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RESUMO 
 
BENAZZATO, C. Modelagem celular de bebês nascidos com microcefalia 
causada por infecção vertical por Zika Vírus. 2021. 121 f. Tese (Doutorado em 

Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2021. 

 

Em 2015, um número incomum de casos de bebês nascidos com microcefalia 

no Nordeste do Brasil chamou atenção, especialmente por apontarem um arbovírus, 

o Zika vírus (ZIKV), como possível causador de uma infecção congênita. O ZIKV é um 

Flavivírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti e cuja infecção produz efeitos 

brandos em humanos, com raras manifestações neurológicas e ocasionalmente 

síndrome de Guillain-Barré. Entretanto, em função de esclarecer os casos de 

microcefalia, estudos foram realizados comprovando que o ZIKV era capaz de infectar 

células do Sistema Nervoso Central (SNC), como neurônios e células da glia e, em 

especial, células mais imaturas, como as progenitoras neurais (NPC), abundantes no 

feto. Quando as NPC são infectadas pelo ZIKV, há menos migração celular, 

comprometimento da neurogênese e morte celular por apoptose, o que provavelmente 

acaba contribuindo para a microcefalia em recém-nascidos. O intuito desse projeto foi 

o de modelar in vitro o SNC de pacientes que nasceram com microcefalia congênita 

causada pela infecção vertical por ZIKV. Nosso objetivo foi verificar os efeitos 

celulares e moleculares da ação do vírus nestes pacientes durante a formação do 

SNC sob a hipótese de que a infecção maternal tenha induzido modificações celulares 

e moleculares que sejam responsáveis pelo fenótipo patogênico apresentado na 

síndrome congênita do Zika vírus (CZS). Nossos resultados mostraram que os 

fibroblastos utilizados para a reprogramação e estudo desses pacientes in vitro foi 

uma ótima alternativa mediante a dificuldade de obtenção de amostras. Além disso, 

as iPSC geradas através da reprogramação via transfecção de plasmídeos 

epissomais nos fibroblastos foram diferenciadas em astrócitos e neurônios. De acordo 

com a porcentagem de células diferenciadas, os pacientes foram divididos em dois 

grupos: um com 20% de astrócitos na cultura mista de neurônios (CZS-A), semelhante 

ao grupo controle, e outro grupo que apresentou baixa expressão de marcadores de 

astrócitos (CZS-B). A investigação da quantidade de sinapses nos neurônios 

derivados das iPSC dos pacientes com a CZS apresentavam menor expressão nas 

proteínas pré e pós-sinápticas (em ambos os grupos), assim como na sua 



colocalização, indicando que esses pacientes apresentam uma redução significativa 

de sinapses comparado ao grupo controle. Entretanto, foi observado uma redução 

significativa de proteína pós-sináptica e sua colocalização com a proteína pré-

sináptica ao comparar os dois grupos de neurônios, sendo menor em pacientes CZS-

B. Um quadro de redução significativa na produção de glutamato também foi 

observado nos astrócitos dos pacientes com CZS em comparação ao grupo controle, 

porém a curva de recaptação de glutamato apresentou o mesmo padrão de 

recaptação em ambos os grupos. Com esse trabalho e os resultados obtidos, 

podemos dizer que é possível modelar a CZS in vitro focando nos fenótipos celulares 

e moleculares, porém mais estudos serão necessários para confirmar esses achados 

e eventualmente correlacioná-los com as características clínicas encontradas nestas 

crianças.  

 

Palavras-chave: Zika Vírus, Microcefalia, iPSC, Modelagem de doenças, SNC 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
BENAZZATO, C. Título em inglês: subtítulo, se houver. [Cellular modeling of babies 

born with microcephaly caused by vertical infection by Zika Virus]. 2021. 121 f. Tese 

(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

In 2015, an unusual number of cases of babies born with microcephaly in 

Northeastern Brazil drew attention, especially for pointing out an arbovirus, the Zika 

virus (ZIKV), as a possible cause of congenital infection. ZIKV is a flavivirus transmitted 

by the Aedes aegypti mosquito and whose infection produces mild effects in humans, 

with rare neurological manifestations and occasionally Guillain-Barré syndrome. 

However, to clarify the microcephaly cases, studies have been carried out proving that 

ZIKV was able to infect cells of the Central Nervous System (CNS), such as neurons 

and glial cells and, in particular, more immature cells, such as neural progenitors. 

(NPC), abundant in the fetus. When NPCs are infected with ZIKV, there is less cell 

migration, impaired neurogenesis, and cell death from apoptosis, which probably 

contributes to microcephaly in newborns. The aim of this project was to model in vitro 

the CNS of patients who were born with congenital microcephaly caused by vertical 

ZIKV infection. Our objective was to verify the cellular and molecular effects of the virus 

action in these patients during the CNS formation under the hypothesis that maternal 

infection has induced cellular and molecular changes responsible for the pathogenic 

phenotype presented in the congenital Zika virus syndrome (CZS). Our results showed 

that the fibroblasts used for reprogramming and studying these patients in vitro were a 

great alternative due to the difficulty of obtaining samples. Also, iPSCs generated by 

reprogramming via transfection of episomal plasmids in fibroblasts were differentiated 

into astrocytes and neurons. According to the percentage of differentiated cells, 

patients were divided into two groups: one with 20% of astrocytes in the mixed neuron 

culture (CZS-A), similar to the control group, and another group that presented low 

expression of astrocyte markers. (CZS-B). The investigation of the number of 

synapses in the iPSC-derived neurons of patients with CZS showed less expression 

in pre-and postsynaptic proteins (in both groups), as well as in their colocalization, 

indicating that these patients have a significant reduction in synapses compared to the 

control group. However, a significant reduction in postsynaptic protein and its 

colocalization with presynaptic protein was observed when comparing the two groups 



of neurons, lower CZS-B patients. A picture of a significant reduction in glutamate 

production was also observed in the astrocytes of patients with CZS compared to the 

control group. Still, the glutamate reuptake curve showed the same reuptake pattern 

in both groups. With this work and the results obtained, we can say that it is possible 

to model CZS in vitro, focusing on cellular and molecular phenotypes. However, more 

studies will be needed to confirm these findings and eventually correlate them with the 

clinical characteristics found in these children. 

 

Keywords: Zika Virus, Microcephaly, iPSC, Disease modeling, CNS 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O Zika Vírus (ZIKV), um arbovírus pertencente à família Flaviviridae, por muito 

tempo esteve associado apenas a manifestações brandas em humanos, causando 

febre baixa, rash cutâneo, artralgia e conjuntivite (LANCIOTTI et al., 2008). Entretanto, 

em 2015, um número incomum de casos de bebês nascidos com microcefalia no 

Nordeste do Brasil, chamou a atenção para um quadro de infecção congênita, cujas 

características que mais chamavam a atenção foram a microcefalia e anormalidades 

neurológicas, incluindo malformações corticais graves, ventriculomegalia, hipoplasia 

cerebelar e hipodensidade anormal da substância branca (ARAGAO et al., 2016; 

HAZIN et al., 2016; MELO et al., 2016; SOUSA et al., 2016). Na época, houve grande 

mobilização dos médicos e cientistas para provar a associação direta do vírus com a 

chamada Síndrome Congênita do Zika vírus (do inglês, Congenital Zika Syndrome, 

CZS) (FRANÇA et al. 2016, OLIVEIRA et al, 2016; VAN DER LINDEN et al, 2016). 

Dentre os trabalhos pioneiros na tentativa de elucidar a relação direta do ZIKV 

e a microcefalia, podemos citar o trabalho que mostrou que a cepa do ZIKV circulante 

no Brasil foi encontrada na placenta e no líquido amniótico de duas mulheres grávidas 

e no sangue dos respectivos recém-nascidos, sugerindo fortemente o vírus podia 

atravessar a membrana placentária (CALVET et al.; 2016). Posteriormente, o vírus 

também foi localizado no cérebro e na retina dos fetos com microcefalia (KIM et al.; 

2017). Entretanto, a prova definitiva da ligação do ZIKV com a microcefalia veio com 

estudos em modelos in vitro e in vivo, livres de quaisquer outros patógenos, que 

mostraram que o ZIKV tinha tropismo por células do sistema nervoso central (SNC) e 

infectava os filhotes de camundongos fêmeas grávidas (CUGOLA et al., 2016). Esses 

mesmos modelos também foram posteriormente utilizados investigação dos 

mecanismos de patogênese viral, fornecendo informações fundamentais para 

estratégias de combate ao vírus e às sequelas da infecção (MESCI et al., 2018).  

Interessante mencionar que há relatos de que 20% dos casos de CZS podem 

apresentar um perímetro cefálico normal (FRANÇA et al., 2016). Em tempo, um outro 

ponto interessante foi proposto por outro estudo realizado com gêmeos discordantes, 

que sugere que que a CZS não é um evento estocástico, mas sim dependente da 

suscetibilidade intrínseca das células progenitoras neurais (do inglês, Neural 

Progenitor Cells), onde provavelmente há um papel da genética e epigenética 

relacionados (CAIRES-JÚNIOR et al., 2018). 
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Além da microcefalia e alterações neurológicas mencionadas, os bebês com 

CZS apresentam irritabilidade, hiperexcitabilidade, choro excessivo, distúrbios de 

deglutição, além de comprometimento nas respostas auditivas e visuais. Existem 

relatos de crises convulsivas já no período neonatal, seguido de crises epilépticas a 

partir dos três meses de idade. Também foram identificadas deformidades ósseas, 

pés tortos congênitos e anormalidades oculares (EICKMANN et al., 2016). 

Interessante pontuar que ainda não sabemos como será a evolução clínica destas 

crianças nascidas com a CZS, pois atualmente ainda estão se desenvolvendo, com 

cerca de 4-5 anos de idade. Um estudo realizado com 216 bebês portadoras da CZS 

revelou que as crianças com CZS apresentaram um neurodesenvolvimento abaixo da 

média e / ou avaliações oculares ou auditivas anormais em 31,5% das crianças entre 

7 e 32 meses de idade (NIELSEN-SAINES et al., 2019). A função da linguagem foi a 

mais afetada, com 35% de 146 crianças abaixo da média. Resultados de melhora no 

desenvolvimento neurológico foram observados em crianças do sexo feminino, bebês 

a termo, crianças com exames de vista normais e infecção materna mais tardias na 

gravidez. Também foi observado resolução da microcefalia com 

neurodesenvolvimento normal em duas de oito crianças, desenvolvimento de 

microcefalia secundária em duas outras crianças e transtorno do espectro do autismo 

(TEA) em três crianças previamente saudáveis no segundo ano de vida (NIELSEN-

SAINES et al., 2019). 

Em relação ao tratamento ou prevenção da infecção congênita, estudos 

avançaram recentemente, trazendo dados de que o sofosbuvir, um antiviral aprovado 

pelo FDA para o tratamento de Hepatite C, é eficiente e capaz de inibir a replicação 

do ZIKV in vitro e in vivo (KRISTEN et al., 2017; MESCI et al., 2018). Outros estudos 

in vitro analisaram drogas como a Hesperetina, Hesperidina como inibidores das 

proteases do Zika vírus e Chikungunya (EBERLE et al., 2021), e a cloroquina 

(DELVECCHIO et al., 2016), revelando que essas seriam drogas potenciais para o 

tratamento da infeção pelo ZIKV. Apesar desses estudos, ainda não há consenso de 

qual deveria ser o tratamento preventivo da CZS em mulheres grávidas.  

 Neste projeto, nosso intuito foi o de modelar o Sistema Nervoso Central (SNC) 

de crianças nascidas com a CZS, a fim de verificar os danos que poderiam estar 

presentes neste sistema, a fim de contribuir com o entendimento da patogenicidade 

do Zika e seu comprometimento para o neurodesenvolvimento. Para tanto, 

fibroblastos de bebês que nasceram com microcefalia por conta da infecção vertical 
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por ZIKV foram coletados e reprogramados em células pluripotentes induzidas (do 

inglês, induced Pluripotent Stem Cells, iPSC) e a partir destas, foram produzidas 

células do SNC como células progenitoras neurais (do inglês neuroprogenitor cells, 

NPC), neurônios e astrócitos em sistemas 2D de cultura celular, com o objetivo de 

analisar os fenótipos das células do SNC de pessoas afetadas pela CZS. Nossa 

hipótese é que a infecção durante a neurogênese no feto é capaz de causar alterações 

que podem impactar de forma significativa as células do SNC causando prejuízos 

permanentes ao seu funcionamento, sejam pela infecção per se, pela resposta 

imunológica da mãe ou do feto, possivelmente causando alterações permanentes via 

mudanças epigenéticas. 

 Por fim, interessante salientar que apesar de não ser um objetivo deste projeto, 

a metodologia utilizada neste trabalho proporciona a criação de uma plataforma 

celular para buscar novas estratégicas terapêuticas para os pacientes, como já foi 

utilizado anteriormente com modelos infectados in vitro (MESCI et al., 2018).  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 O ZIKA VÍRUS 

 

O Zika vírus (ZIKV) é um arbovírus pertencente ao gênero Flavivírus (família 

Flaviviridae), cuja estrutura se assemelha a de outras espécies de Flavivírus (SIROHI 

et al., 2016). O ZIKV foi isolado pela primeira vez em 1947 na floresta de Zika, situada 

nas proximidades de Entebbe, em Uganda, após ser isolado no soro de um macaco 

Rhesus infectado (DICK et al., 1952). A primeira amostra em que o ZIKV foi isolado 

foi coletada em 1947, e um segundo isolamento do vírus foi realizado em 1948, 

quando o vírus foi isolado de uma piscina de mosquitos Aedes africanus coletados na 

mesma floresta (DICK et al., 1952). A primeira infecção em humanos foi descrita em 

1954, contando com três casos na Nigéria (Figura 1) (MACNAMARA, 1954).  

