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RESUMO
Oligonucleotídeos são pequenas moléculas de ácidos nucleicos com grande
potencial biotecnológico para aplicação em diversas áreas da biologia e da
medicina. Entre suas principais aplicações está a identificação genética de
patógenos por meio da técnica de PCR e a produção de aptâmeros com efeito
bioativo ou farmacológico. Nesse contexto, a produção e o desenho de
oligonucleotídeos são pontos críticos para sua aplicação. A técnica mais utilizada
para a produção de oligonucleotídeos de DNA é a síntese química. Apesar de sua
eficácia, esta técnica não pode ser realizada in house, tornando o usuário totalmente
dependente de um fornecedor. Este trabalho teve como objetivo desenhar novos
oligonucleotídeos com potencial para diferentes aplicações, desenvolver um método
para produzi-los, e validar a sua aplicação em um protocolo para detecção de
Flavivírus por meio da técnica de reverse transcription polymerase chain reaction
(RT-PCR). Na primeira etapa do trabalho, um conjunto de primers universais para
identificação de Flavivírus foi desenvolvido. Para isso, 1442 genomas completos de
diferentes representantes do gênero Flavivirus foram alinhados para seleção de
regiões conservadas (CRs). Foram selecionadas 26 CRs, as quais permitiram o
desenho de 76 primers universais. Entre eles, foi escolhido o par de primers com a
melhor condição de degeneração e temperatura de anelamento para validação do
protocolo de RT-PCR in vitro, o qual tem o potencial de amplificar um fragmento da
proteína NS5 de 800-806 pb de tamanho. O fragmento gerado é suficientemente
variável para discriminar potencialmente qualquer espécie do gênero Flavivirus por
sequenciamento. Uma vez determinado o fragmento que seria amplificado para
detecção universal de Flavivírus, procedeu-se uma nova etapa para desenho de
primers específicos. Desta vez, o produto de amplificação gerado pelos primers
universais foi definido como alvo, no intuito de produzir cinco novos primers
específicos para identificação do vírus Zika e dos quatro sorotipos do vírus Dengue.
Dessa forma, foi desenvolvido um sistema de semi-nested RT-PCR no qual, em um
primeiro passo, é detectada a presença de qualquer espécie do gênero Flavivirus e,
em um segundo passo, pela adição de um conjunto de primers específicos, é
permitida à amplificação de fragmentos de tamanhos diferentes para discriminação
do vírus Zika e dos quatro sorotipos de dengue em gel de agarose. Na segunda
etapa do trabalho, foi desenvolvido um método enzimático para produção de
oligonucleotídeos de DNA. O método proposto é baseado na rolling circle
amplification (RCA) e envolve quatro etapas enzimáticas: (1) fosforilação da
extremidade 5’ da sequência alvo, (2) circularização da sequência alvo, (3)
polimerização de uma nova fita simples de DNA contendo os oligonucleotídeos de
interesse e, por fim, (4) um ensaio de restrição para liberar os oligonucleotídeos.
Todas as etapas foram realizadas em um único tubo, adicionando as enzimas com
suas respectivas soluções-tampão. Os oligonucleotídeos gerados foram separados
utilizando eletroforese em gel de poliacrilamida 8% (PAGE) e visualizados por
coloração em prata. Potencialmente, qualquer oligonucleotídeo que não tenha bases
degeneradas pode ser produzido pelo método enzimático proposto em um único
tubo de reação. Para ilustrar, foi apresentada a produção de três variações do
aptâmero 31-TBA, um oligonucleotídeo de cadeia simples que tem ação
anticoagulante.
Palavras-chave: Oligodeoxiribonucleotídeo, síntese enzimática, desenho de primers,
Flavivírus, vírus Zika, vírus Dengue
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ABSTRACT
Oligonucleotides are small molecules of nucleic acids with great biotechnological
potential for application in several areas of biology and medicine. The pathogen
identification by PCR and the production of aptamers with bioactive or
pharmacological effect can be cited among its main applications. In this context, the
production and design of oligonucleotides are critical points for their application. The
most widely used technique for the production of DNA oligonucleotides is chemical
synthesis. Despite its effectiveness, this technique cannot be performed in house,
making the user totally dependent on a supplier. This work aimed to design new
oligonucleotides with potential for different applications, to develop a method for
produce them, and to validate their application in a new protocol for the Flavivirus
detection using reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR). In the first
stage of the work, a set of universal primers for Flavivirus identification was
developed. For this, 1442 complete genomes of different representatives of the
genus Flavivirus were aligned for selection of conserved regions (CRs). Twenty-six
CRs were selected, allowing the design of 76 universal primers. Among them, it was
chosen the primer pairs with the better characteristics related todegeneration and
annealing temperature. These primers were used for the standardization of the in
vitro RT-PCR protocol, which potentially amplifies an fragment of 800-806 bp in size
from the coding region of NS5 protein. This fragment has sufficient variability to
discriminate any species of the genus Flavivirus by sequencing. Once the flavivirus
detection system was complete, a new step was taken for the design of specific
primers. For this, the amplicon generated by the universal primers was defined as a
target, in order to produce five new primers for specific identification of Zika virus and
the four serotypes of the Dengue virus. Thus, a semi-nested RT-PCR system was
developed. In the first step, some species of the genus Flavivirus are detected and in
the second step, with the addition of a set of specific primers, are generated
fragments of different sizes for discrimination between Zika virus and four dengue
virus serotypes by agarose electrophoresis. In the second stage of the work, an
enzymatic method for the production of DNA oligonucleotides was developed. The
proposed method is based on rolling circle amplification (RCA) and involves four
enzymatic steps: (1) phosphorylation of the 5 'end of the target sequence, (2)
circularization of the target sequence, (3) polymerization of a new single strand of
DNA containing the oligonucleotides of interest and, finally, (4) a restriction assay to
release the oligonucleotides. All steps were performed in a single tube, adding the
enzymes with their respective buffer solutions. The oligonucleotides produced were
resolved using 8% polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) and visualized by
silver staining. Potentially, any oligonucleotide that has no degenerate bases can be
produced by the proposed enzymatic method in a single tube. To illustrate, the
production of three variations of aptamer 31-TBA, a single chain oligonucleotide
having anticoagulant action, was presented.
Key words: Oligodeoxyribonucleotide, enzymatic synthesis, primer design, Flavivirus,
Zika virus, Dengue virus
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1. INTRODUÇÃO
1.1. OLIGONUCLEOTÍDEOS
Oligonucleotídeos são pequenas moléculas de ácidos nucleicos (DNA ou
RNA), formados pela união de 10 a 80 resíduos nucleotídeos, que possuem grande
importância biotecnológica em diversos ramos da biologia e da medicina (SUN; ZU,
2015; WINKLER, 2013).
Um nucleotídeo é constituído por um açúcar fosforilado ligado a uma base
nitrogenada (Figura 1A). O açúcar é uma pentose do tipo ribose em sua forma
cíclica, cujo carbono 2’ pode ter dois tipos de ligantes: (1) um grupo hidroxil (OH), o
qual está presente em ácidos ribonucleicos (RNA); ou (2) pode estar ligado um
átomo

de

hidrogênio,

sendo

esta

ligação

característica

de

ácidos

desoxirribonucleicos (DNA). A união entre nucleotídeos acontece entre o carbono 5’
de um nucleotídeo e o carbono 3’ de outro nucleotídeo por meio de uma ligação
fosfodiéster (Figura 1B) (NELSON; COX, 2014). Portanto, a cadeia principal de um
oligonucleotídeo é formada pela alternância de um grupo fosfato e um nucleosídeo.
As

bases

nitrogenadas

são

responsáveis

por

fornecer

a

principal

característica dos oligonucleotídeos, a especificidade de interação intermolecular.
Elas podem ser bases púricas ou pirimídicas. Em ambos tipos de moléculas, DNA e
RNA, as bases púricas podem ser adenina (A) ou guanina (G). Já as bases
pirimídicas, apenas a citosina está presente em DNA e RNA, enquanto a timina (T)
está preferencialmente em DNA, e a Uracila (U) está preferencialmente em RNA.
Estas

bases

interagem

especificamente

entre

si,

sendo

que

A

possui

complementariedade com T ou U, e C é complementar a G, e vice-versa (Figura 1B)
(NELSON; COX, 2014).
Outra base púrica que tem importância biotecnológica é a hipoxantina. O
nucleotídeo que contém a base hipoxantina é chamado de inosinato, ou inosina 5’
monofosfato (NELSON; COX, 2014), ou, mais rotineiramente, inosina. A inosina é
um intermediário da síntese de novo das bases púricas e pode ser encontrada no
primeiro nucleotídeo do anticódon do tRNA, conhecida como posição oscilante
(BEN-DOV; KUSHMARO, 2015), sendo capaz de formar par com citosina,
adenosina e uridina. A intensidade de anelamento da inosina com os quatro
nucleotídeos

(A,

G,

C,

T)

depende

da

estabilidade

termodinâmica

dos

emparelhamentos (WATKINS; SANTALUCIA, 2005). No entanto, a inosina é
utilizada com sucesso em uma variedade de primers e sondas de PCR que
14

Figura 1. Representação esquemática de um nucleotídeo e de um oligonucleotídeo. Em (A) é
mostrado um nucleotídeo e suas possíveis bases nitrogenadas. Já em (B), um oligonucleotídeo
formado pela união de nucleotídeos por meio de ligações fosfosdiéster – detalhado em uma das
ligações – está interagindo especificamente com sua sequência alvo, com exceção da inosina (I) que
interage com qualquer nucleotídeo. Fonte: Autoria própria.
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requerem tal degeneração como na posição de oscilação do tRNA, para permitir o
anelamento de sequências diferentes, mas estreitamente relacionadas (CANDRIAN;
FURRER, 1991).

1.2.

MERCADO E PRODUÇÃO DE OLIGONUCLEOTÍDEOS

De acordo com um relatório de mercado (MARKETSANDMARKETS, 2016), o
mercado de oligonucleotídeos em 2016 esteve avaliado em US$ 1,33 bilhão e
deverá atingir US$ 2,20 bilhões em 2021. Esta expectativa, com taxa de crescimento
anual superior a 10%, é resultado do investimento maciço de companhias
especializadas em biotecnologias e farmacologia juntamente com incentivos
governamentais, para suprir as crescentes aplicações de oligonucleotídeos em
tecnologias

baseadas

em

ácidos

nucleicos,

preparações

de

bibliotecas,

sequenciamento de próxima geração (NGS), genômica, detecção de patógenos,
culturas de células, diagnósticos, terapêutica, testes de identidade humana,
clonagem e engenharia genética (MARKETSANDMARKETS, 2016).
Os principais consumidores de oligonucleotídeos na atualidade são as
instituições e entidades públicas e privadas que desenvolvem atividades na área de
biologia molecular, principalmente nos campos de diagnóstico e terapêutica. O
mercado

de

síntese

de

oligonucleotídeos

está

fragmentado

com

vários

empreendedores globais e locais, os quais oferecem vários produtos em diferentes
segmentos deste mercado. Os principais intervenientes neste mercado incluem a
Agilent Technologies Inc. (EUA), a Bioautomation Corporation (EUA), a LGC
Biosearch Technologies (EUA), a Eurofins Genomics (Alemanha), a Eurogentec SA
(Bélgica), a GE Healthcare (EUA), a Nitto Denko Avecia Inc. (Japão), Thermo Fisher
Scientific Inc. (EUA) e Sigma-Aldrich Corporation (EUA) (MARKETSANDMARKETS,
2016). No Brasil, essas empresas atuam por meio de filiais ou por meio de
terceirização de serviços. Poucas são as empresas que sintetizam oligonucleotídeos
no país, como exemplo tem-se a Exxtend Biotecnologia Ltda.
A produção de oligonucleotídeos de DNA é um ponto crítico para sua
aplicação, uma vez que determina diretamente o custo, o acesso e a escala em que
um determinado oligonucleotídeo poderá ser utilizado (NUNES et al., 2017).
Atualmente, a síntese química em fase sólida é mais utilizada para gerar
oligonucleotídeos para suas diversas aplicações. A síntese de oligonucleotídeo à
16

base de fosforamidito consiste normalmente em um ciclo de quatro passos que
adiciona bases uma de cada vez a uma cadeia de oligonucleotídeo crescente ligada
a um suporte sólido (KOSURI; CHURCH, 2014).
Primeiramente, um fosforamidito de nucleósideo protegido por dimetoxitritil
(DMT) que está ligado a um suporte sólido é desprotegido por remoção do DMT
utilizando ácido tricloroacético. Em segundo lugar, um novo fosforamidito protegido
por DMT é acoplado ao grupo hidroxil 5' da cadeia oligonucleotídeo em crescimento
para formar um triéster de fosfito. Em terceiro lugar, quaisquer grupos hidroxil 5’
remanescentes que não reagiram são bloqueados por acetilação, tornando as
cadeias de oligonucleotídeo que não reagiram inertes a outras adições de
nucleosídeos, ajudando a diminuir erros de deleção. Em quarto lugar, uma oxidação
na presença de iodo converte o fosfito em fosfato, produzindo uma estrutura de
fosfato protegida com cianoetilo. O grupo protetor de DMT é removido para permitir
que o ciclo continue. Depois que todos os nucleosídeos foram adicionados na ordem
de 3' a 5', o oligonucleotídeo completo é removido do suporte sólido, e os grupos
protetores nas bases e no esqueleto de fosfato são removidos (Figura 2) (KOSURI;
CHURCH, 2014).

Figura 2. Química de fosforamidito. A síntese de oligonucleotídeos sintéticos em quatro etapas é
comumente utilizada para produção de Oligos de DNA. Fonte: Adaptado de KOSURI; CHURCH,
2014.
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Um problema quando se utilizam oligonucleotídeos sintetizados quimicamente
é que durante a síntese química a eficiência de acoplamento é de aproximadamente
99% por nucleotídeo. Para um oligonucleotídeo constituído por 25 nucleotídeos, a
eficiência de acoplamento pode ser estimada como sendo (0,99)24 = 0,79 (24
acoplamentos), enquanto que um oligonucleotídeo consistindo em 100 nucleotídeos
alcança uma eficiência estimada de acoplamento de (0,99)99 = 0,37 (99
acoplamentos) (LOHMANN; STOUGAARD; KOCH, 2007). Além disso, a ocorrência
de depurinação e deleção de nucleotídeos aumenta com o comprimento do
oligonucleotídeo (HECKER; RILL, 1998; PON et al., 1996).
Os

equipamentos

necessários

para

realizar

a

síntese

química

de

oligonucleotídeos apresentam alto custo e, portanto, sua implementação não é
praticável

na

maioria

dos

laboratórios,

especialmente

em

países

em

desenvolvimento. Devido a isso, os laboratórios têm ficado dependentes de
fornecedores, os quais determinam preços e tempo de entrega, prejudicando a
rotina laboratorial. Nesse contexto, a produção de oligonucleotídeos usando
processos enzimáticos pode ser uma alternativa promissora. Por exemplo, a reação
em cadeia da polimerase (PCR) tem sido utilizada para produzir oligonucleotídeos
de DNA (WANG; GOU; XU, 2010). Contudo, o problema é que a PCR se baseia em
oligonucleotídeos sintéticos para a sequência de iniciadores e cada produto de PCR
inclui um oligonucleotídeo sintético na sua extremidade 5'. Além disso, o produto
final de PCR é de cadeia dupla, sendo necessário passos adicionais para isolar
oligonucleotídeos de cadeia simples, gerando mais custos e complexidade ao
procedimento.
Para superar algumas dessas dificuldades, foram testados métodos que
utilizam estratégias de amplificação por círculo rolante (rolling circle amplification RCA) (DUCANI et al., 2013; LOHMANN; STOUGAARD; KOCH, 2007; NELISSEN et
al., 2015). Estes métodos dependem de pequenos oligonucleotídeos circulares que
atuam como moldes para amplificação pela phi29 DNA polimerase. A cadeia longa
resultante contém a sequência de interesse repetida muitas vezes. Esta repetição
em tandem pode ser cortada por enzimas de restrição para libertar o
oligonucleotídeo desejado. Esses são métodos criativos e conceitualmente
interessantes, mas o grande número de etapas restringe a versatilidade esperada
para uma aplicação “in house”.
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1.3.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES DOS OLIGONUCLEOTÍDEOS

Atualmente, podemos apontar uma série de classes diferentes de
oligonucleotídeos com as mais diversas atividades disponíveis no mercado, a saber:
oligonucleotídeos anti-sense, siRNA, miRNA, oligonucleotídeos imunoestimulatórios
(WINKLER, 2013), primers, sondas, (PATEL et al., 2013) e aptâmeros (SUN; ZU,
2015; WINKLER, 2013). Dentre os vários usos que se pode fazer dessas moléculas,
as atividades para fins terapêuticos e/ou de diagnósticos são as mais exploradas e
promissoras. Em se tratando de terapias baseadas em oligonucleotídeos, a literatura
destaca, principalmente, as atividades de miRNA, siRNA, oligonucleotídeos antisense e aptâmeros.
miRNA, siRNA e oligonucleotídeos anti-sense, por exemplo, têm sido
descritos como uma nova e promissora classe de fármacos com potencial futuro no
tratamento de doenças pulmonares. Características como tamanho e peso
moleculares reduzidos podem favorecer a administração e eficácia de miRNA em
modelos terapêuticos, facilitando seu acesso aos tecidos-alvo (DUA et al., 2016).
Além disso, a capacidade de acesso direto dos oligonucleotídeos ao tecido-alvo,
quando administrados por inalação, sem a necessidade de disponibilidade sistêmica,
é considerada uma importante vantagem no modelo terapêutico de doenças
obstrutivas pulmonares, como asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
(DPOC), garantindo menores efeitos colaterais e maior concentração da droga nos
pulmões (LIAO et al., 2017).
O uso de moléculas de siRNA como potencial tratamento de câncer também
tem sido relatado. O uso de siRNA no tratamento do câncer pode apresentar
vantagens inclusive sobre as terapias baseadas em anticorpos, com melhores
performances em farmacocinética, biodisponibilidade sistêmica e tecidual e menores
taxas de eliminação e interação inespecífica com o sistema imunológico (OZCAN et
al., 2015). Foi demonstrado, por exemplo, a eficácia de siRNA na inibição da
expressão do fator de crescimento vascular endotelial (Vascular Endothelial Growth
Factor

