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RESUMO 

 

FAVERO, C. M. Pesquisa e caracterização genética de amostras do Torque teno sus 

virus 1 e 2 circulantes em suínos domésticos do estado de São Paulo e Porco Monteiro 

do Pantanal [Search and genetic characterization of Torque teno sus virus 1 and 2 

circulating in domestic pigs from São Paulo state and Porco Monteiro from Pantanal]. 

2014. 105f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

O Torque teno vírus suíno é classificado como pertencente à família Anelloviridae gênero 

Iotatorquevirus que compreende as espécies: Torque teno sus virus 1a (TTSuV1a) e 

Torque teno sus virus 1b (TTSuV1b); e o gênero Kapatorquevirus que compreende apenas 

a espécie Torque teno sus virus k2 (TTSuVk2). O TTSuV foi identificado como potencial 

agente causador de falhas reprodutivas em porcas, como agente desencadeante nos quadros 

de doenças associadas ao circovírus suíno tipo 2 (PCVAD) e em associação com outros 

agentes como o vírus da síndrome respiratória e reprodutiva dos suínos (PRRSV), vírus da 

influenza suína (SIV) e Mycoplasma hyopneumoniae como co-agentes na manifestação 

clínica do complexo respiratório suíno (PRDC). No presente estudo foi utilizada uma PCR 

direcionada a região não traduzida do genoma viral (UTR), e foi investigado um total de 

391 amostras divididas entre fetos abortados e mumificados, leitões natimortos, soro, fezes 

e pulmão de suínos de dez propriedades localizadas no Estado de São Paulo. Diferenças 

entre as frequências do TTSuV1 e do TTSuVk2 foram comparadas entre amostras de 

porcas com problemas reprodutivos (fetos abortados e mumificados e leitões natimortos), 

diferentes fases da criação de suínos (porcas, leitões da creche e crescimento), leitões 

apresentando ou não diarréia, entre animais da terminação vacinados ou não contra o 

PCV2 e ainda entre amostras positivas e negativas para o PCV2. Amostras positivas de 

pulmão de suíno e um pool de soro de Porco Monteiro do Pantanal foram submetidos a 

uma PCR para amplificação da ORF1 de ambos os gêneros do TTSuV, seguida pela 

clonagem e posterior sequenciamento para reconstrução da filogenia. Foi investigada a 

ocorrência de eventos de recombinação entre as amostras, pressão de seleção e 

propriedades da proteína relacionadas à ligação com anticorpos. O TTSuVk2 foi mais 

presente infectando tanto fetos abortados quanto leitões natimortos. Porcas e leitões da 

creche foram mais frequentemente infectados pelo TTSuV1 enquanto que leitões do 

crescimento pelo TTSuVk2. A coinfecção (TTSuV1 + TTSuVk2 + PCV2) foi mais 

frequente em amostras fecais diarreicas que nas não diarreicas. Animais da terminação 



apresentaram alta frequência de coinfecção (TTSuV1 + TTSuVk2), sendo ainda maior na 

associação com o PCV2. A filogenia construída pelo método neighborjoing baseada na 

sequência da ORF1 revelou existir quatro tipos do TTSuV1 (1a, 1b, 1c e 1d) e sete 

subtipos do TTSuVk2 (2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g) circulantes nas populações de suínos 

domésticos e ferais do Brasil. Entre as estirpes virais circulantes foram detectados eventos 

de recombinação intra-hospedeiro, inter-hospedeiro, intra-genótipo e inter-genótipo. A 

região carboxi-terminal da proteína demonstrou agrupar características relacionadas à 

ligação com anticorpos. Este estudo é o primeiro a caracterizar geneticamente amostras de 

TTSuV circulantes em suínos domésticos e ferais do Brasil e contribui para um melhor 

entendimento sobre a epidemiologia do vírus. 

 

Palavras chave: Torque teno vírus suíno. Diarreia. Vacinação contra o PCV2. Porco 

Monteiro. Recombinação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

FAVERO, C. M. Search and genetic characterization of Torque teno sus virus 1 and 2 

circulating in domestic pigs from São Paulo state and Porco Monteiro from Pantanal 

[Pesquisa e caracterização genética de amostras do Torque teno sus virus 1 e 2 circulantes 

em suínos domésticos do estado de São Paulo e Porco Monteiro do Pantanal]. 2014. 105f. 

Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

The porcine torque teno virus is classified within the Anelloviridae family, genus 

Iotatorquevirus comprising the species: Torque teno sus virus 1a (TTSuV1a) and Torque 

teno sus virus 1b (TTSuV1b). The genus Kapatorquevirus comprises only one species, the 

Torque teno sus virus k2 (TTSuVk2). TTSuV was identified as a potential agent of 

reproductive failure causes in sows, as a trigger agent associated with porcine circovirus 

associated diseases (PCVAD) and in combination with other agents such as porcine 

reproductive and respiratory syndrome (PRRSV), swine influenza virus (SIV) and 

Mycoplasm hyopneumoniae as a co-agent in the clinical manifestation of porcine 

respiratory disease complex (PRDC). In this study, PCR targeting the untranslated region 

(UTR) of the virus genome was used to investigate a total of 391 samples within aborted 

and mummified fetuses, stillborn piglets, serum, feces and lungs of pigs from ten different 

properties located at São Paulo State. Differences between frequencies of TTSuV1 and 

TTSuVk2 were compared among samples of sows with reproductive failure (aborted and 

mummified fetuses and stillborn piglets), different phases of pig breeding (sows, nursery 

and growing piglets), samples from piglets with diarrhea or not, finishing pigs vaccinated 

or not against PCV2 and between positive and negative samples for PCV2. Positive lung 

samples from pigs and a pool of sera from feral pigs were used to PCR amplification for 

the ORF1 of both genera of TTSuV, followed by cloning and subsequent sequencing to 

reconstruct the phylogeny. The occurrence of recombination events among the samples, 

selection pressure and protein-related antibodies binding properties was investigated. The 

TTSuVk2 was more frequent infecting both aborted fetuses as stillborn piglets. Sows and 

nursery piglets were frequently more infected by TTSuV1 while growing piglets by 

TTSuVk2. The coinfection (TTSuV1 + TTSuVk2 + PCV2) was more frequent in diarrheic 

stool samples than in the non-diarrheic. Finishing pigs showed high frequency of 

coinfection (TTSuV1 + TTSuVk2) and and increase of the coinfection in association with 

PCV2. Phylogeny constructed by neighborjoing method based on the ORF1 sequence 



revealed the existence of four types TTSuV1 (1a, 1b, 1c and 1d) and seven subtypes of 

TTSuVk2 (2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g) circulating within populations of domestic and feral 

pigs in Brazil. Among circulating viral strains, intra-host, inter-host, intra-and inter-

genotype recombination events were detected. The carboxy-terminal region of the protein 

showed the have characteristics related with antibodies binding activity. This study is the 

first to genetically characterize samples of TTSuV circulating in domestic and feral pigs 

from Brazil and contributes to a better understanding of the epidemiology of the virus. 

 

Keywords: Torque teno sus virus. Diarrhea. Vaccination against PCV2. Porco Monteiro. 

Recombination.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A carne suína é a proteína animal mais consumida mundialmente. Em 2012 

foram produzidas 104,363 milhões de toneladas de carne suína, sendo que a China foi a 

responsável por 49 % deste total, seguido pela União Européia (22 %), Estados Unidos 

(10 %) e demais países (19 %) (GERVÁSIO, 2013). Deste total, o Brasil foi 

responsável pela produção de 3,49 milhões de toneladas do produto. Atualmente, o país 

representa 10 % do volume exportado de carne suína no mundo, com lucros 

contabilizados de mais de US$ 1 bilhão por ano (MAPA, 2014). Os principais 

produtores são os estados da região sul, seguido por Minas Gerais e Mato Grosso, sendo 

que São Paulo representa o sexto maior produtor do país (ABIPECS, 2012).   

A alta demanda de consumo de proteína animal vem fazendo com que haja 

uma intensificação na produção de suínos que juntamente com um movimento 

internacional maior de produtos resulta na emergência de doenças que desafiam a 

suinocultura. De 1991 a 2009 quatorze novos vírus emergiram na população de suínos 

entre eles o vírus da síndrome respitarória e reprodutiva dos suínos (PRRSV), o 

circovírus suíno tipo 2 (PCV2), vírus da hepatite E suína (SHEV), torovirus suíno 

(PToV), Nipah vírus (NiV), torque teno vírus suíno (TTSuV) e o bocavírus suíno 

(PBoV) (MENG, 2012). 

O Circovírus suíno tipo 2 foi associado a síndrome do definhamento em suínos 

pela primeira vez em 1998 (ALLAN et al., 1998) e desde então uma série de 

manifestações clínicas foram atribuídas a infecção pelo PCV2, como problemas 

reprodutivos, doença respiratória, enterite e sindorme dermatite nefropatia suína 

(OPRIESSNIG; MENG; HALBUR, 2007). É seguramente o agente que causa maior 

impacto econômico na indústria suína de todo o mundo não somente pela manifestação 

de doença clínica, mas principalmente pela infecção subclínica que resulta em menor 

peso ao abate (ALARCON; RUSHTON; WIELAND, 2013). 

Pelo fato do circovírus suíno ser um agente com a capacidade de modular a 

resposta imunológica do hospedeiro, considera-se que na manifestação clínica a 

infecção pelo PCV2 seja necessária, mas não o suficiente (KEKARAINEN et al, 2010; 

SEGALÉS, 2012). Sendo assim a infecção simultânea com outros agentes, como por 

exemplo, o TTSuV tem despertado o interesse de pesquisadores . A infecção pelo 

TTSuV1 foi associada ao complexo respiratório suíno (PRDC) (RAMMOHAN et al., 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Opriessnig%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17998548
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Meng%20XJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17998548
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Halbur%20PG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17998548
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alarcon%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23490147
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rushton%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23490147
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wieland%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23490147
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2012), ao aumento da severidade de lesões pulmonares em animais vacinados contra 

PRRSV e desafiados e também à supressão vacinal (ZHANG et al., 2012). Já o 

TTSuVk2 foi demonstrado estar infectando mais frequentemente animais com doença 

sistêmica associada à infecção pelo PCV2 (KEKARAINEN; SIBILA; SEGALES, 2006; 

BLOMSTRÖM et al., 2010; ARAMOUNI et al., 2011). 

Desde a sua descrição em 2002, a infecção pelo TTSuV em suínos foi relatada 

em países da Europa, América do Norte, Ásia e África (SEGALÉS et al., 2009; TAIRA 

et al.; 2009, WU et al., 2011; BRINK et al., 2012), sendo que no Brasil a primeira 

descrição ocorreu em 2005 (NIE; DINIZ-MENDES; DEVALLE 2005). A partir daí 

somente quatro trabalhos foram publicados sobre o assunto avaliando a frequência de 

infecção dos dois gêneros do vírus em amostras de soro, fezes e tecidos de animais de 

diferentes idades (CASTRO et al., 2012; DE ARRUDA LEME; ALFIERI; ALFIERI, 

2012; DE ARRUDA LEME et al., 2013). 

Na literatura são propostas duas espécies (1a e 1b) que agrupam três tipos para 

o TTSuV1 (1a, 1b, 1c) e uma espécie (2a) que agrupa sete subtipos (2a, 2b, 2c, 2d, 2e e 

2f) para TTSuVk2 (LI et al., 2013). Até agora, foram caracterizadas somente duas 

sequências completas do TTSuV de amostras brasileiras, uma pertecendo ao tipo 1b 

(AY823990) e outra ao subtipo 2a (AY823991) (NIEL; DINIZ-MENDES; DEVALLE, 

2005), e portanto, não se sabe quais os genótipos circulantes no país. 

O sequenciamento da ORF1 (quadro aberto de leitura) do TTSuV, a região do 

genoma do TTSuV que codifica uma proteína do capsídeo, permite a classificação 

genotípica das amostras já que mostrou ser representativa do genoma completo na 

análise da variabilidade genética dos Anellovirus que infectam animais (BIAGINI, 

2009; HUANG et al., 2010, CORNELISSEN-KEIJSERS et al., 2012). Além disso, 

como essa proteína tem participação na resposta imunológica do hospedeiro, a 

caracterização molecular dessa região fornece ferramentas importantes para o 

desenvolvimento de testes diagnósticos bem como para o entendimento da patogenia e 

os mecanismos que o vírus utiliza para se evadir do sistema imune estabelecendo 

infeção crônica. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  DESCOBERTA DO TORQUE TENO VÍRUS  

 

O relato da primeira infecção pelo Torque teno virus (TTV) foi em um paciente 

humano que desenvolveu hepatite pós-transfusão sanguínea, de etiologia desconhecida 

(NISHIZAWA et al. 1997). Nessa época o vírus foi denominado de TT em homenagem 

as inicias do paciente e que por coincidência representa um vírus transmitido por 

transfusão (TTV = transfusion transmited vírus) e sendo assim o Comite Internacional 

de Taxonomia Viral (International Committee of Taxonomy Viruses – ICTV) propôs 

que TT significava torque teno, do latim torques tenuis, relacionado ao pequeno 

tamanho e estrutura do seu genoma, similar a um fino colar de contas.  

Desde então, um crescente número de vírus que compartilham uma 

organização do genoma semelhante, mas são extremamente variáveis em suas 

sequências e tamanhos foram identificados infectando humanos, primatas não humanos, 

aves domésticas, bovinos, ovinos, cães, gatos, suínos e javalis (LEARY et al., 1999; 

OKAMOTO et al., 2002; MARTÍNEZ et al., 2006; BRASSARD et al., 2007). A 

infecção de suínos pelo TTV foi descrita pela primeira vez em 1999, mas somente em 

2009 o virus foi denominado de Torque teno sus virus (TTSuV) (ICTV, 2009) (KING et 

al., 2009). 

 

2.2  CLASSIFICAÇÃO E TAXONOMIA  

 

Inicialmente o TTV ficou caracterizado como um vírus DNA fita simples 

(ssDNA) circular com estrutura similar a outros vírus que infectam animais e 

classificados dentro da família Circoviridae (MIYATA et al., 1999). Posteriormente, 

em 2001, o ICTV criou um novo gênero “flutuante” para o TTV, denominado de 

Anellovirus e que não se incluía dentro de nenhuma família viral conhecida. Somente 

em 2009 quando foi realizada uma análise mais detalhada da estrutura física e molecular 

da ORF1 (gene que codifica a proteína do capsídeo viral) dos vários protótipos virais 

descritos, houve a necessidade de que o International Committee of Taxonomy Viruses 

(ICTV 2007) criasse uma nova família, denominada Anelloviridae.  
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A classificação mais recente do Torque teno sus virus (TTSuV) pelo ICTV 

(2011) enquadra o vírus como pertencente à família Anelloviridae, gênero 

Iotatorquevirus que compreende as espécies: Torque teno sus virus 1a (TTSuV1a) e 

Torque teno sus virus 1b (TTSuV1b); e o gênero Kapatorquevirus que até o momento 

compreende apenas a espécie Torque teno sus virus k2 (TTSuVk2). Recentemente uma 

nova espécie dentro do gênero Kapatorquevirus foi proposta TTSuVk2b mas ainda não 

reconhecida pelo ICTV (CORNELISSEN-KEIJSERS et al., 2012) 

Além do Torque teno vírus suíno, a família Anelloviridae contém outros nove 

gêneros de vírus que infectam uma variedade de hospedeiros incluindo humanos e 

outras espécies de animais domésticos e selvagens, são eles: Alphatorquevirus (Torque 

teno virus 1-29), Betatorquevirus (Torque teno mini virus 1-12), Deltatorquevirus 

(Torque teno tupaia virus), Epsilontorquevirus (Torque teno tamarin virus), 

Etatorquevirus (Torque teno felis vírus, 2), Gammatorquevirus (Torque teno midi vírus 

1-15), Lambdatorquevirus (Torque teno zalophusvirus 1), Tetatorquevirus (Torque teno 

canis vírus), Zethatorquevirus (Torque teno douroucouli virus) (ICTV, 2011). 

O Torque teno sus virus (TTSuV) é um vírus não envelopado, esférico 

medindo de 30-32 nm, com um genoma constituído de DNA fita simples circular, de 

aproximadamente 2,8 kb (OKAMOTO et al., 2002).  

 

2.3  GENOMA, PROTEÍNAS VIRAIS E PROPRIEDADES BIOLÓGICAS 

 

A descrição do genoma completo do TTV suíno foi realizada em 2002 em uma 

amostra identificada como Sd-TTV31. O Torque teno sus virus (TTSuV) possui o 

genoma dividido em uma região codificadora que contém três quadros abertos de leitura 

(ORFs) e outra não codificadora (UTR) que ocupa aproximadamente 24 – 31 % do 

genoma viral (OKAMOTO et al., 2002). 

A região não codificadora do genoma do TTSuV denominada UTR possui 823 

nucleotídeos (nt) e apresenta regiões conservadas entre os TTVs que infectam humanos 

e outras espécies animais (OKAMOTO et al., 2002). Contém uma região rica em CG 

que formam estruturas em alça (stem loop), importantes na regulação da replicação e 

transcrição e acentuadores (enhancers) e promotores (promoters) que possuem 

diferentes atividades transcricionais dependendo da linhagem celular em que o vírus se 

replica (OKAMOTO et al., 2002; KAMADA et al., 2004; SUZUKI et al., 2004).  
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Trata-se de uma região conservada, mas sua diversidade molecular é suficiente 

para diferenciar os gêneros do TTSuV (SEGALÉS et al., 2009). Desta forma, essa 

região é muito utilizada como alvo para a detecção do TTSuV pela reação em cadeia da 

polimerase (PCR) ou PCR quantitativa (qPCR), em estudos de ocorrência, ou 

quantificação da carga viral nas populações de suinos (KEKARAINEN; LÓPEZ-

SORIA; SEGALÉS, 2007; POZZUTO et al, 2009; SIBILA et al., 2009a; SEGALÉS et 

al., 2009; HUANG et al., 2010a; NIETO et al., 2011; ARAMOUNI et al., 2011). 

A região codificadora do genoma compreende três quadros abertos de leitura 

denominadas ORF1, ORF2 e ORF3. A ORF1 ocupa 60 % do genoma (1872-1905 nt) e 

codifica a proteína do capsídeo viral com 635 aminoácidos. Possui em sua estrutura 

uma região rica em arginina na porção N-terminal relacionada à montagem viral, um 

domínio rolling circle replication (RCR) e potenciais sítios de glicosilação que variam 

entre os isolados e podem ter efeito na função e ou antigenicidade da proteína 

(TAKAHASHI; OHTA; MISHIRO, 1998; HIJIKATA et al., 1999). 