A estrutura do ZIKV constitui de envelope, capsídeo e genoma viral. O envelope 

viral é constituído por uma bicamada lipídica tipo I com Glicoproteínas E e M 

associadas, assim criando interação entre o vírus e o receptor da célula alvo 

(PERERA-LECOIN et al., 2013). O genoma do ZIKV consiste em 10.794 nucleotídeos 

(10.8kb) em uma única fita de RNA simples, de polaridade positiva, que codificam 

3.422 aminoácidos. Esta fita de RNA contempla uma região 5’ não traduzida (UTR, do 

inglês Untranslated region) (~107 nucleotídeos), uma única sequência de leitura 

aberta (ORF, do inglês Open reading frame) (~10.2kb) e um UTR 3’ (~420 

nucleotídeos) (KUNO et al., 2007). O ORF é capaz de codificar três proteínas 

estruturais; proteína de capsídeo (C), pré-proteína de membrana/proteína de 

membrana (prM/M) e proteína de envelope (E) e sete proteínas não-estruturais (NS1, 

NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5) (Figura 1).  
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Figura 1 – Estrutura do Zika vírus 

 

Fonte: (BENAZZATO, 2021) 

Legenda: O Zika vírus é constituído por envelope, capsídeo, proteína de membrana e uma fita 

simples de RNA com polaridade positiva. O RNA é formado por 3422 aminoácidos, sendo 

divididos em 3 proteínas estruturais e 7 proteínas não estruturais. aa – Aminoácidos 

 

Em relação a transmissão, muitos vírus dessa família são transmitidos através 

da picada de mosquitos e por isso são considerados arbovírus (Arthopod Borne 

Viruses) (BLÁZQUEZ et al., 2014). No início, acreditava-se que o ZIKV era apenas 

transmitido através de picadas de mosquito do gênero Aedes. Porém, estudos 

mostraram que o potencial de vetores é variável e de acordo com a região geográfica, 

a espécie do gênero Aedes pode ser diferente (BAUD et al., 2017; DIALLO et al., 2014; 

MARCONDES et al., 2015), com isso aumentando a possibilidade do ZIKV se 

espalhar por outras regiões cujos vetores estão presentes. Importante salientar que o 

ZIKV pode ser transmitido por mosquitos infectados em um habitat silvestre para 

macacos rhesus e vice-versa, em um ciclo enzoótico entre primatas não humanos. O 

vetor deste mosquito infectado, portanto, infecta humanos neste habitat após uma 

picada de mosquito ou um mosquito de propagação dos habitats silvestres para áreas 

rurais ou urbanas em um ciclo epidêmico. Além disso, um ciclo epidêmico geralmente 

começa quando os humanos são infectados pelos mosquitos infectados após a 

viremia e a replicação viral, enquanto o vírus se espalha para as áreas reprodutivas 

humanas e, portanto, o ciclo continua. Até o momento, não se sabe se o ZIKV pode 

ser transmitido por mosquitos entre animais domésticos e se o ZIKV também pode ser 
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transmitido sexualmente entre primatas não humanos (macacos), (Basu e Tumban, 

2016). 

Além disso, partículas ativas do ZIKV foram encontradas em amostras de 

saliva, urina (SILVA et al., 2016; DU et al., 2019) e sêmen (MANSUY et al., 2016), 

indicando ser possível a transmissão do ZIKV sem a necessidade de um vetor. Há 

casos reportados de transmissão sexual, onde o homem esteve em região endêmica, 

e transmitiu o ZIKV para sua parceira após manter relações sexuais (HARROWER et 

al., 2016; FRÉOUR et al., 2016; FRANK et al., 2016). Além disso, estudos in vivo e in 

vitro verificaram que o vírus é capaz de se replicar em células do tecido testicular 

humano, infectando diversos tipos celulares encontrados na região, incluindo células 

germinativas, comprovando a infecção do ZIKV por via sexual (MATUSALI et al., 

2018). Existem relatos de que a transmissão sexual ocorreu até 44 dias após o início 

dos sintomas; partículas virais infecciosas foram isoladas até 69 dias após o início dos 

sintomas no sêmen e até 2 dias após o início dos sintomas no trato genital feminino 

(MOREIRA et al., 2017; PENOT et al., 2017). 

 Na década de 1950, casos esporádicos de infecção por ZIKV foram reportados 

na África e Ásia (HENRY, 2014).  Em 2007, foi reportada uma epidemia por ZIKV na 

Ilha Yap, Micronésia, onde estima-se que pelo menos 73% da população tenha sido 

exposta ao vírus (DUFFY et al., 2009). Anos depois, em outubro de 2013, os primeiros 

casos foram documentados na Polinésia Francesa, Oceania, resultando em um surto 

onde estima-se que 11% da população tenha sido infectada pelo vírus (CAO-

LORMEAU et al., 2013). Apesar da maioria dos casos de infecção por ZIKV serem 

subclínicos, o cenário clínico clássico se assemelha ao de outros vírus, como o da 

Dengue e do Chikungunya, dificultando o diagnóstico diferencial. Os sinais de infecção 

são febre baixa, dor de cabeça, artralgia, mialgia, exantema e conjuntivite não 

purulenta (CHANG et al., 2016). Casos de síndrome de Guillain–Barré foram descritos 

em adultos (ARAUJO et al., 2016; CAO-LORMEAU et al., 2016; MUÑOZ et al., 2016). 

O vírus foi introduzido no Brasil entre 2013 e 2015, provavelmente do Pacífico e 

causou uma grande epidemia que atingiu o pico em novembro de 2015 (BAUD et al., 

2017). No Brasil, os primeiros 45 casos de infecção foram reportados em fevereiro de 

2016, no município de Caxias, no estado do Maranhão, Brasil. Os pacientes 

apresentaram febre, exantema e dores de cabeça. Em abril do mesmo ano, 10.155 

casos de infecção foram reportados nos estados da Bahia, Maranhão, Pernambuco, 

Rio Grande do Norte, Sergipe, Piauí, Ceará, Alagoas e Paraíba. Em 2016, o número 
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de casos de infecção reportados subiu para 72.289 na mesma região. (SECRETARIA 

DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). Ainda no Brasil foram 

descritos os primeiros casos de microcefalia pela infecção vertical do ZIKV em bebês, 

culminando na descrição de uma nova Síndrome de Congênita do Zika vírus (CZS), 

sendo a microcefalia um dos seus sinais clínicos observados ao nascimento 

(ARAGAO et al., 2016; MLAKAR et al., 2016). 

 

Figura 2 - Linha do tempo da infecção do Zika vírus 

 

Fonte: (BENAZZATO, 2021) 

Legenda: Linha do tempo desde o primeiro isolamento do ZIKV, na Floresta de Zika em 1947, a 

primeira infecção em humanos em 1954 e a demais anos e rota de circulação do ZIKV 

até a sua chegada no Brasil, em 2015. 

 

Atualmente, 87 países e territórios registraram transmissão autóctone do ZIKV 

por mosquitos até julho de 2019 e distribuídos em quatro das seis regiões da OMS: 

África, Américas, Sudeste Asiático e regiões do Pacífico Ocidental (WHO, 2019; 

WHOa, 2019), com a Etiópia como o único novo país adicionado à lista (MENGESHA 

TSEGAYE et al., 2018). Os surtos de infecção pelo ZIKV atingiram o pico em 2016 e 

diminuíram substancialmente ao longo de 2017 e 2018 na região das Américas 

(WHOc, 2018), no entanto, o Chile continental, Uruguai e Canadá não relataram 

nenhuma transmissão do ZIKV até o momento (WHO, 2018). A OMS relatou que 

sessenta e um países e territórios nas regiões da OMS, globalmente, têm evidências 

de vetores do mosquito Aedes aegypti competentes e, no entanto, ainda não 
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documentaram qualquer transmissão do ZIKV (WHOa, 2019). Existe, portanto, o risco 

provável de o ZIKV se espalhar para mais países. O ZIKV está atualmente dominando 

as Américas, a Região Africana, a Região do Sudeste Asiático e a Região do Pacífico 

Ocidental dentre as seis Regiões da OMS (WHO, 2019; WHOa, 2019). O estado atual 

de transmissão e disseminação do ZIKV é, no entanto, uma ameaça global à saúde 

e, pelo que foi mencionado, tem o potencial de ressurgir como uma epidemia. 

 

2.1.1 Síndrome Congênita do Zika Vírus (CZS) 
 

Em novembro de 2015, uma epidemia de microcefalia passou a ser reportada 

no Brasil. A primeira evidência forte da associação da microcefalia causada pelo ZIKV 

foi oferecida a partir da necropsia de um feto que apresentou microcefalia na 29
a
 

semana de gestação, onde além de diversas malformações cerebrais e PCR positivo 

para ZIKV, partículas virais foram observadas no cérebro (MLAKAR et al., 2016). 

Entretanto, como a relação causal direta não poderia ser comprovada até que se 

tivesse um modelo controlado, totalmente livre da presença de outros patógenos que 

também podem ser associados a microcefalia. A associação só pode ser confirmada 

após testes em camundongos que provaram que o ZIKV é capaz de atravessar a 

placenta de fêmeas de camundongo, fazendo com que os filhotes nascessem miúdos 

e com menos da metade do peso ideal, além do tamanho do cérebro ser melhor do 

que o de filhotes saudáveis (CUGOLA et al., 2016). O mesmo estudo também 

comprovou, em neuroesferas e minicérebros produzidos in vitro, que a cepa brasileira 

causava morte celular mais acentuada em células precursoras neurais (NPC), que são 

células em abundância nos estágios iniciais do desenvolvimento embrionário 

(CUGOLA et al., 2016). Além disso, os autores estavam interessados em entender 

por que o ZIKV isolado a tanto tempo na África nunca tinha sido reportado como 

causador da CZS. Para tanto, infectaram neuroesferas e minicérebros com a cepa 

brasileira (ZIKV
BR

) e com a cepa africana (ZIKV
AF

) e após o quarto dia da infecção, as 

neuroesferas infectadas pelo ZIKV
BR 

estavam visivelmente menores do que aquelas 

infectadas com ZIKV
AF

, revelando que a cepa brasileira aparentemente tinha um 

potencial de agressividade no SNC exacerbado em relação a Africana. As alterações 

no tamanho e estrutura comprovaram que houve apoptose e autofagia das células e 

ainda que o ZIKV
BR

 impedia a migração das NPC, processo que provavelmente 

contribui para a redução da espessura do córtex cerebral. Na mesma época, outros 
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trabalhos usando tecnologia semelhante também mostraram que o Zika era capaz de 

infectar células neurais humanas in vitro, porém esses trabalhos haviam usado 

apenas a cepa Africana (Tang et al., 2016; Garcez et al., 2016).  

A associação temporal entre o surto de ZIKV e malformações congênitas 

graves do SNC também foi relatada em uma análise retrospectiva realizada na 

Polinésia Francesa. Em comparação com pessoas não infectadas, a taxa de risco de 

desenvolver anomalias cerebrais foi de aproximadamente 50% na Polinésia Francesa 

e Recife, Brasil (ARAÚJO et al, 2016; CAUCHEMEZ et al, 2016). 

Importante salientar que as características clínicas dos recém-nascidos com 

microcefalia por ZIKV mostraram diferenças entre aqueles que nasceram com 

microcefalia resultante de toxoplasmose, sífilis, rubéola, citomegalovírus e herpes 

congênito. No caso da CZS, as características clínicas incluíam circunferência cefálica 

igual ou abaixo de 31,9 centímetros para meninos, e igual ou abaixo de 31,5 

centímetros para meninas e anormalidades neurológicas, incluindo malformações 

corticais graves, ventriculomegalia, hipoplasia cerebelar e hipodensidade anormal da 

substância branca (ARAGAO et al., 2016; HAZIN et al., 2016; MELO et al., 2016; 

SOUSA et al., 2016). Como mencionado anteriormente, nem sempre a microcefalia é 

observada, com cerca de 20% dos pacientes apresentando um perímetro cefálico 

normal ao nascimento (FRANÇA et al., 2016). Por conta dessa observação, o 

rastreamento de microcefalia no nascimento não é suficiente para detectar a CZS 

(EPPES et al., 2017). A desaceleração do crescimento da cabeça foi relatada em 

bebês nascidos com perímetro cefálico normal, levando ao desenvolvimento de 

microcefalia após o nascimento (VAN DER LINDEN et al., 2016). Desproporção 

craniofacial com a testa inclinada, devido à hipoplasia do lobo frontal, é típico em 

casos graves e pode ocorrer na ausência da microcefalia. As calcificações 

intracranianas são mais comuns na junção da substância branca e cinzenta, mas pode 

ocorrer na substância branca periventricular, nos gânglios da base e/ou no tálamo 

(VAN DER LINDEN et al., 2016). Em casos graves, o colapso do crânio pode ser 

evidente com sobreposição de suturas e aumento de dobras cutâneas. Contraturas 

congênitas podem ocorrer em associação com hipoplasia do tronco encefálico e 

estreitamento de toda medula espinhal (ARAGAO et al., 2016). Os bebês com CZS 

também apresentam irritabilidade, hiperexcitabilidade, choro excessivo, distúrbios de 

deglutição, e comprometimento nas respostas auditivas e visuais. Existem relatos de 

crises convulsivas já no período neonatal, seguido de crises epilépticas a partir dos 
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três meses de idade. Também foram identificadas deformidades ósseas, pés tortos 

congênitos e anormalidades oculares (EICKMANN et al., 2016). Esse espectro de 

achados clínicos caracterizam a CZS. Um dado curioso que tem chamado atenção 

nos casos de microcefalia por infecção vertical por ZIKV é a longa persistência viral 

na mãe e no feto (SILVA et al., 2016). 

Importante mencionar que a evolução clínica de crianças nascidas com a CZS 

ainda está sob investigação, pois as crianças ainda estão se desenvolvendo, com 

cerca de 4-5 anos de idade. No Rio de Janeiro, 216 bebês infectados pelo ZIKV
BR

 e 

acompanhados desde a infecção materna revelaram neurodesenvolvimento abaixo 

da média e / ou avaliações oculares ou auditivas anormais em 31,5% das crianças 

entre 7 e 32 meses de idade (NIELSEN-SAINES et al., 2019). As crianças avaliadas 

pelo Bayley-III (Bayley Scales of Infant and Toddler Development, terceira edição, 

Bayley-III; domínios cognitivo, de linguagem e motor), 12% pontuaram abaixo de –2 

dp. (pontuação <70; uma pontuação de 100 ± 2 s.d. é o intervalo) em pelo menos um 

domínio; e 28% pontuaram entre -1 e -2 s.d. em qualquer domínio (pontuações <85-

70). A função da linguagem foi a mais afetada, com 35% de 146 crianças abaixo da 

média. Resultados de melhora no desenvolvimento neurológico foram observados em 

crianças do sexo feminino, bebês a termo, crianças com exames de vista normais e 

infecção materna mais tarde na gravidez (P = 0,01). Também foi observado resolução 

da microcefalia com neurodesenvolvimento normal em duas de oito crianças, 

desenvolvimento de microcefalia secundária em duas outras crianças e transtorno do 

espectro do autismo (TEA) em três crianças previamente saudáveis no segundo ano 

de vida (NIELSEN-SAINES et al., 2019). Além deste estudo, outros estudos também 

mostraram a possibilidade destas crianças portarem o TEA, além da CZS, ao 

compararem a neuropatogênese com pacientes controle.  

Uma hipótese para essas alterações permanentes do neurodesenvolvimento 

poderia se basear na resposta produzida em defesa à infecção, que acabariam se 

tornando danosas ao longo do tempo. É bem conhecido que IL-6 é uma citocina chave 

envolvida no autismo (LI et al., 2009), mostrando que alterações na resposta 

imunológica durante a gestação podem influenciar no neurodesenvolvimento fetal. 