-

VEGF)

em

células

de

diferentes

tipos

de

câncer,

diminuindo

consideravelmente a proliferação celular em função de sua atividade antiangiogênica (ESPANA-SERRANO; CHOUGULE, 2016; RINALDI et al., 2011;
ŞALVA et al., 2012; ZHANG et al., 2013).
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1.3.1. Aptâmeros e nanotecnologia
Aptâmeros são pequenas moléculas fita simples de DNA ou RNA que
possuem propensão a formação de estruturas tridimensionais estáveis, o que
possibilita que essas moléculas interajam com outras moléculas alvo, por meio de
interações eletrostáticas, ligações de hidrogênio, forças de van der Waals, ou a
combinação dessas interações. Devido a sua ampla gama de aplicações, aptâmeros
já foram selecionados para as mais diversas classes de alvos, incluindo íons
(WRZESINSKI; CIESIOLKA, 2005), pequenas moléculas (JO et al., 2011), proteínas
(STOLTENBURG; SCHUBERT; STREHLITZ, 2015), vírus (LE et al., 2014) e até
células inteiras (DWIVEDI; SMILEY; JAYKUS, 2013). A seleção de aptâmeros é
realizada por uma técnica denominada SELEX (Systematic Evolution of Ligands by
Exponential Enrichment) (ELLINGTON; SZOSTAK, 1990; TUERK; GOLD, 1990).
Nos últimos anos, os anticorpos utilizados como ferramentas de diagnóstico
ou fármacos têm sido questionados devido a problemas com a variabilidade entre
diferentes lotes e reatividade cruzada (BAKER, 2015). Em virtude dessa
problemática, os aptâmeros têm sido apontados como uma alternativa aos
anticorpos por causa da sua maior estabilidade, menor custo de produção, e
facilidade de modificação (RUIGROK et al., 2011). A possibilidade da modulação da
atividade de outras moléculas por meio da interação com aptâmeros, tem
despertado o interesse da indústria farmacêutica.
Atualmente, já existe um aptâmero para uso terapêutico disponível no
mercado, trata-se do pegaptanib (Macugen), que já teve seu uso liberado pela US
Food and Drug Administration. O Macugen é um aptâmero de RNA que tem como
alvo o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e é utilizado no tratamento de
doenças neovasculares do olho, como degeneração macular relacionada com a
idade e retinopatia diabética (RINALDI et al., 2012). Outro aptâmero que teve
progressos significativos em ensaios clínicos (fase III) é o Fovista, comumente
chamado pegpleranib, o qual é um oligonucleotídeo de DNA que tem como alvo o
fator de crescimento derivado das plaquetas (DROLET et al., 2016). Além deste,
outros três aptâmeros têm mostrado promissores resultados nas fases I e II de
testes clínicos. São eles: anti-hepcidina lexaptepid pegol (NOX-H94); anti-CCL2
emapticap pegol (NOX-E36); e o anti-CXCL12 olaptesed pegol (NOX-A12) (VATER;
KLUSSMANN, 2015).
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A literatura também descreve a atividade de aptâmeros na terapêutica do
câncer. O oligonucleotídeo de DNA AS1411, por exemplo, é um aptâmero rico em
guanina que forma estruturas G-quadruplex, que possui atividade antiproliferativa
seletiva para células cancerígenas relacionada à sua afinidade de ligação com a
proteína nucleolina, presente em altas concentrações na superfície dessas células
(BATES et al., 2016). Uma das mais promissoras aplicações de AS1411 em estudo
é seu uso potencial como carreador de pequenas moléculas para dentro das células
cancerígenas, podendo acumular nanopartículas ou outros oligonucleotídeos de
atividade farmacológica específica nessas células.
Foram descritos também aptâmeros com atividade anticoagulante, sendo a
trombina a primeira protease para a qual foi produzido um aptâmero inibitório (BOCK
et al., 1992). Este aptâmero é um DNA de cadeia simples de 15 nucleotídeos,
denominado 15-TBA (thrombin-binding aptamer), e interage com a região de ligação
ao fibrinogênio, inibindo a degradação do fibrinogênio por competição (IKEBUKURO
et al., 2005). O aptâmero 15-TBA apresenta uma estrutura G-quadruplex conectada
por dois curtos laços T-T e um loop T-G-T (BOCK et al., 1992; IKEBUKURO et al.,
2005) (Figura 3). A modelagem subsequente por computador forneceu uma base
para engenharia de outros aptâmeros, como 31-TBA, com sequências de
nucleotídeos complementares adicionais ligadas às extremidades da sequência 15TBA (IKEBUKURO et al., 2005) (Figura 3). Estes aptâmeros de segunda geração
prolongam o tempo de coagulação da trombina (GRIBKOVA et al., 2014;
IKEBUKURO et al., 2005) inibindo a atividade pró-coagulante da trombina.
Além da indústria farmacêutica, a tecnologia de oligonucleotídeos tem sido
bastante promissora para indústria de diagnóstico com o desenvolvimento, por
exemplo, de sensores baseados em aptâmeros, denominados de aptassensores.
Usualmente, o início ou progressão de uma doença é acompanhada pela variação
de um determinado analito presente em um fluído biológico obtido do paciente.
Porém, o padrão ouro para detecção desses analitos requer caros equipamentos e
alto grau de formação e treinamento para manipulá-los corretamente. Portanto,
ferramentas como os aptassensores, embora apresentem perda de sensibilidade e
especificidade, tem se tornado uma alternativa relevante, uma vez que são de fácil
utilização e aplicados próximo ou no local de coleta da amostra, reduzindo
significantemente o custo.
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Figura 3. Estruturas dos aptâmeros de DNA 15-TBA (esquerda) e 31-TBA (direita), os quais são
inibidores da atividade fibrinolítica da trombina. Fonte: Adaptado de GRIBKOVA et al., 2014.

Várias estratégias de biossensores podem adotar os aptâmeros na sua
plataforma de identificação. O primeiro aptassensor desenvolvido foi em 1998, o
qual utiliza aptâmeros imobilizados e marcados com fluoróforo para detectar
especificamente alvos livres, como uma proteína (POTYRAILO et al., 1998). Além
deste, outras plataformas de aptassensores foram desenvolvidas com diferentes
estratégias de revelação como fluorescência (STOJANOVIC; DE PRADA; LANDRY,
2001), colorimetria (SONG et al., 2011), eletroquímica (FERAPONTOVA; OLSEN;
GOTHELF, 2008), luminescência (LEUNG et al., 2013) e amplificação de ácidos
nucleicos

(CHO

et

al.,

2005).

Nesse

sentido,

empresas

envolvidas

na

comercialização, geração e/ou aplicação de aptâmeros têm surgido nos últimos anos
a nível mundial (PFEIFFER; MAYER, 2016).
1.3.2. Identificação molecular de patógenos
Outra importante aplicação dos oligonucleotídeos como ferramenta de
diagnóstico é na identificação de doenças genéticas e patógenos por meio de testes
de detecção de material genético (PALMIROTTA et al., 2017; PATEL et al., 2013).
Nesses testes, os oligonucleotídeos são denominados de primers ou sondas e são
componentes chaves para o sucesso da técnica, uma vez que, por meio do
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pareamento de bases nitrogenadas, eles hibridizam especificamente com a região
alvo do genoma a ser estudado.
Entre as técnicas mais utilizadas na rotina do laboratório clínico, pode-se citar
a reação em cadeia da polimerase (PCR – polymerase chain reaction), descrita
primeiramente em 1987 (MULLIS; FALOONA, 1987) e com primeira aplicação para
diagnóstico de anemia falciforme (SAIKI et al., 1985). A técnica de PCR é baseada
na amplificação de regiões específicas de DNA por meio de ciclos de aquecimento e
resfriamento. As variações de temperatura são importantes para permitir a abertura
da dupla fita de DNA, para permitir a hibridização do primer/sonda e para a DNA
polimerase realizar sua atividade em temperatura ótima. À medida que os ciclos da
PCR progridem, o DNA gerado é utilizado como um molde para a replicação e a
quantidade de DNA é amplificado exponencialmente, tornando a técnica altamente
sensível. Além de DNA, o RNA também pode ser detectado por PCR, porém é
necessária uma etapa adicional de transcrição reversa para converter o RNA a
cDNA para que seja realizada à amplificação. A RT-PCR (Reverse TranscriptionPCR) possui grande utilidade na identificação e quantificação de vírus de RNA como
HIV, Influenza, Chikungunya, Dengue e Zika (GEORGE et al., 2017; HOFFMANN et
al., 2009; JOHNSON; RUSSELL; GOODMAN, 2016; PETER; SEVALL, 2004;
RATHAKRISHNAN; SEKARAN, 2013).
A técnica de PCR também tem sido combinada com a hibridização por sonda
marcada com fluoróforo na mesma reação, permitindo o monitoramento em tempo
real (qPCR – quantitative PCR) da amplificação alvo. Os métodos em tempo real
baseiam-se no princípio da transferência de energia de ressonância de fluorescência
(FRET – fluorescence resonance energy transfer). A FRET ocorre quando duas
moléculas marcadas fluorescentemente estão muito próximas uma da outra e a
energia de uma molécula doadora excitada é transferida para uma molécula
receptora (NAVARRO et al., 2015). Sondas do tipo TaqMan® são as mais utilizadas
em ensaios de PCR em tempo real. Uma sonda TaqMan consiste simplesmente de
uma sequência de oligonucleotídeo que tem um marcador fluorescente ligado à
extremidade 5' e um quencher na extremidade 3'. Uma vez ligado ao alvo durante a
reação de PCR, a sonda é clivada pela DNA polimerase, que separa o marcador
fluorescente do quencher. Quando o quencher e o fluoróforo não estão mais
próximos, o sinal é emitido e detectado em tempo real em um equipamento. A
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fluorescência gerada é diretamente proporcional à quantidade de produto de PCR
produzido (BUSTIN, 2002).

1.3.2.1.

Flavivírus

Atualmente, uma das principais e mais impactantes epidemias em curso a
nível nacional são as causadas por arbovírus (FIGUEIREDO, 2015). Por definição,
arbovírus (arthropod borne virus) é um termo não-taxonômico utilizado para agrupar
vírus transmitidos por artrópodes. Esses vírus se mantém na natureza por meio de
ciclos complexos envolvendo hospedeiros vertebrados e vetores hematófagos, como
mosquitos e carrapatos, que carregam e transmitem o vírus a outros organismos
(FIGUEIREDO, 2016). Das centenas espécies de arbovírus, os Flavivírus estão
entre os de maior importância médica. De acordo com o IX Relatório do Comitê
Internacional de Taxonomia de Vírus (KING et al., 2011), o gênero Flavivirus contém
53 espécies, das quais em torno de 40 são conhecidas por causar doenças em
humanos, incluindo o vírus da Zika (ZIKV), vírus da dengue (DENV), vírus da febre
amarela (YFV), vírus da encefalite japonesa (JEV), vírus do nilo ocidental (WNV) e
vírus da encefalite transmitida pelo carrapato (TBEV). Anualmente, os flavivírus
causam infecção em humanos, acarretando sintomatologia clínica que varia de febre
leve a doenças neurológicas/hemorrágicas fatais (FARES et al., 2015; GRITSUN;
NUTTALL; GOULD, 2003; WAGGONER; PINSKY, 2016).
O genoma dos Flavivírus consiste de um RNA fita simples positiva de
aproximadamente 11 Kb de tamanho, contendo na extremidade 5’ um cap 7metilguanosina e, na extremidade 3’, ausência de poliadenilação. O genoma possui
uma longa ORF (Open Reading Frame – fase de leitura aberta) de mais de 10.000 nt
flanqueada por duas regiões não codantes (NCR – non-coding region). Ambas
extremidades não-codantes (5’-NCR e 3’-NCR), contém regiões que estão
envolvidas

na

regulação

da

tradução,

replicação

e

possivelmente

no

empacotamento do RNA viral. Embora a estrutura secundária do RNA e a função de
alguns elementos nas NCRs sejam conservadas, a composição da sequência,
tamanho e exata localização pode variar consideravelmente entre os membros do
gênero (KING et al., 2011; LINDENBACH; RICE, 2003; MARTÍN-ACEBES, 2012). A
única ORF codifica uma poliproteína a qual é clivada pós e durante a tradução por
proteases da célula hospedeira e do próprio vírus, liberando três proteínas
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estruturais (C, M, E) e sete proteínas não-estruturais (NS1, NS2A, NS2B, NS3,
NS4A, NS4B, NS5) (Figura 4) (KING et al., 2011; KLEMA; PADMANABHAN; CHOI,
2015; LINDENBACH; RICE, 2003; MACKENZIE, 2005).

Figura 4. Representação esquemática da organização do genoma de Flavivírus e os eventos de
processamento da poliproteína associados com a replicação. O genoma possui uma longa ORF
que codifica proteínas estruturais (azul), que formam a partícula viral, e proteínas não-estruturais
(amarelo), que estão envolvidas na formação do complexo de replicação e clivagem proteolítica da
poliproteína. Sítios de clivagem indicados por ▼ representam locais de ação de proteases do
hospedeiro, enquanto os sítios marcados por ♦ correspondem aos locais onde a protease viral age
(NS2B-NS3). A protease que age no sítio de clivagem NS1-NS2A permanece desconhecida e está
representada por uma interrogação (?). Também estão indicados os domínios funcionais da protease
(NS2B-NS3), da helicase (NS3), da metil transferase (NS5) e RdRP (NS5). NCR: região não-codante;
RdRP: RNA polimerase dependente de RNA. Fonte: Autoria própria.

Os Flavivírus podem ser agrupados de acordo com o vetor transmissor, com o
hospedeiro vertebrado principal e com a doença gerada (GAUNT et al., 2001; KING
et al., 2011; MOUREAU et al., 2015). Dessa forma, os Flavivírus são primeiramente
divididos em três grandes grupos: Flavivírus transmitidos por carrapatos (tick-borne
Flavivirus - TBFV), Flavivírus transmitidos por mosquitos (mosquito-borne Flavivirus MBFV) e Flavivírus transmitidos por vetores não conhecidos (no know-vector
Flavivirus – NKV). Os TBFVs são ainda subdivididos em grupos ligados ao
hospedeiro principal, podendo ser associado a mamíferos ou aves marinhas. Já o
grupo dos MBFVs, são comumente subdivididos em grupos de vírus que possuem o
mesmo ancestral comum (Figura 5).
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Figura 5. Organograma representando os grupos do gênero Flavivirus de acordo com IX
Relatório do Comitê Internacional de Taxonomia de Virus (KING et al., 2011). Algumas espécies
representantes dos grupos foram exibidas. TBFV: Flavivírus transmitidos por carrapatos; MBFV:
Flavivírus transmitidos por mosquitos; NKV: Flavivírus transmitidos por vetores não conhecidos.
Fonte: Autoria própria.

Há relatos que a Dengue está presente no Brasil desde 1845, quando a
primeira epidemia foi reportada (FARES et al., 2015). Desde então, vários surtos da
doença têm acometidos milhões de brasileiros, chegando a superar 60% dos casos
registrados no mundo no período de 2000 a 2007. No Brasil, o vírus da dengue
tornou-se um importante problema de saúde pública desde 1986, quando a entrada
do sorotipo 1 foi relatada no estado do Rio de Janeiro (SCHATZMAYR; NOGUEIRA;
ROSA, 1986). Nos anos de 1990 e 2000, os sorotipos DENV-2 e DENV-3,
respectivamente, chegaram pelo mesmo estado e se espalharam por todo o país,
alcançando 25 dos 26 estados brasileiros no final de 2006 (NOGUEIRA; DE
ARAÚJO; SCHATZMAYR, 2007). Após a re-emergência DENV-4 em Roraima em
2010, o vírus foi identificado em 2011 em outros estados da região norte do Brasil,
como Amazonas, Amapá e Pará. De fato, o DENV-4 foi sorologicamente detectado
em populações de vários estados brasileiros (NOGUEIRA; EPPINGHAUS, 2011).
Em abril de 2015, foi confirmado, pela primeira vez, a incidência de casos
autóctones de Febre pelo Zika Vírus no Brasil (CAMPOS; BANDEIRA; SARDI,
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2015). Em 2016, foram registrados, no período de janeiro a dezembro, 214.193
casos prováveis de Febre pelo Zika Vírus em todo país, sendo que destes, 128.266
(59,8%) casos foram confirmados. No mesmo período, foram registrados 16.923
casos prováveis em gestantes. Destes, 10.820 (63,9%) casos foram confirmados por
critério clínico-epidemiológico ou laboratorial (SVS-MS, 2017a).
A incidência de febre pelo Zika Vírus em gestantes requer grande atenção
dos sistemas de vigilância epidemiológica, em função de sua estreita correlação com
a incidência de microcefalia nos bebês nascidos durante a epidemia, com vários
casos de correlação já descritos aqui no Brasil (JOHANSSON et al., 2016). De fato,
de novembro de 2015 a dezembro de 2016, 10.867 casos suspeitos de microcefalia
associada à infecção por Zika Vírus foram registrados no país, dos quais 2.366
(21,8%) foram investigados e confirmados, enquanto 3.183 (29,3%) permanecem
em investigação. Nesse mesmo período, 582 (5,3%) casos suspeitos com evolução
para morte fetal ou neonatal foram registrados, dos quais 200 (34,4%) foram
investigados e confirmados e 254 (43,6%) ainda permanecem em investigação
(SVS-MS, 2017a). Os números apresentados comprovam que as epidemias
causadas por Flavivírus causam grande impacto sobre a população, com altas taxas
de morbidade e mortalidade. Muitas vezes, os casos notificados não são sequer
confirmados, principalmente devido às dificuldades apresentadas no diagnóstico
laboratorial confirmatório, em função da baixa especificidade dos testes sorológicas
e falta de acessibilidade aos testes moleculares.
Um terceiro Flavivírus em circulação no Brasil é o vírus da Febre Amarela, o
qual possui dois ciclos epidemiológicos de transmissão distintos: silvestre e urbano.
O ciclo silvestre é endêmico no Brasil, apresentando-se sob a forma de surtos com
intervalos de tempo que podem variar de 3 a 7 anos, alternados por períodos com
menor número de casos. Desde 1942, não há registro no Brasil da forma de
transmissão pelo ciclo urbano da febre amarela, sendo os casos confirmados após
este ano oriundos de transmissão silvestre. Porém, recentemente um dado
preocupante tem surgido. No período entre 01 de dezembro de 2016 a 01 de
fevereiro de 2017, foram notificados 857 casos suspeitos de febre amarela silvestre,
desses, 667 (77,8%) casos permanecem em investigação, 149 (17,4%) casos foram
confirmados e 41 (4,8%) foram descartados. Entre o total de casos, já foram
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registrados 135 óbitos, dos quais 52 já foram confirmados para febre amarela,
enquanto ainda há 80 em investigação (SVS-MS, 2017b).
O diagnóstico de infecção por Flavivírus é realizado inicialmente por critérios
clínicos e epidemiológicos, sendo os casos que se enquadram nos critérios
classificados como suspeitos. Testes rápidos baseados em imunocromatografia são
frequentemente realizados para auxílio e elucidação da hipótese diagnóstica, porém
os mesmo não possuem valor de diagnóstico, apenas de triagem, sendo necessária
a confirmação do diagnóstico por testes mais específicos. Porém, a conduta
terapêutica já é iniciada independente da confirmação do diagnóstico o que pode ser
prejudicial ao paciente, pois as doenças causadas por flavivírus, bem como por
outros arbovírus, podem desenvolver uma sintomatologia clínica semelhante,
ocasionando erro no diagnóstico e consequente erro no tratamento.
A confirmação dos casos pode ser realizada de forma direta ou indireta a
depender do estágio da doença. A primeira fase da doença é caraterizada pelo
aparecimento dos sintomas clínicos e alta carga viral no sangue (viremia). Nesse
estágio é possível detectar diretamente o vírus por métodos de isolamento viral e
detecção do RNA viral (RT-PCR). O isolamento de Flavivírus é realizado em cultura
de células, incluindo células Vero ou células de Aedes albopictus C6/36, e
considerado o padrão ouro para diagnóstico de vários flavivírus (DONOSOMANTKE; KARAN; RŮŽEK, 2011; MAEDA; MAEDA, 2013). Porém, esse método
apresenta baixa sensibilidade, demanda muito tempo e apresenta alto custo para
realização (ROMEIRO et al., 2016), inviabilizando a rotina laboratorial para uma área
endêmica. A transcrição reversa seguida pela reação em cadeia da polimerase (RTPCR) é o método mais indicado para a confirmação de infecção por Flavívirus,
devido à sua alta sensibilidade e especificidade (DONOSO-MANTKE; KARAN;
RŮŽEK, 2011).
A segunda fase da doença é caracterizada por diminuição da viremia e
aparecimento de anticorpos séricos contra o patógeno causador da doença. Nessa
fase é inviabilizado a detecção direta do vírus por métodos genéticos, porém
métodos sorológicos (indiretos), como o ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent
Assay), são rotineiramente utilizados para acompanhamento da evolução da doença
(aguda ou crônica), a partir da detecção de anticorpos IgM e IgG (DONOSOMANTKE; KARAN; RŮŽEK, 2011). Porém, um grave problema que os testes
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sorológicos possuem são a alta reatividade cruzada entre as estruturas antigênicas
dos Flavivírus (MAEDA; MAEDA, 2013). As reações cruzadas podem ser
provocadas por outras infecções por Flavivirus ou vacinação. Isto pode acontecer
em áreas onde outros Flavivirus co-circulam (por exemplo, vírus da Dengue e da
Zika no Brasil), em pacientes recentemente retornados de áreas endêmicas de
outros Flavivírus ou em indivíduos vacinados contra TBE, encefalite japonesa ou
vírus da febre amarela (DONOSO-MANTKE; KARAN; RŮŽEK, 2011). Dessa forma,
os imunoensaios geram resultados sugestivos e não confirmatórios.
Outro grande problema que pode dificultar e encarecer a investigação de
doenças por Flavivírus é a ausência de sistemas de diagnósticos universais
aprovados pela agência reguladora responsável no Brasil, ANVISA (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária). A orientação do Ministério da Saúde é investigar
separadamente a presença de cada vírus, utilizando testes moleculares e
sorológicos, culminando em uma quantidade excessiva de exames para a rotina de
um laboratório. Além disso, a entrada de novos vírus no Brasil pode ser tardiamente
identificada, assim como ocorreu com o ZIKV. Estima-se que o ZIKV entrou no Brasil
em 2014, durante a Copa do Mundo (WEAVER et al., 2016). Porém, a presença do
vírus só foi confirmada em abril de 2015, quando foi detectado a presença de RNA
de ZIKV em 7 de 24 pacientes que apresentaram quadro febril caracterizado por
erupção cutânea, artralgia e conjuntivite no Hospital Santa Helena, na cidade de
Camaçari, Bahia (CAMPOS; BANDEIRA; SARDI, 2015). Portanto, sistemas
universais para detecção de Flavivírus são importantes para auxílio ao diagnóstico e
busca da circulação de novos vírus em território nacional.
Atualmente, existe pelo menos nove trabalhos que desenvolveram sistemas
para detecção universal de Flavivírus, a partir de regiões conservadas na proteína
do Envelope (GAUNT; GOULD, 2005), NS3 (CHOW; SEAH; CHAN, 1993) e NS5
(JOHNSON et al., 2010; KRÜTZFELDT, 2016; MAHER-STURGESS et al., 2008;
MOUREAU et al., 2007; PATEL et al., 2013; SÁNCHEZ-SECO et al., 2005;
SCARAMOZZINO et al., 2001). Porém, esses trabalhos utilizaram um número
limitado de sequências disponíveis na época da realização do estudo. Sabendo que
as RNA polimerases dependentes de RNA (RdRps) virais têm a maior taxa de erro
entre todas as RNA polimerases conhecidas com 0,1 a 1 mutação de nucleotídeo
por 10.000 bases copiadas (BORDERÍA; ROZEN-GAGNON; VIGNUZZI, 2016;
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DUARTE et al., 1994) ou cerca de 1 mutação por genoma copiado de Flavivírus, é
importante que os sistemas baseados na detecção de ácidos nucléicos têm que ser
frequentemente conferidos e atualizados para detecção de novas variantes de
Flavivírus.
Portanto, este trabalho possui o objetivo geral de desenvolver novos métodos
para desenhar e produzir oligonucleotídeos, e validar a aplicação de novos
oligonucleotídeos para detecção e identificação de Flavivírus de importância médica.
Para isso, foram adotados os seguintes objetivos específicos: (a) determinar novos
critérios e desenvolver um método para seleção das sequências alvo para o
desenho de primers baseado em alinhamentos múltiplos; (b) desenhar primers
universais para detecção e identificação de Flavivírus; (c) desenhar primers
específicos para DENV (1-4) e ZIKV; (d) validar os primers desenhados in silico; (e)
validar a aplicação dos primers desenhados in vitro, em uma reação de semi-nested
RT-PCR; (d) desenvolver um novo método para produção de oligonucleotídeos.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. DESENVOLVIMENTO