Assim presume-se que ORF1 seja responsável pela codificação de proteínas 

estruturais e proteínas associadas à replicação viral (Rep) (MAGGI; BENDINELLI 

2009; KAKKOLA et al., 2009). A análise das sequências de nucleotídeos da ORF1 

mostrou ser representativa do genoma completo na análise da variabilidade genética dos 

Anellovirus que infectam animais, servindo, portanto, para classificação genotípica do 

TTSuV (BIAGINI, 2009; HUANG et al., 2010, CORNELISSEN-KEIJSERS et al., 

2012).  

A variabilidade de aminoácidos também é grande entre os diferentes genótipos, 

porém não se encontra uniformemente distribuída ao longo da ORF1, ocorrendo com 

maior frequência nas regiões hipervariáveis (HVRs) que no restante da proteína 

(JELCIC et al., 2004, MUSHAHWAR et al., 1999; NISHIZAWA et al., 1999). Alguns 

autores acreditam que o vírus, através de mutações nessas regiões, pode se evadir do 

sistema imune do hospedeiro, estabelecendo infecção persistente (NISHIZAWA et al., 

1999, HUANG et al., 2010). 

De acordo com experimentos realizados com a expressão in vitro de proteínas 

do TTSuV utilizando plasmídeos, dois e três splicing alternativos de mRNA e isoformas 

de proteínas são gerados a partir da ORF1 do TTSuV1 e do TTSuVk2 respectivamente, 

mas a função destas proteínas ainda permanece desconhecida (MARTÍNEZ-GUINÓ et 

al., 2011). 
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A ORF-2, com 672 nt é uma região extremamente variável entre os gêneros do 

TTSuV. A ORF2 codifica uma proteína de 73 aminoácidos que contém um domínio 

conservado (WX7HX3CX1CX5H), relacionado à proteína tirosina-fosfatase (PTPase) 

na porção N-terminal. É responsável pela regulação da transcrição dos genes do 

hospedeiro, transdução de sinais e resposta de citocinas durante a replicação viral 

(PETERS et al., 2002; PETERS; CRABB; WASHINGTON, 2006). No vírus da anemia 

das galinhas foi demonstrado que a atividade PTAase pode levar a imunossupressão e 

anemia em galinhas (PETERS et al., 2002). A expressão da proteína ORF-2 em células 

humanas bloqueia as vias de NFκβ e, consequentemente, a expressão de fatores da 

inflamação (IL-6, IL-8 e COX-2) impedindo a resposta protetora do hospedeiro a 

patógenos virais. Desta maneira a ORF-2 pode estar envolvida na regulação da resposta 

inata e adaptativa do hospedeiro (ZENG et al., 2007; KAKKOLA et al., 2009).   

A ORF3 é gerada por um splicing alternativo do pré-mRNA (RNA 

mensageiro) e acredita-se que codifique uma proteína não estrutural de função ainda 

desconhecida (OKAMOTO et al., 2000; BIAGINI et al., 2001). A ORF1 e ORF3 

compartilham os mesmo introns e splicing alternativos são usados para codificar 

diferentes isoformas de proteínas (MARTÍNEZ-GUINÓ et al., 2011). A organização do 

genoma do TTSuV e splicing alternativos da ORF1 e ORF2 estão demonstrados na 

Figura1. 

O entendimento acerca dos mecanismos biológicos utilizados pelo TTSuV, as 

vias moleculares específicas na replicação viral e os efeitos da infecção nas células 

ainda não são muito bem compreendidos, em parte pela falta de um sistema in vitro 

permissivo que suporte sua replicação (KAKKOLA et al., 2009). A análise minuciosa 

do genoma viral, identificação de regiões reguladoras, genes que codificam proteínas 

estruturais e caracterização das mesmas é uma ferramenta importante para um melhor 

entendimento a cerca da patogenia, virulência e variabilidade do torque teno vírus suíno. 

Os mecanismos pelo quais o TTSuV se liga a receptores celulares e penetra nas 

células ainda não foi demonstrado. Assim como a maioria dos vírus DNA com pequeno 

genoma, o TTSuV não codifica uma DNA polimerase e portanto, utiliza a maquinaria 

celular para sua replicação. Baseado em similaridades com vírus DNA de fita simples 

(ssDNA) circular acredita-se que o TTSuV use o método de replicação em círculo 

rolante (RCR) (MUSHAHWAR et al., 1999).  
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Após a penetração na célula o ssDNA viral é convertido em DNA fita dupla 

(dsDNA) replicativo intermediário pelas enzimas celulares. A proteína Rep codificada 

pelo vírus se liga a estutura steam loop onde está localizado o início da replicação e 

inicia a replicação clivando o DNA e liberando a extremidade 3’- OH. Em seguida a 

DNA polimerase celular começa a incorporação de nucleotídeos a partir da extremidade 

livre 3´- OH. A cada novo ciclo de replicação o DNA fita simples é fechado e liberado e 

poderá ser usado em um novo ciclo de replicação ou encapsidado (MANKERTZ et al., 

1998, 2004). 

 

Figura 1 - Representação esquemática do genoma do TTSuV indicando os quadros abertos de leitura 

(ORF) e região não traduzida (UTR) 

 

Fonte: Adaptado de Kekarainen e Segalés (2012). 

 
Legenda: As caixas coloridas indicam o splicing alternativo (linhas pontilhadas) e sequências de 

aminoácidos resultantes. Cores diferentes indicam diferenças nas sequências de aminoácidos. 

 

2.4  EPIDEMIOLOGIA 

 

Apesar da infecção de suínos pelo TTSuV ter sido descrita pela primeira vez  

em 1999, amostras datadas de 1985 demonstram que o vírus já circulava na Espanha 

(SEGALÉS et al, 2009). Desde então, a presença do TTSuV foi relatada em países 

como os Estados Unidos (EUA), Canadá, Brasil, Espanha, Itália, Alemanha, Japão, 

UTR

Splicing ORF1

Splicing ORF3
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China, Tailândia, Coréia, Hungria, Austrália, Cuba, República Tcheca e Uganda 

(BIGARRÉ et al., 2005; KEKARAINEN; SIBILA; SEGALES, 2006; TAIRA et al., 

2009; GALLEI et al., 2010; JARASOVA et al., 2011; WU et al., 2011; DE ARRUDA 

LEME; ALFIERI; ALFIERI, 2012; BRINK et al., 2012) com frequências de infecção 

variáveis, de 17 % a 100 %, em animais de diferentes idades, localização geográfica e 

granjas com diferentes status sanitário, comprovando que se trata de um vírus ubíquo 

amplamente distribuído nos rebanhos suínos. 

A principal forma de transmissão do TTSuV é a horizontal sendo a via fecal-

oral a mais importante, mas a forma vertical também se mostrou importante na 

disseminação do vírus (MARTÍNEZ-GUINÓ et al., 2009, 2010; POZZUTO et al., 2009, 

SIBILA et al., 2009
a
). Ambos os gêneros do TTSuV já foram descritos infectando 

sêmen, órgãos do aparelho reprodutivo de porcas, colostro e fetos (KEKARAINEN; 

LÓPEZ-SORIA; SEGALÉS, 2007; MARTÍNEZ-GUINÓ et al., 2009, 2010; POZZUTO 

et al., 2009; ARAMOUNI et al., 2010; RITTERBUSH et al., 2012). A infecção de fetos 

suínos foi relatada a partir do segundo terço da gestação (ARAMOUNI et al., 2010; 

MARTÍNEZ-GUINÓ et al., 2010). Leitões gnotobióticos derivados de cesária 

apresentaram alta frequência de infecção, sendo detectado o DNA viral no soro e 

tecidos desses animais. Além disso, foi demonstrado que leitões nascidos negativos de 

porcas positivas podem se infectar com o vírus logo após a ingestão do colostro 

(TSHERING; TAKAGI; DEGUCHI, 2012). 

A eliminação do TTSuV pelas fezes e secreções nasais foi relatada em leitões a 

partir de uma semana com o aumento da frequência de infecção acompanhando a idade 

dos animais (SIBILA et al., 2009
b
, DE ARRUDA LEME; ALFIERI; ALFIERI, 2012). 

O estudo da dinâmica da infecção pelo TTSuV mostrou que a carga viral aumentou 

progressivamente até a décima primeira semana de vida, ocorrendo um declínio 

posteriormente (NIETO et al., 2011), provavelmente relacionado à produção de 

anticorpos anti-ORF1 como demonstrado por HUANG et al. (2011). Entretanto, a 

persistência do vírus em animais saudáveis sugere que a resposta de anticorpos 

neutralizantes não seja eficiente para inativar ou remover completamente as partículas 

virais infectantes do organismo hospedeiro (HUANG et al., 2011, XIAO et al., 2012). 

Como mencionado anteriormente, a infecção pelo TTSuV foi constatada em fetos na 

segunda metade da gestação e, portanto, antes de se tornarem imunocompetentes o que 

poderia gerar animais imunotolerantes ao vírus (ARAMOUNI et al., 2010) 
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O TTSuV pode infectar se não todos, a maioria dos órgãos dos suínos, fígado, 

baço, pulmão, rim, cérebro, coração, medula óssea, linfonodos mesentéricos, linfonodos 

mediastínicos a partir da quinta semana de vida com uma progressão tanto da frequência 

quanto da carga viral atingindo seu ápice na terminação (por volta de 24 semanas) 

(ARAMOUNI et al., 2010). A medula óssea demonstrou ser o maior sítio de replicação 

e distribuição do vírus para outros tecidos, mas além da medula existem evidências de 

que a replicação do vírus ocorra em altos níveis no fígado, baço e pulmão (KRAKOWA 

et al., 2008; ARAMOUNI et al., 2010). Nem todos os órgãos do mesmo animal são 

infectados e diferentes subtipos podem ser detectados em diferentes órgãos, sugerindo a 

adaptação de genótipos ou subtipos virais a determinados tipos de células ou tecidos 

(OKAMOTO et al, 2001, BIGARRE et al., 2005; POZZUTO et al., 2009). 

 

2.5  ASSOCIAÇÃO COM OUTROS AGENTES E DOENÇA 

 

Epidemiologicamente a infecção pelo TTV humano foi associada com doenças 

hepáticas, distúrbios respiratórios, doenças autoimune, distúrbios hematológicos e 

câncer, mas não houve correlação entre infecção pelo TTV e o aparecimento de doença 

clínica específica (BIAGINI et al., 2003; KASIRGA et al., 2005; GERGELY; PERL; 

POOR, 2006; OKAMOTO et al., 2009). Acredita-se que nem todos os genótipos estão 

ligados a doenças da mesma maneira e que uns podem ser mais patogênicos que outros. 

Uma diferença significativa foi encontrada quanto ao número de genótipos amplificados 

no soro de pacientes infectados com HIV (humam immunodeficiency virus) sendo estes 

infectados com um maior número de genótipos virais em relação aos pacientes HIV 

negativos (NIEL; DINIZ-MENDES; DEVALLE, 2005). 

O TTSuV pode infectar uma proporção relativamente alta de suínos que 

aparentemente são saudáveis (SIBILA et al., 2009
b
). Apesar de não haver descrição da 

ocorrência de doenças ligadas à infecção pelo TTSuV acredita-se que o vírus pode 

desencadear o aparecimento dos sinais clínicos na coinfecção com outros agentes, 

especialmente o Circovírus suíno tipo 2 (PCV2), o vírus da hepatite E (HEV), além do 

vírus da síndrome respiratória e reprodutiva dos suínos (PRRSV), vírus da influenza 

suína (SIV) e Mycoplasma hyopneumoniae no complexo respiratório suíno (PRDC) 

(ELLIS; ALLAN; KRAKOWKA, 2008; SAVIC et al., 2010; NIETO et al., 2011a, 

ARAMOUNI et al., 2011, RAMMOHAN et al., 2012).  
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Recentemente, a infecção pelo TTSuVk2 no pulmão de suínos foi relacionada à 

presença de lesões pulmonares compatíveis com infecção viral, pneumonia intersticial e 

bronco-intersticial, na ausência de agentes como PCV2, PRRSV, SIV e o vírus da 

doença de Aujeszky (ADV) (ARAMOUNI  et al., 2013). Ainda, segundo SAVIC e 

colaboradores (2010), animais que apresentam hepatite subclínica decorrente da 

infecção concomitante do PCV2 com HEV são mais susceptíveis a infecção pelo 

TTSuV que os não afetados, o que sugere que o TTSuV possa estar implicado na 

participação da patogenia nos casos de hepatite em suínos. 

Com relação às doenças citadas anteriormente existe um especial interesse pela 

comunidade científica em associar o TTSuV ao PCV2, possivelmente pelo impacto 

econômico atribuído a este agente, na indústria suína do mundo todo. É seguramente o 

agente que causa maior impacto econômico para suinocultura brasileira, tanto pela 

infecção subclínica quanto pela manifestação clínica de uma série de sintomas que pode 

culminar com a morte dos animais, apesar disso os dados econômicos sobre a doença no 

Brasil, são escassos.  

Um estudo recente realizado na indústria suína da Inglaterra demonstrou que a 

perda para cada animal morto em decorrência da infecção pelo PCV2 é de 

aproximadamente £ 82,00, £ 24,00 para cada animal que se recupera da doença clínica e 

£ 8,00 para cada animal com infecção subclínica que chega a idade de abate, sendo que 

a infecção subclínica foi apontada como a principal responsável pelo impacto 

econômico. O montante gasto estimado na indústria durante a epidemia foi de £ 87 

milhões/ano e por volta de £ 52 milhões/ano na fase endêmica, antes da introdução da 

vacina contra o PCV2 em 2008 (ALARCON et al., 2013). 

O circovírus suíno tipo 2 está classificado dentro da família Circoviridae, 

gênero Circovirus. Contém como material genético um DNA fita simples circular 

protegido por um capsídeo de simetria icosaédrica com 17 nm de diâmetro e é não 

envelopado (TISHER et al., 1982). A infecção pelo PCV2 promove uma extensiva lesão 

linfóide, pois o vírus assume a capacidade de modular a resposta imune do hospedeiro 

alterando o padrão de expressão de citocinas em células do sistema mononuclear 

fagocitário e nos órgãos linfóides, o que culmina em imunossupressão (OPRIESSNIG; 

MENG; HALBUR, 2007). Quando a resposta de anticorpos neutralizantes e a ativação 

de imunidade celular, incluindo a produção de interferon gama, não são adequadas para 

promover o clearence viral, o animal desenvolve a doença (BEACH; MENG, 2012).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Opriessnig%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17998548
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Meng%20XJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17998548
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Halbur%20PG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17998548
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Além da infecção subclínica (PCV2-SI), uma série de manifestações clínicas 

está associada à infeção pelo PCV2, como a síndrome do definhamento multissistêmico 

ou doença sistêmica associada ao PCV2 (PMWS ou PCV2-SD), síndrome dermatite e 

nefropatia suína (PDNS), falha reprodutiva associada ao PCV2 ou doença reprodutiva 

(PCV2-RD), doença respiratória associada ao PCV2 ou doença pulmonar (PCV2-LD), 

enterite associada ao PCV2 ou doença entérica (PCV2-ED), sendo todas estas 

manifestações incluídas no termo doenças associadas à circovirose suína (PCVAD) 

(OPRIESSNIG; MENG; HALBUR, 2007; SEGALÉS, 2012). No entanto, considera-se 

que a infecção pelo PCV2 seja um fator necessário, mas não suficiente para o 

desenvolvimento da doença clínica e desta maneira a infecção concomitante com outro 

agente infeccioso é obrigatória (SEGALÉS, 2012). 

A associação do TTSuVk2 com o PCV2 foi primeiramente relatada por 

pesquisadores na Espanha que observaram uma maior frequência de infecção pelo 

TTSuVk2 em suínos naturalmente infectados pelo PCV2 e apresentando PMWS, em 

relação aos saudáveis (KEKARAINEN; SIBILA; SEGALES, 2006). Esses achados 

foram confirmados posteriormente por outros autores (TAIRA et al., 2009; 

BLOMSTRÖM et al., 2010). Da mesma maneira, foi descrita a associação do TTSuV1 

com o aparecimento de sinais clínicos relacionados à doença sistêmica na coinfecção 

com PCV2 em suínos gnotobióticos inoculados experimentalmente (ELLIS; ALLAN; 

KRAKOWKA, 2008). 

Com a disponibilidade da utilização da PCR quantitativa (qPCR) foi 

demonstrado que a carga viral do TTSuVk2 no soro de suínos com PMWS tende ser 

maior em comparação com animais saudáveis (NIETO et al., 2011). Tal fato pode ser 

explicado pelo maior título de anticorpos neutralizantes (anti-ORF1 IgG) encontrados 

no soro de animais saudáveis em comparação com animais que apresentam doença 

clínica relacionada à infecção pelo PCV2 (HUANG et al., 2011).  

A coinfecção experimental do TTSuV1 com PRRSV em suínos gnotobióticos  

desencadeou o aparecimento de um quadro clínico semelhante a PDNS (KRAKOWKA 

et al., 2008). A maior frequência de infecção pelo TTSuV1 também foi associada com 

quadros de complexo respiratório suíno (PRDC) nas infecções concomitantes com 

PRRSV, SIV, Mycoplasma hyopneumoniae e PCV2 (RAMMOHAN et al., 2012). 

A carga viral do TTSuV1 encontrada no pulmão de animais PRRSV positivos 

foi de duas a 5 vezes maior que no pulmão dos animais PRRSV negativos (ZHANG et 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Opriessnig%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17998548
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Meng%20XJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17998548
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Halbur%20PG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17998548


32 

 

al., 2014) e foi demonstrado que a infecção natural pelo TTSuV1 foi capaz de promover 

a supressão da resposta imunológica na vacinação contra o PRRSV e agravar as lesões 

pulmonares (ZHANG et al., 2012).  

 

2.6  VARIABILIDADE GENÉTICA  

 

Em contraste com outros DNA vírus o TTSuV exibe um alto grau de 

variabilidade genética e não é incomum que um animal seja infectado por mais de um 

genótipo (GALLEI et al., 2010; HUANG et al., 2010; PÉREZ et al., 2011; ZHU et al., 

2012).  

