the SF in viral adsorption and penetration in HEK-293 and CaCo2 cells. The 

infection kinetics assay (compared with HAdV-2) was performed for 7 days and cell cultures 

were analyzed by both confocal laser scanning microscopy (CLSM) and transmission 

electronic microscopy (TEM). Results showed that HAdV-41 differs from HAdV-2 in: a 

slower replication cycle and release of viral progeny by non-lytic mechanisms. In other 

experiments, we constructed recombinant baculoviruses expressing HAdV-41 LF and SF, 

using the “Bac-to-Bac
® 

Baculovirus expression system” (Invitrogen
TM

). Expression kinetics 

of the individual protein, as well as co-expression assays of base-Ad3+SF and base-Ad3+LF 

proteins were performed in Sf9 cells, and analyzed by Western-blot. For the production of the 

recombinant dodecahedrons (base and fiber), viral stocks (base-Ad3, BSF, BLF, baseRGEHS-

Ad3 and base-Ad3+Fiber-Ad3) were produced in High Five™ cells. 72 hours post-infection, 

dodecahedrons were purified in sucrose gradients, analyzed by TEM and inoculated in HEK-

293 and CaCo2 cells. After analysis with CLSM, we observed that the SF may not have a role 

in dodecahedron entry in the cells studied. Next, recombinant dodecahedrons base-Ad3+SF-

Ad41 and base-Ad3 were digested with pepsin and analyzed by Western blot. We observed 

partial proteolysis of the SF, while the base-Ad3 dodecahedron was completely digested. 

These results show that, in vitro, the HAdV-41 SF does not recognize HEK-293 or CaCo2 

cells, possibly because the HAdV-41 suffers proteolysis in the gastro-intestinal tract, its 

natural environment, which allows the recognition of receptors in intestinal cells. The results 

obtained at the present thesis may be used as the the base for the development of gene-therapy 

vectors directed to intestinal epithelium, as well as orally administered vaccine vectors. 

 

 

Key words: HAdv-41. Enteric tropism. Infection kinetics. Baculovirus system. Recombinant 

dodecahedrons. Short Fiber (SF). 

 

 

 

 

 

 



 4 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Os adenovírus 

1.1.1 Histórico 

 Em 1953, durante a manutenção de culturas primárias de adenóides e tonsilas, 

removidas cirurgicamente de crianças, Rowe e colaboradores observaram a presença de um 

vírus desconhecido capaz de causar degeneração celular. Em 1954, Hilleman e Werne, em um 

estudo envolvendo recrutas americanos com quadros de infecção respiratória, isolaram um 

agente capaz de induzir mudanças citopáticas em culturas de células humanas. Mais tarde, 

esses vírus foram relacionados como agentes da degeneração da adenóide, de infecção 

respiratória e da febre faringo-conjuntiva ou e de doença respiratória aguda. Em 1956, esses 

agentes foram denominados adenovírus, devido ao tecido em que foram descobertos (Enders 

et al., 1956). 

 

1.1.2 Classificação 

 De acordo com o Comitê Internacional de Taxonomia Viral (ICTV-International on 

Taxonomy of Viruses), os adenovírus pertencem à família Adenoviridae, a qual pode ser 

filogeneticamente distinta em quatro gêneros: Mastadenovirus, constituído por vírus que 

infectam mamíferos; Aviadenovirus, constituído por vírus que infectam somente aves; 

Siadenovirus, constituído por vírus que infectam aves, anfíbios e peixes; Atadenovirus, 

constituído por vírus que infectam ruminantes, aves, e marsupiais 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTdb). 

 Atualmente, os pesquisadores discutem sobre a criação do quinto gênero 

(Fishadenovirus), devido à identificação de um adenovírus isolado em esturjão, cujas 

características não se enquadram em nenhum dos gêneros existentes (Davison et al., 2003).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTdb
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Figura 1: Distância filogenética entre os membros da família Adenoviridae. Os membros de cada gênero são 

representados por cores diferentes e os vírus que pertencem à mesma espécie são grupados por 

círculos ovais. As abreviações dos nomes dos vírus são indicadas ao final de cada ramificação, com o 

nome das espécies em itálico. A primeira letra indica o nome do animal do qual foi isolado o vírus: B 

(bovino); C (canino); D (pato); E (eqüino); F (galinha), Fr (sapo); H (humano); M (murino); O 

(ovino); P (suíno); Po (gambá); Sn (cobra); T (peru) e TS (primata primitivo). A distância filogenética 

foi calculada com base na seqüência nucleotídica do gene hexon, disponível no GenBank.  

Fonte: Davison et al., 2003. 

 

 Os adenovírus humanos (HAdV) pertencem ao gênero Mastadenovirus e são 

conhecidos 51 sorotipos, distribuídos em seis espécies (de A a F), de acordo com as 

características antigênicas, morfológicas e moleculares (Wadell, 1984; Tiemessen e Kidd,  

1995).  

 Jones II et al. (2007) isolaram um novo sorotipo de HAdV (HAdV-52) de 4 pacientes 

com gastrenterite. As características desse novo sorotipo são distintas das características das 

espécies de HAdV-A a HAdV-F, sendo proposta a classificação em uma nova espécie, a 

espécie G (Jones II et al., 2007). 

 Para a definição de uma nova espécie é necessário que várias características sejam 

esclarecidas, tais como: homologia da seqüência de DNA, percentual em bases guanina e 



 6 

citosina (G+C), potencial de oncogenecidade em roedores recém-nascidos, hospedeiro, 

neutralização cruzada, possibilidade de recombinação, número de genes VA-RNA, potencial 

para hemaglutinação e organização genética da região E3 (Benko et al., 1999). 

 Para a definição dos sorotipos são necessários ensaios de neutralização da infecção 

viral em cultura de células permissivas. Em casos em que ocorre reação cruzada, são 

realizados os testes de hemaglutinação e restrição do DNA com endonucleases de restrição 

(Wigand e Adrian, 1986). 

 Os HAdVs têm a habilidade de infectar uma vasta gama de tecidos, sendo 

identificados como agentes etiológicos de diversas patologias, como por exemplo: síndromes 

respiratórias, ceratoconjuntivites, infecções entéricas e renais (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Classificação dos sorotipos de HAdVs dentro das espécies e suas principais características. 

 Espécie A Espécie B Espécie C Espécie D Espécie E Espécie F 

Sorotipos 12, 18, 31 3,7,11,14,16,21,3

4,35,50 

1,2,5,6 8,10,13,15,17,19, 

20,22-
30,32,33,36-

39,42-47,51 

4 40-41 

Similaridade (%)a 48-69 89-94 99-100 94-99 4-23 62 

Percentual G+C  48 51 58 58 58 - 

Perfil de restrição 
com a SmaI 

4-5 8-10 10-12 14-18 16-19 9-12 

Padrão 

hemaglutinante b 

IV I III II III IV 

Oncogenecidade alta Fraca Negativa Negativa Negativa Negativa 

Receptor da fibra c CAR CD46, CD80 e 
CD86 

CAR 
VCAM 1 

Sulfato de 

Heparana 

CAR, ácido siálico CAR CAR ? C 

Nº de genes VA-
RNA 

1 2(B1) 
1(B2) 

2 2 2 1 

Nº de ORF em E3 6 9 (B1) 

8 (B2) 

7 8 9 5 

Motivos 
reconhecidos pela 

penton-base d 

RGD e LDV RGD e LDV RGD e LVD RGD e LDV RGD e LDV LDV 

RGDA(40) 

IGDD (41) 

Comprimento da 
fibra (repetição 

dos motivos) 

22 6 (B1) 
6 (B2) 

22 8 12 Longa:21-22 
Curta: 12 

Tropismo Entérico Respiratório (B1) 

Renal (B2) 

Respiratório Ocular Ocular 

respiratório 

Entérico 

Síndromes Gastrenterites Respiratória 

aguda 
Infecções Renais 

persistentes 

Respiratória 

Aguda 

Ceratoconjuntivite 

Inaparente 

Conjuntivite 

Respiratória 
aguda 

Gastrenterite 

infantil 

 
a: Porcentagem de homologia entre as espécies  

b: Padrão de hemaglutinação: I- aglutinação completa de eritrócitos de macaco; II- aglutinação completa de 

eritrócitos de rato; III- aglutinação parcial de eritrócitos de rato, IV- aglutinação de eritrócitos de ratos após a 

adição de anti-soro heterotípico. 

c: fibra longa da espécie F se liga ao CAR, mas a fibra curta não tem receptor conhecido. 

d: motivos expostos na penton-base através dos quais ocorre o reconhecimento dos receptores secundários, 

integrinas. Fonte: Modificado de Segerman, 2004. 



