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RESUMO 

 

Lemos MAN. Expressão gênica da proteína não estrutural 3 do vírus da hepatite C 

empregando pseudopartículas virais [tese (Doutorado em Biotecnologia)]. São Paulo: Instituto 

de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014. 

 

A hepatite viral causada pelo vírus da hepatite C (HCV), atualmente, é um problema à saúde 

mundial e afeta cerca de 170 milhões de pessoas e, no Brasil, são detectados entorno de 10 

mil casos ao ano. O caso crônico da doença resulta em cirrose hepática que é tratada com 

interferon gama e ribavirina, entretanto, a maioria dos pacientes tratados não desenvolve uma 

resposta imune satisfatória. Para auxiliar a resposta imunológica à infecção viral, além da 

resposta imune humoral às proteínas de superfície E1 e E2 do vírus, a proteína não estrutural 

3 (NS3)  do HCV pode estimular uma resposta celular. Nosso trabalho desenvolveu duas 

pseudopartículas virais não que carregavam um material genético codificante para a porção da 

protease da NS3 do HCV. Um dos sistemas apresenta a pseudopartícula de HCV (HCVpp) 

que é constituída por proteínas do vírus da leucemia murina e outras do HCV, o outro sistema 

apresenta uma partícula viral baseada no Semliki Forest Virus (SFV). As células HEK293T e 

BHK-21 foram  transfectadas por eletroporação para a formação das pseudopartículas 

HCVpp-NS3p1a e SFV-NS3p1a, respectivamente. Essas partículas foram quantificadas pela 

presença por qRT-PCR atingindo uma produção aproximada de 400 partículas HCVpp-

NS3p1a por microlitro e 2,5 x 10
4
 partículas SFV-NS3p1a por microlitro. Essas partículas 

foram utilizadas para infecção de células HuH-7.0 e BHK-21. 

 

Palavras-chave: Hepatite C. HCV. Pseudopartículas virais. HCVpp. SFV. Expressão 

heteróloga. NS3. Proteína não estrutural 3 do HCV. 
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ABSTRACT 

 

Lemos MAN. Gene expression of the nonstructural protein 3 of hepatitis C virus using viral 

pseudoparticles. [Thesis (PhD thesis in Biotechnology)]. São Paulo: Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014. 

 

Viral hepatitis caused by the hepatitis C virus (HCV) currently is a global health problem, 

affecting about 170 million people, and in Brazil, around 10 000 cases per year are detected. 

The chronic case of the disease resulting in hepatic cirrhosis is treated with gamma interferon 

and ribavirin, however, most patients do not develop a satisfactory immune response. To 

assist the immune response to viral infection, the virus nonstructural protein 3 (NS3) can 

stimulate a cellular response. Our work has developed two non replicative viral 

pseudoparticles that carried a genetic material coding for the HCV NS3 protease. One of the 

systems has the pseudoparticles HCV (HCVpp) consisting of proteins of murine leukemia 

virus and other HCV. Another viral particle provides a system based on the Semliki Forest 

Virus (SFV). The HEK293T and BHK-21cells were transfected for the formation of the 

pseudoparticles HCVpp-NS3p1a and  SFV-NS3p1a, respectively. These particles were 

quantified by qRT-PCR reaching a production of about 400 HCVpp-NS3p1a particles per 

microliter and 2.5x10
4
 SFV-NS3p1a particles per microliter. These particles were used for 

infection of Huh-7.0 and BHK-21 cells. 

 

Keywords: Hepatitis C. HCV. Viral pseudoparticles. HCVpp. SFV. Heterologous expression. 

NS3. HCV nonstructural protein 3. 
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A hepatite crônica causada pelo vírus da Hepatite C (HCV) constitui um grave 

problema de saúde pública mundial. Estima-se que, aproximadamente, 170 milhões de 

pessoas (aproximadamente 3% da população mundial) estejam infectadas pelo HCV, sendo 

esta a causa mais comum de hepatite crônica, cirrose e hepatocarcinoma (Chou et al., 2013; 

Chou et al., 2012; Mehta et al., 2013; World Health Organization, 2013). No Brasil são 

detectados, aproximadamente, 10 mil novos casos anualmente (Pereira, 2012). 

A infecção aguda é na maioria dos casos, benigna e assintomática, dificultando assim, 

o seu diagnóstico. Entretanto, cerca de 70% destes pacientes evoluem para a infecção crônica, 

podendo progredir para o estágio de cirrose (entre 5 a 20%), doença hepática terminal e até 

hepatocarcinoma causando a morte (entre 1 a 5%) (Lavanchy, 2011; World Health 

Organization, 2013). 

