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RESUMO 

Almeida, Glaucia Maria. Estudo da infecção do sistema nervoso central pelo vírus 

Oropouche em um modelo de fatias de cérebro humano adulto. Ribeirão Preto, 

2020. 

 

O vírus Oropouche (OROV), da família Peribunyaviridae, gênero 

Orthobunyavirus, é um agente causador da arbovirose chamada “febre de 

Oropouche”. Esse vírus possui uma significativa capacidade de disseminação e nos 

últimos anos tem sido encontrado em regiões que não são consideradas endêmicas, 

principalmente em países da América do Sul, inclusive o Brasil. Apesar de algumas 

evidências clínicas observadas em humanos associarem a infecção por OROV à 

alterações no sistema nervoso central, como meningite, poucos estudos envolvendo 

a neuropatogênese de OROV tem sido estudada, e todo conhecimento adquirido tem 

sido obtido de modelos murinos neonatos. Essa dificuldade de se estudar a 

neuropatogênese de OROV no sistema nervoso central humano está muito 

relacionado a falta de modelos descritos e que retratam a complexidade do cérebro 

humano. Portanto, nesse estudo, nós avaliamos a neuroinfecção pelo OROV 

utilizando um modelo de fatia de cérebro humano adulto. Mostramos pela primeira vez 

que OROV é capaz de infectar células neurais humanas e causar danos no tecido em 

48 h pós infecção, como perda de viabilidade celular e liberação TNF-α, uma citocina 

pró-inflamatória. Observamos, por imunofluorescência, que micróglia é a célula mais 

susceptível a infecção por OROV, mas que este mantém a capacidade de infectar 

neurônios. Esse é o primeiro estudo a reportar a neuroinfecção de OROV em um 

modelo de cérebro humano e pode abrir caminhos para o estudo de mecanismos 

neuropatogênicos associado a infecção desse patógeno emergente. 

 

Palavras-chave: arbovírus; cérebro humano; cultura organotípica; infecção viral; 

neurotropismo viral; neuropatogênese 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Almeida, Glaucia Maria. Study of central nervous system infection by the 

Oropouche vírus in adult human brain slice cultures. Ribeirão Preto, 2020. 

 

The Oropouche virus (OROV), of the family Peribunyaviridae, genus 

Orthobunyavirus, is a causative agent of arbovirus called “Oropouche fever”. This virus 

has the significant spreading capacity, and in recent years has been found in 

nonendemic region, especially in South American countries, including Brazil. Although 

some clinical evidences in alterations in central nervous system, as meningitis, has 

been associated with OROV infection, few studies involving OROV neuropathogenesis 

have been studied, and all knowledge obtained were showed from neonatal murine 

models. This difficulty in studying OROV neuropathogenesis in the human central 

nervous system is related to the lack of models that maintain the complexity of human 

brain. Therefore, in this study, we evaluated the OROV neuroinfection using adult 

human brain slices cultures. We showed for the first time that OROV infects human 

neural cells and caused tissue damage within 48 h post infection, such as loss of cell 

viability and TNF-α release, a proinflammatory cytokine. We showed, by 

immunofluorescence, microglia cells were the cell most susceptible to OROV infection, 

but that it retains the ability to infect neurons. This is the first study to report OROV 

infection in adult human brain model and should become useful in neuropathogenesis 

studies related to this emerging pathogen. 

 

 

Keywords: arbovirus; human brain; organotypic culture; viral infection; viral 

neutropism; neuropathogenesis 
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1) INTRODUÇÃO  

O vírus Oropouche (OROV) é um arbovírus que pertence à família 

Peribunyaviridae, gênero Orthobunyavirus (ICTV, EC 48, Budapest, Hungary, agosto 

2016) tendo sido isolado pela primeira vez em 1955 do sangue de um paciente com 

doença febril, em Trinidad e Tobago (Anderson et al, 1961). No Brasil, OROV foi 

isolado pela primeira vez em 1960 do sangue de um bicho-preguiça no estado do 

Pará, em uma região próxima à área onde estava sendo construída a rodovia Belém-

Brasília (Pinheiro et al, 1962). OROV possui um ciclo silvestre, que envolve diferentes 

hospedeiros vertebrados e alguns artrópodes, e o ciclo urbano, que possui o ser 

humano como principal hospedeiro, sendo a mosca hematófaga Culicoides paraenses 

(popularmente conhecida como maruim ou pólvora) seu principal vetor (Pinheiro et al. 

1981; Nunes et al. 2007). 

A doença no ser humano decorrente da infecção por OROV é chamada de 

“febre de Oropouche”, e possui como principais sintomas: febre, mialgia, cefaleia, 

fotofobia e intensa dor retroorbitária. Apesar desses sintomas debilitarem o paciente 

de forma aguda e de impedirem o exercício normal de suas atividades, ainda não há 

registro de morte direta decorrente dessa infecção. Entretanto, a infecção por OROV 

apresenta um importante impacto em saúde pública em países das Américas do Sul 

e Central, como Brasil, Peru e Equador, que recentemente relataram novos casos de 

infecção por OROV, inclusive casos fora de regiões consideradas endêmicas (Silva-

Caso et al. 2019; Wise et al. 2019).  

No Brasil, OROV era a segunda arbovirose mais frequente até o aparecimento 

do vírus Zika (ZIKV), sendo que as regiões mais afetadas são os estados do Pará, 

Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia, Tocantins e Maranhão (Travassos Da Rosa et 

al., 2017; Sakkas et al, 2018). Em 2014, registrou-se o primeiro relato de infecção 
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humana fora desses Estados, pela detecção por RT-PCR e imunofluorescência em 

leucócitos do sangue periférico de uma paciente que adquiriu o vírus em viagem à 

Porto Seguro, na Bahia (de Souza Luna et al. 2017). OROV também chama a atenção 

pelo seu potencial de disseminação, já que uma cepa viral que anteriormente era 

encontrada apenas no Panamá foi isolada de um primata morto no Parque Nacional 

Grande Sertão Veredas, em Minas Gerais, e também pelo aumento de surtos 

registrados nos últimos anos (Teixeira Nunes et al., 2005; Mourão et al., 2009, 2015; 

Gibrail et al., 2016). 

Apesar do seu importante impacto em saúde pública (26 casos identificados no 

Brasil somente em outubro de 2019, segundo boletim publicado pelo Ministério da 

Saúde) e do conhecido potencial de disseminação do vírus, pouco se sabe sobre a 

biologia de OROV. A maior parte do conhecimento obtido sobre a estrutura e 

replicação viral, por exemplo, advém de experimentos que utilizaram outros 

Orthobunyavirus, como Bunyawera (BUNV) e Lacrosse (LACV) como modelos.  

A partícula de OROV (Fig. 1) possui diâmetro entre 80-120 nm, a qual é envolta 

por uma membrana na qual se ancoram glicoproteínas importantes para sua ligação 

a um receptor na membrana da célula hospedeira. O genoma viral é composto por 

três segmentos de RNA de polaridade negativa, chamados de L (large), M (medium) 

e S (small) (Schamaljhon et al, 2013; Elliott, 2014).  
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Figura 2 – Representação esquemática da partícula de OROV. OROV possui três segmentos de 

RNA de polaridade negativa (L, M e S), que juntos com a proteína estrutural N formam o nucleocapsídeo 

viral. A proteína L está relacionada a replicação do vírus, e as proteínas Gc e Gn, presentes no envelope 

lipídico, estão relacionadas ao ancoramento na membrana da célula hospedeira. Figura adaptada de 

Elliot et al 2014.  

 

 O segmento L codifica uma proteína chamada L, que possui atividade de RNA-

polimerase-RNA-dependente (RpRd), que é parte integrante do nucleocapsídeo, e 

que executa a transcrição e a replicação dos segmentos do RNA viral. O segmento M 

codifica uma poliproteína, a qual sofre clivagem e origina as proteínas estruturais Gn, 

Gc e a proteína não estrutural NSm. O segmento S codifica a proteína estrutural N e, 

em uma ORF (Open Reading frame) alternativa codifica a proteína não estrutural NSs 

(Walter and Barr 2011; Elliott et al. 2013; Tilston-Lunel et al. 2015) 

 O ciclo de replicação do OROV se inicia com a ligação do vírus a um receptor 

ainda desconhecido na membrana celular de uma célula susceptível à infecção, 

seguido da endocitose mediada por clatrina, cuja acidificação do endossomo resulta 

no processo de fusão do envelope viral à membrana do endomossomo, o que leva ao 
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desnudamento dos ribonucleocapsideos no citoplasma (Santos et al., 2008). Essa 

exposição no citoplasma resultará na transcrição de segmentos de RNA envolvidos 

na replicação do genoma e, também, na tradução das proteínas virais. Detalhes da 

montagem do OROV foram recentemente publicados, e revelaram que esta ocorre no 

complexo de Golgi, e é dependente do recrutamento da maquinaria de ESCRT 

(Barbosa et al. 2018). 