 7 

1.1.3 Composição da partícula viral 

 Os adenovírus são vírus de 70 a 90 nm de diâmetro, não envelopados, de simetria 

icosaédrica, apresentando um coeficiente de sedimentação em gradiente de cloreto de césio 

(CsCl) em torno de 1,33 a 1,34 g/cm
3
. Esses vírus são constituídos por 11 proteínas, 

denominadas polipeptídeos (II, III, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e TP), conforme ilustrado 

na figura 2A. Das 11 proteínas, 7 estão presentes no capsídeo viral (II, III, IV, IIIa, VI, VIII e 

IX). O capsídeo contém 252 subunidades chamadas capsômeros, das quais 240 são 

constituídas pela proteína hexon (pII), compondo as faces do icosaedro. Os 12 capsômeros 

restantes são compostos pelas proteínas penton-base (pIII) e fibra (pIV), que formam os 

vértices (Figura 2B). 

A      B 

                 
Figura 2: (A) – Separação das proteínas do HAdV em SDS-PAGE; (B) - Representação esquemática da 

partícula do adenovírus e localização das suas proteínas.  

Fontes: Wadell et al., 1980; http://www.flupatrol.com/wp-co n t ent/uploads/2007/05/big-

adenovirusv3.gif; 

 

 As proteínas pIIIa, pVI, pVIII e pXI constituem o capsídeo e estão associadas ao 

hexon, que é responsável pela estabilização e flexibilidade do virion (Greber et al., 1998; 

Vellinga et al., 2005). 

 A proteína pIIIa está situada no vértice do icosaédro, e junto com o hexon formam 

faces triangulares, determinando o formato do virion, necessário para que ocorra a formação 

da partícula viral (Stewart et al., 1993). 

 A proteína pIX se encontra associada com o hexon. Este complexo é responsável pela 

estabilização da partícula viral (Furcinitti et al., 1989). 
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 As proteínas pVI e pVIII estão associadas à superfície interna do capsídeo viral, sendo 

a proteína pVI a responsável por manter o contato do hexon com o core (Stewart et al., 1993).  

 O core viral é constituído pela molécula de DNA, dupla fita, ao qual estão associadas 

as proteínas pV, pVII, pX e a TP. As proteínas pV, pVII e pX possuem caráter básico, ricas 

em resíduos de arginina e mantém contato com o DNA viral (Hosakawa et al., 1976; 

Chatterjee et al., 1986; Anderson et al., 1989). A proteína pV é responsável pela formação de 

um complexo com o DNA viral, provendo uma ligação estrutural entre o capsídeo e o genoma 

viral através da interação com as proteínas penton-base (pIII) e pVI, ancorando o core ao 

vértice do capsídeo (Mathews e Russel, 1995; San Martin e Burnett, 2003). A proteína pVII 

desempenha a função de histona, sendo responsável pela compactação e organização do 

material genético no interior do capsídeo viral (Mirza e Weber, 1982; Chatterjee et al., 1986). 

A proteína pX é clivada na proteína µ, a qual está presente em partículas virais maduras. No 

entanto, a função da proteína µ permanece desconhecida (Hosakawa et al., 1976; Shenk, 

1996). A proteína TP (terminal protein) está covalentemente ligada à terminação 5’ do 

genoma (Shenk, 1996). 

 A seguir, na figura 3 pode-se visualizar o esquema do adenovírus, assim como a 

localização das proteínas do capsídeo e do core viral. 

                                            

Figura 3:  Representação esquemática da composição e estrutura do adenovírus. A localização dos seus  

componentes do capsídeo é bem definida. Em contraste, a disposição dos componentes do core e do 

DNA viral é altamente conjectural. Fonte: Russel, 2000. 
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 Na tabela 2 estão relatadas as proteínas do adenovírus, as localizações no virion, assim 

como as suas respectivas funções. 

 

Tabela 2: Proteínas estruturais do HAdV, localização e função na partícula viral. 

Proteína 

(polipeptídeo) 

Localização no virion Funções 

II Monômero do hexon Majoritaria no capsídeo 

(estrutural) 

III Base do penton Penetração na célula 

IIIa Associada à base do penton Formação da partícula viral; 

estabilização 

IV Fibra Reconhecimento do receptor 

primário 

V Core: associado ao DNA e à base 

do penton; peptídeo associado ao 

penton 

Empacotamento 

VI Peptídeo associado ao hexon Contato do hexon com o core, 

estabilização. 

VII Core Histona 

VIII Peptídeo associado ao hexon Estabilização 

IX Peptídeo associado ao hexon Estabilização 

X (µ) Core Desconhecida 

TP Genoma Replicação do DNA 

 

 Além das proteínas estruturais descritas até o momento, o HAdV possui mais 2 

proteínas associadas a partículas virais maduras, a pVIa2 e a protease 23K, importantes no 

processamento de algumas proteínas estruturais, que são importantes para o vírus no processo 

de entrada da partícula viral na célula hospedeira (Weber, 1976; Greber et al., 1996). 

 É interessante ressaltar que somente três proteínas estruturais estão expostas na 

partícula viral: o hexon, a penton-base e a fibra. Essas três proteínas desempenham funções 

essenciais, tais como: interface da partícula viral com o meio, interação com a célula 

hospedeira nas etapas de adsorção e penetração. 

 

1.1.4 Organização do genoma viral 

 Os HAdVs apresentam um genoma, constituído por uma molécula de DNA dupla-fita, 

linear (30.000 a 45.000 pares de base), que codifica em torno de 40 proteínas (Shenk, 1996). 

 Atualmente, diversos sorotipos de adenovírus representantes de cada espécie já estão 

seqüenciados: HAdV-2 (Roberts, 1985); HAdV-5 (Chroboczek et al., 1992); HAdV-40 
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(Davison et al., 1993); HAdV-12 (Sprengel et al., 1994); HAdV-17 (Chillon et al., 1999); 

HAdV-35 (Gao et al., 2003; Vogels et al., 2003).  

 Com base nos estudos desses genomas foi observado que os adenovírus apresentam 

uma organização gênica semelhante, na qual são identificadas duas origens de replicação, 

cada uma presente em cada terminação do genoma e oito unidades de transcrição, 

dependentes de RNA polimerase II, sendo cinco unidades de transcrição inicial (E1A, E1B, 

E2, E3, E4), duas unidades de transcrição intermediária (pIX, pIVa2) e a unidade de 

transcrição tardia principal (MLTU), que gera 5 famílias de mRNAs (L1 ao L5) (Shenk, 

1996) (Figura 4). O cromossomo viral possui também, dependendo da espécie, uma ou duas 

regiões de transcrição de pequenos RNAs de fita dupla (VA-RNA) transcritos pela RNA 

polimerase III (Kidd et al., 1995; Shenk, 1996) (Figura 4). 

 

                           

Figura 4: Mapa de transcrição do genoma do HAdV. Os transcritos iniciais são marcados em cinza (E1A, 

E1B, E2A, E2B, E3 e E4); e os tardios, em azul (L1-L5). As setas indicam a direção da transcrição. 

Os VA-RNA estão marcados em marrom. MLP: Major late promoter. Fonte: Russel, 2000. 

 

 As duas fitas de DNA são transcritas: na fita na qual a transcrição ocorre no sentido da 

direita para a esquerda resultam os transcritos E1A, E1B, IX, MLTU, VA-RNA e E3; e 

naquela onde a transcrição ocorre no sentido da esquerda para a direita resultam os transcritos 

E4, E2 e IVa2 (Shenk, 1996). 

 A expressão das diferentes unidades é sincronizada, e pode ser dividida em fases de 

expressão inicial, intermediária e tardia. A fase inicial ou precoce é caracterizada pela 

expressão dos genes que modulam as funções celulares, facilitando a replicação do DNA e a 
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transcrição dos genes tardios. O tempo estimado para que ocorra esse processo é de 6 a 8 

horas em células permissivas, enquanto a fase tardia é de 4 a 6 horas (Russel, 2000). 

