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RESUMO 

SOUSA, P. A. V. M. Utilização do sistema SFV em macrófagos. 2015 72 f. Dissertação 

(Mestrado em Biotecnologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2015. 

A raiva é uma antropozoonose e causa a morte de 55 mil pessoas anualmente no mundo. 

Frente a essa realidade, é importante o desenvolvimento de novos métodos eficazes e de baixo 

custo para obtenção de vacinas contra o vírus da raiva. Neste trabalho foi utilizado um sistema 

genético derivado do Vírus da Floresta de Semliki (SFV) carregando RNA para expressão 

gênica da glicoproteína do vírus da raiva (RVGP) e da proteína verde fluorescente de água 

viva (GFP), a título de controle do experimento. Para isso, lotes de partículas virais de SFV-

RVGP e SFV-GFP foram obtidos em células BHK-21 e quantificados através de qRT-PCR. 

Posteriormente, foram realizados ensaios de infecção avaliando diferentes relações partícula 

viral:célula tanto com vírus ativado e não ativado em duas linhagens de macrófagos murinos 

IC-21 e J774A-1. A expressão da proteína RVGP foi avaliada pelo teste de 

Imunofluorescência Indireta (IFI) cujos resultados apresentaram positividade em ambas as 

linhagens infectadas tanto com o vírus ativado como não ativado, incluindo os controles 

negativos, sugerindo uma autofluorescência natural dessas células, sendo confirmados 

posteriormente por Citometria de Fluxo, corroborando com a hipótese de autofluorescência 

destas linhagens. Já a expressão da proteína GFP foi analisada por microscopia de 

fluorescência e posteriormente analisada por Citometria de Fluxo em ambas as linhagens, 

onde também nos deparamos com resultados inconclusivos devido a fluorescência natural 

destas células. Sabe-se que a entrada do vírus SFV em células de mamíferos ocorre após 2 

horas da infeção com o vírus. Com a dificuldade técnica em detectar a expressão das proteínas 

nos macrófagos, devido a sua autofluorescência, realizamos então um experimento onde o 

vírus no sobrenadante celular foi quantificado após a infecção. Neste experimento os vírus 

SFV-RVGP e SFV-GFP foram titulados por PCR quantitativa em diferentes momentos após a 

infecção. Após extraído o RNA viral do sobrenadante celular, os títulos virais foram 

estabelecidos e indicaram que até as 72 horas pós infecção a titulação viral se manteve com o 

mesmo valor inicial, sugerindo que não houve entrada dos vírus na célula por transdução ou 

por fagocitose. 

 

Palavras-chaves: Sistema SFV. Macrófagos. Transdução. Expressão de RVGP. Expressão de 

GFP. 



 

 

ABSTRACT  

SOUSA, P. A. V. M. Utilization of SFV system of macrophages. 2015 72 p. Masters thesis 

(Biotechnology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2015. 

 

Rabies is a anthropozoonosis and causes the death of 55,000 people worldwide each year. 

Facing this reality, it is important to develop effective new methods and inexpensive to obtain 

vaccines against the rabies virus. In this work we used a genetic system derived from the 

Semliki forest virus (SFV) carrying RNA for gene expression of the rabies virus glycoprotein 

(RVGP) and green fluorescent protein of living water (GFP), by way of experiment control. 

For this reason, lots of virus particles SFV-RVGP and SFV-GFP were obtained in BHK-21 

cells and quantified by qRT-PCR. Subsequently, infection tests were conducted to evaluate 

different ratios viral particle:cell, both with activated and not activated virus strains in two 

murine macrophages IC-21 and J774A-1. The expression of RVGP protein was assessed by 

indirect immunofluorescence test (IFI) and the results were positive in both strains infected 

with both activated as disabled viruses, including negative controls, suggesting a natural 

autofluorescence of these cells, and later confirmed by Cytometry Flow, supporting the 

hypothesis autofluorescence of these strains. But the expression of GFP protein was analyzed 

by fluorescence microscopy and subsequently analyzed by Flow Cytometry in both strains, 

which also faced with inconclusive results due to natural fluorescence of these cells. It is 

known that the input of the SFV virus in mammalian cells occurs after 2 hours of infection 

with the virus. With the technical difficulty of detecting the expression of proteins in 

macrophages, due to its autofluorescence, then conducted an experiment where the virus in 

cell supernatant was quantitated after infection. In this experiment, the RVGP-SFV-GFP virus 

and SFV were titered by quantitative PCR at different times after infection. After viral RNA 

extracted from the cell supernatant viral titers were established and indicate that by 72 hours 

post-infection viral titer remained at the same initial value, suggesting that there was no entry 

of virus into the cell by transduction or by phagocytosis. 

 

Keywords: SFV system. Macrophages. Transduction. RVGP expression. GFP expression. 
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1 INTRODUÇÃO 

O laboratório de Imunologia Viral localizado no Instituto Butantan possui um extenso 

e importante histórico em estudos para o desenvolvimento de vacinas contra o vírus da raiva e 

consequentemente de sua doença, capaz de dizimar milhares de pessoas mundialmente e ser 

responsável por enormes gastos econômicos. Por isso diversos projetos foram ali desenhados 

a fim de desenvolver um método eficaz e de baixo custo.  

Um dos estudos elaborado e realizado com tal intuito teve por principal objetivo 

avaliar o sistema SFV, um sistema genético capaz de gerar partículas virais que carregam o 

RNA contendo a informação da proteína que se quer expressar, nesse caso a glicoproteína do 

vírus da raiva (RVGP) como vetor de imunização contra raiva e proteína verde fluorescente 

(GFP), a título de controle de experimento. Através de injeções intraperitoneais, 

camundongos foram eficientemente imunizados contra o vírus da raiva (ASTRAY, R. et al., 

2014). Constatação possível após o desafio desses animais. Assim, para responder à questão 

sobre qual linhagem celular do organismo fora responsável pela eficiente imunização, 

macrófagos murinos foram infectados ex-vivo por SFV-GFP. Os resultados demonstraram que 

não houve fluorescência desses macrófagos nos ensaios.  

O Semliki Forest Virus é um eficiente veículo de entrega gênica tanto in vitro como in 

vivo, e por esse fato ele é amplamente utilizado como um vetor. Tem como grande vantagem 

o fato dos mesmos estoques de partículas de vírus-deficientes utilizados para infectar as 

linhagens de células em cultura in vitro pode também ser aplicada in vivo, sem qualquer 

purificação ou concentração adicional (LUNDSTROM, K., 2001). Esse sistema é capaz de 

alcançar bons níveis de expressão e seu principal ponto positivo é sua versatilidade, pois pode 

expressar proteínas diversas em linhagens que sejam específicas para cada uma.  

A desvantagem da aplicação do sistema baseado no SFV, especialmente para a 

produção em larga escala, é que a produção de estoque de vírus é relativamente cara. Os 

custos elevados estão relacionados com o processo de transcrição in vitro. Sendo que 

tentativas para facilitar e reduzir os custos de produção desses vírus são introduzidos 

constantemente através do desenvolvimento de novos sistemas baseados no SFV (POLO et 

al., 1999). Outra preocupação tem sido a segurança relacionada ao SFV, especialmente para a 

produção em larga escala, que obviamente requer grandes volumes de vírus. Mas com 

abordagem atual utilizada para o SFV, os riscos são bastante baixos, ainda mais se comparado 

a outros sistemas semelhantes. 
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Esse sistema tem sido testado em várias linhagens celulares e também em 

camundongos. Nestes animais imunizados com SFV recombinantes carregando o gene da 

glicoproteína rábica (RVGP) apresentaram produção de anticorpos anti-RVGP (ASTRAY, R. 

et al., 2014). Dessa forma, pretendemos testar o sistema SFV-RVGP em macrófagos in vitro, 

mimetizando o que possivelmente ocorreria nos animais imunizados. É ainda nossa 

expectativa observar como as partículas virais são internalizadas nessas culturas, se através de 

um processo de transdução ou de fagocitose.  

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Macrófagos  

Macrófagos são células efetoras circulantes capazes de fagocitar e destruir 

eficientemente micróbios e secretar citocinas que estimulam inflamação (ABBAS et al., 

2008). Estão presentes em tecidos linfoides e não linfoides. Estas células exercem diversas 

funções na resposta imune como regulação da homeostase, apresentação de antígenos aos 

linfócitos e produção de fatores de crescimento (GEISSMANN  et al., 2010; GORDON, 

2002).  

De modo geral, os macrófagos identificam e reagem a diferentes tipos de moléculas, 

patógenos e antígenos, além disso, também respondem a diferentes tipos de desequilíbrios 

fisiológicos que podem ser desde uma injúria tecidual até uma infecção (LIDDIARD et al., 

2011). Macrófagos são dotados de diversos tipos de receptores de reconhecimento de padrão 

(lectinas, TLRs, etc.), que ao reconhecerem algum tipo de patógeno são ativados e produzem 

diversos tipos de quimiocinas e citocinas, que irão iniciar a resposta imune inata (LIDDIARD 

et al., 2011; MURRAY; WYNN, 2011). 

A morfologia e propriedades cinéticas e funcionais dos macrófagos foram 

caracterizadas através do isolamento in situ dessas linhagens celulares presentes na cavidade 

peritoneal, fígado e pulmão de camundongos (VAN FURTH; COHN, 1968). Foi determinado 

a partir desse estudo que populações de macrófagos são renovadas mesmo nos estados 

estacionários, característica de essencial importância conhecida por plasticidade. Essa 

propriedade das células mononucleares, em resposta a estímulos externos, torna-as 

fenotipicamente diferentes, ora monócitos, ora macrófagos, ou mesmo células dendríticas, 

desempenhando funções específicas nos diversos tecidos e estados de inflamação (BISWAS; 

MANTOVANI, 2010; GEISSMANN et al., 2010). 
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2.1.1 Macrófagos IC-21 e J774A.1 

A linhagem IC-21 é derivada da transformação de macrófagos peritoneais de 

camundongo Mus musculus normal C57BL/6 imortalizados com SV40 (vírus símio 40). 

Macrófagos peritoneais de camundongos constituem um sistema celular interessante, 

porque estas células podem ser mantidas durante vários meses, quando explantadas in vitro, 

embora a sua taxa de multiplicação seja extremamente baixa (BENNET, B., 1966; JACOBY, 

F., 1965). No entanto, os macrófagos podem ser induzidos a replicar e sintetizar DNA quando 

são incubados com outras células ou em meio condicionado por fibroblastos da mesma 

espécie (MAUEL J.; DEFENDI, V., 1971; VIROLAINEN M.; DEFENDI V., 1967). Assim, 

culturas de macrófagos constituem um sistema modelo em que o crescimento celular é 

dependente de interação com uma população de células diferente (MAUEL, J.; DEFENDI, V., 

1971).  

Essa linhagem tem valor potencial como um modelo para as funções imunológicas 

dependentes de macrófagos. Estas células possuem a capacidade de lisar e e fagocitar 

eritrócitos de galinha apenas na presença de anti-soros específicos (WALKER, W. S.; 

DEMUS, A., 1975). Além disso, as suas funções fagocíticas e citolíticas são a) independentes 

do sistema complemento, b) dependentes da presença de receptores Fc intactos e c) requerem 

células metabolicamente ativas (WALKER, W. S., 1976). 

A linhagem J774A.1, também murina, tem sua origem do sarcoma de células 

reticuladas (tecido de ascite), derivada de camundongos Mus musculus. Sua duplicação ocorre 

em cerca de 17 horas (ATCC). 