Hamel et al., (2015) identificaram o TLR3 como o receptor imunológico inicial 

envolvido na detecção da infecção pelo ZIKV em fibroblastos humanos levando a 

respostas de IFN tipo I e tipo II. Olagnier et al., (2016) sugeriram que a infecção viral 

das células progenitoras neurais fetais poderiam ativar as respostas imunes TLR3, 
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levando a uma desregulação dos genes que controlam a apoptose, resultando em 

graves danos ao cérebro embrionário. Todas essas questões inflamatórias são 

relevantes quando se trata de uma infecção viral, uma vez que o sistema imunológico 

pode responder de forma diferente. Além disso, no caso do ZIKV, infecções anteriores 

por outros flavivírus, como o vírus da dengue e a febre amarela, podem desencadear 

uma resposta imunológica secundária de magnitude diferencial dada a grande 

semelhança molecular de alguns epítopos imunogênicos entre esses vírus 

correlacionados (VIANNA et al., 2018). Entretanto, é importante pontuar que cada 

indivíduo afetado poderá ter uma evolução clínica única, a depender de diversos 

fatores que podem passar pelo momento da infecção durante a gestação e, portanto, 

a relação causal do nível de acometimento até a genética individual, cujas 

características únicas podem influenciar diretamente no desfecho da síndrome.  

Um estudo realizado in vitro com NPC de gêmeos dizigóticos e discordantes 

portadores da CZS revelaram que os gêmeos afetados apresentavam maior 

suscetibilidade ao ZIKV em comparação com as células dos não afetados (CAIRES-

JÚNIOR et al., 2018; AMARAL et al., 2020). Além disso, as NPC de bebês portadores 

da CZS mostravam uma assinatura de expressão gênica significativamente diferente 

dos reguladores das vias mTOR e Wnt, vias essenciais para o neurodesenvolvimento, 

e uma replicação de ZIKV significativamente maior e crescimento celular reduzido, o 

que demonstram claramente o papel da predisposição ou resistência genética ao ZIKV 

(CAIRES-JÚNIOR et al., 2018), como já foi visto para outras infecções virais, como a 

Hepatite B (DANDRI, 2020), Hepatite C (PEREZ et al., 2019) e COVID-19 

(CHLAMYDAS et al., 2021). Por fim, a análise por exoma em 18 bebês CZS afetados 

em comparação com 5 gêmeos não afetados e 609 controles excluiu um modelo 

monogênico para explicar a resistência ou maior suscetibilidade ao desenvolvimento 

de CZS (CAIRES-JÚNIOR et al., 2018). O estudo ainda sugere que o CZS não é um 

evento estocástico e depende da suscetibilidade intrínseca da NPC, possivelmente 

relacionada a mecanismos epigenéticos (CAIRES-JÚNIOR et al., 2018). O termo 

epigenética é usado para se referir as modificações da regulação genética 

ocasionadas por estímulos ambientais. Essas alterações podem persistir nas 

gerações seguintes de células, passando de célula mãe para filha durante a 

replicação, conhecido como regulação genética transgeracional (DEANS E 

MAGGERT, 2015). A patogenicidade e a gravidade das manifestações clínicas 

causadas por arbovírus provavelmente envolvem mecanismos de regulação 
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epigenética, presentes na interface hospedeiro-patógeno (BLAIR; OLSON, 2015). Um 

exemplo, o miR-3614-5p modificou a expressão de adenosina desaminase que atuam 

no RNA (ADAR1), uma enzima de edição de RNA que se esperava ter um papel 

antiviral, mas que, ao contrário, foi relatada como facilitadora da replicação viral do 

vírus da Dengue (DENV), desta forma, confirmando o papel do miR-3614 como 

regulador da infecção pelo DENV (DIOSA-TORO et al., 2017). Outro estudo mostrou 

que o cluster de miRNA do cromossomo 19 trofoblástico (C19MC) pode regular a 

suscetibilidade de células não trofoblásticas ao ZIKV (BAYER et al., 2018). 

Outro estudo utilizando trofoblastos de gêmos discordantes portadores da CZS 

mostrou que, após a exposição in vitro de ZIKV
BR

, estas células foram 

significativamente mais suscetíveis à infecção por ZIKV
BR

 quando comparados com 

trofoblastos de não afetados (AMARAL et al., 2020). O perfil do transcriptoma não 

revelou diferenças nos níveis de expressão gênica dos fatores de adesão candidatos 

do ZIKV, receptores de IFN e IFN nos trofoblastos, antes ou depois da infecção por 

ZIKV
BR 

(AMARAL et al., 2020). A infecção por ZIKV
BR

 causou, apenas nos trofoblastos 

de gêmeos portadores da CZS, a regulação negativa de genes relacionados à 

organização da matriz extracelular e à ativação leucocitária, que são importantes para 

a adesão do trofoblasto e ativação da resposta imune. Além disso, apenas trofoblastos 

de gêmeos não afetados secretaram quantidades significativamente aumentadas de 

quimiocinas RANTES / CCL5 e IP10 após infecção com ZIKVBR (AMARAL et al., 

2020). 

Em relação ao tratamento ou prevenção da infecção congênita, estudos 

avançaram recentemente, trazendo dados de que o sofosbuvir, um antiviral aprovado 

pelo FDA para o tratamento de Hepatite C, é eficiente. O sofosbuvir é uma droga que 

inibe a replicação do HCV durante a síntese de novos genomas virais (MURAKAMI et 

al., 2010; SOFIA et al., 2010), capaz de inibir a replicação do ZIKV in vitro e in vivo, 

além de ser considerado uma droga “protetora” em modelos in vivo (KRISTEN et al., 

2017; MESCI et al., 2018). Outro estudo in vitro analisou o efeito da Hesperetina e 

Hesperidina como inibidores das proteases do Zika vírus e Chikungunya (EBERLE et 

al., 2021). A Hesperetina é um flavonoide encontrado em frutas cítricas, conhecido 

por seu poder antioxidante, anticarcinogênico, vasoprotetor e apresentar outras 

propriedades terapêuticas (LEWINSOHN et al., 1989). O estudo presumiu que a 

Hesperetina possui uma estrutura química que serve como uma molécula de ponto de 

partida para desenvolver um inibidor potente para combater as infecções por 
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Chikungunya e ZIKV por meio da inibição das proteases do vírus (EBERLE et al., 

2021). Um estudo utilizando cloroquina, um medicamento usado no tratamento e 

profilaxia de malária em regiões onde a malária é susceptível ao seu efeito 

(MENGESHA et al., 1999), reduz o número de células infectadas pelo ZIKV in vitro e 

inibiu a produção de vírus e a morte celular promovida pela infecção pelo ZIKV sem 

efeitos citotóxicos (DELVECCHIO et al., 2016). O mesmo estudo também mostrou que 

o tratamento com cloroquina reverteu parcialmente as alterações morfológicas 

induzidas pela infecção por ZIKV em neuroesferas de camundongo (DELVECCHIO et 

al., 2016). 

 

 

2.2 MODELAGEM DE DOENÇAS NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL (SNC)  

 

A técnica de reprogramação celular permite gerar células-tronco pluripotentes 

induzidas (do inglês induced Pluripotent Stem Cell - iPSC) a partir de células 

somáticas, trazendo um novo cenário para o meio científico permitindo gerar modelos 

celulares complexos para o estudo de doenças in vitro. Inicialmente, a técnica consiste 

na incorporação de uma combinação de 4 genes exógenos (Oct3/4, Sox2, Klf4, c-

Myc), que induzem as células a expressarem genes endógenos presentes em células 

embrionárias (pluripotentes) (TAKAHASHI et al., 2007). Uma vez as células 

reprogramadas em iPSC, é possível induzir a diferenciação para o tipo celular de 

interesse usando fatores específicos e meios de cultura adequados.  

Por conta da maior dificuldade de coleta de tecido cerebral vivo, o uso de iPSCs 

para modelagem de doenças que afetam o SNC tem se mostrado uma excelente 

ferramenta. Além disso, já que as células possuem o mesmo material genético das 

células somáticas originais, isso torna seu uso especialmente interessante para 

modelar doenças de genética complexa (BELTRÃO-BRAGA et al., 2011). Ainda, a 

produção de iPSC e a geração de células-alvo das doenças permite a criação de uma 

plataforma onde é possível realizar testes com produtos fármaco-terapêuticos no tipo 

celular afetado pela doença. Por fim, por conservar o background genético do 

paciente, essa estratégia poderá ser aplicada na medicina personalizada.  

As iPSC foram diferenciadas em neurônios pela primeira vez a partir de células 

de pacientes com esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença que apresenta 

degeneração dos neurônios motores (DIMOS et al.; 2008). Em 2009, células de 
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pacientes com atrofia muscular espinhal foram reprogramadas em neurônios motores, 

comprovando que células reprogramadas podem ser utilizadas para modelar doenças 

genéticas (EBERT et al., 2009). Desde então, muitos trabalhos têm usado a tecnologia 

de iPSC para estudar mecanismos e testar drogas que produzam uma melhora no 

fenótipo celular ou molecular de doenças que afetam o SNC (BRITO et al., 2018; 

BRAWNER et al., 2017; DE FILIPPIS et al., 2017; RUSSO et al, 2018; MARCHETTO 

et al., 2010).  

Além da modelagem de doenças do neurodesenvolvimento e 

neurodegenerativas, diversos estudos têm utilizado a tecnologia de iPSC para 

modelar infecções virais no SNC. Em relação a microcefalia causada por ZIKV, o uso 

de iPSC permitiu comprovar a relação causal entre o vírus e a microcefalia. As iPSC 

foram diferenciadas em culturas 2D de células neuroprogenitoras, neurônios e células 

da glia, assim como também foram diferenciadas em modelos 3D, chamados de 

organoides cerebrais. O uso dessas células se mostrou extremamente útil para 

investigação e compreensão de como o ZIKV afeta o cérebro fetal (CUGOLA et al., 

2016; TANG et al., 2016; ALVARADO et al., 2017; MESCI et al.; 2017, MESCI et al., 

2018). 

A cepa Brasileira do ZIKV foi investigada pela primeira vez in vitro e in vivo por 

nosso grupo, revelando ser altamente neurotrópica e agressiva, causando morte 

celular por apoptose, especialmente em células progenitoras neurais (CUGOLA et al., 

2016). Neste mesmo estudo, os organoides cerebrais humanos infectados com a cepa 

Brasileira apresentaram diminuição na camada cortical como consequência da morte 

de neurônios corticais imaturos (CUGOLA et al., 2016). Outro estudo, usando apenas 

a cepa do ZIKV Asiático, apresentou redução na camada neuronal em organoides 

cerebrais humanos (QIAN et al., 2016). 

Além do tropismo do ZIKV, o tropismo e patogenicidade de DENV também foi 

modelado usando células derivadas de iPSC, com um foco particular em células 

semelhantes à micróglia. No caso do ZIKV, as células gliais infectadas propagaram o 

vírus e mantiveram a carga viral ao longo do tempo, levando à disseminação do vírus 

para as células suscetíveis. O DENV desencadeou respostas imunológicas mais 

fortes e foi eliminado pelas células neurais e gliais de forma mais eficiente (MUFFAT 

et al., 2018). Outro estudo modelou infecções por HSV-1 agudas e latentes em 

culturas de neurônios do SNC bidimensionais (2D) e tridimensionais (3D) derivados 

de iPSC (D’AIUTO et al., 2019). A infecção por HSV-1 dos organoides 3D foi capaz 
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de se espalhar da superfície externa do organoide e foi transportada para a lâmina 

interna, fornecendo um modelo para estudar o tráfego de HSV-1 através de estruturas 

de tecido neuronal complexas (D’AIUTO et al., 2019). Recentemente, o uso de iPSC 

também foi descrito para analisar os possíveis efeitos neurológicos causados pela 

infecção do SARS-CoV-2 (BULLEN et al., 2020). Partículas de vírus foram 

encontradas no corpo da célula neuronal estendendo-se em estruturas aparentes de 

neuritos. As medições de PCR corroboraram a replicação do vírus, sugerindo um 

aumento de pelo menos dez vezes nas cópias do vírus por RNA total (BULLEN et al., 

2020). 

 Apesar do fenótipo causal da infecção pelo ZIKV no SNC ter sido elucidado, 

muitas questões em relação aos mecanismos de doença e as consequências da 

infecção congênita ainda permanecem em aberto. Nosso projeto se propõe a modelar 

o SNC de pacientes que nasceram com microcefalia por conta da infecção vertical por 

ZIKV, visando identificar fenótipos e vias que sofreram alterações permanentes pelo 

contato com o vírus durante a embriogênese, a fim de melhor compreender os 

mecanismos envolvidos na patogênese do ZIKV, inclusive a médio e longo prazo sem 

a presença do vírus.  
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3 OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivos Gerais 

 

Esse trabalho teve como objetivo modelar o SNC de pacientes nascidos com 

SCZ, a fim de melhor compreender os mecanismos de patogênese do ZIKV no SNC 

durante a neurogênese e identificar fenótipos ocasionados pela infecção congênita 

nestes indivíduos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

• Investigar o fenótipo das células progenitoras neurais de pacientes nascidos 

com microcefalia causada pela infecção vertical pelo ZIKV; 

• Investigar o fenótipo dos neurônios de pacientes nascidos com microcefalia 

causada pela infecção vertical pelo ZIKV; em termos de sinapses, 

funcionamento elétrico e conectividade;  

• Investigar o fenótipo dos astrócitos de pacientes nascidos com microcefalia 

causada pela infecção vertical pelo ZIKV; em termos de produção e 

secreção de fatores que influenciam o funcionamento dos neurônios, 

incluindo citocinas. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para a realização deste projeto, foram seguidos os protocolos descritos a 

seguir. 

 

 4.1 COLETA E CULTIVO DE FIBROBLASTOS DERIVADOS DE BIÓPSIA DA 

EPIDERME  

 

Após aprovação pelo Comitê de Ética em pesquisas em seres humanos do 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (Protocolo nº 1413), 

as amostras foram coletadas a partir de doadores voluntários após informe e 

consentimento do doador, mediante ciência e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE).  

A coleta de fibroblastos foi feita através de biópsia da epiderme, em bebês 

submetidos a procedimentos cirúrgicos para colocação de derivação ventrículo-

peritoneal para controle de hidrocefalia, do instituto de Medicina Integral Fernando 

Figueira, em Recife. A biópsia de pele foi realizada com a remoção de 

aproximadamente 2 mm de tecido, e imediatamente o material foi colocado em tubo 

estéril contendo meio de transporte (DMEM-F12 e 5% de antibiótico, 

penicilina/estreptomicina). O material foi acondicionado a 4
o
C e em até 48h após a 

coleta foi transportado para o Laboratório de Modelagem de Doenças (LMD) do ICB 

em São Paulo, acondicionado à temperatura de 0
o 
C.  

No LMD, a amostra foi lavada 3 vezes em PBS com 5% de antibiótico, para 

evitar risco de contaminação da cultura. Após esse processo, o tecido foi picotado em 

pedaços menores. Os pedaços foram transferidos e distribuídos em uma placa de 6 

poços, e com o auxílio de uma agulha, a amostra foi deslizada pelo poço, para auxiliar 

a aderência do tecido à placa. O tecido foi deixado em repouso até total aderência do 

mesmo a placa. Após isso, 2 mL de meio de cultura para fibroblasto foi adicionado a 

placa com extrema cautela para evitar que o tecido se solte. O meio de cultura utilizado 

é composto de DMEM-F12 (Life Technologies) contendo 15% de soro fetal bovino 

comum (SFB) (Life Technologies, CA, USA), 2% da solução de antibiótico-antifúngico 

(100U/mL penicilina, 100µg/mL estreptomicina e 0,5µg/mL anfotericina – Sigma, SL, 

USA Sigma-Aldrich), 1% de L-glutamina (Life Technologies). A cultura foi mantida a 

37º C em atmosfera de 5% de CO2 e umidade. 