DE

UM

SISTEMA

PARA

DETECÇÃO

DE

FLAVIVÍRUS
2.1.1. Seleção de sequências de Flavivírus em banco de dados público
Sequências nucleotídicas de flavivírus foram obtidas no banco de dados
Genbank – NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), sendo adotados os seguintes
critérios para pesquisa: (1) as sequências nucleotídicas devem ser maiores que
10.000 nt; (2) as sequências devem ter sido publicadas até 30/04/2016; (3) caso o
número de 300 sequências seja superado, o período de pesquisa foi restringido para
01/01/2014 a 30/04/2016; (4) se o número de sequências continuar superior a 300, o
período pesquisa foi novamente restringido para 01/01/2015 a 30/04/2016. Antes de
realizar o alinhamento múltiplo com as sequências, aquelas que continham
ambiguidades (N, R, Y, S, W, K, M, B, D, H, V), aquelas que eram objeto de
patentes, aquelas que são resultado de vírus atenuados para vacinas, aquelas que
são clones e aquelas que são quimeras de vírus foram excluídas do estudo
(Apêndice A).
2.1.2. Alinhamento múltiplo de sequências
Com auxílio do software Geneious versão 9.1 (http://www.geneious.com,
KEARSE et al., 2012) as sequências de aminoácidos codificadas por cada uma das
ORFs foram preditas. Em seguida, um alinhamento múltiplo com as sequências de
aminoácidos foi realizado, utilizando algoritmo MAFFT versão 7.222 (KATOH, 2002),
adotando os parâmetros padrões. Alinhamentos múltiplos utilizando sequências
nucleotídicas

também foram

realizados, seguindo

os mesmos parâmetros

mencionados.
2.1.3. Seleção de Regiões Conservadas (CRs) e desenho de primers
As regiões conservadas (CRs) foram selecionadas visualmente a partir da
sequência consenso do alinhamento múltiplo de sequências de aminoácidos. Foram
selecionadas CRs com no mínimo 6 aminoácidos de tamanho e, além disso, cada
sítio de aminoácido no interior da CR deveria ter identidade igual ou superior a 99%.
Porém, sítios de aminoácido com identidade menor que 99% foram permitidos, mas
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que não fossem consecutivos e que não reduzisse para menos de 95% a identidade
global da CR.
Uma vez que o semi-nested RT-PCR possui duas etapas de amplificação,
foram adotados dois conjuntos de parâmetros para o desenho de primers. Na
primeira etapa de amplificação, serão necessários primers universais. Logo, todas
possibilidades de primers foram criadas no interior de regiões conservadas,
seguindo os parâmetros: (1) tamanho dos primers entre 20 a 25 nucleotídeos; (2) a
degeneração não pode ser superior a 1000 combinações; (3) os dois primeiros
nucleotídeos da extremidade 3’ não deve ter degeneração; e, por fim, (4) o Tm
médio tem que estar entre 50 e 60°C. A formação de estruturas secundárias não foi
avaliada.
Já para a segunda etapa de amplificação, primers específicos para Zika Vírus e
para os quatro sorotipos de Dengue Vírus foram selecionados para serem capazes
de gerar fragmentos de tamanhos diferentes. Para isso, os seguintes parâmetros
foram adotados: (1) o tamanho entre 20 a 25 nucleotídeos; (2) a degeneração não
pode ser superior a 8 combinações; (3) o Tm médio ficou entre 52 e 60°C; (4) os
cinco primeiros nucleotídeos da extremidade 3’ não deve ter degeneração, e os dois
primeiros nucleotídeos não devem estar em sítios idênticos entre Zika Vírus e os
sorotipos de Dengue Vírus; (5) primers com estrutura secundária estável (ΔG < -5
Kcal/mol) foram desconsiderados. A predição da estrutura secundária foi realizada
no software Geneious versão 9.1 (http://www.geneious.com, KEARSE et al., 2012),
utilizando modelo de DNA (MATHEWS, 2004) no plug-in do pacote de ferramentas
Vienna (LORENZ et al., 2011). A especificidade contra os outros Flavivírus
estudados neste trabalho também foi testada, considerando que o primer não
deveria anelar com até 5 erros de pareamentos fora dos 3 nucleotídeos da
extremidade 3’.
2.1.4. Análise filogenética
A árvore filogenética de 1442 sequências de nucleotídeos de flavivírus foi inferida
usando o método de Neighbor-Joining (SAITOU; NEI, 1987), utilizando o modelo de
Tajima-Nei (TAJIMA; NEI, 1984) com distribuição gama e 1000 replicações de
valores de bootstrap. A árvore foi gerada pelo programa MEGA7 (KUMAR;
STECHER; TAMURA, 2016).
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2.1.5. Isolamento viral e extração de RNA viral
As quatro amostras dos sorotipos de DENV (1-4) e a amostra de ZIKV utilizadas
nos testes in vitro foram isoladas de pacientes do Rio Grande do Norte (DENV1-4) e
Pernambuco (ZIKV), com diagnóstico positivo confirmado em cada caso. Células
Vero (rim de macaco verde africano) foram cultivadas em frascos de 12,5 cm 2
(Corning Incorporated, Corning, New York, EUA) na presença de meio Leibovitz-15
(L-15) (Invitrogen, New York, EUA) suplementado com 10% de soro fetal bovino
inativado (FBS), 1% de antibiótico antimicótico e 10% de fosfato de triptose
(Invitrogen, New York, EUA). A cultura celular foi mantida a 37°C em CO2 a 5%.
Quando as células atingiram uma monocamada confluente (90% do frasco),
adicionou-se 15 μL do soro do paciente anteriormente confirmado e 50 μL de meio
L-15 a 2%. O frasco foi incubado durante 90 minutos com agitação ligeira a cada 30
minutos. Após este tempo, o inóculo foi removido e foram adicionados 3 mL de meio
L-15 a 2% ao frasco, o qual permaneceu no forno durante 7 dias para a replicação
do vírus. Para cada 1 mL do sobrenadante obtido, foram adicionados 0,9 mL de
albumina de soro bovino (SBA) para conservar a partícula viral. Esta mistura foi
centrifugada a 1500 RPM durante 5 minutos e o sobrenadante foi então dividido em
alíquotas em criotubos e armazenado em congelador a -70 °C. A confirmação de
isolamento foi realizada por meio de RT-PCR, utilizando RNA extraído do
sobrenadante. Para todos os testes, o RNA viral foi extraído do sobrenadante da
cultura de células com auxílio do Kit QIAamp® Viral RNA (QIAGEN®, Califórnia,
EUA), seguindo as recomendações do fabricante.
2.1.6. Transcrição reversa seguida de Reação em Cadeia da Polimerase
(RT-PCR)
A RT-PCR foi realizada utilizando o Access RT-PCR A1702 Kit (Promega) com
algumas alterações no procedimento recomendado pelo fabricante. Foi realizada
uma etapa de pré-tratamento para facilitar o anelamento do primer na sequência
alvo. Para isto, foram misturados 1 μL de cada amostra de RNA e diferentes
concentrações de primers para Flavivírus (10-100 ρmol cada, CRNS5_3F1 +
CRNS5_7R6) e aquecidos a 70°C durante 5 minutos, seguidos por banho de gelo
por pelo menos 5 minutos. Em seguida, dez microlitros de Master Mix 2x (Tfl DNA
Polimerase, dNTPs, sulfato de magnésio e tampão de reação) e 0,4 μL (2 unidades)
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da enzima Transcriptase Reversa AMV foram adicionados e completado com água
deionizada para um volume final de 20 µL. O ciclo térmico de PCR foi realizado no
termociclador Bioer Life Touch, com incubação inicial a 45°C durante 1 hora,
seguida por uma incubação a 95°C durante 2 min e 40 ciclos consistindo de
desnaturação a 95°C durante 45 segundos, anelamento a 45°C durante 45
segundos, e a melhor temperatura de extensão entre 52-72°C durante 1 minutos.
Por fim, a extensão final a 52-72°C durante 5 minutos.
Para a segunda etapa, realizou-se um gradiente de concentração de primer (10100 ρmol cada) em duas situações para a amostra de ZIKV: primeiro, com apenas
um primer específico para ZIKV (ZIKVF8) e em segundo lugar, com um conjunto de
primer (ZIKVF8 + CRNS5_7R6). Um microlitro de cDNA do primeiro passo foi
misturado com 10 μL de Master Mix 2x e diferentes concentrações de primer,
completando o volume final para 20 μL com água deionizada. Utilizou-se o mesmo
ciclo térmico de PCR padronizado no primeiro passo, sem incubação inicial a 45 °C
durante 1h. Depois de escolhida a melhor condição, realizou-se um gradiente de
temperatura de anelamento (45 - 60°C) com amostras de ZIKV e DENV (1-4) com
primers específicos isolados ou em multiplex (DENV1F6.2 / DENV2F10 /
DENV3F6.1 / DENV4F3 + CRNS5_7R6).
2.1.7. Eletroforese em gel de agarose
Os fragmentos amplificados foram visualizados em gel de agarose 1,0%
contendo brometo de etídio (0,35 µg/mL) como substância intercalante de DNA.
Resumidamente, 1,8 µL da solução estoque do tampão de corrida (6X DNA Loading
Dye: 10 mM Tris-HCl, 0,03% de azul de bromofenol, 0,03% de xileno cianol FF, 60%
de glicerol e 60mM EDTA – marca Sinapse inc) foi adicionado a 9 µL de produto de
amplificação e, em seguida, a solução foi aplicada em gel de agarose. Após 55
minutos de corrida eletroforética a 80V em tampão TBE, o gel foi revelado em um
transluminador com luz ultravioleta da marca UVtrans. Os géis foram fotografados
com uma Câmera Fotográfica Digital SONY 12.1 megapixels e as imagens foram
editadas utilizando o programa Picasa 3. O padrão de peso molecular (Ladder) de
100 pb utilizado foi um marcador comercial da marca Sinapse inc.

34

2.1.8. Sequenciamento de DNA
Os produtos de amplificação utilizando o sistema de RT-PCR foram confirmados
por sequenciamento de nucleotídeos. Os produtos de PCR foram enviados à
empresa Hellixa para serem purificados e submetidos ao sequenciamento usando a
plataforma da Applied Biosystems® 3500 Genetic Analyzer, de acordo com as
especificações do fabricante. Os fragmentos foram sequenciados por meio do
método de sequenciamento Sanger, utilizando os primers descritos na Tabela 1 na
concentração de 5 μM cada primer. A reação de sequenciamento ocorreu em ambas
as direções, direto e reverso, para os produtos de amplificação das amostras de
ZIKV e DENV1. Para as amostras DENV2, DENV3 e DENV4 foi realizado o
sequenciamento apenas no sentido direto. As análises dos eletroferogramas foram
realizadas usando parâmetros pré-definidos no programa Geneious versão 9.1
(http://www.geneious.com, KEARSE et al., 2012) e inspeção visual cuidadosa e, em
seguida, a sequência foi comparada com sequências do banco de dados NCBI,
utilizando a ferramenta BLAST, para confirmar a especificidade.
Tabela 1: Lista de primers usados para sequenciamento de amostras de DENV (1-4) e ZIKV.
Nome do primer direto
Nome do primer reverso
Amostra
Sequência (5’-3’)
Sequência (5’-3’)
DENV1
DENV2
DENV3
DENV4
ZIKV

2.2.

DENV1F6.2
ACTCAGCAAAAGARGCAGTGG
DENV2F10
TTYRCAAGAAARGTGAGAAG
DENV3F6.1
GAACCAGAAACACCCAAYATGGA
DENV4F3
CACCARGAAGGRAAATGTGAATC

CRNS5_7R6
CCNARCCACATRWACCADAT

ZIKVF8
GCAATATTTGAAGAGGAAAAAGA

CRNS5_7R6
CCNARCCACATRWACCADAT

Não utilizado
Não utilizado
Não utilizado

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA SÍNTESE ENZIMÁTICA
DE OLIGONUCLEOTÍDEOS

2.2.1. Obtenção da sequência molde para produção de oligonucleotídeos
Primeiramente, a sequência molde a ser amplificada por RCA deve ser
cuidadosamente estudada para evitar erro na produção. A sequência molde foi
desenhada para conter o reverso-complementar da sequência do oligonucleotídeo
de interesse, flanqueado, em ambas as extremidades, pelo sítio de restrição
específico para a enzima de restrição a ser utilizada. A enzima escolhida para esse
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estudo foi a SchI com os sítios de restrição 5’GAGTCN5^3’. Por fim, a sequência
molde ainda deve conter o reverso-complementar da sequência do primer;
importante para a etapa de circularização e polimerização. Antes de encaminhar
para síntese, foi confirmado se as sequências moldes continham um único sítio de
restrição.

Para

isso,

foi

utilizado

o

programa

Geneious

versão

9.1

(http://www.geneious.com, KEARSE et al., 2012) para busca de sítios de restrição
indesejados.

