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RESUMO 

O vírus Zika (ZIKV) é um vírus do gênero Flavivirus. Em humanos, o modo de transmissão mais 

comum é através da picada do mosquito Aedes aegypti. Entretanto, evidências recentes têm 

sugerido a transmissão sexual do ZIKV. Embora alguns estudos preconizem o testículo e a próstata 

como os principais órgãos que colaboram nessa forma de transmissão, pouco se sabe sobre quais 

tipos celulares destes tecidos são mais suscetíveis a esse vírus. Além disso, a infecção com 

linhagens distintas do ZIKV em modelos in vitro e in vivo tem demonstrado que a resposta do 

hospedeiro à infecção é cepa-dependente. Descobertas recentes indicam que esse vírus desregula 

o perfil de miRNAs celulares e que esse é um importante evento ao longo da infecção. Nesse 

estudo, avaliamos a suscetibilidade, a permissividade e o perfil de miRNAs celulares de células 

humanas epiteliais prostáticas (PNT1A) à infecção por duas diferentes cepas do ZIKV, uma cepa 

africana clássica, MR766 (ZIKVMR766) e uma circulante no Brasil, ZIKVBR. Para isso, células 

PNT1A foram infectadas com as cepas do ZIKV e submetidas ao ensaio de imunofluorescência 

indireta para a proteína do envelope viral; foram monitoradas quanto à produção de partículas virais 

infecciosas e cópias de RNA viral por ensaio de formação de placas e qPCR, respectivamente e 

analisou-se o perfil de miRNAs celulares por PCR array. Os resultados mostraram que células 

prostáticas humanas foram suscetíveis e permissivas à infecção pelo ZIKV e não apresentaram 

nenhuma imposição quanto a infecção por linhagens distintas desse vírus. As cepas testadas não 

diferiram quanto à cinética de replicação em células de próstata, mas diferiram quanto á modulação 

da expressão de miRNAs celulares. Após a infecção, 16 miRNAs celulares foram modulados em 

células de próstata, um pequeno grupo de 6 miRNAs foram modulados por ambas as cepas, 

enquanto um grupo de 10 miRNAs foram modulados exclusivamente pelo ZIKVBR. Análises in 

silico identificaram que o grupo exclusivo de miRNAs regulados na infecção pela cepa brasileira 

do ZIKV pode regular genes e vias associadas a inflamação, imunidade, sobrevivência celular e 

proliferação celular. Nossos resultados indicam que a próstata pode ter um importante papel na 

transmissão sexual do ZIKV e destaca que cepas diferentes do vírus Zika podem induzir uma 

expressão diferencial de miRNAs celulares, a qual pode influenciar nas diferenças fisiopatológicas 

após infecção por diferentes cepas.    

Palavras chaves: Próstata. Transmissão sexual. miRNAs. Cepa Brasileira do Zika vírus. Cepa 

MR766. Zika vírus.         



 
 

ABSTRACT 

Zika virus (ZIKV) is a virus from the Flavivirus genus. In humans this virus is transmitted mainly 

by Aedes aegypti mosquitoes. However, recent evidences indicate the occurrence of sexual 

transmission. Although some studies have indicated testes and prostate as the main organs that 

collaborate in this transmission, little is known about which cell types in these tissues are more 

susceptible to this virus. In addition, infection with distinct ZIKV strains in some models in vitro 

and in vivo has demonstrated that the host's response to infection is strain-dependent. Recent 

findings suggest that this virus deregulates host miRNA profile and that this is an important event 

throughout the course of the infection.  Herein, we evaluated the susceptibility, the permissiveness 

and the cellular miRNA profile of human prostatic epithelial cells (PNT1A) to two different strains 

of ZIKV, a classical African strain, MR766 (ZIKVMR766) and a Brazilian strain, ZIKVBR. So, we 

infected PNT1A cells with ZIKV strains and performed an indirect immunofluorescence assay for 

protein envelope; monitored infectious viral particles production and RNA viral copies by plate 

assay and qPCR, respectively, and analyzed the miRNA cellular profile by PCR array. Our results 

demonstrated that human prostate cells are susceptible and permissive to ZIKV infection and did 