42 

 

 

4.2 REPROGRAMAÇÃO CELULAR DE FIBROBLASTOS PARA OBTENÇÃO DE 

CÉLULAS TRONCO PLURIPOTENTE INDUZIDAS A PARTIR DA TRANSFECÇÃO 

COM PLASMÍDEOS EPISSOMAIS 

 

O protocolo para a produção das iPSC foi realizado a partir de transfecção de 

plasmídeos epissomais por eletroporação com o auxílio de um eletroporador 

(Nucleofector
TM

 – Lonza, USA) e do kit Epi5™ (Episomal iPSC Reprogramming Kit, 

Life Technologies, USA) contendo os fatores Oct3/4, Sox-2, Klf4 e L-Myc, além dos 

fatores Lin28, mp53DD e EBNA1.  

 

Figura 3 – Esquema representativo do protocolo utilizado para a reprogramação de fibroblastos para 

iPSCs. 

 

Fonte: (Epi5™ Episomal iPSC Reprogramming Kit, Life Technologies, USA, 2016) 

Legenda: O protocolo para produção de iPSC através de transfecção de plasmídeos 

epissomais se inicia no dia 0, onde após a eletroporação, as células são 

plaqueadas em placas previamente preparadas com Matrigel e mantidas em meio 

para fibroblastos por 24h. Após 24h, o meio é trocado para o meio N2 com B27 e 

bFGF e mantido nesta condição até o 15º dia após a reprogramação, com trocas 

de meio realizadas a cada 48h. Após o 15º dia, o meio é trocado por Essential 8, 

como sugerido pelo protocolo, ou por mTeSR, sendo este último trocado 

diariamente. As colônias de iPSC tendem a surgir em torno do 21º dia sendo, desta 

forma, coletadas e transferidas para placas preparadas com Matrigel e mantidas 

com mTeSR. 

 

As células foram plaqueadas em uma placa de 100mm (Dias -4, -2) para 

alcançarem 90% de confluência no dia da infecção (Dia 0). O protocolo sugere a 

utilização de 1x10
5
 células/mL, porém utilizamos 2x10

5
 células/mL considerando o alto 

número de morte celular que ocorre por conta da eletroporação. 

No dia 0, as células sofreram a eletroporação no equipamento (Quadro 1), o 

qual abre a membrana celular permitindo a entrada dos plasmídeos para o citoplasma 

celular. Após a eletroporação, as células foram plaqueadas em uma placa de 6 poços 
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previamente preparadas com Matrigel (BD Biosciences, NJ, USA) e foram mantidas 

por 24h em meio de fibroblastos. 

 

Quadro 1 – Parâmetros utilizados na eletroporação de fibroblastos 

Voltagem do 
pulso 

Comprimento 
do pulso 

Número de 
pulsos 

1650 V 10 ms 3 

Fonte: (Epi5™ Episomal iPSC Reprogramming Kit, Life Technologies, USA, 2016) 

 

No dia 1, o meio foi  trocado para o meio N2B27, composto por DMEM/F-12 

com HEPES (Life Technologies, CA, USA), N-2 Supplement (100X) (Life 

Technologies, CA, USA), B-27™ Supplement (50X) (Life Technologies, CA, USA), 

MEM Aminoácidos não essenciais (10 mM) (Life Technologies, CA, USA), 

GlutaMAX™-I (100X) (Life Technologies, CA, USA), β-Mercaptoethanol (Life 

Technologies, CA, USA), suplementado com fator de crescimento de fibroblasto 

(bFGF - Life Technologies) (100 ng/mL). O meio foi trocado a cada 2 dias, até o 14º 

dia. 

No dia 15, o meio foi ser trocado para um meio específico para iPSC. O 

protocolo sugere a utilização de Essential 8™ (Life Technologies, CA, USA), porém 

utilizamos mTeSR (Stem Cell Technologies), sendo esse último trocado diariamente. 

As células foram mantidas nessa placa até o surgimento das primeiras colônias 

de iPSC, o que deve ocorrer em torno do 21º dia. As colônias foram transferidas para 

placas previamente preparadas com Matrigel (BD Biosciences, NJ, USA), condição 

considerada “livres de MEF” (do inglês feeder free) e mantidas em meio mTSeR, 

sendo esse último trocado diariamente. 

 

4.2.1 Cultivo e expansão das células-tronco pluripotente induzidas (iPSC) 
 

 O cultivo das iPSC foi realizado diariamente com a troca do meio de cultura 

mTeSR (Stem Cell Technologies) e a expansão dessas células foi realizada mediante 

necessidade. As células foram mantidas em placas tratadas com Matrigel (BD 

Biosciences, NJ, USA) em condições feeder free.  
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4.3 PRODUÇÃO DE NEURÔNIOS E ASTRÓCITOS A PARTIR DE CÉLULAS 

TRONCO PLURIPOTENTE INDUZIDAS DERIVADAS DE PACIENTES 

PORTADORES DA SINDROME CONGÊNITA DO ZIKA VIRUS E CONTROLES 

 

4.3.1 Produção de corpos embrióides 
 

As colônias de iPSC foram plaqueadas em matrigel (BD Biosciences, NJ, USA) 

e mantidas por cinco dias no meio mTSeR (Stem Cell Technologies, YVR, Canadá). 

No quinto dia, o meio foi substituído por meio N2 1x (DMEM/F12 suplementado com 

N2 1x- Life Technologies, CA, USA) e dois inibidores de SMAD, sendo 1 μM de 

dorsomorfina (Tocris, MO, USA) e 10 μM de SB431542 (Stemgent, MA, USA) por 48 

horas. Após dois dias nessas condições, as colônias foram raspadas da placa e 

cultivadas em suspensão para formação de corpos embrióides (EB) por 1 semana em 

rotação de 90 rpm em meio N2 suplementado com dorsomorfina e SB431542.  

 
4.3.2 Produção de rosetas e células progenitoras neurais (NPC) 
 

Para obtenção das rosetas, os corpos embrióides foram coletados e transferidos 

para uma nova placa tratada com Matrigel para adesão e mantidas com meio NBF 

(DMEM/F12 (Life Technologies) suplementado com 0,5x N2 (Life Technologies), 0,5x 

B27 (Life Technologies), 20ng/mL de bFGF-2 (Life Technologies) e 1% 

penicilina/estreptomicina (Sigma-Aldrich)). Após a adesão dos EBs à matriz, as 

rosetas se formam em torno de aproximadamente 48 horas, sendo mantidas por até 

onze dias. As rosetas foram monitoradas diariamente para avaliar o momento 

adequado para a coleta das células progenitoras neurais (NPC), que crescem no seu 

interior. As NPC foram coletadas manualmente utilizando o microscópio EVOS (Life 

Technologies), dissociadas suavemente e plaqueadas em placas revestidas com 10 

μg/mL poliornitina (Sigma-Aldrich) em plástico e 1 μg/mL em superfícies de vidro, e 

revestida com 2,5 μg/mL de laminina (Life Technologies) em plástico e 5 μg/mL para 

superfícies de vidro. A expansão das NPC foi realizada utilizando o meio de cultura 

NBF, como descrito acima.  
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4.3.3 Produção de neurônios a partir de iPSC de pacientes portadores da 
síndrome congênita do Zika vírus e controles 

 

Para produção de neurônios, aproximadamente, um milhão de NPC foram 

plaqueadas em placas de 100mm previamente tratadas com poliornitina e laminina. 

No dia do plaqueamento, as células foram mantidas no meio de cultivo de NPC, ou 

seja, o NBF. Após 24 horas do plaqueamento, o meio NBF foi removido e substituído 

por NB contendo 10 μM de inibidor da via de ROCK (Y-27632, Calbiochem, Milipore, 

DA, Germany). As células foram mantidas nesse meio por 48 horas e então, o meio 

foi novamente substituído por somente meio NB. O meio NB foi mantido por, no 

mínimo, 28 dias sendo trocado a cada 3-5 dias, período considerado suficiente para a 

diferenciação neuronal. As células foram monitoradas diariamente com o auxílio de 

um microscópio óptico para verificar a morfologia dos neurônios.  

 

4.3.4 Produção de astrócitos a partir de iPSC de pacientes portadores da 
síndrome congênita do Zika vírus e controles 
 

 Para produção de astrócitos, NPC foram cultivadas em placas de 100mm de 

diâmetro. Ao atingirem 90% de confluência, as células foram incubadas com PBS à 

37 °C durante 5 minutos, e em seguida, as células foram raspadas com o auxílio de 

um cell scraper e transferidas para placas de seis poços para formarem neuroesferas 

em meio NBF e agitação constante (90 RPM). 

 No dia seguinte, dia 2 do protocolo, o FGF foi removido e o inibidor da via de 

ROCK foi adicionado em uma concentração final de 5mM e mantido por 48h junto ao 

meio NB. Após esse período, o meio NB foi utilizado sem FGF durante uma semana. 

No 11º dia de protocolo, o meio de crescimento de astrócitos AGM (do inglês Astrocyte 

Growth Medium – Lonza, USA) foi adicionado no período de duas semanas. Durante 

esse período, as células permaneceram sob agitação constante de 90 RPM. 

 Após o período de três semanas de diferenciação em agitação, as neuroesferas 

foram plaqueadas em placas previamente tratadas com poliornitina e laminina. 

Quando as neuroesferas aderiram à placa, os astrócitos foram liberados e começaram 

a crescer por toda extensão da placa. Após a primeira passagem, as células que 

cercam as neuroesferas foram dissociadas enzimaticamente utilizando Accutase 

(Corning, Virginia, USA).  
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4.4 CARACTERIZAÇÃO BIOLÓGICA DAS CÉLULAS GERADAS 

 

 Após a produção e cultura das células geradas a partir de fibroblastos, a 

caracterização ocorrerá segundo os tópicos: 

 

4.4.1 Análise Morfológica 
 
 As células foram submetidas a análise morfológica diária com o auxílio de 

microscopia óptica de luz e foram fotografadas semanalmente. As células foram 

analisadas e fotografadas pelo microscópio EVOS (Thermo Fisher Scientific). 

 

4.4.2 Análise Fenotípica das Células (Imunofluorescência) 
 

Para caracterização, as células foram cultivadas em placas de 24 poços sobre 

lamínula de vidro até atingirem em torno de 80% de confluência. Em seguida, as 

células foram lavadas por 3 vezes com PBS e fixadas em 4% de paraformaldeido 

(USB Corporation) durante 15 minutos em temperatura ambiente. Após fixação, as 

células foram novamente lavadas 3 vezes com PBS e permeabilizadas com 0,1% de 

Triton (Promega, WI, USA) por 15 minutos em temperatura ambiente. Em seguida, as 

células foram submetidas ao bloqueio em PBS contendo 2% de Albumina Sérica 

Bovina (BSA) durante 4 horas a temperatura ambiente. Após o bloqueio, as células 

foram incubadas com anticorpos primários específicos descritos abaixo (Quadro 2) 

para completa caracterização das células geradas por 16 horas a 4ºC. Passado o 

período de incubação dos anticorpos primários, as células foram lavadas por três 

vezes com PBS e submetidas a um novo bloqueio em PBS contendo 2% BSA durante 

1 hora a temperatura ambiente. Posteriormente, os anticorpos secundários Alexa 

Flour 488, Alexa Fluor 555 e Alexa Flour 647 (Life Technologies) foram adicionados 

de acordo com os primários e incubados por 1 hora em temperatura ambiente. Por 

fim, as células foram lavadas 3 vezes com PBS 1x e DAPI (1µg/mL) foi adicionado por 

5 minutos em temperatura ambiente. As lâminas foram montadas utilizando ProLong 

Gold (Life Technologies). As iPSC, NPC e astrócitos tiveram sua imunorreatividade 

avaliada pelo microscópio de fluorescência EVOS (Thermo Fisher Scientific). As 

imagens dos neurônios foram capturadas como z-stacks em um microscópio DMi8 
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(Leica Microsystems) com os seguintes parâmetros: magnification em 40x 

(morfologia) e 63x (puncta), number of stacks: ~100. Além disso, as imagens foram 

submetidas a deconvolução nos seguintes parâmetros: deconvolution = blind, number 

of iteractions = 10, resize to 16-bit = habilitado. Esses parâmetros foram atribuídos no 

software LAX-S (Leica Microsystems). 

 

   Quadro 2 – Anticorpos utilizados para caracterização celular 

Anticorpos Primários Fabricante Diluição 
anti-Vimentina Cell Signaling 1:100 

anti-Lin28 RD Systems 1:100 

anti-SOX2 Cell Signaling 1:500 

anti-Oct4 Abcam 1:100 

anti-Nanog ABR 1:100 

anti-Nestina Abcam 1:100 

anti-Musashi1 Abcam 1:1000 

anti-MAP2 Abcam 1:1000 

anti-GFAP Abcam 1:500 

anti-S100B Novus Bio 1:500 

   Fonte: (BENAZZATO, 2021) 

 

4.4.3  Extração de RNA e produção de cDNA  
 

O RNA celular total foi extraído utilizando Trizol Reagente (Life Technologies). 

Todos os pellet de RNA foram ressuspendidos em 30uL de água destilada livre de 

RNAse e quantificados utilizando o espectrofotômetro NanoDrop (Nanodrop 

Technologies), sendo assim, estocados a -80ºC. O cDNA foi sintetizado a partir de 

1ug de RNA obtido usando o kit SuperScript III Reverse Transcription (Life 

Technologies). Ambos protocolos foram realizados de acordo com a descrição dos 

fabricantes. 
 

4.4.4 Análise Molecular por PCR quantitativo (qPCR) 
 

O cDNA obtido da extração de RNA foi submetido a PCR quantitativo (qPCR) 

utilizando SYBR green Supermix (Bio-Rad – CA, USA). Cada amostra foi testada em 

triplicata. Os oligonucleotídeos foram sintetizados para genes específicos usando as 
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sequências disponíveis no Harvard Primer Bank online (Quadro 3). As condições do 

ciclo de PCR foram as seguintes: ativação da polimerase e denaturação inicial a 95ºC 

por 3 minutos, seguidos de 40 ciclos de desnaturação (95ºC por 15 minutos) e 

anelamento e extensão a 60ºC por 1 minuto. Foi utilizado GAPDH como controle 

interno (housekeeping gene). Todas as análises foram feitas por quantificação 

absoluta. Em seguida, os dados foram comparados e analisados no GraphPad Prisma 

8 (GraphPad, CA, USA), utilizando análise de variância (ANOVA). 