 Assim como mais detalhes da replicação de OROV ainda não são totalmente 

esclarecidos, sua patogênese também é pouco conhecida, e por isso é alvo de 

estudos de alguns grupos no mundo. A infecção humana por OROV é sistêmica, e 

aproximadamente 5% dos pacientes possuem acometimento do sistema nervoso 

central (SNC), com meningite ou meningoencefalite (Pinheiro et al. 1982; Figueiredo 

2007; da Costa et al. 2017a; Sakkas et al. 2018). OROV foi detectado por RT-PCR no 

líquido cefalorraquidiano de três pacientes em Manaus, dois dos quais com doenças 

que podem debilitar a resposta imune do paciente, como neurocisticercose e HIV/Aids 

(Bastos et al. 2012). Mais recentemente, houve o relato de uma meningite asséptica 

em um paciente imunocompetente (Vernal and Martini 2019), o que mais uma vez 

evidencia o tropismo do vírus Oropouche para o SNC. Como já mencionado, há relatos 

de infecção de OROV em leucócitos do sangue periférico, sendo que esta pode ser 

uma possível rota que OROV poderia usar para atingir o SNC, a chamada estratégia 

de cavalo de Tróia (de Souza Luna et al. 2017). 

 Visando entender os processos patogênicos decorrentes da infecção por 

OROV, alguns modelos in vitro e in vivo já foram descritos. Em um modelo de células 

de linhagem humana (HeLa), foi demonstrado que OROV desencadeia apoptose pela 

via mitocondrial (Acrani et al., 2010). Já em modelos murinos, como camundongos e 

hamster, foi demonstrado que cerca de metade dos animais inoculados desenvolvem 
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infecção sistêmica sintomática, e que OROV possui uma rota neural que resulta na 

infecção de neurônios, provocando intensa reação astrocitária e microglial  (Rodrigues 

et al. 2011a; Santos et al. 2012, 2014a). Nesses mesmos estudos, observou-se 

também que ocorre apoptose neuronal, tanto em neurônios infectados como em 

neurônios não infectados, possivelmente em decorrência da ação parácrina de algum 

mediador liberado pelas células infectadas (Santos et al., 2012; Santos, et al., 2014). 

Também em modelos murinos, foi mostrado um aumento na produção de IFN-1 

mediado pela ativação de proteína MAVS (Mitochondrial antiviral-signaling protein) e 

dos fatores de transcrição IRF 3 e 7 (Interferon regulatory factor), sendo que essas 

respostas controlam a replicação viral e aumentam a sobrevivência dos animais após 

a infecção (Proenca-Modena et al. 2015). A infecção de modelos murinos por OROV 

resulta também na ativação de interferon-response fator 5 (IRF5), e essa ativação tem 

sido descrita como uma importante via de resposta antiviral para inibir a neuroinvasão 

desse vírus (Proenca-modena et al. 2016).  

 Como pode-se concluir pelos achados descritos, os únicos modelos já 

desenvolvidos e utilizados para estudar a infecção e a patogênese de OROV são 

derivados de murinos. Considerando as importantes diferenças estruturais e 

funcionais entre camundongos e os seres humanos, com impacto em estudos que 

buscam entender a interação patógeno-hospedeiro (Hellmann et al. 2017; Mestas and 

Hughes 2004a), torna-se estratégico o desenvolvimento de modelos para estudo de 

OROV com maior poder translacional. Nos últimos anos, vários grupos têm se 

dedicado a superar as dificuldades de estabelecer modelos que representem a 

complexidade do ser humano. Nessa linha, um dos modelos que tem ganhado cada 

vez mais aplicações em estudos de patologias do sistema nervoso central, e que abre 

portas para estudos translacionais, são fatias de cérebro humano, chamadas de 
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culturas organotípicas, histoculturas neurais, ou simplesmente culturas de fatias de 

cérebro (Qi et al , 2019). 

Cultura de fatias de tecido neural têm sido preparadas desde 1947, a partir de 

estruturas como córtex, cerebelo ou hipocampo de roedores e/ou humanos (Hogue, 

1947; Humpel, 2015). Um protocolo clássico de cultivo de tecido neural de rato sobre 

lamelas de vidro foi descrito por (Gähwiler 1981), o qual foi modificado e melhorado 

por Stoppini e colaborados em 1991, com a introdução do cultivo sobre uma 

membrana semiporosa (ou insertos) (Stopinni et al, 1991). Esse modelo de cultivo é 

até hoje amplamente usado em estudos de estrutura e função neurais (Mewes et al., 

2012; Kim et al., 2013; Humpel, 2015; Healy et al., 2016). A principal vantagem desse 

modelo é a preservação da arquitetura e das conexões neurais presentes in vivo 

(Gahwiler et al., 1997; Pham e Chan, 2014), mantendo, inclusive, sua conectividade 

sináptica original, tornando o modelo mais próximo do fisiológico quando comparado 

a culturas de células dissociadas (Jeong et al., 2015; Noort, 2006). A despeito dessas 

vantagens, esse modelo - derivado de roedores - apresenta limitações quando usado 

como modelo de estudo de mecanismos de patologias humanas, devido as diferenças 

na expressão gênica e em outros eventos celulares que limitam sua utilização como 

modelo em pesquisa translacional (Miller et al., 2010; Chaichana et al., 2009). 

Portanto, culturas obtidas de tecidos neurais humanos se tornam uma opção 

interessante para estudos translacionais em diversas áreas da neurociência.  

Uma das aplicações interessantes do modelo de culturas de fatias são os 

estudos de infecções que envolvem o sistema nervoso central. Estudos relativos a 

neuroinfecções virais tem sido descritos, os quais fazem uso tanto de tecidos obtidos 

a partir de cérebros post mortem (Martinez et al, 2011; Retallack et al., 2016) como de 

tecidos obtidos de ressecções cirúrgicas (Figueiredo et al., 2019). 
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A utilização de tecido cerebral humano obtido por ressecções cirúrgicas para 

preparo de culturas de fatias tem ganhado força nos últimos anos. Na maior parte dos 

estudos, o tecido cerebral é obtido da retirada de tumores ou de foco epilético em 

pacientes com epilepsia do lobo temporal (ELT) resistente ao tratamento 

farmacológico (Brewer et al., 2001; Sebollela et al., 2012; Verhoog et al., 2013; Eugène 

et al., 2014; Mendes et al, 2018). Nesse procedimento, pacientes com ELT refratários 

a tratamento farmacológico são submetidos a remoção cirúrgica do foco epilético que, 

nesses casos, se encontra no hipocampo. Para que esse foco seja retirado, há a 

necessidade de remover uma pequena porção de tecido cortical temporal anterior, 

para garantir acesso ao hipocampo afetado, e esse tecido cortical, que seria 

descartado, pode ser utilizado em pesquisas. 

Nosso grupo de pesquisa já possui experiências no cultivo de fatias de cérebro 

humano, e por meio de uma colaboração com o Serviço de Neurocirurgia do Hospital 

das Clínicas da FMRP-USP, realizamos a coleta do material cortical obtido dessas 

remoções cirúrgicas e o processamento deste para cultivo das fatias cerebrais. Já 

demostramos que, com nosso protocolo, as fatias se mantêm viáveis e funcionais por 

até 5 dias in vitro (5 DIV) (Fig. 2) (Mendes et al. 2018; Fernandes et al. 2019). 
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Figura 2 – Viabilidade e funcionalidade celular nas fatias cerebrais humanas adultas cultivadas 

em free-floating.  (A) Imunohistoquímica para avaliação da morfologia dos principais fenótipos neurais 

presentes na fatia em 4 dias in vitro (DIV). (A’) neurônios presentes nas diferentes camadas corticais 

(representadas por números romanos); (A’’) micróglias e (A’’’) astrócitos. (B) Viabilidade celular 

preservada nas fatias em 4DIV com base no teste de redução de MTT. (B’) representação de uma fatia 

controle, sem MTT e (B’’) representação de uma fatia após incubação com MTT. (C) Membrana 

representativa da detecção por Western Blott de proteína pERK - que possui papel na funcionalidade 

neuronal - após estímulo despolarizante induzido por KCl em fatias cultivadas por 5DIV. (D) 