A ausência de uma vacina e terapia eficazes, bem como a existência de portadores 

assintomáticos, faz com que a prevenção seja de extrema importância nesta infecção. A 

identificação de pessoas infectadas e o conhecimento de fatores de risco, associados ao 

conhecimento dos mecanismos de infecção e multiplicação do HCV podem levar ao 

desenvolvimento de estratégias para reduzir a incidência da infecção pelo HCV (Alvarez-Uria 

et al., 2010; Alvarez-Uria et al., 2009; Lavanchy, 2011; Mehta et al., 2013; World Health 

Organization, 2013).  

 

1.1 Vírus da hepatite C (HCV)  

 

O vírus da hepatite C foi identificado em 1989 por Choo et al. (1989). O HCV 

pertence à família Flaviviridae e constitui um gênero isolado (Hepacivirus (Shukla et al., 

1995)), uma vez que sua sequência genômica não se aproxima de nenhum dos outros gêneros 

pertencentes à família Flaviviridae. 

A partícula viral do HCV mede entre 55 e 65 nm de diâmetro (figura 1) (Kaito et al., 

1994) e é formada por um envelope lipídico, onde se encontram as glicoproteínas virais E1 e 

E2, um capsídeo proteico formado pela proteína viral Core e o genoma viral constituído por 

um ácido ribonucleico (RNA) linear, de fita simples, com polaridade positiva (Imbert et al., 

2004). Este RNA viral possui cerca de 9600 nucleotídeos com uma única fase de leitura aberta 

(ORF “open reading frame”), a qual inclui quase todo o genoma e codifica uma poliproteína 

com pouco mais de 3000 aminoácidos. Esta poliproteína é clivada posteriormente por 

proteases celulares e virais, dando origem às proteínas do vírus (figura 2). 
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Figura 1. Microfotografia do vírus da hepatite C. 

Fonte: The C. Everett Koop Institute (2014). 

 

Figura 2. Esquema do genoma do HCV e proteínas virais. 

Fonte: Adaptado de Wikimedia Foundation (2014). 

 

No genoma viral ainda encontram-se regiões não traduzidas (UTR, “untranslated 

region”) nas extremidades 5´e 3´ (Smith et al., 1995; Umlauft et al., 1996). A região 5´UTR é 

uma região bem conservada e possui papel fundamental na replicação viral. Esta região 

contém um sítio de entrada interno para o ribossomo, conhecido como IRES (“internal 

ribosomal entry site”) responsável pelo estabelecimento da tradução do RNA viral de forma 

independente do CAP5´ (o qual é fundamental para a tradução de mRNA celulares). A 

eficiência do sítio IRES varia entre os diferentes genótipos de HCV (Buratti et al., 1997; 

Kamoshita et al., 1997).  
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Essa poliproteína originada após a infecção será clivada e dará origem a três proteínas 

estruturais e sete não estruturais. As proteínas estruturais são: Core (C) e as glicoproteínas de 

envelope (E1 e E2) (Chambers et al., 1990; Sakai et al., 2003). As sete proteínas não 

estruturais chamadas NS (NS1, 2, 3, 4A, 4B, 5A e 5B) estão envolvidas principalmente nos 

processos de clivagem da poliproteína e na replicação viral (Chou et al., 2013; Mancini et al., 

2009; Mello et al., 2009). As glicoproteínas do envelope E1 e E2 são caracterizadas como 

proteínas trans-membrânicas do tipo I e parecem ser essenciais para a entrada da partícula 

viral na célula hospedeira (Bartosch et al., 2003c; Deleersnyder et al., 1997; Hijikata et al., 

1991; Ploss, Evans, 2012). 

O HCV possui uma ampla heterogeneidade genética, apresentando pelo menos seis 

grupos geneticamente diferentes. A variação de nucleotídeos do genoma completo está entre 

30 e 35% (Simmonds, 2004), sendo as regiões E1, E2 e V3 da proteína NS5A as que possuem 

maiores taxas de mutação, enquanto a região da proteína core e da proteína NS3 são as mais 

conservadas. Cada um desses grupos de HCV ainda possui subtipos, com uma variabilidade 

nucleotídica de 20 a 25%, entre eles (Mello et al., 2009; Simmonds, 2004). 

