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Resumo 

No presente trabalho, investigamos a filodinâmica de três modelos virais diferentes, utilizando 

técnicas baseadas em verossimilhança e inferência bayesiana.  Dois desses são flavivírus com genoma 

de RNA fita simples e senso positivo.  O terceiro é um bunyavírus com genoma tri-segmentado de 

RNA fita simples com senso negativo.  Estes diferentes modelos permitiram estudar diferentes 

mecanismos promotores de diversidade viral, reagrupamento de segmentos genômicos (“shift”) e 

mutação (“drift”), que atuam em diferentes granularidades.  Descrevemos pela primeira vez o 

espalhamento geográfico das linhagens de vírus Zika (ZIKV) em um nível continental, assim como 

ocorrência de recombinação e associação entre padrões de glicosilação e vetores.  Para o flavivírus da 

encefalite transmitida por carrapatos (TBEV), investigamos seu espalhamento e encontramos 

evidências que corroboram a hipótese de circulação viral restrita a focos na Europa central.  As análises 

sobre o vírus da Febre da Grande Fenda Africana (RVFV) apontaram a ocorrência de reagrupamento de 

segmentos genômicos e também ajudaram a elucidar sua dispersão do leste do continente africano para 

o oeste, encontrando-se diversas introduções no Senegal e Mauritânia.  Aparentemente, este vírus teve 

a entrada facilitada nesses países por uma região que funciona como um centro de dispersão (“hub”) 

por ser encontro de rotas migratórias de animais.  Ademais, investigamos a ocorrência de rearranjos de 

segmentos genômicos de RVFV e também estudamos as diferenças nas dinâmicas evolutivas de cada 

segmento. 
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Abstract 

 
In this study, we investigated the phylodynamics of three different viral models, using techniques based 

on maximum likelihood and Bayesian inference methods. Two of these viruses are flaviviruses, whose 

genomes are formed by a single-stranded positive-sense RNA molecule. The third is a Bunyavirus with 

tri-segmented single-stranded RNA genome with negative sense. These different models allowed us to 

investigate two different mechanisms to promote viral diversity, (i) recombination of genomic 

segments ("shift") and (ii) mutation ("drift"), therefore exploring different levels of granularity of 

evolutionary process.  We described for the first time the geographic spread of Zika virus (ZIKV) 

strains in a continental level, as well as, the occurrence of recombination and association between 

glycosylation patterns and vectors. For the other Flavivirus, tick-borne encephalitis virus (TBEV), we 

investigated its spreading and found evidences to support the hypothesis that viral circulation is very 

constrained by the foci in central Europe. The analyses about the Rift Valley Fever Virus (RVFV) 

revealed the occurrence of reassortment of genomic segments and their dispersal from eastern Africa to 

the west, with several introductions to Senegal and Mauritania. Apparently, the entry of RVFV in these 

countries was facilitated by the region of Kedougou, where several migratory routes of animals 

converge. This place maybe works as a hub to spread RVFV for West Africa.  Moreover, we also 

investigated the differences in evolutionary dynamics of each genomic segment of RVFV. 
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Lista de Abreviações 

 
3'NCR	   	   Região	  não	  codificante	  3’	  
AI	   	   Índice	  de	  associação	  
BA	   	   Bandia	  
BF	   	   Burkina-‐Faso	  
BF	   	   Fatores	  de	  Bayes	  
BSP	   	   plotes	  de	  skyrides	  bayesianos	  
BSSVS	   	   seleção	  variável	  de	  busca	  estocástica	  bayesiana	  
C	   	   Proteína	  do	  Capsídeo	  
C	   	   Segmento	  curto	  
CF	   	   República	  Centro-‐Africana	  
CHKV	   	   Vírus	  Chikungunya	  
CTMC	   	   Cadeia	  de	  Markov	  tempo	  contínua	  
DA	   	   Dacar	  
DE	   	   Dezidougou	  
DENV	   	   Vírus	  Dengue	  
E	   	   Proteína	  do	  Envelope	  
FM	   	   Estados	  Federados	  da	  Micronésia	  
GTR	   	   Tempo	  reversível	  generalizado	  
HPD	   	   Densidades	  probabilísticas	  mais	  altas	  no	  intervalo	  de	  95	  %	  
I	   	   Isoleucina	  
KE	   	   Kedougou	  
Km	   	   Quilômetro	  
L	   	   Segmento	  longo	  
LEMB	   	   Laboratório	  de	  Evolução	  Molecular	  e	  Bioinformática	  
lnL	   	   Logarítmico	  natural	  da	  Verossimilhança	  
M	   	   Segmento	  médio	  
MC	   	   Tamanho	  dos	  clados	  monofiléticos	  
MCC	   	   Máxima	  credibilidade	  de	  clados	  
MCMC	   	   Algoritmo	  de	  Monte	  Carlo	  aplicado	  a	  Cadeias	  de	  Markov	  
MY	   	   Malásia	  
N	   	   Proteína	  do	  Nucleocapsídeo	  
Ne.g	   	   Tamanho	  populacional	  efetivo	  vezes	  o	  tempo	  geracional	  
NG	   	   Nigéria	  
NS	   	   Proteína	  não-‐estrutural	  
NS1	   	   Proteína	  não-‐estrutural	  1	  
NS2	   	   Proteína	  não-‐estrutural	  2	  
NS3	   	   Proteína	  não-‐estrutural	  3	  
NS4	   	   Proteína	  não-‐estrutural	  4	  
NS5	   	   Proteína	  não-‐estrutural	  5	  
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prM	   	   Proteína	  Pré-‐membrana	  
PS	   	   Valor	  de	  parcimônia	  
PST	   	   Conjunto	  de	  árvores	  filogenéticas	  obtidas	  a	  posteriori	  
RNA	   	   Ácido	  Ribonucleico	  
RVFV	   	   Vírus	  da	  Grande	  Fenda	  Africana	  
SA	   	   Saboya	  
SLAC	   	   Contagem	  única	  de	  ancestral	  por	  verossimilhança	  	  
SS	   	   Sokala-‐Sobara	  
ssRNA	   	   RNA	  de	  fita	  simples	  
T	   	   Treonina	  
TBEV	   	   Vírus	  da	  Encefalite	  Transmitida	  por	  Carrapatos	  
UG	   	   Uganda	  
YFV	   	   Vírus	  da	  Febre	  Amarela	  
ZIKV	   	   Vírus	  Zika	  
 
 
  



	  

 11 

Introdução 

 

Uma das preocupações mais fundamentais da Biologia como ciência é a classificação biológica, 

sendo alvo de preocupação de filósofos e cientistas desde o período clássico, quando já se percebe uma 

nítida intenção de encapsular os seres vivos em classes para os estudar.  Por exemplo, Aristóteles 

propõe uma teoria de definição em que a melhor maneira de se criar uma definição é encontrar o grupo 

próximo em que a característica definidora reside, ou seja, pode-se inferir dessa afirmação uma 

tendência a se agrupar os seres vivos em categorias limitadas por características compartilhadas pelos 

membros do grupo.   Para ter valor discriminatório esta característica deve ser essencial para se 

distinguir entre as categorias, obedecendo a condição de differentia.  O sistema classificatório de 

Aristóteles também se destaca dos seus predecessores pela orientação funcional em que ele se sustenta, 

além da estrutura hierárquica entre os  graus de descrição: gênero e espécie (ARISTOTLE, 2004, 

2012).   

Apesar da óbvia utilidade de organização didática da categorização biológica, ressalvas devem 

ser feitas ao uso indiscriminado do termo espécie que segundo Darwin em sua obra prima em 1872 - A 

Origem das Espécies - parece ser um termo convenientemente aplicado arbitrariamente a um grupo de 

indivíduos muito semelhantes entre si  (DARWIN, 2004).   Portanto, um sistema classificatório 

baseado exclusivamente em compartilhamento de características pode não ser informativo sobre os 

processos de especiação subjacentes que produziram os padrões observados.  A única figura presente 

na sexta edição de A Origem das Espécies (reproduzida na Figura 1) expõe uma árvore teórica de 

relações entre organismos hipotéticos, relacionado a existência dos níveis taxonômicos à separação 

entre as espécies e variedades e sua subsequente divergência e extinção (TASSY, 2011).  Este é o 

motivo pelo qual a árvore de Darwin é considerada um esquema tanto de padrões quanto de processos, 

padrão de relações de descendência e processo de diversificação.  Os processos que ligam o passado ao 

presente de um sistema, eles podem ser de dois tipos: (i) destruidor ou (ii) conservador da informação 

(Figura 2), dificultando inferências a respeito deles baseadas em padrões observados no presente 

(SOBER, 1988).   
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Figura 1.  Árvore filogenética teórica de Darwin.  Esta ilustração representa tanto um esquema de 

padrão (padrão de descendência) quanto de processo (processo de diversificação).  Figura retirada e 

modificada de: (TASSY, 2011). 

 

 

 
Figura 2.  Esquema ilustrativo sobre a qualidade dos processos que ligam estados passados de um 

sistema ao presente.  No lado esquerdo, observa-se um processo destruidor da informação, enquanto 

no lado direito conserva-se a informação. Esta figura foi inspirada em: (SOBER, 1988). 

 

 

Não obstante, os fundamentos do conceito moderno de filogenias podem também ser creditados 

a Darwin, uma vez que na sexta e última edição de sua obra-prima ele incluiu o termo Filogenia recém 
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cunhado por Ernst Haeckel em 1866 e também dois conceitos estabelecidos por Lankester em 1870 

(Figura 3): (i) homogenia, i. e., semelhança devido a descendência o que conhecemos atualmente por 

homologia e (ii) homoplasia, i.e., semelhança não relacionada a descendência (TASSY, 2011).  

Portanto, as bases dos conceitos que embasariam as noções do que conhecemos atualmente por 

filogenia foram estabelecidas no fim do século XIX, junto à teoria mais aceita de evolução natural 

proposta por Charles Darwin. 

 
Figura 3.  Homologia versus homoplasia.  Esta ilustração demonstra relações homólogas e 

homoplásticas da característica ‘C’.  No clado ‘1’ C é homólogo, pois existe também no ancestral dos 

terminais.  Uma situação que se repete no clado 2.  No entanto, ao se comparar estes dois clados a 

característica ‘C’ é homoplástica, uma vez que ela não está presente no ancestral comum mais recente, 

o nó ‘3’.  Portanto, as linhagens ‘1’ e ‘2’ independentemente mudaram da característica ‘B’ para ‘C’.  

Imagem retirada e modificada de (HALL, 2003) 

 

No que concerne aos vírus, o sistema de classificação mais aceito (Figura 4), proposto por 

David Baltimore, agrupa-os em famílias de acordo com a natureza do genoma e tipo de estratégia de 

replicação (BALTIMORE, 1971).  Neste sistema os vírus cujos genomas são constituídos por uma 

única fita de ácido ribonucleico (ssRNA) são classificados de acordo com o senso em positivos 

(ssRNA+) e negativos (ssRNA-).  Estas duas classes, IV e V respectivamente, diferem principalmente 

na forma como se processa a tradução das proteínas virais.  Os ribossomos da célula hospedeira 

acessam diretamente o ssRNA+ dos vírus do grupo IV, já os vírus do grupo V necessitam transcrever 

seus ssRNA- em uma molécula complementar com senso positivo, possibilitando seu reconhecimento 

pelos ribossomos.  Comodamente, a evolução rápida de vírus de RNA os torna um modelo apropriado 

para inferências filodinâmicas, uma vez que estes eventos estão inseridos em uma reduzida escala 

temporal (HOLMES; GRENFELL, 2009) e datas de isolamento podem ser usadas, com relativa 
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confiabilidade, como calibradores temporais.  Objetivando-se comparar a evolução das duas diferentes 

classes virais (IV e V), escolhemos como modelo dois flavivírus (ssRNA+) e um bunyavírus (ssRNA-).   

 

Figura 4.  Esquema da classificação de Baltimore.  Para estudar evolução de vírus de RNA 

escolhemos representantes de duas classes, flavivírus do grupo IV e buniavírus do grupo V.  Figura 

retirada e modifica de: http://viralzone.expasy.org/all_by_species/254.html. 

 

As mudanças genéticas que acontecem nos vírus de RNA ocorrem basicamente devido a dois 

mecanismos bem conhecidos (Figura 5): (i) mutações pontuais, drift, e (ii) rearranjos de fragmentos 

genômicos, shift. Estes últimos podem ser de dois tipos: recombinação, processo em que ocorre a 

quebra e junção de partes do material genético de origens distintas ou permuta de segmentos genéticos 

inteiros, no caso de vírus com genoma segmentado como os Buniavirus (SIMON-LORIERE; 

HOLMES, 2011). 
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Figura 5.  Mudanças em ampla escala que ocorrem em flavivírus e buniavírus.  No lado direito, 

esquema representativo de recombinação, onde a RNA polimerase troca de fita molde durante a síntese 

de uma nova cadeia.  No lado esquerdo, permuta de segmentos inteiros durante a montagem da 

partícula viral.  O último evento pode ocorrer em buniavírus, cujos genomas são formados por três 

segmentos.  Figura retirada e modificada de (SIMON-LORIERE; HOLMES, 2011). 

 

 

Flaviviridae 

Esta família viral pertence ao grupo IV da classificação de Baltimore (Figura 4), o genoma 

consiste em uma única fita de RNA de sentido positivo com tamanho aproximado de 11 mil pares de 

base, encapsidado na extremidade 5’.  Ele é flanqueado por duas regiões não codificantes (5’ e 3’) e 

possui uma única fase de leitura que codifica uma única poli proteína: 5’-C-prM-E-NS1-NS2A-NS2B-

NS3-NS4A-NS4B-NS5-3’ (CHAMBERS et al., 1990; KUNO; CHANG, 2007), clivada em proteína do 

capsídeo, proteína de membrana, envelope, proteínas não estruturais (Figura 6A).  Interessantemente, 

percebe-se uma tendência dos genes virais a se organizar espacialmente no genoma de acordo com a 

função desempenhada.  Os genes que codificam proteínas estruturais se localizam mais próximos à 

extremidade 5’, seguidos pelos não-estruturais (Figura 6A). 

As partículas dos vírus desta família são envelopadas, esféricas e tem aproximadamente 50 nm 

de diâmetros (Figura 6B).  Possuem apenas três proteínas estruturais (Figura 6), capsídeo (C), 
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membrana (M) e envelope (E). A simetria icosaedrica da partícula parece ser conferida pelo arranjo 

entre as duas proteínas de superfície, E e M (LINDENBACH; RICE, 2003).   

 

 
Figura 6. A) Representação esquemática do genoma de flavívirus. B) Ilustração do vírion de 

flavivírus.  A figura A foi retirada e modificada de (GUZMAN et al., 2010) e figura B foi retirada e 

modificada de http://viralzone.expasy.org/all_by_species/24.html. 

 

As três proteínas estruturais são transcritas primeiro.  O capsídeo (C) é formado por uma 

proteína muito básica de aproximadamente 11kDa.  Os resíduos carregados que provavelmente 

interagem com o RNA viral são agrupados nos termini amina e carboxi, sendo separados por domínios 

hidrofóbicos que mediam a associação com a membrana.  Ademais, o C-terminal da proteína C também 

contém uma âncora hidrofóbica que serve como um peptídeo de sinal para a translocação do precursor 

da proteína M (prM) no retículo endoplasmático (RE), onde a prM é clivada na sua forma madura M 

que forma o vírion (Figura 6B).  Relata-se também um função semelhante a ama de leite da fração pr da 

proteína prM para o envelope viral (LINDENBACH; RICE, 2003).  Esta última proteína estrutural, E, é 

formada por uma proteína de 53 kDa, dimérica (Figura 5B) e N-glicosilada que intermedia a ligação e 

fusão com a membrana celular do hospedeiro (MODIS et al., 2004). Além de participar da resposta 

imune humoral protetora pelo estímulo a neutralização mediada por anticorpos (CHEN; MAGUIRE; 
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MARKS, 1996). Cada subunidade monomérica do envelope é composta de três domínios distintos. O 

domínio I é uma estrutura de barril β paralelamente orientado a membrana viral. O domínio II é 

composto por um par de loops descontínuos e um deles que apresenta uma estrutura altamente 

conservada entre os flavivírus funcionando como um peptídeo de fusão interno, estabilizado por três 

pontes dissulfeto. Ao domínio III é atribuída a função de interagir com receptores celulares para entrada 

na célula e também é sugerido que contém resíduos responsáveis pela determinação da resposta do 

hospedeiro, tropismo e virulência entre flavivírus (REY et al., 1995). Também se encontra nesta região 

os mais importantes epítopos para a neutralização por anticorpos protetores. Mutações neste domínio 

têm implicações relevantes no potencial de virulência (WEAVER; VASILAKIS, 2009). 

Entre as proteínas não estruturais (Figura 6A), a proteína NS1 é dimérica, com 46 kDa, N-

glicosilada, e existe nas formas intra e extracelulares (JACOBS et al., 2000). A proteína NS2A tem 22 

kDa e está envolvida nas mudanças entre o empacotamento do RNA e a replicação como também 

possivelmente em efeitos antagonistas ao interferon (KHROMYKH et al., 2001; MUÑOZ-JORDAN et 

al., 2003).  NS2B tem 14 kDa é ligada a membrana e associada a NS3 forma o complexo de proteases 

viral, ainda atua como cofator na ativação de NS3 (ERBEL et al., 2006).  NS3 é uma proteína 

multifuncional de 70 kDa com atividade de serina protease, helicase e RNA trifosfatase. Também está 

envolvida no processamento da poliproteína viral e na replicação do RNA (LI et al., 1999).  NS4A e 

NS4B são pequenas proteínas hidrofóbicas de 16 e 27 kDa respectivamente que inibem a sinalização do 

interferon (JONES et al., 2005).  NS5 é uma grande proteína multifuncional de 103 kDa com atividades 

de processamento do RNA viral (adição do cap), RNA polimerase dependente de RNA, indução de 

interleucina oito e localização nuclear (EGLOFF et al., 2002). 

A família Flaviviridae se divide em três gêneros: (i) Flavivirus (setor azul na Figura 7), (ii) 

Hepacivirus (setor rosa na Figura 7) e (iii) Pestivirus (setor verde na Figura 7).  Embora os dois últimos 

gêneros tenham estratégias de replicação semelhantes aos Flavivirus, eles representam grupos 

antigenicamente distintos e não são transmitidos por artrópodes. Provavelmente, Hepacivirus e 

Pestivirus divergiram a muito tempo dos Flavivirus (CALISHER; GOULD, 2003).  Diante disto, 

decidimos representar nesta tese somente os vírus protótipos da família, i.e., o gênero Flavivirus.  

Inclusive, existe uma nítida separação filogenética no interior do gênero Flavivirus entre os vírus que 

são transmitidos por ácaros (tick-borne representados pelo setor vermelho na Figura 7) e por mosquitos 

(mosquito-borne representados pelo setor amarelo na Figura 7).  Não obstante, alguns dos membros 

desta família viral são agentes causais de importantes epidemias, como Dengue (DENV) e Febre 

Amarela (YFV).  Inclusive, o nome da família se refere ao vírus da febre amarela, uma vez que a 

palavra flavus em latin significa amarelo.  Neste trabalho de doutorado, investigamos um possível vírus 

emergente espalhado majoritariamente pela África e sudeste asiático, vírus Zika (ZIKV), e outro 
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endêmico da Europa central, vírus da encefalite transmitido por carrapatos (TBEV), representando os 

dois principais grupos de Flavivirus. 

 
Figura 7.  Relações filogenéticas na família Flaviviridae a partir da sequencia proteica da 

poliemrase viral.  O setor azul demarca o gênero Flavivirus; o rosado, Hepacivirus e o verde, 

Pestivirus.  O gênero Flavivirus foi colorido internamente para realçar o espectro de hospedeiros dos 

vírus: vírus que infectam somente insetos em laranja, sem artrópode vetor conhecido em roxo, 

transmitidos por mosquitos em amarelo e transmitidos por carrapatos em vermelho.  Figura modificada 

e adaptada de (LOBO et al., 2009). 

 

Vírus Zika 
 O vírus Zika (ZIKV) é um arbovírus membro da família Flaviviridae e gênero Flavivirus.  O 

vírus é geralmente transmitido por mosquitos e seu ciclo natural de transmissão na África envolve 

majoritariamente vetores silvestres do gênero Aedes (Ae.furcifer, Ae. taylori, Ae. luteocephalus, Ae. 

vittatus, Ae. opock e Ae. africanus) e macacos (Figura 8).  Humanos são ocasionalmente infectados, 

com consequências abrangendo desde a ausência de sintomas a uma síndrome semelhante a gripe por 

Influenza associada a febre, dor de cabeça, artralgia, mialgia, anorexia e astenia (BEARCROFT, 1956; 

FAGBAMI, 1979; OLSON et al., 1981; SIMPSON, 1964).  Estes achados clínicos são similares aos 
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encontrados na febre por Dengue (DENV) e Chikungunya (CHKV), sendo necessário o diagnóstico 

diferencial entre essas doenças.   