 

1.1.5 Regiões de expressão precoce do HAdV 

 São descritas na literatura cinco unidades de transcrição inicial ou precoce, as quais 

estão localizadas nas duas fitas de DNA do genoma viral, sendo: E1A, E1B, E2, E3 e E4. A 

organização e a expressão temporal desses genes evita a formação de mRNAs 

complementares, que poderiam resultar na formação de RNAs de fita dupla (dsRNA). As 

dsRNAs são reconhecidas pela proteína quinase (PKR) dependente de dsRNA e de RNase L, 

que ativam o sistema de defesa induzida por IFN (Kitajewski et al., 1986; Katze et al., 1987). 

 A expressão dos genes precoces dos adenovírus inicia-se com a transcrição do gene 

E1A, cujo produto estimula a transcrição dos demais genes de expressão precoce, tais como, o 

gene E1B e o VA-RNA (Berk et al., 1979; Jones e Shenk, 1979). 

 Nos adenovírus, são codificadas pelas regiões precoces mais de 20 proteínas, as quais 

desempenham funções diversas, tais como, a regulação do ciclo celular e a regulação da 

transcrição viral, favorecendo um ambiente ideal para a expressão dos genes virais e a 

formação da progênie viral. 

 A seguir, serão descritas as funções dos genes precoces, intermediários e tardios dos 

adenovírus. 

 

1.1.5.1 O gene E1A  

 O gene E1A é o primeiro transcrito assim que o vírus atinge o poro nuclear. A sua 

expressão é induzida por fatores de transcrição celulares, resultando em 2 proteínas, a 289R e 

a 243R. Os produtos do gene E1A são capazes de ativar a transcrição viral (denominados 

trans-ativadores), através dos motivos TATA, que são encontrados, geralmente, 30 pares de 

base acima do sinal de iniciação de transcrição (Green, 1983). Esses produtos são capazes de 

ativar os promotores de alguns genes celulares, como por exemplo, os genes que expressam as 

proteínas do choque térmico 70 (hsp 70) e β globulina (Kovesdi et al., 1987 Kirch et al., 

1993). No início da expressão do gene E1A, ocorre a indução das células hospedeiras a entrar 

na fase S do ciclo celular, sendo por isto, considerado por muitos autores, como um oncogene 

(Cao et al., 2007; Nevels e Dobner, 2007; Takahashi et al., 2007). Para tanto, a E1A se liga ao 

pRB (proteína do retinoblastoma), liberando o fator de transcrição E2F. Este, por sua vez, 
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ativa genes celulares, ocorrendo a progressão do ciclo celular (fase G1fase S), favorecendo 

um ambiente ideal para a replicação do DNA viral (Shenk, 1996).  

 

1.1.5.2 O gene E1B 

 O gene E1B codifica duas proteínas: a 19K e a 55K. Essas são responsáveis por 

bloquear a apoptose de formas distintas. A 55K bloqueia a apoptose mediada pela p53 (Zhao 

e Liao, 2003). A p53 é uma proteína supressora de tumor, que tem a função de regular a 

transcrição de diversos genes envolvidos no ciclo celular e na apoptose. Quando a p53 forma 

um complexo com a proteína E4ORF6 (proteína codificada pelo gene E4), a proteína 55K 

promove a degradação desse complexo por proteassomos (Harada et al., 2002).  

 A proteína 19K é análoga ao inibidor da apoptose Bcl-2 (Chiou et al., 1994). O Bcl-2 é 

um inibidor da apoptose induzida por vários estímulos, tais como: Fas (Hashimoto et al., 

1991); TNF-α (Gooding et al., 1991); apoptose dependente de p53 (Chiou et al., 1994). 

 

1.1.5.3 O gene E2 

 O gene E2 codifica três proteínas necessárias para a replicação do DNA: a DNA 

polimerase, a proteína pré-terminal (pTP), e a proteína de ligação ao DNA (DNA-binding 

protein) (Liu et al., 2003). 

 A DNA polimerase é uma das proteínas mais conservadas entre os adenovírus e 

pertence à família Pol (DNA polimerase que possui atividade exonuclease 3’- 5’) (Ikeda et al., 

1981; Field et al., 1984). 

 A DNA-binding protein é uma proteína que possui afinidade por DNA de fita simples 

(ssDNA). Essa proteína desempenha a função de estabilizar a hélice do DNA durante a sua 

elongação e replicação (Liu et al., 2003). 

 A pTP é processada pela protease 23K originando a TP, a qual se liga covalentemente 

às extremidades 5’do DNA viral, atuando como uma origem de replicação. O complexo 

DNA+pTP forma um heterodímero com a DNA polimerase, sendo necessária essa formação 

para que ocorra o início da replicação viral (Roovers et al., 1993; Webster et al., 1994). Além 

de desempenhar um papel na replicação viral, a TP também desempenha a função de proteger 

o DNA viral das exonucleases e mediar a ligação do DNA viral à matrix nuclear (Schaack et 

al., 1990). 
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1.1.5.4 O gene E3 

 O gene E3 codifica de 5 a 9 proteínas, dependendo da espécie do adenovírus. Pelo fato 

dessas proteínas possuírem função imunoregulatória, não são necessárias para a replicação do 

adenovírus em culturas celulares, e por este motivo, muitos vetores adenovirais desprovidos 

deste gene. (Lichtenstein et al., 2004; Windhein et al., 2004; Gonçalves e de Vries, 2006). 

Entretanto, in vivo os produtos do gene E3 têm a função de modular a resposta imune do 

hospedeiro (Fessler et al., 2004). 

 Três das proteínas codificadas pelo gene E3 (10.4K, 14.5K e 14.7K) são 

funcionalmente conservadas entre os adenovírus. Outras duas proteínas (12.5K e 19K) são 

encontradas nas espécies B e C, mas não nos adenovírus da espécie F. 

 A proteína 14.7K desempenha a função de proteger as células infectadas da morte 

celular mediada por TNFα e FasL (Persson et al., 1978; Tollefson e Wold, 1988; Wang et al., 

1988). As proteínas 10.4K e 14.4K formam o complexo denominado RID (receptor 

internalization and degradation). Esse complexo induz a internalização e a degradação dos 

receptores de morte celular, tais como Fas, TRAIL-R1 e R2, impedindo a ligação desses 

receptores com os seus ligantes (Tollefson et al., 1990). 

 A proteína de 19K tem a propriedade de se ligar ao MHC-I, retendo-o no retículo 

endoplasmático, impedindo assim a exposição de peptídeos virais na superfície celular e a lise 

das células infectadas pelos linfócitos T citotóxicos (Persson et al., 1980). 

 A proteína 11.6K ou ADP (adenovirus death protein) é a única proteína do gene E3 

que é expressa tardiamente, sob ação do MLP (Major late promoter) (Tollefson et al., 1996; 

Tollefson et al., 1996). Essa proteína transmembrânica nuclear é expressa em grande 

quantidade pelos adenovírus da espécie C, sendo relacionada à lise celular (Tollefson et al., 

1996; Tollefson et al., 1996). É interessante ressaltar que o gene E3 dos adenovírus F não 

expressa essa proteína. 

 

1.1.5.5 O gene E4 

 O gene E4 expressa em torno de 6 polipeptídeos, denominados de acordo com a sua 

ORF (open reading frame). As suas proteínas estão envolvidas em diversas atividades, tais 

como: ativação transcricional de promotores heterólogos, tradução de mRNAs virais e 

supressão da síntese das proteínas da célula hospedeira (Leppard, 1997). 
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1.1.5.6 RNAs associados aos vírus (VA-RNA) 

 Os VA-RNAs são pequenos RNAs de dupla fita transcritos pela RNA polimerase III 

(Kidd et al., 1995). As espécies A, F e B2 possuem apenas um gene VA-RNA (VA-RNAI), 

enquanto as espécies B1, C e E possuem dois genes (VA-RNAI e II) (Kidd et al., 1995). 

 A função do VA-RNAI encontra-se bem estabelecida: após a sua síntese na fase inicial 

da infecção viral, se liga à enzima PKR, antagonizando assim o seu efeito. (proteína quinase 

dependente de RNA). Este processo resulta no efeito abortivo do mecanismo de defesa anti-

viral induzido por IFN (Kitajewski et al., 1986; Katze et al., 1987). 