not present any imposition regarding infection by distinct strains of this virus. The strains did not 

differ in the kinetics of replication in prostate cells, but presented differences in miRNA’s cell 

expression modulation. After infection, 16 miRNAs were modulated in prostate cells, a small group 

of 6 miRNAs were modulated by both strains while a set of 10 miRNAs showed to be modulated 

exclusively by ZIKVBR. In silico analyses predicted that the miRNA upregulated exclusively by 

the infection by the Brazilian strain may regulate genes and pathways associated to inflammation, 

immunity, cell survival and cell proliferation. Taken together, our results indicate that prostate may 

be an important role in the sexual transmission of ZIKV and highlights that different strains of 

ZIKV may induce a differential host miRNA expression which may influence the differences in 

the physiopathology presented after the infection by different strains.   

 

Keywords: Prostate. Sexual transmission. miRNAs. Zika virus Brazilian strain. MR766 strain. 

Zika virus. 
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1. INTRODUÇÃO 

A emergência do vírus Zika (ZIKV) nos últimos anos resultou em um quadro de infecções 

sem precedente em países da América Latina e Caribe, culminando com a sua declaração como 

quadro de emergência em saúde pública global de fevereiro a novembro de 2016 pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) (ORGANIZATION, 2016). Em resposta à declaração da OMS cientistas 

de diversos países começaram a investigar as propriedades do ZIKV e analisaram os casos recentes 

de microcefalia e Síndrome de Guillain-Barré (SGB). Com base em diversos desses estudos a OMS 

concluiu que no surto recente o ZIKV é o agente etiológico da Síndrome congênita do ZIKV e 

provável desencadeador da SGB (ORGANIZATION, 2016).   

Apesar da relação entre o ZIKV e doenças neurológicas só ter sido proposta recentemente, 

o ZIKV foi descrito em 1947, sendo isolado a partir do sangue de um macaco-rhesus sentinela 

(Macaca mulatta), na floresta Zika, Uganda (DICK;KITCHEN; HADDOW, 1952). Os primeiros 

relatos de infecção humana por esse vírus ocorreram nesse mesmo país e na Tanzânia em 1952 

(DICK;KITCHEN; HADDOW, 1952). Nos anos que se seguiram até 2006 os relatos de infecção 

humana por ZIKV foram esporádicos e restritos à países da África e sudeste asiático (PASSI et al., 

2017).  

A primeira epidemia causada pelo ZIKV registrada fora das regiões africanas e asiáticas 

aconteceu na ilha de Yap, Micronésia, em 2007, onde estima-se que cerca de 73% da população 

foi infectada por esse vírus (DUFFY et al., 2009). Posteriormente um segundo grande surto do 

ZIKV aconteceu entre 2013 e 2014 na Polinésia Francesa e foi acompanhado de um aumento 

expressivo de casos de SGB (CAO-LORMEAU et al., 2016). Atualmente, a infecção por ZIKV 

encontra-se emergente no hemisfério ocidental, possuindo casos relatados em vários países (CAO-

LORMEAU et al., 2016; LAZEAR; DIAMOND, 2016; PAN AMERICAN HEALTH, 2018). Um 

desses países é o Brasil, cuja infecção durante o período gestacional tem sido associada a Síndrome 

congênita do ZIKV em neonatos (FERNANDES et al., 2016; YUN; LEE, 2017; FRANCA et al., 

2018).  

O ZIKV é membro do gênero Flavivirus  e junto com outros 2 gêneros constitui a família 

Flaviviridae (YE et al., 2016). Assim como outros Flavivirus, o ZIKV é constituído por um 

genoma de RNA de fita simples de polaridade positiva (YE et al., 2016). Apresenta-se como um 

vírion envelopado, icosaédrico de 40 a 50 nm de diâmetro (Figura 1) (SEVVANA et al., 2018). 
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Seu genoma de aproximadamente 11.000 bases é traduzido na célula hospedeira em uma 

poliproteína viral, a qual é posteriormente processada dando origem a três proteínas estruturais: 

envelope (E), pré membrana/membrana (prM/M) e capsídeo (C); e, pelo menos, sete proteínas não 

estruturais (NS): NS1, NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b, NS5 (Figura 2) (WHITE et al., 2016).  

