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RESUMO
PONTES, Rafael Souza. Caracterização imunogênica do domínio B recombinante da
proteína E2 de Chikungunya expressa em Escherichia coli. 2021. Dissertação
(Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Imunologia Básica e Aplicada – Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021.
O vírus Chikungunya (CHIKV) é o agente etiológico da febre Chikungunya (CHIKF),
caracterizada por febre, erupção cutânea e artralgia. Parte dos indivíduos infectados
progridem para artropatia crônica que pode persistir por anos. Nos últimos surtos foram
reportadas complicações neurológicas, como encefalite, encefalopatia com alta
mortalidade associada e síndrome de Guillain-Barré. No Brasil o vírus continua em
circulação e em 2020 foram reportados mais de 60 mil casos e 14 óbitos. Apesar do
interesse crescente nas pesquisas com CHIKV, não há nenhuma vacina ou tratamento
específico disponível. O objetivo deste trabalho foi avaliar as propriedades imunogênicas
do domínio B da proteína de envelope E2 de CHIKV expressa em sistema procarioto.
Para isso, foram realizadas análises do grau de conservação das sequências de
aminoácidos das proteínas de envelope do CHIKV e de epítopos de células B que são
alvos de anticorpos neutralizantes expostos na superfície viral. As análises apontam para
uma epítopo conservado localizado no domínio B da proteína E2 do CHIKV, que foi
expressa utilizando a cepa Escherichia coli SHuflle. A estrutura secundária da proteína
recombinante foi determinada por dicroísmo circular. Através de ensaio ELISA foi
demonstrado a capacidade do soro de camundongos infectados com CHIKV de
reconhecer o peptídeo recombinante. A imunização de camundongos Balb/c com o
peptídeo recombinante elicitou altos títulos de anticorpos, que quando avaliados pelo teste
de redução de plaque foram capazes de reduzir 50% das placas virais. Deste modo, o
peptídeo recombinante expresso apresenta potencial para uso no desenvolvimento de
vacinas, terapias baseadas em anticorpo e diagnóstico.

Palavras chaves: 1. Arbovírus. 2. CHIKV. 3. Anticorpos. 4. Terapia de anticorpos.

ABSTRACT
PONTES, Rafael Souza. Immunogenic characterization of the recombinant B domain
of the Chikungunya E2 protein expressed in Escherichia coli. 2021. Dissertation
(Master’s degree) – Basic and Applied Immunology Graduate School – Ribeirão Preto
School of Medicine, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2021.
Chikungunya virus (CHIKV) is the etiologic agent of Chikungunya fever (CHIKF),
characterized by fever, rash, and arthralgia. Some infected individuals progress to chronic
arthropathy, which can persist for years. In the last outbreaks, neurological complications
have been reported, such as encephalitis, encephalopathy with high associated mortality,
and Guillain-Barré syndrome. In Brazil, the virus remains in circulation, and in 2020 more
than 60 thousand cases and 14 deaths were reported. Despite the growing interest in
CHIKV research, there is no specific vaccine or treatment available. The aim of this work
was to evaluate the immunogenic properties of domain B of the CHIKV E2 envelope
protein expressed in a prokaryotic system. For that, analyzes of the degree of conservation
of the amino acid sequences of the CHIKV envelope proteins and of B cell epitopes that
are targets of neutralizing antibodies exposed on the viral surface were carried out. The
analyzes point to a conserved epitope located in the B domain of the E2 protein of
CHIKV, which was expressed using the strain Escherichia coli SHuflle. The secondary
structure of the recombinant protein was determined by circular dichroism. The ELISA
assay demonstrated the ability of serum from mice infected with CHIKV to recognize the
recombinant peptide. The immunization of Balb / c mice with the recombinant peptide
elicited high antibody titers, which when evaluated by the plaque reduction test were able
to reduce 50% of the viral plaques. Thus, the expressed recombinant peptide has potential
for use in the development of vaccines, antibody-based therapies, and diagnosis.

Keywords: 1. Arbovirus. 2. CHIKV. 3. Antibodies. 4.Antibody therapy.
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1.1 Arbovírus
Arbovírus é um grupo de vírus transmitidos por artrópodes hematófagos, tais
quais mosquitos e carrapatos, a hospedeiros vertebrados (Gubler, 2006; World Health
Organization, 1985). Os arbovírus que afetam a saúde humana são patógenos zoonóticos
originados em ciclos de transmissão que envolvem animais silvestres como hospedeiros
reservatórios (Weaver e Reisen, 2010). São descritos mais de 140 arbovírus associados
com doenças humanas (Gubler, 2002; Huang, Higgs e Vanlandingham, 2019), dentre
estes, os de relevância a saúde pública pertencem as famílias Togaviridae, Flaviviridae,
Bunyaviridae,

Peribunyaviridae,

Nairoviridae,

Reoviridae,

Rhabdoviridae

e

Orthomyxoviridae (Conway, Colpitts e Fikrig, 2014).
As arboviroses de importância médica com elevada prevalência pertencem as
famílias Flaviviridae e Togaviridae, tais como os da família Flaviviridae: dengue
(DENV), vírus do Nilo Ocidental (WNV), vírus Zika (ZIKV) e vírus da febre amarela
(YFV). E por último os Alphavirus da família Togaviridae incluem o vírus chikungunya
(CHIKV), vírus Ross River (RRV), vírus O'nyong-nyong (ONNV) e vírus Mayaro
(MAYV) (Ciota, 2019).
1.2 Alphavirus
A família Togaviridae possui apenas o gênero Alphavirus descrito e inclui mais
de 30 espécies virais reconhecidas pelo International Committee on Taxonomy of Viruses
(ICTV). Os arbovírus deste gênero são pequenos vírus esféricos envelopados com 70 nm
de diâmetro (Chen, R. et al., 2018). As partículas virais contêm um núcleo icosaédrico
distinto e uma camada de glicoproteína também icosaédrico, seu genoma composto por
um RNA de fita simples de sentido positivo com 10–12 kb (Li et al., 2010).
Os Alphavirus podem ser divididos em dois grupos com base nos sinais e
sintomas provocados. Os vírus artritogênicos, como o CHIKV e o RRV, que causam
febre, erupção cutânea e poliartrite, geralmente são endêmicos em certas áreas e podem
causar grandes epidemias (Liu, Tharmarajah e Taylor, 2017; Silva e Dermody, 2017). O
segundo grupo é o dos vírus neuroinvasivos, que inclui o vírus da encefalite equina
venezuelana (VEEV) e o vírus da encefalite equina oriental (EEEV), que causam
encefalite e morte em diversas espécies de mamíferos (Yu e Bolton, 2019). Embora estes
grupos provoquem patologias diferentes, ambos são muito semelhantes na organização
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do genoma, replicação, via de montagem e estrutura do vírion (Chen, L. et al., 2018;
Hasan et al., 2018; Sun et al., 2013).
1.3 Vírus Chikungunya
Chikungunya (CHIKV) é um vírus artritogênico e o agente etiológico da
doença aguda febre Chikungunya (CHIKF). O nome do vírus veio da língua Makonde
(Kimakonde), do sul da Tanzânia, que significa “curvar-se”, devido a postura apresentada
por indivíduos que desenvolvem as formas mais graves da doença, com dores articulares
extremas, muitas vezes incapacitantes (Robinson, 1955).
Estima-se que 75-95% das pessoas que são infectadas com CHIKV apresentem
a doença aguda caracterizada por febre, erupção cutânea e artralgia (Assunção-Miranda,
Cruz-Oliveira e Poian, Da, 2013; Erin Staples, Breiman e Powers, 2009;, Hoarau et al.,
2010). Destaca-se que aproximadamente metade dos indivíduos sintomáticos da infecção
desenvolvam artropatia crônica que pode persistir de meses a anos, afetando
enormemente a qualidade de vida dos indivíduos (Consuegra-Rodríguez et al., 2018;
Petitdemange, Wauquier e Vieillard, 2015), podendo deixar sequelas como depressão,
fadiga crônica e desordens neurológicas (Brizzi, 2017; Duvignaud et al., 2018).
A transmissão do vírus se dá principalmente por mosquitos do gênero Aedes. No
ciclo urbano as espécies responsáveis são o A. aegypti e A. albopictus (Weaver, 2006),
sendo o A. aegypti o principal vetor de outros vírus, como Zika (ZIKV) e Dengue
(DENV), não sendo incomum a transmissão simultânea de mais de um tipo de vírus
(Carrillo-Hernández et al., 2018). Outro meio de transmissão do vírus também reportado
é a transmissão vertical, entre a mãe e o feto, resultando em complicações como
encefalopatia (Gérardin et al., 2008; Ramful et al., 2007).
Há quatro genótipos de CHIKV identificados desde sua descoberta (Weaver,
2014). Os genótipos Leste-Centro-Sul-Africano (ECSA) e Oeste Africano são endêmicos
e causam epidemias na África Subsaariana, enquanto o genótipo Asiático circula nos
ciclos de transmissão urbana por A. aegypti no Sudeste Asiático. A linhagem do Oceano
Índico (IOL) é responsável pelas epidemias massivas nas ilhas do Oceano Índico e na
Ásia entre 2005 e 2011 (Tsetsarkin et al., 2014).
1.3.1