As

sequências

molde

foram

obtidas

comercialmente

(Life

Technologies), utilizando a purificação por PAGE.
2.2.2. Etapas de produção
A produção dos oligonucleotídeos foi realizada em 4 etapas sucessivas em um
único tubo: (1) Fosforilação, (2) Circularização, (3) Polimerização, (4) Ensaio de
Restrição. Inicialmente foi realizada a fosforilação da extremidade 5' da sequência
molde, utilizando a enzima T4 Polinucleotídeo Quinase (PNK) de acordo com as
recomendações do fabricante (2,5 μM sequência molde, 50 mM Tris-HCl – pH 7,6 a
25°C, 10 mM MgCl2, 5 mM DTT, 0,1 mM espermidina, 1 mM dATP, 0,5 U/μL T4 PNK
- Thermo Scientific), encubada por 30 minutos a 37 °C. A reação foi inativada por
aquecimento a 75 °C por 10 minutos. Em seguida, a sequência molde foi
circularizada, sendo as extremidades da sequência molde ligadas entre si para
formar a molécula circular. A reação de ligação foi realizada próxima as condições
ideais recomendadas pelo fabricante (1 μM sequência molde 5’-fosforilada, 10 μM
primer O125R, 60 mM Tris-HCl, 14 mM MgCl2, 12 mM DTT, 0,5 mM ATP, 0,1 Weiss
U/uL T4 DNA Ligase - Thermo Scientific) por 1 hora e 30 minutos a 22 °C. A reação
foi inativada por aquecimento a 65 °C por 10 minutos. Nessa segunda etapa, o
primer O125R (5’-TCCTCATATCAACAGTCAAGTCAAT-3’) foi adicionado para
estabilizar as extremidades da sequência, com o objetivo de aumentar a eficiência
da reação de ligação. A terceira etapa compreende a polimerização da longa fita
simples de DNA, tratando-se de uma amplificação isotérmica por RCA, na qual a
sequência molde circular serve de molde para a amplificação e o primer O125R,
adicionado na etapa anterior, fornece a extremidade 3' livre para o início da
replicação pela enzima phi29 DNA Polimerase (0,5 μM da sequência molde
circularizada, 5 μM primer O125R, 0,5 mM dNTP, 30 mM Tris-HCl, 33 mM Trisacetato, 5 mM MgCl2, 10 mM Mg-acetato, 66 mM K-acetato, 7,0 mM DTT, 0,1 %
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Tween 20, 0,2 U/μL phi29 DNA Polymerase - Thermo Scientific). A solução foi
incubada por 8 horas a 30 °C e depois inativada por aquecimento por 10 minutos a
65 °C. Por fim, realizou-se o ensaio de restrição com uma enzima específica. Foi
adicionado 1 µL (0,5 U) de enzima para cada 20 µL de reação.
2.2.3. Eletroforese em gel de agarose
O gel de agarose foi preparado na concentração 2,0% em tampão
Tris/Borato/EDTA (TBE), contendo brometo de etídio na concentração de 0,35
μg/mL. Três μL de tampão de amostra (Azul de Bromofenol 0,17% e Glicerol 20%)
foi adicionado a 9 μL de amostra e, em seguida, aplicado nos poços do gel. Após 50
minutos de corrida eletroforética a 80V em tampão TBE, o gel foi revelado em um
transluminador com luz ultravioleta da marca UVtrans. Os géis foram fotografados
com uma Câmera Fotográfica Digital SONY 12.1 megapixels e as fotos foram
editadas utilizando o programa Picasa 3. O padrão de tamanho molecular (Ladder)
de 100 pb utilizado foi um marcador comercial da marca Sinapse.
2.2.4. Eletroforese desnaturante em gel de poliacrilamida
Para visualização de pequenos fragmentos de ssDNA, foi padronizado um
protocolo de eletroforese de alta resolução em poliacrilamida 8%. Para um volume
final de 75 mL, foi adicionado 20 mL solução de acrilamida/Bis-acrilamida 30%
(Sigma Aldrich), 7,5 mL de TBE 10X, 30 g de Ureia P.A. e o volume foi completado
com Formamida P.A.. Após a o tratamento prévio das placas com REPEL e BIND, a
polimerização do gel foi iniciada com a adição de 600 μL de persulfato de amônio
10% e 30 µL de TEMED e rapidamente foi aplicado nas placas. Após
aproximadamente 2 horas de polimerização, 2 μL de tampão de amostra (20 mM
EDTA, 0,1% Azul de Bromofenol, 82% de Formamida) foi adiciona a 2 μL amostra e
foram aplicados no gel após a desnaturação a 95 °C por 3 minutos. A eletroforese foi
realizada nas seguintes condições: 600 V, 33 mA, 80W durante 5 horas. Em
seguida, o gel foi revelado utilizando a metodologia por impregnação com prata. Os
géis foram fotografados com uma Câmera Fotográfica Digital SONY 12.1 megapixels
e as fotos foram editadas utilizando o programa Picasa 3.
Para melhor identificação dos fragmentos gerados, foi criado um padrão
molecular misturando cinco diferentes oligonucleotídeos na concentração de 5 µM
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cada. Para o novo padrão molecular foram utilizados a sequência molde 31-TBA (76
nt), o primer O125R (25 nt), dois oligonucleotídeos aleatórios (29 e 18 nt) e outro
aptâmero de 15 nt chamado de 15-TBA. Além disso, 5 mM de cada oligonucleotídeo
foram submetidos a uma reação de fosforilação para se obter um padrão molecular
5-fosforilado.
2.2.5. Predição de estrutura secundária
A predição de estruturas secundárias foi realizada utilizando os softwares on line
QGRS Mapper (KIKIN et al., 2008) e Vienna RNA Web Services (LORENZ et al.,
2011), utilizando parâmetros para DNA (MATHEWS, 2004). O primeiro software
busca possíveis estruturas em G-quadruplex na sequência estudada, enquanto o
Vienna RNA avalia o autopareamento da sequência e a termodinâmica dessa
interação.
2.2.6. Quantificação do oligonucleotídeo produzido
A solução de oligonucleotídeo produzido (S31-TBA e T31-TBA) foi
quantificada no equipamento NanoDrop2000 (Thermo Scientific) em comprimento de
onda de 260 nm, utilizando parâmetros para DNA fita simples. Do resultado total foi
subtraído as quantidades da sequência molde de DNA (0,5 mM) e primers (5 mM) e,
por fim, o resultado foi dividido por dois. A divisão por dois é referente a presença de
outro fragmento que é produzido em quantidades equimolares ao oligonucleotídeo
de interesse.
O rendimento da produção do aptâmero 31-TBA foi estimado pela intensidade
das bandas em eletroforese de alta resolução (PAGE), sendo comparada com a
intensidade do padrão molecular em uma diluição seriada do mesmo.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. DESENVOLVIMENTO DE UM

SISTEMA

PARA

DETECÇÃO

DE

FLAVIVÍRUS
3.1.1. Seleção de regiões conservadas (CRs) e desenho de primers
O sistema para identificação genética de Flavivírus desenvolvido neste
trabalho utilizou o método semi-nested RT-PCR, o qual consiste na detecção do
genoma do vírus em duas etapas de amplificação sequenciais, utilizando três sítios
para anelamento de primer. Portanto, trata-se de uma estratégia inédita, na qual a
primeira etapa visa amplificar uma sequência alvo específica para Flavivírus,
enquanto a segunda etapa servirá para a amplificação de fragmentos de tamanho
diferentes os quais diferenciarão os quatro sorotipos de Dengue Vírus e Zika Vírus.
Para isso, faz-se necessário a seleção de sequências alvo com alta similaridade
entre as espécies de Flavivírus, porém que também possuam variação suficiente
para ser possível a distinção entre Dengue e Zika Vírus.
Inicialmente, 1740 sequências nucleotídicas de 16 espécies diferentes de
Flavivírus foram selecionadas no banco de dados Genbank – NCBI e, após exclusão
de sequências com ambiguidades, 1442 sequências foram efetivamente utilizadas
para seleção da sequência alvo (Tabela 2). As ORFs dessas sequências foram
traduzidas a sequências de aminoácidos e um alinhamento múltiplo foi realizado,
gerando uma sequência consenso com 13,7% (479) de sítios idênticos e 60,8% de
identidade (Figura 6). É possível notar regiões com alta identidade, as quais foram
identificadas como Regiões Conservadas (CR), de acordo com os parâmetros
descritos na metodologia. Ao todo foram selecionadas 27 CRs com identidade
superior a 95%. A proteína NS5 contém o maior número de CRs, somando 16
regiões conservadas, seguido da proteína NS3 com 7 CRs. As proteínas do
Envelope e NS1 finalizam o total de regiões conservadas, somando 2 CRs cada
(Figura 6 e Tabela 3).
Sabendo da localização das regiões conservadas no genoma viral, primers
degenerados foram desenhados nessas regiões, gerando um banco de dados com
77 primers universais para Flavivírus (Apêndice B). Porém, a maioria possui elevado
número de combinações gerada pela degeneração, o que poderia diminuir a
eficiência de uma reação de PCR (BEN-DOV; KUSHMARO, 2015). Dessa forma,
priorizou-se aqueles primers que tivessem baixa degeneração, menos de 1000
combinações. Além disso, foi convencionado que o tamanho do primer deveria ser
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entre 20 e 25 nucleotídeos e uma Tm entre 50 e 60°C. Dessa forma, onze primers
foram selecionados para continuidade do estudo (Tabela 4). Desses primers, dez
estão localizados em regiões conservadas da proteína NS5 e apenas um está na
proteína NS1. Portanto, a sequência alvo será aquela que compreende o sítio de
anelamento dos 10 primers na NS5.
Tabela 2. Quantitativo de sequências obtidas, excluídas e utilizadas de cada vírus para a
seleção da sequência alvo.
Palavra-Chave utilizada
Período de
N° de seqs.
N° de seqs.
Total de seqs
para pesquisa

pesquisa

obtidas

excluídas

utilizadas

DENGUE VIRUS 1

01.2014 – 04.2016

294

22

272

DENGUE VIRUS 2

01.2014 – 04.2016

244

29

215

DENGUE VIRUS 3

01.2014 – 04.2016

173

10

163

DENGUE VIRUS 4

Até 04.2016

219

49

170

ILHEUS VIRUS

Até 04.2016

3

1

2

Até 04.2016

239

36

203

LANGAT VIRUS

Até 04.2016

4

1

3

LOUPING ILL VIRUS

Até 04.2016

6

1

5

Até 04.2016

20

8

12

ROCIO VIRUS

Até 04.2016

1

0

1

SPONDWENI VIRUS

Até 04.2016

2

1

1

Até 04.2016

36

6

30

Até 04.2016

160

23

137

01.2015 – 04.2016

161

35

126

YELLOW FEVER VIRUS

Até 04.2016

95

55

40

ZIKA VIRUS

Até 04.2016

83

21

62

-

1740

298

1442

JAPANESE
ENCEPHALITIS VIRUS

MURRAY VALLEY
ENCEPHALITIS VIRUS

ST. LOUIS ENCEPHALITIS
VIRUS
TICK-BORNE
ENCEPHALITIS VIRUS
WEST NILE VIRUS

TOTAL

Após escolher a sequência alvo com possíveis primers para a primeira etapa
de amplificação do semi-nested PCR, selecionou-se primers específicos para ZIKV e
para os quatro sorotipos de DENV no interior da sequência alvo. Esta seleção foi
realizada evitando que os dois primeiros nucleotídeos da extremidade 3’ ficassem
em sítios conservados entre os genomas de ZIKV e de DENV (1-4). Além disso,
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Figura 6. Sequencia consenso de aminoácidos obtida a partir do alinhamento múltiplo de 1442
ORFs de flavivírus. Estão identificadas as proteínas estruturais (azul) e não-estruturais (amarelo) de
Flavivírus, além das regiões conservadas (preto). Por fim, é apresentado um gráfico de identidade
dos aminoácidos em relação as 1442 sequências, sendo que a cor verde indica 100% de identidade,
a cor marrom esverdeada indica identidade ≥ 30% e ˂ 100% e a cor vermelha representa a
identidade menor que 30%. Fonte: Imagem gerada pelo programa Geneious versão 9.1.
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Tabela 3. Demonstrativo da sequência, sítios idênticos e identidade das regiões conservadas
(CR) e suas respectivas proteínas.
Sítios
Proteína

CR

Região Conservada (AA)

Idênticos
(%)

Identidade
(%)

Envelope
CRE_1

DRGWG(N/K)(G/H)C(G/E)(L/F)(F/S)GK(G/R)

57,1%

98,60%

CRE_2

AWDF(G/S/R)S

83,3%

99,40%

CRNS1_1

WC(C/S)(R/K)(S/N/E/T/A)C

50,0%

95,50%

CRNS1_2

CWY(G/A/R/P/S)(M/V)E(I/V)RP

66,7%

97,40%

CRNS3_1

G(T/S)(S/F)GSP(I/T)

57,1%

99,90%

CRNS3_2

(G/S)(L/C)(Y/L/C)GNG

50,0%

99,90%

CRNS3_3

L(A/V)P(T/S)R(V/A)(V/G)

42,9%

99,90%

CRNS3_4

(S/G/R)(I/L/T/V)AARG

66,7%

96,50%

CRNS3_5

MTAT(P/S)(P/R)G

71,4%

99,96%

CRNS3_6

(T/A)D(I/M)(S/A)(E/V)(M/V)GA(N/Y)

33,3%

99,30%

CRNS3_7

AS(A/T/N)(Q/P)RRGR(I/V)(G/S)R

63,6%

95,40%

CRNS5_1

DLGCG(R/C)G(G/S)W(S/C/N)Y(Y/C)

66,7%

98,20%

CRNS5_2

(C/Y/G)D(I/V)GES

66,7%

99,90%

CRNS5_3

P(L/F)(S/C)(R/K)NS(T/N)(H/D)EMY

54,5%

96,00%

CRNS5_4

AM(T/N)DT(T/K)

66,7%

99,95%

CRNS5_5

GQQRVFK(E/D)KVDT

91,7%

99,60%

CRNS5_6

(C/G/R)(V/A/I)(Y/H)(N/I/H)(M/T)MG(K/M)REKK

50,0%

96,70%

67,6%

95,20%

NS1

NS3

NS5

CRNS5_7

EFG(K/R/V)AKGSR(A/V)IW(Y/F)MWLG(A/S)R(F/Y
)L(E/D)F(E/K)ALG(F/S)(L/M)N(E/L)D(H/R)W

CRNS5_8

(Y/F)ADDTAGWDT

90,0%

99,90%

CRNS5_9

(D/E/A/N)Q(R/I)(G/R)(S/T/I)(G/E/V)(Q/R)V(V/G)TY

36,4%

95,30%

CRNS5_10

L(N/G)T(F/I/Y/L)TN

66,7%

96,00%

CRNS5_11

(S/T/N)GDD(C/S)(V/L/E/A)(V/G)(K/R/E)P

44,4%

97,30%

CRNS5_12

(V/G/F)PF(C/G/W)(S/C)(H/N/R/P)(H/R/S)F

37,5%

95,30%

CRNS5_13

(Y/N/D)F(H/Q/D)(R/K)R(D/G/Y)(L/Q/M)(R/C)

25,0%

98,50%

CRNS5_14

R(T/P)(T/S)WS(I/V/K)H

57,1%

96,10%

CRNS5_15

W(M/I)T(T/A/N)(E/G/Q)(D/N/E)(M/R)L

37,5%

99,70%

CRNS5_16

(V/A)WN(R/K)(V/L)W(I/V)

42,9%

99,80%

buscou-se primers que gerassem fragmentos de tamanhos diferentes e que
tivessem +- 4°C que o Tm médio do seu par. Dos mais de 80 primers estudados
(Apêndice C), foram selecionados 5 primers com as características desejadas
(Figura 7 e Tabela 5).
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Tabela 4. Primers universais para flavivírus.
Proteína

Nome

Primer (5'>3')

Tamanho
(nt)

Tm (°C)
(média)

D

D
(c/I)

49,9 – 65,2
(57,55)

768

192

512

32

512

32

512

32

512

128

512

32

512

32

768

48

384

24

96

24

96

24

NS1
CRNS1_2R3

AYYTCCAYNSVRTACCARCA

20

CRNS5_3F1

AAYTCNAMNSAYGARATGTA

20

CRNS5_3R2

TACATYTCRTSNKTNGARTT

20

CRNS5_5F2

GTNTTYAARGANAARGTNGA

20

CRNS5_5R4

TCYTTRAANACNCKYTGYTG

20

CRNS5_6F1

ATGGGNAWRMGNGARAARAA

20

CRNS5_6R1

TTYTTYTCNCKYWTNCCCAT

20

CRNS5_7F6

GYNATHTGGTWYATGTGGYTNGG

23

CRNS5_7F8

GNGYNATHTGGTWYATGTGG

20

CRNS5_7F9

ATHTGGTWYATGTGGYTNGG

20

CRNS5_7R6

CCNARCCACATRWACCADAT

20

NS5
46,8 – 58,1
(52,45)
45.0 - 58.3
(51,65)
43.6 - 57.2
(50,4)
48.1 - 63.0
(55,55)
49.0 - 62.8
(55,9)
47.9 - 61.0
(54,45)
51.7 - 65.5
(58,6)
47.4 - 61.4
(54,4)
48.6 - 59.5
(54,04)
52.1 - 60.0
(56,05)

Legenda: D: degeneração; D (c/I): degeneração contendo inosina

Para contemplar esses primers específicos, foram escolhidos o par de primer
CRNS5_3F1 e CRNS5_7R6 para validação in vitro. Esses primers anelam nas
regiões conservadas 3 e 7 da proteína NS5, respectivamente, e juntos geram um
fragmento que pode variar de 800 a 806 pb. Esse fragmento, quando sequenciado, é
potencialmente capaz de identificar grupos e espécies de Flavivírus (Figura 8). Para
diminuir o número de combinações dos primers, os sítios que permitam o
pareamento com os quatro tipos de base, degeneração N (A, T, C e G), foram
inseridos inosinas (Tabela 4). A especificidade desses primers foi avaliada por uma
análise de in silico, usando o software Geneious versão 9.1. Todas as sequências
usadas no teste de especificidade estão descritas no Apêndice D. O teste foi
realizado em diferentes níveis de exigências e foi observado que o anelamento não
específico é improvável, ocorrendo apenas considerando o anelamento com 5 erros
de pareamento.

43

Figura 7. Primers universais para Flavivírus (A) e específicos para DENV (1-4) e ZIKV (B) selecionados neste estudo. As sequências dos primers
estão presentes na orientação 5’-3’, abaixo estão representadas setas verdes contendo os respectivos nomes dos primers. Cada linha corresponde a
sequência consenso das espécies ou sorotipos virais, obtidas do alinhamento de todas as sequências referidas na Tabela 1. Sítios idênticos ao primer são
marados com pontos e a presença dos nucleotídeos correspondem a diferenças. Fonte: Imagem gerada pelo programa Geneious versão 9.1.
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Figura 8. Agrupamento entre membros do gênero Flavivirus. A árvore filogenética foi inferida
usando o método de Neighbor-Joining (SAITOU; NEI, 1987). A árvore está desenhada em escala,
com comprimentos de ramificação nas mesmas unidades que as das distâncias evolutivas usadas
para inferir a árvore filogenética. As distâncias evolutivas foram calculadas usando o método de
Tajima-Nei (TAJIMA; NEI, 1984) com uma distribuição gama e 1000 replicações de valores de
bootstrap . A análise envolveu 1442 sequências de nucleotídeos. A árvore foi gerada pelo programa
MEGA7 (KUMAR; STECHER; TAMURA, 2016).