 

Quadro 3 – Oligonucleotídeos utilizados para a caracterização celular por PCR em tempo real (qPCR) 

Gene Sense Antisense 

Vimentina 5’GGAAGCCGAAAACACCCTG3’ 5’GAGACGCATTGTCAACATCCT3’ 

Nanog 5’TTTGTGGGCCTGAAGAAAACT3’ 5’AGGGCTGTCCTGAATAAGCAG3’ 

Sox2 5’CTCGTGCAGTTCTACTCGTCG3’ 5’AGCTCTCGGTCAGGTCCTTT3’ 

Nestina 5’CAACAGCGACGGAGGTCTC3’ 5’GCCTCTACGCTCTCTTCTTTGA3’ 

Map2 5’CGAAGCGCCAATGGATTCC3’ 5’TGAACTATCCTTGCAGACACCT3’ 

Sinapsina 1 5’AGTTCTTCGGAATGGGGTGAA3’ 5’CAAACTGCGGTAGTCTCCGTT3’ 

PSD95 5’TCGGTGACGACCCATCCAT3’ 5’GCACGTCCACTTCATTTACAAAC3’ 

GFAP 5’CTGCGGCTCGATCAACTCA3’ 5’TCCAGCGACTCAATCTTCCTC3’ 

Fonte: (BENAZZATO, 2021) 

 

4.4.5 Análise de Glutamato 
  

O sistema de transporte e captação do glutamato em neurônios foi analisado 

pela medida da eficiência na captação de glutamato presente no meio de cultura, por 

um ELISA utilizando o kit da Abnova, de acordo com as instruções do kit pelo 

fabricante (Abnova, Taipei City, Taiwan). Em seguida, os dados foram comparados e 

analisados no GraphPad Prisma 8 (GraphPad, CA, USA), utilizando análise de 

variância (ANOVA). 

 

4.4.6 Quantificação de sinapses 
 
 Para quantificação de sinapses, um protocolo de imunofluorescência foi 

realizado nos neurônios usando os anticorpos anti-MAP2 para marcar os filamentos 

neuronais, anti-sinapsina 1 (proteína pré-sináptica) e anti-PSD95 (proteína pós-

sináptica) (Quadro 4). A contagem da puncta foi realizada através da colocalização da 



49 

 

proteína pré-sináptica com a proteína pós-sináptica utilizando o software ImageJ. Os 

dados gerados foram comparados e analisados no GraphPad Prisma 8 (GraphPad), 

utilizando análise de variância (ANOVA).  

    

Quadro 4 - Anticorpos utilizados para quantificação de sinapses dos neurônios gerados a partir das 

células tronco pluripotentes induzidas derivadas de fibroblastos de pacientes portadores da síndrome 

congênita do Zika vírus. 

Anticorpos Primários Fabricante Diluição 
anti-MAP2 Abcam 1:1000 

anti-PSD95 Invitrogen 1:200 

anti-Synapsina1 Milipore 1:500 
Fonte: (BENAZZATO, 2021) 

 

4.4.7 Detecção e quantificação de citocinas em astrócitos e neurônios 
 
 Os neurônios e astrócitos e seus sobrenadantes foram coletados em triplicata 

após 1, 24, 48, 72 e 96 h, e analisados por técnica de Luminex xMAP magnética. Os 

níveis de citocinas foram normalizados pelo número de células e apresentados quanto 

a sua produção por unidade celular. Essa etapa foi realizada em colaboração com o 

Dr. Paulo Emílio Corrêa Leite, da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

 Neste ensaio, as seguintes citocinas foram verificadas em sobrenadantes de 

neurônios e astrócitos: IL-1β, IL-1ra, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12 

(p70), IL-13, IL-15, IL-17, eotaxina, bFGF, GCSF, GM-CSF, IFN-γ, CXCL10/IP-10, 

MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, PDGF-BB, CCL5-RANTES, TNF-α e VEGF. O controle 

positivo utilizado foi TNF-α na concentração de 20ng/mL. O experimento foi realizado 

de acordo com as recomendações do fabricante. 
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5 RESULTADOS 
 

5.1 ANAMNESE DE PACIENTES PORTADORES DA SÍNDROME CONGÊNITA DO 

ZIKA VÍRUS E CONTROLES 

 

 Desde o 1º semestre de 2017 até o presente, os pacientes deste projeto 

foram selecionados pelos médicos colaboradores, responsáveis por uma coorte de 

bebês nascidos com microcefalia, atendidos em Cabo do Santo Agostinho e no 

Hospital Infantil Maria Lucinda, ambos no Estado de Pernambuco. Um total de vinte e 

três pacientes foram selecionados de acordo com a anamnese e cujas características 

clínicas estão apresentadas nos quadros 3 e 4. De maneira geral, a condição para a 

inclusão no projeto era que o bebê tivesse nascido vivo com microcefalia causada 

pela infecção vertical com ZIKV na epidemia de 2015 no estado do Pernambuco, 

epicentro da epidemia. Evidentemente, todos os bebês que entraram no projeto, 

atualmente têm cerca de 5 anos de idade, porém a idade dos pacientes no momento 

da coleta das amostras clínicas eram entre 2 e 3 anos, sendo estas usadas neste 

projeto.  

Ainda em relação as amostras clínicas, vinte amostras de pele foram coletadas, 

além de três amostras de soro sanguíneo e seis amostras de líquido cefalorraquidiano 

(LCR) para análises futuras no projeto. A cultura células de fibroblastos da pele foi 

obtida com sucesso para 11 pacientes. Para os outros pacientes, onde não houve 

sucesso no estabelecimento da cultura celular. O principal motivo para tanto foi a falta 

de aderência da amostra na placa, onde o pedaço de tecido é deixado livre de líquidos 

para “secar” e aderir na placa (apresentado no protocolo no item 4.1). Nas primeiras 

amostras, este tempo de aderência foi em torno de 5 a 10 minutos, o que percebemos 

posteriormente não ter sido eficiente para que os tecidos aderissem de forma a 

permitirem o espraiamento das células a partir do tecido de origem. Após estas 

experiências infrutíferas, o protocolo foi adaptado e as amostras passaram a ficar 

“secando” por mais tempo. A partir desta nova adaptação ao protocolo, a maior parte 

das amostras subsequentes aderiram a placa permitindo o espraiamento das células, 

permitindo o sucesso no cultivo celular.  

Infelizmente, para algumas amostras não houve o estabelecimento da cultura 

celular mesmo após a adaptação do protocolo, sendo o principal motivo contaminação 

da cultura celular com bactérias, não sendo possível identificar se a contaminação 
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ocorreu durante o cultivo ou se a amostra já havia sido contaminada na origem da 

coleta.  

Como pacientes controle desse estudo, utilizamos células pluripotentes 

induzidas derivadas de polpa dentária de pacientes neurotípicos estabelecidas no 

nosso laboratório (RUSSO et al., 2018). Apesar das células não serem fibroblastos 

como as células utilizadas para a reprogramação extraídas dos pacientes com CZS, 

os nossos controles têm sido acompanhados a cerca de 10 anos pelo nosso 

laboratório e tiveram um neurodesenvolvimento normal desde a coleta até o momento, 

sem nenhum fenótipo clínico. Além disso, ficamos temerosos de utilizar amostras de 

controles pareados na faixa etária dos pacientes com CZS por não podermos prever 

como seria o neurodesenvolvimento dos mesmos e caso viessem a desenvolver 

algum quadro do neurodesenvolvimento em um futuro próximo, isso inviabilizaria sua 

condição de “controle”.
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Quadro 5 - Total de amostras recebidas para o estudo “Modelagem celular de bebês nascidos com microcefalia causada por infecção vertical por Zika vírus” 

de março de 2017 até abril de 2018 contendo informações gerais sobre os pacientes.  

Código do paciente Tipo de amostra 
coletada Sexo Data de nascimento Estado Teve contato com 

ZIKV Diagnóstico da microcefalia Sucesso no cultivo 
celular  

PZ1 Pele M - -  Sim  - Não 

PZ2 Soro F  - - -  -  -  

PZ3 LCR / Soro / Pele M 13/12/2015 PE Sim Ao nascimento Não 

PZ4 LCR / Pele M  -  - Sim  - Sim 

PZ5 LCR / Soro / Pele F 25/11/2015   Sim 30 semanas de gestação Não 

PZ6 LCR F 07/10/2015 PE -  9º mês de gestação - 

PZ7 LCR / Soro  F 12/11/2015   - -  -  - 

PZ8 LCR / Pele F 26/10/2015 PE Sim -  Não 

PZ9 Pele M  -  - Sim -  Não 

PZ10 Pele M  - -  Sim -  Sim 

PZ11 Pele M 27/09/2015 PE Sim 27 semanas de gestação Sim 

PZ12 Pele F  -  - Sim Ao nascimento Sim 

PZ13 Pele M 09/11/2015 PE Sim Ao nascimento Sim 

PZ14 Pele M 23/10/2015 PE Sim -  Sim 

PZ15 Pele M -   - Sim -  Sim 

PZ16 Pele F 25/11/2015 PE Sim 6º mês de gestação Não 

PZ17 Pele F 21/11/2015 PE Sim 27 semanas de gestação Não 

PZ18 Pele F  - -  Sim   Sim 

PZ19 Pele M  - -  Sim Ao nascimento Não 

PZ20 Pele M 22/11/2015 PE Sim 8º mês de gestação Sim 

PZ21 Pele M 12/05/2015 PE Sim -  Sim 

PZ22 Pele M -   - Sim -  Sim 

PZ23 Pele M 30/12/2015 PE Sim 7º mês de gestação Não 

Fonte: (BENAZZATO, 2021) 

Legenda: M – Masculino, F – Feminino, PE – Pernambuco, “-“ – Ausência de informações do paciente
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Quadro 6 – Anamnese dos pacientes que enviaram amostras para o estudo “Modelagem celular de 

bebês nascidos com microcefalia causada por infecção vertical por Zika vírus” de março de 2017 até 

abril de 2018 com dados clínicos. 

 

Código 
do 

paciente 

Dados clínicos 

Apresenta 
microcefalia? Irritabilidade Hiperexcitabilidade Disfagia Interação social Crise 

convulsiva Hidrocefalia 

PZ1 - - - - - - - 

PZ2 - - - - - - - 

PZ3 Sim Sim Sim Sim Sem contato visual Sim Sim 

PZ4 Sim - - - - - - 

PZ5 Sim Não Sim Sim Fixa e acompanha 
com interação pobre Sim Sim 

PZ6 - - - - - - - 

PZ7 - - - - - - - 

PZ8 Sim Sim Não Sim Sem contato visual 

A família 
negou 

qualquer 
episódio 

Não 

PZ9 Sim - - - - - - 

PZ10 Sim - - - - - - 

PZ11 Sim Sim Sim Sim Fixa o olhar, mas não 
acompanha Sim Não 

PZ12 Sim - - - - - - 

PZ13 Sim Sim Não Sim Sem contato visual Não Não 

PZ14 Sim Sim Sim Sim Sem contato visual Sim Sim 

PZ15 Sim - - - - - - 

PZ16 Sim  Não Não Sim Sem contato visual Sim Sim 

PZ17 Sim + 
Calcificações Não Não Sim Sem contato visual Sim Não 

PZ18 Sim - - - - - - 

PZ19 Sim - - - - - - 

PZ20 Sim Sim Sim Sim Boa interação, tem 
sorriso social Sim Não 

PZ21 Sim Não   Sim Bom contato, sorriso 
social 

A família 
negou 

qualquer 
episódio 

Não 

PZ22 Sim - - - - - - 

PZ23 Sim -  Sim Sim Sem contato visual Sim Não 

Fonte: (BENAZZATO, 2021) 

Legenda: “-“ – Ausência de informações do paciente 
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5.2 CULTIVO CELULAR DOS FIBROBLASTOS DE PACIENTES PORTADORES DA 

SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS 

 

As amostras foram processadas de acordo com sua data de chegada ao 

laboratório e, por isto, foram processadas em dias diferentes. Todos os materiais 

seguiram o mesmo protocolo de digestão e redução do tamanho original (técnica de 

explante), a fim de facilitar a aderência do tecido e das células na placa (FERNANDES 

et al., 2016). 

As culturas passaram em torno de um mês na incubadora, a 37ºC em atmosfera 

úmida com 5% de CO2 e foram analisadas a cada três dias em microscopia de luz. O 

meio de cultura foi trocado a cada 5 dias, com todo o cuidado para evitar soltar os 

tecidos aderidos à placa.  

Seguindo o protocolo já estabelecido na literatura, em média, as amostras 

aderiram e apresentaram crescimento celular com morfologia fusiforme na superfície 

da placa em torno de duas a três semanas. A cultura permaneceu por mais 20 dias 

na incubadora e foi amplificada durante esse período. O processo das amostras até 

seu congelamento levou em torno de três meses, em média, podendo haver um maior 

tempo de cultivo entre uma amostra em outra (Figura 4). 

 Os cultivos celulares que foram estabelecidos foram estocados em 

nitrogênio líquido (-196ºC). A partir do momento que obtivemos o número esperado 

de pacientes para iniciar a reprogramação, utilizamos o protocolo do kit “Epi5” 

(Invitrogen, EUA) contendo os 4 fatores de Yamanaka (TAKAHASHI et al., 2007) em 

forma de plasmídeos epissomais.  
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  Figura 4 – Foto representativa de microscopia de luz de fibroblastos de pele de pacientes com CZS. 

A B 

  

  Fonte: (BENAZZATO, 2021) 

Legenda: A) Tecido aderido soltando células. B) Células em primeira passagem. 

Magnificação: 4x. Barras de aumento de 200µm. 
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5.3 TRANSFECÇÃO DOS FIBROBLASTOS E GERAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO 

PLURIPOTENTES INDUZIDAS DE PORTADORES DA SÍNDROME CONGÊNITA 

DO ZIKA VÍRUS 

 

Foram realizadas seis tentativas de reprogramação utilizando transfecção por 

eletroporação. Ao todo, 7 pacientes portadores de CZS foram reprogramados, porém, 

para a modelagem e produção de células do SNC, selecionamos 4 pacientes. Todas 

as células utilizadas para as reprogramações foram submetidas a PCR para verificar 

a existência de micoplasma (Figura 5).  

Para a transfecção com plasmídeos de reprogramação celular foi realizada a 

eletroporação com um choque de intensidade para células mensequimais dos 

pacientes PZ11, PZ13, PZ14, PZ15, PZ20, PZ21 e PZ22. Infelizmente, não é possível 

indicar qual era a intensidade do choque aplicada nas células por ser um programa 

do aparelho que não revela essa intensidade. A decisão de usar uma intensidade do 

choque diferente da indicada pela programação do eletroporador, ou seja, usamos o 

programa para células mesenquimais ao invés de para fibroblastos, se deu após 

observarmos um aumento significativo de morte das células após o choque, o que não 

ocorreu com a mesma frequência quando usamos o programa para células 

mesenquimais.  

A transfecção foi realizada quando as placas estavam com os fibroblastos com 

80% de confluência. No primeiro dia após a eletroporação foi possível observar 

algumas células em formato piramidal que anteriormente apresentavam uma 

morfologia fusiforme, indicando um possível sofrimento celular por conta do 

procedimento. A partir do 15º dia era possível observar conglomerados celulares em 

morfologia esferóide, indicando provável sucesso na reprogramação celular.  