Epidemiologia do vírus Chikungunya

O primeiro relato de uma epidemia ocorreu 1952/53 na província de Tanganica,
atual Tanzânia, onde o vírus foi isolado de um indivíduo que apresentava dores
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incapacitantes nas articulações, febre intensa e erupção cutânea (Robinson, 1955; Ross,
1956). Embora incialmente o surto tenha sido atribuído ao vírus da dengue, baseado nos
sinais e sintomas apresentados por indivíduos infectados, após o isolamento viral,
caracterização sorológica e antigênica foi identificado que se tratava de um novo
Alphavirus similar aos vírus Mayaro e Vírus da Floresta de Semliki (SFV) (Casals e
Whitman, 1957; Spence e Thomas, 1959). Revisões retrospectivas de casos indicam que
as epidemias de CHIKV ocorram desde 1779, tendo sido, reportadas como surtos de
dengue (Carey, 1971).
Após a identificação do CHIKV foram reportados surtos do vírus restritos aos
continentes africano e asiático, com ocorrências se estendendo da década de 1960 até o
início dos anos 2000 (Powers e Logue, 2007). Em 2004, o vírus reemergiu no Quênia e
se espalhou para as Ilhas Comores, onde 5000 casos foram reportados (Sergon et al.,
2007; Simon, Tolou e Jeandel, 2006). Em 2005–2006, o surto continuou em outras ilhas
do Oceano Índico, onde foram registrados casos CHIKV em La Réunion. Esta ilha possui
uma população de aproximadamente 785.000, tendo sido reportados cerca de 300.000
casos de infecções por CHIKV com 237 mortes resultantes (Bonn, 2006; Schuffenecker
et al., 2006).
Os surtos continuaram avançando durante 2004–2007, com a introdução do vírus
na Europa (Reino Unido, Bélgica, Alemanha, República Tcheca, Noruega, Itália, Espanha
e França), Hong Kong, Canadá, Taiwan, Sri Lanka e EUA com centenas de milhares de
casos relatados (Powers e Logue, 2007). Atualmente o CHIKV é considerado um
patógeno global, circulando ou tendo circulado em aproximadamente 100 países (figura
1) (Deeba et al., 2016, 2020).

20

Figura 1 – Países onde a infecção por CHIKV foi reportada até outubro de 2020.

Fonte: Centers for Disease Control and Prevention – CDC (CDC, 2020)

Em 2013, foram notificados os primeiros casos de transmissão autóctone de
CHIKV no continente americano, na ilha de São Martinho e nas Ilhas Martinica. Em
janeiro de 2014, as transmissões de CHIKV ocorreram em várias ilhas do Caribe, com
número de infectados superando a marca de 30.000 em apenas 4 meses (Leparc-Goffart
et al., 2014; Nasci, 2014).
No início de 2014, as infecções por CHIKV haviam avançado até território
continental com infecções autóctones reportadas. A Guiana Francesa foi o primeiro país
da América do Sul a declarar infecção pelo CHIKV, onde de 2014 a 2015, mais de 16.000
indivíduos foram infectados. Com maior ocorrência de surtos em diferentes locais e
consequentemente maior número de indivíduos infectados, foi observado o surgimento
de diversas manifestações atípicas, como distúrbios neurológicos, insuficiência
cardiorrespiratória,

hepatite

aguda,

pancreatite

aguda,

distúrbios

renais

e

comprometimento muscular (Bonifay et al., 2018).
No Brasil, a primeira transmissão local do CHIKV ocorreu em setembro de 2014
pela linhagem asiática, na cidade de Oiapoque, no estado do Amapá. Logo após essa
primeira detecção autóctone, infecções por CHIKV do genótipo ECSA foram notificadas
na cidade de Feira de Santana, estado da Bahia, região Nordeste do Brasil. Os genótipos
asiáticos e ECSA circularam simultaneamente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil
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(Nunes et al., 2015). No Brasil, de 2015 a 2019 foram confirmados 712.990 casos de
CHIKV, com maior incidência nas regiões Sudeste e Nordeste, representando dois terços
de todos os casos confirmados (Cunha et al., 2020).
1.3.2

Genoma e estrutural viral
A partícula viral de CHIKV é composta por um RNA genômico de fita simples

positiva com 11,8 Kb. Seu genoma possui duas regiões abertas de leitura: a primeira
localizada à 5′ que codifica a poliproteína precursora P1234 que origina as proteínas nãoestruturais (nsPs1-4) (Khan et al., 2002) e a região 3′ que codifica a poliproteína
precursora das proteínas estruturais. O genoma do CHIKV se assemelha aos mRNAs
eucarióticos, pois possui estruturas de 5′-cap e cauda de 3′-poli (A) (Silva e Dermody,
2017; Solignat et al., 2009).
Figura 2 - Organização do genoma e produtos gênicos do CHIKV.