 
Figura 8.  Ciclo de transmissão de vírus Zika na África.  O vírus é mantido em um ciclo silvestre 

nas florestas, onde infecta principalmente macacos sendo transmitidos por espécies silvestres de 

mosquitos. Ocasionalmente, mosquitos peridomésticos podem se alimentar de animais na floresta e 

fazer o elo entre humanos no ambiente próximo a habitações humanas.  Em seguida, o vírus pode se 

estabelecer em um ambiente domiciliar, inclusive já foi mostrado que ZIKV é transmitido por 

mosquitos que vivem no ambiente doméstico como Aedes aegypti.  Imagem modificada do original que 

foi cedida por Oumar Faye do Instituto Pasteur de Dacar.  

 

O ZIKV foi isolado pela primeira vez em 1947 em um macaco sentinela na floresta de Zika em 

Uganda, no ano seguinte o vírus foi novamente isolado em uma amostra de Aedes africanus 

proveniente do mesmo local (DICK; KITCHEN; HADDOW, 1952).  Desde então, inquéritos 

sorológicos e entomológicos tem reportado esta virose no continente africano e no sudeste asiático 

(BARBOZA et al., 2008).  A primeira epidemia descrita fora da África ocorreu em 2007 na Micronésia, 

resultando em 99 casos confirmados no período de dois meses (LANCIOTTI et al., 2008).  Este surto 

evidencia a capacidade de febre por Zika se tornar uma doença emergente, a possibilidade de falso 

diagnóstico com Dengue pode atrapalhar a identificação de uma epidemia (HAYES, 2009).  Ademais, 

evidências recentes sugerem que podem haver outras vias de transmissão que não exijam mosquitos 

vetores, como a via por contato sexual (FOY et al., 2011).  No fim de 2013, outra epidemia fora da 

África foi reportada na polinésia francesa com mais de 35 mil casos, alertando autoridades de saúde 

para o potencial de espalhamento pandêmico desta virose que também foi identificada na Nova 

Caledônia, Ilhas Cook e Ilha de Páscoa (MUSSO; NILLES; CAO-LORMEAU, 2014). 
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Figura 9.  Distribuição geográfica de Zika no mundo.  Regiões onde ZIKV foi isolado em humanos 

estão coloridas em vermelho.  Os lugares com apenas evidência sorológica estão marcados em tons 

pálidos de rosa. Figura retirada e modificada de:  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zika_virus.png. 

 

No oeste da África, o programa de vigilância sorológica e entomológica reporta a circulação 

periódica de ZIKV desde 1968 (http://www.pasteur.fr/recherche/banques/CRORA/).  Um total de 606 

ocorrências de ZIKV foram notificados no período de 1968 e 2002. Destes, 594 foram reportados em 

material entomológico, três em primatas não humanos e nove em humanos.  Não obstante, pouco se 

compreende a respeito das relações genéticas entre essas amostras virais.  Portanto, apresentamos nesta 

tese a primeira caracterização filogeográfica dos isolados de ZIKV do oeste da África, enfatizando a 

circulação regional da virose no Senegal e na Costa do Marfim.  Utilizamos sequências nucleotídicas de 

42 isolados virais amostrados em mosquitos, humanos e outros mamíferos durante o período de 1947 a 

2007. 

 

 

Vírus da Encefalite Transmitida por Carrapatos 

Os vírus de encefalite transmitidos por carrapato (TBEV), Tick-Borne Encephalitis Virus em 

inglês, são também classificados na família Flaviviridae, devido a estrutura e genoma viral 

característicos.  Formam um grupo distinto dos flavivírus transmitidos por mosquitos (DOBLER et al., 
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2012).  A patologia associada, encefalite transmitida por carrapato (TBEV), é caracterizada por 

meningite asséptica acompanhada por febre alta, cefaleias, náuseas, êmese e vertigem, e representa um 

dos mais importantes acometimentos do sistema nervoso central nos países da Europa central e 

ocidental (KAISER, 2012).   Em concordância com o nome, o vírus é primariamente transmitido por 

carrapatos para hospedeiros vertebrados (Figura 10), principalmente pequenos roedores na Europa 

central (Figura 11) (WEIDMANN et al., 2006).  Humanos e aves podem ser hospedeiros incidentais 

(DOBLER et al., 2012). 

A diversidade de hospedeiros possibilita um complexo ciclo de transmissão, repercutindo nos 

padrões de espalhamento e endemicidade desta virose na Europa (Figura 10 e 11).  Aparentemente, o 

TBEV pode ser carreado a longas distâncias por aves migratórias (HOOGSTRAAL et al., 1963; 

WALDENSTRÖM; LUNDKVIST, 2007) e mantido endêmico infectando pequenos roedores (KNAP 

et al., 2012) em áreas delimitadas, focos locais (LABUDA et al., 2002), sob um regime de evolução 

local (WEIDMANN et al., 2011).  Objetivando compreender como estes vírus se dispersam dentro de e 

entre os focos, sequências parciais dos envelopes virais foram empregadas para investigar diversidade 

genética local e geral, regimes de dispersão viral na Europa central e investigar evidências de focos 

locais deste vírus na Europa central. 
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Figura 10.  Ilustração esquemática do ciclo de transmissão de Vírus da Encefalite Transmitida 

por Carrapatos.   Humanos são infectados ocasionalmente quando adentram o habitat de carrapatos e 

roedores, por exemplo, ao realizar atividades como ecoturismo e manipular alimentos de origem 

animal.  Figura retirada e modificada de (PFEFFER; DOBLER, 2010). 

 

 

 
Figura 11.  Distribuição de linhagens do Vírus da Encefalite Transmitida por Carrapatos na 

Eurásia.  As áreas foram coloridas de acordo com a linhagem predominante na região analisada.  

Figura retirada e modificada de http://en.wikipedia.org/wiki/Tick-borne_encephalitis. 

 

Bunyaviridae 

Estes vírus apresentam um genoma de RNA de fita simples dividido em três segmentos: longo 

(L), médio (M) e curto (S do inglês Small) (Figura 12).  O segmento L codifica uma RNA polimerase 

dependente de RNA (MÜLLER et al., 1994), o segmento M codificada as glicoproteínas de envelope 

GN e GC e também duas proteínas não-estruturais (NSm) de 14 e 78 kDa (Figura 12), respectivamente 

(COLLETT et al., 1985).  O segmento S, somente em Phlebovirus e Tospovirus, caracteriza-se por uma 

estratégia de codificação em ambos os sentidos, uma vez que codifica a proteína de nucleocapsídeo (N) 

no sentido positivo 5'-3' e no sentido negativo 3'-5' a proteína não-estrutural (NSs) (GIORGI et al., 

1991) (Figura 12).  A última proteína está relacionada com imunidade inata de mamíferos, por interferir 

nas vias de expressão do gene do Interferon (BILLECOCQ et al., 2004).   
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Figura 12.  Representação esquemática de partícula viral e genoma segmentado de Phlebovirus.  

Figura retirada e modificada de (PEPIN et al., 2010).   

 

 

De acordo com o comitê internacional para taxonomia de vírus (http://www.ictvonline.org/), a 

família Bunyaviridae não é incluída em nenhuma ordem e possui cinco gêneros conhecidos (Figura 13): 

(i) Hantavirus com 24 espécies, (ii) Tospovirus com nove espécies, (iii) Orthobunyavirus com 48 

espécies, (iv) Nairovirus com sete espécies e (v) Phlebovirus com nove espécies.  Como exemplo desta 

família, estudamos o vírus da Febre da Grande Fenda Africana (RVFV) que é a espécie mais conhecida 

do gênero Phlebovirus e possui uma grande importância médica e veterinária, tendo sido isolado no 

Quênia pela primeira vez na década de 1930. 
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Figura 13.  Relações filogenéticas na família Bunyaviridae.  Os cinco gêneros descritos pelo ICTV 

estão coloridos de acordo.  Esta árvore foi inferida a partir da sequências proteicas da RNA polimerase 

viral, utilizando o programa FastTree (PRICE; DEHAL; ARKIN, 2010). 

 

Vírus da Febre de Grande Fenda Africana 

O vírus da Febre da Grande Fenda Africana, Rift Valley Fever virus (RVFV) em inglês, família 

Bunyaviridae, gênero Phlebovirus, está relacionado a epidemias de elevada magnitude afetando 

rebanhos e humanos por todo o continente africano.  Desde a primeira década do século XX há relatos 

sobre uma doença semelhante em ovinos.  No entanto, o vírus foi isolado somente no ano de 1931, em 

um uma fazenda de ovelhas localizada na porção queniana da grande fenda africana (DAUBNEY; 

HUDSON, 1932; FINDLAY; DAUBNEY, 1931).  O primeiro surto fora da África foi reportado na 

península arábica, em 2000 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000). 

RVFV é primariamente transmitido entre animais e humanos por mosquitos do gênero Aedes 

(Figura 14), podendo causar surtos geralmente caracterizados por numerosos abortos e óbitos em 

rebanhos caprinos e ovinos (GOULD; HIGGS, 2009; HOOGSTRAAL et al., 1979; LAUGHLIN et al., 

1979; MEEGAN, 1979; PEPIN et al., 2010).  Os primeiros registros na década de 1930 referem-se a 

numerosos abortos em ovelhas recém introduzidas no Quênia.  Possivelmente, a introdução brusca de 
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uma grande população de hospedeiros susceptíveis relaciona-se com o intercâmbio do ciclo silvestre 

para o epidêmico (HANOTTE et al., 2002; PEPIN et al., 2010).  Ademais, existem evidências de 

correlação positiva entre alterações climáticas e emergência de RVFV (Figura 14). Por exemplo, na 

região do chifre da África, pluviosidade e incidência parecem estar correlacionados (ANYAMBA et al., 

2010).  Todavia, este padrão não é observado no oeste africano ao sul do Saara, onde o vírus parece 

estar em um ciclo enzoótico (TRAORÉ-LAMIZANA et al., 2001; ZELLER et al., 1997).  Ademais, as 

alterações climáticas recentes como aumento de pluviosidade e temperatura podem propiciar a 

disseminação de vetores (GOULD; HIGGS, 2009), o que tem estimulado avaliações de risco do 

espalhamento desta virose para outros continentes (CHEVALIER et al., 2010; HARTLEY et al., 2011). 

Assim como em outros Buniavírus, o genoma tri-segmentado de RVFV permite a ocorrência de 

reagrupamento (SALL et al., 1999; SIMON-LORIERE; HOLMES, 2011), que pode ser uma maneira 

de promover diversidade genética (Figura 5).  Dado que o sucesso deste evento requer diferentes vírus 

co-infectando um hospedeiro e RVFV é capaz de infectar uma ampla gama de mamíferos com sucesso, 

ovinos, caprinos, bovinos, equinos e bufalinos, assim como dípteros vetores (PEPIN et al., 2010), o 

reagrupamento de segmentos genômicos pode ter sido um evento recorrente na disseminação do vírus 

ao longo do século XX.  Não obstante, a organização segmentada do genoma permite que os segmentos 

tenham experimentado distintas histórias evolutivas devido a diferentes pressões seletivas (RAMBAUT 

et al., 2008).  Embora tenha sido previamente demonstrado que o reagrupamento genético ocorre na 

natureza (SALL et al., 1999), estimativas deste evento se tornaram difíceis devido à reduzida 

disponibilidade de sequências de localidades distintas como o oeste da África.  Estudos recentes 

reportaram ausência de evidências de reagrupamento genômico (BIRD et al., 2007) e algumas 

inferências filogenéticas foram realizadas sem considerar a ocorrência deste evento, utilizando 

concatenados de sequências (NDERITU et al., 2011). 
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Figura 14.   Ciclo de transmissão de RVFV.   Neste esquema nota-se três níveis de transmissão e o 

papel dos hospedeiros em cada um deles.  No topo da figura, retrata-se o ciclo de transmissão endêmica 

com transmissão trans-ovariana em mosquitos que responsável pela manutenção de RVFV no ambiente 

em períodos de estiagem.  No centro da figura, a transmissão epizoótica em que humanos e ruminantes 

são infectados após uma explosão populacional de mosquitos vetores, geralmente relacionada a 

aumento da pluviosidade.  No a parte inferior, o ciclo epidêmico, grande transmissão entre humanos, 

que é raro e pode ocorrer por contato com materiais infectados derivados de animais e também por 

mosquitos.  Figura retirada e modificada de (PFEFFER; DOBLER, 2010). 
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A doença permaneceu como preocupação veterinária, até causar uma extensiva epidemia no 

Egito em 1977 (HOOGSTRAAL et al., 1979; LAUGHLIN et al., 1979), onde causou aproximadamente 

um milhão de infecções humanas, 600 óbitos e severas epizootias (MARTIN et al., 2008).  Em seguida, 

estudos adicionais sobre a transmissão de RVFV expuseram outros surtos em países da África 

subsaariana onde o vírus é endêmico (CHEVALIER; THIONGANE; LANCELOT, 2009; FAYE et al., 

2007; MARRAMA et al., 2005; SALL et al., 1998a; TRAORÉ-LAMIZANA et al., 2001; ZELLER et 

al., 1997).  A passagem do ciclo enzoótico (i.e., entre animais silvestres) para a transmissão 

peridoméstica (i.e., entre animais como gado, ovelhas e cabras) é cogitada como um dos fatores 

responsáveis por ocasionar epidemias (WEAVER, 2005).  Recentemente, surtos foram reportados no 

Quênia, Somália e Tanzânia (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007), África do Sul (ARCHER 

et al., 2011; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010), Mauritânia (EL MAMY et al., 2011) e 

Sudão – onde mais de 200 mortes humanas foram reportadas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2008).  Além disso,  RVFV foi relatado pela primeira vez fora da África, na península arábica, 

atingindo Iêmen e Arábia Saudita (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000).  Na Figura 15, pode-

se verificar a ocorrência de RVFV na África. 

 

 
Figura 15.  Distribuição de RVFV na África.  Em azul, países onde a doença é endêmica ou 

apresentaram epidemias da febre da grande fenda africana.  Em verde, países com casos esporádicos.  

Figura retirada e modificada de http://en.wikipedia.org/wiki/Rift_Valley_fever. 

 

Considerando-se a história natural do vírus, RVFV é um bom exemplo de um patógeno com 

grande potencial de dispersão e impacto sobre a saúde humana e animal.  Diversos estudos anteriores, 
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utilizando métodos baseados em filogenia molecular, esforçaram-se em elucidar os mecanismos 

subjacentes à distribuição e dispersão na África (BIRD et al., 2007, 2008; GROBBELAAR et al., 2011; 

NDERITU et al., 2011; SALL et al., 1997, 1998a, 1998b).  Estes estudos revelaram que: (i) os genomas 

de RVFV apresentam reduzida diversidade genética abrangendo de 1% a 5% de distâncias genéticas 

(BIRD et al., 2007), (ii) mudam seguindo taxas evolucionárias entre 2,8E-4 a 3,9E-4 

substituição/sítio/ano (PEPIN et al., 2010), (iii) pode ser classificado em diversas linhagens (BIRD et 

al., 2007; GROBBELAAR et al., 2011), (iv) pode ser agrupado por origem geográfica (SALL et al., 

1998a), (v) reagrupamento genômico, ocorre na natureza (SALL et al., 1999) e (vi) o conteúdo de 

diversidade genética coalesce aproximadamente há 120 a 130 anos atrás (BIRD et al., 2007).  No 

entanto, excetuando-se a região do chifre da África (PEPIN et al., 2010), o conhecimento sobre 

evolução de RVFV no interior em escala regional é limitado.  Esta lacuna de informação demonstra a 

necessidade de se investigar os determinantes da circulação regional de RVFV no oeste do continente 

africano. 
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Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

 Este trabalho pretende estudar mecanismos promotores de diversidade genética em diferentes 

linhagens virais cujos genomas são constituídos por ácido ribonucleico (RNA), assim como as 

consequências demográficas destes eventos diversificadores.   

 

Objetivos Específicos 

 

I. Identificar eventos de mudanças em grande escala nestes genomas, recombinação em flavivírus 

e rearranjos entre segmentos em bunyavírus. 

II. Estimar a escala temporal em que ocorreu a separação das linhagens virais. 

III. Descrever eventos de migração do vírus Zika (ZIKV) pelo continente africano em um contexto 

temporal. 

IV. Estudar as consequências dos padrões de glicosilação da proteína do envelope de ZIKV para a 

transmissão por vetores. 

V. Elucidar o modo de espalhamento do vírus da encefalite transmitida por carrapatos (TBEV) pela 

Europa Central. 

VI. Descrever a migração do vírus da febre da grande fenda africana (RVFV) para o oeste da 

África. 

VII. Estudar as consequências dos rearranjos de segmentos de RVFV sobre as dinâmicas virais 

inferidas. 
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Métodos 

 

Aquisição de sequências nucleotídicas 

Este estudo foi realizado em parceria com o grupo de arbovirologia do Instituto Pasteur de 

Dacar (http://www.pasteur.sn/), o qual foi encarregado da coleta, catalogação, extração e amplificação 

do material genético viral.  Durante a vigência do programa de auxílio à pesquisa Viral Genetic 

Diversity Network (VGDN), o grupo do Laboratório de Evolução Molecular e Bioinformática (LEMB) 

da Universidade de São Paulo foi encarregado do sequenciamento dos amplificados de nucleotídeos e 

para preencher a lacuna das análises bioinformáticas foi realizado este trabalho de doutorado.  Portanto, 

o presente estudo foi realizado com sequências de linhagens virais do Oeste da África, assim como se 

adicionou sequências representativas de outras localidades disponíveis em GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/).  As análises com RVFV foram feitas com sequências parciais 

dos segmentos longo (129 nt), médio (718 nt) e curto (601 nt); as análises com ZIKV foram realizadas 

com sequências parciais do gene do envelope (753 nt), NS5 (701 nt) e 3'NCR (537 nt).  Ademais, 

incluimos 10 genomas de ZIKV no estudo para as análises de recombinação.  As sequências 

provenientes do GenBank foram  mantidas integralmente e os alinhamentos foram completados com 

“missing data”, visto que utilizamos apenas métodos filogenéticos baseados em máxima 

verossimilhança, portanto este tipo de configuração não prejudica as análises subsequentes (WIENS, 

2003, 2006).  Ademais, o grupo do departamento de virologia da Universidade de Göttingen, como 

parte de nosso esforço colaborativo, forneceu sequências parciais dos envelopes de TBEV (~1570 nt), 

assim como a localização dos isolados geográficos.  Na última parte do trabalho em que investigamos 

as dinâmicas evolucionárias de RVFV, utilizamos todas as sequências disponíveis no GenBank para 

este vírus, de onde extraímos informação a respeito de país e data de isolamento para cada sequência 

com um script em Perl escrito pelo aluno. 

 

Detecção de recombinação homóloga 

Inicialmente, as sequências foram alinhadas com o programa MUSCLE v3.7 (EDGAR, 2004), 

em seguida foram editadas manualmente com o programa SeaView v4.3.3 (GOUY; GUINDON; 

GASCUEL, 2010).  A detecção de possíveis eventos de recombinação homóloga, identificação de 

sequências recombinantes e localização de pontos de quebra foram investigadas por meio dos métodos 

(RDP, GenConv, Chimaera, MaxChi, Bootscan, SiScan e 3Seq) implementados no programa RDP4 

beta48 (MARTIN et al., 2010), utilizando-se intervalo de confiança de 95% e correção múltipla de 

Bonferroni para se evitar resultados falsos positivos.  Sequências recombinantes potencialmente 
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causam erros sistemáticos de filogenia (POSADA; CRANDALL, 2002; SCHIERUP; HEIN, 2000), 

portanto foi estabelecida a retirada destas sequências das análises filogenéticas subsequentes.  Em 

seguida, investigou-se a ocorrência de pontos de quebra nos genomas de ZIKV, utilizando-se uma 

abordagem baseada em Phylo-HMM que detecta alterações nas topologias de árvores filogenéticas 

sobre as colunas do alinhamento múltiplo, que podem ser devido à recombinação ou a outros eventos 

de rearranjos genômicos, implementada em Rec-HMM (WESTESSON; HOLMES, 2009). 

 

Análises filogenéticas 

O conteúdo de sinal filogenético dos bancos de sequências foi avaliado com auxílio do 

algoritmo de mapeamento de verossimilhança (STRIMMER; VON HAESELER, 1997) implementado 

em TREE-PUZZLE v5.2 (SCHMIDT et al., 2002) que quantifica os quartetos filogenéticos bem 

resolvidos nos bancos de dados.  Árvores filogenéticas foram obtidas utilizando o programa GARLI 

v2.0 (ZWICKL, 2006) que emprega um algoritmo genético estocástico para estimar simultaneamente a 

melhor topologia, comprimentos de ramos e parâmetros do modelo de substituição empregado que 

maximizam o valor logarítmico da Verossimilhança (lnL), dez replicações independentes foram 

executadas sob o modelo de substituição general time reversible (GTR) com taxa de variação gama e 

uma proporção de sítios invariantes (GTR+Γ+I).  A replicação com lnL mais alto foi selecionada.  