Analisando 121 sequências do genoma completo do TTV humano e de 

animais, disponíveis no Genbank, pelo método pairwise sequence comparison (PASC), 

Huang e colaboradores (2010) estabeleceram os seguintes pontos de corte para a 

classificação do vírus: gênero (36 – 55 %), espécies (55 – 67 %), tipos (67 – 85 %), 

subtipos (85 – 95 %) e variantes (> 95 %) de identidade de nucleotídeos, sendo 

propostos três tipos para o TTSuV1 (1a, 1b e 1c) e sete subtipos para o TTSuVk2 (2a, 

2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g) (CORTEY et al, 2010; LI et al., 2013). Porém, analisando 

amostras de TTSuV provenientes da China,  LIU e colaboradores (2013) propõem 

quatro subtipos para cada gênero do TTSuV, TTSuV1 (1a, 1b, 1c e 1d) e TTSuVk2 (2a, 

2b, 2c, 2d).  

A identidade de nucleotídeos do TTSuV é baixa, por volta de 33 % entre os 

gêneros e 55% ente as espécies do TTSuV1a e 1b sendo que em nível de aminoácidos 

essa diferença é ainda maior, em torno de 30 % entre os gêneros e 52 % entre as 

espécies (HUANG et al., 2010; CORNELISSEN-KEIJSERS et al., 2012). A razão e 

mecanismos pelos quais o TTSuV demonstra essa enorme variabilidade genética ainda 

não foram completamente elucidados, mas algumas possibilidades são exploradas. 

Foi demonstrado que as substituições de nucleotídeos no genoma do TTSuV 

são comparáveis aos de um vírus RNA (5,29 – 5,51 x 10
-4

 substituições/sítio/ano) 

(HUANG et al., 2010; CORTEY et al., 2011, CADAR et al., 2013). A elevada taxa de 

substituições em vírus RNA pode ser explicada pela falta de atividade de correção 

(proofreading) da DNA polimerase – RNA dependente codificada por estes vírus, ao 

contrário da polimerase celular utilizada pelo TTSuV para sua replicação e portanto, 

essa alta taxa de mutação não seria esperada. 
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Contudo acredita-se que a natureza das elevadas taxas de mutação nos vírus de 

DNA fita simples circular, possa estar relacionada à organização de seu genoma e 

sistema de replicação que faz com que o genoma viral escape dos mecanismos de reparo 

celular. Em sua forma replicativa, o DNA dos geminivirus (vírus DNA circular fita 

simples que infectam plantas) permanece não metilado e como consequência não é 

afetado pelo sistema de reparo da célula hospedeira (BROUGH et al., 1992). Além 

disso, como durante o processo de replicação em círculo rolante o vírus permanece 

DNA fita dupla momentaneamente, o sistema de reparo celular pela excisão de bases é 

ineficaz (DUFFY; HOLMES, 2008). 

As mutações de aminoácidos no TTV estão localizadas principalmente na 

região intermediária da proteína do capsídeo e em infecções crônicas foi sugerido que o 

vírus pode ocorrer como quasispecies. Essa estratégia é interessante para o vírus possa 

evadir o sistema imune estabelecendo infecção persistente (NISHIZAWA et al., 1999).   

Além da mutação outro mecanismo responsável pela variabilidade genética é a 

recombinação que nos vírus DNA fita simples circular acontece com frequência e 

provavelmente seja conduzido pelos mecanismos de reparo de DNA pela célula 

hospedeira (MARTIN et al., 2011). Eventos de recombinação natural entre genótipos 

diferentes e intra e inter-hospedeiros foram descritos para o TTSuV, em suínos 

domésticos e selvagens, comprovando que a presença de diferentes amostras do TTSuV 

no hospedeiro suíno e a recombinação podem levar ao aparecimento de novas variantes 

que contribuem para a diversidade genética e fenotípica do vírus (CADAR et al., 2013).  

Os mecanismos pelos quais os vírus evoluem são bastante diversos e 

complexos. A mutação é um dos principais mecanismos evolutivos, juntamente com a 

recombinação e rearranjo, no caso dos vírus com genoma segmentado. De acordo com 

teoria evolutiva de Darwin a seleção natural atua em determinada população 

maximizando sua aptidão através da proliferação de variantes com mutações favoráveis 

(seleção positiva) ou pela eliminação de variantes com mutações deletérias (seleção 

negativa) (ORR, 2009).  

A pressão de seleção que ocorre ao nível da proteína pode ser evidenciada pela 

proporção dN/dS, ou seja,  proporção de mutações não sinônimas (dN) (mutação no DNA 

com alteração do aminoácido) e sinônimas (dS) (mutação no DNA sem que haja 

alteração do aminoácido). Quando essa porporção é maior que 1 (dN/dS > 1) significa 

que a proporção de fixação de mutações não sinônimas é maior que sinônimas (seleção 
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positiva), se essa proporção for igual a 1 (dN/dS = 1) significa que mutações não 

sinônimas serão fixas na mesma taxa que as sinônimas (seleção neutra) e finalmente 

quando for menor que 1 (dN/dS < 1), significa que a taxa de fixação das mutações não 

sinônimas é menor que das sinônimas (seleção purificadora). Deste modo, mutações que 

levam a geração de partículas virais defectivas com perda da função das proteínas 

tendem a ser eliminadas da população.  

Do ponto de vista evolutivo, vírus que são extremamente virulentos e acabam 

por matar seus hospedeiros e consequentemente a si mesmo, sugerem ter um menor 

tempo de evolução e, portanto, estarem menos adaptados ao ambiente. Encontrar um 

equilíbrio entre replicação e disseminação sem causar a morte prematura do hospedeiro 

parece ser o principal objetivo de um vírus.  

No processo de evolução do TTV acredita-se que sua heterogeneidade genética 

pode ser explicada por diferentes graus de aptidão genética e falta de competição entre 

as variantes virais (KHUDYAKOV et al., 2000). Além disso, a natureza das infecções e 

coinfecções por diferentes variantes do vírus e que possuem habilidade em evadir o 

sistema imune e estabelecer infecção persistente, podem ser indicativos de um longo 

processo evolutivo do TTV com os humanos (BENDINELLI et al., 2001).  

Tendo em vista que o TTSuV encontra-se amplamente distribuídos nos 

rebanhos suínos e circula de forma silenciosa potencialmente causando falhas 

reprodutivas e ainda sendo um dos agentes associados ao desencadeamento dos quadros 

de PCVAD, é importante que estudos de ocorrência e análise da diversidade genética 

sejam conduzidos com o propósito de se conhecer mais sobre a epidemiologia viral e 

potencial patogênico entre os diferentes genótipos, já que os dados no Brasil sobre esse 

vírus são escassos. Além disso, como se trata de uma família de vírus descoberta 

recentemente, o sequenciamento de novas amostras provenientes de diferentes regiões 

pode contribuir sobremaneira para a classificação taxonômica do agente. Como  TTSuV 

infecta uma gama de hospedeiros, estudos em suínos podem servir como modelo de 

infecção para outras espécies, incluindo o homem. 
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3 OBJETIVOS 

 

Na literatura compulsada os trabalhos publicados relatando a ocorrência e 

diversidade genética do TTSuV nos rebanhos de suínos são principalmente provenientes 

da Europa e EUA. No Brasil até o momento somente quatro artigos foram publicados 

sobre o assunto sendo que somente um descreve a caracterização de duas sequências 

completas do genoma viral. Dada a escassez de informação sobre o assunto, este 

trabalho teve como objetivo: 

 

 Avaliar a ocorrência dos gêneros TTSuV1 e TTSuVk2 em amostras de soro, 

fezes e tecidos de suínos domésticos pela técnica de reação em cadeia pela 

polimerase (PCR). 

 Comparar as frequências de infecção pelo TTSuV1, TTSuVk2 e coinfecções 

(TTSuV1 + TTSuVk2, TTSuV1 + PCV2, TTSuVk2 + PCV2, TTSuV1 + 

TTSuVk2 + PCV2) entre animais de diferentes idades (porcas, leitões da creche 

e crescimento) 

 Comparar as frequências de infecção pelo TTSuV1, TTSuVk2 e coinfecções 

(TTSuV1 + TTSuVk2, TTSuV1 + PCV2, TTSuVk2 + PCV2, TTSuV1 + 

TTSuVk2 + PCV2) entre leitões da creche e crescimento apresentando ou não 

diarreia 

 Comparar as frequências de infecção pelo TTSuV1, TTSuVk2 e e coinfecções 

(TTSuV1 + TTSuVk2, TTSuV1 + PCV2, TTSuVk2 + PCV2, TTSuV1 + 

TTSuVk2 + PCV2) entre animais da terminação vacinados ou não contra o 

PCV2  

 Comparar as frequências de infecção pelo TTSuV1, TTSuVk2 e coinfecção 

(TTSuV1 + TTSuVk2) entre amostras positivas e negativas para o PCV2. 

 Sequenciar a ORF1 do TTSuV1 e TTSuVk2. 
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 Avaliar a diversidade genética do TTSuV1 e TTSuVk2 circulantes nas 

populações de suínos domésticos e Porco Monteiro. 

 Detectar eventos de recombinação na ORF1 do TTSuV1 e do TTSuVk2. 

 Avaliar a pressão de seleção ao longo da ORF1 dos diferentes genótipos do 

TTSuV1 e do TTSuVk2. 

 Detectar regiões importantes imunologicamente ao longo da ORF1  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 FLUXOGRAMA DE TRABALHO 

 

As amostras foram processadas e analisadas de acordo com o fluxograma de 

trabalho apresentado a seguir (Figura 2). 
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Figura 2 – Fluxograma de trabalho 

 

 Fonte: (FAVERO, C.M., 2014).
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4.2 PCR PARA DETECÇÃO DO TTSUV1 E DO TTSUVK2 EM AMOSTRAS DE 

CAMPO  

 

4.2.1 Amostras 

 

As amostras de campo (soro, tecidos e fezes) selecionadas para o presente 

estudo estão discriminadas na Tabela 1. Foram coletadas durante o período de 2002-

2011 em granjas do Estado de São Paulo e pertencem ao banco de amostras do 

LABMAS-VPS-USP (Processo FAPESP número 2010/04287-4 e 2007/57115-3). Estas 

amostras foram previamente utilizadas para estudos de ocorrência e caracterização 

genética do PCV2 e, portanto, foram classificadas como PCV2 positivas e PCV2 

negativas. 

 

Tabela 1 – Relação de amostras utilizadas para detecção do TTSuV1 e TTSuVk2 

Amostra Fases PCV2 + PCV2 - Ano Total 

Soro Porcas 9 14 2002 23 

Fezes 
Creche 3 48 2009 51 

Crescimento 18 42 2009 60 

Tecidos  

Aborto 

(pool) 3 5 2002/09 8 

Natimorto 

(pool) 2 23 2002/09 25 

Mumificado 

(pool) 1 8 2002/09 9 

Pulmão 192 23 2011 215 

Total  228 163  391 

Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 

 

Além das amostras de suínos domésticos, foram incluídas no estudo de 

filogenia um pool de nove (9) amostras de soro de Porco Monteiro do Pantanal (SISBIO 

21416-1) coletadas entre 2010 e 2011 e cedidas gentilmente pelo pesquisador Dr. 

Ubiratan Piovezan (Embrapa, Pantanal).  

 

4.2.2 Extração do DNA 
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As amostras de fezes foram supendidas em tampão TE (10 mM de Tris-HCl, 1 

mM de EDTA, pH 7,4) e amostra de tecidos foram previamente maceradas e 

suspendidas em TE 20 % p/v. Todas as amostras tiveram do DNA extraído pelo método 

Proteinase K/fenol:clorofórmio. 

Foram adicionados 500 L de solução de lise (Tris-HCl pH 8,0 10 mM; NaCl 

100 mM; EDTA 25 mM, pH 8,0; Duodecil Sulfato de Sódio 1 % e 10 L de Proteinase 

K a 20 mg/mL) a 100 L de amostra. A cada cinco amostras foi adicionado um controle 

negativo da extração correspondente a 100 L de água ultrapura livre de DNAse e 

RNAse. O material foi homogeneizado e incubado à 56 °C por 2 horas. Em seguida, 

foram adicionados 250 L de fenol e 250 L de clorofórmio, homogeneizado 

novamente, e centrifugado a 12.000 xg por 10 minutos à 4 C. O sobrenadante foi 

transferido para outro microtubo de 1500 L contendo 400 L de propanol.  

Após a homogeneização, as amostras foram mantidas a 4 C por 12 horas. 

Após este período, as amostras foram centrifugadas a 12.000 xg por 25 minutos a 4 C. 

Desprezado o sobrenadante, o sedimento foi suspendido em 900 L de etanol a 70 % e 

centrifugado, novamente, a 12.000 x g por 10 minutos a 4 C. O sobrenadante foi 

descartado novamente, por inversão e o sedimento seco em banho-seco (Thermolyne 

Type 16500, Dri Bath) a 56 C por 10 minutos. As amostras foram suspendidas em 30 

L de TE e incubadas em banho-seco a 56 C por 15 minutos. O DNA extraído foi 

armazenado a –20 C até a sua utilização. 

 

4.2.3 Controle endógeno da extração 

 

Para eliminar a possibilidade de falso negativo devido à degradação do ácido 

nucléico ou a presença de inibidores nas amostras, estas foram primeiramente 

submetidas a uma PCR tendo como alvo o gene da β-actina. O par de iniciadores 

utilizado na reação foi: AC1 (5’ TGA GAC CTT CAA CAC GCC 3’) e AC2 (5’ ATC 

TGC TGG AAG GTG GAC 3’) para amplificação de um fragmento de 

aproximadamente 850 pb (HUI et al., 2004). A reação de PCR deu-se sob as seguintes 

condições: 2,5 µL de DNA extraído foram adicionados a uma reação com volume final 

de 25 µL contendo 12,5 µL de DreamTaq™ Green PCR Master Mix (2 X) (Fermentas, 

EUA), 0,4 µM de cada iniciador e água ultra-pura q.s.p. A PCR foi realizada no 
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termociclador Peltier Thermal Cycler MJ Research (Bio-Rad, EUA), iniciando-se com o 

seguinte ciclo: de 94 ºC por 5 minutos, seguido de 40 ciclos 94 ºC por 30 segundos, 56º 

C por 30 segundos e 72 ºC por 1 minuto e uma extensão final a 72 ºC por 5 minutos.  

 

4.2.4 Controles da PCR 

 

Uma amostra positiva de cada gênero do TTSuV foi submetida à reação de 

amplificação pela PCR utilizando os iniciadores descritos por Segalés et al. (2009) 

(Quadro 1), tendo como alvo a UTR do vírus.  As condições da reação foram as mesmas 

descritas no item 4.2.4. Os fragmentos gerados pela PCR foram purificados diretamente 

do gel de agarose com o GeneJET Gel Extraction Kit (Thermo Scientific, EUA) de 

acordo com as recomendações do fabricante.  

Esses fragmentos foram inseridos no vetor pTZ57R/T do kit de clonagem 

InsTAclone™ PCR Cloning Kit (Thermo Scientific
®

 – EUA), o plasmídeo foi clonado 

em uma amostra de Escherichia. coli denominada JM109 e clones transformados foram 

selecionados e multiplicados em meio LB (1 % Triptona, 0,5 % extrato de levedura, 1 

% de cloreto de sódio) contendo 50 μg/mL de ampicilina e 40 μL de IPTG (isophropil 1 

β-thiogalactoside – 100 mmol/L) e 40 μL de X-gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-

galactoside – 50 mg/mL). 

Uma PCR utilizando iniciadores M13F e M13R que flanqueiam a região onde 

o inserto se liga ao vetor foi realizada para confirmação da clonagem. A amplificação 

dos fragmentos de aproximadamente 465 pb do TTSuV1 e 412 pb do TTSuVk2  foi 

realizada no termociclador (Peltier Thermal Cycler MJ Research, Bio-Rad, EUA), sob 

as seguintes condições: 10,0 µL de DreamTaq™ Green PCR Master Mix (2 X) 

(Fermentas, EUA), 0,4 µM de cada iniciador e água ultra-pura q.s.p. O ciclo de 

amplificação ao qual os fragmentos foram submetidos iniciou-se com 94 ºC por 5 

minutos, seguido de 40 ciclos à 94 ºC por 30 segundos, 58º C por 30 segundos e 72 ºC 

por 45 segundos e uma extensão final a 72 ºC por 5. 

A reação de PCR foi visualizada por corrida eletroforética em gel de agarose a 

1,5 % corado com brometo de etídeo 0,5 µg/mL. Então, o plasmídeo foi extraído das 

células bacterianas com o emprego do kit NucleoSpin
®
 Plasmid (Machery-Nagel, 

Alemanha) seguindo as instruções do fabricante.  

http://www.fermentas.com/catalog/kits/kitinstaclone.htm


42 

 

Para a confirmação da especificidade da PCR os plasmídeos foram 

submetidos à reação de sequenciamento que consistiu 1,0 µL de BigDye (Applied 

Byosystems
®
), 2,0 µL de 5x Sequencing buffer (Applied Biosystems

®
), 0,2 µM de cada 

iniciador (M13F e M13R) em reações separadas, 30 ng do DNA alvo e água ultra-pura 

esterilizada q.s.p., para uma reação final de 10 µL, levando-se ao termociclador  

Mastercycler Gradient (Eppendorf
®
) para 35 ciclos de 96 ºC/10 segundos, 50 ºC/5 

segundos e 60 ºC/4 minutos, com rampa de 1 ºC/segundo entre cada temperatura. 

A seguir, o produto desta reação foi precipitado com 60 µL de etanol a 100 % 

e 5 µL de EDTA (125 mM), incubando-se durante 30 minutos, centrifugando-se a 

16.000 x g/ 30 minutos a 4 ºC, removendo-se o sobrenadante e adicionando-se 60 L de 

etanol a 70 %, centrifugando-se a 16.000 x g por 15 minutos a 4 ºC e secando-se o 

precipitado a 95 ºC por 5 minutos. Após esta etapa, as sequências foram resolvidas em 

sequenciador automático ABI 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems
®
).  

Posteriormente as sequências foram submetidas ao programa computacional 

PHRED <http://asparagin.cenargen.embrapa.br/phph> para análise da qualidade da 

leitura dos eletroferogramas, sendo aceitas somente as que obtiveram score  20. A 

sequência final foi obtida com o aplicativo Cap-Contig com o programa Bioedit v. 5.0.9 

(HALL, 1999), sendo a mesma submetida ao BLASTn 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/>. 