Células J774A.1 são ativas na fagocitose anticorpo-dependente (RALPH, 

P.; NAKOINZ I., 1975). O seu crescimento é inibido por sulfato de dextran, PPD (derivado 

proteico purificado) e LPS (lipopolissacarídeo) (RALPH, P.; NAKOINZ I. 1977). Elas 

sintetizam grandes quantidades de lisozima e exibe citólise, embora menor e  são especialistas 

em fagocitose predominantemente dependente de anticorpos. A interleucina 1 beta (IL1B) é 

sintetizada continuamente por esta linhagem. (ATCC). 

A linhagem J774A.1 foi aqui utilizada como comparativa, no caso de obtermos 

resultados divergentes. 

 

2.2 Resposta imune celular  

A imunidade mediada por células (CMI) é a função efetora dos linfócitos T, e serve 

como mecanismo de defesa contra microrganismos que sobrevivem e se replicam dentro de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ralph%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1101071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ralph%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1101071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nakoinz%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1101071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ralph%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1101071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nakoinz%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1101071
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fagócitos ou células não fagocíticas. A fase efetora da imunidade humoral é desencadeada 

pelo reconhecimento do antígeno por anticorpos secretados; desse modo, a imunidade 

humoral neutraliza e elimina microrganismos extracelulares e toxinas que são acessíveis a 

anticorpos, mas não é eficaz contra microrganismos dentro de células infectadas. Em 

contraste, na CMI, a fase efetora é iniciada pelo reconhecimento do antígeno por células T. Os 

linfócitos T reconhecem antígenos proteicos de microrganismos intracelulares que são 

apresentados na superfície de células infectadas com peptídeos ligados a moléculas próprias 

do complexo principal de histocompatibilidade (MHC). Defeitos na CMI resultam em 

susceptibilidade aumentada a infecções por vírus e bactérias intracelulares (ABBAS et al., 

2008). 

A rápida resposta imune inata envolve o recrutamento e ativação de células fagocíticas 

da imunidade inata, incluindo os macrófagos (KAUFMAN, S. H. E. et al., 2004). 

Classicamente os macrófagos ativados são envolvidos em resposta inflamatória aguda e 

produção de proteínas e componentes antimicrobianos, citocinas e quimiocinas e antígenos 

presentes (ADAMS, D. O.; HAMILTON, T. A., 1984 ; FUJIWARA, N.; KOBAYASHI, K., 

2005). 

A resposta imunológica adquirida a microrganismos que infectam e se replicam no 

citoplasma de vários tipos celulares, incluindo células não fagocíticas, é mediada por 

linfócitos T citolíticos CD8+ (CTLs), os quais eliminam células infectadas e os reservatórios 

da infecção. Se as células infectadas não têm a capacidade de eliminar microrganismos, a 

infecção pode ser erradicada somente pela destruição dessas células. A morte mediada por 

CTL é também um mecanismo para eliminar microrganismos que são capturados por 

fagócitos, mas escapam dos fagossomos para dentro do citosol, onde eles não são suscetíveis 

à atividade microbicida dos fagócitos (ABBAS et al., 2008). 

O sistema imune natural também possui um ramo celular, mediado pelas células 

natural killer (NK), as quais protegem contra vírus e outros micróbios intracelulares. As 

células NK destroem as células infectadas precocemente na infecção (ABBAS et al., 2008). 

  

2.3 Resposta imune humoral 

 

 A imunidade humoral é mediada por anticorpos secretados, e sua função fisiológica é 

a defesa contra microrganismos extracelulares e toxinas microbianas. Os tipos de 

microrganismos que são combatidos pela imunidade humoral são bactérias extracelulares, 

fungos e mesmo microrganismos intracelulares obrigatórios tais como os vírus, os quais são 
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alvos de anticorpos antes de infectarem as células ou quando são liberados de células 

infectadas (ABBAS et al., 2008). 

 Anticorpos de mucosas desempenham um papel importante na prevenção da adesão a 

membrana e a adsorção de antígenos e patógenos na parede epitelial, na neutralização de 

microrganismos intracelulares dentro de células epiteliais e na ligação e remoção destes 

agentes estranhos para limitar a exposição sistêmica e propagação (KAETZEL, C. S. et al., 

1991; MAZANEC, M. B. et al., 1992; UNDERDOWN, B. J.; SCHIFF, J. M., 1986). 

 As principais funções dos anticorpos são a neutralização e a eliminação de 

microrganismos infecciosos e toxinas microbianas. Os anticorpos são produzidos por 

linfócitos B e plasmócitos nos órgãos linfoides e na medula óssea, mas os anticorpos 

desempenham suas funções efetoras em locais distantes daqueles nos quais foram produzidos 

(ABBAS et al., 2008). 

 

2.4 Doença Raiva  

A raiva é uma doença mortal, uma antropozoonose, distribuída por todo o mundo, e 

por séculos tem afetado a humanidade, representando um sério problema de saúde pública em 

países em desenvolvimento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998; FRAZATTI-GALLINA et al., 

2004). É transmitida através da mordedura de animais contaminados, pois o vírus está 

presente na saliva do animal (LACKAY et al., 2008; WHO, 2004; BAHLOUL et al., 1998; 

SCHINEIDER, 1991; SEIF et al, 1985). A apresentação clínica da raiva se dá inicialmente 

com febre, cefaleia, respostas emocionais exageradas (ansiedade e agressividade), desânimo, 

insônia e uma sensação profunda de mal-estar. Após o início dos sintomas, apenas 2 casos de 

sobrevivência humana foram registrados na literatura até hoje (BAHLOUL et al., 1998; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009; REBUHN, 2000; WILLOUGHBY et al., 2005;).  

A raiva causa um grande impacto econômico, se considerados os gastos com 

tratamentos profiláticos pré e pós-exposição, campanhas de vacinação em cães e gatos e a 

perda de gado. É estimado que os gastos globais anuais ultrapassem 1 bilhão de dólares 

(WHO, 2010). A raiva está presente em todos os continentes, exceto Antártida, e em alguns 

países como Inglaterra, Irlanda, Japão e Países Escandinavos (CFIS, 2010). Dietzschold et al. 

(2008) relatam que ocorrem aproximadamente 70.000 óbitos humanos por raiva no mundo, 

porém a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2010) estima que ocorram aproximadamente 

55.000 óbitos por raiva anualmente no mundo, principalmente nos continentes africano e 

asiático (WHO, 2008) (Figura 1). 
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Entre os anos de 1986 a 2009 no Brasil, foram notificados 763 óbitos por raiva 

humana. Destes, 518 casos tiveram o cão como principal agente transmissor e 135 casos por 

quirópteros. No período de 1990 a 2009 foram registrados 573 casos de raiva humana, sendo 

que 82% destes ocorreram no norte e nordeste do país. Já em 2004 e 2005 foram 74 óbitos 

ocorridos nessas regiões, tendo como principal transmissor o morcego hematófago. A partir 

de 2006 houve um decréscimo nos casos. No ano de 2008, dos três casos que foram relatados, 

um recebeu o tratamento baseado no protocolo de Milwaukee (WILLOUGHBY et al., 2005), 

que consiste no tratamento com antivirais e indução do coma no paciente. Esse foi o primeiro 

caso de cura de paciente no Brasil.  

Figura 1- Distribuição mundial da raiva. (WHO, 2008) 

 

A vacina utilizada na tentativa de controle da doença tem apresentado uma crescente 

evolução desde a primeira tentativa feita por Pasteur no ano 1885, tendo a sua 

imunogenicidade e segurança como principais aspectos. Ao longo dessa evolução foram 

desenvolvidas três tipos de vacinas: de primeira, segunda e terceira geração.  

O pioneiro das três gerações da vacina, Louis Pasteur, em 1885, produziu a vacina a 

partir de sucessivas passagens do vírus da raiva em cérebro de coelhos e administrada em 

seguida (PASTEUR, 1885). Este tipo de vacina causava acidentes neurológicos em virtude da 

presença de mielina no cérebro de animais adultos (SELLERS, 1947). Fuenzalida e Palácios 

(1955) desenvolveram uma vacina produzida pela propagação do vírus em cérebro de 



22 

 

camundongos recém-nascidos, uma vez que o cérebro ainda não apresenta níveis elevados de 

mielina, o que reduziu o número de reações secundárias. Estas foram denominadas vacinas de 

primeira geração.  

A vacina de segunda geração foi desenvolvida paralelamente à de primeira geração e 

veio com Koprowski e Cox (1948) que mostraram as primeiras vacinas baseadas em ovos 

embrionados (usadas atualmente em alguns países), e consistem de um vírus inativado após a 

propagação em ovos embrionados ou em células de mamíferos cultivadas in vitro 

(MENDONÇA et al., 1993). Estas vacinas ainda são baseadas na inativação do vírus, razão 

pela qual ainda tem alto risco de apresentar reações adversas no organismo a ser imunizado. 

Também apresentam alto risco na etapa de produção devido à manipulação de grandes 

quantidades de material infeccioso (COSTA et al., 2000). 

Já as vacinas de terceira geração, produzidas a partir da propagação do vírus da raiva 

em cultura de células, surge de um conceito inovador e radical das outras gerações de vacinas. 

Nessas vacinas, emprega-se a informação genética do patógeno responsável pela codificação 

de proteínas que representem antígenos relevantes para a proteção (DINIZ; FERREIRA, 

2010). Desta forma, a vacina é baseada em proteínas recombinantes e não na partícula viral, 

fundamentada no fato de que apenas uma simples proteína viral, no caso do vírus da raiva a 

proteína G, seja suficiente para produzir resposta imune (SAKAMOTO et al., 1999). As 

vacinas recombinantes tendem a não causar patogenicidade residual causada pela raiva, 

porque elas contêm apenas produtos gênicos não virulentos. O laboratório Merial já possui no 

mercado 1 vacina recombinante: Purevax para gatos (EMA, 2010). Outras duas vacinas 

contendo o gene da glicoproteína da cepa ERA (Evelyn-Rotkitniki-Abelseth) do vírus da raiva 

se encontram em testes preliminares em animais silvestres. Uma é chamada de Raboral V-

RGH, também da Merial (usa como vetor o vírus Vaccinia vivo) (FOLLMANN et al., 2011); 

e a outra é ONRABH, da Artemis Technologies Inc., Guelph, Ontário, Canadá (usa como 

vetor o adenovírus humano tipo 5) (FEHLNER-GARDINER et al., 2012). 

O Brasil necessita de uma grande demanda de vacina anti-rábica devido à grande 

população humana e animal, principalmente caninos e bovinos. Além disso, há a exportação 

desta tecnologia para alguns países da América do Sul e Ásia. A produção desta vacina 

encontra-se principalmente em centros de pesquisa como o Instituto Butantan que tem a seu 

cargo a vacina humana e o Instituto de Tecnologia do Paraná que é o maior produtor da 

vacina para uso veterinário, com uma produção anual de mais de 30 milhões de doses 

distribuídas pelo Programa Nacional de Profilaxia da Raiva, do Ministério de Saúde (VOSS, 
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2008). Os dois institutos produzem a vacina a partir da cultura de células Vero (Rim de 

macaco verde africano), mantendo um alto padrão tecnológico de produção (MENDONÇA et 

al., 1993). Apesar desse panorama favorável, ainda se utiliza o vírus inativado como vacina. O 

advento de novas tecnologias torna necessária a busca de alternativas de produção mais 

eficientes, seguras e de baixo custo da vacina anti-rábica para que sua distribuição seja cada 

vez mais ampliada, ultrapassando os possíveis obstáculos de segurança e financeiros. 

