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 RESUMO 

 

O Zika é uma doença infecciosa emergente causada pelo vírus zika (ZIKV), e está 

relacionada a distúrbios neurológicos como microcefalia e síndrome de Guillain-Barré. A 

detecção e diferenciação do ZIKV frente a outros arbovivírus semelhantes é baseada 

principalmente em métodos moleculares (RT-PCR e testes sorológicos). Entretanto, testes 

sorológicos tem sido um problema devido a reações cruzadas principalmente em amostras de 

soro. Muitas proteínas usadas no diagnóstico sorológico de doença são produzidas de forma 

recombinante principalmente em plataforma procariota. Contudo, o uso de plantas para a 

expressão de proteínas recombinantes para fins diagnósticos tornou-se uma alternativa 

promissora por ser econômica, segura e rápida em comparação com outras plataformas. O 

objetivo deste trabalho foi expressar uma proteína não estrutural do ZIKV, NS2B, em 

plataforma vegetal para fins de diagnóstico. Para isso, o gene da proteína NS2B foi fusinado 

a uma cauda de Hidrofobina I (HFBI) e expresso transitoriamente em plantas de Nicotiana 

benthamiana utilizando como vetor a Agrobacterium tumefaciens. A detecção da 

NS2B::HFBI em extratos das folhas infiltradas foi realizada por meio de western blot (WB) 

usando anticorpo anti-c-myc, presente no construto e, posteriormente purificada através de 

separação aquosa em duas fases (ATPS), seguido por cromatografia de interação hidrofóbica. 

Após a purificação, a proteína recombinante teve sua antigenicidade avaliada por WB usando 

anticorpo específico comercial e soros de paciente positivos para ZIKV.  Testes de ELISA-

IgM para soros de pacientes positivos para dengue ou Zika também foram realizados, 

apresentando sensibilidade de 95,0% e 100% de especificidade para diagnóstico do ZIKV. A 

imunização de camundongo por via subcutânea com a proteína recombinante foi capaz de 

induzir resposta imunológica, gerando anticorpos que, após purificação, foram utilizados 

para a detecção da proteína viral em soro de pacientes com ZIKV. Com base nos resultados 

obtidos, este trabalho mostrou que o processo expressão transiente de NS2B em plataforma 

vegetal tem alto potencial na produção de insumos para o diagnóstico de ZIKV. 

 

Palavras-chave: Proteínas recombinantes. Expressão transitória. Vírus Zika. Diagnóstico. 

   



 

 

ABSTRACT 

 

 Zika is an emerging infectious disease caused by the Zika virus (ZIKV), and it is related to 

neurological disorders such as microcephaly and Guillain-Barré syndrome. The detection and 

differentiation of ZIKV from other similar arboviviruses is based mainly on molecular 

methods (RT-PCR and serological tests). However, this has been a problem due to cross-

reactions mainly in serum samples. Many proteins used in the serological diagnosis of the 

disease are produced recombinantly, mainly on a prokaryotic platform. However, the use of 

plants for the expression of recombinant proteins for diagnostic purposes has become a 

promising alternative because it is economical, safe and fast compared to other platforms. 

The objective of this work was to evaluate the possibility of expressing the non-structural 

protein from ZIKV, NS2B, on a plant platform to be used for diagnostic purposes. Therefore, 

the NS2B protein gene was fused with a Hydrophobin I (HFBI) tag and expressed transiently 

in Nicotiana benthamiana plants using Agrobacterium tumefaciens as a vector. The detection 

of NS2B::HFBI in extracts of infiltrated leaves was done using western blot technic and an 

anti-c-myc antibody, subsequently the protein was purified through aqueous two-phase 

separation (ATPS), followed by hydrophobic interaction chromatography. After purification, 

the recombinant protein had its antigenicity assessed by WB using a commercially specific 

antibody and sera from ZIKV + patient. ELISA-IgM tests for dengue and Zika of patients 

with positive sera were also performed, with a sensitivity of 95.0% and 100% specificity for 

ZIKV. In subcutaneous mouse immunization tests, a recombinant protein was able to induce 

an immune response, generating antibodies that, after purified was used for the detection of 

viral protein in the serum of ZIKV patients. Based on the obtained results, this work showed 

that the plant produced NS2B has high potential in the diagnostics kits for ZIKV. 

 

Keywords: Recombinant proteins. Transient expression. Zika Virus. Diagnosis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O surto de Zika no ano de 2015 representou uma séria ameaça à saúde humana 

em todo o mundo, em especial nos países latino-americanos. Essa doença tem como agente 

etiológico o vírus Zika (ZIKV), membro de um importante grupo de patógenos virais 

humanos (Família Flaviviridae) do qual também fazem parte o vírus da hepatite C (HCV), o 

vírus da dengue (DENV), o vírus do Nilo Ocidental (WNV), e o vírus da febre amarela 

(YFV), dentre outros (CAO-LORMEAU et al., 2016). 

A principal via de transmissão da Zika aos seres humanos se dá por meio da 

picada dos mosquitos Aedes aegypti ou A. albopictus infectados (FERREIRA et al., 2016, 

VASILAKIS et al., 2016). No entanto, vias alternativas de infecção já foram descritas, tais 

como: por transmissão sexual (MUSSO et al., 2015); por transfusão sanguínea (MOTTA et 

al., 2016), por transmissão vertical (MLAKAR et al., 2016) ou pós-natal, durante a lactação 

(BLOHM et al., 2017). Aliás, a infecção transplacentária apresentada pelo ZIKV é inédita 

dentre os flavivírus. 

Os pacientes infectados pelo vírus desenvolvem sintomas semelhantes aos de 

pacientes diagnosticados com uma infecção branda por dengue, que incluem febre, dor de 

cabeça, erupção cutânea, artralgia e conjuntivite. Entretanto, a infecção por ZIKV também 

está associada a distúrbios neuromotores, mais precisamente com a síndrome de Guillain-

Barré, que é uma complicação neurológica autoimune caracterizada por fraqueza muscular, 

disfunção motora e, em alguns casos, paralisia (CAO-LORMEAU et al., 2016). Também foi 

reportada uma possível associação entre a infecção pelo vírus Zika durante a gravidez e a 

microcefalia (SCHULER-FACCINI, 2015). 

A detecção e diferenciação de infecções por flavivirus baseia-se principalmente 

em métodos sorológicos e moleculares. A reatividade cruzada entre ZIKV e outros flavivírus 

pode dificultar o sorodiagnóstico principalmente em áreas onde estes vírus são endêmicos. 

(MUNOZ-JORDAN, 2017). 

O ZIKV tem seu genoma constituído por fita simples de RNA o qual é formado 

por 10.794 nucleotídeos dispostos em um único quadro de leitura aberto (ORF) que codifica 

para uma poliproteína de aproximadamente 3.400 aminoácidos. A poliproteína viral é então 

clivada por proteases virais e da própria célula hospedeira, dando origem a três proteínas 

estruturais: capsídeo (C), precursor da membrana (prM) e envelope (E), e sete proteínas não-

estruturais (NS): NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5 (LINDENBACH et al., 
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2013; CUNHA et al., 2016). Dentre estas, a NS2B tem sido objeto de estudo para o 

desenvolvimento de testes de diagnóstico para o ZIKV. 

A NS2B é uma proteína de 14 kDa que funciona como um cofator para outra 

proteína, a NS3, uma serina protease. O complexo NS2B-NS3 desempenha um papel 

essencial na hidrólise e maturação da poliproteína viral (KUMAR et al., 2018). Um estudo 

com matriz peptídica de NS2B demonstrou a presença de uma região de 20 aminoácidos que 

pode ser utilizada para o diagnóstico sorológico sensível e específico de exposição ao ZIKV 

(MISHRA et al., 2018). Tal região mostrou-se altamente reativa a soros de pacientes ZIKV 

positivos agudos e convalescentes, enquanto que apresentava reatividade muito baixa com 

soros positivos para DENV (MISHRA et al., 2019). Além disso, outras regiões imunogênicas 

também foram encontradas nessa proteína que poderiam ser exploradas para o diagnóstico 

da doença (WEN et al., 2017; RAVICHANDRAN et al., 2019). Apesar desses estudos, o 

potencial da proteína NS2B para o diagnóstico diferencial de ZIKV permanece pouco 

explorado. 

As ciências biológicas têm feito grandes progressos na compreensão do material 

genético, e na sua manipulação, isso permitiu um grande avanço na área de biotecnologia, 

criando a possibilidade de utilizar plantas como biofábricas ao introduzir genes que 

codifiquem proteínas específicas com interesse biomédico e industrial, tais como produtos 

biofarmacêuticos, vacinas ou para diagnóstico. A expresão de proteínas recombinantes em 

plantas, também chamada por “molecular farming” ou "agricultura molecular”, vem 

demonstrando seu potencial na produção de insumos biotecnológicos (OWCZAREK et al., 

2019). 

Dentre os métodos de expressão de proteínas recombinantes em plantas, a 

expressão transiente (LICO et al., 2008; SHI et al., 2019) tem se mostrado uma alternativa 

promissora. Algumas das características que contribuem para o seu potencial são: o baixo 

risco ambiental; o cultivo à temperatura ambiente; e a utilização de plantas sem a necessidade 

de transformação genética estável. Dessa forma, essa plataforma tem-se consolidado com 

uma alternativa promissora para a produção de insumos destinados ao diagnóstico sorológico 

de infecções virais, como a zika.      Neste trabalho, a sequência gênica da proteína NS2B de 

ZIKV foi otimizada, sintetizada e fusionada à sequência da proteína parceira HFBI, a mesma 

foi utilizada para expressaão de forma transiente em plantas de N. benthamiana e demonstrou 

potencial para o diagnóstico rápido da doença. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Flavivirus 

 

O gênero Flavivirus pertence à família Flaviviridae e compreende mais de 70 

espécies de vírus icosaédricos envelopados com aproximadamente 500 Å de diâmetro 

(KUHN et al., 2002). Tipicamente, o genoma dos flavivirus é constituído por um RNA de 

fita simples de 10,7 Kb contendo um único quadro de leitura aberto (ORF), sendo traduzido 

como uma poliproteína de cerca de 3.400 aminoácidos que é então processada por proteases 

virais e celulares para dar origem a três proteínas estruturais (C, M e E), encontradas nos 

vírions e sete proteínas não estruturais (NS). As proteínas não estruturais são importantes 

para a morfogênese e replicação viral (processos que ocorrem associados às membranas 

intracelulares do retículo endoplasmático das células infectadas), assim como para a 

patogênese associada a estes vírus (SIROHI et al., 2016). 

Uma característica comum a muitos desses flavivírus é que eles são capazes de 

infectar as células do sistema nervoso central (SNC), levando a manifestações neuroinvasivas 

da doença (ACEBES; SAIZ, 2012). Normalmente são transmitidos por vetores (mosquitos 

ou carrapatos) e, por esta razão, também são classificados como "arbovírus" (vírus 

transmitido por artrópodes) (HOLBROOK, 2017). Vários flavivírus são considerados 

patógenos importantes em humanos, como por exemplo: vírus do Nilo Ocidental (WNV), 

vírus da febre amarela (YFV), vírus da Encefalite japonesa (JEV), vírus da dengue (DENV), 

vírus da Zika (ZIKV), entre outros.  

A maioria das infecções causadas por WNV são assintomáticas, no entanto, cerca 

de 20% das pessoas infectadas desenvolvem febre, dor de cabeça, dor de garganta, mialgia, 

artralgia, fraqueza muscular, conjuntivite, erupção cutânea, linfadenopatia, náusea, anorexia, 

dor abdominal e diarréia. O WNV pode causar infecção neuroinvasiva com complicações 

graves em pacientes e consequências ao longo prazo, incluindo paralisia (PETERSEN et al., 

2013). 

A infecção pelo YFV também conhecida como “Peste Negra” ou “Vômito 

Sanguíneo”. Os sintomas causados por esse vírus podem variar de uma infecção subclínica a 

doença hemorrágica grave, podendo levar à morte. A infecção subclínica ou abortiva produz 

uma doença inespecífica semelhante à gripe. No outro extremo do espectro, esse vírus causa 

doença sistêmica letal com febre, icterícia, insuficiência renal e sangramento. Essa 
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variabilidade na resposta está associada à patogenicidade da cepa do vírus e aos fatores 

genéticos e de resistência do hospedeiro (MONATH; BARRETT, 2003). 

Os sintomas da infecção por JEV incluem febre, meningoencefalomielite, 

meningite asséptica, convulsões ou paralisia semelhantes à poliomielite. A morte ocorre em 

cerca de 20-30% dos casos da doença, além disso, cerca de 30-50% dos sobreviventes 

geralmente apresentam anormalidades constantes associadas ao sistema nervoso 

(CHAKRABORTY; DEB, 2019). 

Quanto ao DENV, baseado nas características de antigenicidade e de análises 

filogenéticas, o vírus da dengue possui quatro sorotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e 

DENV-4) responsáveis, coletivamente, por mais de 50 milhões de infecções humanas por 

ano (LESCAR et al., 2008). A infecção por DENV é predominantemente uma doença febril 

aguda que pode durar até uma semana a partir do início dos sintomas. É caracterizada por 

dor de cabeça, mialgia, dor lombossacra, artralgia e em muitos casos erupção cutânea 

macular, podendo resultar ainda em manifestações hemorrágicas na dengue grave 

(HOLBROOK, 2017).  

 

2.2 Vírus Zika 

 

O vírus Zika é um arbovírus assim denominado por ter sido primeiramente 

isolado a partir de amostra de um macaco rhesus “Macaca mulata” oriundo da “floresta 

Zika”, em Uganda, no ano de 1947 (DICK et al., 1952). No ano de 1964, o primeiro caso de 

infecção humana por ZIKV foi reportado neste mesmo país (MOORE et al., 1975; 

SIMPSON; 1964; MONLUN et al., 1993). Em 2007, o ZIKV causou uma epidemia na ilha 

de Yap, na Micronésia, acometendo cerca de 5.000 pessoas. Em outra epidemia ocorrida no 

Gabão, foi detectado ZIKV em humanos e mosquitos (GRARD et al., 2014). Mais tarde, o 

vírus foi também isolado de humanos no Sudeste Asiático (HADDOW et al., 2012). 

Em maio de 2015, pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

identificaram pela primeira vez o ZIKV como agente causal de um surto no Nordeste do 

Brasil, a partir de onde se espalhou para o restante do país e para os países vizinhos da 

América do Sul e Central (ZANLUCA et al, 2015). 

O Ministério da Saúde do Brasil estimou que entre 440.000 a 1.300.000 casos de 

Zika ocorreram no país em 2015 (HENNESSEY et al., 2015). Já em 2016, foram registrados 

215.319 casos prováveis de febre pelo vírus Zika no Brasil dos quais apenas 8 foram 

confirmados (4 no Rio de Janeiro, 2 no Espírito Santo, 1 no Maranhão e 1 na Paraíba). Em 
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2017, foram registrados 17.593 casos prováveis de doença aguda pelo vírus Zika e, no ano 

seguinte, até outubro foram registrados 7.544 casos prováveis (BOLETIM 

EPIDEMIOLÓGICO, 2018). 