 

1.1.1 Tratamento do infectado com o vírus da hepatite C 

 

O tratamento atual aplicado em pacientes portadores do vírus da hepatite C se dá com 

o uso de -interferon (peguilado) associado com a ribavirina por 24 a 48 semanas, 

dependendo do genótipo viral (European Association for the Study of the Liver, 2014; World 

Health Organization, 2013). Apesar desse tratamento longo, somente cerca de 40% dos 

pacientes infectados pelo genótipo 1 respondem de forma sustentável, atingindo níveis não 

detectáveis de RNA em circulação ao final do tratamento e após seis meses. Já para os 

genótipos 2 e 3 os níveis de pacientes com resposta sustentada chega a 80% (Coelho et al., 

2011; European Association for the Study of the Liver, 2014; Ghany et al., 2011; Ghany et al., 

2009; Stoll-Keller et al., 2009). 

Muitos dos pacientes que recebem interferon peguilado associado à ribavirina 

apresentam reações colaterais ao tratamento, desenvolvendo sintomas semelhantes aos de 

gripe (como fadiga, cefaleia e febre) e também sintomas psiquiátricos (como depressão, 

irritabilidade e insônia) (European Association for the Study of the Liver, 2014). A ocorrência 

desses efeitos colaterais causa um abandono de aproximadamente 10% dos pacientes antes do 
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término do tratamento (Coelho et al., 2011; Ghany et al., 2009), isso faz com que seja mais 

difícil o controle desta forma de hepatite. 

Por conta disso, atualmente alguns estudos estão sendo desenvolvidos na busca de 

vacinas que possam proteger a população. Uma das possibilidades que estão sendo estudadas 

é a utilização de DNA em conjunto com proteínas virais e partículas virais recombinantes 

(Alavian et al., 2013; Arnaud et al., 2010; Brinster, Inchauspé, 2001; Chou et al., 2013; Chou 

et al., 2012; Mehta et al., 2013; World Health Organization, 2002). 

 

1.1.2 Mecanismo da transmissão e replicação do vírus da hepatite C 

 

Quando foi descoberto o vírus da hepatite C, a principal forma de infecção era a 

transfusão sanguínea, que chegou a ser considerada como fator de transmissão de 70% dos 

casos (European Association for the Study of the Liver, 2014; Stramer, 2007). Atualmente, a 

infecção pelo HCV ocorre principalmente devido ao uso de drogas injetáveis (relacionado 

com o compartilhamento de seringas ou canudos no caso de uso de cocaína), tatuagens, 

acupuntura, hemodiálise, entre outros. A transmissão vertical (da mãe para o filho) e sexual 

são consideradas raras, ocorrendo somente em algumas situações (European Association for 

the Study of the Liver, 2014; Sy, Jamal, 2006).  

A figura 3 representa o ciclo de vida do vírus da hepatite C quando infecta uma célula. 

Após a infecção, o vírus libera seu RNA no interior do citoplasma desencadeando a síntese da 

poliproteína, essa será clivada por proteases celulares e pelas proteínas não estruturais 

NS3/4A do HCV. No processamento final do ciclo de replicação viral, as proteínas NS5A e B 

realizam a síntese do RNA viral passando por um RNA negativo e ocorre o empacotamento e 

maturação dos vírus que saem da célula por brotamento (Pawlotsky et al., 2007). 
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Figura 3. Esquema do processo de replicação do HCV modificado de 

SBASSE Biology Seminars. 

 

Por conta da dificuldade em obter um sistema de cultura celular capaz de amplificar 

eficientemente o HCV, os estudos de replicação e multiplicação viral dependem da criação de 

outros sistemas (Lindenbach, Rice, 2001). Lohmann et al. (1999) e Blight et al. (2000) 

estabeleceram um modelo para o estudo da replicação do HCV utilizando um mecanismo de 

autorreplicação de “minigenomas” em culturas celulares. Este sistema tem sido utilizado para 

o estudo da replicação viral, porém não permite a formação de partículas virais. Neste sentido, 

algumas partículas virais (VLPs “viral like particles”) têm sido obtidas em culturas de células 

utilizando “pseudovírus” formados por partículas virais do vírus influenza ou vesiculovírus e 

contendo as proteínas E1 e E2 do HCV (Baumert et al., 1998; Buonocore et al., 2002; Flint et 

al., 1999; Lagging et al., 1998).  

