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VIROLOGIA

As partículas virais do ZIKV são esféricas, envelopadas e
medem entre 40 e 60nm de diâmetro. Possuem genoma de
RNA de cadeia linear simples e polaridade positiva, o qual
codifica uma poliproteína matriz, que é processada em três
proteínas estruturais: proteína do capsídeo (C), precursor da
glicoproteína de membrana (prM) e proteína de envelope (E)
e 7 proteínas não estruturais (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A,
NS4B e NS5)2. A entrada do ZIKV nas células alvo
(fibroblastos, queratinócitos e iDCs) é permitida pela ativação
de fatores de adesão e de entrada nas células, tais como a
lectina tipo C DC-SIGN, que se liga a glicanos N-ligados da
proteína E viral, e moléculas das famílias TIM e TAM, que se
ligam a resíduos de fosfaditilserina expressos na membrana
do vírion1. A internalização do vírus acontece por endocitose
mediada por proteínas do tipo clatrinas, as quais formam
vesículas endocíticas. Em seguida, a glicoproteína (E) sofre
uma série de alterações conformacionais em decorrência do
baixo pH endossomal, o que possibilita a fusão entre a
membrana viral e a membrana endossomal e a liberação do
nucleocapsídeo para dentro do citosol. Após a decapsidação,
o genoma de RNA é liberado, tornando-se disponível para a
tradução1.

O vírus Zika (ZIKV) é um arbovírus pertencente à família
Flaviviridae, sendo transmitido por mosquitos do gênero
Aedes, especialmente pela espécie Aedes aegypti. Sua
descoberta se deu em 1947 na floresta Zika, em Uganda.
Desde então, casos esporádicos foram relatados e confinados
às regiões da África e da Ásia até que, no início século XXI o
vírus emergiu em diferentes lugares do mundo, causando três
grandes surtos consecutivos: na Ilha de Yap (2007), na
Polinésia Francesa (2013) e no Brasil (2015), de onde se
espalhou para outros países do continente americano. Até o
momento, três linhagens circulantes são conhecidas: duas
africanas e uma asiática. Além da sua transmissão vetorial,
pode haver a transmissão vertical, por contato sexual ou por
transfusão de sangue2.

INTRODUÇÃO

A infecção pelo ZIKV resulta na ativação de receptores de
reconhecimento de padrões (PRRs) da imunidade inata tais como TLR3,
RIG-1 e MDA-5 e a detecção dos PAMPs virais por estes PRRs impulsiona
vias bioquímicas de sinalização que resultam na ativação de fatores de
transcrição como o IRF-7, o qual, por sua vez, estimula a produção de
interferons do tipo I e do NF-кB, que estimula a produção de citocinas
inflamatórias1. O IFN-I atua nas células, induzindo um estado antiviral.
Apesar da ativação do TLR3, a expressão de IFR-3 parece ser inalterada1.
Além disso, o vírus não induz uma forte estimulação de células
dendríticas e acionam as células NK mais pela produção de citocinas do
que por sua ação citotóxica3. Sobre a resposta imune adaptativa, o ZIKV
estimula uma forte resposta humoral, com produção de anticorpos
neutralizantes, e promove a ativação tanto dos linfócitos TCD4+, os quais
induzem uma produção múltipla de citocinas, como dos linfócitos TCD8+
que apresentam elevada proporção de células de memória.
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Figura 1. Mecanismo de entrada do ZIKV nas células.

Fonte: Autora, 2017.

Figura 2. Reconhecimento do ZIKV por PRRs citosólicos.

Fonte: Autora, 2017.

A infecção pelo ZIKV é frequentemente assintomática, mas os casos
sintomáticos são de natureza autolimitada e caracterizados pelo
aparecimento de exantema maculopapular, hiperemia conjuntival, mialgia,
atralgia e febre branda. Entretanto, complicações envolvendo o sistema
nervoso, como a Síndrome de Guillain-Barré (SGB) e a microcefalia em
recém-nascidos, tem sido associadas à infecção pelo ZIKV. O método
diagnóstico preconizado é o diagnóstico molecular, uma vez que a
possibilidade de reação cruzada dos testes sorológicos comprometem a
veracidade dos resultados.
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