 

2.5 Vírus da Raiva e a Glicoproteína G 

A doença raiva é causada por um vírus do gênero Lyssavirus e família Rhabdoviridae 

que afeta o sistema nervoso central. Sua morfologia é baciliforme, semelhante à “bala de 

revólver” com uma extremidade plana e outra arredondada (KAPLAN, 1986). O vírus possui 

uma fita única de RNA de polaridade negativa, linear e não segmentado, de cerca de 12kb 

(GenBank: M13215). Seu genoma foi completamente sequenciado (TORDO et al., 1986, 

1988), e codifica para cinco proteínas: uma nucleoproteína (N), uma fosfoproteína (NS), uma 

RNA polimerase (L), a proteína de matriz (M) e a glicoproteína de superfície (G) ou RVGP 

(do inglês: rabies virus glycoprotein) (YANG et al., 1998) como será referida neste trabalho 

(Figura 2).  

 

Figura 2- Esquema do vírus da raiva e suas proteínas (Modificado de SCHNELL, 2010). 
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A RVGP é uma proteína N-glicosilada classe I, que se encontra ancorada na membrana 

viral através do domínio transmembrânico. Esta proteína também possui um ectodomínio que 

por sua vez se encontra organizado como um trímero (3×65 kDa), essa conformação trimérica 

é requerida para o reconhecimento e ligação do vírus nas células infectadas (SISSO F et al., 

2005). Esta tem um papel importante na patogênese da raiva por ser mediadora na adesão aos 

receptores celulares e também na entrada na célula hospedeira. A ligação da glicoproteína G 

aos receptores é realizada através da ligação hidrofóbica do vírus com a membrana da célula, 

mediante a interação de um grande número de moléculas de RVGP em um ambiente de pH 

ácido. A RVGP apresenta três estados conformacionais possíveis e intercambiáveis: Um 

estado inativo necessário para seu transporte pelo complexo de Golgi, um estado nativo 

hidrofóbico, presente no vírus circulante e um estado ativo presente no pH ligeiramente ácido 

a que é exposto logo após a adesão à célula hospedeira e internalização mediada por 

endocitose, o que leva à fusão do vírus com a membrana do endossomo (GAUDIN et al., 

1991, 1999; HALON et al., 2001; LENTZ et al., 1982, 1984; MORIMOTO et al., 1998; 

THOULOUZE et al., 1998; WUNNER, 2007).  

Além da RVGP ter um papel importante na adesão às células hospedeiras, ela também 

é altamente imunogênica, sendo fundamental para a resposta imune contra o vírus da raiva, 

induzindo a proteção de anticorpos neutralizantes, ativação de linfócitos T auxiliadores e 

citotóxicos e atuar na patogênese da doença (GAUDIN et al.1992; PERRIN et al., 1985; 

WUNNER, 2007). Os anticorpos anti-RVGP também são responsáveis pela proteção de 

animais contra o desafio subsequente com vírus da raiva (RAMYA et al., 2011; WIKTOR et al., 

1984; YOKOMIZO et al., 2007). Por causa da sua atividade protetiva, a RVGP tem sido 

estudada em diferentes sistemas de expressão como bactérias, leveduras, células de inseto, 

plantas e células de mamíferos, tornando-a uma forte candidata na produção de uma vacina 

recombinante.  

A RVGP expressa em bactérias falhou na proteção após o desafio, provavelmente pelo 

fato de seres procariotos não serem capazes de realizar glicosilação adequadamente, essas 

modificações pós-traducionais são fundamentais para a antigenicidade da proteína 

(YELVERTON et al., 1983).  

Klepfer et al. (1993) expressaram a RVGP em leveduras utilizando um vetor de 

expressão sob controle de um promotor indutível (metalotioneína) e um promotor constitutivo 

(triose desidrogenase). A glicoproteína foi glicosilada e encontrou-se associada à membrana 
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das leveduras. Extratos de levedura contendo a glicoproteína G embora tenham protegidos os 

animais em desafio intramuscular, falhou no desafio intracerebral em camundongos. 

Em 2004, Prehaud et al. (2004), utilizaram o sistema baculovírus em células Sf21 para 

expressão da RVGP e demonstraram que esta manteve as características estruturais e 

imunogênicas nessas culturas. Lemos et al. (2009) e Ventini et al. (2010) selecionaram 

populações de células S2 de Drosophila que obtiveram uma satisfatória síntese da RVGP, no 

entanto, o processo para a obtenção dessas células altamente produtivas demandou períodos 

de tempo extensos.  

 Na tentativa de produzir uma proteína com a conformação mais próxima à selvagem, 

células de mamíferos também foram testadas. Morimoto et al. (1992), construíram um vetor 

derivado de retrovírus contendo o gene da RVGP. Esse vetor permitiu a expressão de RVGP 

em células de neuroblastoma e células de rim de hamster (BHK-21). A proteína produzida foi 

corretamente glicosilada apenas em células BHK-21, sugerindo que as alterações pós-

traducionais dependem também das condições celulares sob as quais a proteína é 

metabolizada. Mochizuki et al. (1998), utilizaram vírus da imunodeficiência humana 1 (HIV-

1) defectivo e também observaram produção de RVGP em células humanas HEK-293T. 

Estes experimentos conseguiram resultados variáveis, o qual não é surpreendente 

considerando a complexidade estrutural da glicoproteína do vírus da raiva (ERTL, 2009), 

sendo ocasionalmente necessária a utilização de gene repórter, como é o caso do GFP, a fim 

de monitorar a eficiência dos sistemas de expressão. 

 

2.6 GFP 

A proteína verde fluorescente (GFP) na forma selvagem, extraída da Aequorea 

victoria, tem como característica a produção de uma luz verde brilhante fluorescente quando 

excitada com a luz ultravioleta (UV) (WARD et al., 1998).  Sua utilidade como marcador 

biológico é devido a facilidade de sua utilização, uma vez que não há necessidade de um co-

fator para constatar presença de fluorescência, o que a torna uma molécula usada como um 

indicador de localização da proteína dentro da célula, permitindo o estudo da dinâmica celular 

e o processo de desenvolvimento em tecidos intactos.  

Devido ao seu amplo impacto em pesquisa básica, a GFP tem sido aplicada na 

avaliação de vetores virais em terapia gênica (CHALFIE et al., 2006), e também como 
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marcador de expressão gênica em células de insetos, mamíferos e plantas (PLAUTZ, J. D., 

1996). 

Sua utilização como marcador de expressão genica, foi avaliada em um estudo em que 

células VERO foram infectadas em diferentes relações de partículas virais para cada célula 

por um adenovírus recombinante expressando GFP (Ad.CMV-GFP) e avaliado por citometria 

de fluxo, e foi observado um aumento proporcional de fluorescência e partícula viral:célula. 

Assim, a expressão de GFP pode ser analisada em uma população de células por citometria de 

fluxo, sendo um marcador gênico confiável (SOBOLESKI, 2005).  

Sua análise qualitativa pode ser realizada por microscopia de fluorescência ou por 

observação em lâmpada UV de comprimento de onda entre 365 - 395 nm (CHIARINI et al., 

2003). Por outro lado, sua análise quantitativa pode ser realizada por fluorimetria e citometria 

de fluxo.  

 

2.7 Vetores de expressão 

Foram desenvolvidos diversos tipos de vetores, virais e não virais, para transferência 

de genes heterólogos a células de animais e plantas. A escolha do vetor depende diretamente 

da aplicação, da célula hospedeira, da quantidade ou qualidade do produto pretendido, e 

segurança. 

 

2.7.1 Vetores não virais 

Os vetores não virais são bastante usados nas transfecções transientes. Os elementos 

que constituem esses vetores são: um promotor constitutivo ou indutível,  sinal de parada de 

transcrição, e sequências procarióticas com a origem de replicação e marcador de seleção para 

a amplificação em bactéria. Os promotores gênicos de origem viral usados em transfecções 

transientes geralmente incluem o promotor do Citomegalovírus (CMV) e do Vírus de Símio 

40 (SV40) (BALDI et al., 2007; UCHIDA, 2002;). 

 Esses vetores podem algumas vezes apresentar baixa eficiência de transfecção por 

haver várias barreiras físicas e químicas nas células até sua chegada ao núcleo: o contato entre 

o DNA e a membrana celular, o trânsito de todo o DNA através da membrana celular, o 

escape  dos compartimentos endossomais ou lisossomais, o transporte através do citoplasma e 

a entrada no núcleo, além de possuírem uma maior flexibilidade no número e tamanho de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Plautz%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8707061
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genes a serem transferidos, bem como pouco risco em questões de biossegurança (BALDI et 

al, 2007; UCHIDA, 2002). 

 

2.7.2 Vetores virais 

Partículas virais, naturalmente, são agentes infecciosos capazes de expressar sua 

informação genética nas células por eles infectadas. O ciclo vital de um vírus  se divide em 

duas etapas: a infecção, representando o momento de introdução do genoma viral na célula 

hospedeira, e a replicação do mesmo. Para ambas as fases são necessários grupos de genes 

cuja expressão é regulada temporalmente, sendo os genes de função regulatória os primeiros a 

serem expressos, seguidos pelos genes estruturais. A produção de vírus recombinantes 

envolve a adição de elementos relacionados ao cassete de expressão do transgene (KAY, 

2001) 

De acordo com a natureza do ácido nucléico que os compõe, os vetores virais são 

classificados em vírus de DNA, de RNA ou quimeras. Nesses sistemas, a sequência de 

interesse é inserida de tal modo que, geralmente, substituirá algum gene ou região do genoma 

viral, de forma que o controle de sua transcrição fique a cargo de elementos de expressão 

viral. Se o material genético do vetor viral possuir um capsídeo, o vetor entrará na célula pelo 

mecanismo denominado infecção, o qual na maioria dos casos, apresenta elevada eficiência 

(BOLLATTI-FOGOLIN et al, 2008). 

Entre os vetores derivados de vírus de DNA temos vírus SV-40 e o polioma, 

pertencentes a família dos poliomavírus, o adenovírus, os vírus adeno-associados (VAA), o 

vírus Epstein-Barr (EBV), o vírus do herpes simplex (HSV), o vírus da varíola atenuado 

(vaccinia)  e os poxvírus recombinantes.   Entre os vetores virais derivados de vírus de RNA 

temos os retrovírus, o coronavírus e na família Togaviridae, o gênero alphavírus  possui dois 

representantes que se destacam no emprego como vetores de expressão para fins 

biotecnológicos: o vírus Sindbis e o Semliki Forest Virus. 

 

2.8 Organização genômica do Semliki Forest Virus (SFV) 

O SFV é um vírus envelopado de RNA positivo simples fita, pertencente ao gênero 

Alphavirus da família Togaviridae. Os vírus pertencentes a essa família caracterizam-se por 

possuir um genoma de RNA simples fita não segmentado, que funciona como RNA 
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mensageiro. Essa fita de RNA positivo é encapsidada por um único tipo de proteína, arranjada 

em configuração icosahédrica. Essa fita simples, de cerca de 12kb, é dividida em duas ORF´s 

(open reading frames), sendo que o primeiro codifica quatro proteínas não estruturais, 

denominadas nsP1 a nsP4 que são responsáveis pela transcrição e replicação do RNA viral. 

Na região nsP2 situa-se o sinal de empacotamento do RNA viral. O segundo ORF, sob o 

controle do promotor subgenômico 26S, codifica as proteínas estruturais, necessárias para a 

encapsidação do genoma viral, ou seja, a proteína do capsídio (C) e três proteínas do envelope 

(p62, que é precursora da E2, E3 e E1). As proteínas estruturais não são necessárias para a 

replicação do genoma viral, mas são essenciais para a propagação do vírus (RHÊME et al., 

2005). 