Em estudos com esse tipo de partículas virais observou-se que o mecanismo de 

entrada do vírus da hepatite C na célula hospedeira depende da interação com proteínas da 

superfície celular que favorecem a endocitose da partícula viral no processo de infecção 

(Bartosch, Cosset, 2006; Castet, Moradpour, 2003; Dubuisson et al., 2008; Ploss, Evans, 

2012). As glicoproteínas de superfície do vírus da hepatite C vêm sendo estudadas a fim de 

identificar a complexa interação desse vírus com as células hospedeiras. Inicialmente, a 

proteína E2 solubilizada mostrou alguma interação com a proteína CD81 tetraspanina, 

considerando essa proteína como potencial receptor para o HCV (Bartosch et al., 2003c; 
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Dreux et al., 2009; Ploss, Evans, 2012). Além dessa proteína, outras moléculas como 

lipoproteínas de baixa densidade de classe B tipo I (receptor scavenger – SR-BI), 

lipoproteínas de alta densidade e manose que se ligam às lectinas (DC-SING e L-SING) 

também são consideradas como potenciais receptores para o vírus da hepatite C (Bartosch et 

al., 2003c; Bartosch, Cosset, 2006; Castet, Moradpour, 2003; Ploss, Evans, 2012).  

 

1.1.3 Mecanismo da resposta imune à infecção com vírus da hepatite C 

 

Células dos organismos são susceptíveis a infecções virais e nos mamíferos o sistema 

de defesa adquirida a essas infecções depende de uma sinalização através da associação de 

peptídeos celulares ou não com os complexos maiores de histocompatibilidade (MHC). Essa 

sinalização é capaz de gerar uma resposta imune adequada ao tipo de infecção que está 

ocorrendo. A resposta adquirida dependente da apresentação de antígenos pode resultar em 

uma resposta imunológica celular ou humoral, dependendo do MHC utilizado para essa 

apresentação. Quando apresentado com MHC de classe II a resposta é mediada por linfócitos 

T CD4+, e quando apresentado com MHC de classe I a resposta é mediada por linfócitos T 

CD8+ (Abbas et al., 2008; Earnshaw, Pollard, 2006). 

As respostas mediadas por linfócitos T CD4+ estão relacionadas com as células 

apresentadoras de antígenos (macrófagos, linfócitos B, entre outras) e promovem uma 

resposta imunológica humoral com a produção de anticorpos. Já as respostas mediadas por 

linfócitos T CD8+ resultam em uma resposta celular pelos linfócitos T citotóxicos (CTLs), 

pois promovem a lise da célula infectada (figura 4) e consequente digestão de todo material 

genético presente, sendo celular ou patogênico. Essa resposta mediada por CTLs é uma das 

defesas que ocorre quando há uma infecção por vírus (Abbas et al., 2008; Earnshaw, Pollard, 

2006). 
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Figura 4. Mecanismo de ação dos linfócitos T citotóxicos (CTLs) 

Fonte: Adaptado de Abbas e Lichtman (2007). 

 

Quando uma célula está infectada são produzidas proteínas provenientes do agente 

dessa infecção. As proteínas heterólogas (virais ou de outros patógenos intracelulares) ao 

serem sintetizadas pelas células infectadas são processadas pelas organelas celulares e serão 

associadas ao MHC de classe I. Caso ocorra uma apresentação de peptídeos heterólogos, irá 

resultar em uma ativação do sistema imune voltado os linfócitos T CD8+ através da liberação 

de diversas citosinas, principalmente interferon- (INF-) diferenciando e ativando CTLs 

(Abbas et al., 2008; Earnshaw, Pollard, 2006).  

Apesar dessa diferenciação entre a função das células T CD4+ e T CD8+ em resposta 

humoral e celular, algumas células T CD4+ podem se diferenciar em células T auxiliares TH1 

ou TH2 dependendo das citocinas envolvidas no processo de apresentação de antígeno. Essas 

células auxiliam o sistema imune estimulando a resposta celular ou humoral. Se durante a 

diferenciação dessas células auxiliares o processo envolver as citocinas interferon- (INF-) e 

IL-12, irá resultar em estímulos de células TH1 (auxiliar de resposta celular) e na presença de 

IL-4 irá resultar em TH2, para auxiliar respostas humorais (Abbas et al., 2008). 

A figura 5 esquematiza a especialização das células T CD4+ quando estimulada por 

uma célula apresentadora de antígeno (APC) através de MHC de classe II resultando em uma 

célula TH1, quando esse estímulo ocorre na presença de IL-12 (liberado por macrófagos ou 

células dendríticas) e INF-. Uma vez que ocorreu essa diferenciação as células TH1 irão 

estimular, dependendo das citocinas envolvidas, a ativação de macrófagos, produção de 

anticorpos opsonizadores (IgG) ou proliferar a diferenciação de linfócitos T CD8+ em CTLs 

(Abbas et al., 2008). 
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Figura 5. Esquema do processo de estímulo de TH1 e sua resposta imune. 

Fonte: Adaptado de Abbas e Lichtman (2007). 