Objetivando-se avaliar o suporte estatístico dos ramos das árvores, foram empregadas mil amostragens 

não paramétricas de bootstrap. 

 

Detecção de rearranjos genômicos 

Considerando a natureza trissegmentada do genoma de RVFV, investigou-se a ocorrência de 

rearranjo entre os segmentos genômicos de linhagens virais distintas.  Inicialmente, aplicou-se uma 

abordagem baseada no algoritmo de Monte Carlo aplicado a cadeias de Markov (MCMC) para gerar 

um conjunto de árvores obtidas durante a estacionaridade do MCMC (PST) com MrBayes v3.2 

(HUELSENBECK; RONQUIST, 2001; RONQUIST; HUELSENBECK, 2003).  A estacionariedade do 

MCMC de duas execuções independentes do programa cada uma com quatro cadeias, sendo três 

quentes e uma fria foi obtida após 20 milhões de gerações e as árvores foram amostradas a cada 5000 

gerações.  Em seguida, utilizou-se o programa GiRaF v1.01 (NAGARAJAN; KINGSFORD, 2011) que 

busca clados incompatíveis entre conjuntos de árvores filogenéticas obtidas de diferentes segmentos 

genômicos.  Para essa análise foram utilizadas as árvores amostradas durante a estacionariedade do 

algoritmo de Monte Carlo implementado no programa MrBayes v3.2, clados que apareceram em menos 

de 5 % das árvores amostradas foram descartados da análise e foram considerados positivos clados que 
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tiveram posições distintas em mais de 70 % da amostra de árvores testadas.  Também utilizamos a 

mesma abordagem para investigar se existiam incongruências entre as filogenias estimadas com E e 

NS5 de ZIKV. 

 

Análise de seleção 

Para inferir as pressões de seleção agindo sobre os genes analisados, estimamos a diferença 

entre as taxas de substituição não sinônimas (dN) e sinônimas (dS) por sítio codificante usando 

algoritmo de contagem ancestral de única verossimilhança (SLAC) disponível em HyPhy v0.99 

(POND; FROST; MUSE, 2005) , assumindo um nível de confiança de 95% (α = 0,05).  Valores da 

diferença ω (onde ω representa dN-dS) maiores que zero são indicativos de seleção direcional positiva 

(ω > 0), enquanto valores menores que zero indicam seleção negativa purificadora.  A quantidade de 

sítios sob seleção em cada segmento de RVFV foi comparada com o teste exato de Fisher do programa 

R (http://www.r-project.org/).  A força de seleção de cada segmento, quantidade de dN-dS, foi 

comparada com o teste de Kruskal-Wallis, também do R.  

Estimativa de distâncias patrísticas 

 Para se estudar as distâncias patrísticas dos segmentos de RVFV, 100 árvores de 

verossimilhança foram estimadas independentemente com o Garli, usando GTR+Γ+I assumindo que as 

condições dos modelos mais simples seriam satisfeitas ao estimar as probabilidades de transição entre 

os estados com o modelo mais complexo.  Em seguida, selecionamos a árvore com maior valor de 

verossimilhança (V).  As distâncias patrísticas foram então calculadas a partir desta árvore com o R-

pacote adephylo v1.16 (JOMBART; BALLOUX; DRAY, 2010).  As diferenças entre as distâncias 

patrísticas foram analisadas com o teste de comparação múltipla de Kruskal-Wallis do R-pacote 

pgirmess v 1.59 (GIRAUDOUX, 2013) 

 

Análises filodinâmicas 

Uma vez que as datas de isolamento das amostras virais estavam disponíveis, a partir das 

melhores árvores de máxima verossimilhança as taxas de substituição por sítio por ano (µ) foram 

estimadas com R8s v1.71 (SANDERSON, 2003) utilizado o método de verossimilhança penalizada 

(SANDERSON, 2002) que emprega um algoritmo semi-paramétrico utilizando diferentes taxas de 

substituição em cada ramo com uma penalidade não paramétrica que penaliza o modelo quando as 

taxas mudam muito rápido de ramo para ramo.  Em seguida, árvores filogenéticas com a máxima 

credibilidade de clados (MCC) foram inferidas usando uma abordagem baseada em MCMC 

implementada em BEAST v1.6.2 (DRUMMOND; RAMBAUT, 2007) empregando GTR+Γ+I e relógio 
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molecular relaxado não correlato, utilizando uma distribuição probabilística lognormal (DRUMMOND 

et al., 2006) com o µ previamente estimado.  Ademais, foi investigada a variação no tamanho 

populacional efetivo vezes o tempo geracional (Ne.g) para se inferir a demografia viral por meio de 

plotes de skyrides bayesianos (BSP) (MININ; BLOOMQUIST; SUCHARD, 2008).  A convergência do 

MCMC foi obtida após quatro execuções independentes com 50 milhões de gerações cada uma, que 

foram suficientes para se obter uma amostragem apropriada da estacionaridade do MCMC que foi 

inspecionada com auxílio do programa Tracer v 1.5 (disponível em http://tree.bio.ed.ac.uk/software/), 

considerando-se suficiente quando os tamanhos amostrais efetivos (ESS) dos parâmetros atingiram 

valores superiores a 200.   

 

Reconstruções de caracteres discretos 

Objetivando inferir a história do espalhamento geográfico, a distribuição em hospedeiros e 

herança de sítios de glicosilação, foi utilizado o modelo de distribuição discreta em que foi atribuído 

um carácter representativo do estado nos nós terminais para se reconstruímos o estado ancestral nos nós 

internos durante a inferência filogenética, utilizando o algoritmo de seleção variável de busca 

estocástica bayesiana (BSSVS) (LEMEY et al., 2009), implementado no programa BEAST v 1.8.  Para 

as reconstruções filogeográficas do RVFV foram utilizadas granularidades diferentes de acordo com o 

nível de descrição.  Para tal, atribuiu-se um estado de país quando se analisou o espalhamento na 

África, assim como foi atribuído um estado de província ao se avaliar a dispersão nos territórios do 

Senegal e da Mauritânia.  Contudo as análises com ZIKV foram realizadas considerando-se a descrição 

no nível de províncias na Costa do Marfim e no Senegal e uma vez que os isolados virais dos demais 

países são representados por amostras de apenas uma localidade discriminou-se-os no nível de países.  

Ademais, estados ancestrais baseados no sítio de glicosilação na proteína do envelope e no hospedeiro 

de isolamento foram inferidos nas genealogias de ZIKV.  Avaliou-se a associação entre os fenótipos 

virais de ZIKV com as filogenias inferidas, por meio da discrepância entre as associações observadas e 

o esperado por amostragem aleatória após 10000 replicações independentes, medida pelo valor de 

parcimônia (PS), o índice de associação (AI) e o tamanho dos clados monofiléticos (MC), usando-se o 

programa BaTS (PARKER; RAMBAUT; PYBUS, 2008).  Mudanças evolucionárias correlacionadas 

entre fenótipos de ZIKV (padrão de glicosilação e hospedeiro vetor) foram investigadas ao longo das 

filogenias deste vírus, empregando-se um abordagem baseada em verossimilhança para se testar a 

adaptabilidade de modelos distinto, um em que os caracteres evoluem independentemente e outro de 

forma dependente (BARKER; PAGEL, 2005), usando o programa BayesTraits 

(http://www.evolution.rdg.ac.uk/).  Ademais, foi aplicada uma metodologia de filogeografia semelhante 

para se inferir os movimentos ancestrais de migração de TBEV na Europa central, discriminando as 
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localidades de acordo com a província de isolamento na República Checa (Boemia central, sul da 

Boemia, norte da Boemia, Norte da Morávia) e para os demais países (Áustria, Alemanha e Eslováquia) 

em que as amostras originam-se de uma única região utilizamos a discriminação em termos de países.  

Adicionalmente, objetivando investigar as relações entre distâncias genéticas e geográficas, calculamos 

as distâncias patrísticas, utilizando o programa Patristic (FOURMENT; GIBBS, 2006), a partir da 

árvore filogenética com melhor valor de verossimilhança obtida após 100 execuções independentes do 

programa GARLI.  As distâncias geográficas entre dois locais de isolamento foram estimadas 

utilizando um script em Perl.  As correlações entre as matrizes de distância, genética e geográfica, 

foram inspecionadas com o teste de Mantel implementado no pacote APE v3.0.2 (PARADIS; 

CLAUDE; STRIMMER, 2004) no ambiente R (http://www.r-project.org/).  As relações entre as 

distâncias também foram investigadas com um correlograma de Mantel (CARREL et al., 2010), que foi 

gerado com correção múltipla de Bonferroni e coeficiente de correlação de Spearman (ρ), utilizando o 

pacote VEGAN v2.05 (OKSANEN et al., 2012).  A taxa de evolução (µ) que melhor se adaptou a cada 

segmento de RVFV foi escolhida baseada  nos testes de critério de informação do Akaike através de 

cadeias de Markov (AICM) e também do path-sampling (BAELE et al., 2012) 
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Resultados e discussão 

 

Vírus Zika 

Os resultados descritos nesta seção foram majoritariamente publicados no artigo “Molecular 

evolution of Zika virus during its emergence in the 20th century” no jornal PLoS Neglected Tropical 

Diseases (doi:	  10.1371/journal.pntd.0002636) que segue no Anexo I.  

 

Detecção de recombinação homóloga 

As análises preliminares utilizando RDP com os genomas disponíveis de ZIKV detectaram 

eventos de recombinação por métodos diferentes (Tabela 1).  Apesar de  alguns trabalhos 

demonstrarem a ocorrência de recombinação em flavivírus (HOLMES; WOROBEY; RAMBAUT, 

1999; TOLOU et al., 2001), estes eventos não são considerados frequentes nesta família viral (SIMON-

LORIERE; HOLMES, 2011; TAUCHER; BERGER; MANDL, 2010).  Em seguida, objetivando 

investigar mais exaustivamente este achado, empregamos um método mais exaustivo baseado em uma 

variação do modelo oculto de Markov, PHYLO-HMM, que avalia a probabilidade de  mudança 

filogenética percorrendo as colunas do alinhamento múltiplo de sequências (WESTESSON; HOLMES, 

2009), estas análises também indicaram recombinação, assim como a estimativa de pontos de quebra 

nas posições 1044, 1095, 5181, 5238, 9007, 9132, 9580 e 9631 em relação ao genoma da amostra 

ArD1362 (Figura 16).   

Os resultados de ambos métodos sugeriram pontos de quebra nas regiões dos genes do 

Envelope e da polimerase NS5.  Em seguida, os  possíveis recombinantes foram detectados novamente 

por um método distinto, utilizando RDP, entre as sequências parciais dos genes.  Foi detectado um 

único evento de recombinação nas sequências parciais do gene E com ponto de quebra estimado nas 

posições 1299 e 1947 da poliproteína viral, abrangendo as amostras ArA986, HD78788, ArA27101, 

ArA27290, ArA27096, ArA27443, ArA27407, ArA27106 e ArA982 pelos métodos com valores 

significativos de p (Bootscan, 1,31E-5; Maxchi, 2,85E-3; Chimaera, 1,59E-3; SiSscan, 1,79E-29; 3Seq, 

6,85E-19).  Assim como, um único evento de recombinação foi estimado nas sequências parciais do 

NS5 com ponto de quebra nas posições 9142 e 9654 da poliproteína viral, abrangendo as amostras 

ArD158084, ArB1362 e ArD157995 pelos métodos com valores significativos de p (Bootscan, 9,93E-

9; Maxchi, 3,32E-7; Chimaera, 3,32E-7; SiSscan, 5,27E-28 e 3Seq, 7,65E-24).  Estes recombinantes 

preditos foram excluídos das análises filogenéticas subsequentes para se evitar erros sistemáticos de 

filogenia (POSADA; CRANDALL, 2002; SCHIERUP; HEIN, 2000).  Ademais, a análise da 

incongruência filogenética entre o conjunto de árvores obtidas do posterior (PST) apontou discordância 
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entre três nós terminais (ArD128000, ArA1465 e ArD142623) nas árvores analisadas, logo estes três 

também foram retirados dos concatenados de sequências.  Considerando as limitações devido a 

amostragem restrita do estudo, estes achados apontam que ZIKV pode ter experimentado taxas de 

recombinação incomuns na natureza para um flavivírus, todavia estudos adicionais são requeridos para 

se avaliar mais apropriadamente os efeitos sobre espalhamento viral, manutenção do ciclo enzoótico e 

potenciais repercussões de cunho epidemiológico.  

  

Tabela 1.  Detecção de eventos de recombinação em genomas de ZIKV 

Início Fim Recombinantes RDP GENECONV  Bootscan Maxchi Chimaera  SiSscan  3Seq 

3119 4261 ArD142623 5,66E-38 1,34E-37 6,35E-42 2,79E-17 1.69E-16 5,54E-14 NS# 

 93* 805 ArD128000 1,76E-33 5,25E-34 1,42E-33 5,69E-05 3.79E-13 1,37E-14 4,83E-11 

1352 1835 ArD157995 2,10E-33 1,07E-28 3,98E-18 1,10E-09 9.02E-10 2,43E-10 3,84E-09 

5161 5222 ArD157995 2,39E-28 1,19E-22 NS# 1,33E-09 2.39E-09 NS# NS# 

8271 9002 ArD142623 3,05E-18 5,69E-28 3,25E-21 2,91E-13 4.27E-11 2,22E-21 NS# 

5096  5555* ArD128000 3,83E-25 3,76E-23 3,13E-25 6,35E-10 2.82E-10 4,62E-11 2,01E-03 

5096  5555* ArD7117 3,83E-25 3,76E-23 3,13E-25 6,35E-10 2.82E-10 4,62E-11 2,01E-03 

3003 3530 ArD128000 1,12E-23 1,32E-21 9,45E-24 1,91E-08 9.25E-09 4,18E-09 2,89E-05 

847 1272 ArD158084 1,34E-15 5,94E-13 3,99E-16 1,85E-08 8.28E-07 7,55E-04 NS# 

847 1272 ArD157995 1,34E-15 5,94E-13 3,99E-16 1,85E-08 8.28E-07 7,55E-04 NS# 

847 1272 ArD158095 1,34E-15 5,94E-13 3,99E-16 1,85E-08 8.28E-07 7,55E-04 NS# 

 5631* 6498 ArD142623 5,58E-23 2,31E-22 1,12E-24 1,21E-13 3.17E-12 1,99E-19 NS# 

 1* 634 ArD142623 5,71E-24 1,35E-21 1,33E-14 7,65E-05 9.08E-05 2,04E-15 NS# 

9560 9802 ArD142623 1,77E-12 1,25E-11 4,63E-13 8,56E-05 2.75E-06 NS# NS# 

 9003* 9176 ArD157995 1,77E-11 2,15E-06 2,78E-06 6,08E-04 NS# NS# NS# 

 9003* 9176 ArD158084 1,77E-11 2,15E-06 2,78E-06 6,08E-04 NS# NS# NS# 

 9003* 9176 ArD158095 1,77E-11 2,15E-06 2,78E-06 6,08E-04 NS# NS# NS# 

7172 7406 ArD142623 2,87E-06 1,68E-09 9,18E-08 1,12E-06 3.02E-06 9,75E-07 NS# 

*O programa não foi capaz de determinar a posição putativa do ponto de quebra, provavelmente devido à 
sobreposição de um outro evento de recombinação subsequente. 
#O valor de p utilizando-se este método não foi significativo para a detecção do evento listado.  O método 
PhylPro foi ocultado da tabela acima por não ter reportado valores de p significativos durante a detecção dos 
eventos apresentados. 
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Figura 16.  Plotagem da distribuição da probabilidade de mudança de estados calculada por 

recHMM.  As linhas tracejadas em verde fluorescente indicam a posição dos pontos de quebra em 

relação ao genoma da amostra ArD1362. 

 

Análises filogenéticas 

O mapeamento da verossimilhança das sequências de ZIKV sugeriu que os genes da proteína 

não estrutural 5 e do envelope são mais adequados a reconstrução filogenética (Tabela 2) que a 

sequência nucleotídica da região 3'NCR.  As árvores reconstruídas a partir das sequências de ZIKV (E, 

NS5 e concatenados desses dois genes) demonstram que existem duas linhagens principais circulando 

no continente africano (Figura 17), concordando com resultados de trabalhos anteriores que 

empregaram um menor número de amostras e foram capazes de categorizar as linhagens de ZIKV em 

dois grupos principais, o clado da cepa protótipo MR766, isolada em Uganda no ano de 1947 e o clado 

nigeriano (LANCIOTTI et al., 2008).  Assim como o agrupamento entre as  linhagens asiáticas 

corrobora a noção que a mais recente epidemia reportada de febre por Zika na Micronésia pode ter sido 

causada pela expansão de uma antiga linhagem asiática e não pela introdução recente de uma linhagem 

africana no arquipélago (HADDOW et al., 2012).  Ademais, observou-se que os isolados virais de 

Costa do Marfim e Senegal se distribuem entre os dois grupos principais indicando que estes países 

experimentaram introduções independentes durante a dispersão deste vírus pelo continente africano 

(Figura 17). 
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Tabela 2.Mapeamento de Verossimilhança das regiões genômicas de ZIKV. 

Região 

genômica 

Quartetos 

resolvidos (%) 

Quartetos não 

resolvidos (%)* 

Quartetos parcialmente 

resolvidos (%) 

Envelope 93,3 3,2 3,5 

NS5 93,5 3,4 3,3 

3' NCR 77,7 16,4 6,0 

*O percentual de quartetos não resolvidos é um indicador da resolução filogenética dos dados sob análise.  Se o 
percentual é alto, a resolução filogenética é baixa.  Portanto, os resultados sugeriram que o gene NS5 é o mais 
adequado para a inferência filogenética devido à menor incerteza associada, apesar de que não existe diferença 
substancial entre o percentual de não resolvidos de NS5 e envelope. 
 
 
 
Tabela 3.  Sítios codificantes negativamente selecionados detectados em ZIKV. 

Posição do aa Ω p-valor 

12 -3,734029 0,00001 

62 -5,000000 0,004115 

79 -5,000000 0,004951 

212 -5,1873 0,0044 

212 -5,4860 0,0035 

223 -5,1873 0,0044 

265 -5,1351 0,0045 

350 -5,0000 0,0043 

 

*A posição do aminoácido foi referida ao primeiro códon da sequência do isolado micronésio ECMN2007, cujo 
número de acesso é EU545988. 
¶Sítios negativamente selecionados (ω < 0) identificados pela diferença significativa entre as taxas de mutação 
não sinônima (dN) e sinônima (dS) por sítio utilizando contagem ancestral de única verossimilhança, 
implementado em HyPhy. 
 



	  

 39 

 
Figura 17.  Árvore filogenética inferida a partir de sequências concatenadas de ZIKV usando métodos 
baseado em Máxima Verossimilhança.   Nos nós filogenéticos são mostrados valores de bootstrap acima de 70 
%, os isolados virais da Costa do Marfim (marcados em laranja) e do Senegal (marcados em verde) são 
destacados nos dois clados propostos por (LANCIOTTI et al., 2008). 
 

 

Análise de seleção 

Diversos sítios negativamente selecionados foram encontrados (Tabela 3), em concordância 

com o modo de transmissão, evento que ocorre durante alimentação sanguinolenta de mosquitos, assim 

como a natureza aguda da infecção, favorecendo o acúmulo de mutações sinônimas e sítios 

negativamente selecionados (HANADA; SUZUKI; GOJOBORI, 2004).  Por outro lado, a alternância 

entre hospedeiros artrópodes a mamíferos pode impor severos gargalos de seleção purificadora ao 
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vírus, diminuindo a diversidade genética viral (HOLMES, 2003; JERZAK et al., 2008; KUNO; 

CHANG, 2005). 

