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O Mayaro vírus (MAYV) é um arbovírus do gênero Alfavírus, 
família Togaviridae, e o agente etiológico da febre do Mayaro, 
uma doença febril aguda, clinicamente semelhante à Dengue e 
Chikungunya. O MAYV é um vírus emergente e possui um ciclo 
principalmente enzoótico com participação de primatas não-
humanos e de mosquitos da espécie Haemagogus janthinomys. 
Apesar de ser uma arbovirose silvestre, muitos casos e surtos 
em áreas periurbanas já foram relatados para esta doença, 
aumentando a preocupação e vigilância epidemiológica1, uma 
vez que o principal vetor urbano, o Aedes aegypti, possui 
capacidade para transmissão deste vírus2,3. A urbanização do 
MAYV poderia trazer um sério problema de saúde pública. Uma 
das possíveis estratégias para o controle da transmissão do 
MAYV seria o uso de mosquitos Ae. aegypti transfectados com a 
bactéria Wolbachia  (linhagem wMel)4, como vem sendo utilizado 
para dengue, Zika e chikungunya (www.worldmosquito.org). O 
objetivo principal deste estudo foi caracterizar a participação de 
diferentes vias de resposta imune do Ae. aegypti em resposta à 
infecção pelo MAYV.  

INTRODUÇÃO Aqui observamos, em mosquitos da linhagem Br, aos 7dpi, um aumento na 
expressão de Dome nos grupos que receberam alimentação infectiva (MAYV x 
Sacarose 10% P<0,0001; MAYV x Mock P=0,0223) Figura 1. Possivelmente, o 
aumento observado na expressão deste gene se deveu ao aumento da carga 
viral no vetor indicando que a via JAK/STAT poderia estar participando no 
controle da infecção por MAYV. Por sua vez, comparando as linhagens Br e 
wMel_Br, mosquitos contendo a cepa wMel de Wolbachia apresentaram um 
aumento significativo na expressão do gene Dome aos 7 dpi em comparação aos 
mosquitos selvagem nos grupos sacarose 10% (P=0,0349) e Mock (P<0,0001) 
Figura 2.  

Por restrição de espaço, somente os resultados de um gene 
(Dome), serão apresentados e discutidos. A via de sinalização 
JAK/STAT é uma via conservada que regula vários processos de 
desenvolvimento assim como imunidade antiviral tanto em 
mamíferos quanto em insetos. Trabalhos anteriores já 
demonstraram a atividade antiviral de JAK/STAT em mosquitos 
Ae. aegypti. Jupatanakul e colaboradores demonstraram a 
correlação entre o receptor de membrana Dome e a infecção por 
DENV2, onde a super-expressão de Dome levou à diminuição da 
carga viral5. De forma semelhante, via silenciamento do gene 
PIAS, Souza-Neto e colaboradores demonstraram a participação 
da via JAK/STAT contra a infecção por DENV no intestino médio.  
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CARACTERIZAÇÃO DA RESPOSTA IMUNE DO VETOR Aedes aegypti À INFECÇÃO POR MAYARO VÍRUS 

METODOLOGIA 
Foram utilizadas 2 linhagens de Ae. aegypti - selvagem 
(mosquitos de campo coletados no Rio de Janeiro) e wMel 
(linhagem de mosquitos transfectados com a cepa wMel_Br da 
bactéria Wolbachia). Ambas as linhagens receberam três 
tratamentos diferentes: sacarose 10%, sangue sem MAYV 
(Mock) e sangue com MAYV (MAYV). Amostras dos mosquitos 
foram coletadas aos 2, 4 e 7 dias após a infecção,  seguindo-se 
pela extração do RNA total e síntese do cDNA. Em seguida, 
foram analisados, via qPCR, o perfil de expressão de genes da 
via Toll (Cactus e Rel1), Imd (Caspar e Rel2), JAK/STAT (Dome e 
Socs) e da via do RNA de interferência (Ago2).  
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Figura 1: níveis de expressão do gene Dome em mosquitos Br.  

Figura 2:  níveis de expressão do gene Dome em mosquitos Br e wMel_Br.  
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Aqui demonstramos de forma inédita que a presença da cepa wMel de 
Wolbachia em Ae. aegypti pode levar a um aumento tardio da expressão de 
Dome, principalmente após a alimentação sanguínea, conferindo assim uma pré-
ativação do sistema imune do vetor o que poderia contribuir para criar um 
ambiente refratário à infecções por arboviroses.  