Quantificação da porcentagem de aumento de pERK em fatias despolarizadas em relação ao controle 

não despolarizado, indicando aumento na razão pERK/tERKt e manutenção de funcionalidade neuronal 

em 5DIV. Barra de escala 100 µm. Dados retirados dos artigos publicados por nosso grupo (Mendes et 

al 2018; Fernandes et al, 2019). 
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Portanto, por termos um modelo de cérebro humano adulto padronizado em 

nosso laboratório e sabendo-se que OROV é um importante vírus em saúde pública e 

que se torna necessário novos estudos que demonstrem os mecanismos associados 

neuropatogênese desse emergente arbovirus (Henry, R.; Murphy 2018; Romero-

Alvarez and Escobar 2018; Sakkas et al. 2018), o objetivo do presente trabalho foi 

avaliar a susceptibilidade de células neurais humanas à infecção pelo OROV 

utilizando nosso modelo de fatias  de cérebro humano adulto. Também aprofundamos 

os estudos para caracterizar fenótipos celulares neurais humanos infectados e 

possíveis alterações celulares e teciduais que possam estar associadas à patogênese 

desse vírus no SNC humano. Com esse trabalho buscamos contribuir para o 

entendimento da neuroinfecção humana desse emergentes arbovírus, assim como 

abrir perspectivas para que esse modelo possa ser utilizado para se obter 

conhecimentos acerca da patogênese humana de vírus neurotrópicos. 
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2) OBJETIVOS 

2.1 – Objetivo geral 

Estudar a neuroinfecção pelo OROV em um modelo de fatias de cérebro 

humano adulto, contribuindo para o entendimento da neuropatogênese desse 

importante arbovírus no SNC humano. 

2.2 – Objetivos específicos 

• Determinar a susceptibilidade e permissividade de células neurais 

humanas adultas à infecção por OROV, ou seja, a capacidade de células 

de serem infectadas e de serem permissivas a replicação viral, 

respectivamente; 

• Avaliar a viabilidade celular e o padrão de liberação de citocinas pelas 

células presentes nas fatias cérebro humano adulto frente a infecção por 

OROV; 

• Avaliar fenótipos neurais humanos infectados por OROV; 

• Avaliar a capacidade de neuroinfecção do OROV em um modelo in vivo 

de camundongos C57BL/6 adultos. 
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3) METODOLOGIA 

3.1 – Vírus  

OROV (cepa BeAN 19991) foi cedido pelo Prof. Dr. Luiz Tadeu Moares 

Figueiredo (FMRP, USP), originalmente obtido do Instituto Evandro Chagas (Belém, 

Pará). O estoque foi propagado em monocamada de células Vero cultivadas em 

DMEM suplementado com 2% SFB, L-glutamina e solução de penicilina-

estreptomicina. Os títulos virais foram obtidos por TCID50. O sobrenadante das 

células Vero não infectadas com OROV (mock) foi usado como controle negativo em 

todos os experimentos. 

3.2 - Preparação e cultivo das fatias corticais humanas adultas 

O tecido cortical foi obtido de pacientes submetidos à hipocampectomia para o 

tratamento da epilepsia do lobo temporal resistente a fármacos (n= 17). Um fragmento 

de córtex foi coletado na sala cirúrgica imediatamente após a ressecção (1x1x1 cm) e 

transportado para o laboratório em meio de transporte (50% v/v HBSS suplementado 

com 10 mM de Hepes, 3 mg/mL de glicose e 50% v/v meio Neurobasal A gelado e 

oxigenado com 95% de O2 e 5% de CO2 (Fig. 3A-C). O excesso de pia máter foi 

retirado do tecido (Figura 3D), o tecido foi colocado no suporte (Fig. 3E) e fatiado a 

200 µm em um vibrátomo automático VT1000s Leica (Fig. 3F). Após o corte, as fatias 

foram cultivadas em Neurobasal A (Gibco) suplementado com 1% de Glutamax 

(Gibco), 1% de Penicilina /Estreptomicina (Gibco), 2% de B27 (Gibco) e 0,25 µg / mL 

de Fungizona (Sigma) (Fig. 3G). No final do Dia 0, 200 µL do meio foram substituídos 

por meio fresco suplementado com 50 ng / mL de BDNF (Sigma). As fatias foram 

mantidas a 36° C e 5% de CO2. Os detalhes do protocolo estão descritos em Mendes 

et al. (2018) e Fernandes et al. (2019). Todo procedimento foi aprovado pela Comitê 
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de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto (Projeto #HCRP # 17578/15). 

 

 

Figura 3 - Coleta e processamento de amostra de tecido para cultura de fatias. (A) Campo cirúrgico 

aberto em que se retira córtex cerebral do lobo temporal. (B) Amostra de córtex do lobo temporal 

disponibilizada pelo neurocirurgião. (C) Amostra transportada em meio de transporte específico, gelado 

e oxigenado. (D) Retirada de vasos sanguíneos superficiais e resto de meninges. (E) Posicionamento 

da amostra em suporte do vibrátomo. (F) Fatiamento da amostra de 200 μm em vibrátomo. (G) Fatias 

em placa de cultura com meio próprio. 
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 3.3 – Infecção viral 

Após 1 ou 2 dias in vitro (1DIV ou 2DIV), o meio de cultura foi removido, e as 

fatias foram expostas a 3x106 TCID50/µL de OROV em um volume total de 300 µL de 

estoque viral ou volume equivalente de mock (sobrenadante de células Vero não 

infectadas). As fatias foram mantidas a 37°C/ 5%CO2 por 2 h. Em seguida, todo o 

meio foi retirado, e as fatias foram lavadas 3x com PBS e 1x com meio Neurobasal A 

para retirar partículas virais remanescentes  (este meio foi armazenado a -80°C para 

ser utilizado como controle em análises posteriores de produção de partícula viral). As 

fatias foram mantidas em meio Neurobasal A suplementado com 1% de Glutamax 

(Gibco), 1% de Penicilina /Estreptomicina (Gibco), 2% de B27 (Gibco) e 0,25 µg / mL 

de Fungizona (Sigma) a 37°C /5% CO2 por 24, 48 ou 72 horas após a infecção (HPI). 

Alíquotas do meio de cultura foram coletadas em diferentes tempos para 

determinação de produção de partícula viral.  

3.4 – Imunofluorescência  

 Após 24 ou 48 hpi, as fatias foram fixadas por 24 h em paraformaldeído (4%). 

Em seguida, foram incubadas por 2 h com 0,3% Triton-x 100 em PBS, lavadas com 

solução de lavagem (0,2% Triton-x100, 1% BSA em PBS) e incubadas com glicina 0,1 

M por 1 h. Em seguida, lavou-se as fatias e incubou-as com 2% BSA por 2h. Os 

anticorpos primários anti-soro anti-OROV de camundongo (gentilmente doado pelo 

Dr. Luis Tadeu Moraes Figueiredo; 1: 300) (Rodrigues et al. 2011a) ; anti-NeuN 

(Abcam; ab177487; diluição 1: 1000), anti-GFAP (Merck, ab5804; diluição 1: 1000) ou 

anti-Iba1 (Abcam, ab178846; diluição 1: 2000) foram diluídos em 0,2% Triton-x 100 e 

2% BSA, e incubados por 24 h a 4°C. As fatias foram lavadas três vezes com solução 

de lavagem, e incubadas com anticorpos secundários Alexa Fluor 488 (Life 

technologies; A-11001), Alexa Fluor 568 (Life technologies; A-11011) e DAPI diluídos 

em 2% BSA por 1 h. Em seguida, as fatias foram lavadas com solução de lavagem 



28 
 

novamente, incubadas por 5 min com etanol a 70% e, em seguida, com 0,1% de 

Sudan Black em etanol 70% por 5 min. Em seguida, lavou-se duas vezes com etanol 

70% e montadas nas lâminas com Fluoromont (Thermo Fisher). As fatias foram 

analisadas em um microscópio confocal de varredura a laser Zeiss (LSM) 780 (Zeiss, 

Jena, Alemanha) ou um microscópio confocal de varredura a laser Leica TCS SP5 

(Leica Microsystems, Wetzlar, Alemanha). O processamento e análises das imagens 

foram realizados utilizando o software Fiji (Schindelin et al. 2012). 