As sequências proximais 5′ e 3′ do genoma de CHIKV possuem regiões não traduzíveis (NTR). A região
de junção (J) também não é codificadora. O mRNA de fita positiva, também denominado RNA 26S, é
transcrito a partir de um intermediário de RNA de fita negativa e serve como o mRNA para a síntese das
proteínas estruturais virais. As diferentes proteínas não estruturais (nsP1 – nsP4) e proteínas estruturais (C,
Capsídeo; E1, E2, E3, envelope; 6K) são geradas após a clivagem proteolítica de precursores da
poliproteína (Fonte: adaptado de Solignat et al., 2009).
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Os vírions apresentam conformação icosaédrica e possuem de 60–70 nm de
diâmetro. São compostos pelo nucleocapsídeo envolvido por uma membrana
fosfolipídica derivada do hospedeiro. O nucleocapsídeo do CHIKV apresenta simetria
icosaédrica T = 4 e consiste no RNA viral recoberto por 240 cópias da proteína do
capsídeo (Voss et al., 2010). A proteína do capsídeo do CHIKV é organizada em 3 regiões
(I, II e III) e possui 261 aminoácidos (Hong, Perera e Kuhn, 2006; Khan et al., 2002).
Na região I, o capsídeo possui uma porção N-terminal com baixo grau de
conservação que tem papel potencial na montagem do RNA viral pelos resíduos Arg, Lys
e Pro carregados positivamente. A região II está envolvida na ligação do RNA genômico
viral sintetizado com a proteína do capsídeo, que é empacotado com alta especificidade
devido a sinais do gene nsP2. Assim, apenas o RNA genômico total é capaz de formar
vírions (Owen e Kuhn, 1996; Weiss et al., 1989).
A proteína do capsídeo de CHIKV também atua no processo de brotamento do
vírus. Inicialmente, são formados dímeros do capsídeo ligado ao RNA viral, 120 cópias
que se oligomerizam posteriormente e formam o nucleocapsídeo no citoplasma das
células infectadas (Perera et al., 2001). Posteriormente, os nucleocapsídeos são
transportados para a membrana plasmática a se associarem a E2 para início do brotamento
do vírion (Metz e Pijlman, 2016).
Os Alphavirus possuem um envelope membranoso derivado da célula hospedeira
que o vírus incorpora durante o brotamento. Este envelope é composto por glicoproteínas
virais que atuam na ligação do vírus com receptores da célula hospedeira e também na
liberação do vírion para o citoplasma através da fusão da membrana endossomal (Metz e
Pijlman, 2016). O CHIKV codifica duas poliproteínas, sendo uma delas a de envelope,
que após clivagem proteolítica origina quatro proteínas de envelope na ordem E3-E2-6KE1. Há também uma proteína transframe (TF) adicional originada de um evento de
frameshift no final de 3 ′ de 6K (Firth et al., 2008). Nem todas as proteínas estruturais do
cassete do envelope são incorporadas nas partículas virais, tendo em vista que a E3 não é
associada ao vírion maduro (Simizu et al., 1984).
As duas proteínas mais importantes do cassete do envelope são as glicoproteínas:
a E1, responsável pela fusão viral e E2 responsável pela ligação ao receptor da célula
hospedeira. A E2 é inicialmente expressa como o precursor E2 (E3, E2 ou PE2) e sofre
modificações em vários compartimentos celulares. E1 e E2 são proteínas de membrana
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integrais N glicosiladas do tipo I que possuem domínios transmembranares próximos a
C-terminal, seguidos por uma cauda citoplasmática. Os heterodímeros E1 e E2 são
expostos na superfície do vírion como pontas triméricas e são os principais alvos para
uma resposta de anticorpos neutralizantes (figura 3), muito embora seja E2 o antígeno
primário (Strauss e Strauss, 1994). Além de se ligar aos receptores celulares durante a via
de entrada vesicular, E2 é essencial na translocação intracelular e enovelamento das
outras proteínas do envelope. A E2 ainda atua como um fator estabilizador para as
interações E1-E2 durante o transporte do retículo endoplasmático para a membrana
plasmática na célula hospedeira (Metz e Pijlman, 2016).
Figura 3 - Características genômicas e estruturais do vírus Chikungunya

A e B, reconstrução microscópica crioeletrônica de partículas semelhantes ao vírus CHIKV e representação
ampliada das pontas triméricas consistindo em heterodímeros de glicoproteínas do envelope E1 e E2.
Abreviaturas: E, envelope; TM, transmembrana. Fonte: adaptado de Erasmus, Rossi e Weaver, 2016

1.3.3

Proteína de Envelope 2

A glicoproteína CHIKV E2 consiste de 423 aminoácidos dispostos em três
domínios (A, B e C) com conformação semelhante as imunoglobulinas. O domínio A
contém o sítio de ligação ao receptor (Hunt et al., 2006; Porta et al., 2014; Roehrig, Day
e Kinney, 1982; Smith et al., 1995), o domínio B está na extremidade distal de cada ponta
recobrindo o fusion loop em DII de E1, enquanto o domínio C está situado mais próximo
da membrana viral. O domínio B está conectado aos domínios A e C por uma fita-β (Li
et al., 2010; Voss et al., 2010).
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Figura 4 - Estrutura do heterodímero E1/E2 do vírus Chikungunya (PDB 3N42)

Estrutura do heterodímero E1E2 do vírus chikungunya

. Os conectores de fita β de amino e carboxi

E2 para o domínio B são de cor marrom e o fusion loop E1 é de cor preta. As esferas vermelhas e azuis
representam os aminoácidos nas pegadas Fab 8B10 e 5F10, respectivamente. As esferas de cor cinza
representam mutantes de escape. Fonte: (Porta et al., 2016)

Durante os estágios iniciais da infecção, o receptor celular do hospedeiro é
reconhecido pela glicoproteína de superfície E2. Uma vez que o vírus foi internalizado, o
baixo pH do endossomo faz com que o vírion sofra uma mudança conformacional
irreversível, resultando na dissociação de E2 de E1 e na formação de trímeros de E1 (Li
et al., 2010). A glicoproteína E1 possui um loop de fusão hidrofóbico responsável pela
fusão da membrana viral com a membrana endossômica, este loop em pH neutro é
recoberto pela E2. Após a dissociação de E2, o loop de fusão então se funde com a
membrana endossômica, liberando o genoma viral no citoplasma do hospedeiro, onde a
replicação de novas partículas virais começa (Porta et al., 2016).
O ápice do domínio A e uma parte do domínio B possuem o sítio de ligação
putativo para o receptor do hospedeiro (Dubuisson e Rice, 1993; Li et al., 2010; Sun et
al., 2013), que foi confirmado pela identificação de um receptor compartilhado, Mxra8,
para uma série de Alphavirus artritogênicos, incluindo CHIKV, O vírus o'nyong nyong
(ONNV), MAYV e RRV (Zhang et al., 2018). Em pH neutro, o domínio B de E2 protege
o loop de fusão na extremidade distal de E1 da ativação (Lescar et al., 2001;
Mukhopadhyay et al., 2006; Voss et al., 2010). As estruturas crio-EM de vários
Alphavirus mostraram que o domínio B de E2 tem uma densidade de elétrons mais baixa
em comparação com outros domínios, sugerindo que o domínio B seja flexível. Em pH
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baixo, o domínio B de E2 está desordenado e a alça de fusão na ponta do domínio E1 II
é exposta na estrutura cristalina de raios-X das proteínas do envelope dos Alphavirus
(Dubuisson e Rice, 1993; Li et al., 2010; Sun et al., 2013).
1.4 Anticorpos
Os anticorpos neutralizantes contra vírus são comumente avaliados quanto às suas
capacidades de inibirem a entrada do vírus nas células-alvo. A neutralização da entrada
de vírus envelopados por anticorpos monoclonais (mAbs) pode ocorrer por meio de dois
mecanismos principais: inibição da ligação ao receptor e prevenção de alterações
conformacionais nas proteínas de fusão viral pós-ligação ao receptor. Para Alphavirus, a
fusão da membrana ocorre em endossomas acidificados após o vírus entrar nas células
hospedeiras (Jin e Simmons, 2019).
O receptor celular usado pelo CHIKV e por outros Alphavirus artritogênicos para
infecção celular não era conhecido, porém alguns estudos indicavam que os
glicosaminoglicanos da célula hospedeira eram utilizados pelo vírus para a entrada na
célula (Gardner et al., 2014; Smit et al., 2002; Weber et al., 2017), como a
imunoglobulina de células T e mucina 1 (TIM-1) (Moller-Tank et al., 2013), e outras
proteínas de ligação a PtdSer, como Axl e TIM- 4 (Jemielity et al., 2013) e a proibitina
(Wintachai et al., 2012). No entanto, recentemente foi demonstrado que o CHIKV e
outros Alphavirus, como o RRV e o MAYV, utilizam o Mxra8, uma molécula de adesão
de células epiteliais, mielóides e mesenquimais, como receptor celular para a entrada na
célula hospedeira. Exceto a cepa CHIKV ECSA La Réunion que ainda infectava células
deletérias para o receptor, indicando que possa haver a utilização de outros receptores na
infecção. (Zhang et al., 2018).
O sítio de ligação do vírus CHIKV ao receptor se encontra na proteína E2, um epítopo
acessível a solvente abrangendo o topo do domínio A e domínio B (Zhang et al., 2018).
Foram descritos diversos mAbs neutralizantes que se ligam nos epítopos do domínio A
(2H1, 8G18, 3E23 e 1O6) e também o mAb neutralizante humano 4J21 que se liga a
epítopos que abrangem o domínio A e o domínio B, sendo capazes de inibir a ligação do
CHIKV ao receptor Mxra8 (Smith et al., 2015). Além destes anticorpos, foi demonstrado
através de crio-EM que outros anticorpos neutralizantes humanos e murinos se ligam aos
domínios A e B da proteína E2, e bloqueiam a ligação do CHIKV ao receptor da célula
hospedeira (Porta et al., 2016; Sun et al., 2013).
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O último mecanismo para que ocorra a neutralização de Alphavirus é evitar a fusão
do envelope viral com a membrana do endossomo da célula hospedeira. Para isso,
anticorpos neutralizantes (nAbs) precisam manter o domínio B de E2 em sua
conformação original para evitar que ocorra a exposição do loop de fusão no endossomo.
Em estudos com estruturas cryo-EM de CHIKV VLP em complexo com fragmentos Fab
de mAb de camundongo (Sun et al., 2013) e mAb humano (Long et al., 2015), ambos os
mAbs abrangem o domínio A e o domínio B de E2, bem como o conector de fita β que
liga os dois domínios dentro de uma molécula E2. Ambos os anticorpos, CHK-152 (Pal
et al., 2013) e 5M16 (Smith et al., 2015) bloqueiam com eficiência a fusão do CHIKV ao
endossomo. Estes mAbs se ligam de forma cruzada ao domínio B flexível com o resto da
superfície do vírus, mantendo assim o loop de fusão não exposto abaixo do domínio B
(Jin e Simmons, 2019). Estes estudos demonstram a importância do domínio B da E2
para o ciclo de replicação viral do CHIKV, como também a neutralização deste alvo por
anticorpos pode prevenir a infecção em modelos in vitro e in vivo.
Diante de tal contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade de um
peptídeo recombinante do envelope de CHIKV expresso em sistema heterólogo em gerar
anticorpos neutralizantes. Desta forma, o uso de técnicas de baixo custo para geração de
insumos biotecnológicos se faz relevante, tendo em vista que até o momento não há
nenhum tratamento ou profilaxia específica para CHIKV.