Figura 1: Reconstrução estrutural do vírion do ZIKV por microscopia eletrônica criogênica. A 

porção esquerda da figura refere-se ao envelope viral, enquanto do lado direito estão representadas 

estruturas internas, como o nucleocapsídeo. 

 

Fonte: (SEVVANA et al., 2018) 
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Figura 2: Representação esquemática do genoma do vírus Zika. As proteínas estruturais, C, prM/M 

e E são demonstradas em preto, enquanto as proteínas não estruturais NS1, NS2a, NS2b, NS3, 

NS4a, NS4b e NS5 estão representadas em azul. Flanqueando cada extremidade do genoma estão 

ilustradas as regiões não traduzíveis 5’ e 3’ (5’-UTR e 3’-UTR). 

 

Fonte: modificado a partir de Ye et al., 2016. 

 

As proteínas estruturais E e M são essenciais para a infecção viral, participando do 

reconhecimento da célula hospedeira, ligação ao receptor de superfície celular e da endocitose 

mediada por receptores para a penetração viral (KAUFMANN; ROSSMANN, 2011; PERERA-

LECOIN et al., 2013). Já as proteínas NS atuam principalmente na replicação do ZIKV, e algumas 

funções ainda precisam ser decifradas. Apesar de ainda não ser totalmente conhecida a função da 

proteína NS1, as evidências disponíveis indicam que ela apresenta um papel inicial na replicação 

de Flavivirus, podendo atuar na formação do complexo de replicação (LINDENBACH; RICE, 

1999; AKEY et al., 2015). A proteína NS2a também participa no processo de replicação viral, e 

especula-se que possa estar associada com a encapsulação do genoma viral (KUMMERER; RICE, 

2002; LEUNG et al., 2008). Já as proteínas NS2b e NS4a são co-fatores para a atividade da NS3, 

modulando sua função de helicase (MURRAY;JONES; RICE, 2008). 

A proteína NS3 é uma enzima multifuncional, pois é uma RNA- helicase além de apresentar 

uma função proteolítica no processamento da proteína estrutural C (MURRAY;JONES; RICE, 

2008). A proteína NS4b, assim como a NS4a, é uma proteína hidrofóbica, e acredita-se que seja 

um componente da replicase (complexo de replicação viral) (CHAMBERS et al., 1990). Já a 

proteína NS5 apresenta papel central na replicação de Flavivirus, pois possui atividades de RNA 

polimerase dependente de RNA e de metiltransferase, essenciais para a síntese de RNA viral e 

adição de CAP no genoma viral (MURRAY;JONES; RICE, 2008).    

O processo de infecção viral se inicia com a adsorção do ZIKV à uma célula suscetível pela 

interação de glicoproteínas da superfície viral com receptores da superfície celular, culminando 
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com a internalização do vírus em vesículas revestidas por clatrina, por meio de endocitose mediada 

por receptores. Posteriormente, uma mudança no pH interno endossomal resulta em mudanças 

conformacionais no vírion e liberação do genoma viral no citoplasma da célula hospedeira. O 

genoma de polaridade positiva do ZIKV é então traduzido em uma poliproteína precursora por 

meio de enzimas virais e celulares.  Modificações co-traducionais e pós-traducionais originam as 

3 proteínas virais estruturais e 7 proteínas não-estruturais. A replicação do genoma do ZIKV ocorre 

em vesículas, iniciando-se pela síntese de intermediários de replicação (RNA fita simples de 

polaridade negativa), que será utilizado como molde para a síntese de novos genomas de polaridade 

positiva, que deverá compor novos vírions. Após a síntese de todos os componentes virais, a 

montagem dos novos vírions ocorre na superfície do retículo endoplasmático, seguida por 

brotamento. Seguindo a rota secretora da célula hospedeira, os novos vírions dirigem-se à rede 

trans-Golgi, onde sofrem maturação e posteriormente são liberados da célula hospedeira por 

exocitose (Figura 3)  (WHITE et al., 2016).
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Figura 3: Representação esquemática do ciclo de vida do ZIKV. 