O envelope viral contém 240 heterotrímeros das glicoproteínas E1,  E2 e E3 que são 

responsáveis pela interação com receptores e entrada do vírus nas células alvo. A entrada viral 

ocorre através de endocitose seguida pela fusão do envelope viral com a membrana do 

endossomo, dissolução do núcleocapsídeo e liberação do RNA viral no citoplasma. Todo 

ciclo de replicação do SFV ocorre no citoplasma da célula infectada. O RNA genômico 

contém algumas características típicas do mRNA celular, como o CAP na região 5´ e a cauda 

poliadenosina na região 3´ (QUETGLAS, 2010). 

 

2.9 Semliki Forest Virus como vetor de expressão  

O SFV tem sido usado como vetor de expressão de uma ampla variedade de genes em 

células eucarióticas. Sua eficiente replicação genômica, no citosol, mediada por polimerases 

tornou-o uma alternativa atrativa para a rápida e eficiente entrega de genes, permitindo a 

expressão de diferentes proteínas em uma ampla gama de células hospedeiras de mamíferos 

(LUNDSTROM, 2001). 

Para o desenvolvimento do vetor de expressão, o cDNA correspondente a seu genoma 

foi cortado e inserido em dois plasmídeos diferentes: O plasmídeo de expressão, que contém o 

gene das proteínas não estruturais do SFV (nsP1-4) e o promotor forte subgenômico SFV 26S 

localizado antes de uma região de policlonagem destinada à introdução do gene de interesse; e 

um plasmídeo auxiliar que contém os genes das proteínas estruturais do envelope viral 

(LILJESTROM et al., 1991; LILJESTROM; GAROFF, 1991). (Figura 3).  
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Após a realização da linearização e transcrição in vitro de ambos os plasmídeos, os 

RNAs são co-transfectados em células de mamífero (geralmente BHK-21). O RNA positivo 

do vetor de expressão funciona como um RNA mensageiro da célula hospedeira, com um 

códon AUG situado a 59 nucleotídeos do sítio 5’ cap. A tradução é encerrada antes do 

promotor 26S pela presença de um códon de parada. A poliproteína não estrutural gerada é 

então clivada em diversos complexos associados ou em partes individuais. Esses 

polipeptídeos não estruturais então catalisam as atividades de replicação e de transcrição: 

atuam como RNA polimerase RNA-dependente e sintetizam uma fita negativa do RNA 

completo, que serve como molde para dois transcritos, um RNA + de tamanho total contendo 

o sinal de encapsidação e um RNA + subgenômico a partir do promotor 26S que dará origem 

às proteínas estruturais. Quando uma quantidade suficiente de proteína de capsídeo viral está 

disponível, o RNA + de expressão liga-se a ela formando o nucleocapsídeo viral. O estágio 

final ocorre principalmente na membrana plasmática de células animais, quando o 

nucleocapsídeo interage com o domínio citoplasmático da glicoproteína E2, iniciando o 

processo de brotamento (SCHELESINGER; SCHELESINGER et al., 1991). Dessa forma, o 

sistema SFV gera partículas virais que carregam o RNA contendo a informação da proteína 

nsP1 nsP2 nsP3 nsP4 C P62 6K E1

Gene de interessensP1 nsP2 nsP3 nsP4

C P62 6K E1

5’

5’

3’

3’

5’ 3’
Promotor 26S

A

B

C

nsP1 nsP2 nsP3 nsP4 C P62 6K E1nsP1 nsP2 nsP3 nsP4 C P62 6K E1C P62 6K E1

Gene de interessensP1 nsP2 nsP3 nsP4 Gene de interessensP1 nsP2 nsP3 nsP4

C P62 6K E1

5’

5’

3’

3’

5’ 3’
Promotor 26S

A

B

C

Genoma do SFV selvagem, (A). Vetor de expressão em que os genes das proteínas estruturais foram 

substituídos por um sítio de policlonagem, em que é inserido o gene de interesse (B). Vetor auxiliar 

necessário para a formação de partículas virais na célula hospedeira (C). Adaptado de Riezebos-

Brilman,2006. 

 

 

Figura 3- Representação esquemática do sistema SFV de expressão recombinante. 
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que se quer expressar, nesse caso a RVGP e GFP, utilizada posteriormente para infecção de 

células ou organismos, conforme figura 4A e 4B: 

Figura 4- Esquema de expressão do sistema SFV. 

 

 (A) Esquema da produção dos vírus  rSFV; (B) Esquema de infecção de macrófagos. 

 

As partículas de SFV recombinantes têm apresentado uma eficiente entrega de genes 

em células de neurônios primários em cultura, alcançando taxa de infecção de 75 a 95%, 

sendo que essas células permanecem intactas por vários dias pós-infecção. Ao comparar o 

SFV recombinante com outros vetores virais como adenovírus, adenovírus associados e 

lentivírus, ele é o preferido para uma expressão gênica rápida, de alto nível e neurônio 

específica (LUNDSTROM, 2001). 

Essas partículas são capazes de infectar uma ampla gama de células animais, 

notadamente as células de mamíferos. Entretanto, devido à ausência do sinal de encapsidação 

A 

B 
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no RNA codificante para as proteínas estruturais, apenas o RNA contendo o gene de interesse 

é empacotado, constituindo o único RNA presente na partícula viral, o que na prática faz com 

que essas partículas sejam infecciosas, mas não replicativas (LILJESTROM et al., 1991; 

LILJESTROM; GAROFF, 1991;). Em uma abordagem de engenharia genética posterior, 

visando aumentar a segurança do sistema, a proteína do envelope viral E2 foi mutada de 

forma que o vírus apenas pode realizar a fusão com a membrana plasmática da célula a ser 

infectada, quando previamente tratado com α-quimiotripsina (BERGLUND et al., 1993). 

 

3 OBJETIVO  

Avaliar a capacidade do vetor viral SFV-RVGP e SFV-GFP em promover entrega 

gênica a macrófagos in vitro. 

 

3.1 Objetivos específicos 

 Obtenção das partículas virais SFV-RVGP 

 Avaliação in vitro da eficiência de entrega gênica (RVGP) a macrófagos; 

 Avaliação da citotoxicidade das partículas virais nas culturas de macrófagos  

 

4 MATERIAL E METODOS 

4.1 Linhagens celulares 

A linhagem celular de macrófagos IC-21 (TIB-186
TM

) foi obtido da ATCC
®
. É 

derivada da transformação de macrófagos peritoneais de camundongo Mus musculus normal 

C57BL/6 imortalizados com SV40 (vírus símio 40). Esta linhagem tem como característica a 

adesão ao substrato, aparência de fibroblasto e possui propriedades fagocíticas e citolíticas, 

podendo lisar alvo tumoral in vitro (ATCC, 2014). 

A linhagem de macrófagos J774A.1 foi gentilmente doada já em cultivo pela Dra. Rita 

de Cássia Ruiz, do Laboratório de Bacteriologia do Instituto Butantan. Estas células têm a 

característica de também serem aderentes, mais arredondadas e de crescimento mais acelerado 

se comparado às IC-21. Sua origem é de tecido de ascite, também derivada de camundongos 

Mus musculus.   
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O meio de cultivo utilizado em ambas as linhagens foi o RPMI-1640 (Gibco
®
 by Life 

Technologies) suplementado com 10% de SFB (soro fetal bovino). 

 

4.2 Manutenção das células 

As células IC-21 e J774A.1 foram cultivadas em frascos T de 75 cm
2
 com volume de 

trabalho de 12 mL a 37 °C em incubadora contendo 5% de CO2, sendo repicadas (redução do 

número de células + troca de meio) 2-3 vezes por semana.  

 

4.3 Preservação das células 

Foi montado um banco das duas linhagens de macrófagos. Para o congelamento, o 

meio de preparo consistia em 95% de meio novo e 5% de DMSO. As células foram 

primeiramente mantidas a -80 ºC por 24 horas após a técnica de congelamento e 

posteriormente foram transferidas e mantidas em nitrogênio líquido a -196 °C até uso.   

 

4.4 Análise de densidade, viabilidade celular e velocidade de crescimento 

Para a análise de viabilidade e densidade celular foi utilizado o método de exclusão do 

corante Azul de Tripan em hemacitômetro (DOYLE; GRIFFITHS, 1998). Foram contados 16 

quadrantes (8 quadrantes/câmara) para diminuir os erros de contagem. A média e o desvio 

padrão das medidas de densidade e viabilidade celular foram determinados considerando 4 

eventos de contagem, sendo cada evento representado pela contagem de 4 quadrantes.   

Foram retiradas alíquotas de 90 µL do recipiente em questão e, em seguida, foi 

acrescentado 10 L de uma solução etílica 0,4% (m/v) azul de Tripan preparado previamente.  

A densidade celular total é dada pelo somatório do número de células não coradas 

(viáveis) somado com o número de células coradas (não viáveis), multiplicado pelo fator de 

diluição e pelo volume de um quadrante da câmara de Neubauer, como mostra a seguinte 

equação: 

(𝑛𝑉 + 𝑛𝑑) × 𝐹𝐷 × 𝑉𝐶 = 𝑋 (𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 ∙ 𝑚𝐿−1) 

A densidade de células viáveis é dada pelo número de células viáveis, multiplicado 

pelo fator de diluição e pelo volume de um quadrante da câmara de Neubauer, de acordo com 

a equação a seguir: 
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)( 1 mLcélulasXVFDn cv  

 Já a viabilidade celular é dada pela razão entre o número de células viáveis e o 

número de células total no meio (células viáveis e inviáveis), multiplicados por 100, como 

mostrado na equação:  

viáveiscélulasde
nn

n

dV

V %100


 

Onde nV é o número total de células viáveis, nd é o número total de células mortas, X 

é a densidade celular, Vc é o volume de um quadrante da câmara de Neubauer e FD é o fator 

de diluição da suspensão de células. O volume de um quadrante da câmara de contagem é de 

10
-4

 mL. 

O modelo cinético mais utilizado para representar o crescimento dos microrganismos 

em um sistema contínuo é o Modelo de Monod (1949 e 1950), onde a velocidade específica 

de crescimento celular é representada pelo símbolo “µ” e a máxima desta velocidade por 

“µmax” (ZAIAT, M. 2003). 

A taxa específica de crescimento máxima é a taxa máxima de crescimento obtida para 

condições não limitantes. A constante de Monod (Ks) é a concentração do nutriente limitante 

para a qual a taxa de crescimento é metade da taxa de crescimento máxima. Representa a 

afinidade do organismo para o nutriente. 

Os valores de µm e Ks dependem do organismo do nutriente limitante do meio de 

fermentação e de factores como temperatura e pH. Os cálculos do µmáx são feitos a partir da 

equação abaixo: 

  

Onde, µm é a taxa específica de crescimento máxima, Ks é a constante de saturação ou 

de Monod e S a concentração do substrato limitante.  

 

4.5 Análise de metabólitos 

Foram retiradas diariamente amostras de 100 L de sobrenadante da cultura celular e 

armazenado a -20 °C até o momento da análise. Os substratos glicose, glutamina e glutamato 
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e o metabólito lactato das diferentes culturas foram analisados enzimaticamente no 

Biochemistry Analyser Model 2700 Select (YSI Inc., Yellow Springs, Ohio, EUA).  

 

4.6 Obtenção do Semliki Forest Virus recombinante (SFV-RVGP e SFV-GFP)  

O sistema de expressão gênica derivado do vírus Semliki Forest consiste do uso de 

dois plasmídeos (gerados a partir do genoma do SFV).  O plasmídeo de expressão (pSFV-

RVGP; pSFV-GFP) que contém os genes não estruturais do SFV e o promotor subgenômico 

SFV26S, além de uma região de policlonagem para inserção do gene de interesse (RVGP ou 

GFP). O outro plasmídeo, denominado como “auxiliar” ou Helper (pSFV-Helper), contém a 

informação genética para as proteínas estruturais do vírus (Figura 5). Ambos os plasmídeos 

possuem como sinais de seleção bacteriana, o gene de resistência à ampicilina. O plasmídeo 

de expressão possui ainda um sinal de encapsidação, ausente no plasmídeo “auxiliar”, tendo 

essa sequência, a função de permitir que o plasmídeo/RNA que a possui seja incorporado pela 

partícula viral recém gerada. Estes vetores foram gentilmente cedidos pelo Dr Renaud 

Wagner, do laboratório de Receptores de Proteínas Membranárias da Universidade de 

Strasbourg, França.     