2.Objetivos

2. Objetivo geral
Avaliar as propriedades imunogênicas do domínio B da proteína de envelope E2 de
CHIKV expressa em sistema procarioto.
2.1 Objetivos específicos
•

Avaliar a o grau conservação da sequência de aminoácidos das proteínas de
envelope e mapear os potenciais epítopos para uso na neutralização do CHIKV;

•

Expressar o peptídeo recombinante em sistema procarioto;

•

Avaliar a conformação da estrutura secundária do peptídeo recombinante;

•

Avaliar o reconhecimento do soro de camundongos infectados por CHIKV frente
ao peptídeo recombinante expresso;

•

Imunizar camundongos Balb/c com o peptídeo recombinante e avaliar a
soroconversão e geração de anticorpos neutralizantes.

3.Material e Métodos
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3.1 Análise do grau de conservação das proteínas de envelope
Os peptídeos de epítopos sobre o CHIKV que foram alvos de estudo são
resultantes do projeto intitulado “Busca por novos epítopos conformacionais voltada
para o desenvolvimento de soroterapia a partir de nanocorpos do tipo VHH para
tratamento de doenças virais agudas tropicais com especial foco em zika, chikungunya e
febre amarela”, processo CNPq 118449/2017-6.
Os genomas para o CHIKV foram obtidos a partir do banco de dados Virus
Pathogen Database and Analysis Resource (ViPR). As regiões de interesse para a busca
por epítopos são as regiões expostas sobre a superfície do vírus formadas a partir da
organização das proteínas de envelope E1 e E2. Como referência para a escolha das
sequências para as análises de conservação e construção dos mapas foram utilizadas as
regiões solúveis das proteínas de envelope que estão depositadas no PDB com ID 3J2W
(Sun et al., 2013). Esta estrutura corresponde à forma madura do vírus e a cadeia A foi
utilizada como referência para E1 e a cadeia M para E2, sendo denominadas como sE1 e
sE2, respectivamente, ao longo deste trabalho. As demais cadeias que se repetem para
formação da unidade assimétrica para a construção da forma biológica das cadeias e
regiões transmembrana foram excluídas.
As sequências obtidas foram então filtradas para remoção de sequências
incompletas, duplicatas e com baixa qualidade utilizando o pacote MAFFT (Katoh e
Standley, 2013) no programa Jalview (Waterhouse et al., 2009). O alinhamento resultante de
sE1 e sE2 foi utilizado para estimar o grau de conservação evolucionária utilizando o ConSurf

2016 (Ashkenazy et al., 2016), o algoritmo do programa ConSurf determina um score de
conservação relativo a partir da variação de cada resíduo de aminoácido em determinada
sequência. Os scores são normalizados pelo programa para que a média seja igual a zero,
assim os valores positivos e negativos denotam o grau de conservação e a variação. Os scores
são então convertidos em uma escala de 1 a 9 (1 para mais variável, 5 para valores medianos
e 9 para mais conservado) de forma a gerar um heatmap sob a superfície molecular para a
visualização das regiões de maior conservação e variação.

3.2 Mapeamento de epítopos
A busca por epítopos foi realizada utilizando o The Immune Epitope Database
(IEDB) (Vita et al., 2014) através da plataforma do ViPR e se deu a partir de informações
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sobre epítopos para a proteína E1 e E2 em células B que foram determinados
experimentalmente e apresentam resultados positivos nos ensaios decorrentes. Também
foi realizada no PDB a busca pela estrutura tridimensional de anticorpos contra o
envelope de CHIKV.
3.3 Expressão do peptídeo
3.3.1 Vetor de expressão
A sequência nucleotídica correspondente ao domínio B da proteína E2 de
envelope do Chikungunya foi sintetizada e clonada no vetor pET22b(+) pela empresa
FastBio© (BR) O plasmídeo foi entregue liofilizado, posteriormente ressuspendido em 20μl
de água ultrapura (autoclavada), conforme recomendações do fabricante .

Figura 5 – Vetor de expressão pET22b(+)

O vetor possui uma calda de Histidina (His-tag) na porção C-terminal, um sítio de trombina e uma sequência
T7. Uma sequência de sinal pelB N-terminal para localização periplasmática potencial. XhoI e NdeI foram
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escolhidas como enzimas de restrição para inserção da sequência do peptídeo recombinante de CHIKV.
ORI – Origem de replicação do bacteriana; AmpR – Gene de resistência ao antibiótico Ampicilina;
Promotor – LacL; f1 origin- Origem de replicação do bacteriófago. Imagem gerada no software SnapGene©
Copyright 2018 GSL Biotech LLC.

3.3.2 Expressão do peptídeo recombinante
O vetor contendo a sequência foi transformado utilizando a cepa SHufflle por
choque térmico em uma proporção de 2 μL de plasmídeo para 98 μL de células Ca+
competentes. Em seguida, a regeneração das células bacterianas foi feita em 1 mL de
meio S.O.C por uma hora a 30ºC em agitação branda. As células foram posteriormente
centrifugadas (centrífuga Eppendorf, modelo 5415 R) a 5000xg por três minutos a 25ºC.
O pellet foi ressuspendido em 50 μL de meio de cultura e inoculados em meio LB sólido
seletivo (contendo 50μg/mL de estreptomicina e 50μg/mL ampicilina) a 30ºC por 15
horas. Posteriormente com uma das colônias isoladas foi realizado o repique em um tubo
de ensaio contendo 5 mL de LB líquido com 50μg/mL de estreptomicina, 50μg/mL de
ampicilina e 10 mmol/L de MgSO4. Os tubos foram incubados sob agitação branda a
30ºC por 12 horas, posteriormente 2,5 mL de cultura foi inoculado em 500 mL de meio
LB líquido contendo 50μg/mL de estreptomicina, 50μg/mL de ampicilina e 10 mmol/L
de MgSO4, incubados sob agitação branda em temperatura de 30ºC.
A