Na segunda etapa do sistema, os primers específicos fazem par com
CRNS5_7R6, gerando fragmentos de 638 pb para DENV3, 245 pb para DENV2, 209
pb para ZIKV, 181 pb para DENV1 e 116 pb para DENV4 (Tabela 5). A
especificidade desses primers foi testada para outros Flavivírus desse estudo, não
havendo pareamento específico para os mesmos. É esperado que os primers
selecionados sejam capazes de identificar qualquer espécie de Flavivírus em uma
primeira etapa de amplificação e que, em uma segunda etapa, diferencie os quatro
sorotipos de DENV e ZIKV.
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Tabela 5. Primers específicos para ZIKV e sorotipos de DENV.
Nome

Sequence (5'→3')

Tamanho

Tm (°C)

(nt)

(média)

DENV1F6.2

ACTCAGCAAAAGARGCAGTGG

21

DENV2F10

TTYRCAAGAAARGTGAGAAG

20

DENV3F6.1

GAACCAGAAACACCCAAYATGGA

23

DENV4F3

CACCARGAAGGRAAATGTGAATC

23

ZIKVF8

GCAATATTTGAAGAGGAAAAAGA

23

59.0 - 60.8
(59,9)
48.8 - 56.0
(52,4)
58.7 - 61.3
(60)
56.3 - 59.6
(57,95)
53.6

D

2

Amplicon
(x CRNS5_7R6)

181 pb

8

245 pb

2

638 pb

4

116 pb

1

209 pb

Legenda: D: degeneração

3.1.2. Validação do sistema semi-nested RT-PCR
Inicialmente, foi realizada a padronização da primeira etapa de amplificação,
utilizando os primers CRNS5_3F1 e CRNS5_7R6. Para isso, foi utilizado uma
amostra de ZIKV obtido de cultura de células e a RT-PCR foi seguida de acordo
como explicitado na metodologia, variando alguns parâmetros para padronização da
reação. Primeiramente, realizou-se um teste de gradiente de temperatura para
avaliar a melhor temperatura de anelamento do par de primers que gerasse a melhor
amplificação. Porém, não foi obtido sucesso na amplificação nas temperaturas
testadas (45 a 55°C), mesmo após repetição dos testes. Assim, dois fatores foram
considerados pela falha na amplificação. Primeiro, os primers degenerados
consistem em um conjunto de primers com Tm variados, havendo combinações com
Tm abaixo de 50°C. Além disso, a presença da Inosina, diminui o Tm naturalmente,
devido a uma interação mais fraca com o sítio alvo. O segundo fator que
provavelmente contribuiu para a falha é que a concentração de cada combinação
dos primers degenerados corresponde a uma pequena parcela da concentração
total de primers. Logo, quando a temperatura é elevada para 72°C para que a
polimerase atue em sua atividade ótima, é possível que os primers sejam liberados
da sua região alvo, impossibilitando a amplificação. Devido a isso, foi realizado um
gradiente de temperatura de extensão e, em seguida, um gradiente de concentração
de primer. Em ambos, a temperatura de anelamento foi fixada em 45°C. Assim, foi
determinado que a temperatura de extensão que melhor favorece a amplificação é a
de 63,4°C (Figura 9), a qual foi arredondada para 63°C. Além disso, para favorecer a
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reação, a quantidade de primer foi aumentada de 20 para 60 ρmol cada (Figura 10,
Step 1).

Figura 9. Gradiente de temperatura de extensão da primeira etapa de amplificação em gel de
agarose 1,0%, utilizando os primers CRNS5_3F1 e CRNS5_7R6. Foi utilizada a amostra de ZIKV
isolado de cultura de células. L: padrão de peso molecular 100 pb; C-: controle negativo realizado
com água nas etapas de extração de RNA.

Figura 10: Gradiente de concentração de primer em duas etapas de amplificação do sistema
desenvolvido em gel de agarose 1,0%. Na primeira etapa, foram utilizadas diferentes
concentrações dos primers CRNS5_3F1 e CRNS5_7R6, enquanto a segunda etapa foi realizada em
duas condições distintas, uma com adição apenas do primer ZIKVF8, e outra com a adição dos
primers ZIKVF8 e CRNS5_7R6. L: padrão de peso molecular 100 pb.
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A segunda etapa de amplificação tem o objetivo de distinguir os sorotipos de
DENV e ZIKV, adicionando nessa reação primers específicos para esses vírus.
Portanto, no primeiro teste foi avaliado a melhor concentração de primer específico e
se era necessário adicionar o primer reverso CRNS5_7R6. Nesse teste, adotou-se o
ciclo de PCR padronizado na primeira etapa. Em uma amostra de ZIKV, foi
observado que a adição de ZIKVF8 e CRNS5_7R6 em quantidades de 80 ρmol cada
foi a condição que melhor favoreceu a reação, sendo esta a quantidade de primer
adotada para os próximos testes (Figura 10).
Posteriormente, foram realizadas reações com amostras dos quatro sorotipos
de DENV e uma amostra de ZIKV. A eficiência de amplificação dos 5 primers
específicos (DENV1F6.2, DENV2F10, DENV3F6.1, DENV4F3 e ZIKVF8) foi avaliada
em diferentes temperaturas de anelamento, adotando duas condições: (1) primers
específicos isolados na presença do primer reverso CRNS5_7R6, e (2) os cinco
primers específicos e primer reverso em multiplex em uma única reação (Figura 11).

Figura 11. Detecção de DENV (1-4) e ZIKV usando os primers específicos isolados ou em
multiplex. A eficiência da reação utilizando os primers DENV1F6.2, DENV2F10, DENV3F6.1,
DENV4F3 e ZIKVF8 isoladamente ou em multiplex na presença do primer reverso CRNS5_7NR6 foi
avaliada em diferentes temperaturas de anelamento (45 - 60°C) em amostras de cDNA de cada vírus.
O tamanho de produto de amplificação esperado para cada reação está indicado por setas pretas. As
temperaturas de anelamento utilizadas em cada uma das 9 reações estão descritas acima de cada
respectiva coluna. L: padrão de peso molecular 100 pb.
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Analisando a Figura 11, observa-se fragmentos de tamanhos esperados para
todas as amostras. Porém, a amostra de DENV2 apresentou bandas fracas quando
foi utilizado primers isolados, gerando resultado inconclusivo. Já quando realizado
em multiplex, a amostra de DENV2 apresenta um padrão específico e único de
bandas, amplificando o tamanho esperado de 245 pb e um fragmento menor de 116
pb. O aparecimento desse segundo fragmento é sugestivo de inespecificidade do
primer DENV4F3. Apesar disso, é possível diferenciar o padrão de bandas das 5
amostras analisadas. Para corroborar com o resultado, as especificidades de todos
os fragmentos foram confirmadas por sequenciamento de DNA.
O maior desafio no desenvolvimento de primers universais a partir de um
conjunto de sequências variável é definir regiões conservadas adequadas para o
desenho do primer. Consequentemente, adotar uma boa estratégia para seleção de
CRs, aumenta as possibilidades de selecionar o par de primer ideal. Neste contexto,
este estudo difere dos outros principalmente devido a abordagem de busca e
seleção de CRs. A análise de 1442 sequências de flavivírus permitiu uma
caracterização precisa de 27 regiões conservadas, permitindo o desenho de um
número considerável de primers e possibilitando a seleção daqueles que realmente
poderiam ser eficientes.
Outros estudos com o mesmo propósito deste trabalho desenvolveram
sistemas universais para identificação de flavivírus para diferentes proteínas virais
(CHOW; SEAH; CHAN, 1993; GAUNT; GOULD, 2005; JOHNSON et al., 2010;
KRÜTZFELDT, 2016; MAHER-STURGESS et al., 2008; MOUREAU et al., 2007;
PATEL et al., 2013; SÁNCHEZ-SECO et al., 2005; SCARAMOZZINO et al., 2001). A
maioria dos primers/sondas desenhados nesses estudos estão completamente ou
parcialmente no interior de 11 regiões conservadas das 27 identificadas no presente
trabalho. Mesmo assim, nenhum desses sistemas são capazes de cobrir todas as
1442 sequências (Tabela 6). Esse fato pode ser justificado pelo limitado banco de
sequências de flavivírus utilizado pela maioria dos trabalhos. Além disso, a limitação
temporal é um provável problema para todos os estudos, inclusive os que estão por
vir. Devido à alta taxa de mutação de mutação de vírus de RNA, conferida pela
RdRp (BORDERÍA; ROZEN-GAGNON; VIGNUZZI, 2016; DUARTE et al., 1994), a
possibilidade de surgimento de novas variantes virais aumenta com o decorrer do
tempo, mesmo que seja em regiões de alta conservação. Dessa forma, sistemas de
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diagnóstico genético de patógenos tem que ser frequentemente revisados e
atualizados para cobrir novas variações que venham a surgir.
Tabela 6. Primers universais usados para detectar flavivírus
Referência
GAUNT; GOULD, 2005

Nome do Primer

D

Cobertura

Região de anelamento

Uni for

16384

1438/1442

CRE_1

Uni rev

6144

1392/1442

CRE_2 (parcial)

Uni2_for1

27648

CRE_1 (parcial)
854/1442

Uni2_for2

331776

Uni2_rev1

4608

CRE_1 (parcial)
Fora de CR
1084/1442

Uni2_rev2
CHOW; SEAH; CHAN, 1993

FULOP et al., 1993

SCARAMOZZINO et al., 2001

SÁNCHEZ-SECO et al., 2005

AYERS et al., 2006

MOUREAU et al., 2007

221184

Fora de CR

DV1

8

403/1442

CRNS3_1

DV3

8

0/1442

Fora de CR

FG1

1

0/1442

CRNS5_6 (parcial)

FG2

1

0/1442

CRNS5_13 (parcial)

MAMD

16

828/1442

CRNS5_6

FS778

648

0/1442

CRNS5_7

cFD2

1

1/1442

CRNS5_8

Flavi1+

16

1442/1442

CRNS5_1

Flavi1−

8

1442/1442

CRNS5_8

Flavi2+

256

1339/1442

CRNS5_6

Flavi2−

64

1439/1442

CRNS5_7

FLAV-1

1

0/1442

CRNS5_8 (parcial)

FLAV-2

1

0/1442

CRNS5_15/16 (parcial)

PF1S

24

1305/1442

CRNS5_6

PF2R-bis

128

1295/1442

CRNS5_8

MAHER-STURGESS et al.,
2008

FLAV100F

8

1225/1442

CRNS5_3

FLAV200R

8

1442/1442

CRNS5_7

JOHNSON et al., 2010

Flavi-For

12

1016/1442

CRNS5_7

Flavi-Rev

96

1020/1442

CRNS5_8

Flavi_all_S

4

PATEL et al., 2013

CRNS5_6
290/1442

DENV4F

2

Flavi_all_AS2

16

Flavi_all_probe_3_3

1

Flavi_all_probe_3_2

1

Flavi_all_probe_3_1

64

282/1442

CRNS5_7
CRNS5_8

1432/1442

Legenda: D: degeneração; A cobertura indica em quantas sequências o primer/sonda anela 100% em
um universo de 1442 sequências de flavivírus.
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Foi identificado no presente trabalho que as regiões CRNS5_3 e CRNS5_7
são as mais adequadas para o desenho de primers universais. Maher-Sturgess e
colaboradores (2008) identificaram regiões equivalentes a partir do alinhamento de
257 genomas completos de flavivírus. Estas regiões foram utilizadas para a seleção
de primers que amplificam um fragmento de 800 pb, permitindo a reconstrução
filogenética de cada um dos subgrupos de flavivírus (MAHER-STURGESS et al.,
2008). No presente estudo, o alinhamento de um maior número de sequências
garantiu a melhoria dos primers universais, aumentando a possibilidade de
amplificação de um maior número de sequências.
Uma das principais vantagens da abordagem in silico foi a considerável
redução do tempo gasto para validar o protocolo in vitro. De fato, apenas a
concentração, as temperaturas de anelamento e de extensão dos primers
precisaram ser otimizadas. Como esperado, a concentração de primers é crítica para
a eficiência da reação, sendo que concentrações mais elevadas proporcionaram
melhores resultados. Isto pode ser atribuído à degeneração do primer, que, quanto
maior, menor será a proporção da combinação que anela especificamente para
determinado vírus.
Outro ponto que foi explorado pela abordagem in silico foi o teste de
especificidade. Em países tropicais, a circulação de novos tipos de arbovírus é
relativamente frequente, bem como casos de co-infecção (BECK et al., 2013;
FIGUEIREDO, 2015). O sucesso do ensaio de PCR depende de primers que são
específicos para um determinado grupo de vírus. Para a maioria dos laboratórios é
impraticável testar todas as possibilidades de amostra in vitro, uma vez que o
armazenamento destas amostras não é viável. A abordagem in silico possibilitou
ampliar a análise de especificidade de uma forma interespecífica e intraespecífica.
Os testes de especificidade compreenderam espécies de 6 famílias virais para a
validação do par de primers CRNS5_3F1 / CRNS5_7R6 e 1442 genomas para os
primers específicos de DENV e ZIKV. Assim, a especificidade dos primers para
algumas sequências que nunca foram incluídas em outros trabalhos poderia ser
avaliada.
O último ponto a ser discutido é a viabilidade técnica do método proposto. O
método aqui proposto permite à amplificação de cinco vírus na mesma reação, e a
discriminação de então por uma simples análise de eletroforese em gel, reduzindo o
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tempo total necessário para a identificação da espécie. Estas características são de
grande valor para os programas de saúde pública, especialmente nos países em
desenvolvimento, onde o sequenciamento de DNA ou PCR em tempo real não é
viável não é financeiramente viável.
3.2.

DESENVOLVIMENTO

DE

UM

SISTEMA

PARA

SÍNTESE

DE

OLIGONUCLEOTÍDEOS
3.2.1. A estratégia de produção
O método proposto consiste em um sistema com potencial de produzir
enzimaticamente qualquer oligonucleotídeo. O método é baseado na amplificação
isotérmica por círculo rolante (rolling circle amplification – RCA) o qual é composto
por quatro etapas enzimáticas: (A) fosforilação, (2) circularização, (3) polimerização
e (4) ensaio de restrição (Figura 12). Todos os procedimentos podem ser realizados
em um único tubo em um período de 12 horas, desde que sigam as proporções de
tampão e volume final de reação.
A sequência molde é o principal componente do método, a qual contém a
informação para gerar o oligonucleotídeo de interesse. A sequência molde consiste
em um oligonucleotídeo de DNA fita simples, sendo composta de três regiões. A
primeira região está localizada no centro e corresponde ao reverso-complementar da
sequência de oligonucleotídeo de interesse (Figura 12A, amarelo). A segunda região
corresponde ao sítio de restrição da endonuclease SchI e está flanqueada a região
que contém o oligonucleotídeo de interesse (Figura 12A, vermelho). A localização do
sítio de restrição é estratégica e tem que estar orientado de forma que, após a
clivagem, o oligonucleotídeo de interesse seja liberado sem a presença de
nucleotídeos extras. Por fim, a última região está presente nas extremidades da
sequência molde e corresponde ao sítio de ligação do primer, importante em duas
etapas do método, circularização e polimerização (Figura 12A, azul).
A sequência molde obtida por síntese química apresenta um grupo hidroxil na
extremidade 5’, ao invés do grupo fosforil encontrado naturalmente em ácidos
nucleicos (KOSURI; CHURCH, 2014). Dessa forma, para o sucesso das próximas
etapas é necessário a fosforilação da extremidade 5’ da sequência molde com
auxílio da enzima T4 Polinucleiotídeo Quinase (PNK) (Figura 12A). Porém, é
possível obter a sequência molde com a extremidade 5’ fosforilada, tornando essa
primeira etapa opcional.
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Figura 12. Representação esquemática do método de síntese enzimática proposto, utilizando o
aptâmero 31-TBA como modelo de estudo. A sequência molde de DNA fita simples contém o
reverso-complementar da sequência do aptâmero desejado (amarelo), flanqueada pelos sítios de
restrição SchI (vermelho). Os triângulos pretos demonstram os locais de clivagem da endonuclease
SchI. As duas sequências que formam o sítio de anelamento do primer devem estar nas
extremidades do molde de DNA (Azul). Após a reação de fosforilação com a enzima T4
polinucleotídeo quinase (PNK) (A), o molde de DNA é circularizado (B), permitindo à amplificação por
RCA (C). O produto de amplificação gerado contém cópias em tandem do aptâmero desejado. Os
aptâmeros são liberados por digestão utilizando a endonuclease SchI (D). À direita, é ilustrado o
volume e tempo de reação em cada etapa, podendo ser realizado em um único tubo com duração
total em torno de 12 horas.
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Após a fosforilação, a sequência molde deve ser circularizada com auxílio da
enzima T4 DNA Ligase, a qual catalisa a união das extremidades 5’-fosforilada e 3’
livres, formando uma ligação fosfodiéster (Figura 12B). Para essa reação é
importante a presença de um oligonucleotídeo complementar as extremidades da
sequência molde para as aproximar e estabilizar, facilitando a ação da Ligase. É
importante verificar que este oligonucleotídeo não forme estruturas secundárias para
não prejudicar a estabilidade da interação e consequente redução de eficiência de
ligação.
Após a ligação de suas extremidades, a sequência molde circular está pronta
para ser utilizada na reação de RCA para geração de uma longa fita simples e linear
de DNA, contendo várias cópias do oligonucleotídeo de interesse (Figura 12C). O
primer é o mesmo oligonucleotídeo utilizado para ligar as extremidades na etapa
anterior. Nesta reação, é utilizada a φ29 DNA Polimerase a qual possui alta
processividade (mais de 70) com atividade de deslocamento de fita (BLANCO et al.,
1989), tornando-a ideal para esse processo de síntese.
Por fim, o oligonucleotídeo de interesse é liberado da longa fita por meio de um
ensaio de restrição com a adição da endonuclease SchI na reação. Nessa etapa,
são liberados dois fragmentos, sendo um aquele de interesse e outro referente ao
primer flanqueado pelo sítio de restrição (Figura 12D). Caso haja necessidade, é
possível realizar uma etapa adicional de purificação para isolamento do
oligonucleotídeo de interesse.
A grande vantagem do método é a simplicidade, uma vez que não há
necessidade de realizar técnicas de purificação entre as etapas de produção,
possibilitando que todo o procedimento seja realizado em um único recipiente de
reação (Figura 12).
3.2.2. Produção enzimática de um aptâmero
Para validação do sistema desenvolvido, foi produzido o aptâmero 31-TBA
que apresenta atividade anticoagulante (GRIBKOVA et al., 2014; IKEBUKURO et al.,
2005) e mais duas variações dele: S31-TBA, um oligonucleotídeo com a sequência
aleatória de 31-TBA, e T31-TBA, no qual as guaninas foram substituídas pela
adenina quando comparado ao 31-TBA. As características dessas moléculas,
incluindo a propensão a formação a estruturas secundárias e G-quadruplex, é
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mostrado na Tabela 7. As três sequências moldes obtidas possuem o tamanho de
76 nucleotídeos e apresentam estruturas secundárias que formam o sítio de
restrição da enzima SchI, porém não apresentam estruturas em G-quadruplex
(Tabela 7).
As quatro etapas de reação enzimática foram realizadas em um único tubo
com a adição de cada enzima e seus correspondentes tampões. Para melhor
identificação dos fragmentos gerados, foi utilizado um padrão molecular de
oligonucleotídeos antes e após serem fosforilados. A fosforilação causa aumento da
mobilidade eletroforética, a qual pode ser facilmente observada em pequenos
oligonucleotídeos (Figura 13, poço 2). Além disso, foram feitos controles com o
molde circular e linear digerido por SchI. A sequência molde circular gera o
oligonucleotídeo esperado de 45 nt, que contém todo o sítio de anelamento do
primer flanqueado pelos sítios de restrição e o reverso complementar do aptâmero
de 31 nt (Figura 13, poço 8). Já a sequência molde linear digerida, além do reverso
complementar do aptâmero, gera dois outros fragmentos de 22 e 23 nt (Figura 13,
poço 7) que correspondem ao sítio de restrição (10 nt) adicionados a 12 ou 13 nt do
sítio de anelamento do primer.
A Figura 13 mostra os fragmentos gerados nas etapas para a produção do
31-TBA. A sequência molde 31-TBA foi inicialmente fosforilada (Figura 13, poço 3) e
em seguida circularizada, formando o sítio de anelamento do primer O125R. A
sequência molde circular pode ser observada na Figura 13 – poço 4 (asterisco). A
seguir, realizou-se a reação de RCA, produzindo longos fragmentos que não
entraram na malha de gel (Figura 13, poço 5). Após digestão com SchI, os
oligonucleotídeos de 45 nt e os aptâmeros 31-TBA foram liberados a partir do
produto de amplificação, confirmando a eficácia do método proposto (Figura 13,
poço 6). A sequência complementar 31-TBA, um resíduo da sequência molde de
DNA adicionado no passo 1, foi também observada abaixo da banda correspondente
ao aptâmero, aparentando estar em quantidades equivalentes devido a mesma
intensidade das bandas.
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Tabela 7. Oligonucleotídeos usados/produzidos nesse estudo.