Aproximadamente a partir do 20º dia após a eletroporação foi possível observar a 

formação de algumas pequenas colônias, variando de um paciente para o outro. No 

25º dia, colônias arredondadas bem formadas e com borda bem delimitada eram o 

indicativo do sucesso da reprogramação celular. Portanto, podemos dizer que as 

células estavam completamente reprogramadas em iPSC após 30 dias da transfecção 

e estavam prontas para serem coletadas. As células reprogramadas foram cultivadas 

em condição feeder free, ou seja: livre da camada de sustentação de fibroblastos 

murinos, em placas previamente preparadas com Matrigel (Figura 6). Após a formação 

das colônias neste primeiro mês de reprogramação células, pelo menos 2 clones 
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foram coletados de cada um dos pacientes. Além dos clones, as colônias que não 

foram coletadas e isoladas foram denominadas como “pool” e estocadas em 

nitrogênio líquido (-196ºC). 

 Em relação a morfologia das células reprogramadas, é facilmente observada 

a aparência de células pluripotentes quando as iPSC são plaqueadas em condições 

feeder-free, em Matrigel, ou seja, células arredondadas, com núcleo grande e 

citoplasma escasso. As colônias são planas e com borda bem delimitada e definida 

(Figura 7). Todas as características acima citadas foram observadas em todos os 

pacientes e controles. 
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Figura 5 – PCR para identificação de micoplasma 

 

 

 

Fonte: (BENAZZATO, 2021) 

Legenda: A primeira coluna contém o padrão de peso molecular. As colunas 2 a 8, 

respectivamente, contém amostras do sobrenadante do cultivo celular dos pacientes 

PZ11 (coluna 2), PZ13 (coluna 3), PZ14 (coluna 4), PZ15 (coluna 5), PZ20 (coluna 6), 

PZ21 (coluna 7) e PZ22 (coluna 8), a coluna 9 apresenta à amplificação de um fragmento 

de DNA, a qual representa o controle positivo da reação, a coluna 10 contém uma 

amostra de água utilizada na extração do RNA e a coluna 11 apresenta o controle 

negativo. 
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 Figura 6 – Fotomicrografia em luz branca representativa das fases de reprogramação celular de 

fibroblastos em iPSC.  

 

 

  

   

  Fonte: (BENAZZATO, 2021). 

Legenda: As fotos foram adicionadas ao projeto de acordo com as mudanças significativas do 

protocolo. No 1º dia, o meio de cultura é alterado para um meio específico do kit contendo 

fatores de crescimento para manter a célula. No 15º dia, as células passam a receber o 

meio mTeRS (Stem Cell Technologies, YVR, CA), meio específico para células-tronco. 

A partir do 25º dia, as colônias de iPSCs podem ser observadas e coletadas para cultivo 

específico. Magnificação: 4x. Barras de aumento de 200µm. 
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 Figura 7 – Fotomicrografia em luz branca representativa da morfologia das colônias de iPSC. 

 

 

  

  Fonte: (BENAZZATO, 2021). 

Legenda: As colônias são planas e com bordas bem delimitadas, com células de núcleo grande e 

citoplasma escasso. Magnificação: 4x. Barras de aumento de 200µm. 
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5.4 CARACTERIZAÇÃO DAS CÉLULAS-TRONCO PLURIPOTENTES INDUZIDAS 

(IPSC) DERIVADAS DE PACIENTES PORTADORES DA SÍNDROME CONGÊNITA 

DO ZIKA VÍRUS 

 

 A caracterização das iPSC geradas a partir de fibroblastos dos pacientes com 

a CZS e dos controles foi realizada através dos ensaios de PCR quantitativo e 

imunofluorescência para analisar a presença de marcadores específicos de 

pluripotência. Os resultados obtidos foram semelhantes em ambos os grupos.  

 A expressão gênica verificada através de um ensaio de qPCR evidenciou que 

as iPSC expressavam marcadores de pluripotência como Nanog e SOX2 (Figura 8A). 

 As colônias de iPSC analisadas via ensaio de imunofluorescência mostraram a 

expressão significativa dos marcadores de pluripotência Lin28, Sox2, Oct3/4 e Nanog 

(TAKAHASHI et al., 2007) nas iPSC controle e CZS (Figuras 8B-C).  

 Estes resultados em conjunto comprovam que houve a reprogramação dos 

fibroblastos para iPSC. 
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Figura 8 – Caracterização das iPSC obtidas a partir de fibroblastos reprogramados de pacientes que 

nasceram com a síndrome congênita do Zika vírus.  

A 

 

B 

 

C 

 

  Fonte: (BENAZZATO, 2021) 

Legenda: A) Análise da expressão gênica dos marcadores de pluripotência Nanog e SOX2 por 

qPCR, mostrando que as iPSC apresentaram alta expressão dos genes de pluripotência. 

B-C) Fotomicrografia em ensaio de imunofluorescência confirmando a presença de 

marcadores de pluripotência Lin28, Nanog, Oct3/4 e SOX2 nas iPSC de pacientes com 

a CZS e controles. B-C) Magnificação: 4x. Barras de aumento de 200µm. 
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5.5 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS CÉLULAS PROGENITORAS NEURAIS 

DERIVADAS DE PACIENTES PORTADORES DA SÍNDROME CONGÊNITA DO 

ZIKA VÍRUS 

 

 Para a produção das células progenitoras neurais (NPC) foi realizado o 

protocolo conforme descrito no item 4.3.2. A partir das iPSC, foram produzidos os 

corpos embrióides (EB), que geraram as rosetas neurais. As NPC se encontram 

dentro das rosetas e foram coletadas após um período de 5 a 11 dias para observar 

a maturação e momento ideal para a coleta. As NPC foram mantidas em placas 

previamente preparadas com poliornitina e laminina até atingirem 90% de confluência 

da placa (Figura 9). 

 A expressão de genes característicos de NPC foram verificadas através da 

técnica de qPCR, sendo observada a expressão dos genes Nestina, marcador 

específico para proteína de filamento intermediário expresso em NPC 

(CHANDRASEKARAN et al., 2017), e SOX2 em ambos os grupos de pacientes 

(Figura 10A). 

 Por ensaios de imunofluorescência foi possível observar a presença de 

marcadores para NPC como SOX2, Musashi1 (marcador específico de NPC) 

(D’AIUTO et al., 2014) e Nestina. Por outro lado, estas células foram negativas para 

MAP2, sendo este um marcador específico para proteína associada a microtúbulos, 

sendo parte do citoesqueleto e utilizado para marcação positiva em neurônios 

(LOGAN et al., 2019) (Figura 10B-C). 

 Estes resultados em conjunto comprovam que as células obtidas através da 

diferenciação celular são, de fato, células progenitoras neurais. 
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Figura 9 – Fotomicrografias de microscopia de luz representativas das células de pacientes que 

nasceram com a CZS, e controles, utilizadas neste trabalho, mostrando as etapas desde os fibroblastos 

até as NPC.  

 

 

   

  Fonte: (BENAZZATO, 2021) 

Legenda: Imagens das células e das etapas do protocolo para produção de células progenitoras 

neurais. A partir dos fibroblastos, foram obtidas as iPSC, corpos embrióides, rosetas 

neurais e NPC. Magnificação: 20x. Barras de aumento de 50µm. 
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Figura 10 – Caracterização de células progenitoras neurais obtidas a partir de fibroblastos 

reprogramados de pacientes que nasceram com a síndrome congênita do Zika vírus. 

A 
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  Fonte: (BENAZZATO, 2021) 

Legenda: A) Análise de expressão gênica das NPC por qPCR para os marcadores de células 

progenitoras neurais (Nestina e SOX2). B-C) Fotomicrografias feitas após ensaio de 

imunofluorescência mostrando a expressão positiva de marcadores de NPC como SOX2, 

Nestina, Musashi 1 e negativa para MAP2. B-C) Magnificação: 20x. Barras de aumento 

de 50µm. 
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5.6 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NEURÔNIOS DERIVADOS DE 

PACIENTES PORTADORES DA SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS E 

CONTROLES 

 

 A partir do protocolo descrito no item 4.3.3, células progenitoras neurais (NPC) 

foram induzidas à diferenciação neuronal, cujo resultado é uma cultura mista contendo 

cerca de 80% de neurônios e 20% de astrócitos. O primeiro passo para a diferenciação 

neuronal inicia-se a partir da cultura de NPC com aproximadamente 80% de 

confluência da placa. Nas primeiras 48 horas do início do protocolo, com a presença 

de inibidor da ROCK (Ri) e ausência de fatores de crescimento de fibroblastos (FGF), 

não foi possível notar qualquer alteração morfológica nas células. Conforme as 

semanas foram passando, foi possível observar alterações significativas na morfologia 

até chegar na quarta semana de diferenciação, onde obtemos o aspecto morfológico 

de neurônios, com células apresentando pequenos corpos celulares com muitas 

projeções e ramificações, em sua grande parte, bem alongadas (Figura 11A). 

 Após quatro semanas de diferenciação, o aspecto da morfologia dos 

neurônios gerados a partir dos fibroblastos e dos controles foram similares a descrição 

feita anteriormente (Figura 11B). 

 Para caracterização molecular, a expressão de marcadores neuronais foi 

avaliada por qPCR. A expressão dos neurônios obtidos para MAP2 foi semelhante 

comparada entre os grupos, e a expressão de Musashi 1 foi drasticamente reduzida 

em comparação às NPC, comprovando a diferenciação neuronal (Figura 12A). 

 A expressão de marcadores característicos para neurônios foi verificada por 

imunofluorescência nas células submetidas a diferenciação neuronal. A expressão de 

MAP2, foi observada em todos os pacientes e controles. Um fato observado neste 

ensaio foi a falta da marcação de GFAP em 2 dos 4 pacientes portadores da CZS 

selecionados do estudo. Por este motivo, dividimos os grupos de pacientes em 2 

grupos: o grupo com marcação para GFAP positivo (CZS/A) e o grupo sem marcação 

de GFAP (CZS/B) para dar seguimento às análises (Figura 12B-C-D). 

 Como mencionado, a diferenciação neuronal gera uma cultura mista com 

neurônios e astrócitos. A proporção de cerca 4 neurônios para 1 astrócito é importante 

para garantir o funcionamento dos neurônios. É possível notarmos uma redução 

significativa da presença de astrócito nas culturas mistas  ao compararmos o grupo 
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CZS/B com o grupo controle. Em contrapartida, o grupo CZS/A apresentou proporções 

semelhantes ao grupo controle (Figura 12E).  

 Com base nesses resultados, é possível considerar que o protocolo de 

diferenciação produziu neurônios com morfologia e marcadores neuronais, porém 

com alterações na proporção entre neurônios e astrócitos entre os pacientes em 

comparação com o grupo controle. 
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Figura 11 – Fotomicrografias de microscopia de luz representativas das células de pacientes que 

nasceram com a CZS, e controles, utilizadas neste trabalho, mostrando as etapas desde as NPC até 

diferenciação neuronal.  

 

A 

 

B 

 

  Fonte: (BENAZZATO, 2021) 

Legenda: A) Fotomicrografia de campo claro representativa das alterações morfológicas 

ocorridas durante o processo de diferenciação neuronal. Magnificação: 10x. 

Barras de aumento de 100µm. B) Imagens representativas dos neurônios de 
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pacientes controle e CZS após 4 semanas de diferenciação neuronal. 

Magnificação: 20x. Barras de aumento de 50µm. 
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Figura 12 – Caracterização de neurônios obtidos a partir de fibroblastos reprogramados de pacientes 

CZS e controles. 
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D 

 

E  

 

Fonte: (BENAZZATO, 2021) 

Legenda: A) Análise de expressão gênica após a diferenciação neuronal. Neurônios obtidos 

apresentaram expressão de MAP2, ao contrário das NPC que apresentam uma baixa 

expressão destes marcadores. Por outro lado, é possível observar uma menor expressão 

de Musashi 1, marcador de NPC. B-C) Fotomicrografias feitas após ensaio de 

imunofluorescência. As culturas celulares revelam células expressando MAP2 e pouca 

marcação para GFAP. Não houve marcação de Musashi 1. D) Fotomicrografias feitas 

após ensaio de imunofluorescência. As culturas celulares revelam células expressando 

MAP2 e não houve marcação para GFAP e Musashi 1. E) Quantificação da porcentagem 

de células existentes na cultura mista de neurônios. É possível observarmos que o grupo 

CZS/A tem proporções semelhantes ao grupo controle, enquanto o grupo CZS/B 

apresentou uma redução significativa em comparação ao controle. B) Magnificação: 40x. 

Barras de aumento de 20µm. C-D) Magnificação: 20x. Barras de aumento de 50µm. 
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5.6 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ASTRÓCITOS DERIVADOS DE 

PACIENTES PORTADORES DA SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS E 

CONTROLES 

 A cultura de astrócitos foi produzida utilizando o protocolo descrito no item 

4.3.4. Este protocolo é realizado para podermos caracterizar os astrócitos e sua 

verificar sua funcionalidade, uma vez que astrócitos são essenciais à sobrevivência e 

manutenção dos neurônios e que na cultura mista sua porcentagem é baixa em 

relação aos neurônios, mascarando seu funcionamento (Figura 13). 

 Para a caracterização da expressão gênica dos astrócitos foram realizados 

ensaios de qPCR visando comparar a expressão de marcadores específicos após a 

diferenciação astrocitária. Os resultados mostraram que os astrócitos expressavam 

marcador específico, como o GFAP (LOGAN et al., 2019), e menor expressão para 

Nestina (Figura 14A). 

 A caracterização dos astrócitos foi feito através de ensaio de 

imunofluorescência para observar sua morfologia, onde é possível ver células 

estreladas e grandes. É possível observar a marcação de GFAP, porém não houve 

marcação para Vimentina, marcador específico do filamento intermediário do 

citoesqueleto, expresso pelos astrócito (LOGAN et al., 2019) (Figura 14 B-C).  
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Figura 13 – Fotomicrografias de microscopia de luz representativas das células de pacientes que 

nasceram com a CZS, e controles, utilizadas neste trabalho, mostrando as etapas desde as NPC até 

diferenciação para astrócitos.  

 

  Fonte: (BENAZZATO, 2021) 

Legenda: A) Fotomicrografias representativas das alterações morfológicas ocorridas durante 

o processo de diferenciação para astrócitos. Magnificação: 10x. B) Imagens 

representativas dos astrócitos de pacientes controles e CZS após 7 semanas 

de diferenciação para astrócitos. Magnificação: 20x. Barras de aumento de 

50µm. 
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Figura 14 – Caracterização de astrócitos obtidos a partir de fibroblastos reprogramados de pacientes 

que nasceram com CZS e controles. 
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Fonte: (BENAZZATO, 2021) 
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Legenda: A) Análise da expressão gênica após a diferenciação para astrócitos. Os astrócitos 

obtidos expressaram GFAP e apresentaram baixa expressão de Nestina, marcador 

específico de progenitoras neurais. B-C) Fotomicrografias feitas após ensaio de 

imunofluorescência. As culturas celulares revelam expressão de GFAP nos astrócitos 

controle e dos pacientes CZS. Não houve marcação para Nestina. Magnificação: 40x. 

