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INTRODUÇÃO 

Para gerar antígenos capazes de induzir resposta imune 
protetora, é necessário antes estabilizar a apresentação/
conformação destes epítopos vacinais e de diagnóstico, 
utilizando proteínas carreadoras solúveis como suporte para 
as suas estruturas secundárias e terciárias. 

ZIKV/FLCP 
(FL = fusion loop) 

ZIKV/EnvCP 
(CP = carrier protein) 

Epítopos imunorreativos 
da proteína do Envelope 

do Vírus Zika (ZIKV) 

Engenharia computacional: Dr. 
Carlos Cruz, IAM-FIOCRUZ 

Engenharia de proteínas utilizando carreadores 

Perspectivas: Iremos identificar epítopos únicos de ZIKV para repetir a 
estratégia de engenharia de proteínas carreadoras.	  

Nossa estratégia para desenho de proteínas com funções biológicas melhoradas 
funcionou. 

Contudo, o epítopo escolhido apresenta alta similaridade com NS1 de DENV. 

CONCLUSÃO 

RESULTADOS 

A proteína ZIKV/EnvCP é reconhecida por anticorpos em soros de indivíduos 
infectados com ZIKV 
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METODOLOGIA 

Síntese das 
sequências otimizadas 
de DNA ZIKV/EnvCP e 

ZIKV/FLCP 

Clonagem em vetor de 
expressão procariótica 

(pRSET A) 

Expressão de proteínas 
em E. coli e purificação 
por cromatografia de 
afinidade (AKTA pure) 

Avaliação do grau de 
pureza das proteínas 

recombinantes por 
eletroforese em gel de 

poliacrilamida 

Avaliação da 
imunorreatividade por 

Enzyme-Linked 
Immunoabsorbent Assay 

(ELISA) 

Confirmação das 
clonagens por digestão 

com enzimas de 
restrição e migração 

eletroforética 

Medição das constantes de afinidade 
entre as proteínas recombinantes e os 

respectivos anticorpos em soro humano 
por termoforese em microescala 

A proteína ZIKV/EnvCP não é capaz de discriminar as infecções por ZIKV e DENV 