Sequência (5'-3')

Tamanho
(nt)

GC%

G%

Massa
Molecular
(kDa)

Estrutura Gquadruplex
(GQRS¹)

Estrutura
Secundária
(RNA Fold²)

31_TBA _molde

TTGATATGAGGAGAGTCTATATCACTGGCCCCAACCAC
ACCAACCTACCAGTGATATAGACTCATTGACTTGACTG

76

44.7

18.4

23.376

Não

Sim

S31_TBA_ molde

TTGATATGAGGAGAGTCTATATCACTCAGCTCGCACAC
TCCACCGAACAAGCCATATAGACTCATTGACTTGACTG

76

44.7

18.4

23.376

Não

Sim

T31_TBA_ molde

TTGATATGAGGAGAGTCTATATTATTGGTTTTAATTATA
TTAATTTATTAGTGATATAGACTCATTGACTTGACTG

76

25.0

18.4

23.601

Não

Sim

Fragmento 45 nt

ATATAGACTCTCCTCATATCAACAGTCAAGTCAATGAG
TCTATAT

45

33.3

22.2

14.007

Não

Sim

Fragmento 45 nt_reverso
complementar

ATATAGACTCATTGACTTGACTGTTGATATGAGGAGAG
TCTATAT

45

33.3

11.1

13.825

Não

Sim

31_TBA

CACTGGTAGGTTGGTGTGGTTGGGGCCAGTG

31

61.3

48.4

9.772

Sim

Sim

31_TBA_reverso
complementar

CACTGGCCCCAACCACACCAACCTACCAGTG

31

61.3

12.9

9.386

Não

Sim

S31_TBA

GGCTTGTTCGGTGGAGTGTGCGAGCTGAGTG

31

61.3

48.4

9.772

Não

Sim

S31_TBA_reverso
complementar

CACTCAGCTCGCACACTCCACCGAACAAGCC

31

61.3

12.9

9.386

Não

Não

T31_TBA

CACTAATAAATTAATATAATTAAAACCAATA

31

12.9

0

9.532

Não

Sim

T31_TBA_reverso
complementar

TATTGGTTTTAATTATATTAATTTATTAGTG

31

12.9

12.9

9.611

Não

Sim

29nt_oligo

ATTTTACTCTTCCTCCATCTCAAAAACTT

29

31.0

0.0

8.759

Não

Não

O125R

TCCTCATATCAACAGTCAAGTCAAT

25

36.0

8.0

7.631

Não

Não

18nt_oligo

GGTGGCAGCATACAATCA

18

50.0

27.8

5.595

Não

Não

HD1

GGTTGGTGTGGTTGG

15

60.0

60.0

4.788

Sim

Não

Nome do oligo

¹A predição da estrutura G-quadruplex foi realizado de acordo com KIKIN et al., 2008.
²A predição de estrutura secundária foi realizada de acordo com LORENZ et al., 2011, usando parâmetros para DNA MATHEWS, 2004
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Figura 13. Fragmentos esperados produzidos após cada passo enzimático resolvidos em
eletroforese de alta resolução (PAGE). Os padrões contendo o molde de DNA (76nt), o aptâmero
31-TBA (31nt), três oligonucleotídeos (29, 25 e 18 nt) e o aptâmero 15-TBA (15 nt), antes e após a
sua fosforilação, foram aplicados em 1 e 2, respectivamente. Comparando os perfis do molde de DNA
antes e depois da reação de ligação (poços 3 e 4, respectivamente), foi possível detectar a banda
que corresponde à sua forma circular relaxada (asterisco do poço 4), confirmando a eficiência da
reação de ligação. O produto de amplificação não entra na malha de gel (poço 5) e, portanto, não é
mostrado. Após digestão com SchI, o aptâmero 31-TBA (poço 6 - seta preta) e o oligonucleotídeo de
45 nt foram detectados. A sequência complementar do aptâmero 31-TBA também foi identificada
(poço 6, seta branca) comparando-a com o perfil do molde de DNA digerido (poço 7). A digestão do
molde de DNA circular liberou a sequência complementar de 31-TBA (31nt) e o fragmento de 45 nt
correspondente ao sítio de anelamento do primer unido com as sequências de restrição (poço 8). O
aptâmero HD1 (15nt) não pôde ser detectado por coloração com prata.

A baixa intensidade da banda 31-TBA (Figura 13, poço 6) pode indicar uma
perda de eficiência em alguns passos enzimáticos. Interessantemente, uma
avaliação cuidadosa dos produtos finais de reação revelou que o produto de 45 nt,
que é equimolar ao aptâmero produzido, apresentava sempre uma intensidade de
coloração mais elevada. Além disso, apesar de estarem em quantidade
equivalentes, é notório que os fragmentos contidos no padrão molecular apresentam
intensidades diferentes, inclusive o aptâmero 15-TBA não foi corado. Observando as
características dos oligonucleotídeos na Tabela 7, notou-se que a intensidade da
coloração com prata está relacionada a concentração de guanina (G%) no
oligonucleotídeo, ou seja, uma maior G% implica em menor ou ausência de
coloração por prata.
57

No processo com coloração com prata, o gel de poliacrilamida é impregnado
com íon de prata solúvel (Ag+), o qual interage com moléculas negativas, como o
DNA. A presença de um agente redutor em meio básico favorece a redução do íon a
prata metálica (Ag0) que é insolúvel e visível, permitindo que bandas contendo DNA
sejam reveladas (AN et al., 2009; BASSAM; CAETANO-ANOLLÉS; GRESSHOFF,
1991; BASSAM; GRESSHOFF, 2007; MERRIL et al., 1981). Assim, é possível que
oligonucleotídeos ricos em guanina impeçam a complexação com o íon prata ou
impeçam a redução a íon metálico. Alguns estudos que propuseram modelos iniciais
da estrutura secundária de G-quadruplex sugeriram a existência de um bolsão
central

no

qual moléculas

de

água

ou

cátions

poderiam

ser

alocados

(BALAGURUMOORTHY; BRAHMACHARI, 1994; HOWARD; MILES, 1982). Estudos
que envolvem análises por cristalografia de Raio-X e RMN foram capazes de
identificar a localização de íons como Na+, K+, Rb+ e Ca2+ no interior da estrutura em
G-quadruplex. (IDA; WU, 2008; LAN; LU, 2012). Dessa forma, suspeita-se que o íon
Ag+ esteja sendo “protegido” pelo bolsão do G-quadruplex e impedindo a redução a
íon metálico e, consequentemente, ausência de precipitação e coloração. Além da
estrutura em G-guadruplex, o aptâmero 31-TBA possui uma pequena estrutura dupla
fita, a qual seria responsável pela coloração observada. Para confirmar essa
hipótese,

novos

testes

devem

ser

realizados.

Portanto,

seguindo

esta

argumentação, inferiu-se que o aptâmero 31-TBA está numa concentração mais
elevada do que a sua sequência complementar, uma vez que a sequência
complementar não pode formar uma estrutura G-quadruplex.
Na tentativa de quantificação do aptâmero 31-TBA produzido, foi realizado
uma diluição seriada a partir da solução do padrão molecular (5 µM) (Figura 14). De
acordo com a intensidade das bandas, o rendimento da reação 31-TBA foi estimado
entre 2,5 e 5 µM, equivalente a 2,5-5 ρmol/µL. Um método similar proposto por
Nelissen e colaboradores (2015), produziu um aptâmero específico para cocaína
com rendimento de 4,9 mg (250 nmol) em um volume de reação de 15 mL, o que
equivale a 16,6 ρmol/µL. Dessa forma, a produção do aptâmero 31-TBA teve um
rendimento em torno de 3 a 6 vezes inferior ao método proposto por Nelissen e
colaboradores (2015), o que fortalece a hipótese da perda de eficiência em algumas
etapas enzimáticas.
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Figura 14. Teste de diluição seriada. Foram realizadas diluições em série de base 2 a partir de 5μM
de cada oligonucleotídeo (poços 1-6). Os números a esquerda representam os tamanhos dos
oligonucleotídeos, e o produto obtido após o passo de digestão é mostrado no poço "P".

Ao analisar a estrutura secundária gerada pela sequência molde 31-TBA
(Figura 16A), notou-se a intensa propensão da sequência para formar estruturas
estáveis. Com isso, tentou-se utilizar agentes de isoestabilização os quais facilitam a
separação de cadeias de DNA dupla fita alterando as suas características de fusão
(JENSEN; FUKUSHIMA; DAVIS, 2010). Porém, a diminuição do rendimento da
reação causada pelo molde estruturado não pode ser minimizada adicionando
DMSO (nas proporções de 2,5%, 5% ou 10%) ou betaína (0,75 ou 1,5 M) na reação
(Figura 15A e B). Além disso, a presença do aptâmero 31-TBA a uma concentração
de 2 mM adicionada antes da reação não influencia a polimerização no RCA,
confirmado pela síntese do aptâmero T31_TBA na presença e ausência do
aptâmero 31-TBA (Figura 15C). Este teste rejeita a possível inibição ou interferência
na atividade enzimática causada pelo aptâmero.
Dessa forma, foram criadas variações do aptâmero 31-TBA para comprovar
que o baixo rendimento poderia estar relacionado a estabilidade da sequência
molde. Como mostrado na Figura 16A, as sequências molde dos oligonucleotídeos
S31-TBA e T31-TBA apresentam menor estabilidade que a sequência molde 31TBA. Assim, o mesmo procedimento foi utilizado para a produção de S31-TBA e
T31-TBA, e em ambos os casos o rendimento da reação foi muito mais elevado
quando comparado ao aptâmero 31-TBA (Figura 16B). A mensuração da
absorbância em comprimento de onda de 260 nm indicam que os rendimentos da
produção de S31_TBA e T31_TBA foram 41 µM (41 ρmol/µL) e 50 µM (50 ρmol/µL),
respectivamente, considerando uma eficiência de reação de 100%. Estas
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concentrações foram estimadas subtraindo as quantidades de molde de DNA (0,5
mM) e primers (5 mM) das concentrações totais de cada reação (88 mM e 105 mM
para S31_TBA e T31_TBA, respectivamente) e dividindo o resultado por dois. Esta
divisão por dois é necessária porque o produto final de cada reação compreende
quantidades equimolares do oligonucleotídeo de interesse e do fragmento restante
da sequência molde.

Figura 15. Testes com diferentes concentrações dos agentes isoestabilizantes betaína (A) e
DMSO (B). Em (A), foram testadas duas concentrações de betaína, 0,75 M e 1,5 M, representado por
1 e 2, respectivamente. Já em (B), foram testadas três concentrações crescentes com DMSO (2,5%,
5% e 10%) em 1, 2 e 3. Tanto em (A) como em (B), foi utilizado a sequência molde 31_TBA e o poço
“0” é referente a produção enzimática na ausência de agente isoestabilizante. Em (C), foi realizada
uma produção enzimática, utilizando a sequência molde T31_TBA na ausência (esquerda) ou
presença (direita) do aptâmero 31-TBA (seta cinza). As setas pretas indicam o oligonucleotídeo de
interesse produzido, enquanto as setas brancas indicam seu reverso-complementar.

Assim, a síntese enzimática em um mesmo tubo mostrou-se eficiente, uma
vez que todos os produtos intermediários e o aptâmero desejado foram produzidos.
As principais vantagens deste método são baixo custo de implantação e
versatilidade, pois pode ser implementado em qualquer laboratório equipado com
um banho-maria. Além disso, a minimização de estruturas secundárias estáveis na
sequência molde de DNA facilita a síntese química, a processividade enzimática
durante RCA e elimina algumas fontes potenciais de amplificação não específica.
Alternativamente, o sítio de anelamento do primer pode ser outro oligonucleotídeo
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de interesse. Neste caso, este método poderia ser utilizado para produzir mais de
um oligonucleotídeo ao mesmo tempo, em concentrações equimolares. Isto
facilitaria, por exemplo, a produção de pares de primers necessários para reações
de PCR ou a produção de aptâmeros complementares.

Figura 16. Propensão à formação de estruturas e seus efeitos na RCA. (A) Modelos de mínima
energia livre (minimum free energy - MFE) para cada modelo de DNA foram calculados usando o
software online RNAfold, adotando os parâmetros de DNA. As estruturas são coloridas de acordo
com as probabilidades de emparelhamento de base. A cor vermelha denota a alta probabilidade e o
roxa denota baixa probabilidade de uma dada base estar emparelhada ou não, como representado na
barra à esquerda. Para regiões não emparelhadas, a cor denota a probabilidade de não estar
emparelhado. Logo abaixo das estruturas secundárias, estão os gráficos de entropia por posição de
base, mostrando alta estabilidade na estrutura da sequência molde 31-TBA devido a entropia próximo
de zero. Em (B), são observados os produtos de RCA resolvidos por PAGE. Um padrão de quatro
oligonucleotídeos fosforilados foi colocado no poço 1, incluindo o molde de DNA (76nt), o aptâmero
31-TBA (31nt) e os dois oligonucleotídeos de 29 e 25 nt. Os produtos de fosforilação e de ligação são
apresentados nos poços 2 e 3, respectivamente. O produto RCA não entra na malha de gel (poço 4).
Após a digestão com SchI, os oligonucleotídeos de cadeia simples 31-TBA, S31-TBA e T31-TBA
puderam ser observados (poço 5, setas pretas) e o oligonucleotídeo equimolar de 45 nt foi
identificado por comparação com o molde circular digerido (poço 7). As sequências complementares
de cada aptâmero (um resíduo do molde inicial) puderam ser identificadas por comparação com os
perfis da sequência molde de DNA digerido (poço 6, seta branca).
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4. CONCLUSÃO


A abordagem in silico possibilitou o acesso a um maior número de
sequências

de

Flavivírus

para

a

determinação

das

regiões

conservadas em seus genomas.


Foi possível desenvolver um conjunto de primers, permitindo selecionar
os primers que atingiram um nível satisfatório de cobertura e
especificidade, reduzindo o tempo gasto e o custo necessários para a
validação in vitro.



Desenvolveu-se um protocolo de RT-PCR que é capaz de discriminar
potencialmente todas as espécies de Flavivírus, por meio de
sequenciamento de um fragmento variável de 800-806 pb da
sequência codificadora de NS5. Este protocolo pode ser usado como
um primeiro passo para uma reação semi-nested para detectar entre
quatro sorotipos dos vírus Dengue e Zika, pela adição de cinco primers
em multiplex. Os produtos da reação podem ser distinguidos por
eletroforese em agarose, permitindo um resultado rápido que pode ser
praticado

em

laboratórios

que

não

têm

recursos

para

a

sequenciamento.


Foi desenvolvida uma estratégia eficiente para síntese enzimática de
oligonucleotídeos em um mesmo tubo, sendo capaz de produzir três
oligonucleotídeos diferentes (31-TBA, S31-TBA e T31-TBA). Porém, a
presença de estruturas secundárias estáveis na sequência molde de
DNA dificulta a síntese enzimática durante RCA, diminuindo o
rendimento de produção.
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APÊNDICES
APÊNDICE A
A seguir foram listadas as palavras-chave e período de pesquisa para cada
vírus. É listado também as o número de sequência utilizadas do total obtido, bem
como as sequências excluídas.
Palavra-chave: “DENGUE VIRUS 1” (01.2014 – 04.2016)
Número de sequências: 272/294
Sequências excluídas:


HZ038019: JP 2015091247-A/33: ATTENUATED VIRUSES USEFUL FOR
VACCINES



JC562941: Sequence 1 from Patent WO2014055746



JE963510: Sequence 5 from Patent EP2897628



KF289073: Dengue virus 1 isolate P23086, complete genome



Ambiguidade N: KF921940, KF955406, KF955407, KF955415, KF955416,
KF955417, KF955419, KF955420, KF955421, KF955422, KF955428,
KF955433, KJ726663, KJ726665, KM204119



Ambiguidade M: KJ726664



Ambiguidade W: KP398852



Ambiguidade R: KJ468234

Palavra-chave: “DENGUE VIRUS 2” (01.2014 – 04.2016)
Número de sequências: 215/244
Sequências excluídas:


JC562942: Sequence 2 from Patent WO2014055746



JE963511: Sequence 6 from Patent EP2897628



KJ918750: Dengue virus 2 isolate P23085 INDI-60, complete genome



KF955371: Dengue virus 2 isolate DENV-2/PR/BID-V1366/1994, partial
genome



EU920839: mutação sem sentido
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Ambiguidade N: EU920829, EU920835, EU920844, EU920849, KC294206,
KC294217, KF955346



Ambiguidade M: KC294201, KF744397, KP406804



Ambiguidade K: KM279527



Ambiguidade W: KF744398, KM204118



Ambiguidade S: KM279597



Ambiguidade Y: KC294213, KC294214, KM279569, KM279576, KM279577,
KM279579



Ambiguidade R: EU920836, KC294200, KC294202, KC294219

Palavra-chave: “DENGUE VIRUS 3” (01.2014 – 04.2016)
Número de sequências: 163/173
Sequências excluídas:


JC562943: Sequence 3 from Patent WO2014055746



JE963512: Sequence 7 from Patent EP2897628



Ambiguidade N: KF971695, KF971696, KF971699, KF971704, KF971709,
KF971711, KJ189255, KU050695

Palavra-chave: “DENGUE VIRUS 4” (Até 04.2016)
Número de sequências: 170/219
Sequências excluídas:


AF326825: Dengue virus type 4 recombinant clone rDEN4, complete
sequence



AF326826: Dengue virus type 4 recombinant clone 2Adel30, complete
sequence



AF326827: Dengue virus type 4 recombinant clone rDEN4del30, complete
sequence



AF375822: Dengue virus type 4 recombinant clone 2A, complete genome



AY243466: Chimeric Dengue virus vector p4-D2-ME, complete sequence



AY243467: Chimeric Dengue virus vector p4(Delta30)-D2-ME, complete
sequence



AY243468: Chimeric Dengue virus vector p4-D2-CME, complete sequence



AY243469: Chimeric Dengue virus vector p4(Delta30)-D2-CME, complete
sequence
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AY376438: Dengue virus vector p4(Delta30), complete sequence