expressão

foi

induzida

com

0.6

mmol/L

de

isopropyl

β-D-1-

thiogalactopyranoside (IPTG, Promega) quando a cultura atingiu OD 0.6 (600nm). Após
a indução, a cultura permaneceu sob agitação branda a 16ºC. Após 24 horas, as células
foram centrifugadas a 5000x g por 10 minutos a 4ºC. O pellet foi então ressuspendido em
20 mL de tampão de lise (50 mmol/L fosfato de sódio, 300 mmol/L NaCl, 40 mmol/L
imidazol pH 8.0) contendo 4 mmol/L phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF, Sigma) e
1% (v/v) Triton X-100. Após a completa dissolução do pellet, foi aplicada a sonicação
(Sonicador de sonda, Fisher Scientific) em um gradiente de amplitude de 20-100% com
intervalos de 20%. Na faixa de 20-60% o processo se repetiu por 2 vezes de 30s em cada
amplitude com intervalos de 30s entre cada pulso; de 80-100% o processo foi repetido
por 2 vezes 15s com intervalos de 45s, sendo posteriormente o lisado de bactérias
centrifugado a 10000xg por 30 min a 4ºC. Alíquotas foram coletadas em diferentes
momentos durante o processo de expressão do peptídeo para análise por gel SDS-PAGE,
sendo estes a indução com IPTG, 24 horas após a indução e as frações solúvel e insolúvel
obtidas após centrifugação do lisado de bactérias. A fração solúvel foi submetida a
purificação em sistema ÄKTA (GE Healthcare) com coluna HisTrap FF Crude (GE
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Healthcare) pré-equilibrada com 20 mL de tampão A (50 mmol/L fosfato de sódio, 300
mmol/L NaCl). A fração ligada a coluna foi eluída utilizando-se um gradiente linear de
imidazol (0 a 0.5 M), de 10-100% a cada 1,5 mL. Os diferentes estágios do processo de
purificação e a fração eluída da proteína foram avaliados por SDS-PAGE 15% e o gel
corado com Coomassie brilliant blue R-250 (Sigma-Aldrich). O peptídeo eluído foi
quantificado pelo método de Bradford. A fração eluída foi dialisada em SnakeSkin™
Dialysis Tubing, 3.5K MWCO Thermo Scientific™ com tampão fosfato-citrato pH 5,0.
3.4 Dicroísmo circular (DC)
Os espectros de DC do peptídeo recombinante foi obtido após a diálise da fração
solúvel, descrito anteriormente, em um espectropolarímetro JASCO810 (JASCO Inc.,
Tokyo, Japan - alocado no Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Ribeirão Preto – USP). Cada espectro de DC acumula quatro varreduras a 50
nm/min com uma fenda de 1 nm de largura e resposta de 1 segundo. Os espectros de UV
distante da proteína recombinante (0,2 mg/mL) foram coletados entre 190-250 nm
(tampão 20 mmol/L fosfato/citrato, pH 5, dialisado por 12 horas) para o monitoramento
da estrutura secundária. O espectro foi corrigido para as contribuições dos tampões e
convertidos para MRE (mean residue ellipticity) em deg.cm2.mol-1, definido como:
𝑀𝑅𝐸 =

𝑀𝜃𝜆
10𝑑𝑐𝑟

Onde M é a massa molecular da proteína, θλ é o valor obtido a partir da medida
em milidegree, d é o caminho óptico em cm, c é a concentração da amostra de proteína
em mg/mL e r é o número estimado de resíduos de aminoácidos na proteína analisada
(Kelly e Price, 1997). O resultado foi plotado na plataforma online BeStSel (Micsonai et
al., 2015, 2018), para verificação da porcentagem de cada tipo de estrutura secundária.
3.5 Predição da estrutura secundária a partir a partir de simulação molecular
O programa gmx do_dssp (Dictionary of Secondary Structure of Proteins)
(Kabsch e Sander, 1983), permite quantificar as diferentes estruturas secundárias de uma
proteína a partir da estrutura tridimensional conhecida. Utilizando das características
geométricas e comportamento dos aminoácidos expostos a solventes e das coordenadas
atômicas das ligações de hidrogênio entre os átomos. O programa utiliza a estrutura
tridimensional de uma molécula conhecida para então através de um algoritmo obter a
estrutura secundária mais provável dado a sua estrutura. O programa avalia a posição dos
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átomos na proteína e, posteriormente, calcula a energia de ligação de hidrogênio entre
eles. A partir disso, o algoritmo possibilita definir a melhor ligação de hidrogênio para
cada átomo, e determinar o tipo de estrutura secundária na proteína. Foi gerada uma
trajetória de 100 ns a partir do modelo utilizado anteriormente 5ANY, a partir da trajetória
gerada pelo programa dos aminoácidos em solução o algoritmo define as porcentagens
das estruturas secundárias mais prováveis na molécula.
3.6 Avaliação sorológica
Para avaliar a capacidade do peptídeo recombinante em gerar uma resposta
sorológica, foram utilizados três camundongos machos Balb/c com 6 semanas. Foram
realizadas 4 imunizações com intervalo de 7 dias em cada camundongo. As imunizações
foram administradas via intraperitoneal utilizando 30 µg do peptídeo, sendo a primeira
imunização realizada com adjuvante de Freund’s completo e as outras três imunizações
utilizando o adjuvante de Freund’s incompleto. Após o fim das imunizações foi obtido
um pool de soro dos camundongos imunizados.
3.6.1

Avaliação da resposta imune de camundongos Balb/C imunizados

A resposta de anticorpos dos camundongos por imunização com o peptídeo
expresso foi avaliada por ELISA. Para isso, placas 96 poços do tipo Nunc-MaxiSorp
(eBioscienc -EUA) foram adsorvidas com 50µl do peptídeo expresso na concentração de
1µg/ml com tampão carbonato-bicarbonato a 0,05M (pH 9,6). A placa foi incubada a 4°C
por 16 horas. Após a incubação, a placa foi lavada por 3 vezes com 150 µL de tampão
PBS 1X pH= 7,4 + Tween 0,05% para a adição de 150 µL de Solução Bloqueio 5% (5%
Leite desnatado – Molico + PBS 1X pH= 7,4), seguida de incubação em câmara úmida
por 4 horas a 4°C. Após isso, a placa foi novamente lavada 3X com PBS 1X pH= 7,4 +
Tween 0,05%. O pool de soro foi titulado em Solução Bloqueio de 1/10 a 1/10000,
dispostos em duplicada na placa e submetidos a incubação a 37°C por 1 hora.
Novamente, a placa foi lavada 4X com PBS 1X pH= 7,4 + Tween 0,05%. Em
seguida, foram adicionados 50µL do anticorpo secundário conjugado à peroxidase (AntiMouse IgG) na diluição 1:2000 e incubado por 1 hora em câmara úmida a 37ºC.
Após 1 hora, a placa foi lavada novamente 5X com PBS 1X pH= 7,4 + Tween
0,05%. Foram adicionados 50 µL do substrato TMB e incubado em câmara úmida a 37ºC.
Após 15 minutos, foram adicionados à reação de cada poço 50 µL de HCl 1N, seguido de
leitura imediata no comprimento de onda de 450nM, filtro de referência 620nM.
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3.7 Teste de neutralização por redução de plaque (PRNT)
Para avaliar a capacidade de neutralização dos anticorpos gerados pela imunização
dos camundongos com peptídeo expresso foi realizado o teste de neutralização por
redução de 50% das placas virais (PRNT50). Assim, 4x105 células Vero foram semeadas
em placas de 24 poços e incubadas por 24 horas a 37ªC em 5% de CO2. Os soros foram
titulados (1/2,5 até 1/20) e adicionados ao CHIKV em quantidade constante de 5,75x105
PFU, valor de vírus definido após titulação viral. O soro utilizado foi aquecido a 56°C
por 1 hora para inativação de proteínas do sistema complemento. Para que ocorresse a
neutralização, incubou-se a mistura do soro juntamente com o vírus por 1 hora a 37°C.
Em seguida, sobre a monocamada de células Vero, foram adicionados 100μl das misturas
soro-vírus aos poços da placa em duplicata. Como controle foi positivo foi adicionado
somente de 5,75x105 PFU do vírus ao poço, e como controle de viabilidade celular foi
adicionado 100µL de meio DMEM. A placa foi incubada por 1 hora a 37°C sob agitação.
Posteriormente, adicionou-se sobre as monocamadas celulares, 2ml de DMEM (Gibco –
Life technologies™) contendo 2% de carboximetilcelulose (CMC) e 2% de soro fetal
bovino (SFB) (Vitrocell, Brasil), seguido de incubação por 4 dias a 37°C em 5% de CO2.
Ao final, fixaram-se as células removendo o meio contendo CMC e adicionando 2ml de
solução formaldeído a 10% em PBS, seguido por incubação de 2 horas e descarte do
sobrenadante. As células foram coradas com 1ml de cristal violeta a 1% por 1 hora. As
placas virais, ou seja, os espaços circulares formados na monocamada celular devido a
morte celular pela infecção viral, foram contadas e uma média entre os poços foi obtida.
Comparou-se este resultado a média obtida em orifício com o controle-viral, definindose assim a porcentagem de neutralização para cada diluição do soro.