 

Fonte: modificado a partir de (White et al., 2016) 

 

A forma mais comum de transmissão do ZIKV ocorre por meio da picada de mosquitos do 

gênero Aedes (AGUMADU; RAMPHUL, 2018). Recentemente novas evidências sugerem novas 

vias de transmissão do ZIKV: perinatal (BESNARD et al., 2014), contato sexual entre homem e 

mulher (RUSSELL et al., 2017), entre homens (DECKARD et al., 2016) e transfusão de sangue 

(MUSSO et al., 2014; MARANO et al., 2016). Estas vias de transmissão elevam o risco de 

epidemias em territórios que não apresentam a presença do vetor artrópode. A maioria das pessoas 

infectadas com ZIKV não apresentam sintoma algum, mas esses quando presentes assemelham-se 

aos de outras arboviroses filogeneticamente próximas, sendo os mais comuns febre, dores 

musculares, erupções cutâneas, dores de cabeça, vermelhidão nos olhos e dores articulares (DIAS 

et al., 2018). 

A partir de amostras isoladas das infecções na África e Ásia por ZIKV foram identificadas 

3 linhagens geneticamente e geograficamente distintas desse vírus: do leste africano, do oeste 

africano e asiática (FAYE et al., 2014). A recente emergência do ZIKV nas Américas resultou em 

novas análises filogenéticas, as quais revelaram que as cepas circulantes na América Latina 



26 
 

derivaram-se das cepas asiáticas e constituem dentro dessa linhagem, um novo clado americano 

(YE et al., 2016).  

A epidemia de infecções pelo ZIKV tem se espalhado rapidamente pelo hemisfério 

ocidental. A Organização Pan Americana da Saúde (OPAS) registrou 223.477 casos autóctones de 

ZIKV , dos quais 61% ocorreram no Brasil no período entre 2015 e janeiro de 2018 (PAN 

AMERICAN HEALTH, 2018). Neste mesmo período também foram registrados 3.720 casos da 

síndrome congênita associada com a infecção pelo ZIKV, dos quais 79% acometeram fetos 

brasileiros, enquanto que os casos restantes aconteceram em países da América do Norte, América 

Latina, Caribe e Caribe não latino (PAN AMERICAN HEALTH, 2018).  

Estudos com o ZIKV tem relatado um amplo tropismo tecidual e celular desse vírus (CHAN 

et al., 2016; MINER; DIAMOND, 2017). O RNA viral tem sido isolado a partir de tecido cerebral 

fetal (MLAKAR et al., 2016), placenta (BHATNAGAR et al., 2017; REAGAN-STEINER et al., 

2017), tecido ocular, útero, vagina, testículo e fluídos corporais humanos (MINER; DIAMOND, 

2017). A presença do vírus nesses tecidos tem estimulado estudos que ajudam a explicar a relação 

entre a infecção por ZIKV e microcefalia (GARCEZ et al., 2016), onde foram sugeridos potenciais 

rotas de transmissão perinatal (TABATA et al., 2016) e alertado para a persistência desse vírus nos 

sistemas reprodutores (BARZON et al., 2016; MOREIRA et al., 2017). 

Além da grande preocupação da relação do ZIKV com o sistema neural, a sua relação com 

o sistema reprodutor humano também tem sido alvo de diversos grupos de pesquisas que estão 

estudando o potencial do vírus em se replicar no sistema urogenital masculino. Essa problemática 

surgiu a partir do isolamento do RNA viral a partir de urina e sêmen de homens infectados pelo 

ZIKV (PAZ-BAILEY et al., 2018). Adicionalmente, o RNA desse vírus também tem sido 

encontrado no sêmen de homens assintomáticos (MUSSO et al., 2017) e sintomáticos (MANSUY 

et al., 2016; TURMEL et al., 2016; JOGUET et al., 2017) para a febre do Zika. Essa persistência 

e presença indica que tecidos urogenitais humanos são potenciais reservatórios do ZIKV.  