 

Sabendo que a melhor resposta a uma infecção pelo HCV é mediada por CTLs, muitos 

trabalhos vem sendo realizados com a utilização de pseudopartículas, partículas semelhantes a 

vírus e também vírus recombinantes em infecções de células de mamíferos. Vários estudos 

demonstraram alguns dos mecanismos de entrada e replicação virais, e trazem a possibilidade 

de que esses sistemas podem auxiliar o direcionamento da resposta para a ativação de 

linfócitos T CD8+ (Bartosch et al., 2003a; Bartosch et al., 2003b; Bartosch et al., 2003c; 

Bartosch, Cosset, 2006; Berger et al., 2009; Brinster et al., 2001; Castet, Moradpour, 2003; 

Greive et al., 2002; Meunier et al., 2005; Owsianka et al., 2001; Rollier et al., 2005; Triyatni 

et al., 2002; Vidalin et al., 2000; Wellnitz et al., 2002; Wen et al., 2013; Zhao et al., 2004; 

Zhao et al., 2003). 

A infecção por partículas virais recombinantes têm como característica a não 

replicação destas após a infecção, resultando em uma infecção controlada e dependente da 

quantidade de partícula aplicada. Quando há nessas partículas um material genético 

codificante para proteínas virais ou repórteres, essa infecção apresenta a produção da proteína 

heteróloga nas células que foram infectadas por essas partículas (Benmaamar et al., 2009; 

Coller et al., 2009; Mihailova et al., 2006).  
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Nessas condições, as células infectadas por pseudopartículas podem apresentar um 

metabolismo semelhante ao que ocorre em infecções virais, formando complexos de 

apresentação de antígenos através de MHC de classe I, estimulando resposta imunológica 

celular de CTLs inclusive com a ação de células TH1 nos organismos quando infectados por 

essas partículas virais (Ip et al., 2014; Wen et al., 2013). Esse tipo de resposta imunológica é 

mais comum quando o patógeno é um vírus ou um parasita intracelular em que o sistema 

imune irá combater o patógeno através da lise celular com células T citotóxicas. 

Ip et al. (2014) e Wen et al. (2013) demonstraram ainda que as pseudopartículas virais, 

baseadas no Semliki Forest Virus (SFV)  ou no vírus da leucemia murina (MLV) associdado 

com o HCV, podem induzir a produção de INF- e estímulos às células CD8+. Esses 

resultados sugerem que o funcionamento desses dois tipos de pseudopartículas pode estimular 

o sistema imune visando uma resposta TH1 adequada e direcionada ao tipo de resposta imune 

às infecções virais.  

 

1.1.4 Proteína não estrutural 3 do vírus da hepatite C (NS3) 

 

As proteínas do HCV que apresentam possibilidade de direcionar o sistema imune a 

uma resposta celular adequada são as proteínas não estruturais. Dentro destas, a proteína não 

estrutural 3 (NS3) é uma das proteínas que tem boas possibilidades de apresentar esse 

resultado devido à sua conservação genotípica dentro do genótipo 1 (Mehta et al., 2013; 

Mello et al., 2009; Peres-da-Silva et al., 2012; Sillanpää et al., 2009).  

Em nosso estudo, escolhemos a região da protease da NS3 entre os aminoácidos 1027 

e 1258 do HCV por conter muitos epítopos mapeados para reconhecimento do sistema imune 

para estímulos de CTLs (tabela 1) e somente dois epítopos para o sistema imune humoral de 

camundongos (Los Alamos National Security, 2012), que será utilizado para a detecção da 

proteína produzida pelas células infectadas.  

 

 

 

 

 

 

 



 
INTRODUÇÃO 25 

Marcos Alexandre Nobre Lemos – 2014 

 
 

Tabela 1. Epítopos para CTLs mapeados na NS3 entre 1027 e 1258. 

Epítopo CTL 
Localização no 

genoma do HCV 
Espécie 

AYSQQTRGL 1031-1039 Humano 

GLLGCIITSL 1038-1047 
Humano e camundongo 

transgênico 

VEGEVQIVSTAAQTF 1055-1069 Humano 

QTFLATCINGVCWTV 1067-1081 Humano 

ATCINGVCWTVYHGAGTRTI 1071-1090 Humano 

CINGVCWTV 1073-1081 
Humano, chimpanzé e 

camundongo transgênico 

AGTRTIASPKGPVIQM 1085-1100 Humano 

TRTIASPKGPVIQMY 1087-1101 Humano 

DLVGWPAPQGSRSLT 1107-1121 Humano 

CTCGSSDLY 1123-1131 Chimpanzé 

RRRGDSRGSLLSPRP 1143-1157 Humano 

LLCPAGHAV 1169-1177 
Humano e camundongo 

transgênico 

CPAGHAVGIFRAAVCTRGVA 1171-1190 Humano 

HAVGLFRAA 1175-1183 Humano 

AYAAQGYKVL 1243-1252 Humano 

Fonte: Los Alamos National Security, 2012 

 

