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A infecção pelo vírus Zika (ZIKV) está associada ao desenvolvimento de 

complicações neurológicas graves, como a síndrome de Guillain-Barré e a 

síndrome da Zika congênita. Os mecanismos imunopatogênicos que 

contribuem para o desenvolvimento de tais manifestações são 

parcialmente compreendidos. Anticorpos antidengue (anti-DENV) reagem 

de forma cruzada com o ZIKV e favorecem a formação de 

imunocomplexos (IC) que facilitam a entrada do ZIKV nas células e 

aumentam a infectividade viral por meio de um mecanismo conhecido por 

Antibody-dependent enhancement (ADE). Esse estudo teve como objetivo 

caracterizar ICs com capacidade de mediar ADE ou neutralizar a infecção 

do ZIKV, por ensaios in vitro.  

INTRODUÇÃO 

Os ensaios foram realizados em amostras sorológicas bem caracterizadas 

oriundas de diferentes estudos conduzidos na cidade do Recife . Os ICs, 

em sua forma associada (aIC) e dissociada (dIC), após tratamento com pH 

ácido, foram caracterizados quanto à presença de anticorpos anti-proteína 

do envelope (E) do ZIKV por meio de ensaio enzimático (ELISA). Os títulos 

de anticorpos foram estimados por regressão não-linear, transformados 

para a escala logarítmica (log10) e comparados utilizando teste não-

paramétrico (Kruskal-Wallis). A proporção de ICs foi obtida pela fórmula: 

IC=[(dIC-aIC)/dIC].  

CARACTERIZAÇÃO DE IMUNOCOMPLEXOS MEDIADORES DE NEUTRALIZAÇÃO OU 

IMUNOAMPLIFICAÇÃO DA INFECÇÃO DO ZIKA VÍRUS IN VITRO 
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 ICs mediadores de ADE do ZIKV possuem em sua composição 

elevados níveis de anticorpos com capacidade de reconhecer a 

proteína E do ZIKV em sua forma nativa (dissociada); 

 Relevância na produção de testes diagnósticos, indicando que a 

elaboração dos mesmos com sensibilidade e especificidade para o 

ZIKV não devem ter como alvo a proteína do envelope viral;  

 Importância para melhor compreensão dos mecanismos associados a 

patogênese da infecção pelo ZIKV. 
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METODOLOGIA 

RESULTADOS 

Anticorpos antidengue mediam aumento da infecção (ADE) do Zika vírus in 

vitro. (Fig.1A). Observou-se correlação positiva entre os títulos de 

anticorpos anti-proteína E de ZIKV mensurados nos ICs em sua forma 

associada e dissociada (r=0.864, p<0.0001) (Fig.1B) Nos soros com 

atividade neutralizante, não houve diferença nos títulos de anticorpos anti-

proteína E nos ICs associados e dissociados (p=0,123). Nos soros com 

capacidade de mediar ADE, os títulos de anticorpos anti-proteína E 

aumentaram significativamente quando os ICs foram dissociados 

(p<0.0001) (Fig.1C). 

A proporção de ICs vírus-anticorpo anti-proteína E foi significativamente 

maior nos soros que mediaram ADE do que naqueles que possuíam 

atividade neutralizante (p=0.0012) (Fig. 2). 
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Figura 1. ADE de ZIKV mediado por anticorpos anti-DENV (A), Título de anticorpos anti-proteína E 

de ZIKV em ICs associados e dissociados (B), e entre amostras com alta capacidade de mediar ADE 

ou neutralização do ZIKV (C).  

Figura 2. Proporção de ICs com a capacidade de se ligar a proteína do E de ZIKV. 
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