AY648301: Dengue virus type 4 vector p4, complete sequence



AY656167: Chimeric dengue virus vector p4-D3L-ME, complete sequence



AY656168: Chimeric dengue virus vector p4(delta30)-D3L-ME, complete
sequence



FJ828986: Chimeric Tick-borne encephalitis virus/Dengue virus 4 clone p39,
complete genome



FJ828987: Chimeric Tick-borne encephalitis virus/Dengue virus 4 clone p70,
complete genome



FV537266: Modified Microbial Nucleic Acid



FV537267: Modified Microbial Nucleic Acid



FV537268: Modified Microbial Nucleic Acid



FV537269: Modified Microbial Nucleic Acid



JC562944: Sequence 4 from Patent WO2014055746



JE963513: Sequence 8 from Patent EP2897628



NC_002640: repetição



DENSTRA: Dengue virus type 4 polyprotein precursor, gene, complete cds



Ambiguidade N: AY762085, GU318306, GU318307, GU318308, GU318309,
GU318310, GU318311, GU318312, GU318313, GU318314, GU318315,
GU318316, GU318317, GU318318, JN638571, KF955528, KR011349



JQ922558: Dengue virus 4 isolate DENV-4/IND/624000/1962, complete
genome



Ambiguidade M: JQ513342, JQ513344, JQ513345



Ambiguidade Y: JF262779, JF262780, JF262781, JF262782, KT794007



Ambiguidade R: LC069810

Palavra-chave: “ILHEUS VIRUS” (Até 04.2016)
Número de sequências: 3/4
Sequências excluídas:


NC_009028.2

Palavra-chave: “JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS” (Até 04.2016)
Número de sequências: 203/239
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Sequências excluídas:


AB196923: Japanese encephalitis virus genomic RNA, complete genome,
clone:JEV-AT31



AB196924: Japanese encephalitis virus genomic RNA, complete genome,
clone:JEV-at222



AB196925: Japanese encephalitis virus genomic RNA, complete genome,
clone:JEV-rAT



AB196926: Japanese encephalitis virus genomic RNA, complete genome,
clone:JEV-AT31



DD298237: Novel full-length genomic RNA of Japanese encephalitis virus and
infectious JEV cDNA therefrom, and use thereof



DD298243: Novel full-length genomic RNA of Japanese encephalitis virus and
infectious JEV cDNA therefrom, and use thereof



DD367827: ATTENUATED CHIMERIC FLAVIVIRUS HAVING GENE OF
ATTENUATED JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS AS BACKBONE



DD367828: ATTENUATED CHIMERIC FLAVIVIRUS HAVING GENE OF
ATTENUATED JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS AS BACKBONE



DI075091: Novel full-length genomic RNA of Japanese encephalitis virus and
infectious JEV cDNA therefrom, and use thereof



DI085220: Novel full-length genomic RNA of Japanese encephalitis virus and
infectious JEV cDNA therefrom, and use thereof



FV537322: Modified Microbial Nucleic Acid



FV537323: Modified Microbial Nucleic Acid



FV537324: Modified Microbial Nucleic Acid



FV537325: Modified Microbial Nucleic Acid



GQ199609: Japanese encephalitis virus clone CNU/LP2x, complete genome



JEVBEICG: Japanese encephalitis virus (strain Beijing-1), complete genome



JEVCG: Japanese encephalitis virus (strain JaOArS982), complete genome



JEVCMNAA: Japanese encephalitis SA-14 virus, complete genome



JEVLINGCG: Japanese encephalitis virus strain Ling, complete genome



JEVSAA: Japanese encephalitis virus strain SA(A) genomic RNA, complete
genome
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JEVSAV: Japanese encephalitis virus strain SA(V) genomic RNA, complete
genome



JN644310: UNVERIFIED: Japanese encephalitis virus isolate IGIB-NIV-200901, complete genome



KC517497: Japanese encephalitis virus strain JE/vaccine/China/ChengduInstitute-of-Biological-Products-SA14-14- 2, complete genome



HQ893545: Japanese encephalitis virus isolate SX09S-01, complete genome
(circular)



JN864064: Japanese encephalitis virus strain YUNNAN0901, complete
genome



EF623989: Japanese encephalitis virus isolate 04940-4, complete genome



AF075723: Japanese encephalitis virus strain GP78, complete genome



AY316157: Japanese encephalitis virus strain KV1899, complete genome



NC_001437: Japanese encephalitis virus, genome



Ambiguidade N: AF098736, AF098737, KP164498



Ambiguidade M: GU205163



Ambiguidade Y: EF571853, GQ918133, JF706268

Palavra-chave: “LANGAT VIRUS” (até 04/2016)
Número de sequências: 3/4
Sequências excluídas:


NC_003690: Langat virus, complete genome

Palavra-chave: “LOUPING ILL VIRUS” (Até 04.2016)
Número de sequências: 5/6
Sequências excluídas:


NC_001809

Palavra-chave: “MURRAY VALLEY ENCEPHALITIS VIRUS” (até 04/2016)
Número de sequências: 14/20
Sequências excluídas:


NC_000943: Murray Valley encephalitis virus, complete genome



AY898809: Alfuy virus strain MRM3929, complete genome
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FV537353: Modified Microbial Nucleic Acid



FV537354: Modified Microbial Nucleic Acid



FV537355: Modified Microbial Nucleic Acid



FV537356: Modified Microbial Nucleic Acid

Ambiguidade N: JX123032
Ambiguidade K: KF751871
Palavra-chave: “SPONDWENI VÍRUS” (até 04/2016)
Número de sequências: 1/2
Sequências excluídas:


NC_029055: Spondweni virus, complete genome

Palavra-chave: “ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS” (até 04.2016)
Número de sequências: 30/36
Sequências excluídas:


AY632544.1: St. Louis encephalitis virus polyprotein gene, complete cds



NC_007580: St. Louis encephalitis virus, complete genome



Ambiguidade N: EF158070



Ambiguidade Y: DQ525916, KT823415, KM267635

Palavra-chave: “TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS” (até 04/2016)
Número de sequências: 137/160
Sequências excluídas:


KJ744033: UNVERIFIED: Tick-borne encephalitis virus strain Alma-Arasan
LEIV-Kaz1380 polyprotein precursor-like gene, partial sequence



KP716971: Tick-borne encephalitis virus clone Vs[Hypr_E], complete genome



KP716972: Tick-borne encephalitis virus clone Vs[Hypr_prM-E], complete
genome



KP716973: Tick-borne encephalitis virus clone Vs[Hypr_str], complete
genome



KP716974: Tick-borne encephalitis virus clone Hypr_IC, complete genome



KP716975: Tick-borne encephalitis virus clone Hypr_IC_[short_3'UTR],
complete genome
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KP716976: Tick-borne encephalitis virus clone Hypr[Vs_E], complete genome



KP716977: Tick-borne encephalitis virus clone Hypr[Vs_prM-E], complete
genome



KP716978: Tick-borne encephalitis virus clone Hypr[Vs_str], complete
genome



FJ968751: Tick-borne encephalitis virus isolate Kolarovo-2008, complete
genome



FJ828986: Chimeric Tick-borne encephalitis virus/Dengue virus 4 clone p39,
complete genome



FJ828987: Chimeric Tick-borne encephalitis virus/Dengue virus 4 clone p70,
complete genome



NC_001672: Tick-borne encephalitis virus, complete genome



Ambiguidade N: AY217093, KT321430



Ambiguidade V: JQ825159



Ambiguidade W: GQ266392, KJ922512



Ambiguidade S: KJ739729, KJ739731



Ambiguidade Y: KJ739730, KP644245



Ambiguidade R: KP345889

Palavra-chave: “WEST NILE VIRUS” (01.2015 – 04.2016)
Número de sequências: 126/161
Sequências excluídas:


KT934796: Kunjin virus isolate Boort, complete genome



KT934797: Kunjin virus isolate Hu6774, complete genome



KT934798: Kunjin virus isolate GU0631, complete genome



KT934799: Kunjin virus isolate GU1009, complete genome



KT934800: Kunjin virus isolate P9974, complete genome



KT934801: Kunjin virus isolate K74015, complete genome



KT934802: Kunjin virus isolate K68967, complete genome



KT934803: Kunjin virus isolate SA2011, complete genome



KT934804: Kunjin virus isolate NSW2012, complete genome
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Ambiguidade N: KF823805, KJ883341, KJ883342, KJ883347, KJ883350,
KR348924, KR348951, KR348974, KR348975, KR348981, KR348983,
KR348986, KR348993, KR348996, KR349001, KR349003, KR349011,
KR349014, KR349016, KR349023



Ambiguidade Y: KJ577738, KP780839, KT207791, KU588135



Ambiguidade R: KF823807, KP789960

Palavra-chave: “YELLOW FEVER VIRUS” (até 04.2016)
Número de sequências: 128/161
Sequências excluídas:


AF052437: Yellow fever virus clone HONG1 polyprotein gene, complete cds



AF052438: Yellow fever virus clone HONG2 polyprotein gene, complete cds



AF052439: Yellow fever virus clone HONG3 polyprotein gene, complete cds



AF052444: Yellow fever virus clone HONG8 polyprotein gene, complete cds



AF052445: Yellow fever virus clone HONG9 polyprotein gene, complete cds



AF052446: Yellow fever virus clone HONG10 polyprotein gene, complete cds



CS805341: Sequence 7 from Patent WO2007093472



DQ322633: YFV replicon vector capsid-def, complete sequence



DQ322634: YFV replicon vector FMDV-2A-def, complete sequence



DQ322635: YFV replicon vector prME-def, complete sequence



DQ322638: VEEV replicon vector YFV-C2, complete sequence



DQ322640: VEEV replicon vector YFV-C3opt-NS2mut, complete sequence



DQ322642: VEEV replicon vector YFV-C3opt, complete sequence



FU267585: Chimeric Dengue viruses



FV537409: Modified Microbial Nucleic Acid



FV537410: Modified Microbial Nucleic Acid



FV537411: Modified Microbial Nucleic Acid



FV537412: Modified Microbial Nucleic Acid



JA630638: Sequence 3 from Patent EP2310510



JA784080: Sequence 9 from Patent EP2459709



JA784081: Sequence 10 from Patent EP2459709



JA784082: Sequence 11 from Patent EP2459709
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JA784083: Sequence 12 from Patent EP2459709



JA784086: Sequence 15 from Patent EP2459709



JB319328: Sequence 9 from Patent EP2596098



JB319329: Sequence 10 from Patent EP2596098



JB319330: Sequence 11 from Patent EP2596098



JB319331: Sequence 12 from Patent EP2596098



JB319334: Sequence 15 from Patent EP2596098



JX503529: Yellow fever virus strain YF/Vaccine/USA/Sanofi-Pasteur-17D204/UF795AA/YFVax, complete genome



LP010436: Sequence 3 from Patent EP2977457



NC_002031: Yellow fever virus, complete genome



X03700: Yellow fever virus complete genome, 17D vaccine strain



YFU17066: Yellow fever virus vaccine strain 17DD, complete genome



YFU17067: Yellow fever virus vaccine strain 17D-213, complete genome



Ambiguidade V: KM388818



Ambiguidade M: AY572535



Ambiguidade W: JF912181



Ambiguidade S: JX898871



Ambiguidade Y: AY603338, GQ379162, GQ379163, JX898868, JX898869,
JX898870, JX898872, JX898874, JX898876, KF907504



Ambiguidade R: JF912187, JX898877, JX898878, JX898879, JX898880,
JX898881

Palavra-chave: “ZIKA VIRUS” (até 04.2016)
Número de sequências: 62/83
Sequências excluídas:


NC_012532: Zika virus, complete genome



Ambiguidade N: HQ234499, HQ234501, JN860885, KF268950, KF383115,
KF383116, KF383117, KF383118, KU940224, KU940227, KX101060,
KX101061, KX101062, KX101063, KX101064, KX101065, KX101066,
KX101067



Ambiguidade Y: EU545988



Ambiguidade R: KU853012
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APÊNDICE B
Primers universais para Flavivírus.
Proteína

Nome

Sequência do Primer (5'-3')

Primer
(nt)

Tm (°C)
(média)

Degeneração

Env
CRE_1F

TGYGRNYTNTYYGGNAARRG

20

CRE_2F

GCNTGGGAYTTYVGNTCN

18

CRE_2R

NGANCBRAARTCCCANGC

18

CRNS1_1F

TGGTGYTSYMRNDVNTGY

18

CRNS1_1R

RCANBHNYKRSARCACCA

18

CRNS1_2F1

TGGTAYBSNRTGGARRTHMGNCC

23

CRNS1_2R1

GGNCKDAYYTCCAYNSVRTACCA

23

CRNS1_2R2

CKDAYYTCCAYNSVRTACCA

20

CRNS1_2R3

AYYTCCAYNSVRTACCARCA

20

CRNS3_1F

GGNWSNTYNGGNWSNCCNAYH

21

CRNS3_1R1

TNGGNSWNCCNRANSWNCC

19

CRNS3_2F

RGNYKNTDBGGNAAYGGN

18

CRNS3_3F

YTNGYNCCNASNMGNGYNGKNBYN

24

CRNS3_3R1

NRVNMCNRCNCKNSTNGG

18

CRNS3_4F

RGBDYNGCNGCNMGNGGN

18

CRNS3_5F1

ATGACNGCNACNYCNCSNGG

20

CRNS3_5R1

CCNSGNGRNGTNGCNGTCAT

20

47.6 - 69.6
(58,6)
49.1 - 62.5
(55,8)
49.3 - 63.1
(56,2)

8192
768
768

NS1
46.6 - 68.4
(57,5)
46.0 - 68.1
(57,0)
54.4 - 72.0
(63,2)
53.9 - 72.0
(62,9)
47.6 - 65.6
(56,6)
49.9 - 65.2
(57,5)

9216
9216
9216
9216
2304
768

NS3
53.2 - 72.1
(62,6)
53.0 - 69.1
(61,0)
43.8 - 70.5
(57,1)
52.4 - 81.3
(62,1)
46.5 - 73.4
(59,9)
51.7 - 77.7
(64,7)
58.2 - 71.3
(64,7)
57.1 - 72.6
(64,8)

786432
131072
36864
25165824
393216
73728
4096
4096
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CRNS3_6F1

GAYATNKCNGWRRTGGGNGC

20

CRNS3_6R1

TWNGCNCCCAYYWCNGMNATRTC

23

CRNS3_6R2

GCNCCCAYYWCNGMNATRTC

20

CRNS3_7F1

NGCNRMNCMRMGNMGNGG

18

CRNS3_7R1

CKNCCNCKNCKYKGNKYNGC

20

CRNS5_1F1

TNGGNTGYGGNHGNGGNRGNTGG

23

CRNS5_1F2

TGYGGNHGNGGNRGNTGG

18

CRNS5_1F3

GAYYTNGGNTGYGGNHGNGG

20

CRNS5_1R1

CCNCDNCCRCANCCNARRTC

20

CRNS5_1R2

CCANCYNCCNCDNCCRCANCC

21

CRNS5_1R3

CCANCYNCCNCDNCCRCA

18

CRNS5_2F

KRYGAYRTHGGNGARWSN

18

CRNS5_3F1

AAYTCNAMNSAYGARATGTA

20

CRNS5_3R1

TNGARTTNYKNSANARNGG

19

CRNS5_3R2

TACATYTCRTSNKTNGARTT

20

CRNS5_4F

GCNATGAMNGAYACNAMN

18

CRNS5_4R

NKTNGTRTCNKTCATNGC

18

CRNS5_5F1

GTNTTYAARGANAARGTNGAYAC

23

CRNS5_5F2

GTNTTYAARGANAARGTNGA

20

CRNS5_5R1

TCYTTRAANACNCKYTGYTGNCC

23

CRNS5_5R2

TTRAANACNCKYTGYTGNCC

20

CRNS5_5R3

TTNTCYTTRAANACNCKYTGYTG

23

50.5 - 68.5
(62,1)
54.2 - 71.1
(62,6)
51.7 - 68.3
(60,0)
50.3 - 77.3
(61,1)
50.7 - 80.9
(65,8)

2048
16384
2048
65536
131072

NS5
59.0 - 80.2
(69,6)
53.0 - 74.1
(63,5)
52.8 - 73.1
(62,9)
55.6 - 72.3
(63,9)
59.3 - 76.6
(67,9)
54.3 - 72.4
(63,3)
42.8 - 65.7
(54,2)
46.8 - 58.1
(52,4)
42.3 - 65.1
(53,7)
45.0 - 58.3
(51,6)
45.7 - 60.7
(53,2)
42.8 - 61.2
(52,0)
47.1 - 61.3
(54,2)
43.6 - 57.2
(50,4)
54.2 - 69.6
(61,9)
50.3 - 66.0
(58,1)
50.3 - 65.3

49152
3072
6144
6144
12288
3072
12288
512
32768
512
2048
2048
1024
512
2048
1024
2048
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(57,8)
CRNS5_5R4

TCYTTRAANACNCKYTGYTG

20

CRNS5_6F1

ATGGGNAWRMGNGARAARAA

20

CRNS5_6F2

AYRATGGGNAWRMGNGARAA

20

CRNS5_6R1

TTYTTYTCNCKYWTNCCCAT

20

CRNS5_7F1

GGNTYYHTNAAYDWRGAYCRYTGG

24

CRNS5_7F2

TNGGNTYYHTNAAYDWRGA

19

CRNS5_7F3

TTYRARGCNYTNGGNTYYHTNAA

23

CRNS5_7F4

TNGADTTYRARGCNYTNGG

19

CRNS5_7F5

TGTGGYTNGGVRSNMGNTWYYTNGA

25

CRNS5_7F6

GYNATHTGGTWYATGTGGYTNGG

23

CRNS5_7F7

AGYMGNGYNATHTGGTWYATGTGG

24

CRNS5_7F8

GNGYNATHTGGTWYATGTGG

20

CRNS5_7F9

ATHTGGTWYATGTGGYTNGG

20

CRNS5_7R1

CTNCCYTTNGCYHYNCCRAAYTC

23

CRNS5_7R2

CTNCCYTTNGCYHYNCCRAA

20

CRNS5_7R3

CCYTTNGCYHYNCCRAAYTC

20

CRNS5_7R4

ACCADATNRCNCKRCTNCCYTTNGC

25

CRNS5_7R5

CCACATRWACCADATNRCNCKRCT

24

CRNS5_7R6

CCNARCCACATRWACCADAT

20

CRNS5_7R7

CKNSYBCCNARCCACATRWACCA

23

CRNS5_8F1

GAYGAYACNGCHGGNTGGGAYAC

23

48.1 - 63.0
(55,5)
49.0 - 62.8
(55,9)
47.8 - 65.2
(56,5)
47.9 - 61.0
(54,5)
50.0 - 70.8
(60,6)
39.6 - 62.6
(51,1)
48.0 - 69.5
(58,7)
44.7 - 63.6
(54,1)
55.7 - 75.5
(65,6)
51.7 - 65.5
(58,6)
52.7 - 69.4
(61,0)
47.4 - 61.4
(54,4)
48.6 - 59.5
(54,0)
52.5 - 70.6
(61,5)
49.2 - 68.5
(58,8)
48.8 - 67.2
(58,0)
56.8 - 74.2
(65,5)
55.1 - 69.1
(62,1)
52.1 - 60.0
(56,0)
56.7 - 71.4
(64,0)
58.2 - 71.8
(65,0)