1.2 Sistema de expressão de proteínas heterólogas com pseudopartículas virais 

 

Atualmente muitos sistemas de vacinação são utilizados para gerar uma resposta 

protetora contra diversos antígenos, desde as vacinas inativadas ou atenuadas até vacinas que 

utilizam tecnologias de DNA recombinante. Todos os sistemas apresentam características 

distintas e são utilizadas para patógenos diferentes. Com o surgimento da biotecnologia uma 

grande parte das vacinas está sendo desenvolvida e melhorada através da recombinação 

gênica (Mackett, 2000). 

Visando um melhor direcionamento do sistema imune para a resposta celular e TH1, 

vamos utilizar em nosso trabalho dois sistemas de expressão gênica baseados em vírus, o 

Semliki Forest Virus (SFV) e as pseudopartículas de HCV (HCVpp). 
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1.2.1 Pseudopartícula derivadas do Semliki Forest Virus (SFV) 

 

A necessidade do desenvolvimento de sistemas de expressão em células de mamíferos 

que atingissem grandes quantidades de proteína recombinante em pouco tempo, levou ao 

desenvolvimento de sistemas utilizando vetores virais, como o sistema SFV. O SFV é um 

vírus envelopado de RNA positivo simples fita (Atkins et al., 1999; Karlsson, Liljeström, 

2003; Smithburn, Haddow, 1944). 

O vírus SFV foi isolado inicialmente em 1944, de mosquitos na floresta Semliki da 

Uganda por Smithburn e Haddow (1944) e pertence ao gênero Alphavirus da família 

Togoviridae. É um vírus com um RNA de fita simples e positiva com aproximadamente 12 

mil bases que codifica para nove proteínas que formam o capsídeo icosaédrico e as 

glicoproteínas de superfície (E1, E2 e E3), o vírus apresenta também um envelope lipídico 

originário da célula hospedeira (Atkins et al., 1999; Liljeström, Garoff, 1991a; Smithburn, 

Haddow, 1944). 

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

dividido em dois plasmídeos diferentes: o plasmídeo de expressão, que contém os genes não 

estruturais do SFV e o promotor forte subgenômico SFV 26S, contendo ainda uma região de 

policlonagem para a introdução do gene de interesse, e um plasmídeo auxiliar, contendo as 

proteínas estruturais do envelope viral. Após um processo de co-transfecção dos mRNAs 

gerados in vitro referentes a ambos os plasmídeos, há a formação de 10
4
 a 10

5
 partículas 

infecciosas por microlitro. 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 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 (Benmaamar 

et al., 2009; Karlsson, Liljeström, 2003; Liljeström, Garoff, 2001; Liljeström, Garoff, 1991a; 

Liljeström, Garoff, 1991b; Puglia et al., 2013). Em uma abordagem de engenharia genética 

posterior, visando aumentar a segurança do sistema, a proteína de 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 (Lundstrom, 2003). 

Diversas proteínas já foram expressas utilizando o sistema SFV. De maneira geral, 

qualquer molécula que já tenha sido expressa por um determinado tipo celular que possa ser 

infectado por SFV, pode também ser expressa pela utilização desse sistema. Esse sistema 
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apresenta níveis de expressão muito mais elevados para algumas proteínas, como GPCRs 

(Receptores celulares acoplados à proteína G), do que outros sistemas de expressão transiente 

em células de mamíferos, esses sistemas transientes resultaram em níveis de expressão da 

ordem de 1 a 5 pmol/mg enquanto os sistemas baseados no SFV chegaram a 100-300 

pmol/mg (Hassaine et al., 2006).  

Comparado com um sistema de expressão de características equivalentes, como a 

utilização de células de inseto Sf9 e infecção por baculovírus recombinante, o sistema SFV 

demonstrou a mesma capacidade de expressar o receptor da angiotensina II, ambos 

produzindo a proteína na ordem de 30 pmol/mg, com semelhante atividade. Com a vantagem 

da menor presença de produtos de degradação da proteína nas células BHK-21 que nas células 

Sf9 (Shukla et al., 2006). 