 

Análises filodinâmicas 

As médias estimadas e as densidades probabilísticas mais altas no intervalo de 95 % (HPD) das 

taxas de substituição por sítio por ano estimadas para as regiões genômicas do envelope (E), polimerase 

(NS5) e não codificante a 3' (3'NCR), foram, respectivamente, 2,135E-3 (2,040E-3 a 2,3221E-3), 

7,1789E-4 (6,9466E-4 a 7,4170E-4) e 1,1285E-3 (2,7089E-4 a 2,5040E-3) substituições por sítio por 

ano.  Os resultados sugeriram uma origem recente para as amostras de ZIKV do estudo, próxima ao 

início do século passado.  As datas estimadas para as raízes das árvores filogenéticas inferidas e os 

respectivos HPDs, a partir das sequências parciais do gene E, NS5 e 3'NCR, foram respectivamente 

107 anos (70 a 156 anos), 90 anos (67 a 120 anos), 80 anos (44 a 129 anos).  Apesar das diferentes 

raízes estimadas, observamod haver sobreposição entre os intervalos de confiança.  Além disso, 

assumimos que a variação na diversidade genética no tempo, medida como o tamanho populacional 

efetivo vezes o tempo de geração (Ne.g) estimada com o método de MCMC, correlaciona-se com a 

demografia de ZIKV, sendo proporcional ao número de infecções no tempo.  Os BSP para todas as 

regiões genômicas estimadas refletem uma flutuação similar no tamanho populacional viral, marcada 

por um aumento no Ne.g entre 1940 a 1960 e uma diminuição após essa data (Figura 18), até uma 

aparente estabilidade próximo a 1990 que seria coerente com o ciclo enzoótico que caracteriza esta 

virose, no qual a população viral é mantida em um nível basal, uma vez que epidemias causadas por 

ZIKV não são comuns, portanto não se espera observar intensas flutuações no tamanho populacional de 

ZIKV. 
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Figura 18.   Plotagens de skyrides bayesianos (BSP) das duas regiões genômicas de ZIKV.  O tamanho 
populacional efetivo vezes o tempo de geração (Ne.g) aproxima o número de infecções no tempo.  Os plotes 
indicam complexas oscilações com altos títulos de atividade viral iniciando aproximadamente em 1940 e 
culminando próximo a 1960, seguido por um decaimento regular.  A estabilização próxima ao presente é 
consistente com a atividade enzoótica, desde que o vírus não é comumente mantido em populações humanas. 
 

Movimentação de ZIKV para a África ocidental 

A nossa amostragem nos permitiu inferir a ligação mais provável entre as localidades de 

isolamento das linhagens de ZIKV.  Nossos resultados indicaram que o vírus emergiu em Uganda por 

volta de 1920, provavelmente entre 1892 e 1943.  Este achado é coerente com a primeira descrição de 

ZIKV em 1947 (DICK; KITCHEN; HADDOW, 1952).  Ademais, no contexto da África ocidental nós 

fomos capazes de encontrar duas introduções independentes de ZIKV para esta porção do continente 

(Figuras 19 e 20).  A primeira destas introduções que passou pela Costa do Marfim (CI) e Senegal (SN) 

foi relacionada às linhagens do clado MR766 (linhas amarelas na Figura 19), que provavelmente veio 

de Uganda próximo a 1940 para Dezidougou (CI).  Desta localidade, espalhou-se para Kedougou (SN) 

em 1985 e para Sokala-Sobara (CI) em 1995.   

A segunda introdução na África ocidental foi relacionada ao clado nigeriano de ZIKV (linhas 

verdes na Figura 19), nesta o vírus foi movido inicialmente de Uganda para a República Centro-

Africana e Nigéria próximo a 1935.  Da Nigéria, o vírus provavelmente foi disperso para Saboya (SN) 

por volta de 1950 e de lá novamente foi para Dezidougou (CI) e Bandia (SN) próximo a 1960.  Deste 

último lugar, ZIKV foi introduzido em Kedougou (SN) perto de 1965 e de lá foi para Burkina Faso por 

volta de 1980 e para Dacar (SN) em torno de 1985. 
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Uma linhagem adicional de ZIKV também originada em Uganda foi dispersada para a Malásia 

em torno de 1945 e Micronésia por volta de 1960 (linhas pretas na Figura 19), formando clado asiático 

de ZIKV (HADDOW et al., 2012).  Esta última linhagem está relacionada ao espalhamento recente de 

ZIKV pelo oceano pacífico (CAO-LORMEAU et al., 2014; MUSSO; NILLES; CAO-LORMEAU, 

2014).   

Adicionalmente, o presente estudo foi capaz de estimar uma data de separação entre as 

linhagens africanas e asiáticas bem como inferir a origem africana das cepas de ZIKV isoladas na Ásia.  

A movimentação de ZIKV pelo continente africano e para a Ásia foi sumarizada no mapa da Figura 19 

e na árvore filogenética da Figura 20.  Os resultados foram suportados pelo desvio significativo da 

aleatoriedade da distribuição dos caracteres de localidade na amostra de árvores filogenéticas obtida 

durante a estacionaridade do MCMC (Tabela 4), evidenciados pelos índices PS e AI significativamente 

diferentes da amostra aleatória que suporta a distribuição global dos estados nas filogenias.  Os índices 

de MC para cada estado informam a respeito do quanto um estado é monofilético nas filogenias, logo 

apenas os isolados virais de Kedougou e Dezidougou desviam da aleatoriedade quanto à monofilia.   

 

 

 

Tabela 4.  Significância da ocorrência de estados de localidade em nós terminais das filogenias de 

ZIKV. 

Estatística* 
Média 

observada 

Intervalo de 

confiança (95%) 

Média 

esperada 

Intervalo de 

confiança (95%) 
Valor de p¶ 

AI 0,93 0,61-1,25 2,98 2,45-3,48 0 

PS 13,00 13-13 18,87 17,23-19,96 0 

MC estado K 7 7-7 2,86 2,01-4,58 0 

MC estado D 6 6-6 1,50 1-2,26 1.00E-4 

MC estado L 1 1-1 1 1-1 1 

MC estado O 1 1-1 1 1-1 1 

MC estado C 1 1-1 1 1-1 1 

MC estado S 1 1-1 1 1-1 1 

MC estado B 1 1-1 1 1-1 1 

MC estado Y 1 1-1 1 1-1 1 

MC estado A 1 1-1 1 1-1 1 

MC estado U 1 1-1 1,01 1-1,01 1 

MC estado M 1 1-1 1 1-1 1 
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MC estado N 1 1-1 1 1-1 1 

*AI, Índice de associação, PS, valor de parcimônia e MC, tamanho de clado monofilético. 
¶Valores de p inferiores 0,05 não são considerados estatisticamente significativos. 

 
 

 
Figura 19.  Mapa representando o espalhamento geográfico de ZIKV no Continente Africano e para a 
Ásia.  As linhas dirigidas conectam as localidades de partida e destino (evidenciadas pelas setas) das linhagens 
virais.  O tempo estimado para o ancestral comum mais recentes das cepas de diferentes localidades foi exposto 
nos retângulos e pode ser interpretado como o mais antigo ano possível de introdução da linhagem no local.  As 
siglas no mapa significam UG, Uganda; CF, República Centro-Africana; NG, Nigéria; BF, Burkina Faso; MY, 
Malásia; FM, Micronésia; KE, Kedougou (Senegal); DA, Dacar (Senegal); BA, Bandia (Senegal); SA, Saboya 
(Senegal); SS, Sokala-Sobara (Costa do Marfim); DE, Dezidougou (Costa do Marfim). 
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Figura 20.  Árvore filogenética com máxima credibilidade de clados sumarizando as reconstruções de 
estados geográficos ao longo de uma árvore escalonada temporariamente.  Nos ramos são mostradas as 
reconstruções de estados ancestrais indicando a mais provável localidade de uma linhagem no tempo ao longo de 
ramos coloridos de acordo com o estado.  Ademais, próximo aos nós são expostos o valor de probabilidade a 
posteriori.  As localidades foram codificadas como U (Uganda), C (República Centro-Africana), M (Malásia), Y 
(Micronésia), L (Burkina Faso), N (Nigéria), K (Kedougou), D (Dezidougou), O (Sokala-Sobara), S (Saboya), B 
(Bandia) e A (Dacar). 
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Hospedeiros de ZIKV 

  

As análises de reconstrução de estados ancestrais com hospedeiros das linhagens de ZIKV 

sugeriram que não existe um padrão simples de distribuição de hospedeiros nas genealogias inferidas 

(Figura 21).  Este achado pode ser coerente com o status enzoótico da virose (KUNO; CHANG, 2005), 

como ocorre com ZIKV na África, onde uma diversa gama mosquito vetores pode ocupar nichos 

ecológicos semelhantes e compartilhar linhagens virais, inclusive este fato pode ser subsídio para a 

ocorrência de recombinação uma vez que a coinfecção de um hospedeiro por linhagens virais diferentes 

é uma condição sine qua non para o sucesso de um evento de recombinação.   

Apesar de existirem evidências que a distribuição de caracteres de hospedeiros nos nós 

terminais das genealogias inferidas não é aleatória (PS < 0,05), embora o valor de p de AI tenha 

sugerido que essa distribuição se aproxima de uma obtida por amostragem aleatória (Tabela 5), uma 

única espécie de hospedeiros apresentou significativa monofilia Aedes dalzieli, sugerindo um papel 

relevante deste vetor zoofílico no oeste da África (DIALLO et al., 1999).  Este resultado pode ser 

informativo para os serviços de vigilância epidemiológica e de saúde pública uma vez que competência 

vetorial é uma das condições requeridas para a emergência de uma arbovirose (WEAVER; REISEN, 

2010). 

 

Tabela 5.  Significância da ocorrência de estados de hospedeiros de isolamento em nós terminais 

das filogenias de ZIKV. 

Estatística* 
Média 

observada 

Intervalo de 

Confiança (95%) 

Média 

esperada 

Intervalo de 

Confiança (95%) 
Valor de p¶ 

AI 3,45 3,04-3,84 3,90 3,44-4,24 0,06 

PS 26,05 25-27 28,36 26,27-30,11 0,03 

MC estado M 1,00 1-1 1,04 1-1,2 1 

MC estado A 1,00 1-1 1,09 1-1,71 1 

MC estado O 1,00 1-1 1,02 1-1,05 1 

MC estado L 1 1-1 1,14 1-1,92 1 

MC estado G 1 1-1 1 1-1 1 

MC estado V 1,05 1-1 1,05 1-1,24 1 

MC estado E 1 1-1 1,01 1-1,04 1 

MC estado F 1,01 1-1 1,22 1-2,00 1 

MC estado T 1,00 1-1 1,01 1-1,01 1 
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MC estado D 6 6-6 1,50 1.00-2,28 1,00E-4 

MC estado H 1 1-1 1,04 1-1,24 1 

*AI, Índice de associação, PS, valor de parcimônia e MC, tamanho de clado monofilético. 
¶Valores de p inferiores 0,05 não são considerados estatisticamente significativos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21.  Cladograma mostrando a distribuição de caracteres de hospedeiros de isolamento (L, 
Ae. luteocephalus; D, Ae. dalzieli; V, Ae. vittatus; T, Ae. taylori; F, Ae. furcifer; A, Ae. africanus; E, 
Ae. aegypti; O, Ae. opock; G, Muci graham; M, macaco; H, humano.  Os ramos são coloridos de 
acordo com o caractere ancestral inferido e próximo aos nós são mostrados valores de probabilidade a 
posteriori dos nós nas árvores filogenéticas. 
 

 

 



	  

 47 

Contexto filodinâmico dos eventos de recombinação em ZIKV 

 Uma vez que tínhamos datas de isolamento das amostras e estimamos uma taxa de evolução do 

vírus, estimamos a data dos eventos de recombinação (Figura 22).  Nossos resultados sugeriram que 

algumas linhagens de ZIKV amostradas em Dezidougou (CI) em 1990 (ArA27101, ArA27290, 

ArA27096, ArA27443, ArA27407 e ArA27106) com recombinação na região do envelope (E) 

compartilharam um ancestral comum por volta de 1962 (1951 – 1967, 95% HPD).  Assim como, a 

linhagem ArA982, também isolada em Dezidougou em 1999, e seu grupo-irmão ArA986, amostrada na 

província vizinha de Sokala-Sobara em 1999, compartilharam um ancestral comum por volta de 1992 

(1981 – 1996, 95% HPD).  Diante destes resultados podemos especular que a recombinação no 

envelope pode ter provido alguma vantagem adaptativa para a manutenção e/ou estabelecimento de 

ZIKV no ciclo enzoótico que caracteriza esta região da Costa do Marfim. A outra linhagem identificada 

com E recombinante (HD78788), isolado de um caso humano na capital do Senegal em 1991, 

compartilhou um ancestral comum por volta de 1984 (1976 – 1988, 95% HPD) com outras linhagens 

de Kedougou também no Senegal.   

Por outro lado, as três linhagens recombinantes no gene da NS5 não formaram clado ao longo 

da árvore, apesar de dois deles, ArD157995 e ArD158084, terem sido isolados em Kedougou (SN) em 

mosquitos da espécie Aedes dalzieli em 2001.  O outro foi isolado em Bouboui na República Centro-

Africana em 1968 de Aedes africanus.  Estes resultados apontaram a recombinação no NS5 não foi um 

evento ancestral que foi mantido nas linhagens que sucederam, como possivelmente aconteceu no E das 

linhagens de Dezidougou.  A distribuição preferencial das linhagens recombinantes ao longo das 

filogenias foi suportada por p-valores significativos de AI e PS ≤ 2.00E-4 (Tabela 6).  Ademais, os 

padrões de adjacência dos recombinantes de E e NS5 foram confirmados também por MC (Tabela 6). 

 

 



	  

 48 

 
Figura 22.  Árvore filogenética com máxima credibilidade de clados sumarizando as 

reconstruções de estados de recombinação ao longo de uma árvore escalonada temporariamente.  

Os ramos foram coloridos de acordo com o estado do recombinante.  Ademais, próximo aos nós são 

expostos o valor de probabilidade a posteriori. 

 

Tabela 6.  Significância da ocorrência de estados de recombinação em nós terminais das 

filogenias de ZIKV. 

Estatística* 
Média 

observada 

Intervalo de 

Confiança (95%) 

Média 

esperada 

Intervalo de 

Confiança (95%) 
Valor de p¶ 

AI 0,65 0,23-0,99 1,91 1,36-2,42 2,00E-4 
PS 6,78 6,0-7,0 11,19 9,85-11,99 2,00E-4 

MC estado NR 6,00 6,0-6,0 4,63 2,93-7,86 0,30 
MC estado ER 6,00 6,0-6,0 1,51 1,00-2,29 2,00E-4 

MC estado NS5R 1,00 1,00-1,00 1,05 1,0-1,25 1,00 
*NR significa não recombinante; ER, recombinante no envelope; e NS5R, recombinante no NS5.	  	  
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Padrões de glicosilação no envelope de ZIKV 

Nossas análises sugeriram diversos sítios de glicosilação na proteína E (Figura 23).  Nós 

detectamos em algumas sequências do E um provável motivo (Asn-X-Thr), que indica a presença de 

um sítio N-glicosilado no resíduo Asn-154, corroborando os achados de (HADDOW et al., 2012; 

LANCIOTTI et al., 2008).  Este resíduo é localizado em uma α-hélice na estrutura do E (seta amarela 

na Figura 23A e esfera amarela na Figura 23B).  Nossas inferências sobre sítios de glicosilação no E 

também apontaram vários sítios O-glicosilados (seta vermelhas na Figura 23A e esferas vermelhas na 

Figura 23B) e nenhum sítio C-manosilado. Dentre os sítios O-glicosilados, encontramos um provável 

sítio tipo-mucina no resíduo Thr-170 em todas as linhagens de ZIKV estudadas, também encontramos 

outros sítios deste tipo em outras sequências estudadas nos resíduos Thr-245 e Thr-381 (Figura 23A).  

Ademais, encontramos prováveis sítios de fixação GlcNAc nos resíduos Ser-142, Ser-227, Thr-231, 

Ser-304, Thr-366 e Thr-381 de algumas linhagens (Figura 23A). 
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Figura 23.   Mapeamento dos sítios de glicosilação inferidos na proteína do envelope de ZIKV.  A) 

Alinhamento da proteína E expondo sítios de glicosilação inferidos.  Seta vermelhas indicam sítios O-

glicosilados e amarelas, N-glicosilados.  B) Estrutura tridimensional da proteína E.  Esferas vermelhas 

indicam sítios O-glicosilados e amarelas, N-glicosilados. 

Dada a importância do sítio N-glicosilado no resíduo Asn-154 da proteína E para infectividade e 

montagem das partículas virais de flavivírus  (HANNA et al., 2005; LEE et al., 2010; MONDOTTE et 
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al., 2007) e o fato de que nós observamos variações no motivo que define o sítio (deleções e 

substituições 156 Thr/Iso), nós investigamos a correlação entre a conservação deste motivo (Asn-X-

Thr) e filogenias de ZIKV.  Nossos resultados sugeriram que a aquisição deste sítio de glicosilação foi 

um evento recorrente na história de ZIKV, baseados nas mudanças observadas de Isoleucina para 

Treonina e vice-versa na árvore da Figura 24.  Nossas inferências a respeito da distribuição deste 

polimorfismo nas filogenias virais são baseadas em p-valores de AI e PS ≤ 7.00E-4 (Tabela 7).  No 

entanto, nossas conclusões são limitadas pelas passagens seriais em cérebro de camundongo das cepas 

mais antigas de ZIKV (HADDOW et al., 2012), que podem ter resultado na perda deste sítio de 

glicosilação como se observa no vírus do Oeste do Nilo (CHAMBERS et al., 1998). 

 

 

 

Tabela 7.  Significância da ocorrência de estados de sítios de glicosilação em nós terminais das 

filogenias de ZIKV. 

Estatística* 
Média 

observada 

Intervalo de 

Confiança (95%) 
Média esperada 

Intervalo de 

confiança (95%) 
Valor de p¶ 

AI 0,89 0,49-1,28 2,45 1,81-3,06 0 

PS 10,56 10-11 15,89 13,49-18,02 7,00E-4 

MC estado I 6 6-2 2,85 2,00-4,62 0,03 

MC estado T 3,89 2-6 2,33 1,49-3,36 0,02 

MC estado A 1,00 1-1 1,09 1-1,66 1 

*AI, Índice de associação, PS, valor de parcimônia e MC, tamanho de clado monofilético.  I para Isoleucina; T, 
Treonina; e A, ausente. 
¶Valores de p inferiores 0,05 não são considerados estatisticamente significativos. 
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Figura 24.  Cladograma mostrando a distribuição de caracteres de sítios de glicosilação (I, 
Isoleucina; T, Treonina; A, ausente).  Os ramos são coloridos de acordo com o caractere ancestral 
inferido e próximos aos nós são mostrados valores de probabilidade a posteriori dos nós nas árvores 
filogenéticas. 
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Mudança evolucionária correlacionada ao longo das filogenias de ZIKV 

  Uma vez que foi previamente demonstrado que a ausência do sítio N-glicosilado no Envelope 

aumenta a infectividade viral em células de Aedes albopictus (HANNA et al., 2005; LEE et al., 2010) e 

o gene para o envelope das linhagens de VIZK isoladas em A. dalzieli – o único vetor com MC 

significativo – apresentaram ausência deste sítio, investigou-se a correlação entre essas duas 

características.  Crucialmente, o modelo em que ausência do sítio N-glicosilado e colonização de Aedes 

dalzieli evoluíram de maneira correlacionada foi favorecido (BF = 47,004).  Ademais, estes achados 

podem estar correlacionados  ao ciclo enzoótico do ZIKV no oeste da África e o comportamento 

zoofílico do A. dalzieli (DIALLO et al., 1999), cujas fêmeas fazem repasto sanguíneo de um amplo 

espectro de hospedeiros. 

 

Implicações biológicas de nossos achados sobre ZIKV 

 Nossas análises apontaram que ZIKV pode ter experimentado diversos eventos de 

recombinação, fato que é incomum entre flavivírus (SIMON-LORIERE; HOLMES, 2011).  Os eventos 

recorrentes de perda e ganho do sítio de N-glicosilado na proteína E podem estar relacionados à 

infectividade em células de mosquitos (LEE et al., 2010), assim como a correlação significativa entre a 

ausência deste sítio de glicosilação em linhagens de ZIKV de A. dalzieli fornece evidências indiretas 

sobre a adaptação de algumas linhagens deste deste vírus nesta espécie de mosquitos que pode fazer a 

transferência de ZIKV do ambiente silvestre para o peridoméstico, uma vez que esta espécie de 

mosquito costuma se alimentar de gado (DIALLO et al., 1999).  Em suma, nossos resultados 

corroboram a ideia que três linhagens de ZIKV se originaram no leste da África, provavelmente em 

Uganda, e migraram para o oeste da África e para a Ásia. 
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Vírus da Encefalite Transmitida por Carrapatos (TBEV) 

Os resultados descritos abaixo são parte do artigo “Molecular phylogeography of tick-borne 

encephalitis virus in Central Europe” publicado no Journal of General Virology (doi: 

10.1099/vir.0.054478-0) que segue no Anexo II.  

 

Análises filodinâmicas 

Objetivando obter um melhor entendimento sobre os movimentos das linhagens de TBEV na 

Europa central, investigamos sequências de Envelope de 102 isolados, representando distintos foci na 

região.  Dois esquemas alternativos foram comparados para se estimar mais apropriadamente a taxa de 

substituição (µ) expressa em substituições por sítio por ano (s/s/a).  O teste de Fatores de Bayes (BF) 

indicou que uma taxa menor (4,07E-5 s/s/a) teve um BF levemente maior (1,635) que a proposição com 

uma taxa maior (1,69E-4 s/s/a), sugerindo que estes vírus estão circulando na região a 

aproximadamente 350 anos (Figura 25).  Ademais, os resultados apontaram que as linhagens de TBEV 

se dividem em dois grupos principais, setores verde e amarelo na Figura 25 e experimentaram uma 

forte seleção purificadora no gene E (Tabela 8). 