 3.5 – Precipitação viral  

As partículas  virais no sobrenadante das fatias infectadas foram precipitados 

pelo protocolo de PEG, o qual já foi utilizado para vírus Bunyawera (BUNV) (Hover et 

al. 2018), com algumas modificações. Os sobrenadantes foram incubados com 

solução 20% de polietilenoglicol 6000 (PEG, Sigma) diluído em 2,5 M de NaCl 

(PEG/NaCl) na proporção de 1:4 (PEG/NaCl:sobrenadante), que foi suavemente 

homogeneizado e mantida em gelo por 1 h. Em seguida, a solução foi centrifugada a 

10800g por 30 min a 4°C, e o pellet ressuspendido em 8µL de PBS, ao qual foi 

adicionado 2µL de PEG. A suspensão foi homogeneizada e mantida em gelo por 20 

min. Em seguida, a suspensão foi centrifugada a 3300g por 30 min a 4°C e o novo 

pellet ressuspendido em 50µL de PBS, o qual submetido à centrifugação a 11600g 

por 10 min a 4°C. A preparação foi imediatamente diluída a 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 e 10-5 

em meio DMEM 2% que foram utilizadas para titulação de OROV em monocamada 

de células Vero. A titulação foi normalizada pela massa de cada fatia (Santos et al. 

2014). 

 3.6 –Microscopia eletrônica  

O tecido foi fixado com glutaraldeído 3% em tampão fosfato 0,1M 24h a 4°C. 

Em seguida, lavou-se por 3x em tampão fosfato. Adicionou-se 2% de tetróxido de 
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ósmio, seguido de incubação por 2h a 4°C. Após lavagem (3x) com tampão fosfato 

0,1M, iniciou-se os passos de desidratação em acetona: 10’ a 30%, 10’ a 50%, 10’ a 

70%, 10’ a 90%, e 3 passos de 20’ a 100%. Após a desidratação, o tecido foi deixado 

em resina Araldite na proporção 1:1 com acetona por 24h. A inclusão foi feita em 

resina araldite 6005 por de 2h a 37°C. Para seleção da área de interesse, o tecido foi 

colocado em lâmina de vidro e corado com azul de toluidina. O excesso da resina foi 

removido, e o tecido foi cortado em navalha de diamante. O contraste foi realizado 

com 0,5% acetato de uranila (45’) e citrato de chumbo (5’). Após secagem da grade, 

o material foi analisado no microscópio eletrônico JEOL JEM-100CX II (JEOL, USA, 

MA, EUA) no Laboratório Multiusuário de Microscopia Eletrônica do Departamento de 

Biologia Celular, Molecular e Bioagentes Patogênicos, da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto. 

3.7 – Ensaio de viabilidade celular por MTT 

A viabilidade celular da cultura da fatia foi avaliada usando o ensaio de MTT, 

como descrito previamente por nosso grupo (Sebollela et al. 2012; Mendes et al. 2018; 

Fernandes et al. 2019). Resumidamente, incubou-se as fatias de 48 hpi com solução 

de MTT (0,5 mg/mL) por 3 h a 37°C. Em seguida, as fatias foram lavadas com PBS e 

congeladas. Pouco antes da leitura espectrofotométrica, as fatias foram 

homogeneizadas em 200 μl de isopropanol/HCl 0,01 N e centrifugadas a 5000 rpm 

por 2 min. Os sobrenadantes foram coletados e a densidade óptica (O.D.) foi lida a 

540 nm. Os valores foram normalizados pela massa de cada fatia. Nesse experimento, 

foi utilizado como controle positivo de morte celular 40 µM de actinomicina D (ActD). 

3.8 – Ensaio da atividade da enzima citrato sintase 

A atividade da enzima mitocondrial citrato sintase (CS) foi avaliada em fatias 

48 hpi. As fatias foram homogeneizadas por três ciclos de 10 segundos em tampão 
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trietanolamina-HCl (0,1 M, pH 8,0), acetil-CoA 0,3 mM, oxaloacetato 0,5 mM, Triton X-

100 a 0,25% e ácido 5, 5 '- ditiobis-2-nitrobenzóico 0,1 mM DTNB (Catalão et al., 

2017). Os homogenatos foram centrifugados (12000xg a 4 ° C, 10’) e o sobrenadante 

foi coletado (Spinazzi et al., 2012). A concentração de proteína foi determinada pelo 

ensaio de Bradford (Bradford, 1976). A reação (10’) foi iniciada pela adição de 40 μg 

de proteína total em tampão Trietanolamina-HCl. A redução de CoA (a CoA-SH) 

formada durante a transformação do DNTB em ácido 2-nitro-5-benzóico (TNB) foi 

monitorada pela absorção em 412 nm (Srere 1969).  

3.9 – ELISA para dosagem de citocinas 

A análise da liberação de citocinas foi realizada 48 hpi, sendo utilizado como 

controle negativo culturas incubadas com mock. O meio condicionado desses tecidos 

foi armazenado a -80°C para posterior dosagem das citocinas TNF-, IFN-ɤ e IL-10. 

As dosagens por ELISA foram realizadas de acordo com instruções fornecidas pelo 

fabricante do kit (BD OptiEIA, BD Biosciences), e normalizadas pela quantidade de 

proteína total da fatia (dosada pelo método de Bradford). 

3.10 – Diferenciação celular da linhagem SH-SY5Y  

A linhagem de neuroblastoma humano SH-SY5Y foi cultivada em meio DMEM 

completoc com 4,5g/L de D-glucose, L-glutamina (Life Technologies), suplementado 

com 100U/L de penicilina e 0,1g/L de estreptomicina (Sigma)e 10% (v/v) de SFB 

(Gibco). Os poços com lamínula foram tratados com com 300µL/ poço de poli-lisina D 

a 0,1mg/mL (Sigma-Aldrich) em água milli-Q por 15 minutos na capela de fluxo laminar 

previamente ao plaqueamento. Foram plaqueadas 50.000 células por poço, e após 

24h A retirou-se o meio DMEM completo e adicionou-se meio de diferenciação, 

composto por 0,5% de SFB (v/v), 100U/L de penicilina/0,1g/L de estreptomicina em 
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DMEM, acrescido de 10 μM de ácido retinóico (All Trans-Retinoic acid, Sigma). As 

células foram cultivadas nessa condição por 96h em incubadora a 37°C e 5% de CO2. 

Após, retirou-se o meio e adicionou-se novo meio DMEM de diferenciação, 

suplementado com 10 μM de ácido retinóico e 50 ng/mL de BDNF (sigma). A placa 

permaneceu em incubadora por mais 96h. Durante esses 8 dias, o meio de 

diferenciação foi trocado a cada 48h. O acompanhamento da mudança morfológica 

das células e seus respectivos registros fotográficos foram realizados em microscópio 

invertido (Primo Vert, Zeiss), em objetiva com aproximação de 10x. 

 No oitavo dia, as células foram incubadas com o inóculo de OROV (M.O.I = 1) 

por 1 h a 4°C, sob agitação leve para adsorção das partículas virais a membrana 

plasmática. Após esse tempo, o inóculo foi removido, as monocamadas foram lavadas 

3x com PBS e, em seguida, foi adicionado meio DMEM com 2% SFB a 37°C para 

permitir a entrada viral sincronizada. Posteriormente, as células foram incubadas a 

37°C e 5% de CO2 tendo início a contagem do tempo de infecção. Em diferentes 

tempos pós infecção, o sobrenadante e a monocamada celular foram coletados 

separadamente para quantificação dos títulos virais pelo ensaio de TCDI50. No tempo 

de 24 hpi foi feita uma imunofluorescência em lamínula para detecção de infecção 

viral dessa linhagem celular. 

3.11 – Infecção por OROV in vivo em camundongos adultos 

 Camundongos machos da linhagem C57BL/6 com 6 semanas de vida foram 

infectados pela via subcutânea com 106 TCDI50 de OROV (N=2). As análises de 

expressão genica quantitativa (qPCR) em extratos de cérebro foram realizadas em 7, 

14, 45 e 90 dias pós infecção (dpi). O cérebro foi coletado e macerado em Trizol 

Reagent (Invitrogen) e o RNA extraído, sendo que 1000 ng de cada amostra foram 

utilizados para a síntese de cDNA (High-Capacity cDNA Reverse Transcription). O 
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cDNA doi submetido a análise por qPCR (SYBR GREEN, KAPA BIOSYSTEMS) 

ulitzando três pares de primers direcionados para regiões nos segmentos L, M E S do 

genoma de OROV. Cérebro de animais infectados também foram retirados e cortados 

em vibrátomo a 200µm, assim como descrito em 3.2. E seguida do processamento 

foram fixados por 24 h e o protocolo de imunofluorescência foi igual ao descrito em 

3.9, para detecção de proteínas virais. 