512
512
1024
512
36864
18432
49152
3072
98304
768
1536
384
96
6144
3072
1536
12288
1536
96
3072
384
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CRNS5_8F2

GCNGAYGAYACNGCHGGNTGGGA

23

CRNS5_8F3

GAYGAYACNGCHGGNTGGGA

20

CRNS5_8R1

TCCCANCCDGCNGTRTCRTCNGC

23

CRNS5_8R2

TCCCANCCDGCNGTRTCRTC

20

CRNS5_9F1

GNWBNGDNCRRGTNGKNACNTA

22

CRNS5_10F

YTNRRYACNHWHACNAAY

18

CRNS5_11F1

GAYGAYWGYSHNGKNVRVCC

20

CRNS5_11R1

GGBYBNMCNDSRCWRTCRTCNCC

23

CRNS5_12F1

CCNTTYKGBTSNMVYMRYTT

20

CRNS5_12R1

AARYKRBKNSAVCMRAANGG

20

CRNS5_13F

DAYTTYSAHMRNMGNKRYHWNHGN

24

CRNS5_13R1

CDNWDRYMNCKNYKDTSRAA

20

CRNS5_14F1

GNMCNWCNTGGWSNRWHCA

19

CRNS5_15F

UGGAUSACNRMNSRRRABAKGYUN

24

CRNS5_15R1

CMUVUYYYSNKYNGUSAUCCA

21

CRNS5_16F1

GYNTGGAAYMRNKTNTGG

18

CRNS5_16R1

NAYCCANAMNYKRTTCCA

18

62.1 - 75.2
(68,6)
56.5 - 69.4
(62,9)
62.6 - 75.0
(68,8)
57.0 - 69.1
(63,0)
48.6 - 73.4
(61,0)
39.7 - 61.0
(50,3)
48.8 - 72.7
(60,7)
56.6 - 77.6
(67,1)
46.1 - 69.1
(57,6)
45.4 - 70.8
(58,1)
47.9 - 76.2
(62,0)
42.1 - 72.4
(57,2)
51.8 - 66.5
(59,1)
53.4 - 72.2
(62,8)
48.9 - 68.1
(58,5)
41.8 - 63.4
(52,6)
43.7 - 61.9
(52,8)

768
192
768
192
589824
36864
55296
221184
36864
36864
21233664
884736
49152
98304
12288
2048
2048
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APÊNDICE C

1
2
3

Primers específicos para ZIKV e sorotipos de DENV.
Vírus

Nome

Sequencia (5'→3')

Size (nt)

DENV1F1

CCAACYATAGARGAAGGAA

19

Tm (°C)

Média

Self-

Degeneração

Hairpin

50,8

4

41.2

9.5

DENV2 (1/217), DENV4 (170/170)

48,6

4

N

N

DENV3 (163/163)

54,65

4

N

N

DENV2 (217/217), DENV4 (158/170)

59,8

2

66.7

25.2

Não testado

58,85

2

N

0.1

DENV3 (5/163)

64,75

2

37.4

N

-

61,75

2

37.4

1.6

-

59,9

2

37.4

1.6

-

52,5

4

N

20.3

Não testado

61,2

4

45.7

14.0

Não testado

47,95

4

N

N

-

54,8

4

34.0

4.2

-

Tm (°C)

Dimer

Especificidade

Amplicon
(pb)

DENV1

DENV1F2
DENV1F3
DENV1F4
DENV1F5
DENV1F6
DENV1F6.1
DENV1F6.2
DENV1F7
DENV1F8
DENV1R1
DENV1R2

AGAAAAYATGGAGGRATGC
TTYACAATGRCTCACAGGAA
ACATGGGCCTAYCATGGATCA
GAAAAYCAATGGAACTCAGCAAA
AG
GGAACTCAGCAAAAGARGCAGT
GGA
AACTCAGCAAAAGARGCAGTGG
A
ACTCAGCAAAAGARGCAGTGG
GGATAYATACTYAGAGACATATC
A
CAARTCATATGCACARATGTGGC
AG
TTTTATRTTYTCTATCCTCTG
TCRTCATARTGCCATGTTGA

18
20
21
25
25
23
21
24
25
21
20

48.2 53.4
45.9 51.3
52.0 57.3
58.6 61.0
57.9 59.8
63.7 65.2
60.9 62.6
59.0 60.8
50.2 54.8
60.0 62.4
45.9 50.0
52.6 57.0

713
536
194
184
182
181
219
305
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DENV1R3

GATGGYTTRACCTCATATGA

20

49.8 54.6

52,2

4

40.2

11.3

Não testado

-

DENV2
DENV2F1

DENV2F2
DENV2F3

ATAGGGGARTCRTCACCAA

CYGGGAAYATAGTGTCATCAG
AAYATAGTGTCATCAGTGAAYAT
GA

19

21
25

DENV2F4

TGAGYGGAGTGGAAGGAGAA

20

DENV2F5

GCWCGYGAGGCTGTTGAA

18

DENV2F6

CTYCATCTTGARGGAAAGTGTGA

23

DENV2F7

GGAGTGGAAGGAGAAGGRCTRC
AC

24

DENV2F8

TGATYAAYAGATTYACAATGA

21

DENV2F9

ACTGGATCAGCATCWTCYAYGG

22

DENV2F10

TTYRCAAGAAARGTGAGAAG

20

DENV2R1
DENV2R2

GAAATCATRTTCACTGATGACAC
TA
CTTGAAATCATRTTCACTGATGA
C

25
24

DENV2R3

CATYCTTGAAATCATRTTCACTG

23

DENV2R4

TCTGTCATWGCCATYTGTG

19

52.6 57.3
52.9 58.2
53.7 58.5
57.6 60.5
57.6 61.3
56.7 60.0
61.9 67.0
45.4 53.2
57.4 62.4
48.8 56.0
55.0 57.4
54.1 56.6
52.0 56.2
52.6 55.2

DENV1 (72/272), DENV3 (163/163),
54,95

4

53.3

None

JEV (201/203), MVEV (1/12), SLEV

-

(28/31), WNV (125/126)
DENV1 (264/272), DENV3 (53/163),

55,55

4

41.5

None

56,1

4

35.8

12.1

59,05

2

None

None

59,45

4

None

26.3

Não testado

176

58,35

4

47.7

9.0

DENV4 (139/170)

119

64,45

4

39.5

None

49,3

8

33.7

None

DENV1 (3/272), DENV3 (163/163)

724

59,9

8

47.1

10.7

Não testado

500

52,4

8

56.6

None

-

245

56,2

2

33.4

1.4

-

71

55,35

2

39.0

0.8

DENV1 (263/272)

74

54,1

4

39.0

None

DENV1 (264/272), DENV3 (162/163)

72

53,9

4

33.3

None

LANV (3/3), TBEV (14/137)
DENV1 (272/272), WNV (3/126)
DENV1 (270/272), DENV3 (163/163),
DENV4 (168/168)

DENV1 (194/272), DENV3 (149/163),
DENV4 (145/170)

DENV1 (272/272), DENV3 (156/163),
DENV4 (109/170)

766
761
-

-

398
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DENV2R5

TTCCAYTTRTTCTCATCAGTGA

22

DENV2R6

GTYTCACACTTTCCYTCAAG

20

DENV2R7

TGTTCTCCTTYCATRTGGTTTG

22

DENV2R8

TCCYTCTCCYTCCATCTG

18

52.9 57.3
52.6 55.7
54.4 58.8
52.3 56.5

55,1

4

35.6

2.8

Não testado

623

54,15

4

None

None

SLEV (12/31)

710

56,6

4

36.3

12.0

Não testado

-

DENV1 (9/272), DENV3 (29/163),
54,4

4

None

None

DENV4 (2/170), SLEV (2/31), WNV

-

(22/126)

DENV3
DENV3F1
DENV3F2
DENV3F3
DENV3F4
DENV3F5
DENV3F6
DENV3F6.1
DENV3F7
DENV3F8
DENV3F9
DENV3F10

GGAGAATCYTCACCAAGYCCAAC
AGAATCYTCACCAAGYCCAACAG
TG
CGACATGTYAATGCRGAACCA
CATGTYAATGCRGAACCAGAAAC
AC
GTYAATGCRGAACCAGAAACACC
CA
CRGAACCAGAAACACCCAAYATG
GA
GAACCAGAAACACCCAAYATGGA
AYAAAACGTGGGCTTACCAYGGA
TC
TGGGCTTACCAYGGATCYTATGA
AG
GCYACAGGCTCAGCCTCCTCCAT
GA
TGGAGRACCYTGGGAAGGAA

23
25
21
25
25
25
23
25
25
25
20

59.2 63.3
61.2 65.0
56.9 61.5
59.4 63.3
62.0 65.9
61.0 65.4
58.7 61.3
61.4 65.7
60.5 64.0
67.7 70.1
58.2 62.1

61,25

4

41.2

2.0

DENV1 (272/272), DENV4 (1/170)

-

63,1

4

None

None

DENV2 (3/217), JEV (108/203)

-

59,2

4

37.3

24.9

Não testado

653

61,35

4

30.8

0.4

-

649

63,95

4

None

3.4

-

647

63,2

4

41.3

None

-

640

60

2

41.3

None

DENV1 (2/272)

638

63,55

4

75.3

33.5

Não testado

541

62,25

4

46.8

15.4

Não testado

533

68,9

2

61.5

11.5

Não testado

503

60,15

4

52.7

22.2

Não testado

296

86

DENV3F11

DENV3F12

DENV3F13
DENV3R1
DENV3R2

GGRCARAGAACGTGAACTC

CAGTGGAGTRGAAGGRGAA

GGACAGGTRGGRACTTATGG
CTCTTATRGTTCTGCTYTCTTCCA
C
GTGTTTCTGGTTCYGCATTRACA
TG

19

19

20
25
25

DENV3R3

TGATCCTTYTTATTCTTTC

19

DENV3R4

TCATCATAGTGCCATGTTGA

20

DENV3R5

TTCACRACTCCRTTTATCATG

21

DENV3R6

CTCTCCACTCCTTTRKTTTCC

21

DENV3R7

GATGGCTGCCATTGRGGTATG

21

DENV4F1

TATGGYTGGAAYTTGGTCAA

20

DENV4F2

GTCRGGAAACATYGTGAG

18

DENV4F3

CACCARGAAGGRAAATGTGAATC

23

DENV4F4

CARATGGAAGCWGAAGGAG

19

DENV4R1

CAYGATTCACATTTYCCTTC

20

54.0 58.2
52.7 58.5
54.5 59.5
57.5 60.9
59.4 63.3
45.3 46.6
54.4
51.8 56.1
53.6 58.2
59.1 61.4

DENV1 (4/272), DENV2 (2/217),
56,1

4

None

8.9

DENV4 (10/170), MVEV (1/12), TBEV

135

(1/137)
DENV1 (270/272), DENV2 (217/217),
55,6

4

None

None

DENV4 (168/170), JEV (1/203), LANV

-

(3/3), TBEV (32/137)
DENV1 (267/272), DENV2 (83/217),

57

4

41.8

None

59,2

4

None

None

-

-

61,35

4

None

None

-

179

45,95

2

None

None

54.4

1

None

1.6

Não testado

251

53,95

4

48.8

None

Não testado

341

55,9

4

37.9

None

-

-

60,25

2

45.3

32.9

Não testado

-

54,65

4

None

None

DENV3 (47/163), TBEV (96/ (137)

-

53,05

4

35.6

2.2

-

768

57,95

4

43.9

None

-

116

56,6

4

35.4

None

-

-

52,55

4

37.1

None

DENV2 (192/217)

713

DENV4 (165/170)

JEV (1/203), SLEV (11/31), TBEV
(23/137), YFV (1/40)

-

217

DENV4
52.6 56.7
50.6 55.5
56.3 59.6
53.6 55.0
50.4 54.7
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DENV4R2

AACCTRTCGACRCCACACTC

20

57.0 62.7

59,85

4

None

19.6

Não testado

-

64,9

1

None

None

60,45

4

None

None

JEV (1/203), SPOV (1/1)

-

54,35

2

42.9

None

-

756

60,2

4

50.3

18.3

Não testado

642

55

2

60.1

27.6

Não testado

437

66,2

4

53.6

23.4

Não testado

370

62,8

4

71.8

6.7

WNV (13/126)

356

61,3

4

71.8

6.7

Não testado

356

53.6

1

None

None

-

209

58,45

2

None

None

YFV (35/40)

202

62,85

4

41.3

None

58,7

4

61.3

17.4

Não testado

-

69,6

4

39.2

3.2

Não testado

-

66,6

4

36.1

None

Não testado

-

65

1

None

None

TBEV (1/137), WNV (23/126)

-

ZIKV
ZIKVF1
ZIKVF2

TGGTGCAAAGCTATGGGTGGAA
CA
GAGTCATCRTCYAGTCCTGAAGT
G

24
24

ZIKVF3

CATAAARAGTGTGTCCACCA

20

ZIKVF4

AAGCTGYGCTGARGCTCC

18

ZIKVF5

GTGACTGGAGTYACAGGAA

19

ZIKVF6

AAAARGTGGACACYAGGGTGCC
AGA

25

ZIKVF7

AGGGTGCCAGAYCCYCAAGA

20

ZIKVF7.1

AGGGTGCCAGAYCCYCAAG

19

ZIKVF8

GCAATATTTGAAGAGGAAAAAGA

23

ZIKVF9
ZIKVF10
ZIKVF11
ZIKVF12
ZIKVF13
ZIKVR1

TTGAAGAGGAAAAAGARTGGAA
GAC
AGAGARCAYCACCTGAGAGGAG
AG
AAGGTYCTYAGACCAGCTGAA
TCCATTGTGGTYCCYTGCCGCCA
C
CCRGGGGCRGGATGGAGCA
ATGTTCCACCCATAGCTTTGCAC
CA

25
24
21
24
19
25

64.9
58.2 62.7
53.7 55.0
57.6 62.8
53.7 56.3
64.2 68.2
60.3 65.3
58.7 63.9
53.6
57.7 59.2
60.9 64.8
56.6 60.8
68.0 71.2
64.0 69.2
65.0

MVEV (12/12), WNV (104/126), YFV
(8/40), SPOV (1/1)

MVEV (1/12), SLEV (26/31), SPOV
(1/1)

-

125

88

ZIKVR2

AGGAGCTGRCTYGTGGTGGACA
CAC

25

ZIKVR3

TCYTCATAYTTCACTGGCCTCC

22

ZIKVR4

TCAGCRCAGCTTRCCACAGC

20

ZIKVR5

GTCATRGCTATTCCTGTRACTCC
A

24

ZIKVR6

CCTTCTTGRGGRTCTGGCACC

21

ZIKVR7

GTCTTCCAYTCTTTTTCCTCTTC

23

ZIKVR8
ZIKVR9

GGTGGCGGCARGGRACCACAAT
GGA
CARGCAGTCTCCCGRATGC

25
19

66.6 70.3
57.8 61.2
60.6 66.6
57.6 62.2
60.4 65.0
55.5 57.1
69.7 72.7
58.9 62.7

68,45

4

58.1

5.7

Não testado

80

59,5

4

None

3.3

-

125

63,6

4

83.0

11.5

Não testado

173

59,95

4

45.2

12.1

Não testado

395

62,7

4

49.8

None

Não testado

470

56,3

2

None

None

MVEV (12/12), YFV (37/40)

626

71,2

4

63.0

12.0

Não testado

-

60,8

4

55.3

7.3

Não testado

-

4
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APÊNDICE D

Viral taxa

Número de erros de pareamento permitido
no mis 1 mis
2 mis
3 mis
4 mis
5 mis

Bunyaviridae
Nairovirus
Crimean-Congo hemorrhagic fever virus
Segment S - NC_005302.1
Segment M - NC_005300.2
Segment L - NC_005301.3

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

Yes

Yes

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Yes

Orthobunyavirus
Oropouche virus
Segment S - NC_005777.1
Segment M - NC_005775.1
Segment L - NC_005776.1

Phlebovirus
Candiru virus
Segment S - NC_015375.1
Segment M - NC_015373.1
Segment L - NC_015374.1

Rift Valley fever virus
Segment S - NC_014395.1
Segment M - NC_014396.1
Segment L - NC_014397.1

Flaviviridae
Hepacivirus
Hepatitis C virus genotype 1
NC_004102.1

Hepatitis C virus genotype 2
NC_009823.1

Hepatitis C virus genotype 3
NC_009824.1

Hepatitis C virus genotype 4
NC_009825.1

Hepatitis C virus genotype 5
NC_009826.1

Hepatitis C virus genotype 6
NC_009827.1

Hepatitis C virus genotype 7
NC_030791.1

Pestivirus
Bovine viral diarrhea virus genotype 1
NC_001461.1

Bovine viral diarrhea virus genotype 2
NC_002032.1

Orthomyxoviridae
Influenzavirus A
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Influenza A virus (H1N1)
Segment 1 - NC_026438.1
Segment 2 - NC_026435.1
Segment 3 - NC_026437.1
Segment 4 - NC_026433.1
Segment 5 - NC_026436.1
Segment 6 - NC_026434.1
Segment 7 - NC_026431.1
Segment 8 - NC_026432.1

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

Yes

Yes

Rabdoviridae
Vesiculovirus
Chandipura virus
NC_020805.1

Vesicular stomatitis Indiana virus
NC_001560.1

Vesicular stomatitis New Jersey virus
NC_024473.1

Vesicular stomatitis Alagoas virus
NC_025353.1

Reoviridae
Orbivirus
Changuinola virus
Segment 1 - NC_022639.1
Segment 2 - NC_022633.1
Segment 3 - NC_022634.1
Segment 4 - NC_022640.1
Segment 5 - NC_022635.1
Segment 6 - NC_022641.1
Segment 7 - NC_022636.1
Segment 8 - NC_022637.1
Segment 9 - NC_022642.1
Segment 10 - NC_022638.1

Togavidae
Alphavirus
Barmah Forest virus
NC_001786.1

Chikungunya virus
NC_004162.2

Mayaro virus
NC_003417.1

Ross River virus
NC_001544

Sindbis virus
NC_001547.1
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APÊNDICE E
O presente trabalho gerou dois artigos científicos. O primeiro foi publicado na
revista Nucleic Acid Therapeutics intitulado de “In-house” Production of Single
Stranded Oligodeoxyribonucleotides (DOI: 10.1089/nat.2016.0625). O segundo
artigo foi submetido a Revista Acta Tropica com o título de An improved RT-PCR
assay for the detection of flaviviruses with semi-nested primers for
discrimination between Dengue virus serotypes and Zika vírus e está em
processo de revisão.
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