Tabela 8. Sítios codificantes sob seleção purificadora no E de TBEV da Europa central 
 

Posição do aminoácido* ω  p-valor 
283 -4.80 7.09E-03 
294 -4.08 1.24E-02 
298 -5.00 4.12E-03 
311 -3.00 3.70E-02 
334 -4.00 1.23E-02 
348 -3.00 3.70E-02 
372 -4.71 7.09E-03 
417 -9.13 3.65E-02 
421 -3.00 3.70E-02 
434 -3.53 2.27E-02 
447 -4.00 1.23E-02 
455 -3.00 3.70E-02 
477 -3.00 3.70E-02 
500 -4.71 6.44E-03 
516 -5.88 1.82E-03 
533 -3.53 2.27E-02 
551 -3.00 3.70E-02 
582 -5.00 4.12E-03 
592 -4.71 6.44E-03 
603 -3.53 2.27E-02 
604 -10.59 1.20E-05 
616 -3.33 2.82E-02 
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618 -3.53 2.44E-02 
660 -3.53 2.27E-02 
676 -3.00 3.71E-02 
683 -3.53 2.27E-02 
718 -10.70 1.20E-05 
719 -4.04 1.23E-02 
732 -3.03 3.70E-02 
735 -3.82 3.39E-02 
763 -3.03 3.70E-02 

*A posição do aminoácido é relative a primeira posição do códon da sequência da poliproteína 
do isolado Toro-2003, cujo número de acesso no GenBank é ABD62793.2.   

¶Diferença entre os sítios não-sinônimos (dN) pelos (dS) sinônimos por sítio. 
  

Filogeografia 

Para investigar padrões de espalhamento, testamos diferentes modelos de espalhamento, um que 

pressupõe uma difusão contínua (LEMEY et al., 2010) e outro que o espalhamento ocorre por eventos 

discretos de migração (LEMEY et al., 2009).  A difusão contínua foi testada sob duas condições, taxas 

de difusão dentre localidades homogêneas (difusão browniana) ou se as taxas seguem uma distribuição 

de Cauchy.  O cenário com saltos discretos entre localidades foi testado usando-se uma cadeia de 

Markov tempo contínua (CTMC) e um caso especial desse modelo: seleção variável com busca 

estocástica bayesiana (BSSVS).  Os BF estimados para os modelos discretos foram significativamente 

maiores (Tabela 9).   

 

Tabela 9.  Fatores de Bayes estimados entre os diferentes modelos testados nas inferências 

filogeográficas. 

 lnP (modelo/dado) S.E. BSSVS CTMC Browniano Cauchy 

BSSVS -5408.819 +/- 0.402 0 -1.062 11.679 11.478 

CTMC -5407.758 +/- 0.348 1.062 0 12.74 12.539 

Browniano -5420.498 +/- 0.999 -11.679 -12.74 0 -0.201 

Cauchy -5420.297 +/- 0.879 -11.478 -12.539 0.201 0 

 

 

Ademais, o teste de correlação de Mantel entre as matrizes de distância patrística e geográfica 

indicou que a relação entre elas é significante (p = 9.9999E-6).  O correlograma de Mantel não 

apresentou homogeneidade em todas as distâncias geográficas (Figura 26).  Foi encontrada correlação 

significativamente positiva somente em distâncias inferiores a 100 quilômetros (Km). No entanto, a 

correlação foi significativamente negativa em distâncias entre 100 e 200 Km e novamente próxima aos 
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300 Km.  Estes achados sugerem que os foci de TBEV parecem ser coesos em um raio inferior a 100 

Km, aparentemente vírus não consegue se difundir continuamente para distâncias maiores.  Em suma, 

os resultados indicaram dois modos distintos de dispersão de TBEV: (i) em uma escala local, TBEV 

pode ser dispersado continuamente e (ii) em uma escala regional o espalhamento de TBEV pode ser 

explicado por eventos de migração “em saltos”, devido a correlação negativa entre distâncias genéticas 

e geográficas. 

As análises de migração indicaram o espalhamento de TBEV da Alemanha para outras áreas na 

Europa no início do século XVIII e que o vírus foi trazido de volta no século XX (Figura 27).  Como 

recentemente confirmado, a movimentação do TBEV tende a seguir uma distribuição clinal orientado 

primariamente do leste para o oeste (HEINZE; GOULD; FORRESTER, 2012; ZANOTTO et al., 

1995).  No entanto, nós encontramos evidências de fluxo migratório em ambas direções, o que pode ter 

sido possível porque empregamos uma análise mais detalhada, em uma escala geográfica numérica 

maior, novos padrões podem emergir.  Considerando, a história complexa deste vírus na Europa central 

onde comércio, tráfico de pessoas e animais, desenvolvimento econômico e guerras ocorrem a séculos, 

estas migrações podem muito bem ser em entendidas em um contexto local de atividade antrópica. 
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Figura 25.  Árvore filogenética com máxima credibilidade de clados sumarizando as 
reconstruções de estados geográficos ao longo de uma árvore escalonada temporariamente.  Os 
ramos estão coloridos de acordo com o estado ancestral inferido. Os valores de probabilidade a 
posteriori são mostrados em negro próximo aos nós e os valores de probabilidade do estado inferido 
são mostrados coloridos próximos aos ramos.   
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Figura 26.  Correlograma de Mantel mostrando as relações entre as matrizes de distância 
patrística e geográfica. No eixo vertical, encontra-se o coeficiente de correlação de Spearman (ρ). No 
eixo horizontal, as distâncias geográficas. A linha tracejada representa ausência de correlação (ρ≤0), os 
pontos acima dela correlação positiva e os abaixo correlação negativa, preenchidos em negro quando 
significantes (p ≤ 0,05).  
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Figura 27.  Movimentação detalhada do TBEV na Europa central desde o século XVIII.  Setas 
representam direção das migrações.  Os lugares de isolamento foram mostrados pelas letras maiúsculas:  
G para Alemanha; A, Áustria; K, Eslováquia; N, Boêmia do norte; C, Boêmia central; S, Boêmia do 
sul; B, Morávia do sul e N para Morávia do norte.   
 
 
  



	  

 60 

Vírus da Febre da Grande Fenda Africana 

O nosso primeiro trabalho em parceria com o grupo do Instituto Pasteur sobre este agente viral foi 
publicado no jornal PLoS ONE em 2012 (doi: 10.1371/journal.pone.0035216), constituindo uma parte 
substancial dos achados apresentados na seção subsequente e segue no anexo III.  Ainda a 
continuação dessa colaboração possibilitou uma outra publicação no jornal Emerging Infectious 
Diseases (doi: 10.3201/eid2002.130996), cujos achados também estão apresentados abaixo e no anexo 
IV. Ademais, descrevemos abaixo a terceira parte deste trabalho sobre as dinâmicas diferentes dos três 
segmentos virais, atualmente em revisão no periódico PLoS Neglected Tropical Diseases, cujo 
manuscrito segue no anexo V. 
 

 

Detecção de recombinação homóloga 

Após nossas análises exaustivas em busca de recombinação intrassegmento com o programa 

RDP, não encontramos evidências deste evento de mudança genética em ampla escala, concordando 

com estudos anteriores (BIRD et al., 2007; PEPIN et al., 2010), os quais advogam haver poucas 

evidências da ocorrência deste evento entre linhagens de	  Vírus da Febre da Grande Fenda Africana 

(VFGFA).   

 

 

 

Análises filogenéticas 

 

O conteúdo de sinal filogenético das sequências de VFGFA foi investigado após se reconstruir 

50 mil quartetos para cada segmento genômico utilizando-se o método de mapeamento de 

verossimilhança implementado no programa TREE-PUZZLE.  Os resultados (Tabela 10) apontaram 

que o segmento médio (M) tem o maior conteúdo de quartetos bem resolvidos filogeneticamente, 

sugerindo que este segmento é mais informativo do que os outros dois.  As árvores de verossimilhança 

de RVFV, assim como as árvores MCC, apontaram que as linhagens virais isoladas no Senegal e na 

Mauritânia se organizaram em distintos grupos nas topologias, agrupando-se preferencialmente com 

isolados do leste da África, assim como previamente foi observado na epidemia no território da 

Mauritânia em 2003 (FAYE et al., 2007), sugerindo que estes países experimentaram múltiplas 

introduções durante o século XX.  Ademais, o padrão recorrente de agrupamento entre as linhagens 

virais destes países como grupos irmãos sugeriu que RVFV não experimentou limitações para ser 

disperso através das fronteiras destes países (Figuras 28, 29 e 30).   
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Tabela 10. Mapeamento de Verossimilhança dos segmentos genômicos de RVFV. 

Segmento 
genômico 

Quartetos resolvidos 
(%) 

Quartetos não 
resolvidos (%)* 

Quartetos 
parcialmente 

resolvidos (%) 
Longo 85,5 10,1 4,4 
Médio 89,6 7,5 2,9 
Curto 84,6 11,6 3,8 

*O percentual de quartetos não resolvidos é um indicador da resolução filogenética dos dados sob análise.  Se o 
percentual é alto, a resolução filogenética é baixa.   
 

 
 
Figura 28.  Árvore filogenética com máxima credibilidade de clados (MCC) inferida a partir das 
sequências do segmento  curto (C) de RVFV.  Relações entre 167 cepas de RVFV isoladas de 
diferentes localidades e países.  Amostras de Mauritânia e Senegal são destacadas por círculos amarelos 
e verdes respectivamente.  O agrupamento recorrente das cepas destes países sugere introduções 
múltiplas de RVFV nestes países durante o século XX.  Valores de probabilidade a posteriori maiores 
que 90 % são mostrados próximos aos nós da árvore.   
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Figura 29.  Árvore filogenética com máxima credibilidade de clados (MCC) inferida a partir das 
sequências do segmento médio (M) de RVFV.  Relações entre 128 cepas de RVFV isoladas de 
diferentes localidades e países.  Amostras de Mauritânia e Senegal são destacadas por círculos amarelos 
e verdes respectivamente.  O agrupamento recorrente das cepas destes países sugere introduções 
múltiplas de RVFV nestes países durante o século XX.  Valores de probabilidade a posteriori maiores 
que 90 % são mostrados próximos aos nós da árvore.   
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Figura 30.  Árvore filogenética com máxima credibilidade de clados (MCC) inferida a partir das 
sequências do segmento longo (L) de RVFV.  Relações entre 126 cepas de RVFV isoladas de 
diferentes localidades e países.  Amostras de Mauritânia e Senegal são destacadas por círculos amarelos 
e verdes respectivamente.  O agrupamento recorrente das cepas destes países sugere introduções 
múltiplas de RVFV nestes países durante o século XX.  Valores de probabilidade a posteriori maiores 
que 90 % são mostrados próximos aos nós da árvore.   
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Análises de seleção 

Os resultados obtidos com os três segmentos genômicos apontaram a existência de diversos 

sítios sob forte seleção negativa, indicado por ω < 0, (Tabela 12) sugerindo que polimorfismos 

deletérios em genes funcionalmente importantes possam ter sido removidos.  Por outro lado, a ausência 

de sítios positivamente selecionados indicados por  ω > 0, expôs a inexistência de seleção direcional, o 

que caracteriza fenótipos bem adaptados (DICKERSON, 1971; NEI; SUZUKI; NOZAWA, 2010).  

Estes achados corroboram a existência de diversos gargalos de transmissão impostos pelo ciclo natural 

do vírus cujo modo de infeção aguda e transmissão por vetor favorecem o acúmulo de mutações 

sinônimas (HANADA; SUZUKI; GOJOBORI, 2004).  Ademais, a alternância entre um diverso 

conjunto de artrópodes vetores e hospedeiros mamíferos mantém pressões seletivas requeridas para a 

estabilidade genômica, como a integridade da proteína não estrutural, codificada pelo segmento S, que 

aparentemente exige que RVFV infecte alternadamente células de artrópodes e mamíferos 

(MOUTAILLER et al., 2011).   

 

Tabela 12.  Sítios codificantes negativamente selecionados detectados em RVFV. 

 Segmento 
genômico 

Posição do 
aminoácido* 

ω¶ p-valor 

Longo 559 -5,0648 0,0085 
Longo 860 -5,0648 0,0085 
Longo 956 -5,0648 0,0085 
Longo 1091 -6,3310 0,0030 
Longo 1332 -5,0648 0,0085 
Longo 1870 -5,0648 0,0085 
Médio 64 -5,1841 0,0093 
Médio 172 -54,8731 0,0072 
Médio 225 -6,9101 0,0021 
Médio 282 -4,5937 0,0071 
Médio 439 -5,0000 0,0041 
Médio 971 -5,5281 0,0071 
Médio 1115 -11,6919 0,0047 
Curto 116 -5,0000 0,0047 
Curto 124 -4,5667 0,0073 
Curto 127 -8,0000 0,0002 
Curto 148 -4,5667 0,0073 
Curto 151 -5,9157 0,0048 

 
*A posição do aminoácido foi referida ao primeiro códon da sequência do isolado mauritaniano OS8.  O número 
de acesso do segmento longo, médio e curto é, respectivamente, DQ375395.1, DQ380185.1 e DQ380177.1. 
¶Sítios negativamente selecionados (ω < 0) identificados pela diferença significativa entre as taxas de mutação 
não sinônima (dN) e sinônima (dS) por sítio utilizando contagem ancestral de única verossimilhança, 
implementado em HyPhy. 
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Análises filodinâmicas 

As médias estimadas e as densidades probabilísticas mais altas no intervalo de 95 % das taxas 

de substituição por sítio por ano estimadas para os segmentos longo, médio e curto foram, 

respectivamente, 1,351E-4 (1,343E-4 a 1,389E-4), 2,336E-4 (2,073E-4 a 2,065E-4) e 2,106E-4 

(1,867E-4 a 2,352E-4) substituições por sítio por ano.  Assumimos que a variação na diversidade 

genética no tempo, medida como o tamanho populacional efetivo vezes o tempo de geração (Ne.g) 

estimada com o método de MCMC, correlaciona-se com a demografia de RVFV, sendo proporcional 

ao número aproximado de infecções no tempo.  Os BSP para todos os segmentos genômicos do vírus 

apresentaram um aumento no Ne.g na primeira metade do século passado seguido por um contínuo 

decaimento na segunda metade do século (Figura 31).  Ademais, os BSP concordam com uma origem 

recente de RVFV (BIRD et al., 2007, 2008), e intensa atividade viral na primeira metade do século XX 

(PEPIN et al., 2010), seguido por uma ampla dispersão no continente africano.  Ademais, a redução no 

tamanho da população viral ou dos eventos de infeção são consistentes com a atividade enzoótica 

próxima ao presente.  Estes achados corroboram o espalhamento de RVFV entre populações 

amplamente susceptíveis seguindo a introdução do gado no leste do continente africano primariamente 

no Quênia durante a primeira metade do século XX para abastecer a atividade pecuária (JOHNSON, 

1993; PEPIN et al., 2010).  Em suma, os elevados níveis de Ne.g no passado concordaram com o fato 

que RVFV experimentou intensa atividade no século passado causando intensos surtos e sugeriram 

uma tendência recente a atividade enzoótica. 

Figura 31.  Gráficos de skyrides bayesianos (BSP) dos três segmentos genômicos.  O tamanho 
populacional efetivo vezes o tempo de geração (Ne.g) aproxima o número de infecções no tempo.  As 
curvas mostram complexas oscilações com alta atividade viral iniciando aproximadamente em 1930 e 
culminando entre 1940 e 1960, seguido por um decaimento regular a partir de 1970 até o presente.  A 
estabilização próxima ao presente é consistente com a atividade enzoótica, uma vez que o vírus não é 
comumente mantido em populações humanas. 
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Reconstrução de localidades ancestrais 

Apesar de as reconstruções filogeográficas para os três segmentos genômicos terem sido 

coerentes entre si (congruência dada por similaridade de padrões de adjacência topológicas), optamos 

por apresentar somente as feitas com o segmento S por estas apresentarem valores superiores de 

probabilidade de existência do estado no nó filogenético inferido nas árvores MCC, portanto 

escolhemos representar a história mais provável de movimento de RVFV na África.  As reconstruções 

filogeográficas revelaram um padrão complexo e movimentação viral através de grandes distâncias no 

continente africano (Figura 32).  As datas nos retângulos nos mapas indicam o TMRCA estimado entre 

a linhagem da localidade em que a seta de inicia e a linhagem da localidade para qual a seta aponta, 

assumindo-se que o ano estimado é o mais remoto possível para a introdução daquela linhagem em uma 

determinada localidade.  Observou-se que o espalhamento de RVFV pode ter acontecido gradualmente 

de uma localidade para outra quando se observa as inferências feitas para a região do Oeste da África 

(Figura 33), onde a amostragem mais densa permite um detalhamento mais refinado.  Os resultados 

apontaram no mínimo cinco introduções distintas no Senegal e na Mauritânia durante o século passado 

(Figura 32).  A primeira entrada de RVFV estimada na região (linha azul na figura 32 e 33) foi 

relacionada a cepas de Zimbábue, África do Sul e Uganda possivelmente a aproximadamente 80 anos 

atrás.  Estas inferências são consistentes como inquéritos sorológicos feitos pelo Instituto Pasteur de 

Dacar que sugere que a zona litorânea do oeste africano pode ter conhecido RVFV durante a primeira 

metade do século XX (comunicação pessoal feita pelo nosso colaborador, Dr Amadou Alpha Sall).  A 

segunda introdução na África ocidental (linha preta nas Figuras 32 e 33) foi associada com isolados 

virais da África do Sul Zimbábue compartilhando um ancestral comum cerca de 72 anos atrás.  Esta 

introdução foi relacionada com amostras de Diawara (SN) e Hodh El Garbi (MR), relacionadas com o 

surto reportado em Diawara em 1998 (MARRAMA et al., 2005).  A terceira introdução na região 

estudada (linha verde nas Figuras 14 e 15) consistiu de linhagens que se originaram em Zimbábue no 

início do século passado, então moveram-se para a República Centro-Africana aproximadamente 70 

anos atrás e de lá chegaram ao Senegal e Mauritânia cerca de 47 anos atrás e na Guiné cerca de 38 anos 

atrás.  Amostras dessa introdução foram isoladas em Barkedji (SN) em 1993 e em Rosso (MR) em 

1987 e na Guiné em 1981 e 1984.  A quarta introdução (linha preta sólida nas Figuras 32 e 33) foi 

evidenciada por uma única linhagem isolada em Kedougou em 1983 associada com uma antiga 

linhagem sul-africana que foi movida para o Egito a aproximadamente 47 anos atrás e de Madagascar a 

aproximadamente 40 anos.  A introdução mais recente (quinta introdução, linha vermelha nas Figuras 

32 e 33) foi devido a uma onda de RVFV que se espalhou para lugares distantes na África, foi 

relacionada a uma linhagem do Sul da África que se moveu 47 anos atrás de Zimbábue e Quênia, em 

seguida alcançando Madagascar, Somália, Tanzânia, Angola, Senegal, Mauritânia e Arábia Saudita 
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durante os últimos 28 anos.  Um dos aspectos mais interessantes desta onda de RVFV foi que o vírus 

recorrentemente reemergiu no Quênia de onde ele foi dissipado para outras localidades. 

 A história das introduções, mudanças e espalhamento de RVFV nos territórios de Senegal e 

Mauritânia é mostrada com maior detalhamento na Figura 33.  O mapa na Figura 15 sumariza 

reconstruções filogeográficas independentes.  De acordo com os resultados, a primeira introdução 

possivelmente se originou no sul da África, ainda na década de 1930 aportou em Barkedji (SN).  