 No entanto, permanece desconhecida a funç ão do VA-RNAII. 

 

1.1.5.7 Região de transcrição intermediária 

 A região de transcrição intermediária codifica duas proteínas multifuncionais (pIX e 

pIVa2), transcritas por promotores independentes (Binger e Flint, 1984). A proteína pIX tem 

papel estrutural no capsídeo viral e auxilia no empacotamento do DNA viral (Ghosh-

Choudhury et al., 1987). A proteína pIVa2 tem a função de transativar o MLP (Tribouley et 

al., 1994). 

 

1.1.5.8 Região de transcrição tardia 

 A unidade de transcrição tardia ocupa aproximadamente 40% do genoma adenoviral, 

codificando todas as proteínas estruturais, com exceção da pIX. Essa unidade de transcrição é 

controlada pelo MLP, ocorrendo a formação de um único transcrito primário, o MLTU 

(Major late transcript unit), o qual recebe em torno de 5 a 6 sítios de poliadenilação, e após o 

processo de splicing alternaltivo, resulta 5 a 6 famílias de mRNA (L1-IIIa; L2-III, VII, V, L3-

penton-base,VI; hexon, protease 23K; L4-pVIII e L5-fibra) (Mei et al., 2003; Young, 2003). 

 Durante a fase tardia do ciclo celular, os mRNAs são traduzidos e os polipeptídeos 

virais são imediatamente liberados dos poliribossomos e transportados ao núcleo para a 

formação da partícula viral. No interior do núcleo, ocorrem as seguintes etapas: formação do 

capsômero, formação do capsídeo e incorporação do DNA viral no seu interior.  

 

1.1.6 A proteína fibra e o seu papel na infectividade 

 A proteína fibra do adenovírus é um homotrímero da proteína IV, a qual é dividida em 

três regiões: a região globular (knob), a haste e a cauda, conforme pode ser visualizado na 
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figura 5. A proteína fibra na sua forma trimérica é resistente à denaturação por SDS a 25-

30ºC, indicando que são proteínas extremamente estáveis (Hong and Engler, 1996). 

 

                   

Figura 5:  Modelo computacional da estrutura trimérica da fibra do HAdV-2. (1) Região da cauda; (2) 

região da haste; (3) Região globular C-terminal. Os monômeros (L5) estão representados pelas cores 

vermelha, verde e azul. Fonte: van Raaij et al., 1999. 

 

 A região globular carboxi-terminal (C-terminal) da fibra é a responsável pelo 

reconhecimento do receptor primário, adsorvendo a partícula viral à célula (Philipson et al., 

1968). Esse processo pode ser facilmente inibido através da saturação dos receptores com a 

proteína fibra purificada, indicando que a fibra e a partícula viral competem pelo mesmo 

receptor (Mei et al., 2002, Segerman e al., 2003). Diversos estudos mostram que quando a 

região globular da fibra dos adenovírus é expressa em diversos sistemas de expressão (células 

de inseto e bactéria) esta se organiza naturalmente em trímeros, e somente estes são capazes 

de reconhecer os receptores, reforçando que este reconhecimento é dependente da estrutura 

tridimensional da fibra (Henry et al., 1994; Louis et al., 1994). 

 A região da haste possui repetições de aproximadamente 15 aminoácidos, enoveladas 

em uma estrutura tipo fibrosa sendo extremamente resistentes a proteases (Stouten et al. 1992; 

Chrobockzek et al., 1995; van Raaij et al., 1999). O número de repetições dos aminoácidos 

varia de acordo com a espécie de adenovírus, originando fibras com tamanhos diferentes 

(tabela 1).  

 A região N-terminal da cauda (MMKRARLEDDFNPVYPY) é conservada em todas 

as espécies de adenovírus humanos e é responsável pela interação com a penton-base. 

 Alterações na fibra, ou mesmo partículas sem fibras, apresentam um declínio da 

infectividade em células permissivas, indicando que a proteína fibra é essencial para que 

ocorra uma infecção eficiente (Legrand et al., 1999; von Seggern et al., 1999; Shayakhmetov 

et al., 2000; Rea et al., 2001; Havenga et al., 2002).  
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 Devido à importância da proteína fibra no tropismo viral, essa proteína acaba sofrendo 

uma pressão seletiva, e a troca das fibras é um dos eventos naturais mais comuns de 

recombinação entre os adenovírus, indicando ser um benefício na emergência de novas cepas 

(Matumoto et al., 1958; Hatch e Siem, 1966; de Jong et al., 1983; Flomemberg et al., 1987; 

Kajon et al., 1996). 

 Miyazawa et al. (1999) demonstraram que quimeras constituídas de capsídeo do 

adenovírus C e fibra do adenovírus B apresentam o tráfego intracelular similar ao adenovírus 

B. Esse dado sugere que a fibra é capaz de influenciar no tráfego intracelular dos adenovírus. 

 A fibra produzida em excesso durante a replicação viral é liberada da célula junto com 

a penton-base. No meio extracelular, as fibras interagem com proteínas que constituem as 

junções celulares, desmembrando o epitélio, facilitando a liberação dos vírus e 

conseqüentemente a sua dispersão no trato respiratório ou entérico (Walters et al., 2002; 

Trotman et al., 2003). 

  

1.1.7 Receptores celulares dos HAdVs 

 

1.1.7.1 O CAR (Coxsackie B and adenovirus receptor) 

 O CAR é uma proteína de 46 kDa, membro da superfamília das imunoglobulinas, 

utilizada como receptor tanto pelos coxsackievírus B quanto pelos adenovírus (Bergelson et 

al., 1997; Tomko et al., 1997; Coyne et al., 2005). O CAR é, ainda, um componente das 

proteínas de adesão celular (tight junctions), localizado, sobretudo nas membranas 

basolaterais de células epiteliais, mantendo a integridade juncional do epitélio (Cohen et al., 

2001). O CAR foi descrito como sendo uma proteína composta por 365 aminoácidos, tendo 

uma seqüência extracelular de 222 resíduos, com dois domínios (D1 e o D2) seguida de um 

domínio helicoidal transmembrânico e um domínio citoplasmático de 107 resíduos. (Figura 

5A e 5B). Os adenovírus reconhecem o D1, enquanto os coxsackievirus reconhecem o D2 

(Coyne et al., 2005; Russel, 2000).  
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     A      B 

                               
 

Figura 6:  Estrutura do CAR: (A) Esquema da estrutura do CAR, indicando os domínios extracelulares D1 e 

D2 (círculo vermelho), transmembrânico e citoplasmático (círculo verde). A estrutura tridimensional 

dos domínios D1 e D2 é baseada em análise cristalográfica. (B) Mediação célula a celula pelo CAR. 

Fonte: Coyne et al., 2005. 

 

 

 O CAR é principalmente expresso em linhagens epiteliais, sendo detectado no fígado, 

rim, pulmão, cérebro, coração, cólon, testículo, próstata e pâncreas, mas não em músculo 

esquelético, baço, ovário, timo e placenta. Sua expressão também é detectada em células 

hematopoiéticas, porém em baixos níveis (Philipson e Petterson, 2004). 

 Foi demonstrado que diversos sorotipos de adenovírus podem utilizar o CAR como 

receptor primário, apresentando, no entanto, certa variação de afinidade (Roelvink et al., 

1998). São exceções os adenovírus humanos da espécie B que não reconhecem o CAR. Os 

sorotipos 11 e 35 da subespécie B2 interagem com o receptor CD46, uma molécula expressa 

em todas as células nucleadas humanas (Gaggar et al., 2003); o sorotipo 3, da subespécie B1, 

por sua vez, utiliza CD80 e CD86 presentes em células dendríticas e linfócitos B (Short et al., 

2004).  

 Além de ser utilizado como receptor primário por algumas espécies de adenovírus, foi 

observado que o CAR é alvo dos adenovírus durante a fase tardia da infecção viral. Durante 

essa fase, ocorre a liberação dos virions, e possivelmente das fibras, sendo direcionados para a 

região basolateral, onde essas estruturas interagem com o CAR, acarretando a ruptura das 

tight junctions, alterando a integridade do epitélio respiratório (Trotman et al., 2003; Walters 

et al., 2002, Coyne et al., 2005). Essa estratégia facilitaria o escape apical dos vírus na 
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barreira do epitélio (Figura 6). Dessa forma, a interação fibra-CAR pode ser mais importante 

não somente para a entrada nas células hospedeiras, mas também para promover a dispersão 

viral no hospedeiro,. (Walters et al., 2002). 