 

Figura 5- Mapa dos vetores plasmidiais. 

 

SP6 – Promotor para RNA polimerase; nsP1, nsP2, nsP3 e nsP4 – Proteínas não estruturais do SFV; Amp – 

Gene de resistência à ampicilina; 26S – Promotor subgenômico viral; OriC – Origem de replicação bacteriana; 

RVGP – Glicoproteína do vírus da raiva. 
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4.6.1 Amplificação dos vetores  

Os vetores foram amplificados mediante a transformação de bactérias competentes da 

cepa Escherichia coli DH5α crescidas em meio LB com antibiótico (Ampicilina 100 mg/mL).  

O DNA plasmidial foi extraído e purificado com o kit Maxiprep Plasmid (Qiagen, 

Valencia, CA., U.S.A.), conforme instruções do fabricante, cujo método é baseado na técnica 

de lise alcalina (BIRNBOIM e DOLY, 1979). A quantificação do DNA foi determinada por 

fluorimetria através do equipamento Qubit (Invitrogen, Carlsbad, CA., U.S.A), e a presença 

do plasmídeo foi confirmada por análise de padrões de restrição e eletroforese em gel de 

agarose. 

 

4.6.2 Transcrição in vitro 

Primeiramente, os plasmídeos pSFV-RVGP ou pSFV-GFP e pSFV-Helper foram 

linearizados com as enzimas Nru I e Spe I, respectivamente. Uma eletroforese em gel de 

agarose 0,8% foi realizada para confirmar a linearização. Após esse passo, estes DNAs 

linearizados foram usados como molde para geração de RNA, através de um processo de 

transcrição in vitro, usando o kit MAXIScript SP6 (Life Technologies, Carlsbad, U.S.A.), 

conforme instruções do fabricante com algumas modificações, como a temperatura de 

incubação de 40 °C, além da adição dos reagentes CAPanalog (Invitrogen, Carlsbad, USA.) e 

Ribolock (Thermo Scientific, Vilnius, Lituânia). A eficiência da transcrição foi verificada 

usando eletroforese em gel de agarose 0,8%. 

 

4.6.3 Transfecção por eletroporação  

O protocolo de eletroporação foi baseado em Karlsson e Liljestrom (2003), com 

algumas modificações. Assim, células BHK-21 aderentes foram coletadas na fase exponencial 

e foi calculada a concentração celular. O volume de células correspondente a uma 

concentração de 8 × 10
6 

cels/mL, foi submetido a centrifugação a 715 g por 5 minutos, o 

pellet foi então ressuspenso em meio de cultura fresco. Esta suspensão foi transferida para um 

tubo contendo os RNAs obtidos da transcrição, sempre na proporção de 2:1 (RNA-RVGP ou 

RNA-GFP: RNA-Helper), e a mistura foi transferida para a cubeta de eletroporação (0,4 cm). 

A eletroporação foi feita utilizando o aparelho GenePulser II (Biorad, Hercules, CA., U.S.A.). 

As condições de eletroporação se encontram resumidas na Tabela 1. As células recém 
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eletroporadas foram distribuídas em placa de cultura de 6 poços com 1,5 mL de meio fresco 

por cada poço, e incubadas a 37 °C, com 5% de CO2 por 24 horas. Após esse período, o 

sobrenadante das células foi coletado e centrifugado a 12.000 g (4 °C), por 30 minutos. O 

sobrenadante da centrifugação, contendo os vírus, foi então aliquotado e armazenado a -80 

°C. 

 

Tabela 1- Condições de eletroporação 

Parâmetro Valor 

Voltagem (V) 850 

Capacitância (F) 25 

Resistência ()  

Pulsos 2 

Intervalo entre pulsos (seg) 1 

Cubeta (cm) 0,4 

 

 

4.7 Detecção e quantificação viral 

Para determinar o título viral e, consequentemente, a quantidade de vírus a ser 

utilizada no processo de infecção, utilizou-se um protocolo de extração do RNA viral seguido 

de uma etapa de transcrição reversa, de forma que o cDNA obtido fosse então quantificado 

por qRT-PCR. 

a) Extração de RNA: O sobrenadante contendo as partículas virais foi submetido a um 

processo de extração do RNA viral, através do kit QIAmp Viral RNA (Qiagen), conforme 

instruções do fabricante. 

b) Tratamento com DNase: O RNA obtido foi submetido a uma etapa de tratamento com 

a enzima DNase I (Promega, Madison, WI., U.S.A), para eliminar possíveis DNAs 

contaminantes que possam existir na solução. Após a adição de 3 unidades da enzima para 

cada 3 microgramas do material, a solução é incubada a 37 °C por 30 minutos. Terminado 

esse período, adicionou-se 2 µL de um inibidor enzimático à base de EGTA (Stop Solution - 
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Promega), e a reação foi incubada por 10 minutos a 65 °C. Este passo visa à inativação da 

enzima, para que não haja ação da mesma no cDNA viral que será obtido posteriormente. O 

RNA tratado foi imediatamente submetido a uma reação de transcrição reversa. 

c) Síntese do cDNA: A síntese do cDNA correspondente ao material genético viral para 

sua posterior quantificação no aparelho de qRT-PCR é feita por um processo de transcrição 

reversa in vitro (RT). Para essa etapa, foi utilizado o primer R-E-2 (Tabela 2), específico para 

a região nsP3 do vírus do SFV. Cada amostra de RNA extraído foi então submetida à reação 

de transcrição reversa com a enzima M-MLV (Life Technologies). Primeiramente, o RNA 

tratado com DNase foi incubado a 65 ºC durante 5 minutos, juntamente com 1 µM de 

oligonucleotídeos anti-senso específico, 0,5 mM de dNTPs e água livre de DNase e RNase. 

Em seguida, a mistura foi resfriada rapidamente no gelo e adicionados o tampão, o DTT 0,1M 

e 200 U de M-MLV, em um volume total de 20 µL. A reação foi incubada a 37 ºC durante 50 

min para a síntese do cDNA. A reação foi interrompida pela incubação a 70 °C durante 15 

minutos. As amostras foram então armazenadas a –20 ºC até a análise. 

 

4.8 PCR e Semi-Nested PCR 

Durante a padronização dos protocolos, as preparações de RNA tratadas com DNAse 

foram testadas em reações de semi-nested PCR, utilizando os pares de primers (RVGP5 e 

RVGPr1) (Tabela 2), para avaliar a eficácia da digestão do DNA contaminante. A reação em 

cadeia da polimerase (PCR) foi desenvolvida com o kit comercial Taq DNA Polymerase 

(Invitrogen), seguindo recomendações do fabricante. Foram adicionados 5 µL de amostra, 

para 1 µL de cada primer com uma concentração de 5 µM, 1 µL de MgCl2 (1,5 mM), 0,5 µL 

dNTP (10 mM), 2,5 µL de Buffer 10x, 0,2 µL de enzima (1 U) e água para um volume final 

de 20 µL. A reação foi realizada no termociclador PTC-200 (MJ Research, St Bruno, Quebec, 

Canada) com o seguinte ciclo de amplificação: 94 °C / 3 minutos, (94 °C/ 15 segundos, 53 °C/ 

30 segundos, 72 °C/ 30 segundos) × 34, e 72 °C/ 10 minutos. As mesmas condições foram 

utilizadas na reação de semi-nested PCR, sendo as amostras provenientes da primeira PCR. 

Os fragmentos amplificados foram visualizados através de eletroforese em gel de agarose 1,5 

%.         
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Tabela 2- Características dos oligonucleotídeos usados como primers. 

Nome Uso Sequencia TM (°C) %GC 

F-I-2 qRT-PCR ACA GAC TGT CAC TGA GCA G 52 53 

R-I-2 qRT-PCR TCT CTG CAG TAG ATG GTC AC 54 50 

R-E-2 RT CTC AAT GAT GAC GTG GAG CT 54 50 

RVGP5 PCRc
* 

AGACAAGCTTGGTCCCTGG 57,2 57,8 

RVGPr1 PCRc TGTAATCGTGGTTAGTGGAGC 54,5 47,6 
*PCRc: PCR convencional. 

 

4.8.1 qRT-PCR para titulação dos SFV recombinantes 

Para realizar a quantificação do RNA genômico das partículas virais, foi construída 

uma curva-padrão, a partir do vetor de expressão (pSFV-RVGP ou pSFV-GFP). O vetor foi 

submetido à linearização através da digestão com a enzima Nru I (Thermo Scientific), que foi 

confirmada através de eletroforese em gel de agarose 0,8 %. Posteriormente, foi quantificado 

através de método de fluorimetria (Qubit - Invitrogen) e diluído em TE pH 8 (1 mM), para a 

obtenção de diversas quantidades de cópias (6 × 10
7
, 6 × 10

6
, 6 × 10

5
, 6 × 10

4
, 6 × 10

3
, 6 ×  

10
2
 e 60 cópias). Os padrões diluídos e aliquotados foram armazenados a -20 °C até o 

momento do uso. Diversas amplificações da curva padrão foram realizadas por qRT-PCR para 

determinar sua reprodutibilidade, os experimentos foram realizados em triplicatas para cada 

padrão (PUGLIA, A. et al, 2014). O par de primers usados para a quantificação por qRT-PCR 

foram o R-I-2 / F-I-2 (Tabela 2).       

A qRT-PCR foi realizada no equipamento StepOne Real Time PCR System (Applied 

Biosystem, Foster City, CA, U.S.A.). Utilizou-se o kit Power Sybr Green (Life Technologies), 

que contém uma mistura de dNTPs, MgCl2, Taq DNA polimerase e reagente intercalante de 

bases fluorescente (Sybr Green) em tampão próprio. Na solução contendo o mix, foram 

adicionados 0,65 µL de cada primer (R-I-2 / F-I-2, a 5 µM) e água para um volume final de 

12 µL. A solução era então distribuída na placa MicroAmp (Applied Biosystems), 

adicionando-se posteriormente 3 µL de amostra, totalizando 15 µL de volume final. A placa 

era então vedada e brevemente centrifugada (300 g/ 5s). 

O ciclo de amplificação utilizado foi: 95 °C/10 min, (95 °C/ 15 segundos, 53 °C/ 15 

segundos, 60 °C/ 15 segundos) × 40. A curva de dissociação foi lida entre 63-90 °C com 

leitura a cada 0,3 ºC de elevação, para verificar a especificidade da reação, sendo que o 

fragmento amplificado (145 bp) apresentou dissociação à temperatura de 83 ºC ± 0.3 ºC.  
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O aplicativo StepOne Software v2.2.2 (Applied Biosystems) foi utilizado para realizar 

a análise de dados obtidos durante a reação de qRT-PCR. 

Para determinação do título viral, foram realizados alguns cálculos com base na 

equação da curva de quantificação. Sendo que, o número de cópias do RNA-SFV foi 

determinado multiplicando-se o resultado fornecido pela qRT-PCR por um valor obtido com 

base nas diluições efetuadas e pelo rendimento do processo de extração. 