Outro estudo da expressão de diversos receptores em ambos os sistemas, também 

encontrou uma relação muito similar da expressão em mg/L das proteínas de interesse, porém 

como o sistema de baculovírus em células Sf9 atinge maiores concentrações celulares e maior 

biomassa, constatou-se que a razão entre proteína de interesse e proteína total era cem vezes 

maior no sistema SFV, o que pode simplificar a etapa de purificação. Nesse mesmo trabalho, 

foram encontradas proteínas diferencialmente expressas e degradadas em diversas linhagens 

celulares. Seus resultados ainda sugeriram que quando a maioria das proteínas de membrana 

expressas estão ativas, o nível de expressão é consideravelmente baixo, na ordem de 0,2 a 0,4 

mg/L, quando exclusivamente localizada na membrana plasmática, o que levanta a questão 

sobre a quantidade de proteína de membrana com conformação apropriada que uma célula é 

capaz de acomodar. Segundo os autores quando o nível de expressão é elevado (superior a 1 

mg/L), a proteína estaria presente primariamente nas membranas internas (Eifler et al., 2007). 

Como todo sistema de expressão, o sistema SFV também possui desvantagens, tendo 

sido descrito, por exemplo, a expressão do receptor tipo 2 da neuromedina U sem sua correta 

glicosilação (Shukla et al., 2006; Shukla et al., 2007), que pode ser causada devido à 

mecanismos da célula infectada. Também a sua titulação tem sido apontada como um dos 

principais pontos limitantes à sua utilização. Apesar de ser um sistema indutor de apoptose em 

cultivos in vitro (Glasgow et al., 1998) e dessa característica ser utilizada para a titulação viral 

em placas (Zusinaite et al., 2007). Sua titulação viral poder ser feita ainda por técnica de 

dotblotting utilizando sonda de DNA marcada radioativamente (Wahlfors, Morgan, 2002). De 

qualquer forma, a titulação viral do SFV ainda carece de uma nova técnica mais simples e 

mais precisa para a melhoria do controle do sistema, essa técnica pode ser a quantificação por 



 
INTRODUÇÃO 28 

Marcos Alexandre Nobre Lemos – 2014 

 
 

qRT-PCR, por exemplo (Benmaamar et al., 2009; Carapuça et al., 2007; Puglia et al., 2013; 

Zhao et al., 2006), a qual temos testado neste trabalho. 

O sistema SFV é ainda estudado como um promissor vetor de imunização, tendo 

demonstrado atividade de estímulo das respostas imune celular e humoral. Sua utilização 

como sistema viral de replicação defectiva para uso em humanos é apoiada por diversas 

características como: produção de altos níveis da proteína de interesse; formação de corpos 

apoptóticos após 48-72h (após a rápida inibição da tradução do mRNA do hospedeiro pela 

captação da maquinaria traducional pelo mRNA viral) com altos níveis da proteína 

heteróloga, servindo como indutor de resposta imune via estímulo indireto (cross-priming); 

ativação dos sistemas imunes inato e adaptativo; produção de intermediários dsRNA, 

conhecidos imunopotencializadores (podem ser reconhecidos por receptores do tipo Toll-3 e 

estimular a produção de interferon tipo 1, sendo capazes ainda de ativar e induzir a maturação 

de células dendríticas); e finalmente o fato de que humanos geralmente não carregam 

anticorpos neutralizantes contra o vírus SFV (Riezebos-Brilman et al., 2005). 

 

1.2.2 Pseudopartícula derivadas de MLV e HCV (HCVpp) 

 

Outro sistema de expressão gênica capaz de formar vírus que carregam RNA são as 

chamadas pseudopartículas de HCV (HCVpp). Este sistema mistura características do 

retrovírus da Leucemia Murina (MLV) e do Flavivírus da Hepatite C (HCV). As HCVpp têm 

sido pouco estudadas em relação à expressão gênica, isto porque, originariamente o sistema 

foi desenvolvido na tentativa de se estudar o ciclo replicativo do HCV, uma vez que, como 

dito anteriormente, este não se replica em culturas celulares (Ashfaq et al., 2011; Baldick et 

al., 2010). 

Neste sentido, algumas partículas virais (VLPs) têm sido obtidas em culturas de 

células utilizando “pseudovírus” formados por partículas virais do vírus influenza ou 

vesiculovírus e contendo as proteínas E1 e E2 do HCV (Ashfaq et al., 2011; Baumert et al., 

1998; Buonocore et al., 2002; Flint et al., 1999; Flint, McKeating, 1999; Lagging et al., 1998; 

Nègre et al., 2000). Estes estudos demonstraram uma baixa infecciosidade dos pseudovírus. 