 

                                               

Figura 7: Modelo do escape dos HAdVs no epitélio respiratório. Fonte: Walters et al., 2002. 

 

1.1.7.2 CD46 

 O CD46 é uma glicoproteína de membrana presente em todas as células nucleadas. 

Essa proteína pertence à família das proteínas reguladoras da ativação do complemento, e 

seus ligantes são C3b e C4b (Barilla-Labarca et al., 2002). A sua principal função é proteger a 

célula hospedeira do ataque de complementos homólogos (Liszewski e Aykinson, 1992). 

 Recentemente, o CD46 foi identificado como receptor de alguns adenovírus da espécie 

B: HAdV-3 (Sirena et al., 2004); HAdV-11 (Segerman et al., 2003) e HAdV-35 (Gaggar et 

al., 2003). Além destes o HAdV-35 da espécie D, também, reconhece essa proteína como 

receptor (Wu et al., 2004). 

 

1.1.7.3 CD80 e CD86 

 As proteínas CD80 e CD86 são moléculas co-estimulatórias que estão presentes em 

células dendríticas maduras, linfócitos e macrófagos ativados. Alguns adenovírus da espécie 

B, como por exemplo, o HAdV-3, subespécie B1, infectam linfócitos e células dendríticas via 

CD80 e CD86 (Short et al., 2004). 

 

1.1.7.4 Sulfato de heparana 

 Em um estudo realizado por Dechecchi e colaboradores, 2000, foi demonstrado que a 

fibra dos HAdV-2 e HAdV-5, através do motivo KKTK presente na haste, é capaz de 
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reconhecer o sulfato de heparana, que é um glicosaminoglicano (HS-GAGs). Após esse 

reconhecimento, os vírus foram capazes de infectar células CHO (chinese hamster ovary) 

negativas para o CAR, no entanto, com baixa eficiência.  

 A função do sulfato de heparana no início da infecção dos adenovírus in vivo 

permanece desconhecida (Dechecchi et al., 2000). 

 

1.1.8 A penton-base e sua função 

 A penton-base é um homopentâmero da proteína pIII, a qual é agrupada em estruturas 

tipo anéis (van Oostrum e Burnett, 1985). A fibra se liga não covalentemente ao centro da 

penton-base, e esse complexo se situa nos vértices do icosaedro, circundados por 5 hexons. 

(Figura 8). 

                                            
 

Figura 8: Representação esquemática da penton-base (pentamérica) e da fibra (trimérica) dos adenovírus.  

Fonte: Segerman et al., 2004. 

 

 A penton-base dos adenovírus está relacionada ao reconhecimento de receptores 

secundários, promovendo a internalização da partícula viral, e, dentro da célula, ao escape da 

partícula viral do endossomo (Wickham et al., 1993; Seth, 1994; Meier et al., 2002). 

 A etapa de internalização da partícula viral na célula hospedeira é mediada por dois 

motivos distintos, dependendo da espécie de adenovírus: o motivo RGD (Arg-Gly-Asp) e o 

motivo LDV (Leu, Asp, Val) (Ruoslahti e Pierschbacher, 1987; Komoriya et al., 1991). Esses 

motivos interagem com os receptores secundários (integrinas) através das ligações de cátions 

divalentes (Xiong et al., 2003). 

 As integrinas são heterodímeros formados pelas subunidades α e β. São moléculas de 

adesão celular que mediam o contato da célula com a matrix extracelular como, por exemplo, 

fibronectina, vitronectinas e contatos célula a célula (Alberts et al., 1994). 

 Os adenovírus das espécies B e C reconhecem as integrinas αvβ1, αvβ3 e αvβ5 

(Wickham et al., 1993; Davison et al., 2001 e Li et al., 2001). No entanto, não se sabe quais as 
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integrinas reconhecidas pela penton-base do adenovírus da espécie F (Tiemessen e Kidd, 

1995). 

 O reconhecimento das integrinas celulares pelo motivo RGD dos adenovírus resulta o 

agrupamento das integrinas na membrana celular, potencialização da sinalização celular, 

promovendo a internalização da partícula viral (Li et al., 1998a ; Li et al., 1998b ; Chiu et al., 

1999). 

 

1.1.9 Tropismo celular 

 Os adenovírus têm a habilidade de infectar uma vasta gama de tecidos, sendo 

identificados como agentes etiológicos de diversas patologias, como, por exemplo, síndromes 

respiratórias, ceratoconjuntivites, infecções entéricas e renais.  

 Os estudos filogenéticos dos diversos sorotipos distribuem os adenovírus em dois 

grupos: aqueles relacionados às infecções gastrintestinais (A e F) e os respiratórios (B, C e E).  

 As bases moleculares do tropismo e da patogenicidade desses vírus são pouco 

conhecidas. A permissividade celular e o tropismo viral dependem, dentre outros fatores, da 

expressão dos receptores na membrana celular e da sua interação com as proteínas virais 

(Timessen e Kidd, 1994; Mathias et al., 1994; DiGuilmi et al., 1995; Bergelson et al., 1997; 

Roelvink et al., 1998). 

 Os padrões patogênicos dos adenovírus podem ser agrupados em 5 tipos: infecções 

assintomáticas (espécies A e D), infecções respiratórias agudas (espécies C, B1 e E), 

infecções gastrintestinais (espécies A e F), infecções do trato urinário (espécie B2) e infecções 

oculares (espécie D) (Wadell, 1984; Allard et al., 1992). 

 Os adenovírus das diferentes espécies podem apresentar: tropismo distinto (o HAdV-

41 possui tropismo entérico, o HAdV-37 possui tropismo ocular); alta ou baixa afinidade pelo 

receptor CAR (HAdV-2 e HAdV-37); uso de receptores distintos (espécie C - CAR, espécie B 

– CD46, CD80 e CD86); diferentes mecanismos de penetração; transporte intracelular e 

diferentes tempos de chegada ao poro nuclear. 

 

1.1.10 O processo de entrada dos adenovírus 

 Os estudos realizados com o protótipo HAdV-2 (espécie C) mostraram que as 

proteínas envolvidas no reconhecimento da célula hospedeira são a fibra e a penton base, cujo 

processo ocorre em duas etapas distintas, porém cooperativas. Na primeira, a fibra, através da 
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sua região globular C-terminal, se adsorve ao receptor primário, denominado CAR, 

aproximando a partícula viral da membrana celular (Louis et al., 1994; Chroboczek et al., 

1995; Bergelson et al., 1997; Tomko et al., 1997). A seguir, numa segunda etapa, a penton-

base, dada a presença da seqüência RGD, interage com integrinas αvβ3 e αvβ5 presentes na 

membrana celular (Mathias et al., 1994). Dessa interação resulta a internalização da partícula 

viral, por mecanismo de endocitose mediada por receptor com a formação de vesículas 

revestidas por clatrina (Miyazawa et al., 2001; Medina-Kawe, 2003). Os dois eventos podem 

ser experimentalmente dissociados, pois em baixas temperaturas (0-4ºC) ocorre apenas a 

adsorção da partícula viral, ao passo que a endocitose requer temperatura de 37 ºC. 

 A entrada do vírus na célula requer eventos de sinalização celular, tais como, a 

sinalização mediada por fosfatidilinositol 3-OH quinase (PI3K) e pequenas GTPases 

pertencentes à família Rho (Cdc42 e Rac), resultando a polimerização dos microfilamentos de 

actina e endocitose mediada por clatrina (Li et al., 1998; Medina-Kawe, 2003). 

 Durante a internalização, os adenovírus são desmontados, e as fibras são liberadas, 

ocorrendo a exposição da penton-base (Greber et al., 1996). Com a acidificação do 

endossomo, pH 6.0, a penton-base sofre mudanças conformacionais, expondo domínios 

hidrofóbicos, os quais interagem com a membrana do endossomo, ocorrendo assim a sua 

ruptura e o escape dos vírus (Seth et al., 1994). 

 Com o objetivo de chegar ao poro nuclear, os adenovírus são transportados pelos 

microtúbulos por intermédio de proteínas motoras, como as dineínas (Leopold et al., 2000; 

Suomalainen et al., 1999). 