 

Onde: 

SFV= número de cópias de vírus por µl 

A= resultado obtido pela qRT-PCR 

B= volume total da RT 

C= volume da amostra usada na qRT-PCR 

D= volume de eluição da coluna de extração 

E= volume utilizado após tratamento com DNase para 

fazer RT 

 

4.9 Infecção com SFV recombinantes 

Uma vez quantificados, os vírus recombinantes foram utilizados para infecção de 

células IC-21, J774A.1 e BHK-21 aderente como controle positivo. Os vírus são obtidos na 

forma inativa devido a uma mutação na proteína estrutural E2, necessitando assim de uma 

incubação com α-quimiotripsina (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, U.S.A.) usando uma 

concentração de 1,6 mg / mL de vírus por 30 minutos à temperatura ambiente (TA), para a 

ativação viral. Posteriormente, um tratamento com aprotinina (Thermo Scientific, Vantaa, 

Finlândia) (1 mg/ mL de vírus) por 5 minutos à TA foi realizado para inativar a α-

quimiotripsina. 

 Após esse processo, as partículas ativadas e não ativadas foram utilizadas para 

infecção. As linhagens IC-21 e J774A.1 foram inoculadas em placas de 6 poços, com 4 × 10
5
 

células/poço, e as células BHK-21 com inoculo inicial de 1,5 x 10
5
 células/poço um dia antes 

da infecção. Para o processo de infecção foi retirado o meio de cultura de cada poço, após foi 

adicionado o vírus na quantidade desejada, previamente diluído em 0,5 mL de meio fresco 

sem soro. As placas permaneceram com este volume durante uma hora enquanto eram 

agitadas. Após esse tempo, foi adicionado meio fresco para um volume final de 1,5 mL/poço e 

os cultivos foram colocados a 37 °C em atmosfera contendo 5% de CO2. 
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Após 24 horas, as células foram coletadas por fluxo-refluxo, após centrifugação a 715 

g por 5 minutos, o sobrenadante de cada poço e o pellet foram coletados e armazenados a -20 

°C para posterior avaliação quanto à presença da proteína correspondente. 

 

4.10 Análise da expressão da RVGP 

4.10.1 Imunofluorescência Indireta  

Células infectadas com SFV-RVGP foram avaliadas através de um microscópio de 

fluorescência invertido após 24 horas de infecção utilizando os seguintes reagentes e 

soluções:  

 - Anticorpo primário: monoclonal C75 – Anti RVGP produzido em camundongo  

- Anticorpo secundário: αIgG-D1 – Anti-mouse conjugado com FITC. 

- Azul de Evans  

- Paraformaldeído (4%) 

- Tampão PBS – pH 7,0 

- Tampão PBS-Tween – pH 7,0: PBS + 0,05% Tween 20 

No dia anterior ao procedimento, foi realizada uma infecção com SFV-RVGP em todas as 

linhagens estudadas, em placas de 6 poços com lamínulas, com as relações partículas 

virais:célula correspondentes (1, 10 e 100). Após 24 horas, o meio de cultura foi retirado, e 

cada poço foi lavado sem homogeneização brusca, 3 vezes com PBS (1x).  

 Para a fixação das células na lamínula, foram adicionados 0,5 mL de paraformaldeído 

(4%) em cada poço, sendo as placas incubadas sobre o gelo, 20 min. Passado esse tempo, 

cada poço foi novamente lavado 3 vezes com PBS (1x). O anticorpo primário (C75) foi 

adicionado com diluição 1:400 (200 uL), através de gotejamento sobre a lamínula, e as placas 

incubada a TA, 1 h. Três novos procedimentos de lavagem foram realizados, utilizando 1 mL 

da solução de PBS-Tween. Para a adição do anticorpo secundário (αIgGD1), o mesmo foi 

diluído em solução de Azul de Evans, sendo adicionado 200 uL por poço, e as placas 

incubadas a TA, 1 h, no escuro. Após esse tempo, cada poço foi novamente lavado 3 vezes 

com PBS (1x).  

As lamínulas foram então retiradas de cada poço, e colocadas em lâminas, que já haviam 

recebido 8 uL de SlowFade Gold
®
 (Invitrogen), um reagente que preserva a fluorescência por 
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um período maior de tempo, e que contem ainda o DAPI, um marcador de núcleo celular. A 

visualização foi feita em microscópio de fluorescência BX51 (Olympus, Tóquio, Japão), com 

auxílio do sistema de captação de imagem DP73 (Olympus), e do software CellSens Standard. 

 

4.11  Análise da expressão da GFP 

4.11.1 Microscopia de fluorescência 

Após a infecção das células IC-21, J774A.1 e BHK-21 com vírus SFV-GFP, os 

cultivos foram incubados em uma câmara de CO2 (MIU-IBC) acoplada a um microscópio de 

fluorescência (IX81, Olympus) para aquisição das imagens. O desenvolvimento de 

fluorescência, correspondente à expressão da GFP foi acompanhado durante 72h, para as 

linhagens de macrófagos e 24h após a infecção para as BHK-21 com auxílio do aplicativo 

OV100 in vivo Imagine System.  

 

4.11.2 Citometria de Fluxo 

 Para a análise de expressão por citometria de fluxo 24 horas após infecção com SFV-

GFP, as células IC-21 e BHK-21 foram desprendidas das placas utilizando a enzima Tripsina 

diluída 1:3 e 1:1 em PBS respectivamente. Já as J774A.1 foram soltas por fluxo/refluxo, e 

todas foram centrifugadas (750 g / 5 min) e o sobrenadante descartado. As células foram 

ressuspendidas em solução de PBS e armazenadas ao abrigo da luz para posterior leitura. A 

análise da proporção de células fluorescentes e da mediana de fluorescência foram realizadas 

no aparelho FACS Calibur (Becton Dickinson), a partir da contagem de 10.000 eventos para 

cada amostra. A proteína GFP quando excitada pelo raio laser do FACS emite luz que é 

detectada pelo filtro de 530 nm (FL1), capaz de detectar, portanto, a fluorescência verde da 

proteína. 

 

4.12 Ensaio de infecção para avaliar o potencial de transdução das partículas de SFV  

 Para analisar a entrada dos vírus SFV nas células IC-21, J774A.1 e BHK-21, foi 

realizado um experimento de Quantificação da Titulação Viral SFV-RVGP e SFV-GFP a 0 h 

da infecção, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 10 h, 24 h, 48 h e 72 horas pós infecção com vírus ativado e não 

ativado para percepção se a titulação viral diminuía, sugerindo assim a entrada do vírus ou se 

permanecia com o mesmo valor, indicando que o vírus permanecia no sobrenadante e não 
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entrava nas linhagens em questão. Sabendo-se que os os vírus SFV recombinantes infectam 

em pouco tempo a linhagem BHK-21, esta foi utilizada como controle positivo do 

experimento.  

 

5 RESULTADOS  

5.1 Análises de densidade, viabilidade celular e metabólitos 

Os ensaios foram realizados a 37 °C, em placa de cultura de 6 poços, com um volume 

de trabalho de 2 mL e uma concentração inicial de  4 × 10
5
 céls/mL em duplicata. O 

crescimento das duas linhagens celulares (IC-21 e J774A.1) foi acompanhado por 120 horas e 

amostras foram retiradas diariamente para determinação da concentração celular e para 

posterior análise de metabólitos. 

 

5.1.1 Análise de densidade e viabilidade celular 

A linhagem IC-21 apresentou uma dificuldade relevante na etapa de desprendimento 

celular para posterior análise de viabilidade, pois comumente a tripsina é utilizada para soltar 

o tapete de células de mamíferos, mas é tóxica para estas linhagens de macrófagos, e por isso 

recorremos ao uso do “Cell Scraper” para este fim e posterior fluxo/refluxo para soltar os 

grumos formados por este utensílio. A linhagem J774A.1 não apresentou dificuldade no 

desprendimento do substrato, bastando apenas um leve fluxo/refluxo para que soltasse o 

tapete celular. É possível a análise da densidade celular conforme mostrado na figura 6: 
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Figura 6- Análise de densidade e viabilidade celular. 

 

 

Linha tracejada indicando a viabilidade celular em porcentagem. Linha contínua indicando a 

concentração/densidade celular por céls/mL. A análise da dispersão das amostras foi tratada com Desvio Padrão.  

 

Através da observação visual, percebemos diferenças quanto a velocidade no 

crescimento celular das linhagens de macrófagos. As células IC-21 são mais lentas que as 

J774A.1. A linhagem J774A.1 teve sua concentração máxima de 1,26 x 10
6
 cel/mL

 
em 72 

horas e a partir desse momento apresentou uma constante queda até as 120 h e a IC-21 teve a 

sua máxima de 1,25 x 10
6 

cel/mL em 120 horas até onde foi possível acompanhar não tendo 

como indicar quando se deu início a queda na concentração celular uma vez que ainda estava 

em plena divisão celular ao final do experimento.  

 Porém, a partir dos dados obtidos para análise de viabilidade celular, foi possível 

calcular a velocidade máxima de crescimento celular tanto da linhagem IC-21 quanto das 

J774A.1, conforme apresentado na figura 7. Os valores calculados são semelhantes. É 

possível notar que o µmax das células IC-21 foi de 0,0302 e de 0,0265 nas J774A.1.  

As células IC-21 começam a sua fase exponencial a partir das 24 horas do repique – 

subcultivo da cultura celular em novo substrato – já as células J774A.1 marcam o início de 

sua fase log a partir do momento do repique, ou seja, esta segunda linhagem começa a se 

dividir no mesmo momento do subcultivo, indicando assim que não há uma fase de adaptação 
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ao novo substrato como parece acontecer com as células IC-21, embora as duas apresentem o 

tempo de duplicação muito semelhante, de 23 horas nas IC-21 e 26 horas nas J774A.1. 

Relativo à viabilidade celular, os resultados indicaram um padrão semelhante entre as 

duas linhagens. Foi possível observar que ao final do experimento, ambas as linhagens 

apresentaram entre 59% e 65% de células viáveis.  

 

Figura 7 - Análise da velocidade máxima de crescimento celular das linhagens IC-21 e 

J774A.1 

 

(A) Gráfico representando em linha azul o crescimento celular das células IC-21 e (B) apontando em 

vermelho a análise do crescimento celular da linhagem J774A.1. 
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5.1.2 Cinética do consumo/produção de Glicose e Lactato das linhagens IC-21 e J774A.1 

As amostras de sobrenadante da cultura dessas células foram submetidas à leitura no 

analisador bioquímico “YSI Model 2700 SELECT” e os valores obtidos estão apresentados 

no gráfico abaixo: 

Figura 8- Análise de consumo/produção de glicose e lactato. 

 

O consumo de glicose está representado pela linha contínua e a produção de lactato pela linha tracejada em 

células IC-21 (em azul) e J774A.1 (em verde). 

 

Um dos maiores problemas em cultura in vitro é a formação de lactato e amônio 

decorrente do metabolismo celular. Quando excedem determinada concentração, possuem 

efeitos tóxicos e inibitórios para as células. (ALTAMIRANO et al., 2008, 2013). 

O cultivo das duas linhagens testadas foram finalizados  com 2,5 g/L de glicose nas 

IC-21 e  com 2,65 g/L de glicose nas J774A.1. A produção de lactato, bem como no consumo 

da glicose, apresentaram resultados semelhantes, indicando assim que refente a análise de 

metabólitos estas duas linhagens são bastante semelhantes. A produção de lactato ao término 

do cultivo foi de 2,7 g/L em células IC-21 e de 2,9 g/L nas J774A.1. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

1

2

3

4

5

6

0 24 48 72 96 120

--
--

L
a

ct
a

to
 (

g
/L

) 


 G

li
co

se
 (

g
/L

) 

Tempo (horas) 

IC-21

J774A.1



46 

 

 É necessária uma concentração de lactato de 3,5g/L para que este metabólito cause 

efeitos visíveis no crescimento celular (GÓDIA F. E CAIRÓ J. 2006) e esses valores não 

foram observados nos nossos cultivos. 