 

Figura 1 - Áreas sob risco de ocorrência de infecção pelo vírus Zika 

 

 

Fonte: CDC, 2017 

Áreas com risco da infecção pelo Zika Vírus (roxo), Áreas com probabilidade da infecção Zika (roxo claro), 

Áreas sem risco da infecção (branco) e estados com Zika relatados nos Estados Unidos (linha roxa) segundo o 

Centro de Controle e Prevenção de Doenças. 

 

2.2.1 Transmissão da Doença do Zika 

 

A febre Zika é transmitida principalmente aos seres humanos através da picada 

dos mosquitos Aedes aegypti ou A. albopictus infectados pelo ZIKV, mais precisamente as 

fêmeas, que após picar uma pessoa infectada, atua como vetor para a transmissão do vírus 

para um indivíduo saudável. A transmissão mediada por insetos vetores é a forma mais 

comum de dispersão do vírus em zonas epidêmicas e endêmicas (HILLS et al. 2016). Dentre 

os vetores, A. aegypti é considerado o principal transmissor para humanos, sendo sua 

capacidade de transmitir o vírus já demonstrada experimentalmente (CHOUIN-CARNEIRO 

et al., 2016). 

Outras vias de infecção também já foram descritas na literatura, como por 

exemplo, a transmissão por relações sexuais. Isto foi verificado através da detecção de 
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elevada carga de RNA replicativo do ZIKV no sêmen e na urina de seres humanos e de 

animais infectados, sendo sugestivo de que a replicação viral possa ocorrer no trato 

geniturinário, corroborando com os resultados obtidos em estudos com outros flavivírus 

(MUSSO et al., 2015). 

Ademais, a transmissão do ZIKV pode ocorrer através de componentes 

sanguíneos, sendo demonstrado que a transfusão de sangue de doadores infectados pré-

sintomáticos resulta no aparecimento de sintomas e diagnóstico positivo para o ZIKV nos 

indivíduos receptores (MOTTA et al., 2016). 

A transmissão do ZIKV pode também ocorrer verticalmente, quando a mãe 

infectada é capaz de transmitir a doença ao feto. Estudos realizados com mulheres grávidas, 

mostraram que o ZIKV foi encontrado no líquido amniótico de fetos (MLAKAR et al., 2016). 

Constatou-se ainda que o arbovírus pode ser transmitido de mãe para filho através da 

amamentação, uma vez que a sequência completa de ZIKV detectada no leite materno 

mostrou-se idêntica à sequência encontrada na criança infectada (BLOHM et al., 2017) 

 

2.2.2 Sintomas da Doença do Zika 

 

A doença Zika pode muitas vezes ser confundida com viroses causadas por outros 

flavivírus como a dengue ou a chikungunya, porque produzem sintomas muito semelhantes 

como: febre de baixa intensidade (entre 37,8 °C e 38,5 °C), dor de cabeça, erupção cutânea, 

vertigem (sensações de desmaio e fraqueza), artrite, pequenas erupções maculopapulares, 

artralgia (dor nas articulações), mialgia (dores musculares) e conjuntivite. 

Em novembro de 2015, o Ministério da Saúde no Brasil registrou um aumento 

no número de casos de microcefalia principalmente no Nordeste Brasileiro, sendo proposta 

uma possível associação entre a infecção pelo vírus Zika durante a gravidez e a microcefalia 

(SCHULER-FACCINI, 2015). As várias manifestações fetais associadas à infecção por 

ZIKV observadas ficaram conhecidas como Síndrome Congênita do Zika (SCZ), sendo sua 

manifestação mais grave a microcefalia fetal (GURUNG et al., 2019).  

 A microcefalia congênita é uma anormalidade neurológica, presente ao 

nascimento, associada à diminuição do perímetro cefálico, à redução do volume cerebral e, 

muitas vezes, a deficiências intelectuais e/ou motoras, incluindo: deficiência de fala, resposta 

neurocognitiva deficientes ou comportamentais (CAUCHEMEZ et al., 2016). Experimentos 

com animais demonstraram que o ZIKV pode realizar a transferência vertical, sendo capaz 

de migrar para o sistema nervoso central e transpassar a barreira de proteção 
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hematoencefálica (NUNES et al., 2016, GURUNG et al., 2019). Aliás, o ZIKV é capaz de 

infectar células-tronco neurais, astrócitos, células precursoras de oligodendrócitos e 

microglia, enquanto neurônios maduros são menos suscetíveis a infecções (RETALLACK et 

al., 2016). 

O tropismo do vírus por células do sistema nervoso também foi evidenciado por 

associação da febre Zika a distúrbios neuromotores, como a síndrome de Guillain-Barré. Esta 

síndrome consiste em uma complicação neurológica autoimune, que ocorre geralmente em 

decorrência de infecções virais ou bacterianas. A síndrome de Guillain-Barré é caracterizada 

por fraqueza muscular, insuficiência e graus variáveis de distúrbios sensoriais e 

comprometimento dos nervos cranianos, disfunção motora e em alguns casos, paralisia 

(CAO-LORMEAU et al., 2016).  

 

2.2.3 Características do ZIKV 

 

O vírus Zika apresenta um genoma composto por um RNA de fita simples de 

sentido positivo com 10.794 nucleotídeos. Seu RNA possui duas regiões flanqueadoras não 

traduzidas (NTR) conhecidas como 5’NTR e 3’NTR. A extremidade 5’ do genoma viral 

possui uma estrutura nucleotídica metilada utilizada para a tradução celular, mas sua 

extremidade 3’ não é poliadenilada. O RNA codifica para uma única poliproteína (3.419 

aminoácidos) que é clivada por proteases virais e hospedeiras gerando três proteínas 

estruturais: capsídeo (C), o precursor da membrana (prM) e o envelope (E) e sete proteínas 

não-estruturais: NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5 (Figura 2) (KUNO et al., 

1998, CHAMBERS et al., 1990, MUSSO et al., 2015). 

 Os flavivírus, em sua forma madura, são vírus encapsulados de 

aproximadamente 50 nm de diâmetro e composto por múltiplas cópias das três proteínas 

estruturais. A proteína C forma um nucleocapsídeo que protege o genoma viral. Este 

nucleocapsídeo é circundado por uma bicamada lipídica contendo as glicoproteínas E e M, 

ancoradas no envelope viral via domínios transmembranares e formando a superfície da 

partícula do viral. Os vírions formados são esféricos, com cerca de 50 nm de diâmetro e as 

proteínas prM, M e E da superfície são dispostas em uma simetria icosaédrica (Figura 3) 

(LINDENBACH et al., 2007). 
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Figura 2 - Representação esquemática da organização do genoma do Vírus Zika e 

processamento de poliproteínas 

 

 

Fonte: Adaptado de ROUTH et al (2017) 

O genoma do vírus Zika contém um único quadro de leitura aberto (Open Reading Frame, ORF), flanqueado 

por duas regiões não traduzidas (5 ′ e 3 ′ UTRs). A ORF é traduzida em uma poliproteína única que é clivada 

em três proteínas estruturais C, prM e E (vermelho) e sete proteínas não estruturais NS1, NS2A, NS2B, NS3, 

NS4A, NS4B e NS5 (verde). 

 

 

Figura 3 - Estrutura do Zika vírus 

 

 
Fonte: Adaptado de  https://viralzone.expasy.org/6756?outline=all_by_protein  

 

Estrutura do vírus Zika.  Os vírions do ZIKV são envelopados e esféricos, com cerca de 50 nm de diâmetro e 

as proteínas prM, M e E da superfície, as proteínas são dispostas em uma simetria icosaédrica  

 

https://viralzone.expasy.org/6756?outline=all_by_protein
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O ZIKV presumivelmente entra nas células do hospedeiro via endocitose através 

do receptor de fosfatidilserina. Após a fusão do vírus com a célula hospedeira, o genoma 

viral é liberado no citoplasma, onde o RNA viral é traduzido. À semelhança de outros 

flavivírus, acredita-se que a replicação viral do ZIKV ocorra em membranas intracelulares 

associadas ao vírus, principalmente na rede formada pelo retículo endoplasmático e trans-

Golgi (ROMERO-BREY et al., 2016). 

A montagem do vírion do ZIKV envolve: (i) interação de prM com a proteína E 

no retículo endoplasmático; (ii) encapsulamento do genoma do RNA com proteína C seguido 

da formação do envelope viral composto por uma bicamada lipídica contendo um complexo 

proteico prM-E para formar vírions imaturos; e (iii) clivagem da proteína prM em proteína 

M antes da liberação de vírions maduros (LIN et al., 2018; NAMBALA; SU, 2018). As 

proteínas não estruturais do ZIKV desempenham papéis na replicação e montagem virais. 

 

2.2.3.1 Proteína C 

 

A proteína do Capsídeo (C) é pequena (14 KDa) e carregada positivamente 

(RICE et al.,1986) e está envolvida no processo de encapsulamento do genoma do flavivírus. 

O mecanismo deste processo ainda não é muito claro, mas acredita-se que os resíduos básicos 

no N-terminal da proteína C são estritamente necessários para formação do vírus (SAMSA  

et al., 2012). A proteína C, a primeira do polipeptídeo, carrega um Domínio Transmembranal 

(DTM), também denominado âncora de capsídeo (Ca), que ancora C à membrana do retículo 

endoplasmático antes da clivagem pela protease NS2B-NS3.   

Para formarem os novos vírions, os RNAs de sentido positivo recém-sintetizados 

são liberados do complexo de replicação viral e interagem com a proteína C para formar o 

nucleocapsídeo, que é envolvido pelas proteínas prM e E (ZHANG et al., 2019). 

 

2.2.3.2 Proteína M 

 

A proteína prM, auxilia o dobramento da proteína E como uma espécie de chaperona 

e previne a fusão prematura das partículas antes de serem liberadas da célula infectada. A 

clivagem de prM em proteína M pela ação de furina ou protease semelhante à furina antes da 

liberação de virions maduros na rede trans-Golgi (LIN et al., 2018) também promove a 

maturação das partículas virais (SAIZ et al., 2016). As proteínas M e E são então combinadas 

sob uma arquitetura icosaédrica.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6083217/#B29
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6083217/#B29
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6083217/#B29
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6083217/#B29
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6083217/#B29
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6083217/#B29
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2016.00496/full#B99
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2016.00496/full#B99


24 

2.2.3.3 Proteína E 

 

A glicoproteína E é responsável por direcionar o vírus para os receptores das 

células hospedeiras e facilitar a entrada do vírus. Como tal, é um dos principais alvos de 

anticorpos (KOSTYUCHENKO et al., 2016). O escudo exterior do ZIKV é composto por 

180 cópias da glicoproteína do envelope E (53 KDa) e da proteína da membrana (M) (21 

KDa) que é cercada por um envelope lipídico (KOSTYUCHENKO et al., 2016). A proteína 

do envelope contém três domínios EDI, EDII e EDIII que compartilham 35%, 51% e 29% 

de identidade de aminoácidos com a proteína E do DENV (STETTLER et al., 2016).  

 

2.2.3.4 Proteína Não Estrutural 1 (NS1) 

 

A proteína não estrutural NS1 é uma glicoproteína de 46 KDa, que se associa 

formando um homodímero no interior das células sendo necessária para replicação viral e na 

infecção tardia (SUTHAR et al., 2013; SONG et al., 2016). Ela também contém 12 resíduos 

de cisteína conservados, que podem formar ligações dissulfeto (MULLER YOUNG, 2013). 

A proteína não estrutural flavivírus NS1 é expressa em três formas diferentes nas células de 

mamíferos infectadas: uma forma intracelular associada à membrana, essencial para a 

replicação viral, uma forma associada à superfície celular que pode estar envolvida na 

transdução de sinal e uma forma secretada (ALCON-LEPODER et al., 2005). Quando 

secretada, NS1 se encontra na forma hexamérica, acumlando-se em altos níveis nos soros e 

tecidos do hospedeiro. Essa forma extracelular da proteína NS1 é altamente antigênica e 

acredita-se que seja capaz de modular a resposta imune humoral (BAILEY et al., 2019).  

 

2.2.3.5 Proteína Não Estrutural 2A (NS2A) 

 

O NS2A é uma proteína hidrofóbica de 22 KDa transmembranar residente no 

retículo endoplasmático (ER). Essa proteína compreende um dos componentes do complexo 

de replicação viral que funciona na montagem do vírion e antagoniza a resposta imune do 

hospedeiro, além de desempenhar papel importante na produção de partículas virais 

infecciosas (XIE et al., 2013). NS2A possui um único segmento que atravessa a membrana 

do ER e seis segmentos que se associam perifericamente à organela.  Além da dessa proteína 

exercer função na montagem e secreção do vírion e na evasão de imunidade inata, ela também 

está relacionada à patogênese do vírus (ZHANG et al., 2019).  
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2.2.3.6 Proteína Não Estrutural 2B (NS2B) 

 

A NS2B é uma proteína associada à membrana de 14 kDa que tem uma região 

central hidrofóbica conservada que é a responsável pela interação com a membrana do RE. 

Essa região possui 49 a 95 resíduos do comprimento total (cerca de 130 resíduos) 

aumentando a permeabilidade da membrana da célula hospedeira (ROUTHU et al., 2017). 

Além disso, a NS2B atua como um cofator para a protease serínica NS3 responsável pela 

clivagem da poliproteína viral (LUO et al., 2015). A interação NS2B-NS3, depende da 

associação de uma região de 40 aminoácidos de NS2B com a porção N-terminal da NS3  

(BOLLATI et al., 2010), forma um complexo que hidrolisa a poliproteína do ZIKV em 

proteínas funcionais usadas para propagação e maturação viral. Proteases virais são 

consideradas excelentes alvos para a identificação de potenciais candidatos a fármacos, uma 

vez que a protease desempenha um papel indispensável na replicação viral. Além disso, a 

proteína NS2B por ser uma proteína não estrutural, ou seja, que não é transportada no vírion, 

pode ser usada como um marcador de replicação viral (TANG et al., 2016). 

Uma sequência peptídica imunorreativa, sensível e específica na proteína NS2B 

do ZIKV (SPRLDVAL) foi identificada, sendo a mesma capaz de gerar resposta de células 

T CD8+ produtoras de IFN-γ em camundongos infectados com ZIKV (WEN et al., 2017).  

Também foi relatado o peptídeo NS2B-DITWEKDAEVTGNSPRLDVA 

identificado através de microarranjo de peptídeos que mostrou-se ser imunorreativo e que 

apresenta um epítopo específico para ZIKV que pode ser utilizado para o diagnóstico 

específico da doença (MISHRA et al., 2018). 