3.12 – Análise estatística 

O ensaio de viabilidade celular por MTT foi analisado pelo teste One-Way-

ANOVA. Todas as outras análises foram utilizando o teste t-Student. Ambas as 

análises foram feitas utilizando o programa GraphPrisma versão 6.0. Os resultados 

foram expressos como média aritmética ± erro padrão. Os valores foram considerados 

estatisticamente diferentes quando apresentaram valor de P<0,05. 
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4)  RESULTADOS 

 4.1 – Susceptibilidade e permissividade das fatias cerebrais humanas 

adultas à infecção por OROV 

 Inicialmente, realizamos a padronização da infecção ex vivo por OROV nas 

fatias cerebrais humanas adultas. As fatias foram preparadas conforme descrito na 

seção 3.2 e infectadas conforme seção 3.3 com 3x106 TCID50/µL ou igual volume de 

mock. A infectividade da fatia foi determinada pela visualização da presença de 

proteínas virais por imunofluorescência tanto em 24 horas pós infecção (hpi) quanto 

48 hpi (Fig. 4A-I). É possível notar um aumento significativo no número de células 

infectadas em 48 hpi quando comparadas com as fatias em 24 hpi (Fig. 4J). Essas 

análises, portanto, mostram que algumas células nas fatias de cérebro humano adulto 

são susceptíveis à infecção por OROV. Pelo nosso conhecimento, esta é a primeira 

demonstração da capacidade do arbovírus OROV de infectar células neurais 

humanas. 
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Figura 4 - Infecção por OROV nas fatias cerebrais humanas adultas.  As fatias cerebrais humanas 

adultas não infectadas (A-C) ou infectadas com OROV nos tempos de 24 hpi (D-F) ou 48 hpi (G-I) foram 

incubadas com anticorpo policlonal para proteínas virais (verde) e DAPI para núcleo (azul). (J) 

Quantificação de células infectadas em 24 e 48 hpi, evidenciando um aumento no número de célula 

infectadas em 48 hpi. A normalização foi feita contando-se a quantidade de núcleos totais utilizando-se 

o software Image J, e o resultado é mostrado como a média ± erro padrão. (n=3, 24 hpi; n=9, 48 hpi) 

(n = número de doadores), (*, P < 0.05; teste t student). Barra de escala = 20 µm. 

 

Após determinarmos a susceptibilidade das fatias cerebrais humanas à 

infecção por OROV, realizamos ensaios que pudessem mostrar a permissividade da 

infecção, ou seja, a capacidade das células neurais presentes nas fatias cerebrais de 

produzirem partículas virais infecciosas. Para isso, realizamos o ensaio de TCID50, 

no qual coletamos o sobrenadante das fatias em 0 hpi (logo após a última lavagem), 

48 hpi e 72 hpi para titulação em uma monocamada de células Vero. Observamos um 

aumento nos títulos em 48 hpi e 72 hpi, em relação a 0 hpi, indicando a produção de 

partículas virais pelas células neurais infectadas na fatia cerebral humana adulta (Fig. 
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5A). Pelo imageamento da monocamada das células Vero incubadas com os 

sobrenadantes das fatias na diluição de 10-2, observamos a presença de efeito 

citopático apenas nas células Vero incubadas com os sobrenadante correspondente 

a 72 hpi e não com 0 hpi (Fig 5 B-C), indicando  que o vírus titulado não é proveniente 

do estoque viral adicionado, mas sim de novas partículas produzidas pelas células 

infectadas.  

Além da titulação viral, também buscamos visualizar a presença da partícula 

viral produzida pelas fatias cerebrais humanas infectadas experimentalmente, por 

microscopia eletrônica de transmissão. Primeiramente, realizamos a análise da fatia 

não infectada em DIV1, para analisarmos a morfologia do tecido no dia no qual a 

infecção é realizada. Observamos a presença de mitocôndrias com morfologia e 

cristas mitocondriais preservadas (setas vermelhas), assim como a de vesículas de 

neurotransmissores (seta azul), e de densidades pós-sinápticas (seta amarela) (Fig. 

5D), indicando que o tecido no dia da infecção está bem preservado. Para avaliarmos 

a presença de partícula viral, fixamos o tecido em 48 hpi e visualizamos estruturas 

com aspecto de partículas virais produzidas pelas células da fatia (Fig. 5E-F). Mais 

experimentos agora são necessários para que possamos confirmar a identidade viral 

dessas estruturas.  

 



37 
 

 

Figura 5 - Produção de partículas virais em fatias cerebrais humanas adultas. (A) Titulação por 

TCID50 do sobrenadante das fatias após diferentes tempos de infecção (0, 48 e 72 hpi). A titulação foi 

normalizada pela massa (mg) de cada fatia. Imagens representativas do efeito citopático na 

monocamada de células Vero incubadas com sobrenadante das fatias (B) 0hpi e (C) 72 hpi, ambas na 

diluição 0,01. (D) Ultraestrutura da fatia em DIV1, com a presença de mitocôndrias preservadas (setas 

vermelhas), neurotransmissores (azul) e densidade pós-sináptica (amarela). (E, F) Estruturas com 

aspecto de partículas virais (setas laranjas) produzidas por células neurais humanas infectadas. (n = 3 

fatias de um mesmo doador) 

 

Os dados de titulação viral por TCID50 (Fig. 5A-C), e os dados iniciais de 

microscopia eletrônica (Fig. 5E-F), nos indicam, portanto que nosso modelo de fatias 

de cérebro humano é susceptível e permissivo à infecção por OROV. 
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4.2 –Neuropatogênese nas fatias cerebrais humanas infectadas por OROV 

  Após demonstrarmos que fatias cerebrais de humanos adultos podem 

ser infectadas com OROV, o próximo passo foi determinar as alterações patológicas 

decorrentes dessa infecção. A indução de morte celular em cultura de células HeLa e 

no cérebro de camundongos jovens em decorrência da infecção por OROV já foi 

mostrada, sendo que nas células HeLa esse processo de morte está associado a via 

mitocondrial (Acrani et al., 2010a; Santos et al., 2012). Para determinar se OROV seria 

capaz de induzir morte e dano mitocondrial nas fatias cerebrais humanas, avaliamos 

a viabilidade celular e o número de mitocôndrias em nosso modelo no tempo de 48 

hpi. 

 Pela análise de viabilidade celular usando o ensaio de MTT, observamos uma 

redução significativa na viabilidade celular nas fatias infectadas comparadas ao mock 

(Fig. 6A), mostrando pela primeira vez que a infecção por OROV em células neurais 

humanas adultas pode resultar na morte dessas células. Analisamos também se a 

infecção por OROV modularia a densidade mitocondrial, por meio da dosagem da 

enzima citrato sintase, um biomarcador de densidade mitocondrial (Combs et al. 

2020). Não observamos diferença significativa entre as fatias infectadas e o mock (Fig. 

6B), apesar de parecer haver uma modulação positiva na densidade mitocondrial nas 

fatias infectadas. 

 Considerando a observada morte celular induzida pela infecção por OROV nas 

fatias humanas, decidimos avaliar também os níveis de algumas citocinas 

previamente relacionadas à resposta à infecção por vírus neurotrópicos como as  

citocinas pro-inflamatórias TNF-α e IFN-ɤ, e a citocina anti-inflamatória IL-10 (Sulik et 

al. 2014; Bastos, et al. 2015; Rojas et al. 2017) em nosso modelo de fatias humanas 

infectadas por OROV. Observamos um aumento significativo nos níveis de TNF- α 
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nas fatias infectadas quando comparadas ao mock (Fig. 6C). Por outro lado, não 

detectamos diferenças significativas nos níveis de IFN-ɤ e IL-10 entre as fatias 

infectadas ou não (Fig. D-E). Esses dados indicam que a infecção por OROV em fatias 

cerebrais de humanos adultos resultou em liberação aumentada de uma citocina pró-

inflamatória, além de demostrar que as células residentes do SNC presentes em 

nosso modelo são capazes de produzir citocinas em resposta a ume estímulo pro-

inflamatório de forma independente de uma resposta imune periférica. 