 A entrada no núcleo é mediada pela interação da proteína hexon com proteínas do 

complexo do poro nuclear (CAN/Nup214) que ancoram a partícula no poro nuclear, iniciando 

o desnudamento (Trotman et al., 2001). A interação do capsídeo viral com as histonas 

nucleares H1 resulta na importação de fatores, tais como a proteína Hsp 70, que inicia a 

liberação do DNA viral do capsídeo para o núcleo (Saphire et al., 2000; Trotman et al., 2001). 

 A passagem do core viral (DNA, TP, VII, V e µ) através do NPC acontece por 

intermédio da proteína p32, uma proteína localizada na mitocôndria, mas também detectada 

no núcleo (Matthews e Russel, 1998). O DNA viral e as proteínas V e VII podem ser 

detectados no núcleo entre 1 e 2 horas após infecção (Greber et al., 1997; Matthews e Russell, 

1998).  
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Figura 9: Esquema da via de infecção do adenovírus. (1) Reconhecimento do CAR pela região globular da 

fibra; (2) Reconhecimento das integrinas pela penton-base; (3) Formação da fossa revestida por 

clatrina e liberação das fibras; (4) Endocitose do adenovírus com formação da vesícula revestida por 

clatrina; (5) Liberação das fibras do adenovírus e acidificação do endossomo; (6) Lise do endossomo 

devido à interação da penton-base com a membrana; (7) Transporte do caspsídeo pela dineína 

migrando sobre o microtúbulo; (8) Interação do capsídeo com proteínas do poro nuclear; (9) 

Liberação do core no poro nuclear. Fonte: Modificado de Medina-Kauwe, 2003. 

 

1.1.11 Replicação dos adenovírus 

 Assim que o core viral é entregue no NPC, o genoma viral é direcionado para a matrix 

nuclear, onde ocorre a interação da TP com a proteína celular CAD (enzima de síntese de 

pirimidina) e, possivelmente, com outras proteínas presentes na matrix nuclear (Angeletti e 

Engler, 1998; Fredman e Engler, 1993). 

 O DNA dos adenovírus contém regiões terminais repetitivas (ITRs), que estão 

associadas à TP covalentemente à terminação 5’do DNA viral (Rekosh et al., 1977). A 

replicação do DNA viral começa em ambas as terminações 5’do genoma, onde seqüências 

internas à ITR (5’-ATAATATACC-3’) são reconhecidas pelo heterodímero pTP e DNA 

polimerase (Hay et al., 1995). 

 Para o início da replicação do DNA viral são necessários fatores celulares, NF I e III. 

Os fatores celulares NF I se ligam à DNA polimerase e à pTP, recrutando o complexo pTP-

DNA polimerase para a origem de replicação; o NFIII estabiliza a fita de DNA (Verrijzer et 

al., 1991). A seguir, a DNA polimerase celular adiciona um monofosfato de citosina (3’OH) 

diretamente à pTP, funcionando como um primer para a DNA polimerase (Shenk, 1996). 
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Após a adição de mais nucleotídeos na nova fita de DNA, a DNA polimerase se separa da 

pTP (King et al., 1997).  

 A cadeia de elongação requer duas proteínas virais codificadas pela E2 (a polimerase 

viral e a DNA binding protein) e o fator celular NF II (Shenk, 1996). A DNA binding protein 

desempenha a função de estabilizar a hélice do DNA durante a sua elongação e replicação, 

facilitando assim a função da polimerase. 

 

1.1.12 Montagem das partículas virais 

 A transcrição de genes tardios tem início após a replicação do DNA. A maior parte dos 

mRNAs tardios individuais é produzida a partir de um grande transcrito (MTLU), o qual é 

codificado pelo filamento direito do genoma viral, sendo processado posteriormente em 

mRNAs individuais. 

 As proteínas do capsídeo são produzidas no citoplasma e, em seguida, transportadas 

para o núcleo, ocorrendo assim a montagem das novas partículas virais nos corpos de inclusão 

nucleares. Os hexons se agrupam formando as faces do icosaédro. O DNA viral penetra no 

capsídeo vazio através de uma abertura em um dos vértices. Por fim, os pentons (base e fibra) 

fecham a partícula viral. (Ostapchuk e Hearing, 2003).  

 A montagem da progênie viral é acompanhada da alteração da permeabilidade da 

membrana nuclear, sendo necessária para que ocorra a liberação dos vírus recém formados 

para o citoplasma (Tollefson et al., 1996). A seguir, ocorre a desintegração da membrana 

plasmática e liberação dos vírus da célula (Russel, 2000).  

 O processo de lise celular induzida pelos adenovírus encontra-se bem descrito para os 

adenovírus da espécie C. É interessante ressaltar que esse processo não se aplica a todos os 

adenovírus, como por exemplo, aos adenovírus da espécie F. 

 

1.2 Adenovírus humanos da espécie F (HAdV-F) 

 Flewett et al.(1974) utilizando técnica de microscopia eletrônica no diagnóstico de 

gastrenterites, descrevem um novo grupo de adenovírus presente em grande quantidade nas 

fezes diarréicas. Takiff et al.(1981) isolam um adenovírus entérico em células HEK-293 ou 

Grahan cell. A seguir, de Jong et al.(1983) caracterizam os adenovírus entéricos (sorotipos 40 

e 41) como membros da espécie F.  
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 Atualmente, os adenovírus dos sorotipos 40 e 41 são representados por duas cepas 

“Dugan” e “Tak”, respectivamente, ambas isoladas na Holanda, a partir de fezes de crianças 

com diarréia (de Jong et al., 1983). 

 Os HAdV-F, sorotipos 40 e 41 (HAdV-40 e HAdV-41), de tropismo entérico 

específico, são considerados de grande importância na etiologia da gastrenterite infantil aguda 

(Tiemessen e Kidd, 1994; Tiemessen e Kidd, 1995). Os adenovírus entéricos se replicam 

muito bem no intestino de crianças com diarréia, com liberação de 10
11

 partículas virais por 

grama de fezes (Uhnoo et al., 1984). Contudo, esses vírus são fastidiosos em cultura celular, 

sugerindo uma forte adaptação da replicação viral no epitélio intestinal (Tiemessen et 

al.,1993). 

 

1.2.1 Características dos HAdVs-F 

 Os HAdV-F (HAdV-40 e 41) apresentam características moleculares, biológicas e 

estruturais diferentes dos demais adenovírus (Tiemessen et al., 1993; Tiemessen e Kidd, 

1995). 

 Os HAdVs-F apresentam modificações nos genes que codificam proteínas precoces 

(E1A; E1B E2, E3 e E4) e possuem dois tipos de fibras, uma longa e outra curta, que estão 

distribuídas de forma alternada, uma em cada base (Pieniazek et al., 1990; Favier et al., 2002). 

Essa característica estrutural, dentro de gênero Mastadenovirus, é exclusiva dos HAdV-40 e 

41.  

 Outra diferença estrutural dos HAdV-40 e HAdV-41 é a ausência do motivo RGD na 

penton-base, importante na etapa de penetração do vírus na célula. O HAdV-40 carrega o 

motivo RGAD (Arg-Gly-Ala-Asp); e o HAdV-41, o motivo IGDD (Ile-Gly-Asp-Asp) 

(Albinsson e Kidd, 1999). Não são conhecidas as proteínas celulares que interagem com a 

penton-base dos adenovírus da espécie F. 

 

1.2.2 As fibras do HAdV-41 

 Ao contrário dos outros adenovírus humano, o gene da fibra (L5) dos HAdV-F possui 

2 ORFs (Kidd et al., 1993; Yeh et al., 1994). A primeira ORF (L5-1) codifica uma proteína 

denominada fibra curta; e a segunda (L5-2) codifica uma proteína denominada fibra longa. É 

interessante ressaltar que essas proteínas se encontram distribuídas igualitariamente na 

partícula viral, uma em cada penton-base do vírus (Pieniazek et al., 1990; Favier et al., 2002). 
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1.2.2.1 Fibra longa 

 A proteína fibra longa é um polipeptídeo de 562 aminoácidos e possui o peso 

molecular de 60.5kDa (Pieniazek et al., 1989; Kidd et al., 1990). O comprimento da fibra 

longa (obtido da região globular C-terminal até a região N-terminal da haste) é de 34nm 

(Chrobockzek et al., 1995; Favier et al., 2002). A análise de predição do ponto isoelétrico (pI) 

da fibra longa completa indica um pI de 7.51; enquanto que o pI da região globular é de 8.64 

(Favier et al., 2002; Favier et al., 2004). 