 

5.1.3 Cinética de consumo/produção de Glutamina e Glutamato das linhagens IC-21 e 

J774A.1 

 A partir da mesma amostra de sobrenadante dos cultivos retirada a cada 24h durante 

cinco dias foi possível também realizar a dosagem de glutamina e glutamato nas amostras de 

macrófagos. 

 

Figura 9- Análise de consumo/produção de glutamina e glutamato. 

 

O consumo de glutamina está representada pela linha contínua, e a produção de glutamato pela linha tracejada, 

em células IC-21 (em azul) e J774A.1 (em verde). 

 

As amostras apresentaram um mesmo padrão no consumo de glutamina, dentro do 

esperado por se tratar de células de mamíferos, chegando próximo a zero em 72 horas de 

cultivo em ambas as linhagens. Já a produção de glutamato, em ambas ao final do cultivo 

chegaram a 92 mg/L, embora as células J774A.1 houve uma crescente até 96 horas de cultivo 

e uma pequena queda é apresentada em 120 horas. 
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A glutamina em sistemas de cultura celular suporta o crescimento de células que têm altas 

exigências de energia sendo uma fonte de energia alternativa para as células que se dividem 

rapidamente ou células que usam a glicose de forma ineficiente (ALTAMIRANO et al., 2008, 

2013). 

A glutamina é um aminoácido não essencial que é degradado para formação do glutamato 

e amônia, com o decorrer do metabolismo a concentração de glutamina decai, uma vez que este 

aminoácido é utilizado nas reações do ciclo do ácido tricaboxílico, transformando-se em 

glutamato pela perda da amônia. Em sua forma desaminada, o glutamato pode estar envolvido no 

ciclo do ácido tricarboxílico, na gliconeogênese, síntese proteíca, entre outros (ALTAMIRANO et 

al., 2008, 2013).  

 

5.2 Obtenção dos SFVs 

5.2.1 Transcrição in vitro 

 Para a obtenção dos RNAs correspondentes aos vetores plasmidiais, se faz necessário 

a realização de duas etapas anteriores: a linearização dos vetores e a transcrição in vitro. Após 

cada etapa, uma eletroforese em gel de agarose foi realizada para confirmar o sucesso do 

procedimento, conforme figura abaixo: 
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Figura 10- Linearização dos vetores e transcrição in vitro. 

 

(A)Vetores linearizados; 1 – pSFV-GFP circular; 2 – pSFV-GFP linearizado;  3 – pSFV-RVGP circular; 4 – 

pSFV-RVGP linearizado; 5 – pSFV-Helper circular; 6 - pSFV-Helper linearizado; (B) RNA RVGP obtido pela 

transcrição in vitro; 1 – pSFV-RVGP linearizado; 2 – RNA- RVGP; 3 – pSFV-Helper linearizado; 4 – RNA-

Helper; (C) RNA GFP obtido pela transcrição in vitro 1 – pSFV-GFP linearizado; 2 – RNA- GFP; 3 – pSFV-

Helper linearizado; 4 – RNA-Helper.   

 

No gel correspondente à linearização dos vetores, pode-se verificar que a banda 

correspondente ao vetor linearizado, se encontra entre as bandas do vetor circular (normal e 

supercoiled). Sendo o tamanho do pSFV-Helper linearizado de aproximadamente 8194 bp, e 

do pSFV-RVGP, de 11582 bp, que correspondem  ao tamanho original dos vetores. Já com 

relação aos géis com o produto da transcrição in vitro, tanto para SFV-RVGP e SFV-GFP, é 

possível verificar a banda do RNA gerado bem abaixo das correspondentes aos vetores 

linearizados, fato esperado devido ao menor tamanho e pela conformação espacial do RNA.  
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5.2.2 Transfecção por Eletroporação 

 Puglia, A. et al, 2013 realizaram testes prévios comparando os resultados da 

transfecção por eletroporação e por kit transmessenger (Qiagen) no laboratório de Imunologia 

Viral – Instituto Butantan e evidenciaram uma melhor eficiência na utilização do método da 

eletroporação.  

Portanto, o método de transfecção utilizado em nosso trabalho foi por eletroporação em 

células BHK-21 para produção de partículas virais de SFV-RVGP, SFV-GFP e SFV-Helper 

para posterior infecção dos macrófagos murinos e BHK-21 aqui utilizada como controle.  

 

5.2.3 Quantificação de SFV-RVGP recombinantes por qRT-PCR 

Os partículas virais produzidas foram submetidas à extração do RNA e posterior 

síntese de cDNA para quantificação por qRT-PCR. Antes da qRT-PCR, as amostras 

correspondentes ao cDNA originados da extração dos vírus, foram amplificadas por PCR 

convencional e seminested-PCR, para analisar a eficiência do tratamento com DNase na 

eliminação de possíveis contaminantes presentes. Confirmada a presença do material genético 

e ausência de material contaminante, foi realizada a etapa de quantificação pelo método de 

qRT-PCR conforme mostrado na figura 11: 
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Figura 11- Curva padrão e de dissociação obtidas da qRT-PCR. 

 

 

A Figura 11 apresenta a curva padrão e curva de dissociação obtida no equipamento de 

qRT-PCR. Nela podemos observar um slope de -3,3, uma eficiência de 99% e um valor de R
2
 

de 0.99, condições necessárias para ela ser usada na quantificação dos SFV recombinantes 

(PUGLIA et al., 2013). Podemos verificar na curva de dissociação que todos os fragmentos 
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são dissociados na mesma temperatura (84,4 °C), confirmando a especificidade da reação. Os 

títulos virais (cópias RNA/µL) apresentaram valores de 5E5 cópias virais/µL para SFV-RVGP 

e 2,2E5 cópias virais/µL para SFV-GFP. 

 

5.3 Análise da expressão da RVGP 

 Para analisar a expressão da RVGP foi realizada uma Imunofluorescência Indireta 

com os anticorpos primário monoclonal C75 (anti-RVGP) e secundário anti-camundongo 

conjugado com FITC. O procedimento foi realizado após 24 horas do momento da infecção. 

Devido ao aparecimento da fluorescência em todos os poços, inclusive no controle 

negativo (figuras 12A, 12B), foi também realizado um teste com o bloqueador Purified Rat 

Anti-Mouse CD16/CD32 (Mouse BD Fc Block) em células J774A.1 (figura 12C). 

Figura 12- Imagens da IFI do vírus SFV-RVGP. 

 



52 

 

 



53 

 

 

(A) SFV-RVGP ativado e não ativado em células IC-21. Com exceção da primeira imagem que está em 20x, 

todas as outras estão em 40x de aumento. (B) SFV-RVGP ativado em células J774A.1. (C) SFV-RVGP ativado 

e não ativado em células J774A.1 tratadas com bloqueador Purified Rat Anti-Mouse CD16/CD32 (Mouse BD Fc 

Block). 

 

A partir da IFI para detecção da proteína RVGP em ambas as linhagens de 

macrófagos, conforme visto nas imagens acima, em princípio pensou-se que a proteína se 

encontrara nas membranas das células infectadas pelo vírus, fato já esperado por ser a RVGP 

uma proteína transmembrânica. Após analisado os controles negativos - realizados em 

duplicata e um destes em placa separada para descartar qualquer tipo de contaminação viral - 

desconfiamos se tratar de ligação inespecífica do anticorpo primário – uma vez que utilizamos 

apenas o anticorpo secundário em um dos controles negativos em células IC-21 e não houve 

sinal de fluorescência – com algum receptor de membrana inespecífico. Assim, os nossos 

dados sugerem que os macrófagos estudados apresentam autofluorescência. Apesar disso, 

quando essas células são tratadas apenas com anticorpo secundário não apresentam essa 
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característica. O bloqueio em células J774A.1 não foi eficaz, visto que até os controles 

negativos apresentaram sinais de fluorescência.  

 

5.4 Análise da expressão da GFP 

5.4.1 Microscopia de Fluorescência 

 Após infecção com SFV-GFP ativado e não ativado em ambas as linhagens de 

macrófagos, as células foram incubadas em câmara de CO2 e com o auxílio do aplicativo já 

descrito em Material e Métodos, a cada trinta minutos era capturada uma imagem durante 96h 

posteriores à infecção e estas passaram por uma triagem para seleção das melhores, conforme 

figuras 13A e 13B. Como controle positivo foi utilizada a linhagem BHK-21 infectada com 

SFV-GFP em 24 e 48 horas após infecção, de acordo com figura 13C.    

  

Figura 13- Imagens de Microscopia de Fluorescência com 500 ms de exposição. 
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(A) SFV-GFP ativado e não ativado em células IC-21. (B) SFV-GFP ativado e não ativado em células J774A.1. 

(C) SFV-GFP ativado em relação partícula viral:célula de 10 em células BHK-21 para controle positivo do 

experimento (imagens cedidas por Puglia A. L. 2013). 
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 As imagens foram capturadas com 500 milisegundos de exposição. Foi utilizado uma 

relação de partícula viral:célula de 10 em todas as situações e filtro fluorocromo FITC no 

microscópio para captação de onda verde.  

A autofluorescência destas linhagens celulares fica evidente quando o controle 

negativo já apresenta um forte sinal em verde, bem como o próprio meio de cultura, RPMI 

Modificado com 10% de soro fetal bovino, apresenta um sinal menos intenso também em 

verde no microscópio de fluorescência, tornando impossível a distinção do resultado positivo 

do negativo, fato esse já observado por Carvalho, L. F., (2007) que assim como nesse 

trabalho, teve diversas dificuldades devido a autofluorescência de macrófagos. 

A linhagem BHK-21 foi utilizada como controle positivo, confirmando a eficácia das 

partículas virais obtidas em laboratório. 

 

5.4.2 Citometria de Fluxo 

Visando um ensaio em que pudéssemos subtrair a autofluorescência natural das 

células de macrófagos da fluorescência gerada pela expressão da proteína GFP, utilizamos 

estas células infectadas com SFV-GFP e as submetemos a análise por citometria de fluxo.  

Para o teste no citômetro, a linhagem IC-21 foi desprendida do substrato por meio do 

uso de tripsina.  

As células J774A.1 foram soltas pela técnica de fluxo/refluxo com facilidade do 

substrato de cultivo. Foram analisadas infecções do SFV-GFP ativado e não ativado nas 

linhagens de macrófagos murinos em relação partícula viral:célula de 10, em duplicata. Após 

24 h da infecção para detecção de uma infecção bem sucedida pelo SFV e 72h após infecção 

para avaliar uma possível fagocitose pelos macrófagos e em todas as situações foram 

analisados 10.000 eventos.  
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Figura 14- Gráficos da Citometria de Fluxo. 

 

Infecção por SFV-GFP em todas as linhagens (exceto controle) com vírus ativado em 24 horas após infecção. 

Comparativo de gráficos emitidos pelo aparelho FACS Calibur quando a proteína GFP é excitada pelo raio laser 

em diferentes linhagens celulares.  

   

Nas células de macrófagos, até às 72 horas da infecção com SFV-GFP ativado, 

conforme figura acima, e não ativado (dados não apresentados por possuírem o mesmo padrão 

no resultado) em nenhuma das condições realizadas observamos sinal de fluorescência, 

enquanto que testes realizados em células BHK-21 (PUGLIA A. L., 2013) demonstraram 

fluorescência indicando a infecção em 24 horas do momento da infecção. 

