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RESUMO

A dengue é uma das doenças virais mais disseminadas no mundo e possui o vírus da dengue (DENV) como agente etiológico. Estima-se que em 
torno de 40% da população mundial viva em áreas de risco de infecção pelo DENV, que é transmitido aos humanos através de mosquitos do 
gênero Aedes. A partícula viral possui estrutura icosaédrica em cujo interior encontra-se uma fita simples de RNA com polaridade positiva. A partir 
desse RNA são codificadas as três proteínas estruturais e as sete proteínas não estruturais do vírus (NS). As proteínas NS desempenham funções 
importantes, algumas ainda não totalmente elucidadas, como no caso da proteína NS1. A NS1 é uma glicoproteína de 46-55 kDa encontrada tanto 
como um homodímero associada à membrana ou como lipoproteína hexamérica em forma de barril solúvel. Além de desempenhar papel no 
processo patogênico, a NS1 é essencial para a síntese de RNA viral. Em estudos anteriores, nosso grupo identificou interações entre a proteína 
NS1 e proteínas de células de fígado humano através de duplo-híbrido e identificou-se a proteína viral como parceira de interação da gliceraldeído 
3-fosfato desidrogenase (GAPDH) e moduladora do metabolismo em altas concentrações de glicose.  No presente estudo avaliamos o papel da 
NS1 no metabolismo de células HUH7.5.1, em condições normais de glicose. Inicialmente analisamos o consumo de oxigênio celular por 
respirometria de alta resolução das células intactas. Através de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) observamos os espectros 1H-1D dos 
metabólitos celulares. Curiosamente, observou-se que a expressão da NS1 em condições de normoglicose não alterou o metabolismo celular. 
Portanto, buscaremos entender melhor o efeito da NS1 em condições normais de glicose, na mitocôndria avaliando através de Western Blotting a 
permeabilidade da membrana marcando porinas, COX IV e VDAC. Através de microscopias confocal observaremos a viabilidade mitocondrial 
utilizando a sonda TMRE, visto que em HIGH glicose as mitocôndrias se fusionam. O mesmo comportamento se confirmado será melhor avaliado 
por microscopia eletrônica.
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