 Sabe-se que a fibra longa dos HAdV-F reconhece o CAR, no entanto, com menor 

afinidade quando comparado com os outros adenovírus humanos (Roelvink et al., 1998). Esse 

dado sugere que a fibra longa seja utilizada pelo HAdV-41 na etapa de adsorção viral à célula 

hospedeira. As características da fibra longa do HAdV-41 podem ser visualizadas na tabela 3. 

 

1.2.2.2 Fibra curta 

 A proteína fibra curta é um polipeptídeo de 387 aminoácidos e possui o peso 

molecular de 40.1kDa (Pieniazek et al., 1989; Kidd et al., 1990). O comprimento da fibra 

curta (isto é, obtido da região globular C-terminal até a região N-terminal da haste) é de 20nm 

(Chrobockzek et al., 1995; Favier et al., 2002). A fibra curta completa tem um  pI é de 9.13, 

enquanto que o pI da região globular é de apenas 7.24 (Favier et al., 2002; Favier et al., 2004). 

 Sabe-se que a fibra curta do HAdV-41 não reconhece o CAR (Roelvink et al., 1998). 

No momento, não foi elucidado o receptor utilizado pela fibra curta (tabela 3). 

 Em um estudo realizado por Favier et al. (2004), foi demonstrado que as fibras longa e 

curta do HAdV-41 purificadas são resistentes tanto à exposição ao meio ácido (pH 2.0) 

quanto à exposição a quimotripsina. Também foi observado que, após tratamento com ácido 

ou digestão, a fibra longa não sofrera alteração no seu tropismo pelo CAR (domínio extra-

celular). No entanto, o mesmo resultado não foi obtido com a fibra curta do HAdV-41, ou 

seja, mesmo após o tratamento com ácido e com quimotripsina, não houve o reconhecimento 

do CAR pela fibra. É interessante ressaltar que não deve ser ignorada a hipótese de que a fibra 

curta após exposição às enzimas gástricas reconheça outros receptores presentes na célula. 

 Seiradake e Cusack, 2005 demonstraram que a região globular C-terminal da fibra 

curta do HAdV-41 sofre proteólise após exposição à pepsina. Esse resultado pode ser um 

indício de que o HAdV-41 expõe epítopos após a sua exposição às enzimas presentes no trato 

gastro-intestinal, favorecendo assim a sua interação com o mesmo. 
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 Com base nos trabalhos publicados, acreditamos que existam diferenças no HAdV-41 

que devem ser elucidadas a fim de se desenvolverem vetores de terapia gênica direcionada 

para o epitélio intestinal, assim como vetores vacinais administrados por via oral. 

 

Tabela 3: Valores de predição do pI das proteínas do capsídeo dos adenovírus de diferentes espécies.  

Tropismo Sorotipo Hexon Penton-base Fibra 

(knob) 

Espécie Receptor 

primário 

Entérico 

 

HAdV-41 5.49 5.75 7.51 (8.64) 

(longa) 

F CAR 

Entérico 

 

HAdV-41    9.13 (7.24) 

(curta) 

F - 

Respiratório 

 

HAdV-2 4.86 5.05 5.85 (6.35) C CAR 

Respiratório HAdV-5 5.03 5.18 5.89 (5.91) C CAR 

Respiratório HAdV-3 5.32 5.26 5.61 B CD46 

CD80 

CD86 

Fonte: Modificado de Favier et al., 2004. 

  

1.3 Adenovírus e terapia gênica 

 Os Adenovírus têm sido utilizados em terapia gênica como vetores, desenvolvidos a 

partir dos tipos HAdV-2 e HAdV-5. Esses vírus possuem características importantes para o 

seu uso em terapia gênica, tais como: crescimento em cultura de células com obtenção de 

títulos altos e espaço no genoma viral para a inserção de genes heterólogos (Lemiale et al., 

2007).  

 O epitélio intestinal possui diversas características para a realização da terapia gênica, 

como, por exemplo, o seu fácil acesso via lúmen, que permitiria transferência gênica direta, in 

vivo, por administração via oral ou por métodos de endoscopia (Sandberg et al., 1994; Croyle 

et al., 1998). O epitélio intestinal apresenta uma grande área tissular, boa absorção e 

capacidade de secretar proteínas na circulação sangüínea (Ledley et al., 1992).  

 O epitélio intestinal é alvo tanto de imunização oral quanto de tratamento de distúrbios 

genéticos ou metabólicos (como a fibrose cística, pólipos adenomatosos, fenilcetonúria e o 

câncer de cólon) (Mestecky, 1987; Croyle et al., 1998)  

 Os vetores adenovirais, derivados dos protótipos HAdV-2 e HAdV-5, quando testados 

quanto à sua expressão no epitélio intestinal, têm a sua eficácia reduzida (Croyle et al., 1998). 

 Um estudo realizado por Croyle et al.(1998) demonstrou que a capacidade de adsorção 

e penetração do HAdV-5 (espécie C) e do HAdV-41(espécie F) em enterócitos é distinta. Nas 
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células não diferenciadas, os dois sorotipos se comportam de forma similar. No entanto, nas 

células diferenciadas, o HAdV-5 tem a sua penetração e transdução afetada, ao passo que o 

HAdV-41 não apenas mantém a sua capacidade de penetração, como também auxilia na 

transdução do HAdV-5. 

 O decréscimo da expressão de integrinas  na membrana dos enterócitos 

diferenciados é a razão provável da não internalização do HAdV-5. Por sua vez, dada as suas 

características estruturais, o HAdV-41 deve utilizar outras proteínas celulares como 

receptores, sendo algumas, talvez, de importante expressão em enterócitos diferenciados 

(Croyle et al., 1998). 

 Recentemente, têm sido desenvolvidos vetores de terapia gênica não viral, constituídos 

de proteínas ou lipídios. Alguns desses vetores são produzidos a partir de proteínas virais 

recombinantes ou peptídeos sintéticos derivados de proteínas virais (Fender et al., 1997; 

Zhang et al., 1999). 

 

1.3.1 Dodecaedros recombinantes 

 Gelderblon et al.(1961) observaram a formação de complexos protéicos com forma 

dodecaédrica durante o ciclo viral do HAdV-3. No entanto, não foi observada a formação 

desse complexo durante o ciclo viral dos HAdV-2 e 5 (Boulanger e Puvion, 1976; Karayan et 

al., 1994; Fender et al., 1997). 

 Diversos autores descrevem o dodecaedro como um virus-like particle (VLP) formado 

a partir da base do HAdV-3 (12 bases). Essa quimera apresenta 28nm de diâmetro, possui 

uma cavidade de 80 Å e orifícios entre cada pentâmero de 20 Å. O dodecaedro pode 

acomodar moléculas entre 225 e 317 kDa, podendo ser utilizado para transporte de drogas. No 

entanto, o mesmo não é recomendado para DNAs maiores do que 100pb (Fender et al., 1997; 

Fuschiotti et al., 2005; Fuschiotti et al., 2006).  

 Fuschiotti et al.(2005) observaram que a pentamerização da base do HAdV-3 ocorre 

por causa da interação entre os domínios N-terminais, resultando a formação da penton-base. 

A seguir, ocorre proteólise desses domínios, com perda de 48 aminoácidos, resultando a 

dodecamerização e, conseqüentemente, a formação do dodecaedro. 

 Dodecaedros recombinantes podem ser formados in vitro, tanto pela expressão dos 

genes da base e da fibra em sistema eucarioto, quanto pela incubação das proteínas base e 

fibra purificadas (Fender et al., 1997; Fender et al., 2003). Essa interação ocorre pelo fato de a 

região N-terminal da cauda da fibra dos adenovírus ser conservada entre as diferentes 
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espécies, resultando a obtenção de quimeras bases do HAdV-3 acrescidas da fibra do sorotipo 

desejado (Fender et al., 1997). 

 A seguir, pode-se visualizar a representação esquemática dos dodecaedros 

recombinantes, constituídos de base do HAdV-3 (Bs-Dd) e base do HAdV-3 e fibra (Pt-Dd). 