Esse plasmídeo foi utilizado como controle positivo em todas as reações e para 

determinar o limiar de detecção da PCR para o TTSuV1 e o TTSuVk2. O DNA 

plasmidial foi quantificado em espectrofotômetro a 260 nm (Nanodrop 2000 

Spectrophotometer
®

, Thermo Scientific), sendo realizadas diluições seriadas na base 10. 

O número de cópias do DNA viral foi definido pela seguinte fórmula: 

 

 

 

  

N = número de cópias do DNA viral  

C = concentração do plasmídeo medida em espectrofotômetro (260 nm) (g) 

6 x 10
23

 = constante de Avogrado (número de moléculas de DNA em 1 Mol) 

N = 
C x 6 x 10

23 

M 

http://asparagin.cenargen.embrapa.br/phph
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/
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M = massa molecular do plasmídeo + vetor em g/M. calculado por: 

<http://www.sciencelauncher.com/oligocalc.html> 

 

O limiar de detecção da técnica da PCR foi realizado utilizando-se 

concentrações do plasmídeo de 10
10

 a 10
-1

 como molde da reação. Esse limiar foi 

considerado correspondente à concentração da maior diluição do plasmídeo que 

apresentou banda do tamanho esperado no gel de agarose 1,5% corado com brometo de 

etídeo a 0,5 µg/mL. 

 

4.2.5 Condições da reação 

 

Os primers utilizados para amplificação da UTR de ambos os gêneros do 

TTSuV (SEGALÉS et al. (2009) estão descritos no Quadro1. Foram realizadas reações 

separadas para o TTSuV1 e TTSuVk2 sob as seguintes condições: 2,5 µL de DNA 

extraído foram adicionados a uma reação com volume final de 25 µL contendo 12,5 µL 

de DreamTaq™ Green PCR Master Mix (2 X) (Fermentas, EUA), 0,4 µM de cada 

iniciador e água ultra-pura q.s.p. A amplificação deu-se no termociclador (Peltier 

Thermal Cycler MJ Research, Bio-Rad, EUA), iniciando-se com o seguinte ciclo:  94 ºC 

por 5 minutos, seguido de 40 ciclos 94 ºC por 30 segundos, 58º C (TTSuV1) e 57º C 

(TTSuVk2) por 30 segundos e 72 ºC por 45 segundos e uma extensão final a 72 ºC por 

5 minutos. A visualização dos fragmentos de tamanho esperado foi demonstrada após 

corrida eletroforética em gel de agarose 1,5% corado com brometo de etídeo a 0,5 

µg/mL. 

 

Quadro 1 – Sequência dos pares de iniciadores senso e anti-senso para detecção de TTSuV1 e TTSuVk2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (SEGALÉS et al., 2009). 

 

Iniciador Sequência 5’- 3 (Região de hibridização) Fragmento 

TTV1F 

TTV1R 

CGGGTTCAGGAGGCTCAAT (9 - 27) 

GCCATTCGGAACTGCACTTACT (313 – 292) 
305 pb 

TTV2F 

TTV2R 

TCATGACAGGGTTCACCGGA (1 - 20) 

CGTCTGCGCACTTACTTATATACTCTA (252 - 226) 
252 pb 

http://www.sciencelauncher.com/oligocalc.html
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Legenda: Localização dos nucleotídeos baseado nas sequências do GenBank AB076001 do TTSuV1 

(OKAMOTO et al, 2002) e AY823991 do TTSuVk2 (NIEL; DINIZ-MENDES; DEVALLE, 

2005). 

 

As amostras que apresentaram resultado negativo na amplificação do gene da 

β-actina tiveram o DNA re-extraído e foram re-testadas para amplificação do gene da β-

actina e da UTR do TTSuV. Apresentando resultado negativo nas duas reações, a 

amostra foi excluída da análise.  

 

4.3 COMPARAÇÃO ENTRE OS GRUPOS E ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As amostras tiveram as frequências de infecção determinadas para cada vírus: 

TTSuV1, TTSuVk2 e para as coinfecções (TTSuV1 + TTSuVk2, TTSuV1 + PCV2, 

TTSuVk2 + PCV2, TTSuV1 + TTSuVk2 + PCV2).  

Entre as amostras de reprodutivo as frequências de infecção e coinfecções 

foram comparadas entre os grupos: fetos abortados, mumificados e leitões natimortos e 

ainda se houve aumento da frequência de infecção pelo TTSuV quando o PCV2 esteve 

presente. 

Para as amostras de soro e fezes as frequências de infecção foram compradas 

entre as diferentes fases do sistema de criação de suínos (porcas, creche e crescimento), 

entre animais da creche e crescimento com e sem diarreia e ainda se houve aumento da 

frequência de infecção pelo TTSuV quando o PCV2 esteve presente. 

As amostras de pulmão tiveram as frequências de infecção comparadas entre 

animais vacinados ou não para o PCV2 e também foi investigado se houve  aumento da 

frequência de infecção pelo TTSuV quando o PCV2 esteve presente. 

Em todas as análises foi utilizado o teste qui-quadrado ou o teste exato de Fisher 

(quando o núemro de amostras foi menor ou igual a 20, n ≤ 20) para estabelecer 

possíveis associações entre a infecção pelo TTSuV ou coinfecções, entre os grupos. Na 

comparação entre grupos o nível de significância foi considerado quando p < 0,05.  

 

4.4 AMPLIFICAÇÃO DA ORF1 DO TTSUV1 E DO TTSUVK2 

 

A TaKaRa LA Taq
® 

(TaKaRa Bio Inc, Japão) é uma DNA polimerase utilizada 

para amplificação de grandes fragmentos de DNA com atividade de correção 
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(proofreading) 3´- 5’, ou seja, detecta e corrige a incorporação de bases erradas que 

causam a elongação lenta do DNA. Essa enzima permite a geração de produtos de PCR 

com maior fidelidade, pois sua taxa de erro é de 8,7 x 10
-6

. 

Cortey e colaboradores (2010) utilizando a enzima, conseguiram amplificar o 

genoma completo do TTSuV1 e do TTSuVk2 a partir de amostras de soro de suínos, 

empregando iniciadores direcionados à região conservada do genoma, a UTR. Sendo 

assim, optou-se por desenhar iniciadores senso direcionados à região 5’ UTR e 

antisenso direcionados à região 3’ UTR do TTSuV1 e TTSuVk2, para serem 

empregados na PCR. A figura 3 representa o genoma do TTSuV em sua forma 

linearizada, a região não codificadora (UTR) utilizada como alvo para amplificação da 

região codificadora (ORF1) e respectivos pares de iniciadores. 

 

 

 

 

Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 

 

Estes iniciadores foram desenhados com base no alinhamento de 35 sequências 

do TTSuV1 e 47 sequências do TTSuVk2 (APÊNDICES A e B) depositadas no 

Genbank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) e provenientes de diferentes países. 

No quadro 2 estão detalhados os pares de iniciadores usados na amplificação 

dos fragmentos de 2700 e 2144 pb para o TTSuV1 e TTSuVk2 respectivamente. 

 

 

Figura 3 – Diagrama esquemático da região de hibridização dos pares de iniciadores TTV1F, TTV1R 

TKR, TTV2F TAK e TTV2R TKR, para amplificação total da ORF1 do TTSuV1 e do 

TTSuVk2 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama esquemático da região de hibridização dos pares de primers TTV1F, 

TTV1R TKR, TTV2F TAK e TTV2R TKR, para amplificação parcial do genoma do 

TTSuV1 e do TTSuVk2. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
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Quadro 2 - Sequência dos pares de iniciadores senso e anti-senso utilizados na amplificação de um 

fragmento de 2700 pb do TTSuV1 e 2144 pb do TTSuVk2 

Iniciador Sequência 5’- 3 (Região de hibridização) Alvo Referência 

TTV1F CGGGTTCAGGAGGCTCAAT (9 - 27) 5’ UTR 
Segalés et 

al., 2009 

TTV1R 

TKR 

GCCGGGTAGTTATGTAGCCA (2689 – 

2708) 
3’ UTR 

Este 

trabalho 

TTV2F 

TAK 
CTGAGTGTCTAACCGCCTGG (295 - 314) 5’ UTR 

Este 

trabalho 

TTV2R 

TKR 

CCATGTGTCCTGTGACATTGAGT (2470 – 

2492) 
3’ UTR 

Este 

trabalho 
Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 

 
Legenda: Localização dos nucleotídeos baseado nas Sequências do GenBank (AB) do TTSuV1 e 

(AY823991) do TTSuVk2. 

 

Em um primeiro experimento para amplificação do TTSuV1 e TTSuVk2 foram 

testados DNA extraídos de amostras de pulmão sem diluição e diluídos 1:10 em água 

ultrapura livre de DNAse e RNAse. A reação de amplificação foi realizada utilizando-se 

5 μL de DNA da amostra numa reação final de 50 μL contendo 5 μL de 10X LA PCR 

Buffer II, 5 μL de MgCl2 (concentração final de 2,5 mM), 8 μL de dNTP (concentração 

final de 2,5 mM cada), 0,5 μM de cada iniciador senso e antisenso, 0,5 μL (2,5 

unidades) de TaKaRa LA Taq
®
 (Takara Bio Inc, Shiga, Japan) e água ultrapura qsp 50 

μL. As condições de reação foram realizadas de acordo com o protocolo de Cortey e 

colaboradores (2010) sendo: 95 ºC por 5 minutos, seguido de 40 ciclos 95 ºC por 30 

segundos, 48º C (TTSuV1) ou 55º C (TTSuVk2) por 30 segundos, 72 ºC por 3 minutos 

e uma extensão final a 72 ºC por 5 minutos em termociclador T3000 48 (Biometra 

GmbH, Göttingen, Alemanha).  

Posteriormente, para ambas as reações TTSuV1 e TTSuVk2 foram realizados 

gradiente de temperatura em termociclador Mastercycler Gradient (Eppendorf
®

) tendo 

como alvo o DNA de amostra de pulmão diluído 1:10 e amostra de soro sem diuluição 

A reação de PCR teve sete diferentes temperaturas de hibridização (49,6º C, 50,7º C, 

52º C, 53,4º C, 54,8º C, 56,1º C, 57,1º C) e foi escolhida a temperatura da reação que 

apresentou banda específica mais robusta e menor quantidade de produto inespecífico, 

pela visualização dos fragmentos em gel de agarose 1%, corado com brometo de etídeo 

0,5 µg/mL e revelados em luz UV.  
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Os fragmentos amplificados foram cortados do gel de agarose e purificados 

com kit GeneJET Gel Extraction Kit (Thermo Scientific, EUA) de acordo com o 

protocolo do fabricante. O DNA foi armazenado a –20 C até a sua utilização. 

 

4.5 CLONAGEM E SEQUENCIAMENTO DA ORF1 DO TTSUV1 E DO TTSUVK2 

 

Para a clonagem e sequenciamento da ORF1 do TTSuV foram utilizadas 21 

amostras de pulmão de suínos domésticos e um pool de 9 amostras de soro de Porco 

Monteiro do Pantanal (SISBIO 21416-1) cedidas gentilmente pelo pesquisador Dr. 

Ubiratan Piovezan (Embrapa, Pantanal). O produto de PCR foi inserido no vetor 

pTZ57R/T do kit de clonagem InsTAclone™ PCR Cloning Kit (Thermo Scientific, 

EUA) de acordo com o protocolo do fabricante e como descrito no item 4.3. 

Para o sequenciamento dos fragmentos de 2700 pb do TTSuV1 e 2144 pb do 

TTSuVk2 além dos iniciadores senso (TTV1F e TTV2F TAK) utilizados na 

amplificação, foram desenhados outros 5 iniciadores senso para o TTSuV1, e 4 para o 

TTSuVk2, totalizando 6 iniciadores para sequenciar o TTSuV1 e 5 para sequenciar o 

TTSuVk2. O desenho dos iniciadores foi baseado no alinhamento das 35 sequências do 

TTSuV1 e 47 sequências do TTSuVk2 depositadas no Genbank 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/>, citadas no item 4.4 (APÊNDICES A e B). 

Como o genoma de ambos os gêneros do TTSuV possui regiões muito variáveis, optou-

se pelo emprego de iniciadores degenerados. Além disso, os iniciadores TTSuV1C e 

TTSuV1D para o TTSuV1 e TTSuVk2C e TTSuVk2D para o TTSuVk2 foram 

desenhados em regiões próximas do genoma com o intuito de aumentar a sensibilidade 

do sequenciamento. No Quadro 3 estão detalhados os iniciadores usados no 

sequenciamento dos fragmentos do TTSuV1 e TTSuVk2 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fermentas.com/catalog/kits/kitinstaclone.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
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Quadro 3 – Sequência dos iniciadores senso utilizados no sequenciamento do TTSuV1 e do TTSuVk2 

Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 

 
Legenda: Localização dos nucleotídeos baseado nas sequências do GenBank (AB076001) do TTSuV1 e 

(AY823991) do TTSuVk2 respectivamente. As letras em negrito simbolizam as bases 

degeneradas: W = A, T; N = A, T, G, C; D = G, A, T; R = A, G; Y = C, T; V = G, A, C; H = A, 

T, C; S = G, C. 

 

A reação de sequenciamento foi realizada após a quantificação de cada 

plasmídeo sendo que o volume final da reação (10 μL, 15 μL ou 20 μL) foi adaptado à 

concentração do plasmídeo. Para uma reação de volume final de 10 μL foram 

adicionados entre 400 – 600 ng do DNA alvo, 1 μL de BigDye v.3.1 (Applied 

Byosystems
TM

), 2,0 μL de 5x Sequencing buffer (Applied Biosystems
TM

) e 0,5 μL de 

cada iniciador a 10 pmol. As condições de amplificação assim como a precipitação do 

produto seqüenciado foram realizadas como descrito no item 3.1 

As sequências geradas foram submetidas ao programa computacional PHRED 

<http://asparagin.cenargen.embrapa.br/phph> para análise da qualidade da leitura dos 

eletroferogramas, sendo aceitas somente as que obtiveram score  20. A sequência final 

foi obtida com o aplicativo Cap-Contig com o programa Bioedit v. 5.0.9 (HALL, 1999), 

sendo a mesma submetida ao BLASTn para confirmação da especificidade do 

fragmento em <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/>. 

Iniciadores Sequência 5’- 3 

Região de 

hibridização Alvo Gênero 

TTV1F CGGGTTCAGGAGGCTCAAT 9 – 27 5’ UTR 

TTSuV1 

TTSuV1A TCTWCCGWAGAGGDGGACG 727 – 745 ORF1 

TTSuV1B ACNACDCAGTGGCARTTYC 1287 - 1306 ORF1 

TTSuVCn TACANVTGGAAANVVBGAGA 1645-1664 ORF1 

TTSuV1C TTGGHAAACTNVRACTDCCAA 1969 - 1989 ORF1 

TTSuV1D VCNCATGACDTAGACTTYGG 1995 - 2014 ORF1/ORF3 

TTSuV1E ATYACGAGTGCCGAAAGCT 2406 - 2424 ORF1/ORF3 

TTV2F 

TAK 
CTGAGTGTCTAACCGCCTGG 295 - 314 5’ UTR 

TTSuVk2 

TTSuVk2A ACAGACGCTATCGCAGAC 542 - 559 
ORF1/ORF2/

ORF3 

TTSuVk2B CDCAATGGAGACTDAGHAG 1138 - 1157 ORF1 

TTSuVk2C SARGGNTGGCCHTAYTGG 1469 - 1486 ORF1 

TTSuVk2D TAGGNRTNRTAGGATGGGC 1592 - 1610 ORF1 

http://asparagin.cenargen.embrapa.br/phph
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/
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4.6 ANÁLISE FILOGENÉTICA  

 

Sequências completas da ORF1 do TTSuV1 e do TTSuVk2 foram alinhadas 

pelo método Clustal W utilizando o programa Bioedit v.7.2.5 (HALL, 1999), 

juntamente com sequências homólogas depositadas no Genbank. A construção dos 

dendrogramas foi realizada pelo programa Mega v.6.0 (TAMURA et al., 2013) 

utilizando-se o método de inferência filogenética neighbor-joining, o modelo de 

substituição de nucleotídeos p-distance e testando-se a confiabilidade dos ramos pelo 

método bootstrap com valores de 1000 repetições.  

A identidade de nucleotídeos entre as sequências alinhadas foi calculada pelo 

programa Bioedit v.7.2.5 (HALL, 1999). A diversidade média dentro de cada tipo ou 

subtipo e a distância média entre diferentes tipos ou subtipos foram calculadas 

utilizando o programa Mega v.6.0 (TAMURA et al., 2013). 

 

4.7 DETECÇÃO DE POTENCIAIS EVENTOS DE RECOMBINAÇÃO  

 

Com o objetivo de identificar possíveis eventos de recombinação entre as 

amostras de TTSuV foram utilizados o programa GARD (Genetic Algorithms for 

Recombination Detection) (KOSAKOVSKY POND et al., 2006) disponível no pacote 

HyPhy do servidor Datamonkey <http://www.datamonkey.org> além de mais 6 

algorítimos alocados no pacote RDP4 (Recombination Detection Program) (MARTIN 

et al, 2010), RDP, GENECONV, MaxChi, Chimera, Bootscan e 3Seq, utilizando o 

limiar de detecção padrão.  

O GARD utiliza um algorítimo genético de seleção baseado em máxima 

verossimilhança para pesquisar em alinhamentos de múltiplas sequências pontos de 

interrupção (breakpoints) no genoma e identificar possíveis sequências recombinantes.  

O RDP4 é um programa que permite a identificação e caracterização estatística 

de eventos de recombinação históricos a partir de um determinado conjunto de 

sequências alinhadas. Utiliza métodos de detecção de recombinação não paramétricos 

(RDP, GENECONV, MaxChi, Chimera, Bootscan, 3Seq) para identificar pontos de 

interrupção no genoma onde se inicia e termina a recombinação além das sequências 

parentais doadoras do fragmento recombinante. Para os possíveis eventos de 

recombinação foram consideradas recombinantes as amostras que apresentaram o 
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evento de recombinação na mesma região do alinhamento detectada pelo GARD e em 

pelo menos cinco dos seis algorítimos do pacote RDP4 sendo considerados valores de p 

< 0,05. 