4.Resultados e Discussão
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4.1 Avaliação do grau de conservação evolucionário
O alvo inicial é a proteína de envelope que forma a superfície do vírus, ou seja,
busca-se a neutralização do vírus antes que ocorra o processo de infecção. A escolha das
regiões para a construção dos peptídeos foi realizada a partir do levantamento de
múltiplos fatores como regiões expostas sobre a superfície do vírus que são conservadas,
regiões que são alvos de epítopos e outras propriedades estruturais.
A partir do ViPR foram obtidas 4228 e 1351 sequências para as proteínas E1 e
E2, respectivamente. Após as etapas de remoção de sequências incompletas e redundantes
e, daquelas que levavam à baixa qualidade de alinhamento e seleção dos correspondentes
às sequências sE1 e sE2, restaram apenas 171 e 83 sequências, respectivamente. A matriz
de alinhamento foi utilizada como entrada para estimar o grau de conservação
evolucionária onde os valores obtidos estão demonstrados na Figura 6. É possível observar
a presença nas proteínas de envelope tanto de regiões sequenciais de aminoácidos
conservados quanto varáveis.
Figura 6 - Resultados do cálculo para estimação do grau de conservação
evolucionária realizado com o programa Consurf

Figura 6 - Resultados do cálculo para estimação do grau de conservação evolucionária realizado
com o programa Consurf onde as barras correspondem aos scores normalizados para as
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sequencias sE1 (top) e sE2 (bottom). As cores são resultado da aplicação de um gradiente cianobranco-marrom entre os números 1 e 9 com o ponto médio em 5 sob os dados gerados a partir da
transformação realizada pelo algoritmo do Consurf para visualização da superfície molecular
gerando índices entre 1 (variável) e 9 (conservado).

A partir dos dados gerados com o grau de conservação dos aminoácidos foi
realizado o mapeamento destes sob a superfície dos picos virais do CHIKV. Como
observado na figura 7, as sequências contínuas de aminoácidos conservados apresentam
uma outra sequência conservada próxima e o mesmo pode ser observado para as
sequências variáveis.
Resíduos de aminoácidos críticos para a retenção da função de uma proteína estão
associados a uma baixa variabilidade de sua sequência de aminoácidos. Assim, regiões
que possuam sequências de baixa variabilidade quanto aos diferentes tipos de
aminoácidos, representam alvos importantes para o desenvolvimento de terapias baseada
em epítopos, tendo em vista estes epítopos se manterem constantes em diferentes estágios
do ciclo replicativo do patógeno (Bui et al., 2007).
O CHIKV é um vírus altamente conservado quando comparado com outros vírus,
como HIV, influenza e hepatite que são altamente variáveis. As sequências de envelope
de diferentes linhagens de CHIKV são 95-99,9% conservadas. O CHIKV apesar de
apresentar quatro linhagens genéticas distintas classificadas com base em E1, possui
apenas um único sorotipo (Erasmus, Rossi e Weaver, 2016b).
A proteína E2 do CHIKV além de ser conservada entre as diferentes linhagens do
vírus, é também entre outros Alphavirus, como; ONNV, MAYV, RRV e SFV. A
similaridade da sequência de aminoácidos, MAYV é 60%, ONNV é 86% e SFV e RRV
são 57,6% idênticos ao CHIKV (Fox et al., 2015; Kim et al., 2019). A característica de
possuir o envelope altamente conservado o torna um alvo atrativo para neutralização com
anticorpos.
Tendo em vista estes fatores, a seleção de uma região conservada para o
desenvolvimento de terapias baseada em epítopos pode vir a ser eficaz em fornecer
proteção de amplo espectro e evitar o escape do vírus.
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Figura 7 - Localização dos monômeros sE1 e sE2.

Figura 7 – Localização dos monômeros sE1 (verde) e sE2 (ciano) em um dos picos ( tradução do
inglês spike) formados pelo arranjo de três heterodímeros sE1/sE2 sobre a superfície do vírus e
mapeamento a partir da análise de conservação onde as cores são resultado da aplicação de um
gradiente ciano-branco-marrom entre os números 1 (variável) e 9 (conservado) com o ponto
médio em 5 sob os dados gerados a partir da transformação realizada pelo algoritmo do Consurf.
As localizações dos monômeros sE1 e sE2 são exemplificadas nos painéis A e C como estruturas
secundárias e superfícies, respectivamente. Os respectivos mapas de conservação encontram-se
nos painéis B e D.

4.2 Mapeamento dos epítopos obtidos a partir de banco de dados sobre a
superfície viral
A interação entre um anticorpo e seu antígeno é o passo central para que ocorra a
resposta imune humoral. Os anticorpos ligam-se aos seus antígenos correspondentes em
locais denominados determinantes antigênicos ou epítopos, conforme definição (Jerne,
1960). A localização de um epítopo pode ser essencial no desenvolvimento de aplicações
biomédicas na geração de anticorpos, como vacinas, kits de diagnóstico e imunoterapia
(Irving, Pan e Scott, 2001; Rubinstein et al., 2008). Deste modo, determinar a localização
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de epítopos conhecidos auxiliam na escolha de um alvo molecular que possa reter a
estrutura e a função de um epítopo nativo, reduzindo o número de experimentos e
consequentemente o tempo e o custo do processo.
Em relação a busca por epítopos em banco de dados, não há vasta informação
estrutural no PDB em relação aos complexos formados entre as proteínas de envelope do
CHIKV com anticorpos. A única entrada disponível no memento da consulta tem o ID
5ANY (Fox et al., 2015).
O mapeamento da superfície para os epítopos a partir do banco de dados encontrase na Figura 8, onde é possível observar que as regiões alvo de anticorpos concentramse entre domínio A e B da sE2. Os dados na literatura apontam que o domínio B é bastante
flexível. Esta flexibilidade está relacionada à exposição do peptídeo de fusão na E1 e é
modulada pela ligação de anticorpos no domínio B, o que compromete a exposição do
peptídeo de fusão (Sun et al., 2013), consequentemente não ocorre a mudança
conformacional necessária em E1 para a liberação do material genético viral para o
citoplasma (Jin e Simmons, 2019). Um outro mecanismo que pode levar a neutralização
por estes anticorpos é impedir a ligação do vírus com o receptor do hospedeiro utilizado
para infecção, como demonstrado na literatura que o local de contato entre o Mxra8 e
glicosaminoglicanos fica no domínio B de E2 localizado no pico viral (Kumar et al.,
2020).
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Figura 8 – Mapeamento de epítopos de células B em uma espícula de CHIKV.

Figura 8 –Mapeamentos correspondem às regiões que são resíduos detectados como epítopos de
células B (em marrom).