 

                                       

Figura 10:Representação esquemática de um penton (base e fibra) e estrutura dos dodecaedros de HAdV3 

com base em microscopia eletrônica.  A: Representação esquemática da penton-base do HAdV-3 

(Pt) que consiste na fibra trimérica e na base pentamérica. B e C: A montagem tanto da base quanto da 

base e fibra resultam nas estruturas denominadas Pt-Dd e Bs-Dd, conforme podem ser visualizadas 

tanto nos esquemas quanto nas micrografias (D e E). Fonte: Vivès et al., 2004. 

 

 

 Fender et al. (1997) construíram um vetor, expressando a fibra e a penton-base do 

HAdV-3 em sistema baculovírus. Os autores observaram não somente a formação de 

dodecaedros recombinantes, mas também que essas quimeras foram capazes de infectar 

células HeLa e atingir o núcleo, de maneira similar à partícula viral. Essas quimeras, além de 

possuir o motivo RGD, responsável pelo reconhecimento das integrinas celulares, possuem 

também o motivo KQKR, responsável pelo reconhecimento de sulfato de heparana (Vivès et 

al., 2004).  

 Garcel et al. (2006) demonstraram que essas quimeras são capazes de transportar 

proteínas para o interior da célula, indicando um possível uso desses dodecaedros em terapia 

gênica direcionada. 

 A utilização de quimeras é empregada em maior proporção nos estudos de terapia 

gênica, ensaios de imunização e desenvolvimento de vacinas e estudos estruturais de 

proteínas virais. Entretanto, essa importante ferramenta pode ser empregada no melhor 

conhecimento da biologia dos vírus ao direcioná-la para células-alvo diferentes.  
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1.3.2 Sistema de expressão baculoviral e obtenção de dodecaedros recombinantes 

 

1.3.2.1 Os Baculovírus 

 Os baculovírus são vírus de dupla fita de DNA, circular, com aproximadamente 130 

Kb (Arif, 1986). São vírus envelopados, e o seu material genético encontra-se condensado em 

uma nucleoproteína denominada core (Rizzi, 2006). 

 Durante a infecção pelo baculovírus, são formados dois tipos de progênie viral: os 

budded vírus e os vírus oclusos (Granados e Williams, 1986). Eles se diferem em forma de 

brotamento e liberação dos nucleocapsídeos. Após a montagem do nucleocapsídeo no núcleo, 

e liberação para o citoplasma, os budded vírus migram através da membrana plasmática, 

adquirindo assim o envelope viral. Esses vírus são responsáveis pela infecção célula a célula. 

Os vírus oclusos, no núcleo são envoltos em uma matriz denominada poliedrina, a qual 

contribui para uma maior estabilidade do vírus na natureza. Esses vírus são responsáveis pela 

infecção primária, ou seja, a infecção da lagarta no meio ambiente. No entanto, a poliedrina 

não é necessária para a biogênese do vírus em cultura celular (Castro et al., 1999). 

 

1.3.2.2 Os baculovírus recombinantes 

 O sistema de expressão baculoviral é constituído de um vetor viral que permite a 

clonagem e a expressão de genes heterólogos em células de inseto da ordem lepdoptera ou 

mesmo no próprio inseto (Roy et al., 1997). 

 Nos vetores baculovirais, o gene da poliedrina foi excluído para que, no seu lugar, 

pudesse ser inserido o gene de interesse. O promotor do gene poliedrina é um promotor forte 

e não constitutivo. Os genes que estão sob a ação desse promotor começam a ser expressos 24 

horas pós-infecção, com picos de expressão que se estendem até 96 horas (O’ Reilly et al., 

1992).  

 O sistema de expressão em células de lepidóptera, utilizando vetores baculovirais é 

bastante vantajoso, pois expressa proteínas heterólogas em altos níveis; possui promotores 

fortes e ativos durante a fase tardia da infecção viral, possui a capacidade de clonagem de 

grandes insertos (15.000 pares de base), é eficiente na expressão de genes eucariotos e é de 

fácil manuseio em laboratório (Castro et al., 1999). 

 O sistema de expressão de baculovírus em células de insetos é apropriado para a 

síntese de proteínas eucarióticas, pois permite o enovelamento da estrutura da proteína, a 

formação de pontes dissulfídicas, oligomerização, modificações pós-traducionais (incluindo 
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clivagem de peptídeo sinal, clivagem proteolítica, N-glicosilação, O-glicosilação, acilação, 

amidação, fosforilação e carboximetilação), similares às produzidas em células de mamíferos 

(Castro et al., 1999). 

 O sistema de expressão baculoviral permite a expressão de uma única proteína, assim 

como, de múltiplas proteínas ou mesmo quimeras, através da co-infecção de culturas com 

vários baculovírus recombinantes.  

 Atualmente, os vetores baculovirais têm sido muito utilizados para a obtenção de 

VLPs em células de inseto, como, por exemplo, os dodecaedros recombinantes.  

 Os VLPs obtidos em sistema baculoviral podem ser utilizados em diversos processos, 

tais como verificar a montagem das proteínas virais na ausência do vírus infeccioso, produção 

de antígenos para ensaios de imunização, produção de proteínas para o desenvolvimento de 

kits de diagnóstico e produção de quimeras para estudos de interação com células (Maranga et 

al., 2002; Noad e Roy, 2003; Petry et al., 2003; Garcea e Gissman, 2004).  

Fender et al.(1997) utilizaram o sistema de expressão baculoviral para a obtenção de 

dodecaedros de HAdV-3 recombinantes. Após as análises por microscopia eletrônica, foi 

verificado que os dodecaedros foram expressos, montados corretamente e em grande 

quantidade, ressaltando a eficiência do sistema de expressão. 

 Neste trabalho, foi utilizado o sistema de expressão baculoviral para a obtenção de 

dodecaedros recombinantes base-Ad3 contendo as fibras curta e longa do HAdV-41. 

 Acreditamos que a utilização destas quimeras em ensaios de interação com células 

permissivas ao HAdV-41 elucidará importantes questões, tais como: melhor compreensão da 

interação desse vírus com as células, tropismo e até mesmo o reconhecimento de um receptor 

pela fibra curta. O estabelecimento da função da fibra curta poderá levar ao desenvolvimento 

de vetores de terapia gênica direcionada ou mesmo ao desenvolvimento de vetores vacinais 

administrados por via-oral. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 Após a padronização das técnicas de cultivo e purificação do HAdV-41, foi obtido um 

estoque viral composto de partículas virais completas (capsídeo íntegro e presença das 

duas fibras, distribuídas alternadamente) com um título viral bastante satisfatório. A 

cinética de infecção do HAdV-41 em células HEK-293 (comparada com a cinética de 

infecção do HAdV-2) apresentou um ciclo infectivo mais lento, com acúmulo de 

partículas virais na célula a partir de 72 horas até 156 horas pós infecção e liberação 

da progênie viral por mecanismo não lítico;  

 

 Os dodecaedros base-Ad3+FC-Ad41, baseRGEHS-Ad3+FC-Ad41 e base-Ad3+FL-

Ad41 foram obtidos por co-expressão em células High Five™; 

 

 Após análise dos dodecaedros por microscopia eletrônica de transmissão, foi 

observada a montagem completa do dodecaedro base-Ad3+FC-Ad41 (composto pela 

base do HAdV-3 e pela fibra curta do HAdV-41, uma por base), e a montagem 

incompleta do dodecaedro base-Ad3+FL-Ad41 (composto pela base do HAdV-3 e 

pouca fibra longa do HAdV-41, apenas em algumas bases); 

 

 Nos ensaios de interação do dodecaedro baseRGEHS-Ad3+FC-Ad41, concluiu-se que 

a proteína FC talvez não desempenha função nas etapas de adsorção e penetração em 

células HEK-293 e CaCo2 não diferenciadas. Após a exposição da fibra curta à 

enzima pepsina, foi verificado que essa proteína foi clivada, com a liberação de um 

peptídeo de 6 kDa. Esse resultado pode ser um indício de que a proteína fibra curta do 

HAdV-41 expõe epítopos após a sua proteólise por pepsina, que podem favorecer a 

interação desse vírus com outros receptores no trato gastro-intestinal. 
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