 

 

4.8 ANÁLISE DA PRESSÃO DE SELEÇÃO 

 

O programa RDP4 permite salvar o alinhamento sem os pontos de 

recombinação ou sequências recombinantes que posteriormente foi usado para análise 

de pressão de seleção. A pressão de seleção foi avaliada para cada sítio de aminoácido 

individualmente pela taxa (dN/dS) número de substituições não sinônimas e sinônimas 

para toda a ORF1 de cada tipo e subtipo do TTSuV usando SLAC (Single Likelihood 

Ancestor Count), FEL (Fixed Effects Likelihood), REL (Random Effects Likelihood), 

MEME (Mixed Effects Model of Evolution) e FUBAR (Fast Unbiased Bayesian 

AppRoximation) (KOSAKOVSKY POND; FROST, 2005). Os métodos SLAC, FEL e 

REL detectam sítios de aminoácidos sob seleção pelo algorítimo de máxima 

verossimilhança. Já o MEME considera que a distribuição de ω (ω = dN/dS) pode variar 

de sítio para sítio e também de ramo para ramo da árvore em um mesmo sítio, sendo 

capaz de identificar tanto seleção positiva pervasiva quanto episódica e finalmente o 

FUBAR que pode detectar seleção positiva sob um modelo mais rápido do que os 

modelos de efeito fixo de máxima verossimilhança através da introdução de um teste 

rápido de Monte Carlo e cadeia Markov (MCMC) que permite visualizar inferência 

bayesiana para cada local. Os sítios foram considerados sob seleção quando p < 0,1 para 

os modelos SLAC, FEL e MEME, Bayes factor > 50 para o modelo REL e uma 

probabilidade posterior > 0,90 para FUBAR.  

 

4.9 CARACTERIZAÇÃO DOS MOTIVOS DE AMINOÁCIDOS DA ORF1 E 

PROPRIEDADES DA PROTEÍNA 

Após o alinhamento das sequências, foram calculadas as identidades de 

aminoácidos da ORF1 para cada tipo do TTSuV1 e subtipo do TTSuVk2. Os motivos 

conservados RCR foram identificados utilizando manualmente e as regiões 

hipervariáveis gerando-se o gráfico de entropia. A entropia refere-se à complexidade na 

http://mbe.oxfordjournals.org/search?author1=Sergei+L.+Kosakovsky+Pond&sortspec=date&submit=Submit
http://mbe.oxfordjournals.org/search?author1=Simon+D.+W.+Frost&sortspec=date&submit=Submit
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composição de aminoácidos para cada posição do alinhamento considerando o número e 

frequências de diferentes aminoácidos observados em cada posição. A média de 

hidrofilicidade também foi computada para o grupo do TTSuV1 e do TTSuVk2 

(PARKER; GUO; HODGES, 1986), utilizando-se o programa Bioedit v.7.2.5 (HALL, 

T.A. 1999). Além disso, também foram avaliadas seguintes propriedades da proteína: 

acessibilidade (EMINI et al., 1985), antigenicidade (KOLASKAR; TONGAONKAR 

1990) e presença de epítopos lineares (LARSEN; LUND; NIELSEN, 2006) utilizando-

se o programa Antibody Epitope Prediction disponível online em: 

<http://tools.immuneepitope.org/tools/bcell/iedb_input>. 

5 RESULTADOS 

 

5.1 DETECÇÃO DO TTSUV1 E TTSUVK2 EM AMOSTRAS DE CAMPO, 

COMPARAÇÃO ENTRE OS GRUPOS E ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As reações de PCR utilizadas para detecção do TTSuV1 e do TTSuVk2 

apresentaram limiar de detecção de 25 e 37 partículas virais respectivamente.  

A Tabela 2 mostra as frequências de infecção para o TTSuV1, TTSuVk2 e 

coinfecções (TTSuV + PCV2) em amostras de fetos abortados e mumificados e leitões 

natimortos. 

 

Tabela 2 – Detecção do TTSuV1, TTSuVk2 e coinfecções pela PCR em amostras de tecidos de fetos 

abortados e mumificados e leitões natimortos 

Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 

 

A maior frequência de infecção foi observada para TTSuVk2 tanto em fetos 

abortados (25 %) quanto em leitões natimortos (16 %) seguida pela coinfecção 

 

Vírus, número e porcentagem (%) de amostras positivas 

Amostra TTSuV1 TTSuVk2 

TTSuV1+

TTSuVk2 

TTSuV1+

PCV2 

TTSuVk2+

PCV2 

TTSuV1+

TTSuVk2

+PCV2 

Aborto (n = 8) 0  2 (25) 1 (13) 0 3 (38) 0 

Natimorto (n = 25) 0 4 (16) 3 (12) 1 (4) 1 (4) 0 

Mumificado (n = 9) 0 0 0 0 0 0 

Total (n = 42) 0  6 (14) 4 (10) 1 (2) 4 (10) 0 

http://tools.immuneepitope.org/tools/bcell/iedb_input
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TTSuV1+TTSuVk2 (13 % e 12 %) respectivamente. A infecção somente pelo TTSuV1 

não foi detectada nas amostras e nenhuma amostra de feto mumificado foi positiva para 

o TTSuV. Não houve diferença estatística significativa entre as frequências de infecção 

pelo TTSuV1 (p = 0,810), pelo TTSuVk2 (p = 0,452), nem para coinfecção TTSuV1 + 

TTSuVk2 (p = 0,970) entre fetos abortados e leitões natimortos. 

A associação TTSuV2 + PCV2 foi observada com maior frequência nos fetos 

abortados (38 %) do que em leitões natimortos (4 %) sendo encontrada diferença 

estatística significativa (p = 0,012). A frequência de infecção pelo TTSuVk2 foi maior 

nos PCV2 positivos (38 %) que nos PCV2 negativos (25 %), porém essa relação não foi 

estatitisticamente significativa (p = 0,418). 

 

Figura 4 – Frequência do TTSuV1, TTSuVk2 e coinfecções em amostras de fetos suínos abortados, 

mumificados e leitões natimortos provenientes de granjas do Estado de São Paulo. 

  

Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 

Legenda: símbolo: * representa diferença estatística significativa entre os grupos comparados (p < 0,05). 

 

A Tabela 3 mostra as frequências de infecção para o TTSuV1, TTSuVk2 e 

coinfecções (TTSuV + PCV2) em amostras de soro e fezes de suínos de diferentes fases 

da criação: porcas, leitões da creche e crescimento. 
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Tabela 3 – Detecção do TTSuV1, TTSuVk2 e coinfecções pela PCR em amostras de soro de porcas e 

fezes de leitões em fase de creche e crescimento  

 

Vírus, número e porcentagem (%) de amostras positivas 

Fases TTSuV1 TTSuVk2 

TTSuV1+

TTSuVk2 

TTSuV1+

PCV2 

TTSuVk2+

PCV2 

TTSuV1+

TTSuVk2

+PCV2 

Porcas (n = 23) 5 (22) 1 (4) 8 (35) 3 (13) 1 (4) 3 (13) 

Creche 

 (n = 69) 20 (29) 4 (6) 3 (4) 2 (3) 1 (1) 3 (4) 

Crescimento 

 (n = 42) 2 (5) 7 (17) 7 (17) 0  3 (7) 10 (24) 

Total (n = 134) 27 (20) 12 (9) 18 (13) 5 (4) 5 (4) 16 (12) 

Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 

 

De maneira geral os animais foram mais frequentemente infectados pelo 

TTSuV1 (20 %) seguido pela coinfecção TTSuV1 + TTSuVk2 (13 %) e TTSuVk2 (9 

%).  

O TTSuV1 foi mais frequente infectando leitões da creche (29 %) e porcas (22 

%) enquanto que o TTSuV2 foi mais frequente infectando leitões do crescimento (17 

%). Diferenças estatísticas significativas foram encontradas entre porcas e leitões do 

crescimento e entre leitões da creche e crescimento na frequência de infecção pelo 

TTVSuV1 (p = 0,000 para ambos), porém estas diferenças não foram observadas para o 

TTSuVk2 (p > 0,05). A coinfecção pelo TTSuV (TTSuV1 + TTSuVk2) foi mais 

frequente nas porcas (35 %) que em leitões da creche (4 %) e crescimento (17 %), sendo 

encontrada diferença estatística significativa entre porcas e leitões da creche (p = 0,000)  

e porcas e leitões do crescimento (p = 0,013).  

A coinfecção TTSuV1 + PCV2 foi mais frequente nas porcas (13 %)  enquanto 

que TTSuVk2 + PCV2 foi mais frequente em leitões do crescimento (7 %) mas não 

houve diferença estatística significativa entre as três fases (p > 0,05). Com relação à 

coinfecção pelos três agentes (TTSuV1 + TTSuVk2 + PCV2) foi encontrada diferença 

estatística significativa somente entre leitões da creche e crescimento (p = 0,002). 

Não foi observado aumento da frequência de infecção pelo TTSuV nos animais 

PCV2 positivos em comparação com os PCV2 negativos, exceto pela coinfecção 

TTSuV1 + TTSuVk2 na fase de crescimento que foi de 17 % nos PCV2 negativos 

passando a 24 % nos PCV2 positivos, porém não houve diferença estatística 

significativa (p = 0,176) (Figura 5). 
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Figura 5 – Frequência do TTSuV1, TTSuVk2 e coinfecções em amostras de fezes de leitões em fase de 

creche e crescimento e soro de porcas provenientes de granjas do Estado de São Paulo 

 

 

Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 

Legenda: símbolos: * + ● ▪ ◊ representam diferença estatística significativa entre os grupos 

comparados (p < 0,05). 

 

 

A Tabela 4 mostra as frequências de eliminação do TTSuV1, TTSuVk2 e 

associações (TTSuV + PCV2) em amostras de fezes de leitões com e sem diarreia. 

 

Tabela 4 – Detecção do TTSuV1, TTSuVk2 e coinfecções pela PCR em amostras de fezes de leitões com 

e sem diarreia 

Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 

 

As frequências de eliminção para o TTSuVk2 e para os três vírus (TTSuV1 + 

TTSuVk2 + PCV2) foram maiores nos animais com diarreia (14 % e 25 %) em 
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comparação com os animais sem diarreia (8 % e 5 %), sendo observada diferença 

estatística significativa somente nas frequências de eliminação dos três vírus (TTSuV1 

+ TTSuVk2 + PCV2) (p = 0,017). 

Não foi observado aumento da frequência de infecção pelo TTSuV nos animais 

PCV2 positivos em comparação com os PCV2 negativos, exceto pela coinfecção 

TTSuV1 + TTSuVk2 nos animais apresentando diarreia que foi de 8 % nos PCV2 

negativos passando a 25 % nos PCV2 positivos, com diferença estatística significativa 

(p = 0,023) (Figura 6). 

 

Figura 6 – Frequência do TTSuV1, TTSuVk2 e coinfecções em amostras de fezes de leitões com e sem 

diarreia provenientes de granjas do Estado de São Paulo 

 

Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 

Legenda: símbolos: * +  representam diferença estatística significativa entre os grupos comparados (p < 

0,05). 

 

 

A Tabela 5 mostra as frequências de infecção para o TTSuV1, TTSuVk2 e 

coinfecções (TTSuV + PCV2) em amostras de pulmão de suínos vacinados e não 

vacinados contra o PCV2.  
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Tabela 5 – Detecção do TTSuV1, TTSuVk2 e coinfecções pela PCR em amostras de pulmão de animais 

vacinados e não vacinados contra o PCV2 

Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 

 

A frequência de infecção pelo PCV2 mostrou ser menor nos animais vacinados 

(72 %) que nos não vacinados (95 %), com significância estatística p < 0,05. Foram 

encontradas frequências de infecção bem altas para os três agentes (TTSuV1 + 

TTSuVk2 + PCV2) tanto em amostras de animais vacinados (50 %) ou não (73 %) 

contra o PCV2. Foi observado aumento da frequência de infecção pelo TTSuV1 + 

PCV2 e pelo TTSuV1 + TTSuVk2 + PCV2 nos animais não vacinados (16 % e 76 %) 

em relação aos vacinados (10 % e 50 %), com diferença estatística significativa para a 

coinfecção com os três agentes (p = 0,013). 

Houve aumento da frequência de infecção pelo TTSuV1, TTSuVk2 e 

coinfecção (TTSuV1 + TTSuVk2) nos animais PCV2 positivos em comparação com os 

PCV2 negativos tanto nos animais vacinados como nos não vacinados contra o PCV2, 

sendo encontrada diferença estatística significativa na infecção pelo TTSuV1 nos 

animais não vacinados (p = 0,039) e na coinfecção (TTSuV1 + TTSuVk2) nas duas 

categorias vacinados (p = 0,018) e não vacinados (p = 0,003) (Figura 7).  

  

 

Vírus, número e porcentagem (%) de amostras positivas 

 Categoria TTSuV1 TTSuVk2 

TTSuV1+

TTSuVk2 

TTSuV1+

PCV2 

TTSuVk2+

PCV2 

TTSuV1+

TTSuVk2

+PCV2 

Vacinados (n = 50) 3 (6) 3 (6) 8 (16) 5 (10) 5 (10) 25 (50) 

Não vacinados (n = 165) 0  2 (1) 7 (4) 26 (16) 9 (5) 120 (73) 

Total (n = 215) 3 (1)  5 (2) 15 (7) 31 (14) 14 (7) 145 (67) 
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Figura 7 - Frequência do TTSuV1, TTSuVk2 e coinfecções em amostras de pulmão de animais vacinados 

e não vacinados para o PCV2, provenientes de granjas do Estado de São Paulo 

 

Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 

Legenda: símbolos: * + ● ◊ representam diferença estatística significativa entre os grupos comparados 

(p < 0,05). 

 

 

5.2 AMPLIFICAÇÃO DA ORF1, CLONAGEM E SEQUENCIAMENTO 

 

Do total de 193 amostras de pulmão positivas para o TTSuV1, 28 tiveram o 

fragmento de 2700 pb amplificado, 16 foram clonadas mas somente 12 tiveram clones 

sequenciados em sua totalidade, resultando em 32 sequências. Das 177 amostras 

positivas para o TTSuVk2, 24 tiveram o fragmento de 2144 pb amplificados, 15 foram 

clonadas mas mas somente 12 tiveram clones sequenciados em sua totalidade, 

resultando em 25 sequências. Foram geradas, portanto, 57 sequências da ORF1 do 

TTSuV de suínos domésticos. 

As amostras de soro de Porco Monteiro encontravam-se previamente diluídas 

em tampão TE (Tris-EDTA) e por essa razão na amplificação houve uma baixa 

concentração de amplicon. Sendo assim optou-se pela extração do DNA de um pool de 
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nove amostras sendo 9 positivas para o TTSuV1 e 3 positivas para o TTSuVk2. Quando 

clonadas, foram geradas 5 sequências para o TTSuV1 e 3 para o TTSuVk2, totalizando 

8 sequências da ORF1 de Porco Monteiro. 

 

5.3 ANÁLISE FILOGENÉTICA  

 

Cinquenta e sete clones foram sequenciados no total, sendo 32 do TTSuV1 e 

25 do TTSuVk2. O alinhamento de nucleotídeos da região que codifica a ORF1 das 57 

sequências juntamente com quatro amostras de referência do Genbank, AB076001 

(Iotatorquevirus espécie 1a), AY823990 (Iotatorquevirus 1b), AY823991 

(Kappatorquevirus espécie 2a) e JQ406844 (Kappatorquevirus espécies proposta 2b) 

evidenciou que as amostras do presente estudos pertencem a duas espécies distintas do 

gênero Iotatorquevirus (1a e 1b) enquanto que as sequências do gênero 

Kappatorquevirus se agruparam em um único cluster referente à espécie 2a (Figura 8). 

A identidade de nucleotídeos entre os dois gêneros do vírus variou de 30,4 – 36,2 %, 

enquanto que entre as espécies 1a e 1b a identidade foi de 53,8 – 56,8 % e entre as 

espécies 2a e 2b foi de 52,2 – 54,1 %. Os resultados dos cálculos das identidades, 

mínima e máxima, entre as gêneros e espécies encontram-se descritos na tabela 6. 
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Figura 8 - Árvore filogenética de nucleotídeos da ORF1 do TTSuV1 e do TTSuVk2 construída pelo 

método neighborjoining, tendo p-distance como modelo de substituição e 1000 repetições de 

bootstrap 

 

Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 

 

Legenda: A árvore mostra a relação filogenética entre 32 sequências do TTSuV1 e 25 sequências do 

TTSuVk2 do presente estudo. Amostras de referência do Genbank para cada espécie estão 

destacadas em vermelho. 
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Tabela 6 – Identidade mínima e máxima de nucleotídeos do alinhamento da ORF1 (1905 nt) de 32 

sequências do TTSuV1, 25 sequências do TTSuVk2 do presente estudo e 4 amostras de 

referência (AB076001 = 1a; AY823990 = 1b; AY823991 = 2a; JQ406844 = 2b) disponíveis 

no Genbank 

Gênero/espécie (%) 

Iotatorquevirus/Kappatorquevirus 30,4 – 36,2 

Iotatorquevirus 1a 64,7 – 99,0 

Iotatorquevirus 1b 63,9 – 99,6 

Iotatorquevirus 1a/1b 53,8 – 56,8 

Kappatorquevirus 2a 64,6 – 99,3 

Kappatorquevirus 2b 95,9 – 99,0 

Kappatorquevirus 2a/2b 52,2 – 54,1 
Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 

 

De acordo com a classificação proposta para o TTSuV (HUANG et al., 2010), 

o alinhamento de nucleotídeos da ORF1 das 32 sequências do presente estudo e 39 

sequências do TTSuV1 provenientes do Genbank mostrou a segregação em quatro 

grupos correspondendo a tipos virais distintos: 1a, 1b, 1c, 1d, sendo que a sequência 

TTSuV1 PMC22 foi a única representante do tipo 1d (Figura 9). Na análise do 

dendrograma nota-se que a sequência AM66 C6 ficou separada dos outros dois grandes 

grupos que compõem o tipo 1a. A média de indentidade de nucleotídeos desta amostra 

com as outras sequências do tipo 1a foi maior (67,9 %) do que com os outros tipos, 1b 

(59,0 %,), 1c (60,2 %) e 1d (65,3 %), o que permitiu classificá-la como pertencendo ao 

tipo 1a. Não foi encontrada relação entre a segregação das amostras e localização 

geográfica. 

