
 INTRODUÇÃO 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  METODOLOGIA 

CONCLUSÃO 
AGRADECIMENTOS 

Localização subcelular diferenciada da 
 proteína VP3 do AGV2 em células tumorais e em 

normais e sua relação com a função pró-
apoptótica seletiva 

Referências Bibliográficas 

MODALIDADE 
DE BOLSA PIBIC-CNPq 

     Aos colegas e orientadores do Laboratório de Virologia 
da UFRGS e ao suporte financeiro: 

[1] dos Santos HF et al. Variants of the recently discovered avian gyrovirus 2 are detected in Southern Brazil and 
The Netherlands. Veterinary Microbiology, 2012;155:230-36.  
[2] Hough KP, Rogers AM, Zelic M, Paris M, Heilman DW. Transformed cell-specific induction of apoptosis by 
porcine circovirus type 1 viral protein 3. J Gen Virol. 2015 
[3] LOS, M. et al. Apoptin, a tumor-selective killer. Biochimica et Biophysica Acta, 2009;v. 1793, p. 1335-1342. 
[4] Noteborn MHM. Apoptin acts a tumor-specific killer: potentials for an anti-tumor therapy. Cellular and 
Molecular Biology, 2005;51:49–60.  
(5) Rijsewijk FAM et al. Discovery of a genome of a distant relative of chicken anemia virus reveals a new member 
of genus Gyrovirus. Archives of Virology, 2010;156:1097-1100. 
 

Titulação Inoculação Ensaio de 
MTT 

Teste 
estatístico 

     A capacidade pró-apoptótica seletiva da proteína Apoptina do vírus da anemia infecciosa das galinhas (CAV) é evidenciada por 
diversos estudos, e está diretamente relacionada com sua localização subcelular. Sabe-se que em células normais tal proteína é 
direcionada para o citoplasma, onde é degradada; já em células tumorais, em que sua atividade apoptótica é desencadeada, a 
Apoptina permanece no núcleo. 
     O girovírus aviário 2 (AGV2) codifica uma proteína homóloga à Apoptina do CAV, denominada VP3. Devido à alta similaridade 
entre os domínios dessas duas proteínas, torna-se relevante investigar se a VP3 do AGV2 possui as mesmas propriedades da 
proteína Apoptina do CAV. 
   

 OBJETIVOS 
     Analisar a localização subcelular da proteína VP3 do girovírus aviário, AGV2, em células humanas normais e tumorais, 
utilizando-se um sistema adenoviral de expressão. 

Fig 02: Imunofluorescência marcando VP3-AGV2.  Células tumorais (A549) e 
normais (MRC-5) transduzidas com adenovírus recombinante. A proteína VP3 do 
AGV2 foi marcada com anticorpo conjugado com fluoresceína, e o núcleo corado 
com Hoechts. Nas células  tumorais, a proteína se acumulou no núcleo, enquanto 
que nas células normais foi encontrada  no citoplasma, mas também  no núcleo. 

     Com base nos testes realizados, foi possível verificar que 
a VP3 do AGV2 possui um padrão de localização celular 
diferenciado em células tumorais e normais humanas. Essa 
distribuição pode, assim como ocorre com a Apoptina do 
CAV, estar relacionada com sua atividade oncolítica. Para 
esclarecer tal propriedade, mais experimentos serão 
realizados. 

      

Fig 01: Esquema demonstrando a metodologia aplicada no presente estudo. Três 
variantes da VP3-AGV2 (VP3-T, VP3-SM e VP3-N1) foram recombinadas em um 
sitema adenoviral e transfectadas em células HEK 293A. Após, células normais 
(MRC-5) e tumorais (A549) humanas foram transduzidas com o vírus recombinante 
. Passadas 24 horas de incubação, foi realizada uma imunofluorescência com 
anticorpo secundário conjugado com fluoresceína, e a localização subcelular da 
VP3-AGV2 foi visualizada em microscópio confocal com fluorescência. 
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     A proteína VP3 do AGV-2 expressa pelo sistema 
adenoviral foi detectada somente no núcleo das células 
A549. Em MRC-5, a VP3 foi detectada preferencialmente 
no citoplasma, mas também foi encontrada no núcleo 
celular (Fig. 02). De acordo com esses resultados, a VP3 do 
AGV-2  apresenta uma distribuição distinta da distribuição  
da Apoptina em células não tumorais. Observação 
semelhante foi feita com relação à VP3 de outro circovírus, 
o circovírus de suínos (PCV2), embora a exata razão para 
esse comportamento não seja ainda conhecida. 
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