 Epítopos antigênicos da proteína NS2B (aa 1417–1474) foram reconhecidos por 

anticorpos IgG após infecção aguda por ZIKV mostrando alta reatividade (100%) com soros 

de pacientes convalescentes com ZIKV em testes de ELISA. Esta mesma região mostrou-se 

100% conservada entre os ZIKV, mas apenas 30-55% conservada com outros flavivírus 

(RAVICHANDRAN et al., 2019). 

 

2.2.3.7 Proteína Não Estrutural 3 (NS3) 

 

NS3 é uma proteína multifuncional de 70 kDa que possui múltiplas atividades 

enzimáticas. O NS3 é uma serina protease do tipo quimotripsina na porção N-terminal, 

enquanto que a porção C-terminal funciona como RNA helicase (FANG et al., 2019). NS3 é 

encontrada na membrana do RE por interação com a proteína viral transmembranar NS2B a 
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qual também atua como cofator para processamento da poliproteína viral e na replicação viral 

(YU et al. 2013; ROUTHU et al., 2017). O NS3 helicase também possui atividade 

nucleotídeo 5'-trifosfatase (NTPase) e RNA 5'-terminal trifosfatase, desempenhando papéis 

essenciais na replicação do genoma viral, e atividade 5 ' capping (ROUTHU et al., 2017). 

 

2.2.3.8 Proteína Não Estrutural 4A (NS4A) 

 

NS4A é uma proteína hidrofóbica multifuncional de 16 KDa. Possui um N-

terminal citosólico e quatro domínios transmembranares. A NS4A participa da replicação do 

RNA e da resposta antiviral do hospedeiro (TIAN et al., 2017). Além disso, essa proteína 

remodela a membrana do retículo endoplasmático para criar sítios de replicação (SHAH et 

al., 2017). 

 

2.2.3.9 Proteína Não Estrutural 4B (NS4B) 

 

NS4B é uma proteína transmembranar, homodimérica, hidrofóbica, não 

glicosilada, de 27 KDa. A proteína possui extensa homologia entre os flavivírus e é conhecida 

por estar envolvida na replicação do vírus e na evasão da imunidade inata do hospedeiro (LI 

et al., 2019). Está presente no sítio de replicação com RNA de fita dupla, como um 

intermediário de replicação viral (ROUTHU et al., 2017). 

 

2.2.3.10 Proteína Não Estrutural 5 (NS5) 

 

A proteína NS5 é a maior (~ 100 KDa) e a mais conservada proteína de ZIKV. 

A NS5 é composta por dois domínios, um domínio N-terminal metiltransferase e um domínio 

RNA polimerase dependente de RNA (RdRP) na extremidade C-terminal. NS5 desempenha 

três papéis essenciais no ciclo de vida viral: replicação do genoma e capeamento, supressão 

de interferon e modulação da atividade do spliceossoma celular (WANG et al., 2018). 

 

2.2.4 Diagnóstico de ZIKV 

 

Devido à semelhança na apresentação clínica inicial entre infecções por ZIKV e 

outras doenças infecciosas, especialmente com outras doenças arbovirais que geralmente 

ocorrem em regiões tropicais e subtropicais, como dengue (DENV) e chikungunya (CHIKV), 



27 

o diagnóstico clínico é desafiador e geralmente depende da confirmação de exames 

laboratoriais (KIKUTI et al., 2018) O diagnóstico da infecção aguda por ZIKV pode ser 

realizado nos primeiros dias da fase aguda da infecção febril por meio de RT-PCR 

(amplificação por reação em cadeia da polimerase, antecedida de transcrição reversa), a partir 

do RNA diretamente extraído do soro do doente, ou ainda de outros fluidos corporais como 

saliva (MUSSO et al., 2015) e urina (GOURINAT et al., 2015). 

A frequência com que o RNA do ZIKV pode ser detectado nos diferentes fluidos 

corporais e o período de tempo que permanece detectável ainda não são bem conhecidos 

(PAZ-BAILEY et al., 2018). Entretanto, recomenda-se a utilização de testes moleculares a 

partir do soro e da urina dos pacientes durante os primeiros 14 dias da infecção, porque é o 

tempo médio até a perda da detecção do RNA viral (CDC, 2016). O exame de urina requer 

uma consideração especial para maximizar a detecção, pois variáveis pré-analíticas, como 

temperatura e período de armazenamento, podem afetar significativamente a estabilidade 

desta amostra. O armazenamento da urina a 4 °C por períodos superiores a 48 horas pode 

afetar a detecção do RNA do ZIKV por RT-PCR e o congelamento a -80 °C resulta em uma 

perda significativa do RNA do ZIKV detectável em amostras com baixo resultado positivo 

(TAN et al., 2017; MUNOZ-JORDAN 2017). 

A febre Zika também pode ser diagnosticada através da detecção de anticorpos 

IgM anti-ZIKV, embora a cinética da produção destes no curso natural da doença não tenha 

sido totalmente descrita (MUNOZ-JORDAN 2017; PAZ-BAILEY et al., 2018). Um 

problema em relação aos testes sorológicos, principalmente em áreas coendêmicas é a 

possibilidade de reação cruzada como resultado de infecções prévias por outros flavivírus, 

neste caso, um teste IgM ideal seria aquele que permita a detecção sensível de anticorpos 

contra o ZIKV com alta especificidade para distinguir da infecção por DENV ou outros 

flavivírus em indivíduos assintomáticos, sintomáticos e pós-sintomáticos (MUNOZ-

JORDAN, 2017). 

A detecção de IgM é indicativa de exposição recente ao ZIKV, o que pode ser 

útil no diagnóstico de indivíduos sintomáticos ou assintomáticos negativos para RT-

PCR. Durante o curso inicial da infecção, o RNA do ZIKV nem sempre pode ser detectado 

por RT-PCR ou porque o período virêmico já passou ou porque a viremia não é alta o 

suficiente para ser detectada. Já a presença de anticorpos IgG indicaria uma exposição 

anterior e, portanto, uma proteção natural contra a infecção, enquanto um resultado negativo 

do teste IgG informaria riscos potenciais de contrair a infecção pelo ZIKV (MUNOZ-

JORDAN, 2017).  
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2.3 Sistemas de produção de proteínas recombinantes  

 

Avanços em biologia molecular e engenharia genética têm permitido grandes 

avanços para a biotecnologia, principalmente na produção de proteínas recombinantes. Estas 

podem ser usadas como fármacos, vacinas ou reagentes de diagnóstico. As proteínas 

recombinantes para essas aplicações são produzidas principalmente em sistemas de 

expressão procarióticos e eucarióticos, como células de mamíferos, bactérias, leveduras, 

células de insetos e plantas transgênicas (TRIPATHI et al., 2019). 

 

2.3.1 Sistema de Expressão Bacteriana 

 

O sistema de expressão bacteriana tem na Escherichia coli seu principal 

representante, mas também faz uso de outros microrganismos como Bacillus subtilis, 

Pseudomonas sp., Lactobacillus lactis, dentre outros. Os sistemas procarióticos são o sistema 

de preferência para a produção de proteínas recombinantes devido ao baixo custo, bioquímica 

e genéticas bem conhecidas, crescimento rápido e boa produtividade (GUPTA; HUKLA, 

2016). Contudo, esse sistema de expressão apresenta algumas limitações quanto a produção 

de proteínas complexas, uma vez que podem não executar o folding (dobragem) adequado 

das proteínas e nem algumas modificações pós-traducionais, como a glicosilação e a 

formação de ligações dissulfeto (GOMORD; FAYE, 2004). Outros obstáculos à produção 

nesse sistema são a ineficiência para a secreção das proteínas para o meio de cultura, a 

formação de corpos de inclusão e a possibilidade de contaminação do produto final por 

endotoxinas bacterianas (OVERTON, 2014). 

 

2.3.2 Sistema de expressão em leveduras 

 

Os sistemas de expressão de proteínas recombinantes à base de leveduras 

provaram ser uma fonte eficiente e econômica de proteínas de interesse industrial e 

acadêmico (MATTANOVICH ET AL., 2012; MEJÍA-BARAJAS et al., 2016). Dentre os 

sistemas de produção em leveduras, a mais utilizada é a Saccharomyces cerevisiae, por ser 

um organismo de fácil manipulação em escala laboratorial e industrial, e com elevado 

rendimento a um baixo custo.  Apesar desse sistema ser capaz de fazer modificações pós-

traducionais, como processos proteolíticos, dobragem, formação de pontes dissulfeto e 

glicosilação, entretanto não é capaz de realizar prolil-hidroxilação e amidação das proteínas 
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recombinantes (CREGG et tal., 2000; MEJÍA-BARAJAS et al., 2016). Outro ponto negativo 

é o fato das proteínas heterólogas serem frequentemente N- hiperglicadas em S. cerevisiae, 

o que pode afetar a atividade das proteínas (TANG et al., 2016; TORRES et al., 2000). 

 

2.3.3 Sistema de expressão em células de mamíferos 

 

Muitas proteínas recombinantes terapêuticas aprovadas para consumo humano 

são produzidas em células de mamíferos, que apesar de produzirem proteínas com um 

dobramento adequado e de realizarem modificações pós-traducionais complexas, possuem 

elevados custos associados à produção (meios de crescimento, adaptação e manutenção), 

elevando de forma considerável o preço do produto final, além de serem permissivas a 

patógenos humanos e animais (STREATFIELD, 2007). 

 

2.3.4 Sistema de expressão em células de insetos 

 

As células de insetos usadas em conjunto com o sistema de vetor de expressão 

de baculovírus (BEVS) estão ganhando espaço rapidamente como uma plataforma para a 

produção de proteínas recombinantes. As células de insetos apresentam várias vantagens 

comparativas às células de mamíferos, como facilidade de cultura, maior tolerância à 

osmolaridade e concentração de subprodutos e níveis mais altos de expressão quando 

infectados com um baculovírus recombinante (IKONOMOU et al., 2003). Mais de 600 linhas 

de células de insetos (dípteros, hemípteros e lepidópteros) já foram relatadas até o momento. 

Nas células de insetos, como nas de mamíferos, os peptídeos sinal são clivados e as ligações 

dissulfeto são formadas no retículo endoplasmático, mas modificações pós-traducionais mais 

complexas estão ausentes. O principal obstáculo são as diferenças no padrão de glicosilação, 

que afetam significativamente a atividade biológica da proteína, uma vez que as células de 

insetos não são capazes de realizar N-glicosilação (LE et al., 2018; OWCZAREK et al., 

2019). 

 

2.3.5 Expressão de proteínas recombinantes em plantas 

 

2.3.5.1 Expressão de proteínas em plantas transgênicas 

 

As plantas constituem uma plataforma alternativa e promissora para a produção  
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de proteínas recombinantes devido sua eficiência em termos de escalonabilidade, por 

apresentarem tempo e custo de produção reduzidos em relação à produção em células de 

mamíferos, por não propagarem patógenos animais e/ou humanos, além de possuírem o 

maquinário para a modificação pós-traducional de proteínas eucarióticas (STREATFIELD 

et al., 2015). 

O baixo custo e a escalonabilidade do sistema de produção em plantas podem ser 

obtidos por meio da propagação em campo de plantas transgênicas, por exemplo (FISCHER 

et al., 2000), dispensando o uso de fermentadores ou de meios de cultura de custo elevado 

(OWCZAREK et al., 2019). As plantas transgênicas podem ser usadas para a produção de 

proteínas recombinantes, que podem ter funções in-situ: quando as proteínas serão usadas 

para melhorar as culturas ou para resistência a patógenas e ex-situ: quando as plantas são 

transformadas para produzir proteínas com interesse para um amplo espectro de finalidades, 

tais como para aplicações farmacêuticas, industriais, de diagnóstico ou outras (FRANKEN 

et al., 1997). As proteínas assim obtidas são mais seguras uma vez que estas plantas não 

produzem endotoxinas ou suportam o crescimento de vírus ou príons potencialmente 

infecciosos (MOUSTAFA et al., 2016; MARGOLIN et al., 2018). 

A produção de proteínas eucarióticas complexas é viabilizada por uma via 

secretora semelhante à dos animais, onde são realizadas modificações pós-traducionais 

como: glicosilação, γ-carboxilação, β-hidroxilação, amidação, hidroxilação e sulfatação de 

prolina. Além disso, esta célula está apta a dobrar e montar proteínas complexas com 

eficiência devido à presença de chaperonas e proteínas dissulfeto isomerases, que catalisam 

a formação de ligações dissulfeto, uma capacidade não compartilhada pelos sistemas 

bacterianos de produção (TSCHOFEN et al., 2016). 

Embora a capacidade das plantas de mediar a N-glicosilação seja considerada 

uma vantagem sobre os sistemas de expressão procarióticos mais primitivos e que o núcleo 

glicano adicionado seja conservado entre todos os eucariotos, os glicanos complexos 

derivados das plantas são únicos. Estes contêm resíduos característicos de β (1,2) ‐xilose e α 

(1,3) – fucose, além de não possuírem β (1, 4) – galactose e ácido siálico, característicos da 

glicosilação de células de mamíferos (Figura 4) (STRASSER et al., 2008; MARGOLIN et 

al., 2018).  
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Figura 4 – Comparação de estruturas típicas de N-glicosilação em plantas e animais 

 

 

Fonte: MARGOLIN et al., 2018 
 

Glicoproteínas produzidas em (a) plantas contêm resíduos β (1,2) xilose e  α (1,3) – fucose e (b) Glicoproteínas 

de expressão em mamíferos, contêm resíduos de α (1,6) -fucose, β (1, 4) -galactose e ácido siálico.  

 

2.3.5.2 Expressão transitória 

 

O sistema de expressão transitória em plantas refere-se coletivamente a várias 

abordagens baseadas no uso de bactérias (Agrobacterium tumefaciens) e/ou vírus para a 

produção de proteínas em plantas (SPIEGEL et al., 2018). O sistema de expressão genética 

transitória mediada por A. tumefaciens torna possível identificar muitas proteínas heterólogas 

sem a necessidade de gerar plantas transgênicas, uma vez que dependem da expressão 

epicromossômica sem integrar no genoma da planta (LOMBARDI et al., 2009). 

Este é um método indireto de entrega de genes que transfere naturalmente o DNA 

para as células vegetais.  A. tumefaciens é um patógeno vegetal que transfere parte de seu 

plasmídeo indutor de tumor (Ti), chamado DNA de transferência (T-DNA), para planta 

hospedeira. No caso da expressão de proteínas heterólogas, os genes indutores de tumor no 

T-DNA são substituídos pelo gene de interesse. Os plasmídeos Ti modificados se tornaram 

os vetores mais úteis para a entrega de genes através da interação natural entre A. 

tumefaciens e seus hospedeiros vegetais (CHEN et al., 2013). 

Como grande parte do T-DNA não é integrado aos cromossomos hospedeiros no 

curto período de expressão transitória, cópias livres do T-DNA permanecem 

transcricionalmente ativas (VOINNET et al., 2003). Geralmente, o gene de interesse é 
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transportado e entregue nos espaços foliares extracelulares em um processo denominado 

agroinfiltração por infiltração física, o que pode ser feito com uma seringa ou a vácuo, 

(NORKUNAS et al., 2018).  