Quando submetidas ao Blastn as sequências AM66 C6, AM66 C1 e PM C22 

apresentaram resultados interessantes. AM66 C6 obteve cobertura de 75,0 % e 

identidade de 83,0 % com HM633256 tipo 1a sendo que essa menor cobertura pode ser 

explicada por um fragmento de 527 nucleotídeos (posição no alinhamento, 864 – 1390) 

que não apresentou identidade com nenhuma amostra. AM66C1 obteve 98,0 % de 

cobertura e 82,0 % de identidade com a amostra HM633256 tipo 1a. Esta mesma 

sequência teve um fragmento de 496 nucleotídeos (1 – 495) com identidade de 90% 

com a sequência HM623225 representante do tipo 1c. PM C22 obteve cobertura de 63,0 

% com identidade de 77,0 % com GU456384 tipo 1b sendo que um fragmento de 485 

nucleotídeos (888 – 1372) não obteve identidade amostras do Genbank (APÊNDICE 

C). Além disso PM C22 obteve 89,0 % de identidade com um fragmento de 246 
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nucleotídeos (1 – 245) e 80,0 % de identidade com um fragmento de 544 nucleotídeos 

(1370 – 1923) da amostra JX173482 tipo 1a. Os resultados dos cálculos das identidades 

mínima e máxima de nucleotídeos entre as sequências das espécies 1a, 1b, 1c e 1d 

encontram-se descritos na tabela 7. 

Dentro de cada tipo, o 1a foi o que apresentou maior diversidade genética e o 

1c a menor. A diversidade média dentro de cada tipo viral foi de 21,0 % para 1a, 16,0 % 

para 1b e 11,0 % para 1c. A distância média entre a sequência TTSuV1 PMC22 

pertencente ao tipo 1d com relação aos outros tipos foi: 1d/1a = 35,0 %, 1d/1b = 33,0 % 

e 1d/1c = 31,0 %.  
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Figura 9 – Árvore filogenética de nucleotídeos da ORF1 do TTSuV1 construída pelo método 

neighborjoining, tendo p-distance como modelo de substituição e 1000 repetições de 

bootstrap. A árvore mostra a relação filogenética entre 32 sequências do TTSuV1 do 

presente estudo e 39 amostras disponíveis no Genbank 

 

Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 

 

Legenda: símbolos:  representam amostras de suínos domésticos;  representam amostras de porco 

monteiro, cores iguais representam sequências da mesma amostra. Amostras de referência do Genbank 

estão destacadas em vermelho. 
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100

98
100

100

68

100

100

100

98

70

100

99

98

98

82

100

100

91

100

100

100

97

100

100

100

100

100

99

96

100

100

100

100

69

100

100

100

100

63

79

100

99

74

97

94100

53 52

100

98
89

92

52

74

0.05

Tipo 1a

Tipo 1b

Tipo 1c

Tipo 1d

Espécie 1b

Espécie 1a
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Tabela 7 – Identidade mínima e máxima de nucleotídeos do alinhamento da ORF1 (1908 - 1950 nt) de 32 

sequências do TTSuV1 provenientes de 12 amostras do presente estudo e 39 amostras 

disponíveis no Genbank. 

 

 

 

 

 
Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 

 

 

O alinhamento de nucleotídeos da ORF1 das 25 sequências do presente estudo 

e 47 amostras do TTSuVk2 provenientes do Genbank mostrou a segregação em sete 

grupos correspondendo a subtipos virais diferentes: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f e 2g, sendo 

que a sequência TTSuVk2 AM93 C3 foi a única representante do subtipo 2d e as 

sequências TTSuVk2 PMC3, PMC10 e PMC15 identificadas no presente trabalho, 

formaram o grupo do subtipo 2g (Figura 10). Quando submetidas ao Blastn a sequência 

AM93 C3 apresentou 100,0 % de cobertura e 82,0 % de identidade com a amostra 

HM633236 pertencente ao subtipo 2c e PM C15 apresentou 97,0 % de cobertura com 

83,0 % de identidade com a amostra HM623237 classificada como subtipo 2f. 

Dentre as amostras do subtipo 2a, duas destacam-se formando um cluster 

separado, AM65 C2 e AM146 C3. A identidade média de nucleotídeos da sequência 

AM146 C3 com relação à 2a foi de 85,4 % e da amostra AM65 C2 foi de 83,7 %, sendo 

as maiores em relação aos outros subtipos. Com relação aos outros subtipos AM146 C3 

teve média de identidade de nucleotídeos com 2b (81,4 %), 2c (73,7 %), 2d (73,8 %), 2e 

(66,9 %), 2f (67,3 %), 2g (66,4 %) e AM65 C2 teve média de identidade de 

nucleotídeos com 2b (83,5 %), 2c (75,3 %), 2d (74,3 %), 2e (68,0 %), 2f (68,0 %), 2g 

(67,3 %). A identidade entre ambas foi de 86,9 % agrupando-as, portanto, dentro do 

conjunto de amostras do subtipo 2a.  

Os resultados dos cálculos das identidades mínima e máxima entre as 

sequências das espécies 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f e 2g encontram-se descritos na tabela 8. 

A maior diversidade encontrada dentro dos grupos foi para o 2a, 2e e 2f. A 

diversidade média dentro de cada subtipo viral foi de 11,0 % para 2a, 10,0 % para 2b, 

7,0 % para 2c, 11,0 % para 2e e 2f, e 1,0 % para 2g. A distância média entre a sequência 

TTSuVk2 AM93 C3 pertencente ao subtipo viral 2d com relação aos outros subtipos 

foi: 2d/2a = 25,0 %, 2d/2b = 25,0 %, 2d/2c = 18,0 %, 2d/2e = 29,0 %, 2d/2f = 29,0 %, 

Tipo 1a  1b 1c 1d 

1a 65,7 – 99,3 % 59,9 – 58,6 % 55,4 – 61,0  % 60,0 – 64,2 % 

1b 53,6 – 60,3 % 79,9 – 98,5 % 64,7 – 67,3 % 64,9 – 67,5 % 

1c 56,1 – 63,9 % 63,7 – 67,7 % 80,7 – 93,7 % 66,3 – 66,6 % 
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2d/2g = 31,0 %. Já o grupo de três sequências, TTSuVk2 PMC3, PMC10 e PMC15 

representantes do subtipo 2g apresentaram as seguintes distâncias médias com os outros 

grupos: 2g/2a = 30,0 %, 2g/2b = 31,0 %, 2g/2c = 31,0 %, 2g/2d = 31,0 %, 2g/2e = 22,0 

%, 2g/2f = 19,0 %. 
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Figura 10 – Árvore filogenética de nucleotídeos da ORF1 do TTSuVk2 construída pelo método 

neighborjoining, tendo p-distance como modelo de substituição e 1000 repetições de 

bootstrap. A árvore mostra a relação filogenética entre 25 sequências do TTSuVk2 do 

presente estudo e 47 amostras disponíveis no Genbank 

 

Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 

Legenda: símbolos:  representam amostras de suínos domésticos;  representam amostras de porco 

monteiro, cores iguais representam sequências da mesma amostra. Amostras de referência do 

Genbank estão destacadas em vermelho. 

Subtipo 2a

Subtipo 2b

Subtipo 2d

Subtipo 2c

Subtipo 2f

Subtipo 2e

Subtipo 2g

JX535329
TTSuVk2 AM190 C4
TTSuVk2 AM148 C1

HM633231

TTSuVk2 AM14 C6
JX535335

JF937657

GU570208
JF937658

GU570207
JX535334

TTSuVk2 AM64  C4
TTSuVk2 AM64  C6

JX173483

JX535330
HM633215
JX173486

HM633233
HM633219

HM633240
TTSuVk2 PMC12

TTSuVk2 PMC1
TTSuVk2 PMC6

TTSuVk2 PMC13
JF937659

TTSuVk2 AM70 C2
AY823991

HM633228
GU570206

KC461227
JF937656

TTSuVk2 AM65 C4
GU570204
GU570203

GU570197
HM633220

JX535331
JX535332

HM633217
TTSuVk2 AM205 C1

TTSuVk2 AM205 C4
TTSuVk2 AM146 C3

TTSuVk2 AM65 C2
GU456386

HQ204188
HM633227

HM633230
GU376737

JX173485
GU456385

GU188046
JX173484

TTSuVk2 AM67 C2
TTSuVk2 AM67 C5

TTSuVk2 AM64  C8
HM633224

KF660540
HM633236
HM633234
TTSuVk2 AM68 C1

TTSuVk2 AM93 C3
HM633229

TTSuVk2 AM14 C1
TTSuVk2 AM146 C2

HM633226
HM633214
HM633223
HM633237

HM633235
TTSuVk2 AM161 C5

TTSuVk2 PMC3
TTSuVk2 PMC10

TTSuVk2 PMC15

96

100

100

100

69

100

99

100

100

86

74

100

100

100

62
100

100

100

53

96

68

97

100

100

100

100

100

52
99

72

94

100

100

100

100

100

97

100

55
96

69

92
100

95

100

83

99

75

97

71

100

80

61

98

99

65

50

81

0.02

Espécie 2a
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Tabela 8 – Identidade mínima e máxima de nucleotídeos do alinhamento da ORF1 (1863 - 1896 nt) de 25 

sequências do TTSuVk2 provenientes de 13 amostras do presente estudo e 47 amostras 

disponíveis no Genbank. 

Subtipo 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 

2a 
83,0 – 

99,6 % 

79,4 – 

84,3 % 

73,8 – 

76,1 % 

72,5 – 

74,6 % 

66,5 – 

68,9 % 

66,1 – 

68,3 % 

65,7 – 

67,8 % 

2b 
79,2 – 

84,6 % 

86,0 – 

93,6 % 

73,6 – 

75,5 % 

73,2 – 

75,0 % 

66,5 – 

68,6 % 

65,8 – 

67,6 % 

66, 0 – 

67,6 % 

2c 
71,7 – 

75,4 % 

72,7 – 

74,9 % 

91,3 – 

92,4 % 

79,8 – 

80,5 % 

69,0 – 

70,0 % 

71,3 – 

71,7 % 

66,5 – 

66,9 % 

2e 
66,1 – 

69,0 % 

66,2 – 

69,8 % 

70,3 –

70,9 % 

68,5 –

69,5 % 

85,2 –

98,1 % 

80,8 – 

83,0 % 

77,1 – 

80,4 % 

2f 
66,2 –

69,2 % 

67,6 – 

69,2 % 

70,1 –

71,7 % 

67,8 –

69,0 % 

79,4 – 

80,9 % 

85,8 – 

86,6 % 

81,1 – 

82,1 % 
Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 

 

Dentre as amostras testadas, AM64, AM66, AM201, AM14, AM65 e AM67 

mostraram-se coinfectadas por mais de um tipo ou subtipo do TTSuV, além disso 

AM14, AM65 e AM67 mostraram-se coinfectadas por ambos os gêneros do TTSuV.  

As amostras e respectivos tipos e subtipos virais sequenciados estão 

apresentados no quadro 4. 
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Quadro 4 – Amostras de pulmão e soro que tiveram a ORF1 do TTSuV sequenciada e os respectivos 

genótipos encontrados 

Amostra/genótipo  1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g Total 

AM1  +                     1 
AM14    +     +       +     3 
AM55   +++                   3 
AM64         ++ +           3 
AM65 +   +   ++             4 
AM66 ++   ++                 4 
AM67 ++++ ++       ++           8 
AM68             +         1 
AM69   ++++                   4 
AM70         +             1 
AM71     +                 1 
AM85 ++                     2 
AM93               +       1 

AM129   ++                   2 
AM136 +                     1 
AM146                 +     1 
AM148         +             1 
AM161                   +   1 
AM190         +             1 
AM201   ++ ++                 4 
AM205         ++             2 

PM       + ++++           +++ 8 
Total 11 14 6 1 14 3 1 1 2 1 3 57 

Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 

 
Legenda: os sinais de + indicam a quantidade de sequências obtidas de cada genótipo. 

 

5.4 DETECÇÃO DE POTENCIAIS EVENTOS DE RECOMBINAÇÃO  

 

A análise de possíveis eventos de recombinação revelou três eventos para o 

ambos os gêneros do TTSuV em pelo menos cinco dos sete algorítimos testados no 

programa RDP4 além do GARD. Cinco das 32 sequências do TTSuV1 e seis das 25 do 

TTSuVk2 foram apontadas como recombinantes, sendo que estes eventos ocorreram 

mais frequentemente tanto na região amino como na região carboxi-terminal da proteína 

do capsídeo de ambos os gêneros do TTSuV. No quadro 5 estão apresentados todos os 

eventos de recombinação detectados para as sequências do TTSuV1 e do TTSuVk2, as 

possíveis sequências doadoras de fragmentos e a região do alinhamento onde estes 

eventos ocorreram. 



68 

 

Os eventos de recombinação do TTSuV1 ocorreram entre sequências do 

mesmo tipo, 1b com 1b mas também entre sequências de tipos diferentes, 1a com 1c e 

1d com 1a. A sequência AM66 C1 que segregou das demais no grupo do tipo 1a e PM 

C22 tipo 1d foram detectadas como recombinantes, porém o mesmo não ocorreu para a 

amostra AM66 C6. AM66 C1 apresentou um fragmento recombinante de 394 

nucleotídeos na região 5’ tendo como sequência doadora AM66 C4 tipo 1c. Do mesmo 

modo, PM C22 tipo 1d detectada como recombinante teve como sequência doadora 

AM136 C2 tipo 1a e sequência relacionada AM55 C1 tipo 1b. 

Na figura 11 estão apresentados os resultados do evento de recombinação da 

amostra PM C22. As setas pretas indicam no gráfico, a identidade de nucleotídeos entre 

a sequência recombinante (Rec), sequência doadora (Doa) e sequência relacionada 

(Rel). Sequência doadora ou minor parent é suposta sequência que doou o fragmento 

recombinante e sequência relacionada ou major parent é a sequência que aparentemente 

contribui com a maior identidade do restante da sequência. As setas vermelhas indicam 

a região do alinhamento onde ocorreu a recombinação. A figura 12 representa o 

dendrograma baseado na matriz de distância da sequência recombinante PM C22.  

Para o grupo do TTSuVk2, os eventos de recombinação ocorreram entre 

amostras do mesmo subtipo 2a com 2a e entre subtipos diferentes, 2g com 2c e 2b com 

2a. A sequência AM67 C2 subtipo 2b detectada como recombinante teve como 

sequência doadora AM14 C1 subtipo 2a e sequência relacionada AM55 C1 tipo 1b. As 

sequências AM93 C3 subtipo 2d, AM65 C2 e AM 146 C3 subtipo 2a que apresentam-se 

segregadas no dendrograma não foram identificadas como recombinantes. Por outro 

lado, PM C3, PM C10 e PM C15 que formaram o grupo do subtipo 2g tiveram um 

fragmento de 156 nucleotídeos da região 5’ detectado como recombinante. Neste caso a 

sequência doadora do fragmento não foi identificada, mas o programa atribui uma 

provável sequência AM68 C1 (2c) evidenciando que seja desconhecida (D).  
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Quadro 5 – Eventos de recombinação detectados em amostras de suíno doméstico e porco monteiro, utilizando seis algoritmos implementados pelo programa RDP4 

Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 

 

Legenda: foram considerados valores de p < 0,05. 

 

Recombinante Eventos Métodos  Genótipos Sequência doadora/relacionada faixa de valor de p 

Fragmento recombinante/ 

Região do alinhamento 

TTSuV1 AM66 C1 1 6 1a AM66 C4(1c)/AM67 C10  1,73 x 10
-17 

- 3,33 x 10
-41

 19 - 412 

TTSuV1 AM55 C1 2 6 1b AM69 C7 (1b)/AM129 C1 6,54 x 10
-3 

– 1,40 x 10
-7

 1674 - 16 

TTSuV1 AM201 C5 2 6 1b AM69 C7 (1b)/AM129 C1 6,54 x 10
-3 

– 1,40 x 10
-7

 1661 - 16 

TTSuV1 AM129 C1 2 6 1b AM69 C7 (1b)/AM129 C1 6,54 x 10
-3 

– 1,40 x 10
-7

 1636 -21 

TTSuV1 PM C22 3 6 1d AM136 C2 (1a)/AM55 C1 1,63 x 10
-5 

- 3,39 x 10
-22

 1714-208 

TTSuVk2 AM65 C4 1 6 2a AM190 C4 (2a)/PM C13 (D) 1,92 x 10
-3 

– 2,13 x 10
-6

 165 - 494 

TTSuVk2 AM70 C2 1 6 2a AM190 C4 (2a)/PM C13 (D) 1,92 x 10
-3 

– 2,13 x 10
-6

 165 - 494 

TTSuVk2 PM C3 2 5 2g (D) AM68 C1 (2c)/AM161 C5 1,95 x 10
-3 

– 6,71 x 10
-11

 5 - 160 

TTSuVk2 PM C10 2 5 2g (D) AM68 C1 (2c)/AM161 C5 1,95 x 10
-3 

– 6,71 x 10
-11

 5 - 160 

TTSuVk2 PM C15 2 5 2g (D) AM68 C1 (2c)/AM161 C5 1,95 x 10
-3 

– 6,71 x 10
-11

 5 - 160 

TTSuV1 AM67 C2 3 5 2b AM14 C1 (2a)/AM65 C2 7,45 x 10
-3 

– 1,96 x 10
-6

 1683 - 3 

 
6

9
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Figura 11 – Resultado do evento de recombinação detectado para a sequência TTSuV1 PM C22 pelo programa RDP4 após pesquisa pelos algorítimos RDP, Geneconv, 

Bootscan, MaxChi, Chimera e 3Seq  

Id Seq Rec - Seq Doa

Id Seq Rec – Seq Rel

Frag Rec Frag Rec

7
0 

 



71 

 

Figura 12 – Dendrograma baseado no método de distância para a região do alinhamento sem o fragmento 

recombinante (A) e com o fragmento recombinante (B) da sequência do TTSuV1 PM C22 

A B
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5.5 ANÁLISE DA PRESSÃO DE SELEÇÃO 

 

Na análise da pressão de seleção estimada pela taxa dN/dS ao longo da ORF1 

para cada genótipo do TTSuV foram identificados sítios selecionados positivamente 

para o TTSuV1a, TTSuV1b, TTSuVk2a, TTSuVk2b e TTSuVk2c, em pelo menos três 

dos cinco algorítimos testados. A dN/dS média para cada genótipo foi de: 0,35 (1a), 0,23 

(1b), 0,38 (1c), 0,27 (2a), 0,34 (2b), 0,80 (2c), 0,38 (2e), 0,23 (2f) e 0,97 (2g) (Quadro 

6).  