Portanto, os dados tanto da análise de conservação e do mapeamento de epítopos
demonstram que o domínio B é um alvo conservado e antigênico do envelope dos
Alphavirus e pode ser utilizado para o desenvolvimento de terapia de anticorpos de amplo
espectro.
4.3 Expressão do peptídeo recombinante
Os sistemas procarióticos são comumente utilizados para expressar proteínas
recombinantes, incluindo antígenos de CHIKV, como foi demonstrada a expressão da
proteína E2 (Tripathi, Nagesh K, Priya e Shrivastava, 2014; Tripathi, Nagesh K., Priya e
Shrivastava, 2014). Essas plataformas apresentam vantagens de serem simples, rápidas e
econômicas. Devido à presença de pontes dissulfeto no peptídeo alvo, foi utilizada a cepa
E. coli SHuffle para expressão. Esta cepa é específica para expressão de proteínas com

42
ligações dissulfeto em seu citoplasma, pois possui mutações para permitir a oxidação das
cisteínas no citoplasma, através do knocking out das redutases glutaredoxin e thioredoxin
(trx e grx), além de possuir integrado ao seu cromossomo uma isomerase de ligação
dissulfeto sem sequência de sinal, DsbC (Lobstein et al., 2012).
A linhagem de E. coli SHuffle foi transformada com o plasmídeo pET22b(+)
contendo a sequência de interesse. Após a expressão, as células bacterianas foram lisadas
para obtenção de um extrato solúvel que foi submetido a purificação em sistema ÄKTA
(GE Healthcare) com coluna HisTrap FF Crude (figura 9), o que permitiu a obtenção do
peptídeo majoritariamente purificado. A figura 10 mostra o gel de SDS-PAGE 15%
atestando que o peptídeo de interesse foi eficientemente expresso após 24 horas de
indução com IPTG. Na figura pode-se observar a presença de uma banda de
aproximadamente 11kda, que representa o peptídeo com His-tag e um sítio de clivagem
de trombina.
Figura 9 - Cromatograma de purificação da proteína de CHIKV/ Expressão 400
mL, 16ºC, 24 horas. Cromatograma da purificação em coluna de níquel em sistema
ÄKTA fast protein liquid-chromatography (FPLC).
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Figura 10 - Eletroforese em gel desnaturante da proteína recombinante do envelope do
CHIKV.
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Figura 9 - Gel de SDS-PAGE 15% corado com Coomassie Brilliant Blue. (1) Marcador de peso
molecular BIO-RAD Precision Plus ProteinTM Dual Xtra Standards. (2 - 250 kDa); (2) Meio
antes da indução com IPTG; (3) Meio após 24 horas de incubação com IPTG; (4) Extrato
insolúvel; (5) Extrato solúvel; (6) Flowthrough. (7) Wash; (8) Proteína majoritária após
purificação por cromatografia de afinidade em coluna de níquel;

Foi demonstrado previamente que a proteína E2 expressa em sistema procarioto é
capaz de gerar anticorpos quando utilizada na imunização de coelhos (Tripathi, Nagesh
K, Priya e Shrivastava, 2014), como também sua utilização em ensaios diagnósticos
(Bagno et al., 2020; Fumagalli et al., 2018).
Um estudo também demonstrou que a utilização de subunidades da proteína E2,
como o domínio B com a sequência do conector β, presente entre o domínio A e B, foi
capaz de gerar anticorpos neutralizantes (Weber, Büchner e Schnierle, 2015a). Assim, os
resultados obtidos em consonância com os dados da literatura corroboram com a
utilização do peptídeo expresso para a geração de anticorpos potencialmente
neutralizantes.
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4.4 Avaliação da estrutura secundária do peptídeo expresso por dicroísmo
circular
O dicroísmo circular (DC) é um excelente método para avaliar a estrutura
secundária, propriedades de enovelamento e ligação de proteínas. O DC é definido como
a absorção desigual de luz polarizada circularmente para direita e esquerda. Um feixe de
luz tem campos elétricos e magnéticos dependentes do tempo associados a ele. Quando a
luz polarizada passar por prismas, seu campo elétrico (E), oscilará sinusoidalmente em
um único plano. Quando vista de frente, a onda senoidal pode ser entendida como a
resultante de dois vetores de igual comprimento, que traçam círculos, um que gira no
sentido horário (ER) e outro no sentido anti-horário (EL). As duas ondas polarizadas
circularmente têm existência física (Beychok, 1966; Greenfield, 2007).
Após a etapa de purificação do peptídeo e diálise em tampão fosfato-citrato pH
5,0 foram realizados os experimentos de DC para avaliar a integridade da estrutura
secundária do peptídeo recombinante expresso. Como observado na figura 11 os
espectros de UV distante da proteína recombinante coletados entre 190-250 nm.
Figura 11 – Espectro de dicroísmo circular no UV distante em pH 5,0
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Figura 11 - Espectro de dicroísmo circular UV-distante do peptídeo expresso do envelope do
CHIKV. Espectro de dicroísmo circular oriunda da proteína purificada do extrato solúvel e
dialisada para tampão fosfato citrato 20mM, pH: 5.

Posteriormente, utilizou-se da plataforma online BeStSel (Micsonai et al., 2015,
2018), que permite a análise de dados em diferentes formatos, incluindo os gerados pelos
programas de DC. A plataforma possibilita analisar os dados por diferentes algoritmos e
comparar em bancos de dados os espectros gerados com estruturas bem descritas por
cristalografia de Raio-X e DC. Os resultados gerados foram então plotados na plataforma
e as porcentagens geradas são demonstradas na tabela 1. Tal resultado destaca que o
peptídeo expresso se encontra dobrado, e sua utilização para imunização pode gerar
anticorpos para epítopos não linearizados.
Tabela 1 - Porcentagens da estrutura secundária obtida a partir da espectroscopia do
dicroísmo circular atribuídas pelo BeStSel.
Estrutura Secundária

Porcentagem (%)

α-hélice

1,2

β-folhas

37,4

Turns

15,6

Outros

45,8

Para comparar o enovelamento do peptídeo expresso obtido do DC, foi utilizado
o programa dssp para quantificar as estruturas secundárias do peptídeo corresponde que
possui estrutura tridimensional depositada PDB ID 3J2W. Os programas automáticos de
predição de estrutura secundária tentam atribuir estrutura secundária de maneira
consistente e são construídos para explorar as regularidades associadas às estruturas
periódicas, como por exemplo os ângulos diédricos (φ, ψ). Assim, a partir dos 100 ns
gerados pelo programa gmx do_dssp de predição de estrutura secundária, foi possível
definir a estrutura de cada resíduo de aminoácido da proteína em solução, conforme
demonstrado na Figura 12.
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Figura 12 – Predição da estrutura secundária de cada resíduo de aminoácido em
solução ao longo da simulação por meio do programa gmx do_dssp.

Figura 12 - As cores correspondem a estrutura secundária assumida de cada resíduo de
aminoácido nos 100 ns de simulação.

A partir dos dados gerados, também foi possível determinar as porcentagens das
estruturas secundárias do modelo tridimensional, bem como comparar com as
porcentagens advindas da análise do dicroísmo circular gerado a partir da proteína solúvel
da expressão em SHuflle (tabela 2). Observa-se uma similaridade nas porcentagens de
folhas β geradas a partir do dicroísmo circular com o comportamento predito para ele.
Apesar das diferenças encontradas na quantidade α-hélice, vale ressaltar que a plataforma
BeStSel possui uma maior fidelidade em diferenciar folhas β, podendo não diferenciar αhélice e classificar como outros (Micsonai et al., 2015, 2018).
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Tabela 2 - Porcentagens da estrutura secundária obtida a partir da espectroscopia do
dicroísmo circular (195-250 nm) em comparação com a predição gerada pelo programa
gm do_dssp.
Estrutura Secundária