O sistema transiente oferece várias vantagens em relação a produção de proteínas 

recombiantes em plantas transgênicas, tais como um elevado rendimento em curto período 

de tempo, associado a uma maior segurança na biocontenção das plantas empregadas 

(MARSIAN; LOMONOSSOFF 2016; NORKUNAS et al., 2018. O sistema tem a 

possibilidade de expressar longas sequências genéticas, flexibilidade e facilidade de 

expressar mais de um gene simultaneamente na mesma célula, o que permite a montagem 

eficiente de proteínas multiméricas por meio da coinfiltração com construtos de genes 

diferentes (LOMBARDI et al., 2009; REED; OSBOURN 2018). 

Outra estratégia utilizada para aumentar o nível de produção de proteína 

recombinante nesse sistema inclui suprimir o silenciamento de genes pós-transcricionais, que 

é um dos primeiros mecanismos de defesa da planta contra parasitas moleculares, como 

transposons, vírus e transgenes (Lakatos et al., 2004). Para evitar o silenciamento do RNAm 

do transgene, a co-agroinfiltração em N. benthamiana com um construto contendo um 

supressor de silenciamento genético (Silhavy et al., 2002), como por exemplo a proteína p19, 

que é um dos inibidores do silenciamento mais utilizado para permitir a transcrição e o 

acúmulo de proteínas em processos transitórios (LAKATOS et al., 2004; REIS, et al., 2018; 

SABERIANFAR E MENASSA 2018). 

Dentre as diversas plantas utilizadas para a produção de proteínas recombinantes, 

Nicotiana benthamiana é o principal modelo usado para expressão transiente de proteínas 

recombinantes por possuir diversas características que tornam essa planta mais atrativa, como 

(NORKUNAS et al., 2018): 

a. Grande quantidade de biomassa foliar; 

b. Métodos de expressão transiente comercialmente estabelecidos; 

c. Capacidade inata de suportar altos níveis de expressão gênica 

heteróloga. 

Esta planta pode ser mantida em estufas e ser cultivada por hidropônia em 

condições controladas (22 a 25 °C com fotoperíodo de 16 horas) e após um período de 3 a 8 

dias de infiltração, as proteínas expressas podem ser extraídas (NORKUNAS et al., 2018) 

(Figura 5).  
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Figura 5 - Etapas necessárias para a expressão transiente de proteínas recombinantes 

em N. benthamiana mediada por A. tumefaciens 

 

Fonte: adaptado de Spiegel et al. (2019) 

Os genes que codificam a proteína recombinante de interesse em um vetor de expressão binário (1) são 

introduzidos em A. tumefaciens (2), que é cultivado (3) e infiltrado no tecido da planta (4), facilitando a 

expressão e o acúmulo da proteína recombinante em células vegetais (5). 

 

2.3.6 Plasmídeos usados em plantas: pCaMGate 

 

Para a inserção dos genes de interesse no DNA-T, estes precisam ser clonados 

em vetores binários. Dentre as tecnologias de clonagem molecular atualmente empregadas, 

a clonagem pelo sistema Gateway ® provou ser extremamente útil para a clonagem de genes 

em vetores maiores que 12 kilobases (XU et al., 2008), como os plasmídeos da série 

pCaMGate. 

Os plasmídeos pCaMGate são uma série de vetores de expressão binária de 

plantas derivados pCaMterX (HARRIS et al., 2001), que utilizam a tecnologia Gateway® 

para a subclonagem do gene de interesse em diferentes cassetes de expressão. Dependendo 

do vetor utilizado, o gene subclonado poderá ser expresso como um construto fusionado a 

caudas de elastina (ELP) ou de hidrofobina (HFBI), podendo ainda ser direcionado para 

expressão em diferentes compartimentos da célula vegetal (PEREIRA  et al., 2014). 

Essa tecnologia contorna as limitações tradicionais de clonagem baseadas em 

enzimas de restrição, permitindo usar qualquer sistema de expressão em apenas algumas 

simples etapas (figura 6) e está baseada no site específico reações de recombinação que 

mediam a integração e excisão de bacteriófago λ. Esses eventos ocorrem por recombinação 

em sequências de ligação específicas no fago e no cromossomo bacteriano chamado attP (do 

fago) e attB (da bactéria) (KATZEN, 2007). 

O pCaMGate coloca o gene de interesse sob o controle do Promotor duplicado 35S do 

vírus mosaico da couve flor (KAY et al., 1987), flanqueando a região recombinante o 
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terminador da nopalina sintase (nos) (BEVAN et al., 1983) e uma cauda de 

detecção/purificação C-myc.  

Quando o vetor é dirigido para o retículo endoplasmático (ER) pCamGate-ER, abriga 

o peptídeo sinalizador secretor Pr1b de N. benthamiana e uma sinal de recuperação KDEL 

para ER. O uso do gene “killer” ccdB nos vetores de clonagem permitem a seleção de 

recombinantes; o produto do gene ccdB bloqueia o crescimento bacteriano quando a 

recombinação não ocorre.  

Uma sequência pode ser transferida para qualquer outro vetor Gateway, mantendo o 

quadro e a orientação da leitura, simplesmente adicionando proteínas.  Usando  uma reação 

LR clonase, uma sequência de DNA flanqueada por sites att L é transferida por 

recombinação de um clone (vector) de entrada para um vetor de destino, que contém sites att 

R. 

 

Figura 6 - Tecnologia de clonagem do Gateway 

 

  

Fonte:  Disponivel em https://www.bioprocessonline.com/doc/gateway-cloning-technologya-

universal-cloning-0001 

 

2.3.7 Caudas de fusão em plantas 

 

Uma ampla variedade de estratégias foi testada para aumentar a estabilidade e o 

rendimento de proteínas recombinantes. Nos últimos anos, a tecnologia de fusão de proteína 

tem sido usada para melhorar a acumulação de proteína em sistemas heterólogos 

(GUTIERREZ et al., 2013).  Os marcadores de fusão do polipeptídeo semelhante à elastina 

https://www.bioprocessonline.com/doc/gateway-cloning-technologya-universal-cloning-0001
https://www.bioprocessonline.com/doc/gateway-cloning-technologya-universal-cloning-0001


35 

(ELP) ou da hidrofobina (HFBI) induzem a formação de corpos protéicos nas folhas de N. 

benthamiana (SABERIANFAR et al., 2015). 

 

2.3.7.1 Hidrofobinas (HFB) 

 

As hidrofobinas são um grupo de pequenas proteínas de superfície originalmente 

identificadas em fungos filamentosos (NAKARI-SETALA et al., 1996). Uma parte de sua 

superfície é feita de cadeias laterais alifáticas hidrofóbicas que formam uma fração 

hidrofóbica de um lado da proteína e uma superfície hidrofílica na outra (HAKANPAA et 

al., 2006). Elas possuem um padrão característico de oito resíduos conservados de cisteína 

(Cys), que formam quatro pontes dissulfeto moleculares que permitem um alto grau de 

estabilidade à proteína (HAKANPAA et al., 2004). Além disso, foi demonstrado que a fusão 

à hidrofobinas possibilita a purificação não-cromatográfica da proteína de interesse, uma vez 

que sua natureza anfipática permite a interação com agentes tensoativos, propriedade que 

permite a purificação de proteínas fusionadas a hidrofobina por separação aquosa em duas 

fases (Figura 7) (JOENSUU et al., 2010; KURPPA et al., 2018) 

 
Figura 7 - Purificação de proteínas com ATPS para proteínas fusionadas à 

Hidrofobina 
 

 

 

Fonte: adaptado de REUTER et al., 2016. 

 

Neste processo de separação, o surfactante mais usado é o triton x-114 por 

possuir uma baixa temperatura de ponto de nuvem (22 ºC), além de demonstrar estabilidade 

em uma ampla faixa de pH. O surfactante é adicionado ao extrato de proteína bruta, formando 

um sistema bifásico que concentra as fusões de hidrofobina dentro de uma estrutura micelar, 

ficando estas particionadas das demais proteínas que permanecem na fase aquosa (CONLEY 
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et al., 2011). A proteína fusionada pode ser então facilmente extraída destas micelas com a 

utilização de solventes orgânicos, como isobutanol (LINDER et al., 2001; CONLEY et al., 

2011). O isobutanol permite a remoção do detergente e a obtenção de uma nova fase aquosa 

contendo a proteína de interesse (REUTER et al., 2014). 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivos gerais 

 

Avaliar a produção da proteína NS2B do ZIKV utilizando plataforma vegetal e 

o potencial da proteína recombinante como antígeno no desenvolvimento de anticorpos e 

consequentemente sistemas de diagnósticos (imunoensaio e biossensores). 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

•. Clonar a sequência codificadora da proteína NS2B do ZIKV em vetor binário (pCAMGate-

ER); 

•. Expressar a proteína NS2B de ZIKV em plantas de Nicotiana benthamiana, através de 

agroinfiltração; 

•. Purificar a proteína NS2B recombinante de ZIKV a partir de extratos dos tecidos vegetais 

•. Analisar a antigenicidade da proteína NS2B recombinante   

•. Imunizar camundongos com NS2B recombinante para produzir anticorpos policlonais anti-

NS2B do ZIKV para ser usados no diagnóstico da doença  
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Summary 

 

Zika virus (ZIKV) is the etiologic agent of Zika fever, a disease that differs from those caused 

by other flaviviruses due to the development of neurological complications, demanding the 

improvement of immunoassays for the control of the disease in regions where co-infection 

with other flavivirus occurs. The transient expression of recombinant proteins in plants has 

emerged as an alternative to conventional production platforms, but it requires the use of 

strategies, such as the use of protein fusions to improve protein production and purification. 

In this work, the ZIKV NS2B gene sequence was fused to the HFBI hydrophobin tag and 

directed to the endoplasmic reticulum ER. The construct NS2B::HFBI-ER showed stable 

expression between five and seven days after infiltration in Nicotiana benthamiana leaves. 

The HFBI fusion tag allowed the semi-purification of the construct by an Aqueous Two-

Phase System, reducing the number of chromatographic stages required for protein 

purification. The validation of the NS2B::HFBI-ER as an antigen for indirect immunoassay 

showed 95% sensitivity and 100% specificity on IgM-ELISA tests, although some cross-

reactions with the sera of dengue fever positive patients could be detected. This work is the 

first report of a plant produced ZIKV NS2B protein fused to a hydrophobin tag and its use as 

an antigen for Zika fever diagnosis, showing that despite some limitations, there is a high 

potential for the plant-produced antigen for the diagnosis of this viral tropical neglected 

diseases. 

 

Keywords: Zika Virus, transient expression, viral antigen, Non-structural protein 2B NS2B 
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Introduction 

 

Zika is an emerging infectious disease caused by the Zika virus (ZIKV), an RNA 

virus transmitted primarily by infected Aedes sp mosquitoes, but also transmitted through 

sexual relations or by recieving contaminated blood products (Mishra et al., 2018). After the 

2015 Zika epidemic, the disease spread through America and many tropical countries. In 

Brazil, many Zika fever patients developed neurological complications such as 

microcephaly, in newborns, and Guillain-Barré syndrome, in adults (Lazear & Diamond, 

2016; Araujo et al., 2016). 

The ZIKV belongs to the Flaviviridae family which includes viruses such as West 

Nile virus (WNW), yellow fever virus (YFV), Japanese encephalitis virus (JEV), Dengue 

fever virus (DENV) and many others (Plourde and Bloch, 2016). The ZIKV genome contains 

10,794 nucleotides and a single open reading frame (ORF) that encodes a polyprotein of 

3,400 residues. This polyprotein is cleaved by viral and host proteases that process it into 

three structural proteins (capsid (C), membrane precursor (prM) and envelope (E)), and seven 

non-structural proteins (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, and NS5) (Lidenbach et al., 

2013; Routhu et al., 2017). 

The NS2B protein is a 14 kDa, membrane-associated protein that mediates membrane 

interaction by its conserved central hydrophobic region (Bollati et al., 2010; Routhu et al., 

2017). This protein is a cofactor for the NS3 serine protease, forming the NS2B-NS3 complex 

that plays an essential role in the hydrolysis and maturation of the virus' polyprotein (Kumar 

et al., 2018). 

The serological diagnosis of zika is hindered by cross-reactivity with pre-existing 

antibodies against other flaviviruses, challenging the development of tests for differential 

diagnosis (Cordeiro et al. 2016). Despite this, the NS2B protein is a highly reactive target for 

acute and convalescent ZIKV positive serum, showing very low reactivity to convalescent 

DENV positive serum in terms of diversity of antibody epitope repertoire, antibody affinity 

maturation, and antibody isotype class switch (Ravichandran et al., 2019). This protein also 

encompasses a 20 residues peptide (DITWEKDAEVTGNSPRLDVA) specific for ZIKV, 

which has supported the sensitive and specific diagnosis of the disease in infected patients 

(Mishra et al., 2018). 

The production of recombinant antigens for serological tests allowed the development 

and improvement of many diagnostic systems used nowadays. The heterologous production 
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of these proteins in plants (also known as "molecular farming") has the potential to increase 

production and decrease the costs of biopharmaceutical products, like diagnostic reagents, 

vaccines, and drugs (Leite et al., 2019; Owczarek et al., 2019).  

Since the plant acts as a biofactory on its own, there is no need for a strictly controlled 

environment for the production of complex proteins, unlike classical expression systems, 

such as mammalian cell culture (Obembe et al., 2011; Strasser, 2016; Tschofen et al., 2016). 

From the systems used for the expression of heterologous proteins in plants, the transient 

expression system established itself as a reliable method for the rapid accumulation of large 

amounts of recombinant proteins (Stoger et al., 2014; Twyman et al., 2005, Owczarek et al., 

2019). 

Even though a high level of protein expression can be achieved by transient 

production in plants, the purification of these proteins remains as the major bottleneck for 

the production of a recombinant protein-based product, demanding new strategies to 

overcome this obstacle (Reuter et al., 2014; Reuter et al., 2016 Kurppa, et al., 2018). One of 

these strategies is the fusion of the protein of interest to the Hydrophobin I (HFBI) protein 

from the fungus Trichoderma reesei. Once fused, the recombinant protein is recovered by a 

simple Aqueous Two-Phase System (ATPS) process, an efficient way to purificate the 

recombinant protein, or at least concentrate it, without using chromatographic methods 

(Linder et al., 2004; Reuter et al., 2017; Kurppa et al., 2018) 

Despite previous studies, the potential of the NS2B protein for the serodiagnostic of 

Zika fever is still poorly explored. Hence, the objective of the present work was to evaluate 

the usefulness of a plant produced non-structural protein 2B (NS2B) fused to a hydrophobin 

(NS2B::HFBI-ER) for the development of an indirect immunoassay for the diagnosis of Zika 

fever. 