Subsequentemente, foi movida para Rosso (MR) por volta de 1970 e Kolda (SN) por volta de 1980.  A 

linhagem de Rosso foi então dispersada para as províncias de Garack (MR), Nkick (MR) e Keur 

Macene (MR) ainda na década de 80.  Mais tarde em 1985, uma linhagem de Nkick em seguida foi 

movida para Terg no norte da Mauritânia.  A linhagem de Kolda (SN) no fim da década de 1980 foi 

movida para o leste da Mauritânia, aportando em Ayoun El Atross, deste para Guimi (MR) próximo a 

2000.  A segunda introdução, possivelmente da África central, alcançou Diawara (SN) próximo a 1940.  

Então, moveu-se para Hodh El Garbi na Mauritânia próximo a 1970.  Assim como a primeira (linha 

azul na Figura 33) e terceira (linha verde na Figura 3) introdução, a quinta (linha vermelha na Figura 

33) também aparentemente entrou na região por Bakedji e então foi dispersada para Hseytine (MR) e 

Lazaret (MR).  Em seguida, foi espalhado de Hseytine para Kiffa (MR) a de Lazaret para Matar Lajam 

e Dar Naim e do último para Tijiga durante a última década.  A descrição do espalhamento da quarta e 

quinta introduções foi exposta no parágrafo anterior.   
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Figura 32.  Representação em larga escala do espalhamento geográfico de RVFV na África e 
Arábia Saudita.  As linhas dirigidas conectam as localidades de partida e de destino (evidenciadas 
pelas setas) das linhagens virais.  As introduções distintas em Senegal e Mauritânia foram 
representadas por cores diferentes.  O tempo estimado para o ancestral comum mais recentes das cepas 
de diferentes países foi exposto nos retângulos e pode ser interpretado como o mais antigo ano possível 
de introdução da linhagem na localidade. 
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Figura 33.  Espalhamento geográfico de RVFV no interior de Mauritânia e Senegal.  As linhas 
dirigidas conectam as localidades de partida e de destino (evidenciadas pelas setas) das linhagens 
virais.  As introduções distintas em Senegal e Mauritânia foram representadas por cores diferentes.  O 
tempo estimado para o ancestral comum mais recente das cepas de diferentes localidades foi exposto 
nos retângulos e pode ser interpretado como o mais antigo ano possível de introdução da linhagem no 
local. 
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Uma epidemia na Mauritânia pela reemergência de uma antiga linhagem 

 Durante a realização de nossa pesquisa uma epidemia de RVFV foi deflagrada na Mauritânia no 

fim de 2010 (EL MAMY et al., 2011), os nossos colaboradores foram a campo, coletaram amostras e 

sequenciaram porções dos segmentos M e S.  Nossas análises filogenéticas foram capazes de revelar 

que esta epidemia foi causada pela reemergência de uma antiga linhagem (Figura 34) (FAYE et al., 

2014), segunda introdução nos resultados descritos acima e em (SOUMARÉ et al., 2012), que já 

circulava no oeste da África desde a década de 1940 (Figura 33).  Esta porção do trabalho tem um 

elevado valor agregado, uma vez que contribuiu para esclarecer as origens de uma epidemia corrente. 

 

 
Figura 34.  Árvores de máxima verossimilhança mostrando as relações filogenéticas das 

linhagens amostradas durante a epidemia de RVFV na Mauritânia em 2010.  A) Árvore inferida 

para o segmento curto.  B) Árvore inferida para o segmento médio.  As linhagens da epidemia estudada 

estão marcadas por círculos laranja. 

 

Rearranjos genômicos de RVFV 

Rearranjos genômicos (reassortment em inglês) podem ser um meio importante de 

diversificação genética para vírus de genoma RNA segmentado em geral e para os bunyavírus em 

particular, inclusive possibilitando o surgimento de vírus patogênicos, a partir de outros não 

patogênicos (BOWEN et al., 2001).  A ocorrência e viabilidade destes eventos foi demonstrada tanto 

em condições de laboratório (TURELL et al., 1990), assim como na natureza (SALL et al., 1999).  
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Ademais, interações intermoleculares específicas entre os três segmentos genômicos virais parecem ser 

necessárias para o correto empacotamento dos segmentos para a geração de vírions infecciosos 

(TERASAKI et al., 2011).   

 

Padrões de adjacência em filogenias indicam reagrupamento de segmentos 

 Para se comparar as adjacências filogenéticas entre as linhagens de RVFV inferidas a partir de 

cada segmento, nós analisamos os conjuntos de árvores filogenéticas geradas com MrBayes e 

conseguimos identificar duas linhagens com histórias filogenéticas discordantes para os segmentos L, 

M e S.  Nossos resultados confirmaram achados prévios que afirmavam que o isolado 2000700608 de 

uma vaca no Quênia foi formado por reagrupamento do segmento M (BIRD et al., 2008) (Tabela 12 e 

nomes verdes na Figura 35).  Também revelamos um novo evento de reagrupamento em uma linhagem 

tanzaniana TANTan00107 (Tabela 12 e nomes vermelhos na Figura 35), isolada de um material 

humano.  Desde que sequências dos segmentos de TANTan00107 foram utilizadas concatenadas 

(NDERITU et al., 2011), este último achado demonstrou a importância de se estudar os segmentos em 

separado para prevenir erros sistemáticos durante inferências filogenéticas. 

 Uma vez que nós não tínhamos sequências dos três segmentos para todas as amostras de 

RVDV, investigamos a ocorrência de reagrupamento entre pares de segmentos (L e M; L e S; M e S), 

usando conjuntos de com mais taxa que os da seção anterior.  Esta nova etapa de análise nos 

possibilitou identificar cinco linhagens com história filogenética discrepantes entre os segmentos M e S 

(Figura 35 e Tabela 12).  Três destas linhagens (76370, SA75 e 3574, nomes laranja, roxo e azul na 

Figura 35B), isoladas no Zimbábue e África do Sul (Tabela 12), formam um grupo reassortant bem 

suportado que reaparece em filogenias independentes para os segmentos M e S.  As outras duas 

linhagens reassortants foram isoladas na Mauritânia (211HMMRRO1987 e 11ANMMRHG1998; 

nomes rosa e ciano na Figura 35B) e foram isolados em ovelha e humanos (Tabela 13). 
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Figura 35.  Eventos de reagrupamento de segmentos genômicos descobertos pelas incongruências 

entre as filogenias para os segmentos de RVFV.  A) Reagrupamento entre os segmentos L e M.  B) 

Reagrupamento entre os segmentos M e S.  Somente os nomes dos taxa reassortants são mostrados e 

coloridos para facilitar a identificação.  A ordem dos taxa é a mesma entre cada par de árvores.   

 

 



	  

 73 

Tabela 13. Linhagens de RVFV com história filogenética discrepantes 

Linhagem País Ano Hospedeiro 
Nº de 

acesso L 

Nº de 

acesso M 

Nº de 

acesso S 
2007000608 Quênia 2007 Gado EU574023 EU574049 EU574079 

211HMMRRO1987 Mauritânia 1987 Humano Indisponível JN995301 JN995253 
11ANMMRHG1998 Mauritânia 1998 Ovelha Indisponível JN995312 JN995264 

SA75 África do Sul 1975 Humano DQ375428 DQ380189 DQ380175 
3574 África do Sul 1974 Ovelha JF784386 JF784387 JF784388 

TANTan00107 Tanzânia 2007 Humano HM586959 HM586970 HM586981 
76370 Zimbábue 1970 Gado DQ375426 DQ380188 DQ380165 

 

Distâncias patrísticas sugerem diferentes escalas temporais para cada segmento 

 Uma vez que o genoma segmentado permite separar histórias evolucionárias por segmento 

(CARPI; HOLMES; KITCHEN, 2010; RAMBAUT et al., 2008), nós analisamos a quantidade de 

divergência genética por segmento pela estimativa das distâncias patrísticas das genealogias virais 

(Figura 36), que podem mudar mais do que as distâncias genéticas, portanto mais sensíveis em revelar 

discordâncias (FOURMENT; GIBBS, 2006).  Estas análises mostraram que existem diferenças 

significativas entre os segmentos (χ2	   = 136,21 g.l.=2 e p-valor < 2,2E-16 obtidos em um teste de 

Kruskal-Wallis).  Ademais, as comparações entre os pares mostraram que as distâncias patrísticas são 

significativamente diferentes entre eles, pois os valores de diferença (689,73; 513,84 e 1203.57 para L e 

M; L e S; M e S, respectivamente) obtidos do teste de Kruskal-Wallis com comparação múltipla foram 

superiores ao valor crítico de 247,76.  Estes resultados indicaram que os segmentos de RVFV tem 

diferentes quantidades de mudanças genéticas, sugerindo a existência de escalas temporais distintas 

para os segmentos. 
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Figura 36.  Distribuição das distâncias patrísticas por segmento de RVFV.  Distâncias patrísticas 

estimadas a partir da melhor árvore de máxima verossimilhança para cada segmento.  As diferenças nas 

distribuições de picos nas frequências de distâncias patrísticas corroboram a noção de que os segmentos 

de RVFV estão em escalas temporais diferentes. 

 

Comparação dos regimes seletivos entre os segmentos 

Diferenças no regime de seleção entre segmentos pode explicar as diferenças observadas nas distâncias 

patrísticas.  Portanto, nós investigamos novamente a seleção agindo no nível do códon sobre cada 

segmento, para se comparar a intensidade da seleção sobre cada segmento nós selecionamos nesta 

seção apenas as linhagens, cujas sequências para todos os genes estavam disponíveis.  Aplicando um 

nível de confiança (α) de 5%, encontramos apenas sítios sob seleção purificadora (ω < 0) em todos os 

genes analisados (Tabela 14).  As comparações entre as quantidades de sítios sob seleção em cada 

segmento, 98 de 2066, 58 de 1197 e 20 de 510 para L, M e S, respectivamente, mostraram que não 

existe diferenças significativas entre as proporções (p-valor=0,74 em um teste exato de Fisher com 

α=0,05).  Ademais, nós comparamos a intensidade da seleção sobre cada segmento com os ω estimados 

para os sítios de cada um deles, aplicando um teste de  Kruskal-Wallis, e não encontramos diferenças 
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significativas (χ2 = 3,92, g.l. = 2 and p-valor = 0,14).  Portanto, nossos resultados não suportam 

diferenças aparentes nos regimes de seleção atuantes sobre os segmentos de RVFV.  Nós também 

estimamos o D de Tajima para cada segmento e encontramos que eles são significativamente negativos 

e similares para todos os segmentos segments (L: D= -3,19, p = 0,0013; M:  D= -3,18, p= 0,0014; S: 

D= -3,32, p=0,0009).  Estes valores negativos de D de Tajima não mudaram após excluir os 

reassortants das análises e também são indicadores de seleção negativa.  Uma vez que os regimes 

seletivos são similares entre os segmentos e as distâncias patrísticas são significativamente diferentes, 

nós concluímos que os segmentos de RVFV estão evoluindo em escalas temporais diferentes.   

 

Tabela 14.  Sítios codificantes detectados sob seleção purificadora com significância estatística em 

RVFV. 

Posição na 

proteína 
 dN - dS          p-valor       Gene 

27 -11.695148 0.029228 Polimerase 

47 -3.360744 0.028409 Polimerase 

77 -3.360744 0.028409 Polimerase 

90 -3.076402 0.037037 Polimerase 

105 -3.076402 0.038415 Polimerase 

119 -4.10187 0.012346 Polimerase 

146 -4.10187 0.012346 Polimerase 

165 -3.223782 0.033645 Polimerase 

168 -4.976072 0.00478 Polimerase 

178 -3.360744 0.028409 Polimerase 

201 -3.076402 0.037037 Polimerase 

230 -3.360744 0.028409 Polimerase 

253 -3.076402 0.037037 Polimerase 

307 -3.360744 0.030955 Polimerase 

308 -3.360744 0.028409 Polimerase 

337 -4.10187 0.012346 Polimerase 

355 -4.471884 0.009213 Polimerase 

401 -5.601241 0.002645 Polimerase 

416 -3.076402 0.037037 Polimerase 

472 -3.201003 0.032878 Polimerase 

484 -10.352989 0.033017 Polimerase 
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502 -3.076402 0.037037 Polimerase 

533 -4.480992 0.008669 Polimerase 

536 -3.076402 0.037037 Polimerase 

538 -3.360744 0.028409 Polimerase 

572 -3.360744 0.030955 Polimerase 

588 -3.340391 0.030099 Polimerase 

612 -3.076402 0.037304 Polimerase 

697 -3.360744 0.028409 Polimerase 

722 -3.360744 0.028409 Polimerase 

745 -4.10187 0.013252 Polimerase 

793 -5.127337 0.004115 Polimerase 

799 -3.360744 0.028409 Polimerase 

805 -3.360744 0.028409 Polimerase 

834 -5.601241 0.002645 Polimerase 

869 -3.076402 0.037037 Polimerase 

885 -3.360744 0.029748 Polimerase 

887 -3.360744 0.028409 Polimerase 

930 -4.480992 0.008669 Polimerase 

933 -3.360744 0.029748 Polimerase 

961 -4.10187 0.012346 Polimerase 

989 -3.351575 0.029999 Polimerase 

1004 -3.350899 0.030017 Polimerase 

1065 -6.721489 0.000958 Polimerase 

1077 -3.360744 0.030955 Polimerase 

1084 -3.352174 0.029983 Polimerase 

1126 -3.360744 0.029748 Polimerase 

1129 -3.076402 0.037037 Polimerase 

1135 -4.09127 0.013376 Polimerase 

1177 -4.268004 0.010533 Polimerase 

1206 -3.076402 0.037037 Polimerase 

1209 -3.076402 0.037233 Polimerase 

1261 -4.480992 0.008669 Polimerase 

1269 -3.076402 0.037037 Polimerase 

1270 -3.360744 0.028409 Polimerase 
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1276 -3.354489 0.029921 Polimerase 

1299 -3.076402 0.037037 Polimerase 

1300 -4.274351 0.010543 Polimerase 

1306 -4.480992 0.008669 Polimerase 

1314 -3.360744 0.028409 Polimerase 

1319 -3.076402 0.037037 Polimerase 

1361 -2.95185 0.043591 Polimerase 

1363 -3.076402 0.037037 Polimerase 

1378 -3.360744 0.028409 Polimerase 

1387 -3.076402 0.037037 Polimerase 

1400 -6 0.001372 Polimerase 

1428 -4.360459 0.037499 Polimerase 

1453 -3.277281 0.028409 Polimerase 

1484 -3 0.037037 Polimerase 

1534 -3.80291 0.037279 Polimerase 

1536 -3.277281 0.028409 Polimerase 

1567 -3 0.037037 Polimerase 

1569 -10.531736 0.03165 Polimerase 

1572 -4 0.012346 Polimerase 

1581 -3.277281 0.028409 Polimerase 

1600 -3.076402 0.037037 Polimerase 

1622 -10.00052 0.03418 Polimerase 

1687 -4.480992 0.008669 Polimerase 

1695 -4.10187 0.012346 Polimerase 

1744 -3.360744 0.028409 Polimerase 

1755 -3.360744 0.028409 Polimerase 

1771 -3.076402 0.037992 Polimerase 

1779 -3.360744 0.028409 Polimerase 

1780 -3.209825 0.032652 Polimerase 

1817 -3.076402 0.037037 Polimerase 

1823 -3.076402 0.037037 Polimerase 

1844 -4.480992 0.008669 Polimerase 

1890 -3.340541 0.030095 Polimerase 

1927 -3.076402 0.037037 Polimerase 
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1932 -4.10187 0.012346 Polimerase 

1960 -11.666434 0.0293 Polimerase 

1971 -3.339665 0.030119 Polimerase 

1993 -5.127337 0.004119 Polimerase 

1997 -3.360744 0.028409 Polimerase 

2001 -3.360744 0.028409 Polimerase 

2017 -3.210327 0.032687 Polimerase 

2029 -3.360744 0.028409 Polimerase 

2045 -3.345811 0.029953 Polimerase 

28 -3.542475 0.026868 Glicoproteína 

30 -3.549784 0.026745 Glicoproteína 

59 -3.118959 0.037064 Glicoproteína 

64 -3.345186 0.03024 Glicoproteína 

115 -3.118959 0.037037 Glicoproteína 

165 -3.118959 0.037361 Glicoproteína 

172 -45.589561 0.007503 Glicoproteína 

179 -3.549784 0.026745 Glicoproteína 

198 -4.158612 0.012938 Glicoproteína 

200 -3.549784 0.025122 Glicoproteína 

202 -3.118959 0.037037 Glicoproteína 

205 -3.118959 0.040258 Glicoproteína 

211 -3.118959 0.037037 Glicoproteína 

225 -5.916307 0.002155 Glicoproteína 

326 -3 0.037037 Glicoproteína 

346 -0.002874 0.001164 Glicoproteína 

349 -3.409388 0.026901 Glicoproteína 

362 -3.411248 0.026857 Glicoproteína 

429 -4.541597 0.009044 Glicoproteína 

447 -3.039437 0.037037 Glicoproteína 

458 -4.052583 0.012421 Glicoproteína 

482 -3.459277 0.026745 Glicoproteína 

490 -3.039437 0.039266 Glicoproteína 

509 -3.039437 0.03861 Glicoproteína 

515 -4.158612 0.013495 Glicoproteína 
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519 -3.118959 0.037037 Glicoproteína 

520 -3.118959 0.037037 Glicoproteína 

522 -4.421283 0.009663 Glicoproteína 

557 -4.158612 0.012346 Glicoproteína 

591 -3.118959 0.037037 Glicoproteína 

601 -4.158612 0.012346 Glicoproteína 

624 -3.315963 0.03082 Glicoproteína 

648 -3.34292 0.030552 Glicoproteína 

670 -3.638786 0.045267 Glicoproteína 

672 -3.315963 0.03082 Glicoproteína 

705 -4.158612 0.012346 Glicoproteína 

738 -3.546653 0.026853 Glicoproteína 

769 -3.118959 0.037037 Glicoproteína 

781 -3.118959 0.037105 Glicoproteína 

793 -3.549784 0.025122 Glicoproteína 

807 -3.118959 0.037037 Glicoproteína 

824 -4.158612 0.01264 Glicoproteína 

893 -3.549784 0.025122 Glicoproteína 

923 -3.315963 0.03082 Glicoproteína 

958 -3.118959 0.037037 Glicoproteína 

971 -3.549784 0.025122 Glicoproteína 

1001 -3.118959 0.037037 Glicoproteína 

1051 -3.118959 0.037037 Glicoproteína 

1090 -4.158612 0.012346 Glicoproteína 

1115 -11.0793 0.010552 Glicoproteína 

1116 -3.118959 0.037037 Glicoproteína 

1127 -4.158612 0.012424 Glicoproteína 

1128 -3.118959 0.037208 Glicoproteína 

1141 -3.549784 0.025122 Glicoproteína 

1159 -3.118959 0.037037 Glicoproteína 

1184 -3.118959 0.037037 Glicoproteína 

1191 -3.118959 0.037037 Glicoproteína 

1192 -3.118959 0.037037 Glicoproteína 

56 -3.377157 0.025962 Nucleocapsídeo 
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88 -0.000133 0.001823 Nucleocapsídeo 

116 -5 0.004642 Nucleocapsídeo 

119 -3 0.039921 Nucleocapsídeo 

127 -3 0.037116 Nucleocapsídeo 

142 -4 0.012346 Nucleocapsídeo 

148 -3.377157 0.025962 Nucleocapsídeo 

151 -3.751373 0.036666 Nucleocapsídeo 

170 -3 0.037037 Nucleocapsídeo 

192 -3.492527 0.04557 Nucleocapsídeo 

254 -4.787689 0.007513 Nucleocapsídeo 

76 -3 0.03928 Não estrutural 

90 -3.340128 0.029765 Não estrutural 

95 -3 0.037115 Não estrutural 

97 -3 0.037037 Não estrutural 

186 -3 0.037037 Não estrutural 

209 -9.601229 0.034718 Não estrutural 

226 -4 0.012346 Não estrutural 

232 -3 0.037037 Não estrutural 

240 -3 0.037037 Não estrutural 

 

Dinâmicas evolucionárias diferentes por segmento 

 Eventos de reagrupamento podem desacoplar dinâmicas evolucionárias de segmentos 

genômicos (CARPI; HOLMES; KITCHEN, 2010; RAMBAUT et al., 2008).  Diante deste fato, nós 

estimamos as taxas evolucionárias (µ) para cada segmento independentemente e comparamos os 

valores de verossimilhança com os testes de critério de informação do Akaike através de cadeias de 

Markov (AICM) e também do path-sampling (BAELE et al., 2012) para escolher a µ que melhor se 

adapta aos dados (Tabela 15).   

 

Tabela 15.  Comparação entre taxas de evolução diferentes para cada segmento 

Segmento AICM σ  Diferença 
entre AICM 

log (V) 
marginal do PS µ 95 % HPD µ  

Longo 41130 0.455 4.107 -13207.78 2.31E-04 (1.88E-4 a 2.72E-4) 
Longo 41135 0.259 -4.107 -18826.17 3.28E-04 (2.56E-4 a 3.98E-4) 
Médio 27870 0.298 6.654 -14206.09 3.80E-04 (2.53E-4 a 5.05E-4) 
Médio 27876 0.199 -6.654 -14208.76 2.00E-04 (1.52E-4 a 2.4E-4) 
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Curto 11867 0.31 17.718 -5687.28 3.36E-04 (2.42E-4 a 4.26E-4) 
Curto 11885 0.217 -17.718 -5413.06 2.10E-04 (1.66E-4 a 2.47e-4) 

AICM: critério de informação do Akaike através de cadeias de Markov.  µ: taxa de evolução em 

substituições por sítio por ano.  Log(V): logaritmo do valor de verossimilhança.  σ: erro padrão. 