Quanto à localização dos códons identificados sob pressão positiva, parece que 

a região hipervariável entre os resíduos 297 – 414 e a região carboxi-terminal 513 – 619 

foram as mais afetadas pela seleção. Por outro lado entre os genótipos 1a e 1b foram 

identificados códons sob seleção positiva na região amino-terminal nas posições 107 

(1a), 3, 4 e 64 (1b). A ORF1 e ORF2 do TTSuV se sobrepõem em aproximadamente 50 

aminoácidos na região amino-terminal, por isso códons identificados com mutações não 

sinônimas podem ser na realidade mutações sinônimas em um passo de leitura diferente. 

É importante destacar que alguns sítios foram identificados como sujeitos à pressão 

pervasiva e episódica simultaneamente e que estes sítios encontram-se principalmente 

na região hipervariável da ORF1, 107 e 315 (1a), 3 e 64 (1b), 369 e 387 (2a) e 414 (2b). 
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Quadro 6 – Análise da pressão de seleção e respectivas posições dos códons da ORF1 onde foi identificada pressão positiva                                                                Continua 

 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 

SLAC 628 3 ND  570 ND 297 NA ND ND ND 

FEL 

58, 107**, 

315**, 409, 

446, 504, 513, 

537, 539, 606, 

628 

3**, 4**, 64**, 

511, 515**, 531, 

550**, 578 

642 NA 38, 363, 369**, 

387**, 502, 

532*, 614, 

617**, 619** 

295, 

366**, 

414** 

498, 501, 

507**, 513** 

NA 513 ND ND 

REL 

38, 43, 57 3**, 4**, 64**, 

515**, 550** 

ND NA 502, 507, 514, 

532, 541, 617**, 

619** 

557, 563, 

589, 618 

297**, 371, 

390, 421, 429, 

434, 435, 450, 

463, 477, 481, 

489, 491, 498, 

507**, 508, 

513**, 517, 

522, 525, 549, 

567, 577, 612, 

613 

NA ND 47, 192, 

269, 279, 

293, 328, 

339, 358, 

366, 457, 

460 

ND 

MEME 

8, 28, 38, 39, 

40, 54, 57, 58, 

107**, 158, 

178, 184, 254, 

307, 315**, 

336, 361, 382, 

409, 425, 427, 

428, 445, 446, 

504, 513, 525, 

539, 565, 570, 

3**, 4**, 6, 64**, 

67, 106, 112, 119, 

134, 171, 196, 228, 

299, 301, 327, 333, 

384, 388, 395, 401, 

415, 421, 431, 440, 

441, 449, 483, 

515**, 528, 545, 

550**, 560, 574, 

575, 578, 581, 582, 

18, 50, 

63, 

114, 

122, 

446, 

501, 

535, 

538, 

609, 

642 

NA 38, 245, 289, 

297, 358, 363, 

369**, 371, 372, 

386, 387**, 436, 

450, 511, 565, 

566, 569, 573, 

576, 580, 581, 

584, 587, 588, 

589, 592, 593,  

3, 25, 123, 

130, 185, 

278, 289, 

290, 294, 

296, 

366**, 

370, 400, 

414**, 

612 

297**, 371, 

389, 421, 434, 

507**, 508, 

513**, 549, 

616 

NA 279,280, 

326, 339, 

342, 365, 

366, 513 

256,332, 

358, 399, 

400, 460 

ND 

 
7

3 
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584, 620, 634 586, 610, 615, 616, 

633 

600, 604, 607, 

609, 614, 617**, 

619**, 626 

FUBAR 

107**, 315** 3**, 64** ND NA 289, 369**, 

387** 

366**, 

400, 

414** 

ND NA 364, 365 ND ND 

dN/dS 0,35 0,23 0,38 NA 0,27 0,34 0,8 NA 0,38 0,23 0,97 

Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 

 
Legenda: Foram consideradas significantes as análises pelo FEL, SLAC, MEME os resultados com p < 0,01, 50 Bayes factor para REL e probabilidade posterior ≥ 0,9 para o 

FUBAR. ND = não detectado, NA = não aplicável, símbolos ** = códons detectados sob pressão positiva em pelo menos três métodos. 

 

Continuação 

 

7
4
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5.6 CARACTERIZAÇÃO DOS MOTIVOS DE AMINOÁCIDOS DA ORF1 E 

PROPRIEDADES DA PROTEÍNA 

 

A identidade de aminoácidos entre os dois gêneros do TTSuV não foi superior 

aos 21,0 % (15,4 – 20,9 %). Entre as espécies do Iotatorquevirus (1a/1b) variou de 47,6 

– 53,8 % e entre as espécies do Kappatorquevirus (2a/2b) de 39,8 – 43,6. A variação 

dentro da espécie 1a foi de 60,7 - 98,7 %, 59,8 - 99,2 % dentro da 1b, 55,7 - 98,4 % 

dentro da 2a e 97,7 % dentro da 2b. As identidades de aminoácidos se apresentaram 

mais baixas que as de nucleotídeos, o que é incomum, e não foram encontradas regiões 

conservadas entre os dois gêneros do vírus. Apesar disso, as sequências AM66 C1, 

AM67 C10 e AM136 C2 tiveram maior identidade de aminoácidos que nucleotídeos 

com as amostras GU570201, GU570202, HM633243, HM633245, HM633251, 

HM633256, JX173482, AM1 C5 e AM 67 C2. 

O tamanho da ORF1 entre os tipos do TTSuV1 variou de 636 a 650 

aminoácidos (1908 – 1950 nucleotídeos) onde foram encontradas 23 regiões 

conservadas com ao menos três resíduos. Os tipos 1a e 1b obtiveram a menor identidade 

entre os grupos 47,1 % e 1c e 1d a maior 63,7 %. As identidades de aminoácidos 

encontradas entre os tipo dos TTSuV1 estão apresentadas na tabela 9.  

 

Tabela 9 – Identidade mínima e máxima de amoniácidos do alinhamento da ORF1 (636 - 650 aa) de 32 

sequências do TTSuV1 provenientes de 12 amostras do presente estudo e 39 amostras 

disponíveis no Genbank. 

Tipo 1a 1b 1c 1d 

1a 60,4 – 99,6 % 47,2 – 52,7 % 50,2 – 54,9 % 55,4 – 59,7 % 

1b 47,1 – 54,0 % 81,4 – 98,9 % 59,6 – 62,0 % 60,7 – 62,4 % 

1c 49,3 – 59,3 % 60,0 – 63,2 % 82,4 – 96,7 % 63,2 – 63,7 % 
Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 

 

A região amino-terminal da ORF1 apresentou alto número de resíduos de 

arginina e dois motivos RCR (III) conhecidos YxxK e YPVR foram identificados. 

YxxK foi localizado em três posições diferentes do alinhamento tendo como referência 

a sequência AB076001, posição 14 – 17 nas sequências do tipo 1a e 1d; posição 166 – 

169 sequências AM66 C6 (1a) e tipo 1b exceto AM14 C4 e AM69 C7; posição 379 – 

382 sequências AM66 C6 (1a), tipo 1b, 1c e 1d. YPVR foi identificado em apenas uma 

posição do alinhamento 520 – 523 em sequências do tipo 1a exceto AM66 C1 e AM67 
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C4. A sequência PM C22 apresentou um códon de parada precoce localizado na posição 

do aminoácido 142. 

Ao longo das sequências da ORF1 foram identificadas regiões com alta taxa de 

substituições de aminoácidos, denominadas de regiões hipervariáveis (HVRs). Essas 

regiões puderam ser mais facilmente visualizadas pelos gráficos de entropia gerados 

para cada genótipo do TTSuV (APÊNDICE D). De maneira geral a região de maior 

complexidade de aminoácidos se concentra entra as posições 300 e 450 do alinhamento 

sendo que o grupo do TTSuV 1a mostrou ser o mais heterogêneo com regiões variáveis 

ao longo de toda a ORF1. Analisando separadamente os grupos duas outras regiões 

hipervariáveis foram encontradas na ORF1 do 1b e 1c, entre as posições 100 - 115 e 575 

– 590. 

No perfil de hidrofilicidade média gerado entre as sequências do TTSuV1, a 

região entre os resíduos de aminoácidos 620 – 630 apresentou maior score (APÊNDICE 

D). Essa região é altamente conservada entre os tipos do TTSuV1 com maior frequência 

de resíduos de serina. Nessa região também foram identificadas outras características da 

proteína relacionadas à ligação com anticorpos como acessibilidade e presença de 

epítopos lineares (Tabela 11). É importante salientar que na sequência do tipo 1d a 

região com maior probabilidade de localização de epítopos lineares foi na posição 109 

próxima ao códon de parada precoce encontrado na posição 140 indicando que uma 

proteína menor possa ser expressa. A região amino-terminal rica em resíduos de 

arginina também apresentou epítopos de maior acessibilidade (posições 9, 12, 14 e 17) e 

as regiões de maior antigenicidade foram localizadas na região hipervaviável da ORF1 

entre as posições 326 – 338. 

A ORF1 entre os diferentes subtipos do TTSuVk2 variou de 621 a 632 

aminoácidos (1863 – 1896 nucleotídeos) onde foram identificadas 42 regiões 

conservadas contendo ao menos três resíduos de aminoácidos. A maior identidade foi 

encontrada entre os subtipos 2a e 2b (86,3 %) e a menor entre 2c e 2g (57,6 %). As 

identidades de aminoácidos apresentaram-se menores que as de nucleotídeos, exceto 

para as sequências AM65 C2 e AM146 C3 que tiveram maiores identidades de 

aminoácidos que nucleotídeos com todas as sequências do subtipo 2a do Genbank 

usadas no presente trabalho e as sequências PM C10 e PM C15 que tiveram maiores 

identidades de aminoácidos com as sequências HM633214, HM633229 e AM14 C1 

(subtipos 2e) e HM633237, HM623235 e HM633223 (subtipos 2f). As identidades de 
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aminoácidos encontradas entre os subtipos dos TTSuVk2 estão apresentadas na tabela 

10.  

 

Tabela 10 – Identidade mínima e máxima de aminoácidos do alinhamento da ORF1 (621 - 632 aa) de 25 

sequências do TTSuVk2 provenientes de 13 amostras do presente estudo e 47 amostras 

disponíveis no Genbank 

Subtipo 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 

2a 

81,1 – 

99,5 % 

78,0 – 

84,8 % 

69,0 – 

73,2 % 

70,3 – 

73,4 % 

62,8 – 

65,3 % 

61,0 – 

63,2 % 

58,8 – 

62,4 % 

2b 

76,9 – 

86,3 % 

86,2 – 

95,2 % 

70,6 – 

71,6 % 

69,3 – 

71,5 % 

62,7 – 

64,4 % 

61,4 – 

62,4 % 

59,5 – 

63,1 % 

2c 

67,8 –

71,4 % 

68,8 – 

72,4 % 

90,6 – 

90,9 % 

78,6 – 

78,9 % 

62,2 – 

63,0 % 

63,0 – 

63,7 % 

57,6 – 

60,3 % 

2e 

59,3 – 

64,9 % 

58,8 – 

63,5 % 

62,8 – 

64,4 % 

61,9 – 

62,7 % 

83,3 –

97,5 % 

78,7 – 

79,8 % 

75,9 – 

80,4 % 

2f 

59,3 – 

64,9 % 

60,7 – 

64,1 % 

64,1 – 

64,6 % 

62,7 –

63,0 % 

78,3 –

80,5 % 

84,8 –

85,3 % 

79,1 –

83,5 % 
Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 

 

Assim como ocorre com o TTSuV1, a região amino terminal do TTSuVk2 

contém alto número de resíduos de arginina e dois motivos RCR III (YxxK e YPVR) e 

um motivo RCR II (HxQ) foram encontrados. YxxK apareceu em quatro posições 

diferentes do alinhamento tendo como referência a amostra AY823991, posição 105 – 

108 em todos os subtipos exceto AM68 C1 subtipo 2c e AM93 C3 subtipo 2d, posição 

242 – 245 nas sequências do subtipo 2g, posição 360 – 363 sequência AM68 C1 e 

posição 481 – 485 encontrada em todos os subtipos exceto AM146 C2 subtipo 2e e 

AM146 C3 subtipo 2a. HxQ foi identificado em duas posições do alinhamento, posição 

604 – 606 em sequências do subtipo 2c e 2d e posição 614 – 616 nos subtipos 2a, 2b, 2c 

e 2d com exceção de AM67 C5 subtipo 2b. 

A região hipervariável ao longo da ORF1 observada pelo gráfico de entropia 

ocorreu entre os resíduos 250 – 420, mas outras regiões com alta variabilidade foram 

encontradas, entre os resíduos 1-5 no subtipo 2g, 460 – 480 e 510 – 520 nos subtipos 2e 

e 2f e 610 no subtipo 2c (APÊNDICE E).  

A hidrofilicidade média entre as sequências do grupo do TTSuVk2 teve maior 

score entre as posições 590 – 600, região com alta concentração de resíduos de serina e 

altamente conservada entre os subtipos 2a, 2b, 2c e 2d e entre 2e, 2f e 2g. 

A região amino-terminal contendo os resíduos de arginina, foi identificada 

como a de maior acessibilidade entre as posições 9 – 46 e a predição de epítopos 
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lineares ocorreu tanto na região hipervariável entre os resíduos 297 – 416 como na 

região carboxi-terminal entre 507 e 596. Com exceção do subtipo 2g os epítopos de 

maior antigenicidade foram identificados dentro na região hipervariável nas posições 

273 – 275. Nas sequências do subtipo 2g a região de maior antigenicidade foi detectada 

na posição 421, como são apenas três sequências nesse grupo não se pode afirmar que 

essa região esteja fora da região hipervariável. A identidade de aminoácidos foi alta 

entre as sequências do subtipo 2g, 93, 8 % a 97,7 % mas uma região entre os resíduos 

de aminoácidos 305 - 330 teve divergência de 96 % entre PM C3 e PM C10. 

 

Tabela 11 – Características da proteína relacionadas exposição de epítopos na superfície 

 
Posição dos aminoácidos no alinhamento 

Características 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 

Acessibilidade 

9, 14, 

617, 

619, 

621, 629 

17, 

612 

615, 

618, 

620 

12 
44, 

45 
44 46 9 9 46 38 

Antigenicidade 

70, 326, 

328, 368 

417, 

619, 

164, 

327, 

344, 

612 

337, 

338, 

340 

338 
273, 

274 

273, 

274 
275 274 275 275 421 

Epítopo linear 

520,521, 

598, 

600, 

605, 

607, 

610, 619 

602, 

603 

603, 

606, 

608 

109 

368, 

297, 

416, 

588, 

596 

404, 

410 
299 368 

510, 

573 
507 507 

Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 
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6 DISCUSSÃO 

A presença do torque teno vírus suíno foi relatada em órgãos do sistema 

reprodutor masculino e feminino bem como em sêmen, colostro e tecidos fetais 

(RITTERBUSH et al., 2012; KEKARAINEN; LÓPEZ-SORIA; SEGALÉS, 2007; 

MARTÍNEZ-GUINÓ et al., 2009, 2010; POZZUTO et al., 2009; ARAMOUNI et al., 

2010; TSHERING; TAKAGI; DEGUCHI, 2012). A frequência de eliminação pelo 

sêmen mostrou ser bastante alta para ambos os gêneros, 55 % para o TTSuV1 e 32 % 

para o TTSuVk2 acompanhando a viremia dos animais, o que demonstra que esta é uma 

importante via na transmissão do vírus para as fêmeas (KEKARAINEN; LÓPEZ-

SORIA; SEGALÉS, 2007).  

A investigação de amostras de suínos de ambos os sexos provenientes do 

centro de pesquisa da Embrapa suínos e aves, Brasil, revelou que o TTSuVk2 também 

foi mais frequente infectando tanto órgãos do aparelho reprodutor feminino (30,1 % 

para o TTSuV1 e 49,3 % para o TTSuVk2) quanto órgãos do aparelho reprodutor 

masculino (10 % para o TTSuV1 e 96,6 % para o TTSuVk2) mas a infecção pelo 

TTSuV não foi associada a problemas reprodutivos (RITTERBUSH et al., 2012). 

No presente estudo realizado com 42 amostras de produto de abortamento e 

leitões natimortos oriundos de porcas com problemas reprodutivos, foram encontradas 

frequências de infecção para o TTSuVk2 de 25 % e 16 % em fetos abortados e leitões 

natimortos respectivamente enquanto que a infecção pelo TTSuV1 sozinho não foi 

detectada em nenhuma amostra (Tabela 2). A frequência de infecção encontrada para o 

TTSuVk2 em nossas amostras de fetos abortados (25 %) e leitões natimortos (16 %) 

revelou ser semelhante à relatada na Espanha (29,6 % e 7 %) respectivamente 

(MARTÍNEZ-GUINÓ et al., 2010, 2009).  

A análise da frequência de infecção de tecidos fetais em dois momentos 

diferentes da gestação, demonstrou frequências de 80 % para o TTSuV1 e TTSuVk2 em 

fetos no segundo terço de gestação e 40 % e 100 % para o TTSuV1 e TTSuVk2 

respectivamente, no terço final de gestação (ARAMOUNI et al., 2010). Em conjunto, 

esses resultados demonstram que o TTSuVk2 é mais frequente infectando tanto órgãos 

do trato reprodutivo de animais adultos quanto tecidos fetais e leitões natimortos o que 

pode ser explicado pelo fato de que o TTSuVk2 tenha um maior tropismo por estes 

tecidos e ainda que o vírus seja mais eficiente em atravessar a barreira transplacentária. 

Essa suspeita fica mais evidente pelos resultados apresentados por Tshering e 
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colaboradores, (2012) que constataram haver maior frequência de infecção pelo 

TTSuVk2 (100 %) que pelo TTSuVk1 (25 %) em leitões recém paridos de porcas 

positivas privados de ingerir o colostro. 

A alta frequência de infecção pelo TTSuVk2 também foi associada a maior 

frequência de leitões natimortos e a um maior número médio de leitões natimortos 

paridos por porca em relação as porcas infectadas pelo TTSuV1, e esses achados foram 

ainda mais evidentes na coinfecção (TTSuV1 + TTSuVk2) (SIBILA et al, 2009a).  