 

Results and Discussion 

 

THE CODON OPTIMIZED NS2B-HFBI-ER SHOWED STABLE LEVEL OF 

EXPRESSION BETWEEN FIVE AND SEVEN DAYS POST-INFILTRATION 

 

The codon optimization process leads to a higher level of protein expression by 

replacing codons that the host rarely uses (ASIF et al., 2018). Therefore, the sequence 

encoding the ZIKV NS2B protein was optimized to reduce any codon bias that could impair 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.01674/full#B31
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its expression in Nicotiana benthamiana (Laguía-Becher et al., 2010; SHAFAGHI et al., 

2018; MA et al., 2019). From the 127 codons that make up the ZIKV NS2B, 43 codons 

remained the same, 71 codons were modified in one nucleotide, eight codons were modified 

at two nucleotides, and five codons were completely altered (Figure 1). 

The literature supports that the removal of codon bias might be an essential step for 

the expression of recombinant proteins (Websteret al., 2017; Rehbein al., 2019). The 

Hemagglutinin A (HA) from avian influenza virus H5N1 produced by Pua et al. (2017), as 

an example, could only be detected after codon optimization for its expression in N. 

benthamiana. 

Once optimized, the ZIKV NS2B sequence was synthesized and cloned into the 

plasmid pCAMGate-HFBI-ER for its expression as a construct fused to the HFBI tag on its 

C-terminus. The tetrapeptide KDEL (Lys–Asp–Glu–Leu), also present at this construct, 

favors the retainment of the recombinant protein at the plant cell’s endoplasmic reticulum. 

Although the specific effect of the KDEL tag over the accumulation level of the 

NS2B::HFBI-ER construct was not evaluated on this work, there is substantial evidence that 

ER-directed proteins are passively sequestered in protein bodies, which provide higher 

stability to recombinant proteins (Saberianfar et al., 2015). The low protease activity at the 

endoplasmic reticulum, associated with the presence of chaperones and the machinery for 

disulfide bonds formation, help with the stability, folding, and assembly of heterologous 

proteins (Desai et al., 2010; Tschofen et al., 2016 Saberianfar & Menassa 2018). 

 

For the detection of the construct, the total soluble proteins (TSP) of NS2B::HFBI-

ER infiltrated leaves were extracted after six days from the agroinfiltration process. A single 

band of 31 kDa was detected by Western blotting against the c-myc tag in the NS2B::HFBI-

ER infiltrated leaves, but not in control or non-infiltrated plants (Figure 2A). The TSP from 

leaves at five to seven days after agroinfiltration were analyzed by ELISA to evaluate the 

dynamics of the NS2B::HFBI-ER expression and determine the best time for the harvest of 

the produced proteins. Although the highest absorbance was detected at six days post -

infiltration, there was no statistical difference between the evaluated time points (Figure 2B). 

Usually, the recombinant protein accumulates to detectable amounts between three to 

eight days post-infiltration (Norkunas et al., 2018). However, due to undetectable protein 

expression until four dpi and the start of necrosis of the infiltrated leaves at eight dpi, this 

work only evaluated the NS2B::HFBI-ER expression on the time interval between five and 

seven dpi. 
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Many factors can affect the level of transient expression and the yield of recombinant 

proteins after the agroinfiltration process (Sheludko et al., 2007). The best time for harvesting 

the infiltrate leaves, as an example, should be empirically tested to determine the time point 

with the highest level of protein accumulation.  Norkunas and colleagues (2018) evaluated 

the activity of the GUS enzyme in infiltrated leaves collected at zero, two, four, six, and eight 

dpi. These authors reported the highest GUS activity between four and six days after 

infiltration. On the eighth day, however, the enzyme had probably been degraded since GUS 

expression was undetectable by fluorimetry. 

 

THE AQUEOUS TWO-PHASE SEPARATION OF THE NS2B-HFBI-ER 

CONSTRUCT ALLOWS ITS PREVIOUS CONCENTRATION FOR FURTHER 

PURIFICATIONS STEPS 

 

Initially, an Aqueous Two-Phase System (ATPS) was optimized for the semi-

purification of the NS2B::HFBI-ER construct. Thus, the surfactant Triton X-114 was 

evaluated at concentrations of 2%, 4%, 6%, and 8%. At 4% and 8%, the number of native 

proteins co-purified with NS2B::HFBI-ER was lower when compared to 2% and 6%. Since 

the highest concentration of the surfactant resulted in a lower yield of recovered protein, the 

4% concentration was selected as the one with the highest enrichment and the least amount  

of co-purified contaminants (Figure 3A). 

Since the plants contain some native hydrophobic proteins that are co-purified by 

ATPS (Joensuu et al., 2010; Reuter et al., 2014), further steps may be required for obtaining 

a purified product. The ATPS semi-purified fraction was quantified and used for purification 

by hydrophobic interaction chromatography. After loading 2.45 mg of the ATPS semi-

purified fractions into a phenyl column chromatography HIC (HiTrapTM Phenyl HP), four 

chromatographic peaks were obtained. The first peak corresponded to the non-retained 

fraction eluted with 1 M ammonium sulfate solution. The NS2B::HFBI-ER protein was 

detected in the second peak, eluted along a gradient of ammonium sulfate (Figure 3B). The 

SDS-PAGE and the Western blotting analysis of this fraction showed a unique band, free of 

any contaminant proteins (Figure 3C). 

The SDS-PAGE analysis of the ATPS purified samples showed an enrichment of the 

NS2B::HFBI construct from the host’s TSP, showing the great potential that ATPS has to 

separate proteins fused to HFBI, although other unwanted proteins remained (Figure 3C, lane 

2). 



44 

Although the fusion to a hydrophobin partner is a simple strategy that allows the 

purification of recombinant proteins from different platforms (Cerezo et al., 2020), this is the 

first paper to successfully express and purify a plant produced  viral protein ZIKV fused to a 

hydrophobin partner for the development of immunoassays. 

Jacquet et al. (2014) were the first ones to report the high-level expression of a 

recombinant viral protein fused to hydrophobin for the development of a vaccine. According 

to these authors, plant transient expression of the hemagglutinin ectodomain from Influenza 

A/Texas/05/2009 (H1N1) resulted in a 2.5 higher expression when fused to HFBI, compared 

with its unfused counterpart. These results contrast to the ones of Phan et al. (2014), that 

reported no advantage of the HFBI fusion on the expression of the same domain from the 

Influenza A/Hatay/2004 (H5N1) virus in transgenic N. tabacum. Although both authors 

produced similar proteins in related plants, it is hard to compare their results since the 

transgenic and transient systems are rather different. If there is an unknown benefit for the 

production of HFBI-fused proteins using transient expression system, we believe that the 

NS2B::HFBI-ER construct would have taken advantage of it.  

Other recombinant proteins expressed in N. benthamiana have already been used 

for the diagnosis of viral diseases (Mazalovska et al., 2017; Mbewana et al., 2018). Marques 

et al. (2019) reported the cloning of the Dengue virus NS1 protein into the pCamGate-HFBI 

vector enabled the expression and detection of an HFBI-fused NS1 protein in N. 

benthamiana. However, the produced protein was insoluble under the tested conditions, 

hindering its use for the development of diagnostic tests. 

THE NS2B::HFBI-ER CONSTRUCT DETECTS IgM ANTIBODIES IN THE SERA 

OF ZIKA FEVER PATIENTS, BUT SHOW SOME DEGREE OF CROSS-

REACTIVITY TO ANTIBODIES AGAINST DENGUE VIRUS 

 

The recognition of the purified NS2B::HFBI-ER by a polyclonal antibody that targets 

a sequence within the center region of the native ZIKV NS2B protein confirms that the 

antigenic nature of the recombinant construct was at least partially preserved (Figure 4A). 

This result was further verified by Western blotting against the pooled sera (n = 4) of ZIKV 

infected patients, which also showed the detection of a single 31 kDa band (Figure 4B). 

Together these results reinforce the potential of the NS2B::HFBI-ER construct for Zika fever 

diagnosis. 

The usefulness of the recombinant construct NS2B::HFBI-ER as a diagnostic antigen 

was demonstrated in an IgM ELISA that differentiated healthy sera from those of ZIKV 
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infected patients, already confirmed by RT-qPCR. The developed test showed a 95% 

sensitivity (one false-negative result from 20 positive sera) and a 100% specificity (no false-

positive result from 13 sera), on the tested samples, validating the use of the plant transient 

expression of the NS2B::HFBI-ER construct for the diagnosis of ZIKV infection. 

This same construct, however, revealed some degree of cross-reaction against the sera 

of DENV infected patients, due to the conserved epitopes between these two flaviviruses, for 

maintaining similar protein sequences with these viruses (Supplement figure 1 and 2). 

Although, the medium absorbance of each group was statistically different between each 

other (Figure 5). 

According to the CDC (2017), the IgM levels are variable during the Zika virus 

infection. Generally, the titers of this immunoglobulin rise to detectable levels around the 

fourth day after the onset of symptoms, remaining detectable until twelve or more weeks 

after the initial infection. Thus, the detection of IgM is a valuable tool for the diagnosis of 

symptomatic or asymptomatic patients during the early stages of infection, especially when 

molecular techniques may not detect the ZIKV RNA due to low viremia (Munoz-Jordan et 

al., 2017). 

One of the strengths of this work was the assessment of the NS2B::HFBI-ER 

construct against a library of sera from singular groups. The group of Zika fever positive 

patients included only patients diagnosed by RT-qPCR, the gold standard test for Zika, and 

many other viral diseases. The dengue fever positive group was composed by the sera of 

individuals diagnosed a few years before the first report of Zika fever in Brazil, virtually 

eliminating the risk of cross-reaction due to an undiagnosed infection with ZIKV. The control 

group included the sera of children with no previous medical history of infection by viral 

diseases. Even though these children could have been asymptomatic to a previous infection, 

the low absorbance on the assays with the construct NS2B::HFBI-ER reinforces their 

usefulness as the healthy control group. 

Some sera from the dengue fever positive group had an absorbance as high as many 

of the samples from the Zika fever positive group. These data corroborates the findings of 

Ravichandran et al. (2019), which found a low to moderate reactivity of ZIKV peptides to 

the sera of dengue convalescent patients. As members of the Flaviviridae family, it is 

expected that the Zika and Dengue virus show some degree of homology between their 

proteins and to the proteins of other viruses from the same family (Supplement figure 1). The 

cross-reaction between the sera of patients infected by a related virus remains a problem for 

the development of specific serological tests. 
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According to Kikuti et al. (2018), cross-reactions with other circulating arboviruses 

in tropical and subtropical regions have hindered the composition of large subsets of Zika 

case samples for assessment of diagnostic tests precision. The commercial tests for ZIKV 

NS1 corroborate this data, since an IgM capture test (CLIA LIAISON XL Zika Capture IgM 

II, Diasorin, Italy) showed remarkable sensitivity (100%) for the diagnosis of Zika fever but 

cross-reacted with the sera of patients recently infected by dengue virus, chikungunya virus, 

measles virus and parvovirus B19 (Pérez-Olmeda et al., 2020). It should be stated that the 

NS2B protein shows a lower degree of homology between the flavivirus than the NS1 

protein, highlighting its potential for the immunodiagnosis of the disease with a lower rate of 

cross-reactivity (Supplement figure 2). 

 

Conclusion 

 

Plant-transient expression platform showed to be an efficient system for the 

production of the ZIKV NS2B antigen fused to HFBI. The recognition of the construct by 

antibodies in the sera of Zika infected patients showed that its antigenic characteristics 

remained after purification. Despite its cross-reactivity to the sera of dengue fever patients, 

the NS2B::HFBI-ER construct still has a remarkable detection of specific IgM in the sera of 

Zika fever patients. Therefore, this recombinant construct can still be used for the 

development of tests based on specific algorithms for differential diagnosis of flaviviruses 

infections, or even be used as a backbone for the design of ZIKV specific chimeric antigens. 

 

Materials and Methods 

 

Sequence editing and synthesis 

 

The sequence of the Zika virus NS2B protein gene was retrieved from The National Center 

for Biotechnology Information (NCBI) Database (accession number KU497555), optimized 

for expression in N. benthamiana, and chemically synthesized (Biobasic Inc, Canada). The 

sequence was flanked by the AttL1 and AttL2 sites for cloning into the pCAMGate-ER-HFBI 

plant binary expression vector using Gateway® LR Clonase Enzyme Mix II technology 

(Invitrogen, 11791020) (Pereira et al., 2014).  
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The expression system 

 

Upstream to the cloning site, the pCAMGate-ER-HFBI expression cassette comprised the 

double-enhanced 35S promoter of Cauliflower Mosaic Virus, the tCUP translation enhancer, 

and the Pr1b secretory peptide protein 1b. After recombination, the 3' end of the ZIKV NS2B 

subcloned gene is fused to the HFBI gene by a 3 x (GSSS) linker. Downstream the HFBI tag 

is a human c-myc tag for detection/purification, a KDEL signal peptide, for endoplasmic 

reticulum targeting, and the Nopaline synthase transcription terminator. The gene was 

cloned using the Gateway technology® (Pereira et al., 2014). (Figure 6.) 

 

The recombination product was transformed into chemically competent Escherichia coli 

DH10B, grown at 37 °C in LB plates with selective antibiotics, and confirmed by colony 

PCR. The plasmid pCAMGate-ER-NS2B-HFBI was transformed into chemically competent 

A. tumefaciens LBA4404 (Invitrogen, 18313015) and then grown in YM medium.  

 

Transient expression in plants  

 

A single A. tumefaciens colony was used to prepare an inoculum of the pCAMGate-ER-

NS2B-HFBI construct. For the inhibition of gene silencing in the infiltrated leaves, an 

inoculum from A. tumefaciens harboring a plasmid with the silencing inhibitor p19 gene from 

Cymbidium Ringspot virus (CymRSV) (Silhavy et al., 2002) in addition of increase 

transcription and protein accumulation in transient processes (Lakatos et al., 2004; Reis, et 

al., 2018; Saberianfar AND Menassa 2018). was also prepared. Both inocula were diluted 

(1:1000) in the infiltration medium (YM supplemented with MES buffer (pH 5.6) (Sigma, 

M3671) and acetosyringone (Sigma, D134406) to a final concentration of 10 mM and 100 

μM respectively) and incubated at 28 °C (240 rpm) overnight. After reaching an OD600 of 

0.8-1.0, the cultures were centrifuged (4,000 x g; 30 minutes; 25 °C). The supernatant was 

discarded, and the pellet resuspended in Gamborg's solution (10 mM MES, 200 μM 

acetosyringone, 20 g / L sucrose, and 3.2 g / L Gamborg basal medium B-5 (Sigma G5893)) 

(Kapila et al., 1997) to an OD600 = 0.6. After one hour of incubation under gentle shaking 

at room temperature, the resuspended cells of both cultures were mixed (1:1) for plant 

infiltration. The leaves of 6-8 week old N. benthamiana plants were infiltrated with a 

needleless syringe. Control plants were infiltrated with p19 culture only. The plants were 
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kept at 25 °C with 16 hours of photoperiod and in hydroponic solution throughout the 

experiment. 