Porcentagem (%)
BeStSel

DSSP

α-hélice

1,2

19

β-folhas

37,4

48

Turns

15,6

6

Outros

45,8

28

Bends

*

18

3-Helix

*

0,8

Análise realizada na plataforma online BeStSel. Resultado gerado a partir do espectro de
dicroísmo circular UV-distante oriunda da proteína purifica do extrato solúvel e dialisada
para tampão fosfato-citrato 20mM, pH: 5. DSSP – Dictionary of Secondary Structure
Protein. Resultado gerado a partir da simulação de dinâmica molecular. * A plataforma
BeStSel não inclui na classificação estruturas bends e 3-Helix.
A vasta maioria de estruturas cristalográficas de anticorpos complexados com
antígenos mostra a existência de vários pontos de contato entre o antígeno e o anticorpo.
Isso ocorre, pois comumente os pontos de contato são com aminoácidos que não são
contíguos na sequência do antígeno, mas estão próximos na proteína dobrada. A grande
maioria dos determinantes antigênicos reconhecidos por anticorpos e células B são
conformacionais (Goding, 1996; Laver et al., 1990). Tais resultados do DC são
importantes e sugerem que o peptídeo expresso se encontra dobrado e possivelmente
assumindo a conformação similar a estrutura nativa.
4.5 Avaliação Sorológica
4.5.1 Avaliação da resposta sérica de camundongos infectados com CHIKV ao
peptídeo de CHIKV
Para realização dos testes sorológicos, primeiro foi realizado um teste para avaliar
a capacidade do peptídeo em diferentes concentrações de aderir a placa utilizando como
marcação o anticorpo anti-histag. Como observado na figura 13 em concentrações
superiores a 0,25 µg era possível detectar o peptídeo recombinante de maneira eficiente.
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Figura 13 - Avaliação da resposta anti-histag ao peptídeo de CHIKV
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Sete concentrações de revestimento (16, 4, 2, 1, 0,5 0,25 μg/mL) foram testados em placas
de ELISA de alta ligação utilizando Anti-His

A fim de avaliar o reconhecimento de imunoglobulinas G séricas de camundongos
imunizados com o vírus Chikungunya frente ao peptídeo recombinante expresso,
comparando-as com a proteína E2 de CHIKV adquiridos de forma comercial, realizou-se
um ensaio de ELISA indireto. Para isso, utilizou-se a titulação dos soros de 1/100 a 1/800,
em triplicata, com sete concentrações de revestimento (0,125, 0,25, 0,5, 1, 2 μg/mL). Os
resultados obtidos demonstram um reconhecimento similar entre os soros nas diferentes
concentrações de revestimento do peptídeo, porém melhor nas concentrações de 1 e 2
μg/mL (figura 14). Demonstrando assim que o peptídeo expresso manteve sítios
antigênicos que foram reconhecidos por anticorpos gerados a partir da infecção do
camundongo com o vírus.
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Figura 14 - Avaliação da resposta sérica de camundongos infectados com CHIKV
ao peptídeo de CHIKV.
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Figura 14 - Cinco concentrações de revestimento (0,125, 0,25, 0,5, 1, 2 μg/mL) foram testados
em placas de ELISA de alta ligação com soro titulado entre 1/200-800.

Embora a proteína E2 tenha apresentado um reconhecimento maior pelos soros,
vale ressaltar que o peptídeo expresso possui apenas 60 aminoácidos da sequência de
CHIKV, em relação aos 423 aa da proteína E2 total, assim era esperado o resultado,
devido a sequência total possuir um número maior de sítios antigênicos.
Além de em uma infecção natural, com um patógeno, os anticorpos desenvolvidos
possuem alto grau de hiper mutações somáticas levando a ampla reatividade e auto
reatividade às proteínas do hospedeiro (Kumar et al., 2018; Liu et al., 2015; Patil et al.,
2016). Assim a utilização de subunidades menores para geração de anticorpos pode
também levar a obtenção de anticorpos mais específicos.
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4.5.2 Avaliação da resposta sorológica dos camundongos imunizados com o
peptídeo recombinante
Foi realizado um teste sorológico para determinar os títulos de anticorpos após a
imunização dos camundongos com o peptídeo recombinante. Como observado na figura
15 o reconhecimento do soro dos camundongos imunizados foi alto até no título de
1/10000. Estudos anteriores demonstraram a capacidade de diferentes construções de
proteínas contendo o domínio B ou o peptídeo do domínio B com o conector β de
elicitarem anticorpos específicos na imunização de camundongos (Weber, Büchner e
Schnierle, 2015b). Porém os resultados obtidos demonstram pela primeira vez o peptídeo
contendo apenas a sequência do domínio B elicitando altos títulos de anticorpos
específicos.
Figura 15 - Avaliação da resposta sérica de camundongos imunizados com o peptídeo de
CHIKV.
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Figura 15 - Utilizando 1 µg do peptídeo para sensibilização da placa foi avaliada a resposta
sorológica desenvolvida por camundongos imunizados com o peptídeo recombinante.

4.5.3 Teste de neutralização por redução de plaque (PRNT)
O teste de neutralização por redução de plaque foi realizado para avaliar a
capacidade neutralização dos anticorpos gerados a partir da imunização de camundongos
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Balb/c com a proteína expressa. O teste consiste na comparação entre o número de
plaques formados pelo vírus sem a adição do soro com a o número de plaques formados
com a adição de diferentes concentrações do soro para determinar a porcentagem de
neutralização. Os resultados obtidos estão na figura 16, onde é possível observar que o
soro na diluição 2,5 reduziu em 55% o número de plaques em relação ao controle viral.
De tal forma, os anticorpos gerados a partir do peptídeo recombinante
apresentaram neutralização. Embora o soro hiper imune dos camundongos imunizados
não tenha apresentado uma alta concentração de anticorpos neutralizantes, ressalta-se que
ainda é um resultado promissor, tendo em vista que em tal soro existe uma variedade de
anticorpos com especificidades e afinidades diversas, mas atesta a capacidade do antígeno
utilizado em gerar anticorpos neutralizantes.
Estudos prévios também demonstraram que mesmo anticorpos monoclonais
específicos contra o domínio B da E2 de RRV podem apresentar uma neutralização
reduzida in vitro, porém, quando administrados em camundongos infectados com CHIKV
apresentarem capacidade protetiva semelhante a de anticorpos altamente neutralizantes
(Powell et al., 2020). Isso pode ocorrer pela limitação da técnica que só permite avaliar a
neutralização quanto a entrada do vírus na célula, e como demonstrado, anticorpos
neutralizantes contra o domínio B podem impedir também o brotamento do vírus e
estimular a citotoxicidade mediada por anticorpos (Fox et al., 2015).
Figura 16 - Teste de neutralização por redução de plaque a partir do soro de
camundongos Balb/c imunizados com a proteína recombinante expressa.
Controle Celular

Controle Viral

1/2,5

Monocamada constante de 4x105 células Vero semeadas em orifícios de placas com 24 poços.
Controle Viral: somente o vírus em quantidade de 5,75x104 PFU. Controle celular: meio de
cultura. Diluições dos soros em presença do vírus em quantidade constante de 5,75x104 PFU.

A terapêutica baseada em anticorpos monoclonais (mAb) são uma forma de
tratamento eficaz quando vacinas ou tratamentos específicos não estão disponíveis
(Pelfrene et al., 2019), como o CHIKV . A terapia com anticorpos possui várias
vantagens, pois seu uso é seguro na população de alto risco, como: imunossuprimidos,
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mulheres grávidas e idosos. Além de ser capaz de fornecer proteção rápida (Sparrow et
al., 2017).
De modo geral, foi possível obter o peptídeo recombinante de CHIKV que
apresenta estrutura secundária e é reconhecido por anticorpos gerados contra o vírus
nativo. O peptídeo ainda demonstrou alta imunogenicidade e mostra-se promissor para o
uso no desenvolvimento de terapias baseada em anticorpos para CHIKV, um vírus que
causa alta morbidade e não possui tratamento.

5.Conclusão
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✓ Definiu-se uma região dentre as proteínas de envelope do CHIKV como alvo a
ser expresso que apresenta sequências de resíduos de aminoácidos conservados.
Esta região alvo de anticorpos neutralizantes e se expõe na superfície do vírus;
✓ O peptídeo recombinante expresso apresenta estrutura secundária avaliada por
dicroísmo circular e é reconhecido pelo soro de camundongos infectados por
CHIKV;
✓ A imunização de camundongos Balb/c com o peptídeo recombinante foi capaz de
elicitar anticorpos
✓ O soro de camundongos Balb/c imunizados com o peptídeo recombinante
expresso mostrou-se neutralizante contra o vírus CHIKV;
✓ O peptídeo recombinante expresso apresenta potencial para uso no
desenvolvimento terapias baseadas em anticorpo.
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