Barras de aumento de 20µm. 
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5.8 QUANTIFICAÇÃO DE SINAPSES EM NEURÔNIOS DERIVADOS DE 

PACIENTES PORTADORES DA SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS E 

CONTROLES 

 

 Com base nos resultados obtidos no item 5.6, é possível considerar que o 

protocolo de diferenciação neuronal produziu neurônios, com morfologia e marcação 

característicos destas células. O ensaio de quantificação de sinapses foi realizado 

para inferir a funcionalidade neuronal nos pacientes considerando os dois grupos 

CZS/A e CZS/B em comparação com os controles, já que o grupo CZS/B apresentou 

uma proporção reduzida de astrócitos em relação ao grupo CZS/A e controle e isto 

poderia influenciar na sinaptogênese neuronal. 

 A análise foi realizada de acordo com o item 4.8.6, utilizando os marcadores 

específicos para as proteínas pré- (Sinapsina 1, em verde) e pós-sináptica (PSD95, 

em vermelho) (LOGAN et al., 2019) (Figura 15B). Os filamentos neuronais foram 

marcados com MAP2 (em branco) para mapear os prolongamentos neuronais para 

auxiliar na contagem da puncta sináptica, que é a colocalização entre os marcadores 

pré- e pós-sinápticos. A análise e contagem dos pontos foi realizada através do 

software ImageJ.  

Nesse ensaio foi observado que as proteínas sinápticas dos neurônios dos 

pacientes que nasceram com a CZS reduziram de forma significativa a proteína pré-

sináptica Sinapsina 1 em ambos os grupos CZS/A e CSZ/B quando comparados ao 

grupo controle (p <0,0001). No caso da proteína pós-sináptica PSD95, também houve 

uma redução significativa em ambos os grupos CZS/A e CZS/B em comparação ao 

controle (p= 0,0003), com notadamente uma menor expressão para o grupo CZS/B 

em relação ao CZS/A. Ao analisar a colocalização dos marcadores, esta diminuição 

foi ainda mais acentuada entre os pacientes CZS e o grupo controle (p<0,0001). Todas 

as análises deste experimento foram realizadas via software GraphPad Prism 8, com 

análise estatística por análise de variância (ANOVA) (Figura 15C).  

Considerando os dados apresentados, é possível afirmar que os neurônios de 

pacientes que nasceram com a síndrome congênita do Zika vírus apresentam redução 

no número de sinapses em relação aos neurônios do grupo controle. 
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Figura 15 – Quantificação das sinapses dos neurônios obtidos a partir de fibroblastos reprogramados 

de pacientes que nasceram com CZS e controles. 
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  Fonte: (BENAZZATO, 2021) 

Legenda: A) Análise da expressão gênica dos genes Sinapsina 1 (pré-sináptico) e PSD-95 (pós-

sináptico) em neurônios com 4 semanas de diferenciação por qPCR. Houve uma redução 

significativa nos níveis de expressão dessas proteínas nos neurônios de pacientes com 
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CZS quando comparados ao controle (p <0,0001). B) Fotomicrografia após ensaio de 

imunofluorescência para a expressão dos marcadores pré e pós sinápticos nos 

neurônios de pacientes CZS/A, CZS/B e controles. É possível observar marcação para 

Sinapsina 1 (verde), PSD-95 (vermelho) e MAP2 (branco). Os círculos mostram a 

colocalização das proteínas pré- e pós-sinápticas, sendo esta considerada a puncta. 

Magnificação: 63x. Barras de aumento de 10µm. C) Análise da contagem das punctas 

sinápticas para os marcadores pré- (p <0,0001) e pós-sinápticos (p= 0,0003), assim 

como sua colocalização. Observamos uma redução significativa no número de eventos 

sinápticos nos neurônios de pacientes com CZS em relação ao grupo controle (p 

<0,0001).  
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5.9 ANÁLISE DOS NIVEIS DE GLUTAMATO EXTRACELULAR EM CULTURA DE 

ASTRÓCITOS E DE NEURÔNIOS DERIVADOS DE PACIENTES PORTADORES DA 

SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS E CONTROLES 

 

 Os níveis de glutamato no sobrenadante foram analisados nos seguintes 

tempos: 1h após a troca do meio, 24h, 48h, 72h e 96h, a fim de analisar a curva de 

captação do ciclo glutamato-glutamina. O ciclo de glutamato/GABA-glutamina é uma 

via metabólica em que consiste na liberação de glutamato a partir de neurônios (Figura 

16).  

 

Figura 16 – Esquema representativo do ciclo Glutamato - Glutamina 

 

Fonte: (BENAZZATO, 2021) 

Legenda: O glutamato (GLU) dos neurônios pré-sinápticos estimula os neurônios pós-sinápticos, e 

o sinal é encerrado pela captação de GLU da fenda sináptica para os astrócitos. O GLU 

é transportado principalmente para os astrócitos através de transportadores de 

aminoácidos excitatórios dependentes de Na+, EAATs. Isso interrompe o gradiente de 

Na+ do astrócito e a energia é consumida pela Na+/K+-ATPase para restaurar as 

concentrações iônicas. GLU é convertido em: (a) glutamina (GTN) via glutamina sintase 

(GS) ou (b) alfa-cetoglutarato (αKG) por glutamato desidrogenase (GDH) ou aspartato 

aminotransferase (AAT) para subsequente metabolismo oxidativo no ciclo de Krebs. GTN 

é transportado para os neurônios para a produção de glutamato pela glutaminase ativada 

por fosfato (PAG) e o GLU resultante é recaptado em vesículas para posterior liberação 

sináptica. 
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Em contrapartida, os astrócitos captam o glutamato e liberam a glutamina, que é 

absorvida pelos neurônios para utilização como precursor da síntese de glutamato. 

Em todos os pontos experimentais dos pacientes portadores da CZS, foi possível 

observar menores concentrações de glutamato no sobrenadante de astrócitos e 

neurônios em comparação ao grupo controle (Figura 17A).  

 O ensaio também foi realizado em culturas de neurônios de pacientes 

portadores da CZS e dividido em dois grupos, assim como feito anteriormente. O 

grupo CZS/A e CZS/B produziram menor quantidade de glutamato em comparação 

com o grupo controle. O grupo CZS/B produziu quantidade ainda menor de glutamato 

em relação ao grupo CZS/A, mas a redução não se mostrou significativa entre os dois 

grupos CZS. O grupo com menos astrócitos (CZS/B) produziu menos glutamato do 

que o grupo com mais astrócitos presentes na cultura mista de neurônios (Figura 17B). 

 Em ambos os gráficos é possível notar o padrão do aumento de glutamato 

presente no sobrenadante das células ao longo do tempo. No caso dos astrócitos, 

como a cultura é de apenas astrócitos, a curva revela a capacidade de captação de 

astrócitos, já que o meio de cultura já conta com essa substância na sua composição, 

mas também se observa um aumento da quantidade de glutamato, revelando que sob 

condições especificas e controladas, essas células são capazes de produzir esse 

neurotransmissor se estimuladas para tanto. Observa-se uma redução significativa (P 

< 0,0371) nos níveis glutamato em astrócitos e uma redução não significativa nos 

níveis de neurônios em comparação com os respectivos controles. 
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Figura 17 – Análise de glutamato do sobrenadante de astrócitos e neurônios obtidos a partir de 

fibroblastos reprogramados de pacientes que nasceram com a síndrome congênita do Zika vírus. 

 

A 

 

B 

 

 

  Fonte: (BENAZZATO, 2021) 

Legenda: A) Análise de captação de glutamato em sobrenadante de culturas de astrócito. Em 

relação com o controle, existe uma redução nos níveis de glutamato em todos os tempos 

medidos, porém a curva segue o mesmo padrão ao comparar os dois grupos. B) Análise 

de produção de glutamato em sobrenadante de culturas de neurônio. O gráfico foi 

dividido em dois grupos para melhor análise. Existe uma redução na produção de 

glutamato em comparação com o grupo controle. Os níveis de glutamato foram 

normalizados pela quantidade total de células.  
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5.10 ANÁLISE DE CITOCINAS DE ASTRÓCITOS E NEURÔNIOS DERIVADOS DE 

PACIENTES COM MICROCEFALIA PELA INFECÇÃO DO ZIKV 

 

 Amostras de sobrenadante de neurônios e astrócitos de pacientes com CZS e 

controle foram coletadas após 48h, para analisar os analítos produzidos por estas 

células utilizando a técnica de Luminex xMAP magnética. Este experimento tem como 

intenção quantificar: IL-1β, IL-1ra, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12 

(p70), IL-13, IL-15, IL-17, eotaxina, bFGF, GCSF, GM-CSF, IFN-γ, CXCL10/IP-10, 

MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, PDGF-BB, CCL5-RANTES, TNF-α e VEGF. 

 O ensaio foi realizado em colaboração com o Dr. Paulo Emílio Corrêa Leite, da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). As amostras foram condicionadas a -80ºC e 

transportadas em gelo seco. 

 Em decorrência a falha no transporte, as amostras chegaram após o horário 

ideal para a pausa do experimento, desta forma, reduzindo a sensibilidade do teste. 

Outras amostras não relacionadas a este projeto apresentaram a mesma dificuldade 

de obtenção de dados e, por este motivo, foi descartada a hipótese de problemas com 

as amostras. Por conta deste fato, não foi possível obter informações sobre essas 

amostras. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O ZIKV, por muito tempo, esteve associado apenas a manifestações brandas 

em humanos, causando febre baixa, rash cutâneo, artralgia e conjuntivite (LANCIOTTI 

et al., 2008). Porém, em 2015, casos de microcefalia passaram a ser descritos na 

região Nordeste do Brasil e associados a uma síndrome congênita causada pela 

infecção vertical do ZIKV (FRANÇA et al. 2016, OLIVEIRA et al, 2016; VAN DER 

LINDEN et al, 2016). 

  A modelagem neuronal a partir de células de crianças que nasceram com a 

microcefalia causada pela síndrome congênita do Zika vírus e a produção de 

neurônios e astrócitos nunca havia sido realizada até o presente momento. Estudos 

in vitro utilizando células posteriormente infectadas com ZIKV foram realizados para 

estudar o SNC e apresentaram susceptibilidade viral em NPC, além de morte celular 

causada pela ação do vírus, provando seu neurotropismo e que os astrócitos são 

reservatórios para o ZIKV no cérebro fetal e a apoptose moderada combinada com a 

resposta antiviral ineficiente dessas células pode contribuir para o estabelecimento de 

infecção cerebral crônica associada às anormalidades do neurodesenvolvimento do 

ZIKV (CUGOLA et al., 2016; QIAN et al., 2017; CAIRES-JÚNIOR et al., 2018; 

LIMONTA et al., 2018).  

 Neste projeto, buscamos modelar, in vitro, as células do SNC de pacientes 

que nasceram com microcefalia consequente da CZS, visando uma maior 

compreensão dos efeitos da infecção do ZIKV durante o neurodesenvolvimento, mas 

ainda preservando o background genético dos pacientes afetados, uma vez que isso 

pode ser um dos fatores a influenciar no perfil de doença de cada indivíduo, como já 

foi verificado para o próprio ZIKV e para outras infecções virais (CAIRES-JÚNIOR et 

al., 2018; D’AIUTO et al., 2019; AMARAL et al., 2020). A modelagem consistiu na 

reprogramação de células obtidas por biópsia de pele dos pacientes e a produção de 

iPSC a partir dos fibroblastos. Os fibroblastos foram obtidos através da colaboração 

com profissionais do Hospital de Cabo do Santo Agostinho e no Hospital Infantil Maria 

Lucinda, ambos no Estado de Pernambuco. As amostras foram coletadas de crianças 

que passaram por procedimento cirúrgicos, em sua grande maioria, por problemas 

decorrentes da CZS e enviadas para São Paulo para fazerem parte desse projeto. As 

células alvo da reprogramação, os fibroblastos de pele, foram escolhidos devido a 
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facilidade de obtenção desse material e principalmente manutenção da viabilidade 

para o transporte. Importante salientar que nosso grupo já apresentou que células de 

polpa dentária humana estão entre as melhores opções para reprogramação e 

posterior modelagem de transtornos neurológicos, uma vez que são células com a 

mesma origem embrionária (ambas derivadas da crista neural) (Beltrão-Braga et al, 

2011). Entretanto, neste trabalho foi preciso coletar amostras biológicas de crianças 

com menos de 3 anos de idade, o que nos impediu de termos acesso a primeira 

dentição e impeliu a procurar outra fonte de células que seriam viáveis para a 

reprogramação celular. No início, consideramos a utilização de células mononucleares 

de sangue periférico, as PBMCs, porém a ideia foi logo descartada por conta da 

necessidade de grande volume de sangue (no mínimo de 6 mL por amostra), se 

tornando um risco para a saúde dos bebês (HUBEI et al., 2019; MEITAL et al., 2019). 

Por fim, como os pacientes selecionados para o nosso estudo precisaram passar por 

procedimentos cirúrgicos, em sua grande maioria por problemas relacionados a CZS, 

oferecendo a possibilidade de coleta de uma pequena biópsia de pele, vantajoso em 

relação ao sangue inclusive considerando a viabilidade celular possibilitando o envio 

do material de Recife para ser processado em São Paulo. A partir da obtenção e 

estabilização do cultivo desses fibroblastos, o próximo passo foi a reprogramação 

celular. 

 Para a reprogramação celular dos fibroblastos e obtenção das iPSC, 

escolhemos o método de transfecção utilizando plasmídeos epissomais, que 

carregam os 4 fatores de Yamanaka (Oct3/4, Sox2, c-Myc e Kif4). A técnica de 

transfecção foi escolhida por ser uma técnica não integrativa, impedindo o potencial 

de modificações no genoma celular (YU et al, 2009).  A reprogramação celular dos 

fibroblastos foi bem sucedida em 7 pacientes das 19 amostras enviadas (dados não 

apresentados). Para a modelagem do SNC deste trabalho, apenas 4 pacientes foram 

utilizados para a análise fenotípica com a produção de neurônios e astrócitos, opção 

feita, principalmente, em função do tempo que pode ser disponibilizado para a 

produção deste trabalho em função da pandemia de Coronavírus que assolou o 

mundo desde 2020. A seleção desses pacientes foi de acordo com sua anamnese, 

apresentada no item 5.1 deste projeto. Os 3 controles deste projeto foram 

selecionados de pacientes reprogramados já disponíveis no laboratório. A razão desta 

escolha, além da dificuldade de obtenção de biópsia de pele de pacientes controles 

na mesma idade que os pacientes do grupo CZS, foi em razão de termos realizado o 
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acompanhamento dos pacientes controle desde a coleta dos dentes de leite até a 

idade adulta, acompanhando todo o desenvolvimento infantil e garantindo que esses 

pacientes não apresentaram qualquer transtorno relacionado ao 

neurodesenvolvimento ao longo do tempo. O tempo de reprogramação levou em torno 

de 1 ano até o estabelecimento completo do protocolo. Durante o processo de 

reprogramação, algumas dificuldades foram encontradas. Entre elas, a alta taxa de 

morte celular após o processo de eletroporação da célula. Ao detectarmos que essa 

poderia ser uma das causas, alteramos a programação previamente selecionada para 

fibroblastos para outro programa relacionado a células mensequimais. Após essa 

alteração, ainda notamos que as culturas apresentavam dificuldade para manter o 

cultivo por todo o período estimado do protocolo, especialmente após adicionarmos o 

meio N2 com B27 e bFGF. Decidimos aumentar a concentração de bFGF disponível 

no meio, uma vez que o bFGF é um fato de crescimento celular (COLEMAN et al., 

2014), e assim obtivemos maior taxa de sucesso no cultivo dessas células. Outra 

dificuldade encontrada foi o alto número de contaminações que as culturas de células 

apresentavam em torno do 15º dia de cultivo após a reprogramação. Após perdermos 

algumas placas, passamos a adicionar antibiótico (penicilina / estreptomicina) no 

cultivo e obtivemos sucesso na obtenção das iPSC. Para todos os ensaios, foram 

utilizados 2 clones de cada paciente e 1 clone de cada controle, totalizando 11 clones 

neste estudo. 