  

NS2B::HFBI-ER Extraction 

 

The infiltrated leaves were collected 4-7 days after infiltration (dpi). After collection, the 

leaves were weighed and stored at -80 °C until use. For protein extraction, the leaf tissue was 

macerated with a pestle on a porcelain mortar in the presence of liquid nitrogen. The macerate 

was placed in cold extraction buffer [PBS containing 0.1% Triton X-100 (Sigma, T8787) and 

10 mM PMSF (Sigma, P7626)] at a ratio of 1:6 (w / v) for 20 minutes at 4 °C. Then the 

mixture was centrifuged at 3200 x g for 15 minutes at 4 °C). The precipitate was discarded, 

and the supernatant (TSP) stored at -20 °C for further analysis. 

 

Aqueous Two-Phase Separation system (ATPS) 

 

The surfactant Triton X-114(Sigma, X114) was added to the extract to the concentrations of 

2%, 4%, 6% or 8% (v / v). The mixtures were vortexed and then incubated at 30 °C until the 

phase separation was stable (approximately 30 minutes or until the lower phase of Triton X-

114 showed a 10-fold increase in initial surfactant volume). The upper aqueous phases were 

stored for later analysis, while isobutanol (Sigma, 33064) at a 1: 1 (v / v) ratio was added to 

the lower phase. After homogenization, the mixture was centrifuged (3,200 g/15 minutes, 24 

°C), the upper (alcohol phase), and the insoluble middle phase were discarded, and the 

(lower) aqueous phase containing the semi-purified NS2B::HFBI was used for further 

analysis (Joensuu et al., 2010; Reuter et al., 2014, 2016). 

 

NS2B::HFBI-ER hydrophobic interaction chromatography 

 

The amount of 2.45 mg of proteins from the ATPS fraction was loaded onto HiTrap TM 

Phenyl HP column, connected to Äkta start System (GE Healthcare), pre-equilibrated with 

0.02 M sodium phosphate buffer, pH 7.2, containing 1.0 M (NH4)2SO4 (Flow: 1.0 mL/min, 

Pressure: 0.3 MPa, Fraction: 1.5 mL). The non-retained proteins were eluted with the 

equilibrium buffer and, the adsorbed proteins were eluted by decreasing the concentration 

gradient of (NH4)2SO4. 
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Polyacrylamide Gel Electrophoresis and protein quantification 

 

The electrophoretic profile of crude extract and the purified protein was observed in 

polyacrylamide gel in the presence of SDS (SDS-PAGE), according to the methodology 

described by Laemmli (1970) adapted to the use of plates. was used  4-8 % acrylamide and 

1% SDS prepared in 0.5 M Tris-HCl buffer, pH 6.8, and separation gel containing 12 or 15% 

acrylamide and 1 % SDS in 3.0 M Tris-HCl buffer, pH 8.8. The samples were first dissolved 

in sample buffer (0.0625 M Tris-HCl, pH 6.8, containing 1% SDS, 20% glycerol and 

bromophenol blue) and added 2% β-mercaptoethanol. They were then heated at 98 °C for 2 

minutes and centrifuged at 10,000 x g for 5 minutes at room temperature. Then aliquots of 

each sample were applied to wells, and the run was conducted at a constant voltage of 180 V 

and a current of 400 mA for approximately 1 hour. The protein bands were stained with 

Coomassie blue solution (0.25% coomassie brilliant blue; 45% methanol; 10% acetic acid) 

for 1h and bleached with bleaching solution (30% methanol and 10% acetic acid). Molecular 

mass standards were phosphorylase B (97 kDa), bovine serum albumin (66 kDa), ovalbumin 

(45 kDa), carbonic anhydrase (30 kDa), soybean trypsin inhibitor (20.1 kDa) and 2 -

lactoalbumin (14.4 kDa) was added to the extract. The ATPS and the column purified NS2B-

HFBI-ER were quantified using Quantity One 1-D Analysis Software, using Bovine Serum 

Albumin at (0 µg, 25 µg, 50 µg, and 100 µg) as a standard curve. 

 

Protein Immunodetection (Western Blot)   

 

Proteins were first subjected to SDS-PAGE separation (15%) as previously described 

and then transferred to a nitrocellulose membrane (Amersham ™ ProtranTM, GE 

Healthcare). After transfer, nonspecific neutralized sites present in the membrane were 

blocked using a blocking solution (PBS containing 5% skimmed milk (w / v)) (BioRad) for 

approximately 2 hours or overnight. Following blockage, the membrane was incubated with 

the primary anti-c-Myc monoclonal antibody (Genscript, A00864, Piscataway, USA) 

produced in mice at a dilution of 1: 2500 for 1 hour at room temperature. Subsequently, the 

membrane was rinsed three times in PBS-T (PBS, Tween®-20 0,05%) under continuous 

agitation to remove unbound primary antibody. 
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The membrane was then incubated with peroxidase-conjugated secondary antibody 

(peroxidase-conjugated mouse anti-IgG) (Invitrogen, G21040) at a dilution of 1: 5000 for an 

additional 1 hour with shaking. The membrane was rewashed with PBS-T to remove unbound 

secondary antibody. For NS2B::HFBI-ER detection, the membranes were immersed in 

ClarityTM Western ECL Substrate (BioRad) or in a DAB (3,3'-diaminobenzidine 

tetrahydrochloride) solution.  

 

To verify the integrity and effect of HFB peptide fusions, Western blotting was 

performed using the Zika virus anti-NS2b polyclonal antibody (Genetex) at a dilution of 1: 

5000 antibody and secondary antibody (peroxidase-conjugated mouse anti-IgG) (Invitrogen, 

G21040) at a dilution of 1: 5000 following the protocol previously described. 

 

Likewise, it was carried out against pooled sera (n = 4) (1: 100 dilution) of patients 

with Zika fever and secondary antibody anti-human IgM (μ-chain specific)—peroxidase 

antibody produced in goat (Sigma Aldrich, USA) (1:5.000) following the protocol previously 

described. 

 

 

 

Enzyme-linked immunosorbent assay ELISA for NS2B::HFBI-ER 

 

The NS2B::HFBI-ER construct was diluted into coating buffer (0.1 M sodium carbonate, pH 

9.5) to the concentration of 10 ng/μL. 100 μL of this dilution was used to coat each well of 

the microplates (Sigma, M9410). After overnight coating, the plates were washed with PBS-

T (0.05 % Tween® 20 (Sigma, P9416)), blocked for one hour with 1 % gelatin (Sigma, 

G6650) and then washed three times with PBS-T. 

 

Three groups of sera were incubated with each plate. The first group was composed of twenty 

RT-qPCR ZIKV positive patients, obtained from the Central Laboratory of Public Health in 

the state of Ceara (LACEN/CE, Brazil). The second group had 25 sera from IgM DENV 

positive patients detected by MAC-ELISA IgM (Panbio, Australia), collected and stocked 

before the first report of zika fever in Brazil. The third group was used as a negative control, 
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and it comprised the sera of 25 children (2-4 years old) without a medical history of flavivirus 

infection. 

 

The individual sera of each group was diluted at 1:100 and tested in duplicates. After 

incubating the sera for one hour at 37 °C, another washing step was performed, and 100 μL 

of peroxidase-conjugated anti-IgM (Sigma) (1: 5.000) was added. After a final washing step, 

100 μL of TMB solution (Thermo, 34028) was added to each well, and the plates were 

incubated for 20 minutes in the dark. The absorbance at 650 nm was read using a microplate 

reader (SynergyTM 2, Biotek) (Florindo et al., 2002). 

 

The test's cut-off was defined as the average absorbance of the negative samples plus three 

times its standard deviation (Lardeux, Torrico and Aliaga, 2016). Samples with absorbance 

equal to or below the cut-off value were qualified as negative ones, and then, the sensitivity 

and the specificity of the test were determined (Parikh et al., 2008). Briefly, all the 37 sera 

were divided into four groups, according to their results on the NS2B-ER-HFBI ELISA test: 

true positives (TP), false negatives (FN), false positives (FP), and true negatives (TN). Then, 

the sensitivity [Sensitivity = TP/ (TP + FN)] and the specificity [Specificity = TN/ (TN + 

FP)] of the test were calculated. 

 

 Likewise, and using the aforementioned protocol, it was evaluated by an indirect ELISA 

using TSP total soluble proteins from infiltrated plants of each sample each day (5, 6 and 7). 

Of which 10 μg were used to incubate the plate, was performed using the Zika virus anti-

NS2b polyclonal antibody (Genetex) at a dilution of 1: 2500 antibody and secondary antibody 

(peroxidase-conjugated mouse anti-IgG) (Invitrogen, G21040) at a dilution of 1: 5000 were 

changed for this case. 

 

 

Statistical Analysis 

 

All analyses were performed using Prism version 5.0 (GraphPad Software, Inc, La Jolla, CA, 

USA) and Excel 2013 (Microsoft, Redmond, WA). 1 way ANOVA by Tukey's Multiple 

Comparison Test was used to analyze means with statistical differences. All p-values <0.05 

were considered as statistically significant.  
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Figure 1. Codon optimization. Original nucleotide sequence (upper) and codon-optimized 

sequence (lower) of Zika virus NS2B protein for plant expression. The host’s rarely used 

codons were replaced by frequently used codons. 
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Figure 2. A. Detection of the ZIKV NS2B protein using the anti-c-myc antibody. Lane 

1: extract of non-infiltrated leaves; Lane 2: Extract of p19 infiltrated leaves (control plant); 

Lane 3: NS2B::HFBI-ER infiltrated leaves, where a single 31 KDa band could be detected, 

the expected size of the construct was determined using SnapGeneR. B. Over time 

accumulation of the NS2B-HFBI-ER construct on infiltrated leaves. 10 μg of total 

soluble protein TSP, of each sample on each day (5, 6 and 7), were used for an ELISA, The 

Tukey's Multiple Comparison Test did not show difference between the evaluated time points 

(p > 0.05). 

A 

 

B 
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Figure 3: NS2B::HFBI-ER purification process. A. Analysis of different surfactant 

concentrations (2%, 4%, 6% and 8%) for the ATPS process. A 15% SDS PAGE showed 

that the 4% concentration resulted in the highest enrichment and the least of co-purified 

contaminants to the NS2B::HFBI-ER construct. B. Hydrophobic interaction 

chromatography (HiTrapTM Phenyl HP) from the 4 % surfactant fraction. The 

NS2B::HFBI-ER fraction was loaded onto a column previously equilibrated with 20 mM 

sodium phosphate buffer (pH 7.4) containing 1 M ammonium sulfate. A horizontal bar 

identifies the NS2B::HFBI-ER adsorbed peak. C. A SDS-PAGE (15%) and Western 

blotting analysis of the purification steps for the NS2B-HFBI-ER construct. Lane 1: TSP 

from leaves infiltrated with NS2B::HFBI-ER. Lane 2: ATPS of the NS2B::HFBI-ER 

construct at 4 % surfactant. Lane 3: Hydrophobic interaction chromatography of the 

NS2B::HFBI-ER construct after ATPS. An Western blotting of this same lane, where an anti-

NS2B antibody detected the purified protein. MW: Molecular weight marker. 

 

A B 
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Figure 4. Western blot analysis of the construct NS2B::HFBI-ER produced in N. 

benthamiana. A Probed against a polyclonal anti-NS2B antibody (GTX133308, Genetex); B 

Probed against the pooled sera (n = 4) of Zika fever patients. Lane 1: Control plants extract; 

Lane 2: purified NS2B::HFBI-ER.  
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Figure 5. IgM–ELISA of the NS2B::HFBI-ER construct. The NS2B::HFBI-ER coated 

plates were incubated with the sera of Zika fever patients (n = 20), dengue fever patients (n 

= 25), and sera from healthy children, with no previous medical history of infection by Zika 

or dengue as a control (n = 13). The paired t-test showed differences between all groups (Zika 

vs. control, p < 0.0001; Zika vs. dengue, and dengue vs. control, p < 0.05). 
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Figure 6. Schematic representation of the ZIKV-NS2B::HFB-ER construct: p35S, 

double enhanced 35S promoter from Cauliflower Mosaic Virus 35S gene; Pr1b, tobacco 

pathogenesis-related 1b protein secretory signal peptide; NS2B-ZIKV, optimized sequence 

NS2BI of ZIKV HFBI, hydrophobin I; C-Myc, detection/purification tag; KDEL, 

endoplasmic reticulum retrieval tetrapeptide; nos, nopaline synthase transcription terminator. 
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Figure 7. Supplement figure 1: Multiple Sequence Alignment,  Clustal Omega EMBL-

EBI, https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/, performed to observe differences and 

similarities between the sequences of different flavirus Zika virus ZIKV, Dengue Virus 

DENV (serotypes 1, 2, 3 and 4), Yellow Fever Virus YFV, West Nile Virus WNV and 

Japanese Encephalitis Virus JEV. A NS2B protein alignments of the different flaviviruses. 

B alignments of the NS1 protein of the different flaviviruses in which greater conservation 

is observed. 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa
https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/
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Figure 8. Supplement figure 2:  Blastp suite Standard Protein BLAST, To determine the 

percentage of identity with respect to the NS1 and NS2B proteins of different flaviviruses 

ZIKV, DENV (serotypes 1, 2, 3 and 4), YFV, WNV and JEV, finding that the NS1 protein 

of ZIKV with the different flaviviruses has a higher percentage of identity with respect to the 

NS2B DE ZIKV. 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi?PROGRAM=blastp&PAGE_TYPE=BlastSear

ch&LINK_LOC=blasthome; 

 

Virus 

% of identity to the ZIKV proteins 

NS1 NS2B 

 Access number  Access number 

 DENV1  54.15 % AHK09916.1 34.13 % NP_733809.1 

DENV2  53.87 % AHK09925.1 39.68 % NP_739586.2 

DENV3   55.71 % AHK09932.1  37.30% YP_001531171.3 

DENV4 53.71 % AHK09946.1 38.10% ALU09478.1 

JEV  56.61 % NP_775667.1  48.44% NP_775669.1 

WNV 55.87 %  YP_001527881.1 45.31%  YP_001527883.1 

YFV 46.86 % NP_776002.1 31.50% NP_776004.1 

 

 

 

 

 

 

  

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi?PROGRAM=blastp&PAGE_TYPE=BlastSearch&LINK_LOC=blasthome
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi?PROGRAM=blastp&PAGE_TYPE=BlastSearch&LINK_LOC=blasthome
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5 PATENTE REFERENTE A TESE 

 

Relatório Descritivo de Patente de Invenção 

  

CONSTRUTO SINTÉTICO NS2B, PROCESSO DE PRODUÇÃO DO MESMO E DE SEUS DERIVADOS 

IMUNOBIOLÓGICOS PARA A IMUNOPROFILAXIA E O DIAGNÓSTICO DE FLAVIVIROSE 

  

Campo da Invenção 

  

[001 A presente invenção se situa no campo da biotecnologia, notadamente no de preparações 

para finalidades médicas à base de peptídeos. Descreve a construção e otimização de genes 

sintéticos de um polipeptídio contendo a proteína não-estrutural NS2B do vírus Zika, sua 

clonagem e expressão em planta para uso na prevenção e diagnóstico de infecção por 

flavivírus, bem como seu uso em instrumentos para medição de parâmetros, como os 

biossensores 

  

[002] A Zika é uma doença infecciosa causada pelo vírus Zika (ZIKV), um arbovírus do 

gênero Flavivirus, família Flaviviridae. A Zika foi considerada uma doença emergente em 

diferentes países do continente americano. A principal via de propagação da doença aos 

seres humanos é a picada de mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus infectados 

(Ferreira et al., 2016, Vasilakis et al., 2016). A transmissão também ocorre através de 

relações sexuais e de transfusão sanguínea (Motta et al., 2016). 