 

5.5 Ensaio de infecção para avaliar o potencial de transdução das partículas de SFV 

Diante dos dados obtidos por citometria de fluxo, podemos inferir que além da 

autofluorescência destas linhagens celulares poderem subestimar a expressão da GFP, ainda 
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podemos não ter expressão das proteínas heterólogas, pelo fato de os vírus não conseguirem 

entrar nas células. Assim, realizamos um experimento em que as partículas virais encontradas 

no sobrenadante celular foram quantificadas após 0, 2, 4, 6, 8, 10, 24, 48 e 72 h do momento 

da infecção (figuras 14A e 14B). 

 Células BHK-21 foram utilizadas como controle positivo, uma vez que sua 

susceptibilidade à infecção ao SFV já foi amplamente testada em laboratório, inclusive em 

fotos de microscopia de fluorescência e citometria de fluxo com o GFP nesse trabalho. Vírus 

SFV-RVGP e SFV-GFP foram colocados apenas ao meio de cultura RPMI 1640 sem a 

presença de células, a fim de monitorar uma possível degradação do vírus através de uma 

redução na quantificação viral. 

 



59 

 

Figura 15 - Gráficos da quantificação dos vírus SFV em diferentes condições e tempo. 

 

(A) Vírus SFV-RVGP e SFV-GFP ativados em seis condições diferentes para titulação viral de 0 a 72h após 

infecção. (B) Vírus SFV-RVGP e SFV-GFP não ativados em seis condições diferentes para titulação viral de 0 a 

72h após infecção.  

  

De acordo com as figuras 15A e 15B, podemos perceber que a titulação viral dos SFV 

no sobrenadante celular permaneceu alta, indicando que não houve entrada dos vírus nas 

células em nenhuma das condições pré-estabelecidas. Já no controle, com células BHK-21, é 

possível notar que a infecção com o vírus SFV-RVGP ativado até às 24 h do início do 

experimento teve uma queda considerável na titulação viral, fato este já esperado, uma vez 

que a permissividade dessa linhagem aos SFV já é amplamente conhecida e reproduzida em 
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laboratórios. Entre 24 e 72 horas houve um aumento na quantificação viral, sugerindo que 

houve a lise celular, provavelmente por apoptose, decorrente dos efeitos citopáticos do SFV, 

liberando dessa forma o RNA viral, o qual se replicou após a infecção celular ficando no 

sobrenadante.  

Quando incubados os vírus apenas em meio RPMI na ausência de células, houve uma 

baixa taxa de degradação a partir das 24 h, decaindo apenas um logaritmo como indicado no 

gráfico, resultado bem diferente quando colocados os vírus em contato com as células 

controle, BHK-21. 

Já na imagem 15B, podemos observar os resultados dos experimentos quando 

utilizados os vírus não ativados para infecção destas linhagens. A partir desses resultados 

nota-se que não houve um decréscimo considerável na titulação viral no sobrenadante celular 

analisado, indicando também que não houve entrada dos vírus nas células em nenhuma 

condição pré-estabelecida.   

Além disso, uma análise visual mostra que não houve alterações na morfologia das 

duas linhagens de macrófagos murinos testadas (análise qualitativa através dos tópicos 5.3 e 

5.4.1) indicando ausência da transdução ou fagocitose corroborando com os resultados das 

análises obtidas. 

  

6 DISCUSSÃO 

Por ser a raiva uma doença mortal, distribuída por todo o mundo, capaz de causar tantos 

óbitos anualmente, mais precisamente nos continentes africano e asiático (WHO, 2005), 

diversos esforços estão sendo direcionados à prevenção e novos métodos eficazes e de baixo 

custo para obtenção de vacinas contra o vírus da raiva.  

Alguns vírus têm um alto potencial de infectividade e afinidade tanto com células de 

mamíferos (BERGLUND et al., 1997; SMITH et al., 1997), insetos (PETTIGREW, M.; 

O’NEILL S. L., 1999) e culturas primárias de células (LUNDSTROM, K., 2001). Um 

exemplo desses é o Semliki Forest Virus, do gênero Alfavírus. Os Alfavírus são pequenos e 

esféricos com um nucleocapsídeo contendo um genoma de RNA positivo (KUHN, R. J., 

2007). 

Assim, foi desenvolvido em nosso laboratório em parceria com um laboratório na 

França, um trabalho utilizando o sistema SFV para expressar a glicoproteína do vírus da raiva 
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(RVGP) em células de mamíferos (ASTRAY, 2009). Diferentes culturas celulares têm sido 

testadas neste sistema. O vírus SFV-RVGP também foi testado em camundongos que geraram 

resposta imunológica. Era nossa expectativa que a resposta imunológica tenha sido gerada 

através dos macrófagos murinos. Sendo assim, neste trabalho, propusemos o estudo da 

interação das partículas virais de SFV-RVGP e SFV-GFP obtidas em nosso laboratório com 

macrófagos IC-21 e J774A.1. Porém, de acordo com os nossos resultados do ensaio de 

quantificação do vírus para análise da entrada nas células, podemos afirmar que não houve 

infecção direta ou fagocitose dos SFV em ambas as linhagens de macrófagos murinos testadas 

em laboratório, sugerindo que outras células possam estar envolvidas na resposta imunológica 

observada em camundongos.   

Uma hipótese da incapacidade de entrada do vírus no macrófago pode ser a ausência de 

clatrina nos macrófagos murinos, um receptor de membrana necessário para endocitose do 

vírus SFV (KIELIAN, M. et al., 2010; KUHN, R. J., 2007; ROSE, P. P., 2011). Outra ideia de 

entrada dos SFV em macrófagos seria via fagocitose, uma vez que os macrófagos são 

especialistas neste processo. Porém, como visto nas figuras 15A e 15B, até as 72 horas não 

houve entrada viral. Uma possibilidade da incapacidade do macrófago em fagocitar os SFV 

seja devido ao pequeno tamanho dos vírus, entre 50 e 70nm de diâmetro. A endocitose é 

dividida por pinocitose e fagocitose. A pinocitose é responsável pela ingestão de fluidos ou 

partículas pequenas. Os macrófagos são células especializadas na ingestão de microrganismos 

e debris celulares iguais ou maiores a 250 nm de diâmetro (BRANDENBERGER, C. et al., 

201; CONNER, S. D. et al., 2003; HILLAIREAU, H. et al., 2009; ROTHEN-

RUTISHAUSER, B.; SCHÜRCH et al, 2007; UNFRIED, K et al, 2007) e são capazes de 

ingerir por volta de 25% do seu volume por hora (ROBERT, A., 2001). Dessa forma, as 

partículas virais de SFV podem não apresentar um tamanho suficiente para fagocitose 

realizada por estas células. 

Como já é sabido que os vírus SFV infectam a partir de 2 horas do momento da 

incubação, até o final de nossos experimentos presumivelmente já seria tempo suficiente para 

analisarmos que houve alteração no padrão morfológico pelo efeito citopático causado pelos 

vírus SFV recombinantes.  

Como dito anteriormente, este trabalho se originou do desafio em responder à questão 

sobre qual linhagem celular do organismo fora responsável pela eficiente imunização dos 

animais contra o vírus da raiva, fato esse constatado após o desafio realizado (ASTRAY, 

2014). Neste experimento supôs-se que as células responsáveis pela resposta foram os 
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macrófagos, uma vez que grande parte do peritônio é formada por estas células. Porém, 

Barbeiro, D. F. (2009) descreveu outra linhagem celular que poderia ser facilmente apontada 

como uma possível responsável pela imunização, que são as células B-1. Estas células são 

encontradas em cavidades peritoneal e pleural de camundongos e sua origem e função ainda 

não são completamente conhecidas. Elas apresentam marcadores de superfície de linhagem 

mielóide e linfoide e migram para focos inflamatórios comportando-se como macrófagos.  

Células B-1 são um subgrupo dos linfócitos B que se diferem dos linfócitos B 

convencionais por apresentarem marcadores de linhagem mielóide e linfoide 

(CHEVALLIER, N. et al., 1998; HAYAKAWA, R. et al., 1986). Em camundongos neonatos, 

essas células se originam no fígado fetal e, em uma proporção menor, na medula óssea. Já em 

animais adultos são encontradas em grande número do peritônio, como uma população que se 

auto-renova e secretam anticorpos IgM espontaneamente (KANTOR, A. B., 1993). 

Kantor, A. B. (1993) e Popi, A. F. (2004) demonstraram que as células B-1 migram 

para focos inflamatórios não específicos e diferenciam-se em células fenotipicamente 

semelhantes a macrófagos e secretam IgM. 

Uma possibilidade é que estas células B-1 forneçam uma fonte de produção rápida de 

anticorpos contra microorganismos presentes em sítios particulares, como o peritônio 

(ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H., 2005; HARDY, R. R. et al., 1983; 1984; 

HAYAKAWA, K. et  al., 1984). Popi e colaboradores (2004) sugerem atividade modulatória 

dessas células sobre a atividade efetora de outras células, tais como macrófagos.  

Assim como ocorre em vários países, um elevado número de grupos de pesquisa têm 

direcionado seus esforços para produção de novos métodos de vacinação e prevenção contra o 

vírus da raiva, tal como no Instituto Butantan que tem realizado inúmeros experimentos e 

mais precisamente no laboratório de Imunologia Viral (LIV) a fim de entender o mecanismo 

de entrada do SFV como vetor de imunização em diversas linhagens celulares. 

Embora na literatura alguns estudos afirmem que células de insetos e mamíferos são 

passíveis de serem infectadas por SFV, foi avaliada a expressão de GFP em células de inseto 

Sf-21 (PUGLIA A. L. 2013), porém não apresentaram fluorescência, sugerindo que não são 

permissíveis ao SFV, corroborando com os ensaios realizados por Pettigrew et al (1999), em 

que as células S2 e Sf-9 foram incapazes de serem infectadas com SFV. Neste mesmo estudo, 

as linhagens de insetos Aa23T, C6/36, MOS55 e MOS20 foram infectadas com SFV 

utilizando MOI 3 e apresentaram sinais de fluorescência observados por microscopia. 
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O fato destas linhagens não apresentarem bons resultados nesse trabalho, não a 

descartam como substrato para utilização do sistema SFV, pois novos trabalhos com 

diferentes proteínas e diferentes metodologias podem reverter esse quadro. Estas linhagens 

são de grande importância para a comunidade acadêmica, pois participam primária e 

ativamente nas respostas imunes. 

 

 

7 CONCLUSÕES 

 Partículas de SFV-GFP e SFV-RVGP foram obtidas com sucesso a partir de células 

BHK-21.  

 

 As partículas SFV-GFP quando utilizadas para a infecção de células BHK-21, foram 

capazes de desenvolver altos níveis de fluorescência, visíveis por microscopia e 

analisados por citometria de fluxo, o que não aconteceu nos testes com células de 

macrófagos murinos IC-21 e J774A.1; 

 

 Células BHK-21 quando infectadas com SFV-RVGP foram capazes de gerar altos 

níveis de expressão como visto no ensaio de infecção para avaliar o potencial de 

transdução das partículas de SFV; 

 

 De acordo com os estudos realizados, os macrófagos aparentam possuir uma elevada 

autofluorescência se comparados a outras linhagens de mamíferos, como por exemplo 

a BHK-21; 

 

 Testes realizados até 72 horas após infecção indicaram a incapacidade dos macrófagos 

realizarem o processo da fagocitose dessas partículas.  

 

 A avaliação da citotoxicidade das partículas virais nas culturas de células não foi 

possível ser analisada, uma vez que os experimentos indicaram que não houve entrada 

do vírus, sendo inviável a detecção do efeito citopático a partir dos SFV nas culturas 

de macrófagos. 
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*De acordo com: 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação: 

referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 
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