Até o momento os principais órgãos do sistema reprodutor masculino inferidos como 

potenciais reservatórios e repositores do ZIKV são os testículos e a próstata (STASSEN et al., 

2018). A infecção por ZIKV levou a danos testiculares resultando em risco de infertilidade em 

ratos (GOVERO et al., 2016; MA et al., 2016) e um estudo in vitro demonstrou que esse vírus 

infecta células de Sertoli, sendo esse um importante passo para estabelecer a infecção persistente 

nesse órgão (SIEMANN et al., 2017). Além disso foi relatado que células prostáticas estromais 
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humanas são suscetíveis e permissivas ao ZIKV, produzindo partículas infecciosas de forma 

significante (CHAN et al., 2016; SPENCER et al., 2018). 

Estudos clínicos relataram a persistência do RNA do ZIKV por um pouco mais do que um 

mês na urina e até 370 dias no sêmen de pacientes infectados (BARZON et al., 2016; BARZON et 

al., 2018). Outro estudo com homens vasectomizados infectados com ZIKV revelaram a presença 

desse vírus em amostras de sêmen, apoiando a hipótese de que um órgão mais distal, como a 

próstata, é também um possível sítio de replicação para esse vírus no sistema reprodutor humano 

(ARSUAGA et al., 2016; FROESCHL et al., 2017). 

Não obstante todas as questões que ainda precisam ser respondidas sobre o ZIKV e sua 

relação com o sistema reprodutor, alguns estudos tem observado que diferentes cepas do ZIKV 

podem apresentar diferentes padrões de infectividade e induzir respostas celulares diferentes. 

Demonstrou-se que cepas africanas do ZIKV (ZIKVAF) apresentam maior infectividade e 

replicação em células-tronco neurais do que uma cepa asiática (ZIKVAS). As cepas africanas 

induziram uma maior taxa de morte celular e resposta antiviral em comparação com a cepa ZIKVAS 

(SIMONIN et al., 2016). Já um estudo em ratos observou que cepas ZIKVAF induzem danos mais 

graves à estrutura testicular do que cepas ZIKVAS (GOVERO et al., 2016). Esses resultados 

sugerem que diferentes cepas podem conduzir a diferenças fisiopatológicas e moleculares durante 

a infecção por ZIKV.  

Entre as moléculas que podem ser analisadas para evidenciar diferença na resposta celular 

estão os microRNAs (miRNAs), pequenos RNAs não codificantes que regulam pós-

transcricionalmente a expressão gênica e cujas funções estão associadas à vários processos 

celulares (BARTEL, 2004). Os miRNAs podem se originar por diversas vias, sendo a mais comum 

a via canônica, a qual envolve a transcrição do miRNA a partir do gene codificante, sua maturação 

e incorporação no complexo de silenciamento induzido por RNA (RISC, do inglês RNA-induced 

silencing complex) (KIM;HAN; SIOMI, 2009). 

O loci genômicos de miRNAs são variáveis, de forma geral encontram-se isolados ou 

agrupados em regiões intergênicas ou em íntrons e éxons de genes codificantes (PEREIRA, 2015). 

A transcrição desses genes é feita pela RNA polimerase II, originando uma molécula com estrutura 

de “stem-loop” denominada miRNA primário (pri-miRNA). Posteriormente essa molécula é 

processada pela enzima Drosha juntamente com a proteína DGCR8 (DGCR8 microprocessor 

complex subunit), as quais clivam o pri-miRNA em um miRNA precursor (pre-miRNA), em forma 
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de “hairpin”. Essas etapas iniciais ocorrem no núcleo celular e a próxima etapa do processamento 

envolve a exportação do pre-miRNA para o citoplasma. Esse transporte é feito por um complexo 

constituído pela proteína Exportina 5 (Exp5) e pela proteína nuclear Ran de ligação a GTP (Ran-

GTP) e ocorre através de poros nucleares (PEREIRA, 2015). 

