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RESUMO*

Astray RM. Expressão da glicoproteína recombinante do vírus rábico em sistemas Drosophila
melanogaster (S2) e Semliki Forest Virus (SFV) [Tese]. São Paulo: Instituto de Ciências
Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2009.*
A glicoproteína do vírus rábico (RVGP) é reconhecidamente o antígeno capaz de induzir a
formação de anticorpos neutralizantes e a resposta imune protetora contra a infecção pelo
vírus rábico, além de ter participação central na infecção viral por sua ligação com o receptor
na membrana das células alvo. Para apresentar sua correta conformação antigênica e função
biológica, a RVGP deve estar oligomerizada (trímero) e ser submetida a modificações póstraducionais. Portanto, a expressão da RVGP recombinante em células de eucariotos
superiores é importante para a obtenção de um antígeno com as características adequadas.
Estudamos nesta tese as cinéticas de expressão da RVGP e de seu RNA mensageiro
(RVGPmRNA) em dois sistemas distintos de expressão recombinante: células S2 de
Drosophila melanogaster estavelmente transfectadas (rS2) e células BHK-21 infectadas com
o Semliki Forest Virus (SFV) capaz de produzir o RVGPmRNA (SFV-RVGP). Para isso,
fizemos um trabalho de padronização do tratamento de amostras de cultivos celulares,
adequando-as a um ELISA para dosagem da RVGP e estabelecemos e padronizamos um
método de RT-PCR quantitativa (qRT-PCR) para a dosagem do RVGPmRNA. Nas células
rS2, mostramos que a quantidade do RVGPmRNA, regulado por um promotor constitutivo
(actina), apresentou um pico de concentração quando o cultivo saiu da fase exponencial de
crescimento, coincidindo com a maior concentração de RVGP/célula. Quando a expressão do
RVGPmRNA foi regulada por um promotor indutível (metalotioneína), sua quantidade foi
máxima em 48 h após a indução com CuSO4 e a produção da RVGP atingiu valores em torno
de 1,2 µg/107 células. Em algumas situações verificamos que a quantidade da RVGP celular
aumentou quando a velocidade de crescimento celular foi diminuída, sem alteração nos níveis
do RVGPmRNA. Na expressão em células BHK-21 infectadas com SFV-RVGP observamos
uma correspondência direta entre a razão de infecção (ROI) utilizada e as quantidades de
RVGPmRNA, RVGP e% de células fluorescentes para a RVGP. Devido à rápida ocorrência de
efeito citopático nos cultivos infectados, verificamos que a utilização de ROIs mais elevadas é
a melhor condição de trabalho para alcançar maior produtividade de RVGP. Também
verificamos que o SFV-RVGP foi capaz de infectar e levar à expressão da RVGP em células

BHK-21 e HuH7, mas não em células HEK-293 e VERO. Para os cálculos das ROI utilizadas,
desenvolvemos um novo método de titulação de partículas SFV por qRT-PCR, aplicável a
outras construções de SFV recombinante. Utilizamos a RVGP expressa pelos sistemas rS2 e
SFV-RVGP em ensaios in vivo preliminares parta estudar as características imunogênicas das
RVGP. As preparações de RVGP utilizadas em ensaios preliminares para a imunização de
camundongos foram capazes de induzir a formação de anticorpos neutralizantes e de conferir
um bom grau de proteção ao teste de desafio intracerebral com vírus rábico.
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