  

 

Figura 6 – Patogênese do OROV em fatias cerebrais humanas. Os ensaios foram realizados com 

fatias no tempo de 48 hpi. (A) Fatias infectadas com OROV apresentam menor viabilidade celular 

quando comparadas ao mock (considerado como 100% de viabilidade). Actinomicina D (ActD) foi 

utilizada como controle positivo para morte celular. (B) Dosagem da atividade da enzima citrato-sintase 
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(CS) em fatias infectadas e não infectadas. Não houve diferença significativa na atividade da CS entre 

as duas condições. (C) Dosagem das citocinas TNF-α, (D) IFN-ɤ e (E) IL-10 no meio de cultura das 

fatias em cultura. Houve aumento significativo apenas na liberação de TNF-α quando comparado ao 

mock. n=3 doadores para cada experimento; exceto na dosagem de CS, em que n= 4 fatias por 

condição, todas do mesmo doador). (** = P<0,001; One Way ANOVA; * = P<0.05, teste T student). 

 

Portanto, com os resultados mostramos até agora, podemos afirmar que OROV 

é capaz de infectar e de ser produzido por células neurais em um modelo de fatias 

cerebrais de humanos adultos, e que a infecção é capaz de levar a alterações na 

viabilidade celular e liberação de citocia pró-inflamatória TNF-α. Portanto, para 

entendermos ainda mais a biologia da neuroinfecção e da neuropatogênese de OROV 

em células neurais humanas, decidimos determinar a infectividade desse vírus nas 

diferentes células neurais que compõem o nosso modelo de SNC humano.  

4.3 – Identificação das células neurais humanas susceptíveis à infecção por 

OROV 

Para avaliarmos o fenótipo celular infectado por OROV nas fatias cerebrais 

humanas, marcamos proteínas virais utilizando um anticorpo policlonal anti-OROV 

para detecção do vírus (Santos et al., 2008). Micróglias, neurônios e astrócitos foram 

identificados usando anticorpos monoclonais para Iba1, NeuN e GFAP, 

respectivamente. Observamos que tanto micróglia (Fig. 7A-E) quanto neurônios (Fig. 

7F-J) são susceptíveis à infecção por OROV, mas não foi observada infecção em 

astrócitos (Fig. 7K-O). A quantificação do número de células infectadas em cada 

fenótipo neural revelou que, a despeito de os neurônios serem as células majoritárias 

nas fatias (aproximadamente 33%), em comparação a cerca de  10% de células Iba1 

positivas (Fig. 7P), a micróglia apresenta cerca de 35% das células com marcação 
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para proteínas virais, enquanto apenas 2% das células NeuN positivas apresentaram 

também marcação para proteínas do OROV (Fig. 7Q). 
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  Apesar de OROV infectar majoritariamente células microgliais nas fatias 

de cérebro humano adulto, estudos anteriores em modelos animais indicaram 

infecção majoritariamente em células neuronais (Santos et al, 2012). A fim de 

descobrir se OROV seria capaz de ser infectar neurônios humanos, utilizamos células 

de neuroblastoma humano SH-SY5Y diferenciadas para neurônio maduro. As células 

SH-SY5Y incubadas com OROV apresentarem efeito citopático visível já com 24 hrs 

(Fig. 8A), sendo que em 36 e 48 hpi observamos que praticamente todas as células 

se encontram no sobrenadante (Fig 8B-C), a despeito das células incubadas com 

mock por 48 hpi, que ainda se encontravam aderidas (Fig 8D). A infecção de células 

neuronais humanas foi confirmada por detecção de proteínas virais por 

imunofluorescência (Fig. 8E), e produção de partículas virais infecciosas foi 

confirmada por titulação do sobrenadante e da monocamada de SHSY-5Y em células 

Vero, em diferentes tempos pós-infecção. A titulação mostrou que células neuronais 

produziram cerca de 106 TCID50/µL em 36 hpi (Fig 8F). Os resultados obtidos pela 

curva de replicação obtida pela titulação corroboram com os efeitos citopáticos 

visualizados, visto que 36 e 48 hpi correspondem ao pico de produção viral titulada 

Figura 7 – Susceptibilidade das principais células do SNC à infecção por OROV em fatias de 

cérebro humano adulto. A determinação do fenótipo celular infectado foi feita por imunofluorescência 

em fatias infectadas em DIV1 ou DIV5, e após 48 h de infecção, com marcação de núcleo (azul; A,F, 

K), proteínas virais (verde; B,G,L) e células neurais (vermelho): micróglia (Iba1, C), neurônio (NeuN, H) 

e astrócito (GFAP, M). Foi encontrada marcação de proteínas virais em células microgliais (D-E) e 

neuronais (I-J) infectadas por OROV, mas não em células astrocitárias (N, O). (P) Quantificação dos 

diferentes fenótipos celulares neurais em fatias cerebrais humanas. (Q) Percentual de células 

infectadas por OROV em cada fenótipo neural. (#) nenhuma célula astrocitária infectada. A 

normalização foi feita contando-se a quantidade de núcleos totais utilizando o software Image J. O 

resultado é mostrado como a média ± erro padrão. (n=5 pacientes, Iba1; n=4, NeuN; n=2, GFAP; n= 

número de doadores). Barra de escala = 20µm. 
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(Fig. 8F) e são os tempos em que praticamente todas as células estão no 

sobrenadante (Fig. 7B-C)  

 

 

Figura 8 – Infecção e produção de progênie viral por OROV em linhagem celular de 

neuroblastoma humano. Células da linhagem SH-SY5Y foram diferenciadas em neurônios maduros 

e infectadas pelo OROV em uma M.O.I=1. Efeito citopático na monocamada celular de SHSY-5Y 

infectada pelo OROV em (A) 24, (B) 36 e (C) 48 hpi. Quase todas as células são vistas em suspensão 

no sobrenadante a partir de 36 hpi (B), em contraste com a monocamada incubada com mock por 48 

h (D), quando a maior parte das células ainda está aderida. (E) Células SH-SY5Y marcadas para 

proteínas virais (verde) e núcleo (azul), mostrando que OROV é capaz de infectar esse modelo. (F) 

Titulação viral (usando células Vero como repórter) do sobrenadante e da monocamada celular 
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coletados após diferentes tempos pós-infecção, demonstrando a produção de progênie viral por células 

neuronais humanas. Imagens de campo claro obtidas em objetivas de 20x. 

4.4 – Neuroinfecção in vivo por OROV em modelo animal adulto de infecção  

 Nossos dados até aqui indicam que OROV é capaz de infectar e produzir 

progênie viral em em fatias de cérebro humano adulto, com resposta das células 

residentes a essa infecção. Dados anteriores obtidos  em modelos murinos de 

infecção neonatal com OROV mostraram que os animais apresentam sintomais como 

letargia e paralisasia após 5 dias de infecção e que estes  morrem dentro de até 10 

dias; além disso em fases iniciais de infecção – em torno de 3 dias de infecção - podem 

o atingir o SNC através de rotas neurais e em fases mais tardias de  também podem 

atravesar a barreira hemato-encefálica (Santos et al., 2012; 2014). Como não havia 

informações detalhadas sobre o curso  da infecção por OROV em roedores adultos, 

iniciamos o desenvolvimento de um modelo in vivo de camundongos C57BL/6 adultos, 

os quais não apresentam sintomas clínicos diferentes em relação ao controle não 

infectado e nem parecidos com os sintomas descritos para em animais neonatos 

(doutado em andamento de Juliano de Paula Souza, dados não mostrados).  

Avaliamos a detecção de proteínas virais por imunofluorescência no cérebro de 

animais 90 dias pós infecção (dpi) (Fig. 9A-B). Detectamos poucas células com 

marcação para proteína viral nos animais infectados, cerca de 1% das células 

infectadas a cada 100 células em um campo (Fig. 9C). Apesar do baixo número de 

celulas infectadas encontradas no cérebro dos camundongos infectados, os dados 

iniciais de quantificação de fenótipos neurais indicam que não há alterações no 

número de microglias e de neurônios no cérebro dos animais infectados comparados 

com o mock, mas parece haver aumento no número de astrócitos (Fig. 9D). Porém, 

apesar de não termos detectado alteração no número de células microgliais, 
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observamos uma diferença no perfil morfológico dessas células quando comparamos 

o  cérebro animais mock e infectados, já que encontramos células com uma morfologia 

mais ramificada no cérebro dos animais não infectados, que chamamos de perfil 1 

(Fig. 9E), em contraste com um perfil majoritariamente amebóide na microglia dos 

animais infectados, que denominamos de perfil 2 (Fig. 9F). 