 As iPSC geradas nesse projeto se comportaram sem diferença significativa 

entre os pacientes com CZS e controle, tanto a nível morfológico, quanto a nível 

molecular. Os níveis de expressão gênica de Nanog e Sox2 não apresentaram 

qualquer diminuição ou aumento significativo quando comparada ao grupo controle. 

No âmbito morfológico, as iPSC geradas apresentaram-se similares a células-tronco 

embrionárias. Por ensaio de imunofluorescência, pudemos observar que todos os 

marcadores relacionados a iPSC foram marcados em ambos os grupos. Esse cenário 

já foi descrito para a caracterização e marcação das iPSC, comprovando o sucesso 

na reprogramação dos fibroblastos dos pacientes portadores da CZS (TAKAHASHI et 

al., 2007). 

  Como o objetivo deste estudo foi estudar os fenótipos celulares e moleculares 

envolvidos na CZS, após estabelecer a reprogramação dos fibroblastos e obter as 

iPSC, os protocolos de diferenciação neuronal e de astrócitos foram iniciados. Devido 
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à estudos anteriores em nosso laboratório, obtivemos com sucesso as células 

previstas. 

 Para a produção de neurônio, seguimos o protocolo descrito por Marchetto et 

al., (2010), onde a partir das iPSC são produzidos os corpos embrióides (EB), que são 

plaqueados para a obtenção de rosetas neurais. As NPC se originam dentro dessas 

rosetas neurais e são isoladas e coletadas após sua maturação. 

 As NPC geradas neste projeto se comportaram sem diferenças significativas 

entre os pacientes com CZS e controle. Em nível molecular houve uma redução não 

significativa na expressão dos marcadores Nestina e Sox2 do grupo com CZS em 

comparação com o grupo controle. No ensaio de imunofluorescência das progenitoras 

neurais, foi possível observar a marcação de todos as proteínas relacionadas as NPC 

e a marcação negativa para MAP2, marcador para neurônios, sendo este um 

resultado semelhante encontrado em outro trabalho que utilizou NPC derivada de 

iPSC de pacientes portadores da CZS (CAIRES-JÚNIOR et al., 2018). 

 Uma vez que obtivemos as NPC e as caracterizamos, iniciamos o protocolo de 

diferenciação neuronal, que leva em torno de 4 a 5 semanas para a obtenção de 

neurônios. Todos os clones estudados nesse trabalho foram diferenciados com 

sucesso e, após 10 dias do início da diferenciação, já era possível observarmos 

alterações morfológicas indicando o processo de diferenciação. Após 30 dias, os 

neurônios produzidos mostraram expressão para o marcador específico de neurônio 

MAP2 e uma drástica redução, em relação as NPC apresentadas na Figura 9, no 

marcador específico de NPC Musashi 1, comprovando que as NPC foram 

diferenciadas e se tornaram neurônios. Isso foi visto no ensaio de imunofluorescência, 

onde o marcador MAP2 foi positivo e o Musashi1 teve marcação negativa. O marcador 

específico de astrócito, o GFAP, foi encontrado nas culturas dos pacientes controles 

e no grupo de pacientes CZS/A, porém não houve marcação na cultura dos pacientes 

CZS/B. É comum haver astrócitos na cultura de neurônios, uma vez que eles são 

responsáveis pelo suporte ao neurônio (RUSSO et al., 2018). A ausência ou redução 

na quantidade dessas células pode influenciar no funcionamento dos neurônios. No 

nosso estudo, observamos uma redução na produção de astrócitos na cultura mista 

de neurônios derivados do grupo CZS/B. Não é possível inferir se esta é uma 

característica desses pacientes, com uma maior tendência à produção de neurônios 

em detrimento da produção de astrócitos, durante a neurogênese, ou se este foi um 

artefato da cultura celular. Este achado carece de mais observação e replicatas 
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experimentais para verificação. Como é um achado interessante, não quisermos 

descartá-lo de apresentação, e iremos continuar essa investigação futuramente.   

 Uma vez que obtivemos os neurônios, houve a necessidade de analisar se os 

neurônios produziam sinapses químicas. A sinaptogênese é o processo de formação 

de sinapses entre os neurônios do sistema nervoso central (SÜDHOF, 2018). Para 

analisar o funcionamento dessas células, realizamos os ensaios de qPCR e 

imunofluorescência para analisar a expressão dos genes pré e pós-sinápticos 

(Sinapsina 1 e PSD95). Nos resultados de qPCR, houve uma drástica diminuição 

significativa na expressão desses genes, indicando que pacientes com CZS podem 

produzir menos sinapses do que os pacientes do grupo controle. Esse cenário 

também é visto no fluído cefalorraquidiano de pacientes com Doença de Alzheimer, 

doença neurodegenerativa, apresentando diminuição na expressão dos genes pré e 

pós-sinápticos (CAMPORESI et al., 2020), visto também in vitro em neurônios e 

astrócitos de pacientes com TEA (MARCHETTO et al., 2017; RUSSO et al., 2018) e 

em paciente com síndrome de Rett (MARCHETTO et al., 2010). Através do ensaio de 

imunofluorescência, pudemos realizar a contagem de puncta sináptica. A puncta nos 

permite quantificar os eventos sinápticos nos neurônios de todos os pacientes usados 

nesse trabalho. Para esse ensaio, o número de proteínas pré e pós-sinápticas, além 

de sua colocalização, foram contabilizadas manualmente a partir do software ImageJ. 

Os resultados obtidos apresentaram uma diminuição significativa nos números de 

pontos pré-sinápticos, pós-sinápticos e na colocalização entre elas em todos os 

pacientes com CZS em relação ao grupo controle. Além disso, ao separarmos o grupo 

CZS, é possível notar que o grupo CZS/A (que apresentou um número semelhante de 

astrócitos em sua cultura em comparação com o controle) apresentou mais ponto de 

colocalização e de proteínas pós-sináptica do que o grupo CZS/B (que apresentou 

uma redução significativa da presença de astrócitos na cultura celular em relação ao 

controle). O fato do grupo CZS/A apresentar a mesma proporção de neurônios e 

astrócitos que o grupo controle nos traz confiança de que de fato existe uma redução 

no número de sinapses químicas nestes pacientes. Este resultado também corrobora 

com estudos realizados em camundongos infectados com ZIKV e apresentaram 

redução nas sinapses (FIGUEIREDO et al., 2019). Estes resultados poderiam auxiliar 

na explicação de fenótipos clínicos desses pacientes com CZS, como déficits 

cognitivos por exemplo, por defeitos na comunicação das redes neuronais. Um estudo 

realizado com neurônios derivados de iPSC de pacientes com TEA apresentaram 
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neurogênese anormal e sinaptogênese reduzida levando a defeitos funcionais nas 

redes neuronais (MARCHETTO et al., 2016).  

 A análise de glutamato nos neurônios dos pacientes portadores da CZS nos 

mostrou um padrão na produção do glutamato, porém com significativa redução nos 

níveis de glutamato ao compararmos com o grupo controle. Assim como nos 

experimentos anteriores, decidimos analisar se a menor presença de astrócito na 

cultura mista de neurônios poderia alterar os níveis de glutamato presentes no 

sobrenadante e, de acordo com os nossos achados, houve uma redução não 

significativa nestes níveis ao comparar os grupos CZS/B com o grupo CZS/A. Esse 

cenário já foi visto em outros estudos in vivo (POTIER et al., 2010) e in vitro 

(TALANTOVA et al., 2013) em que a redução de sinapses foi influenciada pela 

redução dos níveis de glutamato. Sendo o glutamato um importante neurotransmissor, 

esse fato contribuiria para o mal funcionamento neuronal.  

 Além dos neurônios, decidimos estudar e entender o funcionamento dos 

astrócitos derivados dos pacientes com CZS. Os astrócitos são células da neuroglia, 

abundantes no sistema nervoso central e que providenciam suporte ao neurônio, 

inclusive na sinaptogênese (PHATNANI et al., 2015). Existem diversos estudos sobre 

o papel do astrócito em transtornos neurodegenerativos, como o Alzheimer 

(SIMPSON et al., 2010), e relacionados ao desenvolvimento neurológico, como o 

autismo (RUSSO et al., 2018).  

 Os astrócitos produzidos apresentaram fenótipos específicos deste tipo celular, 

como a expressão de GFAP e baixa expressão de Nestina, marcador de NPC, 

comprovando sucesso na diferenciação para astrócitos. O mesmo foi visto nos 

ensaios de imunofluorescência em astrócitos do grupo CZS e controle. 

Além da análise do fenótipo celular e molecular dos astrócitos, decidimos 

analisar a via de glutamato-glutamina através do sobrenadante de astrócitos, uma vez 

que a captação do glutamato no meio extracelular é um processo importante exercido 

por essas células para evitar a neurotoxicidade e que pode apresentar alterações 

mediante infecções virais (VERKHRATSKY et al., 2018). De fato, na análise da 

concentração de glutamato extracelular de 5 pontos (1h após a troca do meio, 24h, 

48h, 72h, 96h) vimos alterações significativas em que há relevante diminuição na 

concentração de glutamato em todos os pontos ao compararmos o grupo CZS com o 

grupo controle. Esses resultados corroboram com os resultados obtidos na contagem 

de puncta, uma vez que o glutamato é age como um neurotransmissor excitatório, 
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atuando no desenvolvimento neural, na plasticidade sináptica, além de possuir um 

papel fundamental no mecanismo de algumas doenças neurodegenerativas.  Existem 

estudos que levantam a hipótese sobre a forma de liberação de glutamato de 

astrócitos ser dependente de Ca
2+

 e se a presença de Ca
2+

 no meio pode interferir na 

liberação do glutamato (PARPURA et al., 1994; TALANTOVA et al., 2013). Talantova 

et al. (2013) mostrou que quando a presença de Ca
2+

 é omitida do meio de cultura, 

alguns peptídeos falham em induzir a liberação de glutamato. Ao adicionar Ca
2+

 

novamente ao meio de cultura, essa função foi restaurada imediatamente 

(TALANTOVA et al., 2013).  

 O ensaio de citocinas para a análise do sobrenadante de neurônios e astrócitos 

dos pacientes portadores da CZS e controle foi planejado para quantificarmos 27 

analítos utilizando a tecnologia de Luminex xMAP magnética. As amostras seriam 

levadas até Niterói, Rio de Janeiro, por transporte aéreo, porém houve impedimento 

do embarque das amostras. Por conta disso, as amostras foram acondicionadas em 

gelo seco e transportadas via transporte terrestre, chegando com 7 horas de atraso 

até o destino final. O ensaio foi iniciado no dia seguinte a chegada das amostras e as 

beads permaneceram incubadas por menos tempo do que o protocolo descrevia. Por 

esta razão, a sensibilidade do ensaio foi afetada, gerando erro em grande parte das 

amostras. Essa análise será refeita posteriormente para a quantificação das citocinas 

citadas acima.  

 Com esse trabalho e os resultados obtidos, podemos dizer que é possível 

modelar a CZS in vitro focando nos fenótipos celulares e moleculares. Ainda podemos 

inferir que há prejuízo no funcionamento de neurônios e astrócitos desses pacientes, 

que possivelmente pode ser correlacionado com características fenotípicas clínicas. 

Entretanto, mais estudos serão necessários para afirmar se as características são 

permanentes ou se haverá melhora no fenótipo dessas crianças à medida que 

avançam em idade. Em tempo, é importante ressaltar que apesar de termos 

caracterizado a infecção por ZIKV durante a gestação, não podemos descartar 

características genéticas de cada individuo estudado. Análises genéticas das crianças 

estudadas não foram realizadas neste trabalho, o que pode oferecer algum viés na 

análise dos resultados, uma vez que alguns tipos de mutações poderiam refletir em 

alterações do neurodesenvolvimento independente da infecção pelo ZIKV. 

Informações sobre o histórico familiar, bem como o acompanhamento desses 

pacientes desde seu nascimento podem auxiliar para a maior interpretação dos 
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resultados obtidos.  Em tempo, infelizmente não foi possível realizar a análise do perfil 

de citocinas de astrócitos, nem os ensaios de eletrofisiologia dos neurônios, os quais 

serão realizados a posteriori, e certamente poderão auxiliar na melhor compreensão 

dos mecanismos de patogenicidade do ZIKV nos nascidos com CZS.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 De acordo com os resultados obtidos neste estudo, podemos concluir que: 

 

v Os fibroblastos se apresentaram como uma boa opção para reprogramação celular 

e obtenção de iPSC para estudos de modelagem de doenças; 

v Não foram observadas alterações morfológicas ou de genes específicos para os 

tipos celulares iPSC, NPC e astrócitos, em pacientes CZS e controles, utilizando a 

metodologia proposta neste trabalho.  

v Os neurônios derivados de iPSC de pacientes portadores de CZS não 

apresentaram alteração em sua morfologia, expressão de genes específicos 

quando comparados com o grupo controle. Porém, a diferenciação neuronal gerou 

cultura mista para o grupo CZS/A e não para o grupo CZS/B, pois não houve 

marcação de GFAP apresentando uma redução significativa de astrócitos na 

cultura mista de neurônios;  

v Os neurônios derivados de iPSC de pacientes portadores de CZS apresentaram 

menor expressão nas proteínas pré e pós-sinápticas quando comparados com o 

grupo controle; 

v Os neurônios de pacientes portadores de CZS apresentaram menos eventos 

sinápticos do que os neurônios do grupo controle; 

v Os astrócitos derivados de iPSC de pacientes portadores de CZS apresentaram o 

mesmo padrão na recaptação/produção do glutamato em relação ao controle, com 

uma redução significativa do glutamato. 
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ANEXO A – Artigo publicado na revista “Expert Opinion on Drug Discovery˜ intitulado 

“Developing animal models of Zika virus infection for novel drug discovery”
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