	  

	   A melhor µ para o segmento L foi 2,31E-4 substituições por sítio por ano (s/s/a), variando de 

1,88E-4 a 2,72E-4 (dentro do 95% HPD).  Para o segmento M, a µ média de 3,80E-4 s/s/a (HPD= 

2,53E-4 a 5,05E-4 s/s/a) se adaptou melhor ao dados.  Finalmente, para o segmento S a melhor m foi de 

3,36E-4 s/s/a (HPD = 2,42E-4 a 4,26E-4 s/s/a).  Em suma, a taxa de evolução média ótima para o 

segmento M é 1,65 vezes maior que a taxa para o segmento L e 1,45 vezes maior para o segmento S 

(Figura 37A).  As diferenças nas taxas implicam em uma raiz da árvore mais antiga para o segmento L 

e raízes sobrepostas para os segmentos M e S (Figura 37B).   

 Os tamanhos populacionais efetivos (Ne.g) estimados separadamente para cada segmento no 

tempo experimentaram episódios de anticorrelação o que sugere algum tipo de desacoplamento nas 

dinâmicas evolutivas inferidas para cada segmento (Figura 37C).  As anticorrelações foram 

investigadas com a estimativa dos coeficientes de Kendall (τ), cujos valores negativos (τ<0) indicam 

correlação negativa entre as distribuições estudadas.  Estas últimas análises apontaram que nos períodos 

de 1950 a 1970 e de 1990 a 2010 os Ne.g estimados para os segmentos foram anticorrelacionados 

(Figura 37D).  Interessantemente, as raízes das linhagens reassortants (intervalos verticais na Figura 

37C) coincidem com os períodos em que se observa as anticorrelações significativas. 
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Figura 36.  Estimativas filodinâmicas para a melhos taxa evolucionária estimada para cada 
segmento.  A) Distribuição das taxas evolucionárias (µ) estimadas durante a convergência do MCMC.  
B) Distribuição das raízes estimadas (TMRCA) para cada segmento.  C) BSP mostrando a flutuação do 
tamanho populacional efetivo (Ne.g) no tempo estimada para cada segmento. Os intervalos verticais 
coloridos indicam as idades dos nós estimados para os reassortants detectados (vermelho para 
2007000608 e TANTan00107; cinza para SA75, 3574 e 76370).  D) Correlação entre os para de Ne.g 
em intervalos de 20 anos.  Coeficientes de correlação de Kendall (τ) < 0 indicam anticorrelação nos 
intervalos e p-valores < 0,05, significância estatística.  
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Conclusões 

 

O presente trabalho compara a biologia evolutiva entre duas classes (IV e V) de vírus com 

genoma de RNA.  Um dos aspectos interessantes deste trabalho é que vírus de RNA de fita negativa de 

genoma segmentado, como o RVFV, dispõe de um mecanismo de rearranjo (reassortment em inglês) 

de segmentos, gerando diversidade genética por meio de shift, assim como por ajustes adaptativos 

finos, drift, causados por mutações pontuais que podem provocar mudanças em sequências de 

aminoácidos ou regulatórias.  É interessante notar que não observamos seleção positiva em RVFV 

sugerindo que nossas amostras remetem a linhagens em um ótimo adaptativo.  Não obstante, nossos 

resultados demonstram ter havido reagrupamento de segmentos genômicos durante a evolução recente 

de RVFV e que as dinâmicas evolutivas são diferentes, não sendo possível responsabilizar seleção 

atuando em nível de códons. 

Por sua vez, os vírus de RNA de fita única senso positivo, como os flavivírus não apresentam 

comumente rearranjos genômicos significativos causados por recombinação, mas sim drift causado por 

mutações pontuais.  Portanto, os achados de evidência de recombinação em ZIKV são importantes e 

podem fornecer subsídios para o melhor entendimento de um flavivírus em um ciclo silvestre, além 

disso descrevemos em algum detalhe a evolução em sítios de glicosilação no envelope viral o que pode 

ter relevantes repercussões para a compreensão da capacidade deste vírus de colonizar diversos 

hospedeiros.   

A elucidação dos padrões migratório de TBEV na Europa central nos permitiu estudar um 

modelo viral com um padrão muito distinto de espalhamento, caracterizado por atividade focal.  O 

vírus cresce primeiro em uma localidade, foco, ficando restrito a um raio de espalhamento, em seguida 

o vírus é levado para outra localidade onde tem uma explosão local novamente e assim por diante.  Esta 

peculiaridade do TBEV nos permitiu aplicar uma abordagem baseada em comparação de distâncias 

para investigar os padrões de espalhamento de TBEV. 

Em suma, os diferentes modelos virais nos possibilitaram estudar mecanismos evolutivos 

diferentes, alterações genômicas grandes: (i) rearranjos de segmentos genômicos de RVFV e (ii) 

recombinação homóloga de ZIKV.  Ainda estudamos os padrões de mutações pontuais (drift) em cada 

um dos três modelos estudados, no caso do TBEV este é o único mecanismo detectado de mudança em 

nossos estudos.  Os regimes atuantes sobre os três vírus são semelhantes, sendo todos caracterizados 

pela presença de muitos sítios sob seleção purificadora em suas proteínas, o que é coerente com as 

passagens alternadas entre hospedeiros artrópodes e vertebrados que caracterizam os ciclos de 

transmissão dos três modelos virais.  Ademais, o ciclo de transmissão alternado impõe muitos gargalos 

para mudanças serem observadas nas populações virais.   
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Abstract:	   Rift Valley Fever virus (RVFV) is a member of Bunyaviridae family that causes a febrile 
disease affecting mainly ruminants and occasionally humans in Africa, with symptoms 
that range from mid to severe.  RVFV has a tri-segmented ssRNA genome that 
permits reassortment and could generate new more virulent strains.  In this study, we 
reveal the importance of reassortment for RVFV evolution using viral gene genealogy 
inference and phylodynamics.  We uncovered seven events of reassortment that 
originated RVFV lineages with discordant origins among segments.  Moreover, we 
also found that despite similar selection regimens, the three segments have distinct 
evolutionary dynamics; the longer segment L evolves at a significant lower rate. 
Episodes of discordance between population size estimates per segment also 
coincided with reassortment dating.  Our results show that RVFV segments are 
decoupled enough to have distinct demographic histories and to evolve under different 
molecular rates.	  
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São	  Paulo,	  October	  15,	  2014	  	  
	  	  
Dear	  PLoS Neglected Tropical diseases	  editors,	  	  

	  	  

We	  are	  submitting	  the	  article	  entitled	  “Reassortment	  and	  distinct	  evolutionary	  
dynamics	  of	  Rift	  Valley	  Fever	  virus	  genomic	  segments”	  by	  Freire	  et al.	  We	  
believe	  this	  manuscript	  is	  interesting	  to	  PLoS Genetics	  readers,	  given	  that	  we	  
show	  evolutionary	  adaptive	  mechanisms	  by	  which	  the	  virus,	  now	  with	  
mortality	  rates	  above	  30%,	  may	  further	  increase	  its	  potential	  as	  an	  emergent	  
disease.	  	  	  
	  	  
The	  tri-‐segmented	  genome	  of	  this	  virus	  is	  known	  to	  allow	  recombination	  
through	  reassortment,	  but	  not	  to	  the	  extent	  that	  we	  now	  report.	  Using	  all	  data	  
currently	  available	  for	  RVFV	  and	  using	  a	  reassortment	  analysis	  framework	  
developed	  for	  influenza	  virus,	  we	  identified	  RVFV	  reassortants.	  Reassortment	  
was	  shown	  to	  allow	  for	  ‘shifts’	  in	  the	  capabilities	  of	  several	  other	  important	  
pathogens,	  but	  our	  report	  raises	  concerns	  also	  because	  it	  questions	  previous	  
phylogenetic	  studies	  on	  RVFV	  which,	  not	  only	  disregarded	  systematic	  errors	  
due	  to	  the	  mixing	  of	  recombinant	  genes	  during	  phylogenetic	  inference,	  but	  
also	  did	  not	  account	  for	  different	  mutation	  rates	  and	  ancestral	  relations	  
among	  segments.	  	  	  
	  	  
These	  reassortment	  events	  could	  have	  broader	  implications,	  since	  we	  show	  
that	  despite	  similar	  purifying	  selection	  regimens	  the	  genome	  segments	  evolve	  
under	  different	  mutation	  rates	  and	  show	  distinct	  demographic	  histories.	  
Reassortment	  has	  been	  poorly	  described	  for	  RVFV	  but	  is	  known	  to	  contribute	  
for	  increased	  pathogenicity	  for	  other	  members	  of	  the	  Bunyaviridae	  family.	  	  	  

	  Yours	  faithfully ,	  	  

Prof.	  Paolo	  Zanotto,	  D.PHIL. 	  
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Abstract  

	  	  

Rift	  Valley	  Fever	  virus	  (RVFV)	  is	  a	  member	  of	  Bunyaviridae	  family	  that	  causes	  a	  febrile	  

disease	  affecting	  mainly	  ruminants	  and	  occasionally	  humans	  in	  Africa,	  with	  symptoms	  

that	  range	  from	  mid	  to	  severe.	  	  RVFV	  has	  a	  tri-‐segmented	  ssRNA	  genome	  that	  permits	  

reassortment	  and	  could	  generate	  new	  more	  virulent	  strains.	  	  In	  this	  study,	  we	  reveal	  

the	  importance	  of	  reassortment	  for	  RVFV	  evolution	  using	  viral	  gene	  genealogy	  

inference	  and	  phylodynamics.	  	  We	  uncovered	  seven	  events	  of	  reassortment	  that	  

originated	  RVFV	  lineages	  with	  discordant	  origins	  among	  segments.	  	  Moreover,	  we	  also	  

found	  that	  despite	  similar	  selection	  regimens,	  the	  three	  segments	  have	  distinct	  

evolutionary	  dynamics;	  the	  longer	  segment	  L	  evolves	  at	  a	  significant	  lower	  rate.	  	  

Episodes	  of	  discordance	  between	  population	  size	  estimates	  per	  segment	  also	  coincided	  

with	  reassortment	  dating.	  	  Our	  results	  show	  that	  RVFV	  segments	  are	  decoupled	  enough	  

to	  have	  distinct	  demographic	  histories	  and	  to	  evolve	  under	  different	  molecular	  rates.	  	  

	  	  
Author summary  

Rift	  Valley	  Fever	  virus	  (RVFV)	  is	  an	  emerging	  pathogen	  that	  often	  infects	  ruminants	  

through	  Africa	  and	  occasionally	  humans	  with	  mortality	  rates	  that	  could	  reach	  30%	  of	  

the	  patients.	  	  The	  potential	  to	  spread	  for	  other	  places	  beyond	  Africa	  was	  demonstrated	  

by	  the	  recent	  outbreaks	  in	  Arabian	  Peninsula,	  where	  the	  virus	  is	  now	  endemic.	  	  The	  tri-‐

segmented	  genome	  of	  RVFV	  is	  known	  to	  allow	  recombination	  through	  reassortment,	  

i.e.,	  by	  the	  exchange	  of	  genomic	  segments.	  	  Using	  all	  data	  currently	  available	  for	  RVFV	  

and	  using	  a	  reassortment	  analysis	  framework	  developed	  for	  influenza	  virus,	  we	  

identified	  RVFV	  reassortants.	  	  Reassortment	  was	  shown	  to	  allow	  for	  ‘shifts’	  in	  the	  

capabilities	  of	  several	  other	  important	  pathogens,	  but	  our	  report	  raises	  concerns	  also	  

because	  it	  questions	  previous	  phylogenetic	  studies	  on	  RVFV	  which,	  not	  only	  

disregarded	  systematic	  errors	  due	  to	  the	  mixing	  of	  recombinant	  genes	  during	  

phylogenetic	  inference,	  but	  also	  did	  not	  account	  for	  different	  mutation	  rates	  and	  

ancestral	  relations	  among	  segments.	  	  These	  reassortment	  events	  could	  have	  broader	  



	  

 136 

implications,	  since	  we	  show	  that	  despite	  similar	  purifying	  selection	  regimens	  the	  

segments	  evolve	  under	  different	  mutation	  rates	  and	  show	  distinct	  demographic	  

histories.	  Reassortment	  has	  been	  poorly	  described	  for	  RVFV	  but	  is	  known	  to	  contribute	  

for	  increased	  pathogenicity	  for	  other	  Bunyavirus.	  	  	  

	  	  

 	  

Introduction	  

Rift	  Valley	  Fever	  (RVF)	  is	  an	  emergent	  arthropod-‐borne	  illness	  that	  primarily	  affects	  

ruminants	  in	  eastern	  and	  sub-‐Saharan	  Africa	  [1,2],	  causing	  severe	  socioeconomic	  

impact	  in	  both	  animals	  and	  humans	  [3].	  The	  causative	  agent	  of	  this	  disease	  is	  a	  

Phlebovirus	  of	  the	  Bunyaviridae	  family,	  the	  RVF	  virus	  (RVFV).	  Since	  RVFV	  may	  be	  

successfully	  vectored	  and	  widely	  spread	  by	  more	  than	  30	  distinct	  mosquito	  species	  

[4,5],	  it	  has	  become	  a	  major	  public	  health	  concern	  not	  only	  in	  Africa	  [6],	  as	  

demonstrated	  by	  the	  recent	  outbreaks	  in	  Saudi	  Arabia	  and	  Yemen	  [7].	  	  The	  virus	  

spread	  can	  be	  scattered	  and	  erratic,	  but	  fast	  and	  efficient	  [8]	  and	  can	  cause	  high	  

mortality	  in	  humans	  and	  animals,	  with	  rates	  around	  30%,	  as	  was	  the	  case	  during	  the	  

Kenyan	  outbreak	  in	  2007	  [9].	  	  	  	  

Like	  all	  Bunyaviruses,	  RVFV	  has	  a	  three-‐segmented	  RNA	  genome	  organized	  in	  three	  

segments:	  L	  (large),	  M	  (medium)	  and	  S	  (small).	  	  The	  L	  and	  M	  segments	  encode	  in	  the	  

complementary	  sense,	  while	  the	  S	  segment	  has	  an	  ambisense	  arrangement.	  	  The	  L	  

segment	  encodes	  the	  RNA-‐dependent	  RNA	  polymerase	  [10],	  the	  M	  segment	  codes	  for	  

the	  envelope	  glycoproteins	  G1	  and	  G2	  and	  two	  non-‐structural	  proteins	  with	  14	  and	  78	  

kDa,	  [11].	  The	  S	  segment	  encodes	  the	  nucleocapsid	  protein	  (N)	  on	  the	  complementary	  

sense,	  and	  a	  non-‐structural	  protein	  (NSs)	  in	  the	  other	  [12]	  that	  plays	  a	  major	  role	  in	  

innate	  immunity	  and	  interacts	  with	  interferon	  signaling	  pathways	  [13].	  	  	  	  

This	  segmented	  genome	  permits	  natural	  reassortment	  [14–16],	  an	  event	  that	  requires	  

that	  distinct	  viral	  strains	  co-‐infect	  a	  single	  cell	  at	  the	  same	  time,	  and	  may	  increase	  viral	  

genetic	  diversity	  [17].	  	  RVFV	  is	  able	  to	  infect	  an	  extensive	  plethora	  of	  vertebrate	  hosts	  

(lambs,	  goats,	  cattle,	  rodents	  and	  humans)	  and	  arthropod-‐vectors	  [6],	  which	  may	  help	  

to	  maintain	  the	  virus	  at	  a	  given	  place	  in	  space	  and	  facilitates	  co-‐infection	  in	  time.	  	  This	  

begs	  the	  question	  of	  the	  importance	  of	  reassortment	  during	  the	  recent	  dissemination	  of	  

the	  virus.	  A	  question	  that	  can	  be	  investigated,	  given	  that	  RVFV	  genome	  organization	  

permits	  unraveling	  distinct	  evolutionary	  histories	  among	  segments	  reconstructed	  

using	  the	  coalescent	  theory	  [18].	  	  Although	  already	  observed	  in	  nature,	  estimates	  of	  
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reassortment	  in	  RVFV	  are	  made	  difficult	  by	  the	  scarcity	  of	  complete	  genomic	  sequences	  

from	  several	  localities,	  such	  as	  West	  Africa.	  Moreover,	  analyses	  done	  on	  concatenated	  

or	  combined	  datasets,	  using	  more	  than	  one	  segment	  in	  the	  same	  genealogy,	  did	  not	  

account	  for	  reassortment	  as	  a	  potential	  source	  of	  systematic	  error	  during	  phylogenetic	  

inference	  [19].	  	  We	  studied	  reassortment	  in	  RVFV	  using	  a	  framework	  developed	  

initially	  for	  influenza	  virus	  [20].	  We	  also	  investigated	  whether	  dynamics	  of	  viral	  

genomic	  segments	  could	  have	  incongruous	  (i.e.,	  unlinked)	  evolutionary	  histories	  due	  to	  

reassortment	  [21].	  	  
Results and Discussion  

Adjacency patterns in phylogenies show reassortment events.	  	  We	  analyzed	  the	  

posterior	  set	  of	  trees	  (PST)	  generated	  during	  independent	  phylodynamic	  Monte	  Carlo	  

Markov	  Chain	  (MCMC)	  runs	  for	  all	  segments	  and	  identified	  two	  RVFV	  lineages	  with	  

discordant	  phylogenetic	  histories	  for	  M	  and	  for	  L	  and	  S	  segments.	  	  Our	  results	  

confirmed	  previous	  findings	  that	  the	  Kenyan	  bovine	  isolate	  2007000608	  was	  formed	  

via	  reassortment	  of	  M	  segments	  [22]	  (Table	  1	  and	  green	  taxon	  labels	  in	  	  

Figure	  1).	  	  Furthermore,	  we	  observed	  a	  new	  reassortment	  event	  in	  the	  Tanzanian	  
lineage	  	  

TANTan00107	  (Table	  1	  and	  red	  taxon	  labels	  in	  Figure	  1),	  sampled	  from	  a	  human	  

source.	  Since	  TANTan00107	  was	  used	  in	  concatenated	  datasets	  [19],	  this	  finding	  

demonstrates	  	  the	  importance	  of	  studying	  segments	  separately,	  to	  prevent	  systematic	  

errors	  during	  phylogenetic	  inferences.	  	  Moreover,	  we	  investigated	  the	  occurrence	  of	  

reassortment	  between	  pairs	  of	  segments	  (L	  and	  M,	  L	  and	  S,	  M	  and	  S),	  using	  the	  largest	  

datasets	  (Figure	  1	  and	  Table	  1).	  	  We	  found	  no	  additional	  reassortants	  between	  the	  L	  

and	  the	  other	  two	  segments.	  	  However,	  we	  were	  able	  to	  detect	  five	  additional	  new	  

reassortants	  between	  M	  and	  S	  segments	  (Figure	  1B	  and	  Table	  1).	  	  Three	  of	  these	  

reassortant	  lineages	  (76370,	  SA75	  and	  3574),	  isolated	  in	  Zimbabwe	  and	  South	  Africa	  in	  

human,	  cattle	  and	  sheep	  (Table	  1),	  form	  a	  highly	  supported	  reassortant	  cluster	  that	  

reappears	  in	  independent	  phylogenies	  for	  both	  the	  M	  and	  S	  segments	  (orange,	  purple	  

and	  blue	  taxon	  labels	  in	  Figure	  1B).	  	  The	  other	  two	  reassortants	  were	  from	  Mauritania	  

(211HMMRRO1987	  and	  11ANMMRHG1998,	  pink	  and	  cyan	  taxon	  labels	  in	  Figure	  1B),	  

and	  were	  isolated	  from	  human	  and	  sheep,	  respectively	  (Table	  1).	  	  The	  parental	  

relationships	  can	  be	  accessed	  in	  Figure	  S1.	  	  

The genetic diversity inferred by patristic distances indicates distinct time scales for 

each segment. Since	  a	  segmented	  genome	  allows	  separate	  evolutionary	  histories	  per	  
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chromosome	  [18,21],	  we	  investigated	  the	  amount	  of	  divergence	  for	  each	  segment	  by	  

estimating	  patristic	  distances	  across	  viral	  gene	  genealogies,	  which	  may	  vary	  more	  than	  

genetic	  distances	  and	  thus	  better	  capture	  discordances	  [23].	  	  Pairwise	  distance	  

distributions	  for	  the	  three	  datasets	  (for	  segments	  L,	  M	  and	  S	  with	  120	  sequences	  each)	  

deviated	  from	  normality	  and	  were	  significantly	  different	  (c2	  =	  136.21	  d.f.	  =2	  and	  p-‐

value	  <	  2.2E-‐16	  in	  Kruskal-‐Wallis	  test)	  after	  an	  exhaustive	  comparison	  among	  

segments.	  Crucially,	  we	  obtained	  the	  ‘difference	  values’	  of	  689.73,	  513.84	  and	  1203.57	  

for	  comparisons	  between	  L	  and	  M,	  L	  and	  S,	  and	  M	  and	  S,	  respectively.	  	  All	  values	  were	  

greater	  than	  the	  critical	  value	  of	  247.76,	  for	  the	  significance	  level	  (a)	  =	  0.05.	  	  These	  

comparisons	  revealed	  that	  the	  segments	  have	  different	  amount	  of	  genetic	  changes,	  

indicating	  distinct	  time-‐scales	  for	  the	  segments.	  	  