 

Figura 9. Neuroinfecção por OROV in vivo em camundongos C57BL/6 adultos. A detecção de 

proteína viral foi feita 90dpi em animais adultos infectados. (A-B) Células infectadas, marcadas para 

proteínas virais (verde) estão mostradas pelas setas brancas. (C) Quantificação das células infectadas 

em animais 90 dpi. (D) Quantificação de micróglias (Iba1) neurônios (NeuN) e astrócitos (GFAP) no 

cérebro de animal infectado e não infectado. Perfil de morfologia microglial ramificado marjoritariamente 
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encontrado no mock (E) e perfil ameboide marjoritariamente encontrado nos animais infectados (F). 

Núcleos foram marcados com DAPI (azul). n= 2-3 animais. Barra de escala = 20 µm. 

 

Apesar de não termos detectado uma intensa infeccão de células nos cortes 

dos animais adultos infectados com OROV, dados preliminares de qPCR, obtidos de 

extratos de cérebro de animais de 7, 14, 45 e 90 dias pós infecção,  indicam que 85% 

dos animais foram positivos para presença dos três segmentos do genoma de OROV 

(L, M e S) (doutorando Juliano P. Souza; dados não mostrados). Além da detecção 

de genoma viral, e da aparente neuroinflamação induzida pela infecção por OROV 

(astrogliose e uma ativação de microglia), dados iniciais de experimentos 

comportamentais de nosso grupo indicaram que animais infectados com OROV 

apresentam comportamento depressivo em relação ao controle mock (no Teste de 

nado forçado), além de uma maior sensibilidade a dor por estímulo mecânico 

(FAPESP  #2016/06490; dados não mostrados).  

Em conjunto, esses achados sugerem que há uma resposta concertada à 

infeccção por OROV no SNC adulto, como uma tentativa de impedir a produção o 

espalhamento viral, mas que acaba resultando, via neuroinflamação, em prejuizo 

cognitivo nos animais. Até o momento, apenas cérebros de animais 90 dpi foram 

analisados para detecção de proteínas virais, e portanto, ainda é necessário realizar 

mais experimentos com esses animais, além de realizar essa detecção em períodos 

iniciais de infecção, assim como, também, experimentos que possam comprovar a 

neuroinflamação e sua relação com a patogênese de OROV no SNC adulto. 
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5) DISCUSSÃO 

Esse trabalho buscou contribuir para o entendimento da neuroinfecção do vírus 

Oropouche utilizando um modelo de estudo ex vivo de fatias de cérebro humano 

adulto, em que avaliamos a capacidade desse vírus de infectar células neurais 

humanas obtidas de indivíduos adultos, e as alterações teciduais que decorrem dessa 

infecção. O modelo de fatias cerebrais humanas já foi padronizado por nosso grupo 

em trabalhos anteriores, nos quais mostramos que estas se encontram viáveis e 

funcionais por até 5DIV, com a preservação da citoarquitetura do tecido neural, e com 

a presença dos principais tipos celulares: neurônios, micróglia e astrócitos (Fig. 2) 

(Mendes et al., 2018; Fernandes et al., 2019), características importantes para que o 

modelo possa ser utilizado em estudos de neuropatogênese viral. 

 Modelos de histoculturas de tecido neural já foram usados em estudos de 

alguns vírus neurotrópicos, sendo que esses estudos se concentraram no 

desenvolvimento de um modelo de tecido neural murino neonato para os estudo da 

neuropatogênese decorrente à  infecção, como culturas de tecido de medula espinhal 

para estudos de Reovirus e West Nile (Schittone et al, 2012; Quick et al, 2014) e de 

tecido cerebral no caso de Herpex Simplex Virus type I (HSV1) (Braun et al., 2006; 

Cohen et al, 2011). Estudos de infecção viral em modelo de tecido do SNC humano 

foram reportados em trabalho sobre a neuropatogênese do Vírus da Imunodeficiência 

humana do tipo 1 (HIV-1), sendo que em um desses estudos, cérebro de fetos 

humanos foi co-cultivado com uma linhagem celular produzindo cronicamente o vírus 

(Martinez et al., 2011). A utilização da infecção viral em modelos de tecido neural 

humano adulto é voltada, principalmente, para o estudo de mecanismos moleculares 

e genéticos associados a expressão de alguma proteína codificada pelo genoma viral, 

utilizando o vírus apenas como uma ferramenta para este fim (Andersson et al., 2016; 



49 
 

Le et al., 2018; Ting et al., 2018; Croft et al., 2019). Um trabalho de um grupo brasileiro, 

utilizou recentemente esse modelo para mostrar que o vírus Zika é capaz de infectar 

e se replicar em células neurais humanas adultas (Figueiredo et al., 2019).  

 Nosso conhecimento, até aqui, mostra que este é o primeiro trabalho a utilizar 

um modelo de cérebro humano adulto para entender uma neuropatogênese de um 

vírus da família Peribunyaviridae. Alguns membros dessa família já são conhecidos 

por serem neutrópicos, como La Crosse encephalitis e Rift valley fever, por exemplo, 

que podem causar alterações neurológicas, como meningite e encefalite em pacientes 

infectados, e que pode resultar em óbito (Wasay et al,  2015; Wiley et al, 2015; Winkler 

et al., 2019). Porém, o vírus que aplicamos em nosso modelo, o OROV, é um vírus 

emergente do qual se sabe muito pouco acerca de sua patogênese.  

Apesar de nenhum óbito estar associado à infecção por OROV, há relatos na 

literatura do isolamento de OROV do líquor de pacientes com sintomas de meningite 

(Pinheiro et al., 1982), e mais recentemente, houve relatos de detecção de OROV por 

RT-PCR em três pacientes na Amazônia, dois dos quais com doenças que levam a 

imunossupressão, como neurocisticercose e HIV/Aids (Bastos et al., 2012). Em 2019, 

também houve um relato de uma meningoencefalite em um paciente 

imunocompetente que estava associada a infecção por OROV (Vernal et al, 2019). 

Nossos dados corroboram com esses relatos, associando complicações neurológicas 

à infecção por OROV, visto que mostramos que OROV é capaz de infectar células 

neurais humanas (Fig. 4). Além disso, mostramos que estas células também 

produzem progênie viral infectante (Fig. 5), o que pode agravar o quadro neurológico, 

visto que pode ocorrer o espalhamento das novas partículas virais pelo cérebro. 

 Os mecanismos que levam a neuroinvasão e a neurovirulência de vírus 

neurotrópicos não são completamente conhecidos, mas alguns estudos relatam a 
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invasão do SNC pela barreira hemato-encefálica, plexo-coroide via espaço 

subaracnóide, nervos periféricos e/ou neurônios sensoriais olfativos (Dahm et al, 

2016). Ainda não sabe ao certo como OROV é capaz de atingir o SNC, mas um estudo 

usando modelo murino mostrou que em fases iniciais da infecção esse vírus utiliza 

principalmente a rota neural, enquanto que em fases que correspondem a viremia ele 

é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica (Santos et al., 2014b). Outro 

estudo mostra que OROV é capaz de infectar leucócitos do sangue periférico humano, 

e, portanto, poderia invadir o SNC humano pelo conhecido mecanismo de “cavalo de 

tróia” (de Souza Luna et al., 2017). O fato é que OROV consegue chegar ao SNC, 

mas o que acontece no cérebro humano adulto após essa infecção ainda é muito 

pouco compreendido.  

No presente trabalhamos, mostramos que OROV diminui a viabilidade celular 

nas fatias de cérebro humano (Fig. 6A), o que poderia correlacionar com indução de 

morte celular, visto que em modelos murinos foi visto que OROV causa apoptose em 

células neuronais (Santos et al., 2012). Este mecanismo também já foi descrito em 

células HeLa, sendo que uma ou mais proteínas de OROV induz/induzem apoptose 

pela via intrínseca nas primeiras 4 h de infecção, com extravasamento de citocromo c 

das mitocôndrias para o citosol (Acrani et al., 2010b). Dados recentes obtidos pelo 

Laboratório coordenado pelo Prof. Eurico Arruda (FMRP-USP) mostram que a 

proteína NSs de OROV é um fator essencial para desencadear a apoptose em células 

HeLa, de maneira parácrina ou até mesmo autócrina (Oliveira, 2017).   