. 

 [003] Em indivíduos adultos o vírus pode desencadear um aumento do risco para a síndrome 

de Guillain-Barré; os fetos de gestantes expostas ao vírus possuem elevado risco de má-

formação, desenvolvendo lesões cerebrais graves, incluindo microcefalia fetal. Atualmente 

se faz necessário o desenvolvimento de kits de diagnósticos acessíveis e eficientes, bem como 

vacinas para o controle da doença 

 [004] A proteína não-estrutural 2B (NS2B) do ZIKV é uma proteína de 14KDa associada à 

membrana e que possui uma região central hidrofóbica conservada (Bollati et al., 2009), 

responsável por aumentar a permeabilidade da membrana da célula hospedeira. A NS2B atua 

como um cofator para a tripsina NS3 com função de serina protease (Luo et al., 2008). A 

interação NS2B-NS3 forma um complexo que hidrolisa a poliproteína do ZIKV em proteínas 

funcionais usadas para propagação e maturação viral. Proteases virais são consideradas 
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excelentes alvos para a identificação de potenciais candidatos a fármacos, uma vez que a 

protease desempenha um papel indispensável na replicação viral. 

  

[005] O peptídeo SPRLDVAL da proteína NS2b é imunorreativo, sensível e específico ao 

ZIKV, sendo capaz de gerar resposta de células T CD8+ produtoras de IFN-γ em 

camundongos infectados com ZIKV. Outros sítios antigênicos de NS2B (aa 1417–1474) são 

100 % conservados entre os ZIKV, mas apenas de 30 a 55 % conservados entre o ZIKV e 

outros flavivírus. Desta forma, tais sítios são reconhecidos por anticorpos IgG após infecção 

aguda por ZIKV e possibilitam discriminar entre infecções por Zika e por dengue. O peptídeo 

NS2B também mostrou alta reatividade (100 %) com todos os soros convalescentes de ZIKV 

em ELISA. Por tanto, a proteína NS2B do ZIKV é promissora para seu uso em diferentes 

produtos biotecnológicos relacionados ao diagnóstico e ao desenvolvimento de vacinas 

contra a doença 

 

 [006] Os avanços em biologia molecular e em engenharia genética permitiram grande 

desenvolvimento da biotecnologia a partir da produção de proteínas recombinantes. 

Atualmente existem diferentes plataformas de expressão que podem ser utilizadas, como por 

exemplo, bactérias, células de levedura, células de insetos, células de mamíferos e a 

plataforma vegetal 

 

 [007] O sistema procarioto é o mais utilizado para a expressão de proteínas recombinantes 

devido à sua facilidade de uso e rapidez com que grandes quantidades de proteínas podem 

ser obtidas. Dentre as bactérias, a Escherichia coli tem sido a mais utilizada para esse fim, 

mas também são utilizados Bacillus subtilis, Pseudomonas sp, Lactobacillus lactis, 

Streptomyces lividans dentre outros. Esse sistema apresenta algumas desvantagens em 

relação aos demais, uma vez que os procariotos podem não executar o folding (dobragem) 

correto das proteínas ou realizar modificações pós-traducionais, como as glicosilações. Além 

disso, possuem ineficiência para secretar as proteínas para o meio de cultura e geralmente 

estas precipitam como corpos de inclusão. 

  

[008] Os sistemas de expressão eucariotos são mais eficientes para expressar proteínas de 

origem humana ou proteínas de vírus que infectam seres humanos. Para este fim, leveduras 

e células de insetos são usadas; dentre as leveduras, a mais utilizada é a Saccharomyses 

cerevisae, por ser um organismo de fácil manipulação em escala de laboratório e industrial, 
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onde altos níveis de proteínas recombinantes podem ser obtidos a um baixo custo.  Apesar 

de esse sistema ser capaz de fazer modificações pós-traducionais, possui uma grande 

desvantagem, uma vez que realiza hiperglicosilação. 

  

[009] Muitas proteínas recombinantes terapêuticas aprovadas para uso humano, são 

produzidas em células de mamíferos. Este sistema têm a capacidade de produzir proteínas 

complexas com a conformação adequada além de realizar modificações pós-traducionais. 

As principais desvantagens do sistema são os custos associados à produção (meios de 

crescimento, adaptação e manutenção), elevando o preço do produto final, e a 

suscetibilidade destas culturas à contaminação. 

  

[010] A possibilidade de utilizar plantas como biofábricas para a produção de proteínas 

recombinantes pode se basear na transformação nuclear estável ou na expressão transiente. 

Ambas as metodologias apresentam custos de produção relativamente baixos para a 

produção de grandes quantidades de biomassa expressando as proteínas de interesse geradas 

pela planta, que por sua vez, realiza modificações pós-traducionais semelhantes às das 

células humanas. 

  

[011] Para a expressão transiente das proteínas em plantas um dos métodos mais utilizados 

é a agroinfiltração com Agrobacterium tumefaciens. Esta bactéria é capaz de integrar um 

fragmento de DNA específico ao genoma das células vegetais por meio de um plasmídeo Ti 

(indutor de tumores). A infiltração de folhas com uma solução de Agrobacterium 

tumefaciens contendo o gene de interesse resulta na expressão da proteína de interesse em 

um período médio de 4 a 10 dias. 

  

[012] O presente invento busca sanar a lacuna existente nos programas de prevenção e de 

combate às flaviviroses, resultante da ausência de produto biotecnológico capaz de ser 

empregado na profilaxia e/ou dagnóstico eficaz de infecções pelo vírus Zika. Dessa forma, 

a expressão do construto sintético NS2B aqui exemplificado em plantas, mas compatível a 

quaisquer outros organismos eucariontes, desponta como uma tecnologia simples, mas de 

elevado valor agregado para a expressão, extração e purificação de substratos para a 

produção de novos produtos biotecnológicos. 

[013] Os principais documentos localizados no âmbito patentário são descritos a seguir. O 

documento EP3393505 fornece um antígeno recombinante da proteína E de Zika vírus ou 

https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=EP232541830&recNum=35&office=&queryString=FP%3A%28+zika+virus%29&prevFilter=&sortOption=Fecha+de+publicaci%C3%B3n%2C+orden+descendente&maxRec=313
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seu fragmento funcional que são adequados como composições de vacina. São fornecidos 

ainda métodos para purificar as partículas de vírus quiméricos recombinantes ou a 

composição imunogênica. A presente invenção difere deste documento por compreender 

uma construção de um polipeptídio contendo a proteína do NS2B do Zika virus, cujos 

códons foram otimizados para expressão em planta 

  

[014] O documento CN107213147 descreve a utilização do composto proantocidina 

destinado a inibição da “protease” NS2B-NS3 do Zika.vírus A presente invenção difere 

deste documento por compreender a produção de um polipeptídeo recombinante NS2B do 

Zika. 

  

[015] O documento WO/2018/152526 refere-se a uma vacina para o vírus Zika, composta 

pelas proteínas de membrana (M) e de envelope (E) do vírus Zika. Mais especificamente, a 

vacina compreende moléculas de ácido nucleico que codificam as proteínas de membrana 

e/ou do envelope do vírus Zika modificadas. Quando introduzida em uma célula, as 

proteínas codificadas são produzidas, que resulta na produção de uma partícula semelhante 

a vírus capaz de provocar uma resposta imune contra o vírus Zika. A presente invenção 

difere deste documento por compreender uma construção de um polipeptídio contendo a 

proteína total do NS2B do Zika vírus, cujos os códons foram otimizados para expressão em 

planta. 

  

[016] O documento WO/2018/102659 refere-se à detecção sorológica rápida da exposição 

a infecção pelo vírus Zika (ZIKV) a partir de um peptídeo que foi identificado na região 

NS2B do ZIKV. Este peptídeo tem a seqüência de aminoácidos 

DITWEKDAEXTGNSPRLDVA e um grupo constituído pelos doze peptídeos que são 

reativos e específicos para o ZIKV. A invenção propõe um microarranjo de peptídeos 

específicos para detecção de anticorpos contra as proteínas do ZIKV. Difere deste 

documento por este compreender a sequência de DNA sintético para a expressão de um 

polipeptídeo que contém a proteína total NS2B de ZIKV fusionada a cauda de HFBI é 

expressa utilizando um sistema transiente em planta, que pode ser purificada utilizando 

métodos cromatográficos ou métodos mais simples e de menor custo como a separação 

aquosa em duas fases. 

  

https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=CN205432252&recNum=2&office=&queryString=FP%3A%28zika+virus+ns2b%29&prevFilter=&sortOption=Fecha+de+publicaci%C3%B3n%2C+orden+descendente&maxRec=4
https://patentscope.wipo.int/search/pt/detail.jsf?docId=WO2018152526&recNum=33&office=&queryString=FP%3A%28zika+virus%29&prevFilter=&sortOption=Data+pub+ordem+inversa&maxRec=271
https://patentscope.wipo.int/search/pt/detail.jsf?docId=WO2018152526&recNum=33&office=&queryString=FP%3A%28zika+virus%29&prevFilter=&sortOption=Data+pub+ordem+inversa&maxRec=271
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[017] O documento WO2019122380A1 refere-se a proteína NS2b ou fragmento(s) da 

mesma como biomarcador ou marcador diagnóstico para o diagnóstico e / ou prognóstico 

de infecções pelo Zika vírus, fornecendo um composto à base de peptídeos lineares ou 

cíclicos a partir da sequência de aminoácidos GDITWEKDAEVTGNSPRLDVA. Difere 

deste documento por não compreender a proteína NS2B em sua totalidade, editada, 

otimizada e expressa em plantas. 
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Breve Descrição das Figuras 

  

[018] A Figura 1 mostra a sequência original de nucleotídeos e a sequência com códons 

otimizados da proteína NS2B do vírus Zika (127 códons) para expressão em planta; (SEQ 

ID NO: 1), onde a cor de códons indica a frequência do códon em relação ao hospedeiro. Os 

códons raramente usados estão representados em azul e os códons mais usados em vermelho. 

Um códon vermelho com mais intensidade indica maior expressão e mais códons dessa cor 

indicam maior adequação da sequência para expressão no organismo hospedeiro. 

  

[019] A Figura 2 ilustra a representação esquemática de um dos cassetes de expressão de 

NS2B do vírus Zika contendo: p35S, duplo promotor 35S do vírus do Mosaico da Couve-

flor; Pr1b, peptídeo sinal secretor da proteína 1b de tabaco; HFBI, tag de hidrofobina; c-

Myc tag de detecção/purificação; KDEL, tetrapeptídeo de retenção no retículo 

endoplasmático e nos, terminador de transcrição de nopalina-sintase. 

  

[020] A Figura 3 mostra a sequência de 295 aminoácidos da proteína NS2B fusionada a 

HFB, onde as diferentes regiões do construto estão indicadas por cores: em (azul) Pr1b; em 

(marrom) NS2B; em (vermelho) HFBI; em (negó) c-Myc tag; em (verde) KDEL. 

  

 [021] A Figura 4 mostra a análise por meio de Western blotting da proteína NS2B de Zika 

Virus expressa em N. benthamiana direcionada ao retículo endoplasmático (ER), fusionada 

a cauda de Hidrofobina (HFBI) e detectada com anticorpo anti-c-Myc. 

 [022] A Figura 5 amostras análise do processo de purificação de NS2B-HFB por SDS-

PAGE e por Western blotting. Linha 1: extrato de proteínas totais de folhas infiltradas com 

NS2B-HFB de Zika virus; linha 2: prepurificado NS2B-HFB por separação aquosa em duas 

fases; linha 3: purificação NS2B-HFB, usando cromatografía de interação hidrofóbica; e 

linha 4: Western blotting do produto purificado usando anticorpo comercial anti-NS2B. 

  

[023] A figura 6 mostra a detecção por ELISA de anticorpos IgM anti-NS2b-HFB-ER no 

soro de pacientes infectados confirmados por PCR (Laboratórios Centrais de Saúde Pública 

LACEM, Brasil) e como controle negativo foram utilizados soro de crianças de 2 a 4 anos 

sem contato com a doença, ambos usados em diluição a 1: 100 
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[024] A figura 7 amostras cinética de produção de anticorpos IgG em camundongos BALB/c 

imunizados com o construto NS2B-HFBI. O grupo controle não recebeu o imunógeno, mas 

foi submetido aos mesmos procedimentos de imunização e de coleta do sangue nos dias 0, 

14, 21, 28, 35 e 42. 

  

[025] A figura 8 traz cromatograma da purificação de anticorpos anti-NS2B a partir de soro 

animal imunizado. O soro foi diluído em tampão fosfato de sódio 0,02 M, pH 7,0, na 

proporção de 1:4 (v/v, soro: tampão), e os anticorpos ligados à proteína G foram eluídos 

com tampão glicina-HCl 0,1 M, pH 2,7. 

  

  

Descrição Detalhada da Invenção 

  

[026] A presente invenção descreve algumas das possíveis maneiras de se realizar a invenção 

sem limitar, contudo, o seu escopo. 

  

[027] A presente invenção refere-se à edição, síntese e clonagem de uma molécula de DNA 

que expressa um polipeptideo recombinante do vírus Zika de forma transitória via 

Agrobacterium tumefaciens em folhas de Nicotiana benthamiana. 

[028] A presente invenção contém uma tag de direcionamento da proteína recombinante 

NS2B para o retículo endoplasmático (ER) e tag de fusão a hidrofobina (HFBI) para obter 

melhores níveis de acumulação e facilitar a sua purificação; bem como uma cauda c-myc 

para detectar sua expressão 

  

[029] O invento pode ser utilizado para a produção de anticorpos, biossensores, kits de 

diagnóstico ou preparações imunogênicas destinadas à vacinas para prevenção da Zika. 