Assim, novos estudos na tentativa de compreender a formação da partícula viral do HCV têm 

sido realizados, entre eles a utilização do MLV para a formação da pseudopartícula viral, 

contendo também proteínas estruturais do HCV, nomeadas de HCVpp (Ashfaq et al., 2011; 

Bartosch et al., 2003b; Bartosch et al., 2003c; Bartosch, Cosset, 2006).  
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Bartosch e colaboradores (2003b) desenvolveram um sistema de pseudopartículas de 

HCV formadas por proteínas do nucleocapsídeo e polimerase do MLV, glicoproteínas E1 e 

E2 do HCV e, além disso, desenvolveram a internalização de um RNA simples de polaridade 

positiva no interior dessa partícula (figura 6), que após a infecção será transcrito reversamente 

e iniciará a síntese da proteína heteróloga. Esse sistema apresenta uma afinidade por células 

hepáticas, devido à presença das proteínas E1 e E2 do HCV, sendo uma ferramenta muito 

importante para os estudos sobre a hepatite C.  

 

Figura 6. Esquema da pseudopartícula de HCV (HCVpp) 

 

1.3 Justificativa 

 

Nosso objetivo neste projeto é estabelecer metodologia e avaliar a expressão de 

proteínas heterólogas através de pseudopartículas virais que em seu genoma carreguem um 

RNA.  

Como proteína alvo do estudo, utilizamos uma porção da NS3 do HCV que apresenta 

possibilidades de estímulo imune mais adequado ao combate à infecção viral causada pelo 

vírus C da hepatite. A tecnologia de produção de pseudopartículas virais recombinantes foi 

estabelecida e a expressão da proteína em culturas celulares foi avaliada. 

A importância desta abordagem de expressão de um RNA que codifica para uma 

proteína viral poderá, com base em trabalhos futuros, possibilitar a imunização contra uma 

proteína viral que não compõe a partícula viral (proteínas virais não estruturais), mas que seja 

capaz de induzir resposta imunológica, sobretudo, celular, essencial na proteção à infecção 

natural. Assim, esta nossa proposta de desenvolvimento de pseudopartículas virais recombi-

RNA

Nucleocapsídeo

E2

E1

Envelope
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nantes representa um primeiro passo para um estudo futuro de uma abordagem inovadora e 

tem centralizado atenções dos projetos mais recentes em vacinologia. 
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2  CONCLUSÃO 
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Realizamos a construção dos vetores pCMV-NS3p1a e pSFV-NS3p1a a partir da 

clonagem do gene da NS3p sintetizado nos vetores pTG13077, do qual foi removido o gene 

da GFP, e pSFV2genC. Esses vetores foram utilizados para a formação das pseudopartículas 

HCVpp-NS3p1a e SFV-NS3p1a. 

Estabelecemos um protocolo para eletroporação das células HEK293T utilizando o 

vetor pTG13077 para síntese da proteína fluorescente como repórter. A partir dos resultados, 

sugerimos como melhores condições de transfecção a realização de dois pulsos elétricos em 

onda exponencial com 280V, 75F e resistência infinita em cubetas de 0,2 cm. Quando 

usando cubetas de 0,4 cm as melhores condições se deram em onda exponencial com 650V, 

25F e resistência infinita. 

Produzimos as pseudopartículas através de sistema utilizando a eletroporação de três 

vetores de DNA ou de dois de RNA para a formação das HCVpp-NS3p1a e SFV-NS3p1a, 

respectivamente. Para detectar a formação das partículas, tivemos que padronizar os métodos 

de detecção por RT-PCR, utilizando um kit de extração de RNA viral seguido do tratamento 

com DNAse para eliminação de qualquer DNA restante da transfecção. Então, as amostras 

eram transcritas reversamente e o cDNA da NS3p foi amplificado por PCR.  

Desenvolvemos ainda uma metodologia para quantificar as partículas formadas por 

amplificação em tempo real do gene de interesse a partir do cDNA e comparado com uma 

curva padrão preparada com um dos vetores construídos neste trabalho. Desta forma, 

detectamos a quantidade de RNA presente nas amostras de sobrenadante das células co-

transfectadas, podendo inferir a quantidade de partículas presentes por volume. 

Preparamos anticorpos policlonais para a detecção da proteína NS3 pela imunização 

de camundongos com essa proteína. O soro dos animais foi inativado e armazenado para a 

realização de imunoensaios. 

Induzimos a expressão da NS3p em células HuH-7 pela infecção com as 

pseudopartículas HCVpp-NS3p1a e detectamos essa proteína por dotblotting utilizando os 

anticorpos monoclonais produzidos no trabalho. 

A partir dos resultados desse trabalho e em colaboração com outros trabalhor do grupo 

de pesquisa, elaboramos um manuscrito intitulado: “Production and quantification of 

pseudoparticles of SFV and HCVpp containing a portion of the HCV NS3 gene” que será 

submetido à publicação. 
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