Nossos dados mostram que, apesar de não haver uma diferença significativa 

na dosagem da enzima citrato-sintase mitocondrial nas fatias infectadas em relação 

ao controle, nós notamos uma um relativo aumento na dosagem dessa enzima nas 

(Fig. 6B), um marcador clássico de conteúdo mitocondrial (Williams et al, 1986; 
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Teodoro et al., 2017). Esse aumento poderia ser uma resposta das células neurais 

frente a uma infecção que estaria afetando a função mitocondrial, e, portanto, um 

aumento na quantidade dessa organela seria uma tentativa de manter as atividades 

celulares normais. Um aumento no número mitocondrial em resposta a situações de 

dano na atividade mitocondrial já foi relatado (Merz et al., 2015), dano este que poderia 

também estar associado com a proteína NSs de OROV, por exemplo, já que esta 

poderia possuir atividade parecida com a proteína NSs de um vírus pertencente a 

ordem Bunyavirales, a mesma de OROV, e que co-localiza com a mitocôndria e leva 

ao rompimento da membrana mitocondrial, com consequente alteração do potencial 

de membrana desta (Barnwal et al, 2016). 

A infecção por OROV em nosso modelo ex vivo de cérebro humano adulto 

também mostrou que a população de células residentes do SNC foi capaz de 

responder a infecção, preservando uma resposta imune inata independente da 

imunidade periférica presente in vivo. Dosamos três importantes citocinas típicas da 

resposta a infecção no SNC: TNF-α, IFN-ɤ e IL-10 (Sulik et al. 2014; Bastos, et al. 

2015; Rojas et al. 2017), porém sabemos que ainda se faz necessário investigar a 

resposta a IFN após infecção por OROV, visto que esta parece ser importante  na 

neuropatogenicidade viral, já animais deficientes em IRF5 (um fator de regulação de 

IFN) apresentam um aumento da neroinvasão viral (Proença-Módena et al, 2016). 

 Nossos dados mostraram aumento significativo na liberação de TNF-α no 

sobrenadante de fatias infectadas (Fig. 6C). É sabido que pacientes que fazem o uso 

de medicamentos bloqueadores da ação do TNF-α, por exemplo, possuem um risco 

maior de infecção por vários vírus, visto que essa citocina é liberada pelo hospedeiro 

para tentar controlar a infecção (Kim & Solomon, 2010). Por outro lado, há infecções 

em que o aumento dessa citocina está associado ao aumento da permeabilidade da 
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barreira hemato-encefálica, como na infecção por La Crosse, por exemplo, o que 

poderia agravar ainda mais o quadro infeccioso (Dawes et al., 2018). Em relação a 

OROV, a dosagem de citocinas do soro de pacientes infectados por OROV, ou seja, 

da resposta imune periférica a essa infecção, mostra que a produção de TNF-α em 

pacientes imunocompetentes e infectados (porém sem relatos de complicações 

neurológicas) é diminuída em relação a pacientes não infectados, assim como 

também foi menor a detecção de IFN- ɤ e IL-10 (de Oliveira et al., 2019). A liberação 

de citocinas IFN- ɤ e IL-10 possui importante papel na resposta a infecção virais no 

SNC (Chesler et al, 2002; Rojas et al, 2017; Savarin et al, 2018; Uhde et al., 2018), 

mas nossos dados mostram que não há alterações significativas na produção destas 

nas fatias infectadas, em relação ao controle não infectada (Fig. 6D-E). Portanto, 

apesar de relatos na literatura mostrarem que infecções por arboviroses em pacientes 

imunocompetentes levam a baixos níveis de citocinas no líquido cefafalorraquidiano 

(Bastos et al., 2015), nós mostramos que células residentes do SNC humano, sem a 

interferência da imunidade periférica, são capazes de responder a infecção por OROV 

resultando em um aumento da liberação de TNF- α. Dados com modelos animais Uma 

proteína que parece ser importante para a neuropatogenicidade viral  trabalho em 

modelo animal mostrou que IFN 

Os dados de infecção por OROV in vivo em modelos murinos neonatos revelam 

uma susceptibilidade maior da infecção em células neuronais em relação a micróglia 

e astrócitos (Rodrigues et al., 2011; Santos et al., 2012). Porém, nossos dados de 

infecção em fatias cerebrais humanas adultas mostram uma susceptibilidade maior 

da micróglia à infecção por OROV, seguido de uma susceptibilidade menor de 

neurônios, e ausência da detecção de infecção em células astrócitárias (Fig. 7). 

Quando infectamos uma cultura celular (SH-SY5Y) diferenciada para um fenótipo de 
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neurônio maduro, observamos susceptibilidade a infecção por OROV, além da 

produção de altos títulos virais (cerca de 106TCID50/100µL em 36 hpi) e indução de 

efeitos citopáticos decorrentes da infecção por OROV (Fig. 8). Portanto, podemos a 

concluir que neurônios humanos são susceptíveis a infecção por OROV, porém, em 

um modelo que mantém a citoarquitetura do tecido cerebral humano, as células 

microgliais foram preferencialmente infectadas. Essa maior infecção pode resultar de 

um mecanismo de defesa preservado em nosso modelo ex vivo, em que micróglias 

respondem a infecção e fagocitam esse vírus, sendo que esse mecanismo de defesa 

já foi observado em um modelo ex vivo de fatias cerebrais murinas infectadas por 

WNV (Quick et al., 2014; Quick et al, 2017). Talvez, por isso, seja difícil haver uma 

neuroinfecção por OROV em pacientes imunocompetentes, visto que tanto a resposta 

imune periférica, quanto a resposta gerada pelas próprias células residentes do SNC, 

pode agir para controlar a neuroinfecção. Nossos dados utilizando um modelo murino 

adulto e imunocompetente de infecção in vivo por OROV estão de acordo com essa 

hipótese, já que detectamos poucas células neurais infectadas (Fig. 9A-C). Porém, 

outro ponto a ser levantado é o aumento de células astrocitárias e uma notável 

mudança de perfil morfológico microglial nos animais infectados (Fig. 9D-F).Esses 

resultados iniciais podem indicar uma neuroinflamação associada a infecção, e que 

esta esteja controlando a disseminação viral e a produção de proteínas virais pelas 

células infectadas, visto que há detecção de genoma viral nesses animais em até 90 

dpi, e que animais infectados apresentam performance alterada em relação ao 

controle em testes comportamentais de sensibilidade a dor e de comportamento 

semelhante à depressão (doutorando Juliano P. Souza, dados não publicados). 

Porém, essa hipótese de neuroinflamação controlando espalhamento viral ainda 

precisa ser melhor investigada, o que poderia ser feito pela depleção de micróglias 
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em nosso modelo ex vivo de cérebro humano adulto, ou ainda infectando animais 

adultos imunocomprometidos para ensaios in vivo.  

Sabemos que, apesar das similaridades entre roedores e humanos, há 

diferenças significativas que podem  interferir nas respostas celulares e moleculares, 

impactando a pesquisa translacional, visto que os achados obtidos em modelos de 

roedores nem sempre são aplicáveis em seres humanos (Mestas & Hughes, 2004). 

Já o modelo de células em 2D ou até mesmo 3D não representam fielmente as 

conexões celulares de um tecido humano, e portanto, tecidos obtidos de humanos 

podem ser um excelente modelo para diversos estudos (Pacittiet al, 2019; Qi et al., 

2019; Ravi et al., 2019). Aqui, utilizamos esse modelo, com a citoarquitetura de um 

tecido nervoso e suas conexões celulares preservadas, para estudar a infecção pelo 

OROV no SNC humano. Com esse trabalho, mostramos que OROV infecta células 

neurais humanas adultas e é capaz de induzir alterações teciduais, o que pode se 

correlacionar a complicações neurológicas encontradas em alguns pacientes 

infectados por OROV. Além disso, esse trabalho também abre perspectivas para que 

fatias de cérebro humano adulto cultivadas em free-floating também possam ser 

utilizadas para estudos de neuropatogênese associada a neuroinfecções virais. 
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6) CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos no presente trabalho permitem concluir que o vírus 

Oropouche infecta células neurais humanas em um modelo de fatias de cérebro 

humano adulto cultivadas em free-floating, sendo que as células microgliais e 

neuronais são susceptíveis a infecção. Além disso, essa infecção experimental resulta 

em aumento da liberação de TNF-α e a uma redução na viabilidade celular nas fatias 

de cérebro humano infectadas. E por fim, que ensaios in vivo de infecção por OROV 

em camundongos adultos imunocompetentes resulta em pouca detecção de células 

infectadas, mas que isso pode estar acompanhado de uma neuroinflamação central 

que pode resultar em danos neurológicos. Assim, concluimos que o vírus Oropouche 

pode causar patologias no SNC humano adulto e que nosso modelo de fatias de 

cérebro humano adulto cultivados em free-floating pode ser utilizado para estudos de 

neuropatogênese decorrentes de infecções virais. 
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