Uma vez no citoplasma, o pre-miRNA é liberado do complexo após hidrolisação de GTP, 

e é posteriormente clivado pela enzima Dicer, originando um duplex de miRNA. A formação do 

complexo RISC ocorre em sequência, e envolve a ação de diversas proteínas. Em células humanas, 

Dicer que porta o duplex de miRNA é recrutada junto com a proteína Argonauta 2 (AGO2) pela 

proteína TARBP (TARBP subunit of RISC loading complex), formando o complexo RLC - 

complexo de carregamento de RISC (do inglês, RISC-loading complex). RLC atua transferindo o 

duplex de miRNA de Dicer para AGO2, formando miRISC. Há ainda certa controvérsia em como 

ocorre a escolha da fita guia que constituirá RISC, mas acredita-se que a fita do duplex de miRNA 

que apresenta uma relativa instabilidade na porção 5’ é selecionada como fita guia, enquanto a 

outra fita, a fita passageira, é degradada. Entretanto, ambos os membros do duplex podem se 

associar a RISC e serem funcionais. Assim RISC constitui-se por uma proteína AGO (1-4) e a fita 

guia de miRNA, figura 4 (PEREIRA, 2015). 
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Figura 4: Representação esquemática da via canônica de biogênese de miRNA.

 

Fonte: modificado a partir de (WINTER et al., 2009).  

 

Diante da ampla gama de moléculas precursoras até se alcançar o miRNA maduro, 

convencionou-se uma nomenclatura própria para a designação de cada estrutura. Os loci genômicos 

codificantes de miRNAs são abreviados pelo prefixo MIR, em itálico, enquanto que os pre-

miRNAs recebem o mesmo prefixo, exceto pela grafia em itálico. Já as formas maduras são 

designadas pelo prefixo miR. Ainda, um prefixo de três letras precedendo o termo miR, refere-se 

a espécie, desse modo, “hsa-miR” refere-se a forma madura de miRNAs em Homo sapiens. Outra 

convenção foi adotada após se observar que ambas as fitas do duplex podem se ligar a RISC e 

exercer sua função. Desse modo, o sufixo “-5p” ou “-3p” indica a extremidade do pre-miRNA da 

qual se originou a forma madura. Assim, o miRNA hsa-miR-142-3p é originado a partir da 

extremidade 3’ da molécula precursora, enquanto o hsa-miR-142-5p origina-se da extremidade 5’ 

(PEREIRA, 2015).     
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Os miRNAs regulam pós-transcricionalmente a expressão gênica. Sua regulação pós-

transcricional ocorre principalmente por meio da ligação de sequências complementares dos 

miRNAs, denominadas seed à região 3’UTR do RNA mensageiro (mRNA) (BARTEL, 2004). A 

regulação dos miRNAs pode ocorrer por diversos mecanismos, como: inibição da tradução 

(PILLAI et al., 2005; CHENDRIMADA et al., 2007), desestabilização do transcrito-alvo (LLAVE 

et al., 2002; BEHM-ANSMANT et al., 2006), silenciamento transcricional (WU et al., 2010; 

YOUNGER; COREY, 2011), promoção da transcrição (ZHANG;FAN;GENG; et al., 2014; 

ZHANG;FAN;ZHANG; et al., 2014) e intensificação da tradução (VASUDEVAN;TONG; 

STEITZ, 2007; OROM;NIELSEN; LUND, 2008). Por esses mecanismos os miRNAs exercem 

papéis regulatórios em diversos processos biológicos, como organogênese, proliferação e 

diferenciação celular, apoptose, neurogênese, resposta imunológica e tumorigênese (BARTEL, 

2004), tornando-se assim, uma importante molécula para estudo. 

Além das suas funções regulatórias os miRNAs também estão envolvidos na infecção viral 

e na modulação da resposta da célula hospedeira (BAVIA et al., 2016). Estudos têm demonstrado 

que durante a infecção com Flavivirus as células hospedeiras podem alterar sua expressão de 

miRNAs envolvidos em funções fisiológicas e estabelecer um quadro antiviral (BAVIA et al., 

2016). A alteração no perfil celular de miRNAs humanos em resposta à infecção viral pode ser 

resultado de duas diferentes tentativas: uma atuação da resposta imune inata da célula a fim de 

inibir a replicação do vírus ou uma estratégia viral a fim de induzir um ambiente intracelular mais 

favorável à sua replicação (UMBACH; CULLEN, 2009).  