Nestas preparações imunogênicas podem estar contidas outras proteínas recombinantes e/ou 

adjuvantes capazes de induzir resposta imune celular e/ou humoral in vivo ou in vitro, 

independentemente da forma de apresentação (por exemplo, sólido, líquido ou aerossol) ou 

da via de administração (por exemplo, mas não limitado a intramuscular, intravenosa, 

intradérmica, tópica ou mucosa). 

[030] Inicialmente, a invenção descreve e fornece uma molécula sintética de ácido nucleico 

(DNA) com códons editados e otimizados para expressão de um polipeptídeo em plantas 

(figura 1). Utilizou-se como base o artigo de Calvet et al (2016), onde foi disponibilizado no 
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Genbank a sequência das proteínas do Zika Vírus circulante no Brasil, obtidas no National 

Center for Biotechnology Information (NCBI). O genoma viral completo possui 10.793 

nucleotídeos e está disponível no Genbank com o número de acesso KU497555. 

  

[031] É, portanto, um objeto da presente invenção, o processo de produção de material 

biológico do vírus Zika em um sistema vegetal modificado para a inserção de elementos 

gênicos que permitam sua subclonagem em diferentes vetores de expressão. Dentre os 

inúmeros elementos gênicos possíveis, citamos os sítios de recombinação do sistema 

Gateway®. 

  

[032] Clonagem e expressão. Para fins práticos, descreveremos um exemplo usando os 

plasmídeos de expressão binária de plantas pCaMGate (Pereira et al., 2014). A partir de 

recombinação homóloga, os vetores resultantes podem ser introduzidos em Agrobacterium 

tumeafaciens por métodos padrão, tais como, eletroporação ou choque térmico, entre outros.  

Os clones de A. tumefaciens positivos foram identificados e crescidos em meio adequado 

contendo o antibiótico de seleção. 

  

[033] Dentre as metodologias possíveis para a expressão de NS2B-HFB em plantas, citamos 

a descrita em Pereira, E. O, Kolotilin, I., Conley, A. J. & Menassa, R. “Production and 

characterization of in planta transiently produced polygalacturanase from Aspergillus niger 

and its fusions with hydrophobin or ELP tags”. BMC Biotechnol. 14, 1–11 (2014). Dessa 

forma, plantas de N. benthamiana cultivadas em câmara de crescimento a 22°C e com 

fotoperíodo de 16 h, por 6 a 8 semanas podem ser utilizadas para a expressão do polipeptideo 

da presente invenção. 

  

[034] Uma cultura de A. tumefaciens contendo o plasmídeo vetor é crescida até alcançar 

uma densidade óptica a 600 nm (OD600) entre 0,5-0,8. Após centrifugação, as células são 

ressuspendidas em solução de infiltração (3,2 g / L solução de Gamborg B5 e vitaminas, 20 

g / L de sacarose, 10 mM de MES pH 5,6, 200 mM de acetoseringona) para uma OD600 

final de 0,5. De forma semelhante, cultura de A. tumefaciens com plasmídeo vetor 

codificante para um inibidor de silenciamento gênico deve ser co-infiltrada nas folhas da 

planta. Dentre os possíveis inibidores, citamos como exemplo o gene p19 do vírus 

Cymbidium ringspot “CymRSV” descrito em Silhavy, D., Molnar, A., Lucioli, A., Szittya, 

G., Hornyik, C., Tavazza, M. and Burgyan, J. (2002) A viral protein suppresses RNA 
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silencing and binds silencing-generated, 21- to 25-nucleotide double-stranded RNAs. 

EMBO J. 21, 3070–3080). 

  

[035] As culturas preparadas devem ser co-infiltradas por meio de aplicação com seringa ou 

em sistema de infiltração à vácuo em tecido foliar. De 3 a 12 dias após a infiltração, o 

material vegetal deve ser coletado para realizar a extração das proteínas totais solúveis 

presente nas folhas. As folhas coletadas devem ser trituradas e homogeneizadas usando um 

tampão de extração proteica (TEP) contendo PBS, pH 7,4 (com 0,1 % de Triton X-100, 

0,1% Sulfito de Sodio) e 200 mM de PMSF, em proporção 6:1 (p / v). Após centrifugação 

a 4 °C, a expressão da proteína NS2B-HFB recombinante se determina por meio de técnicas 

padronizadas como eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE), Western blotting e 

Enzyme-linked immunoassay (ELISA). 

[036] A tag de fusão a hidrofobina (HFBI) permite a semipurificação de NS2B:HFB por 

meio de separação aquosa de duas fases, que pode ser realizada seguindo, por exemplo, mas 

não limitado a, protocolo descrito em Reuter LJ, Bailey MJ, Joensuu JJ, Ritala A. Scale-up 

of hydrophobin-assisted recombinant protein production in tobacco BY-2 suspension cells. 

Plant Biotechnol J. 2014; 12(4):402–10. doi: 10.1111/pbi. 12147 PMID:24341724. 

Brevemente, de 2 % a 8 % do surfactante Triton X-114 deve ser adicionado e 

homogeneizado em cada extrato. A mistura obtida deve ser incubada à temperatura ambiente 

até a sua separação em duas fases. A fase aquosa superior deve ser descartada para a 

posterior adição de n-butanol à fase inferior. Após nova homogeneização e centrifugação, a 

fase inferior formada conterá o construto NS2B-HFBI semipurificado, 

  

[037] A purificação da proteína NS2B-HFBI pode ser refinada por técnicas cromatográficas 

tradicionais, dentre as quais citamos a cromatografia de hidrofobicidade em coluna 

previamente equilibrada com tampão fosfato de sódio 0,02 M contendo sulfato de amônio 

1,0 M. 

  

[038] A funcionalidade do construto para o diagnóstico de febre Zika. Para a verificação da 

integridade e o efeito das fusões do peptídeo com HFB foram feitos Western blotting e 

ELISA, utilizando o anticorpo policlonal anti-NS2b (GENETEX) do Zika vírus, bem como 

soro humano de pacientes positivos para Zika os cuais são fornecidos pelos Laboratórios 

Centrais de Saúde Pública LACEM, Brasil e previamente confirmados por PCR; igualmente 
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como controles negativos foram utilizados soro de crianças de 2 a 4 anos sem contato com 

a doença, ambos usados em diluição a 1:100. 

  

[039] O imunoensaio ELISA pode ser realizado usando o antígeno NS2B-HFBI diluído em 

tampão carbonato para sensibilizar a placa (carbonato de sódio 0,1 M, pH 9,5) na 

concentração de 10 ng /μL durante a noite, as placas foram lavadas com PBS-T (0,05% 

Tween® 20 (Sigma, P9416)), eles foram bloqueados por 1 hora com gelatina a 1% (Sigma, 

G6650) e depois lavados três vezes com PBS-T. Após incubação dos soros IgM positivos 

para o zika, durante uma hora a 37 ° C, foi realizada outra etapa de lavagem e foram 

adicionados 100 µL de anti-IgM humana conjugada com peroxidase (Sigma1: 5.000). Após 

uma etapa final de lavagem, 100 µL de solução TMB (Thermo, 34028) foram adicionados 

a cada poço e as placas foram incubadas por 20 minutos no escuro. A absorvância a 650 nm 

foi lida usando um leitor de microplacas (SynergyTM 2, Biotek). Após o cálculo do valor 

médio de absorbância de 650 nm 

  

[040] Uma injeção de imunização e três injeções de reforço foram usadas para ratos e 

coelhos. A primeira imunização foi uma mistura de 02-0,5 mL de solução contendo 0,05-

0,1 mg de antígeno e0,2-0,5 mL de Adjuvante de Freund Completo, enquanto as três 

injeções de reforço continham a mesma quantidade de antígeno, mas foram em vez disso, 

preparado com 0,5 mL de Adjuvante incompleto de Freund (ambos de Sigma-Aldrich, Oslo, 

Noruega). O primeiro reforço foi administrado 21dias após a primeira imunização. Todos 

subsequentes injecções de reforço foram administrados em intervalos de duas semanas. A 

solução foi misturada e as injeções foram administradas dividido em 3-5 lugares. As 

amostras de sangue foram coletadas antes do primeiro e após a última injeção, para analisar 

os anticorpos. O sangue foi retirado da dos animais, As injeções e as amostras de sangue 

foram realizadas. 

 [041] As características da proteína também permitem que ela seja usada na elaboração de 

kits diagnósticos ou na fabricação de biossensores contra Zika vírus ou flavivirus em geral 

  

  

CONSTRUTO SINTÉTICO NS2B, PROCESSO DE PRODUÇÃO DO MESMO E DE 

SEUS DERIVADOS IMUNOBIOLÓGICOS PARA A IMUNOPROFILAXIA E O 

DIAGNÓSTICO DE FLAVIVIROSE 

  



80 

1. Proteína recombinante NS2B de ZIKV caracterizada por ser obtida a partir de uma 

sequência genética sintética. 

2. Proteína de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por ser obtida a partir da 

expressão de uma sequência gênica de códons editados e otimizados para expressão 

em células ou em organismos eucariontes. 

3. Proteína de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por possuir, ou não, 

marcadores de direcionamento subcelular, para expressão e retenção desta em 

diferentes compartimentos da célula eucarionte. 

4. Proteína de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por estar fusionada, ou 

não, a tags de solubilidade e/ou de purificação. 

5. Processo de produção da proteína recombinante conforme definida na reivindicação 

1 caracterizado por utilizar métodos cromatográficos ou não para a purificação da 

proteína recombinante NS2B. 

6.    Processo de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo gene sintético ser 

clonado em plasmídeo de expressão eucarionte ou procarionte. 

7.    Processo de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo sistema de expressão 

ser eucarionte ou procarionte. 

8.    Processo de acordo com a reivindicação 5, caracterizado por ser realizada em 

plantas, cultura de células, fungos ou qualquer outro organismo eucariótico ou 

procarionte. 

9.    Processo de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por compreender as 

seguintes etapas: 

  

a)       Recombinação do inserto NS2B otimizado em vetor de expressão eucarionte 

fusionado ou não a tags de solubilidade e ou tags de purificação; 

b)       Uso do plasmídeo para transformação de hospedeiro eucarionte. 

c)       Obtenção da proteína NS2B-HFBI diretamente de organismos eucariontes 

utilizados para o processo de expressão, como por exemplo, mas não somente, 

folhas ou parte de folhas de um sistema vegetal. 

10.  Uso da proteína conforme definida na reivindicação 1, caracterizado por ser na 

empregada na preparação de um imunógeno contra a Zika. 

11.  Uso de acordo com a reivindicação 10, caracterizado por ser para preparação de 

uma vacina contra a Zika, no qual o meio de aplicação se dá por via oral, nasal, 

cutânea ou injetável. 
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12. Uso da proteína de acordo com a reivindicação 10, caracterizada por ser associada 

ou não a adjuvantes e ou a outros imunógenos. 

13.  Uso da proteína conforme definida na reivindicação 1, caracterizado por ser em um 

teste de detecção ou kit de detecção para detectar infecções assintomáticas ou sub-

clínicas ou sintomáticas pelo vírus Zika em uma amostra biológica selecionada do 

grupo que consiste em, mas não limitado a soro, sangue, saliva e ou a outro fluido 

biológico, de seres humanos e ou outras espécies. 

14. Uso da proteína conforme definida na reivindicação 12, caracterizado por ser para 

a produção de anticorpos policlonais em animais de experimentação. 

15. 15. Uso da proteína de acordo com a reivindicação 14, caracterizado por ser 

utilizada em processo de obtenção de anticorpos monoclonais em cultivo celular. 

16. Uso de anticorpos produzidos conforme a reivindicação 14 e 15, caracterizado por 

ser em um teste de detecção ou kit de detecção para detectar infecções assintomáticas 

ou sub-clínicas ou sintomáticas pelo vírus Zika em uma amostra biológica 

selecionada do grupo que consiste em, mas não limitado a soro, sangue, saliva e ou 

a outro fluido biológico, de seres humanos e ou outras espécies. 
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Resumo 

CONSTRUTO SINTÉTICO NS2B, PROCESSO DE PRODUÇÃO DO MESMO E DE 

SEUS DERIVADOS IMUNOBIOLÓGICOS PARA A IMUNOPROFILAXIA E O 

DIAGNÓSTICO DE FLAVIVIROSE 

  

A presente invenção descreve a construção e otimização de um gene sintético da proteína 

NS2B de Zika virus, assim como as etapas para sua expressão e purificação a partir de sistema 

vegetal. A invenção descreve ainda a utilização dessa proteína como substrato para a 

produção de derivados imunobiológicos a serem empregados, isolados ou associados à 

proteína em questão, em imunoensaios para fins de diagnóstico. 
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Figuras 

  

CONSTRUTO SINTÉTICO NS2B, PROCESSO DE PRODUÇÃO DO MESMO E DE SEUS DERIVADOS 

IMUNOBIOLÓGICOS PARA A IMUNOPROFILAXIA E O DIAGNÓSTICO DE FLAVIVIROSE 

  

Figura 1: Sequência original de nucleotídeos e a sequência com códons otimizados da 

proteína NS2B do vírus Zika 

 

   

Figura 2: Representação esquemática de um dos cassetes de expressão de NS2B do vírus 

Zika 

   

 

Figura 3: Sequência de 295 aminoácidos da proteína NS2B fusionada a HFB 

 

MGFFLFSQMPSFFLVSTLLLFLIISHSSHADLYDDDDKVIVITSLYKKAGLGSMP

SEVLTAVGLICALAGGFAKADIEMAGPMAAVGLLIVSYVVSGKSVDMYIERAG

DITWEKDAEVTGNSPRLDVALDESGDFSLVEDDGPPMREIILKVVLMTICGMN

PIAIPFAAGAWYVYVKTGKREFDPAFLYKVVITGGGSGGGSSNGNGNVCPPGL

FSNPQCCATQVLGLIGLDCKVPSQNVYDGTDFRNVCAKTGAQPLCCVAPVAG

QALLCQTAVGGGSGAEQKLISEEDLKDEL 

 Pr1b: peptídeo sinal secretor da proteína 1b (azul) 

NS2Bb: peptideo que codifica a proteina não estructural 2B (marrom) 

HFBI: cauda de Hidrofobina I (vermelho) 

c-Myc tag: tag para a detecção do polipeptideo (preto) 

KDEL: tetrapeptídeo de direcionamento ao retículo endoplasmático (verde) 
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Figura 4:  Análise por meio de Western blotting da proteína NS2B de Zika. 

 

                                                             

 Figura 5: Processo de purificação por separação aquosa em duas fases e cromatográfica 

  

 Figura 6: Detecção por ELISA de anticorpos IgM anti-NS2bB-HFB-ER no soro de pacientes 

infectados 
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 Figura 7: Cromatograma da purificação do anticorpo IgG anti-NS2B utilizando 

cromatografía de afinidade em coluna. 

  

  

  

  

  

 

 

Figura 8: ELISA de imunização em camundongos com NS2B-HFBI, títulos de IgG total 
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