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Diversos casos de infecção por ZIKA vírus 

(ZIKV) em 2015 indicaram evidente 

associação  entre infecção e o nascimento de 

bebês com microcefalia. No entanto, a relação 

entre ZIKV e a resposta imune materna 

durante a gravidez, não é bem compreendida. 

O receptor  Toll-like 3 reconhece moléculas de 

dsRNA viral extracelular, e foi associado a 

infecção por ZIKV. Este trabalho tem como 

objetivo determinar polimorfismos de 

nucleotídeo único (SNPs) no gene TLR3 que 

podem causar alterações funcionais e 

estruturais na proteína. 

   INTRODUÇÃO 

Predição in silico do impacto estrutural/ 

funcional dos polimorfismos não sinônimos 

através do dbNSFP v3.5. 

Foram utilizados quinze algoritmos:  

SIFT, PolyPhen2-HDIV, LRT, Mutation Taster, 

Mutation Assessor, FATHMM, PROVEAN, 

VEST3, Meta-SVM, Meta-LR, M-CAP, REVEL, 

CADD, DANN, fathmm-MKL.   

dbNSFP  

Maior pontuação (somatório do  binário) indica 

maior chance do polimorfismo causar impacto 

funcional/estrutural   

Score máximo = 15 (total de algoritmos)  

Baseado no sistema binário de classificação nosso 

estudo possibilitou a identificação do grau de 

deleteriedade de variações encontradas no gene 

TLR3, e as possíveis consequências na estrutura e 

função da proteína. Análises in silico de docking e 

dinâmica molecular, atrelados a análises experimentais 

futuras poderão determinar se esse polimorfismo  pode 

está relacionado a infecção por ZIKV.  

 

O SNP p.Leu532Pro (rs774695261) obteve o mais 

elevado grau de impacto funcional/estrutural, binário 

no valor de quinze. Este SNP está localizado no 

domínio endossomal, local de reconhecimento do 

material genético, e posicionado na LRR 19. É um 

aminoácido conservado entre os vertebrados, 

possuindo um decréscimo na variação de 

hidrofobicidade (0.943-0.711). O SNP p.Leu412Phe 

(rs3775291), foi um dos encontrados na literatura, 

relacionado a infecções virais no sistema nervoso, 

obteve o binário oito. De acordo com as análises do 

estudo, os binários mais elevados foram: quinze, 

catorze e treze, encontrados em um, dez e vinte 

polimorfismos, respectivamente. 
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Distribuição dos 

polimorfismos de 

acordo com os 

domínios do TLR3.  

Polimorfismo com efeito deletério no algoritmo = 1 

Polimorfismo com efeito neutro no algoritmo = 0 

Dentre os 361 polimorfismos avaliados, apenas 

um foi estudado, pois apresentou o binário mais 

elevado.  
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