Estudos que visam correlacionar o perfil de miRNAs celulares com a infecção por 

Flavivirus tem sido amplamente relatados. A infecção com West Nile virus mostrou-se capaz de 

induzir a expressão do miR-532-5p em células renais, sendo um importante regulador da atividade 

antiviral, inibindo a replicação desse vírus (SLONCHAK et al., 2015). De forma similar, o miR-

30e apresentou atividade antiviral em células cervicais (HeLa) e pleurais (U937), inibindo a 

replicação do vírus da dengue, DENV (ZHU et al., 2014). Em células hepáticas (Huh7) o DENV-

2 alterou a expressão de 9 miRNAs em diferentes tempos pós infecção, alguns dos quais estão 

envolvidos com a resposta antiviral da célula (ESCALERA-CUETO et al., 2015). De uma forma 

geral a infecção por Flavivirus induz a um aumento na expressão de grupos diversos de miRNAs, 

resposta associada a ativação de atividades antivirais das células hospedeiras. 
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A infecção por ZIKV alterou o perfil de expressão de miRNAs em astrócitos humanos. A 

infecção resultou na modulação de miRNAs que participam de processos relacionados ao ciclo de 

vida viral, ciclo celular, transcrição viral, resposta imune inata e processos virais (KOZAK et al., 

2017). Além disso a infecção por ZIKV em células de fígado, pulmão e rim alterou a expressão de 

genes codificadores de proteínas chaves na via dos miRNAs, como AGO2 que participa da 

formação do complexo de indução de silenciamento, além de DICER e DROSHA, que são 

proteínas chaves no processo de maturação dos miRNAs (FERREIRA et al., 2018). Entretanto, 

desconhecem-se quais miRNAs possuem sua expressão alterada devido à infecção pelo ZIKV em 

células prostáticas e se a infecção por cepas de linhagens distintas desse vírus modula 

diferencialmente o perfil de miRNAs celulares.  

2. OBJETIVOS 

O presente trabalho teve como objetivos analisar in vitro a suscetibilidade, permissividade 

e o perfil de miRNAs celulares de células humanas epiteliais de próstata (células PNT1A) à 

infecção pelas cepas africana, ZIKVMR766 e brasileira, ZIKVBR do vírus Zika e analisar, in silico, os 

genes alvos destes miRNAs e as vias nas quais eles estão envolvidos.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As células prostáticas epiteliais humanas foram suscetíveis e altamente permissivas à 

infecção por ZIKV e não demonstraram suscetibilidade ou permissividade diferencial a cepa 

clássica africana do ZIKV, MR766 e a uma cepa brasileira, ZIKVBR. A análise do perfil de miRNAs 

celulares em células prostáticas humanas sugere que diferentes cepas do vírus Zika podem regular 

diferencialmente a expressão de miRNAs celulares, o que pode estar associado com os diferentes 

fenótipos de infecção relatados para cepas africanas e asiáticas do ZIKV. Além disso, 10 miRNAs 

celulares foram modulados exclusivamente após infecção pela cepa ZIKVBR, sugerindo que esse 

vírus pode modular diferentes alvos celulares em relação a cepas africanas. O nível de expressão 

do miR-150-5p foi diferencialmente modulado após infecção pelas cepas do ZIKV analisadas, o 

que sugere que esse miRNA pode apresentar uma importante função na infecção por cepas distintas 

do ZIKV.  

Análises in silico sugerem que a cepa brasileira do Zika vírus pode afetar vias hospedeiras 

envolvidas na sobrevivência celular, resposta inflamatória, imunidade e proliferação celular. Por 

fim, nossos resultados indicam que a próstata é um potencial órgão para atuar como reservatório e 

repositório viral no sistema genital masculino durante a infecção pelo ZIKV, e que seu perfil de 

miRNAs celulares é diferencialmente modulado após infecção por cepas distintas desse vírus. 

Estudos adicionais são necessários para compreender o impacto de diferentes linhagens do Zika 

vírus na regulação de miRNAs celulares e expressão gênica no sistema reprodutor humano. 

 

Nota: "As opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações expressas neste material são de 

responsabilidade dos autores e não necessariamente refletem a visão da FAPESP". 
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