Similar selection regimens for each segment support reassortment as the main driver of 

individual segment evolution.  Differences	  in	  selection	  regimen	  among	  segments	  could	  

explain	  the	  observed	  differences	  among	  patristic	  distances.	  Therefore,	  we	  investigated	  

selection	  acting	  at	  the	  codon	  level	  on	  each	  segment.	  We	  only	  found	  sites	  with	  statistical	  

significance	  under	  purifying	  selection	  for	  all	  analyzed	  genes	  (w	  <	  0	  and	  p-‐value	  <	  0.05,	  

in	  Table	  S1).	  We	  compared	  with	  Fisher’s	  exact	  test	  the	  amount	  of	  negatively	  selected	  

codons	  with	  statistical	  significance	  and	  found	  98	  codons	  out	  of	  2066,	  58	  out	  of	  1197,	  

and	  20	  out	  of	  510	  for	  L,	  M	  and	  S	  respectively.	  However,	  there	  was	  no	  significant	  

difference	  among	  the	  proportions	  of	  codons	  under	  selection	  for	  each	  segment	  (pvalue	  =	  

0.74).	  	  Moreover,	  we	  compared	  the	  intensity	  of	  selection	  on	  each	  segment	  with	  w,	  using	  

the	  Kruskal-‐Wallis	  test	  and	  found	  no	  significant	  differences	  among	  w	  for	  each	  segment	  

(c2	  =	  3.92,	  d.f.	  =	  2	  and	  p-‐value	  =	  0.14).	  	  Therefore,	  our	  results	  did	  not	  support	  apparent	  

differences	  in	  the	  selection	  regime	  acting	  on	  codons	  of	  each	  segment.	  	  Additionally,	  we	  

estimated	  the	  Tajima’s	  D	  for	  each	  segment	  and	  found	  that	  they	  were	  significantly	  

negative	  and	  similar	  for	  all	  segments	  (L:	  D=	  -‐3.19,	  p	  	  

=	  0.0013;	  M:	  	  D=	  -‐3.18,	  p=	  0.0014;	  S:	  D=	  -‐3.32,	  p=0.0009).	  These	  similar	  negative	  

Tajima’s	  D	  values	  did	  not	  change	  after	  excluding	  reassortant	  taxa	  out	  of	  the	  analysis,	  

and	  agree	  with	  our	  findings	  on	  purifying	  selection.	  	  Negative	  Tajima’s	  Ds	  also	  point	  to	  

possible	  past	  bottlenecks,	  also	  corroborated	  by	  the	  drop	  in	  effective	  population	  size	  

(Ne.g)	  after	  1970	  for	  all	  segments	  (Figure	  2C).	  	  Nevertheless,	  since	  the	  selective	  

regimen	  is	  similar	  among	  segments	  and,	  given	  the	  significant	  differences	  in	  patristic	  

distance	  distributions,	  these	  results	  strongly	  suggest	  that	  RVFV	  segments	  are	  evolving	  
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under	  different	  time-‐scales,	  which	  constitutes	  an	  independent	  source	  of	  evidence	  for	  

reassortment.	  	  	  

RVFV segments have different evolutionary dynamics that relates to reassortment.  In	  

principle reassortment	  events	  could	  decouple	  evolutionary	  dynamics	  for	  different	  

genomic	  segments	  [18,21].	  Therefore,	  we	  estimated	  the	  evolutionary	  rates	  (m)	  for	  each	  

segment	  independently	  and	  compared	  the	  likelihoods	  using	  the	  Akaike’s	  information	  

criterion	  through	  Markov	  chain	  Monte	  Carlo	  (AICM)	  and	  path-‐sampling	  tests	  to	  choose	  

the	  m	  that	  better	  fit	  our	  data	  (Table	  S2).	  	  The	  best	  m	  for	  the	  L	  segment	  was	  2.31E-‐4	  

substitutions	  per	  site	  per	  year	  (s/s/y)	  ranging	  from	  1.88E-‐4	  to	  2.72E-‐4	  (within	  95%	  

highest	  posterior	  densities,	  HPD)	  (Figure	  2A).	  	  For	  the	  M	  segment,	  the	  mean	  m	  of	  3.80E-‐

4	  s/s/y	  (HPD	  =	  2.53E-‐4	  to	  5.05E-‐4	  s/s/y)	  had	  a	  better	  fit	  for	  the	  data.	  	  Finally,	  the	  S	  

segment	  had	  a	  m	  of	  3.36E-‐4	  s/s/y	  (HPD	  =	  2.42E-‐4	  to	  4.26E-‐4	  s/s/y).	  	  In	  sum,	  the	  mean	  

rate	  for	  M	  segment	  was	  at	  least	  1.65	  times	  higher	  than	  m	  for	  L	  and	  1.45	  times	  that	  for	  S.	  

These	  differences	  implied	  an	  older	  root	  estimated	  for	  the	  L	  segment	  (Figure	  2B)	  and	  

overlapping	  roots	  for	  S	  and	  M.	  Importantly,	  the	  mean	  effective	  population	  size	  (Ne.g)	  of	  

each	  segment	  experienced	  detectable	  periods	  of	  anti-‐correlation	  (Figure	  2D),	  which	  

had	  significant	  negative	  Kendall	  coefficients	  (t<0 and	  p-‐value≤0.05	  in	  the	  Figure	  2D)	  in	  

two	  time	  intervals:	  (i)	  between	  1930	  to	  1950	  and	  (ii)	  1990	  and	  2010.	  	  Interestingly,	  

these	  two	  periods	  of	  anti-‐correlation	  superimpose	  the	  estimated	  ages	  for	  the	  

coalescence	  of	  reassortant	  lineages	  (Figure	  S2	  and	  vertical	  intervals	  in	  Figure	  2C).	  	  

Although	  the	  nature	  of	  the	  association	  between	  the	  anti-‐correlation	  in	  the	  BSP	  with	  the	  

estimated	  times	  for	  the	  coalescence	  nodes	  of	  reassortant	  lineages	  remains	  unclear,	  it	  

could	  also	  suggest	  decoupling	  of	  the	  evolutionary	  dynamics	  among	  RVFV	  segments.	  	  

Nevertheless,	  our	  findings	  support	  the	  notion	  that	  reassortment	  events	  in	  both	  the	  S	  

and	  M	  segments	  took	  place	  during	  the	  recent	  evolutionary	  past	  of	  RVFV	  (Figures	  1B	  

and	  S1B).	  This	  could	  imply	  some	  form	  of	  linkage	  between	  these	  2	  genes,	  which	  is	  

consistent	  with	  the	  fact	  that	  S	  and	  M	  interact	  during	  viral	  morphogenesis	  [24].	  	  

Remarkably,	  we	  found	  reassortant	  lineages	  amongst	  human	  samples	  (Table	  1),	  a	  

concerning	  result	  given	  that	  reassortment	  events	  in	  Bunyaviruses	  are	  known	  to	  have	  

originated	  pathogenic	  new	  lineages	  from	  milder	  parental	  ones	  [25].	  	  	  

 	  
Material and Methods  

Sequence datasets. We	  used	  our	  previously	  generated	  sequence	  [8]	  and	  all	  other	  RVFV	  

sequences	  available	  in	  GenBank	  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/).	  Only	  
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sequences	  with	  available	  date	  of	  isolation	  were	  added	  in	  our	  dataset	  (Table	  S3).	  	  

Sequences	  were	  aligned	  using	  the	  multiple	  alignment	  program	  Clustal	  Omega	  [26]	  and	  	  

curated	  with	  SeaView	  v4.4.0	  [27].	  To	  prevent	  potential	  biases	  during	  phylogenetic	  

inference	  due	  to	  recombination,	  we	  first	  analyzed	  all	  sequences	  with	  RDP4	  program	  

that	  incorporates	  RDP,	  GENECONV,	  Chimaera,	  Maxchi,	  Bootscan,	  SiScan	  and	  	  

3Seq	  methods	  [28].	  	  Only	  recombination	  events	  with	  p-‐values	  ≤	  0.05	  that	  were	  detected	  

by	  three	  or	  more	  methods	  were	  considered	  employing	  the	  Bonferroni	  correction	  to	  

avoid	  false	  positive	  results.	  	  We	  then	  selected	  the	  RVFV	  lineages	  with	  available	  

sequences	  for	  the	  three	  segments	  (L,	  M	  and	  S),	  which	  resulted	  in	  three	  datasets	  with	  

120	  sequences	  each.	  	  We	  also	  selected	  the	  lineages	  with	  pairs	  of	  segments	  available	  in	  

all	  combinations	  (L/M,	  L/S,	  and	  M/S),	  resulting	  in	  datasets	  with	  127,	  128	  and	  162	  

sequences,	  respectively.	  	  

	  Reassortment detection analyses.  To	  generate	  a	  posterior	  set	  of	  trees	  (PST)	  we	  used	  a	  

Markov	  Chain	  Monte	  Carlo	  (MCMC)	  approach	  with	  MrBayes	  v3.2.1	  [29],	  employing	  a	  

general	  time	  reversible	  substitution	  model	  (GTR)	  [30]	  with	  a	  gamma	  distributed	  rate	  

variation	  (G)	  [31]	  and	  a	  proportion	  of	  invariable	  sites	  (I).	  	  MCMC	  stationarity	  of	  two	  

independent	  runs	  of	  4	  chains	  each	  (3	  hearted	  and	  1	  cold)	  was	  obtained	  after	  20	  

millions	  generations,	  and	  trees	  were	  sampled	  every	  2000	  generations.	  	  Reassortment	  

events	  were	  inferred	  using	  GiRaF	  v1.02	  program,	  which	  compares	  a	  distribution	  of	  

phylogenetic	  trees	  of	  different	  segments	  searching	  for	  groups	  of	  discordant	  splits	  of	  the	  

trees	  using	  a	  biclique	  algorithm	  [20].	  	  We	  used	  the	  PST	  for	  GiRaF	  searches,	  discarding	  

the	  first	  500	  trees,	  culling	  splits	  with	  frequencies	  less	  than	  5%,	  and	  set	  a	  confidence	  

threshold	  of	  70%	  to	  report	  a	  reassortment	  event. 	  

Patristic distances analyses.  Firstly,	  100	  maximum	  likelihood	  (ML)	  phylogenetic	  trees	  

were	  independently	  inferred	  using	  GARLI	  v2.0	  [32],	  that	  uses	  a	  stochastic	  algorithm	  to	  

estimate	  simultaneously	  the	  best	  topology,	  branch	  lengths	  and	  substitution	  model	  

parameters	  that	  maximize	  the	  log	  Likelihood	  (lnL).	  	  Assuming	  that	  simpler	  models	  

would	  be	  satisfactorily	  accounted	  for	  when	  estimating	  transition	  probabilities	  with	  the	  

GTR+G+I	  model,	  we	  selected	  the	  tree	  with	  best	  lnL	  estimated	  with	  it.	  	  The	  patristic	  

distances	  were	  calculated	  from	  the	  best	  tree	  for	  each	  segment	  with	  the	  R-‐package	  

adephylo	  1.16	  [33].	  	  The	  differences	  among	  patristic	  distances	  were	  accessed	  with	  

Kruskal-‐Wallis	  rank	  sum	  test	  from	  R-‐program	  (http://www.r-‐project.org/).	  	  The	  

multiple	  comparisons	  among	  patristic	  distances	  of	  each	  segment	  was	  done	  with	  the	  

multiple	  comparison	  test	  after	  Kruskal-‐Wallis	  from	  the	  R-‐package	  pgirmess	  v1.5.9	  [34].	  	  	  
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Selection analyses.  To	  evaluate	  selection	  patterns	  on	  the	  coding	  sequences	  for	  each	  

segment:	  polymerase	  in	  the	  L	  segment,	  glycoprotein	  in	  M,	  nonstructural	  and	  

nucleocapsid	  in	  S;	  we	  estimated	  the	  difference	  (ω	  =	  dN-‐dS)	  between	  the	  non-‐

synonymous	  (dN)	  and	  synonymous	  (dS)	  rates	  per	  codon	  sites,	  using	  the	  single	  

likelihood	  ancestor	  counting	  (SLAC)	  algorithm	  with	  HyPhy	  v2.11[35],	  assuming	  α	  =	  

0.05.	  	  In	  this	  way,	  w	  greater	  than	  zero	  suggests	  directional	  selection,	  while	  values	  below	  

zero	  indicate	  purifying	  selection.	  	  We	  used	  the	  Fisher's	  exact	  test	  to	  investigate	  the	  

differences	  in	  the	  total	  number	  of	  sites	  under	  selection	  among	  the	  segments	  and	  

Kruskal-‐Wallis	  rank	  sum	  test	  to	  access	  the	  differences	  among	  w	  for	  each	  segment.	  	  Both	  

tests	  were	  done	  with	  the	  R	  program.	  	  Moreover,	  to	  evaluate	  neutral	  patterns	  of	  

evolution,	  Tajima’s	  D	  were	  estimated	  for	  L,	  M	  and	  S	  datasets;	  using	  the	  R-‐package	  pegas	  

v0.5-‐1	  [36].	  	  

Phylodynamics.  Since	  we	  had	  dates	  of	  isolation	  for	  each	  RVFV	  sequence,	  we	  estimated	  

coarse	  substitution	  rates	  per	  site	  per	  year	  (µ)	  using	  Path-‐O-‐Gen	  v1.4	  	  	  

(http://tree.bio.ed.ac.uk/software/pathogen/)	  with	  the	  best	  Maximum	  Likelihood	  

(ML)	  trees	  for	  each	  segment,	  after	  100	  independent	  replications	  of	  Garli	  v2.0.1019	  [32]	  

using	  GTR+G+I.	  	  In	  addition,	  Maximum	  Clade	  Credibility	  (MCC)	  trees	  were	  inferred	  

using	  a	  MCMC	  approach	  under	  GTR+G+I	  and	  a	  relaxed	  (uncorrelated	  lognormal)	  

molecular	  clock	  [37]	  using	  program	  BEAST	  v1.8.0	  [38],	  with	  the	  previously	  estimated	  µ	  

values	  as	  priors.	  	  Moreover,	  we	  used	  the	  variation	  in	  effective	  population	  size	  (Ne.g)	  to	  

infer	  the	  viral	  demography	  with	  Bayesian	  Skyride	  Plots	  (BSP)	  [39].	  	  MCMC	  convergence	  

was	  obtained	  for	  four	  independent	  runs	  with	  100	  million	  steps,	  which	  were	  sufficient	  

to	  obtain	  a	  convergence,	  as	  inspected	  by	  effective	  sample	  sizes	  (ESS)	  values	  above	  200	  

for	  all	  parameters.	  	  Since	  we	  obtained	  different	  rates	  for	  each	  segment,	  we	  re-‐ran	  

BEAST	  again	  changing	  the	  mean	  rate	  among	  segments	  (Table	  S2).	  	  To	  test	  the	  model	  

that	  best-‐fit	  the	  data	  we	  employed	  a	  Akaike’s	  information	  criterion	  through	  Markov	  

chain	  Monte	  Carlo	  (AICM)	  test	  [40],	  implemented	  in	  Tracer	  v1.6	  

(http://tree.bio.ed.ac.uk/software/tracer/).	  	  Also,	  the	  suitability	  of	  the	  m	  prior	  to	  the	  

data	  was	  tested	  again	  with	  path-‐sampling	  (PS)	  and	  stepping-‐stone	  (SS)	  algorithms	  [40].	  

Because	  our	  Bayesian	  Skyride	  were	  evidently	  not	  stationary	  at	  the	  time	  span	  of	  the	  

observations,	  we	  evaluated	  the	  correlation	  between	  pairs	  of	  Ne.g	  for	  segments	  using	  

Kendall	  t	  correlation	  coefficient,	  to	  test	  for	  the	  correlation	  in	  intervals	  of	  20	  years	  

between	  1930	  and	  2010.	  	  To	  access	  the	  significance	  of	  correlations,	  we	  adopted	  a	  =	  

0.05.	  	  	  
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Figure legends  

Figure 1. Reassortments revealed by the incongruities among phylogenies for RVFV 

segments.  A-‐	  Reassortments	  between	  L	  and	  M	  segments.	  B-‐	  Reassortments	  between	  M	  

and	  S	  segments.	  	  Pairs	  of	  reassortant	  taxa	  are	  show	  in	  colors	  specific	  to	  the	  reassortant	  

pair.	  	  The	  order	  of	  taxa	  is	  the	  same	  between	  each	  pair	  of	  trees.	  Parental	  strains	  could	  be	  

observed	  in	  Figure	  S1.	  Only	  reassortant	  taxon	  names	  are	  shown	  for	  clarity.	  	  Reconciled,	  

parallel	  trees,	  showing	  reassortants,	  including	  all	  taxon	  names	  are	  shown	  in	  Figure	  S1.	  	  	  

	  	  

Figure 2.	  	  Phylodynamic estimates for the best-fit evolutionary rate for each segment. 	  

A-‐	  Distribution	  of	  evolutionary	  rates	  (m)	  estimated	  during	  MCMC	  convergence.	  B-‐	  

Distribution	  of	  estimated	  the	  root	  (TMRCA)	  for	  each	  segment.	  	  C-‐	  BSP	  showing	  the	  

effective	  population	  size	  (Ne.g)	  estimated	  for	  L,	  M	  and	  S	  segments.	  The	  vertical	  colored	  

intervals	  indicate	  the	  estimates	  of	  the	  node	  age	  of	  detected	  reassortant	  lineages	  (red	  

for	  2007000608	  and	  TANTan00107;	  gray	  for	  SA75,	  3574	  and	  76370).	  	  The	  node	  ages	  

are	  shown	  in	  Figure	  S2.	  	  D	  -‐	  Correlation	  between	  pairs	  of	  Ne.g	  for	  20	  years	  intervals.	  

Kendall	  correlation	  coefficients	  (t)	  <	  0	  indicated	  anti-‐correlation	  in	  the	  intervals	  and	  p-‐

values	  <	  0.05	  point	  to	  statistical	  significance	  of	  the	  correlations.	  	  	  All	  estimates	  are	  

based	  on	  datasets	  with	  120	  sequences.	  	  
Supporting information legends  

Figure S1.  Paired phylogenetic trees for RVFV segments showing phylogenetic 

discrepancies among reassortant lineages. 	  A	  –	  Phylogenetic	  trees	  for	  L	  and	  M.	  B	  –	  

Phylogenetic	  trees	  for	  M	  and	  S.	  	  Posterior	  probability	  support	  values	  are	  shown	  close	  to	  

the	  nodes.	  	  Pairs	  of	  reassortants	  are	  colored	  accordingly.	  	  

Figure S2. Time-scaled MCC trees, showing times of reassortment.  A	  –	  MCC	  tree	  for	  L	  

segment. B	  -‐	  MCC	  tree	  for	  M	  segment.	  C-‐	  MCC	  tree	  for	  S	  segment.	  	  Labels	  of	  reassortants	  

are	  colored	  in	  red.	  	  TMRCAs	  are	  shown	  close	  to	  the	  nodes. 	  

 Table S1.  Significant	  detected	  codon	  sites	  under	  purifying	  selection	  in	  RVFV.	  	  

	  Table S2.  Akaike’s	  information	  estimated	  by	  Markov	  chain	  Monte	  Carlo	  (AICM)	  and	  
pathsampling	  tests	  for	  different	  prior	  propositions	  to	  explain	  evolution	  of	  RVFV	  
strains. 	  

	  Table S3.  RVFV	  strains	  used	  in	  this	  study.  
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Tables  

Table 1. RVFV	  reassortant	  lineages. 	  

Strain 	   Country 	   Year 	   Host 	   L accession 
number 	  

M accession 
number 	  

S accession 
number 	   Reference 	  

2007000608	  	   Kenya	  	   2007	  	   Cattle	  	   EU574023	  	   EU574049	  	   EU574079	  	   [22]	  	  
211HMMRRO1987	  	   Mauritania	  	   1987	  	   Human	  	   Unavailable	  	   JN995301	  	   JN995253	  	   [8]	  	  
11ANMMRHG1998	  	   Mauritania	  	   1998	  	   Sheep	  	   Unavailable	  	   JN995312	  	   JN995264	  	   [8]	  	  

SA75	  	   South	  
Africa	  	   1975	  	   Human	  	   DQ375428	  	   DQ380189	  	   DQ380175	  	   [16]	  	  

3574	  	   South	  
Africa	  	   1974	  	   Sheep	  	   JF784386	  	   JF784387	  	   JF784388	  	   [41]	  	  

TANTan00107	  	   Tanzania	  	   2007	  	   Human	  	   HM586959	  	   HM586970	  	   HM586981	  	   [19]	  	  
76370	  	   Zimbabwe	  	   1970	  	   Cattle	  	   DQ375426	  	   DQ380188	  	   DQ380165	  	   [16]	  	  
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Figure 1	  
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Figure 2	  
Click here to download high resolution image	  



	  

 150 

	  
 

 