De fato, se o TTSuVk2 participa na patogenia de problemas reprodutivos em 

porcas ainda não se pode afirmar, uma vez que as amostras coletadas para este estudo 

são provenientes de animais com problemas reprodutivos e neste caso um comparativo 

com um grupo controle (que não apresenta problemas reprodutivos) não pode ser feito. 

Além disso, parece que infecção de fetos suínos in útero é um evento frequente em 

porcas multíparas sendo relatado para ambos os gêneros do TTSuV (POZZUTO et al., 

2009, SIBILA et al, 2009
a
).  

Constantemente o aumento da frequência de infecção pelo TTSuV tem sido 

associado à coinfecção pelo PCV2 nos quadros de doença clínica. Houve uma aumento 

da frequência de infecção pelo TTSuV2 mas amostras PCV2 positivas (38 %) contra 27 

% das PCV2 negativas mas se esse resultado está relacionado a infecção clínica ou 

subclínica nas porcas não se pode afirmar já que o histórico clínico dos animais não foi 

acessado. Por outro lado, é comprovado que o PCV2 pode se replicar em tecidos fetais e 

eventualmente causar a interrupção da gestação (MALDONADO et al., 2005) o que 

explicaria essa maior frequência da coinfecção TTSuVk2 + PCV2 encontrada em fetos 

abortados (38 %) em comparação com leitões natimortos (4 %) (Figura 4). 

Cento e onze amostras de fezes de leitões e vinte e três soros de porcas 

provenientes de cinco propriedades do Estado de São Paulo foram testados. O TTSuV 

esteve presente em todas as propriedades investigadas com diferentes frequências de 

infecção pelos dois vírus, dependendo da idade dos animais, sendo que as porcas e 

leitões da creche apresentaram maior frequência de infecção pelo TTSuV1 (22 % e 29 

%) e o TTSuVk2 foi mais frequente infectando leitões do crescimento (17 %). A 

coinfecção (TTSuV1 + TTSuVk2) também foi mais frequente nas porcas (35 %) 

(Tabela 3). De acordo com os resultados obtidos, parece que à medida que os animais 

ficam mais velhos existe um aumento na frequência da infecção para ambos os gêneros 

do TTSuV (Figura 4). 
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Diferentes frequências de infecção pelo vírus foram relatadas em rebanhos 

suínos provenientes de países como Espanha, Alemanha, República Tcheca, China, 

Uganda e Estados Unidos e essas diferenças foram atribuídas principalmente à 

localização geográfica das propriedades, diferenças no sistema de produção e idade dos 

animais (SIBILA et al., 2009
b
, ARAMOUNI et al., 2010; GALLEI et al., 2010; 

JAROSOVA; POGRANICHNIY; CELER, 2011; WU et al., 2011; BRINK et al., 2012; 

XIAO et. al., 2012). 

Na República Tcheca maiores frequências de infecção pelo TTSuVk2 que pelo 

TTSuV1 foram encontradas em leitões desmamados (60,6 % e 52,7 %) e porcas (87,5 % 

e 75 %) (JAROSOVA; POGRANICHNIY; CELER, 2011). Já em propriedades dos 

EUA a frequência de infecção para o TTSuV1 foi maior do que para o TTSuVk2 em 

animais da creche (30 % e 6, 7%), da terminação (81 % e 67 %) e em suínos maduros 

com mais de 25 semanas ( 79,6 % e 22,2 %) (XIAO et. al., 2012). O TTSuV1 também 

foi mais frequente que o TTSuVk2 em propriedades da Espanha tanto em porcas (54 % 

e 32 %) quanto em leitões de 1 a 15 semanas (76 % e 60 %) sendo que o número de 

animais infectados aumentou com a idade e a maior frequência encontrada para o 

TTSuV1 (76 %) foi maior em animais com 11 semanas e para o TTSuVk2 (65 %) com 

15 semanas (SIBILA et al., 2009
b
).  

Wu e colaboradores (2011) investigaram propriedades de suínos de diferentes 

raças na China e demonstraram haver altas frequências de infecção para ambos os 

gêneros do TTSuV. As maiores frequências para o TTSuV1 foram encontradas em 

animais desmamados (93,3 %) e para o TTSuVk2 em adultos (100 %) e não houve 

diferença de frequências de infecção entre raças ou sexo. No Brasil, os relatos sobre a 

circulação do vírus nas granjas são escassos, apenas um trabalho realizado em granjas 

do sul, sudeste e centro-oeste demonstrou que a frequência de infecção para TTSuV1 

(48 %) foi maior que para o TTSuVk2 (17 %) em amostras de fezes de suínos lactentes 

(DE ARRUDA LEME; ALFIERI; ALFIERI, 2012). 

A viremia nas porcas e a alta frequência de infecção pelo TTSuV1 em leitões 

da creche demonstram que provavelmente a transmissão vertical via colostro tem papel 

fundamental na disseminação do vírus, o que foi comprovado pelo experimento de 

Tshering, Takagi e Deguchi (2012) que encontraram um aumento da frequência de 

infecção pelo TTSuV1 de 25 % antes da ingestão do colostro para 75 % 24 horas após a 

ingestão do colostro. Contudo, o aumento da frequência das coinfecções (TTSuV1+ 
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TTSuVk2 e TTSuV1 + TTSuVk2 + PCV2) em leitões do crescimento em comparação à 

creche, pode ser indicativo de que esses vírus sejam favorecidos pela transmissão 

horizontal. 

Com animais sendo infectados tão precocemente, não seria esperada uma 

frequência tão alta de porcas virêmicas, já que uma resposta de anticorpos neutralizantes 

eficiente resulta no clearance viral. Assim como ocorre em humanos, a infecção pelo 

TTSuV pode levar a uma longa viremia que dura por vários anos (BENDINELLI et al., 

2001). A persistência do vírus em suínos saudáveis indica que a resposta de anticorpos 

neutralizantes não seja eficiente para inativar ou remover as partículas virais infectantes 

do organismo hospedeiro (HUANG et al., 2011, XIAO et al., 2012) ou ainda que 

constantemente ocorra a reinfecção por novos genótipos sem que haja imunidade 

cruzada (HUANG et al., 2012).  

Como foi observado que muitos animais da creche e crescimento apresentavam 

diarreia, a relação entre infecção pelo TTSuV e diarreia foi investigada. Uma maior 

eliminação do TTSuV1 foi observada tanto em animais diarreicos (17 %) quantos nos 

não diarreicos (21 %) em comparação com o TTSuVk2 (14 % e 8 %) (Figura 6). Foi 

constatado que a eliminação do TTSuV pelas fezes é baixa, menos de 20% em swabs 

retais de suínos da Espanha entre 1 a 15 semanas de idade (SIBILA et al, 2009b), porém 

os resultados apresentados por De Arruda Leme, Alfieri, Alfieri, (2012) em 

propriedades do Brasil demonstram que essa eliminação pode ser maior chegando a 41 

% e 48 % para o TTSuV1 em animais desmamados e lactentes respectivamente. 

Em humanos, a eliminação do vírus nas fezes ocorre principalmente via 

secreção biliar no intestino delgado, contendo hepatócitos infectados pelo vírus 

(OKAMOTO et al., 1998), mas em macacos Rhesus experimentalmente infectados com 

TTV foi demonstrado que o vírus também é capaz de se replicar no intestino delgado 

(XIAO et al., 2002). O DNA viral de ambos os gêneros do TTSuV foi encontrado em 

linfonodos mesentéricos mas vale destacar que o TTSuVk2 foi encontrado com maior 

frequência que o TTSuV1 (70 % e 50 %) respectivamente a partir da quinta semana de 

vida em linfonodos mesentéricos de suínos naturalmente infectados (ARAMOUNI et 

al., 2010; NIETO et al., 2013). 

Apesar de evidências de que o epitélio intestinal seja um sítio de replicação do 

vírus não se pode deixar de considerar a importância da infecção de outros agentes 

causadores de diarréias em leitões, e neste caso, a infecção pelo PCV2 merece destaque. 
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A coinfecção com os três agentes (TTSuV1 + TTSuVk2 + PCV2) foi significativamente 

maior em animais diarreicos (25 %) do nos não diarréicos (5 %), além disso no grupo 

dos diarreicos a coinfecção por ambos os vírus foi maior nos PCV2 positivos (25 %) em 

relação aos PCV2 negativos (8 %). Como as amostras foram coletadas em granjas que 

não praticavam a vacinação é provável que alguns animais estivessem manifestando a 

doença clínica entérica ou mesmo sistêmica associada ao PCV2, já que animais com 

doença sistêmica podem apresentar diarreia mas com base no diagnóstico clínico destas 

duas formas de apresentação não é possível diferenciar (OPRIESSNIG; MENG; 

HALBUR, 2007). 

Nos quadros de doença clínica, o PCV2 causa depleção linfóide e linfopenia, 

culminando em imunossupressão e permitindo a infecção de coagentes como, por 

exemplo, o parvovírus suíno, rotavírus suíno, coronavírus suíno, Escheriachia coli 

(MENG, 2012; ZHANG et al., 2012), e neste contexto o aumento da frequência de 

eliminação do TTSuV se daria por dois motivos. O primeiro seria uma maior taxa de 

replicação do TTSuV em consequência da imunossupressão e o segundo é que devido a 

inflamação causada no intestino ocorra uma maior descamação do epitélio, resultando 

em maior eliminação de células infectadas pelo vírus. 

De qualquer maneira, pelos resultados apresentados, parece que a infecção pelo 

PCV2 tem relação com o aumento da frequência da coinfecção (TTSuV1 + TTSuVk2) 

em fezes diarreicas. Esses resultados ainda reforçam que a via oral fecal pode ser uma 

importante rota de transmissão do TTSuV em animais jovens. 

Ambos os gêneros do TTSuV foram encontrados infectando pulmão de suínos 

da terminação com frequências de coinfecção bem altas principalmente em associação 

com o PCV2 (TTSuV1 + TTSuVk2 + PCV2) tanto entre anmais vacinados (50 %) 

como nos não vacinados (7 %) (Tabela 5), o que é esperado já que a essa frequência 

tende a aumentar com a idade dos animais. Altas frequências de infecção também foram 

encontradas para o TTSuV1 (76,7 %) e para o TTSuVk2 (73,3 %) em amostras de 

pulmão de suínos de diferentes idades (5 a 24 semanas) na Espanha (ARAMOUNI et 

al., 2010) e em 100 % das amostras pulmão de suínos da terminação (n = 31) testadas 

no estado do Paraná (DE ARRUDA LEME et al., 2013), demonstrando que o pulmão é 

um importante sítio de replicação do vírus.  

A vacinação contra o PCV2 não previne a infecção nem a propagação do vírus, 

mas promove uma redução significativa da viremia, das lesões linfóides e 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Opriessnig%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17998548
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Meng%20XJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17998548
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Halbur%20PG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17998548
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consequentemente aumento dos parâmetros zootécnicos, como por exemplo, redução da 

mortalidade e ganho de peso diário (OPRIESSNIG et al., 2009; MARTELLI et al., 

2011). A menor frequência de infecção pelo PCV2 encontrada nos animais vacinados  

(72 %) em relação aos não vacinados (95 %) pode ser devido à baixa carga viral ou 

mesmo pela ausência de infecção viral do órgão pesquisado, já que outros autores 

relataram que a vacinação é capaz de promover a redução da frequência de infecção 

(NIETO et al., 2012). 

Nossos resultados demonstram que no grupo dos não vacinados houve um 

aumento da frequência de infecção pelo TTSuV1 em animais PCV2 positivos (16 %), 

com relação aos PCV2 negativos (0), além disso em ambos os grupos, vacinados e não 

vacinados, a frequência da coinfecção (TTSuV1 + TTSuVk2) foi maior em associação 

com o PCV2, mas se essa associação está relacionada a doença clínica não se pode 

afirmar. A maioria dos órgãos examinados (77 %) é proveniente de animais que não 

foram vacinados contra o PCV2 e metade (51 %) destes órgãos apresentavam lesões 

macroscópicas compatíveis com pneumonia intersticial, caracterizadas por órgão não 

colapsado, áreas multifocais à difusas de consolidação, de cor vermelha escura a 

acastanha (dados não apresentados). A pneumonia intersticial foi associada com a 

infecção pelo PCV2 em amostras de campo, o que demonstra que parte dos animais 

poderia estar apresentando doença clínica no momento do abate (Opriessnig; Langohr, 

2013). 

A associação da maior frequência de infecção pelo TTSuV1 em amostras de 

pulmão de suínos com suspeita de Complexo de doenças respiratórias foi comprovada 

em um estudo realizado nos EUA (RAMMOHAN et al., 2012). Na população normal a 

frequência de infecção para o TTSuV1 foi de 47,34 % enquanto que na população com 

suspeita de PRDC essa frequência foi de 86,67 %, o que não ocorreu com o TTSuVk2 

que teve frequências de infecção bem mais baixas nessas duas populações, 24,67 % e 

26,67 % respectivamente. Foi demonstrado que o TTSuV1 esteve presente em 80 % das 

amostras positivas para PRRSV, em 81,8 % para SIV, em 75 % para Mycoplasma 

hyopneumoniae e em 77,78 para PCV2.  

A influência da vacinação contra o PCV2 na frequência de infecção pelo 

TTSuV foi investigada anteriormente, mas diferente de nossos resultados, em um 

contexto de infecção subclínica pelo PCV2, nenhuma associação entre vacinação e 
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diminuição da frequência de infecção pelo TTSuV foi encontrada (LEE ET, 2012; 

NIETO et al., 2012).  

Pelos resultados obtidos, a vacinação contra o PCV2 foi capaz de promover 

uma diminuição da frequência da coinfecção (TTSuV1 + TTSuVk2 + PCV2), assim 

como da infecção pelo PCV2, demonstrando ainda a associação entre o TTSuV1 e o 

PCV2 e consequentemente uma possível participação do TTSuV1 como um co-agente 

na manifestação clínica da PRDC. 

Sequências de ambos os gêneros do TTSuV foram identificadas em amostras 

de suínos domésticos provenientes de granjas do Estados de São Paulo e suínos ferais 

(Porco Monteiro) do Pantanal. Dentre essas amostras foram encontrados quatro tipos 

virais diferentes para o TTSuV1 e sete subtipos para o TTSuVk2 (Figuras 8 e 9). Na 

população de suínos domésticos circulam os tipos 1a, 1b, 1c e os subtipos 2a, 2b, 2c, 2d, 

2e e 2f, já entre a população de Porco Monteiro circula o tipo 1d e o subtipo 2g. Os 

dados mencionados aqui são os primeiros a relatar os diferentes genótipos do TTSuV 

circulantes no Brasil, pois até agora, somente duas sequências completas de suínos 

sendo uma do tipo 1b (AY823990) e outra do subtipo 2a (AY823991) foram descritas 

por pesquisadores do Instituto Osvaldo Cruz (NIEL; DINIZ-MENDES; DEVALLE, 

2005). 

A análise da filogenia do Iotatorquevirus demonstra que exceto pela sequência 

PM C22 nossos achados concordam com um estudo publicado recentemente que relata 

a divisão do gênero em três tipos (a, b e c), porém discordam da filogenia apresentada 

para o Kappatorquevirus com sete subtipos (a, b, c, d, e, f e g) (LI et al., 2013).  

Uma sequência divergente foi identificada para TTSuV1 (PM C22) com um 

novo tipo proposto (1d) e quatro para o TTSuVk2 (AM 93 C3, PM C3, PM C10 e PM 

C15) com dois novos subtipos propostos (2d e 2g). Além dessas outras duas sequências 

divergentes foram identificadas para o TTSuV1 (AM66 C1 e AM66 C6) e mais duas 

para o TTSuVk2 (AM146 C3 e AM65 C2) mas que não formaram novos grupos. A 

diversidade encontrada para as amostras em ambos os gêneros do TTSuV pode ser 

indicativa de que linhagens diferentes circulam nas populações de suínos domésticos e 

ferais.  

Pelos resultados obtidos com o Blastn (APÊNDICE C) na análise das 

sequências divergentes, coube a investigação de eventos de recombinação. Tais eventos 

podem gerar um viés na classificação filogenética do TTSuV como observado no 
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dendrograma obtido para a amostra recombinante PM C22 (tipo 1d) que se agrupou 

com amostras do tipo 1a (Figura 12).  

Três eventos diferentes de recombinação foram detectados para cada gênero do 

TTSuV tanto em amostras de suínos domésticos como de Porco Monteiro. A 

recombinação ocorreu entre sequências do mesmo tipo ou subtipo (intra-genótipo), mas 

também, entre tipos e subtipos diferentes (inter-genótipo) e entre sequências de suínos 

domésticos e ferais (inter-hospedeiro). Apesar da população de Porco Monteiro viver 

livre e isolada na planície do Pantanal, alguns animais podem ter contato com suínos 

domésticos criados pela população local, principalmente na busca por alimentos. Sendo 

a via oral-fecal uma importante rota de transmissão esses animais acabam por se 

infectar com estirpes de vírus circulantes nas populações de suínos domésticos. Eventos 

de recombinação intra e inter-hospedeiros também foram descritos entre amostras de 

suínos domésticos e javalis na Romênia, mas estes eventos foram encontrados em uma 

região diferente do genoma, a ORF2 (CADAR et al. 2013). Adicionalmente, o evento 

de recombinação da amostra TTSuV1 AM66 C1 ainda comprova a existência de 

recombinação intra-hospedeiro (Quadro 5), pois houve troca de fragmentos entre dois 

tipos diferentes do TTSuV1 que coinfectavam o mesmo animal.  

Assim como já foi relatado para outro vírus ssDNA circular, acredita-se que os 

eventos de recombinação no TTSuV se devem principalmente ao mecanismo de 

replicação usado pelo vírus, mecanismos de reparo da célula hospedeira ou ainda estão 

relacionados a estrutura do genoma viral (LEPIK et al., 2007; MARTIN et al., 2011). 

Confrontos entre complexos enzimáticos de replicação e transcrição ou quebras na 

cadeia de ssDNA da forma replicativa do dsDNA podem promover o deslocamento 

prematuro dos complexos replicativos. Quando esses complexos se associam a outro 

molde diferente e reiniciam a replicação, o resultado será um recombinante gerado pelo 

mecanismo conhecido como cópia-escolha (copy choice) (OWOR et al., 2007). 

Outro exemplo é a via de reparo da célula hospedeira em pontos de ruptura da 

dupla fita de DNA, denominado de mecanismo de invasão de fita (strand invasion). 

Quebras na cadeia de DNA ativam nucleases que digerem as extremidade do DNA 

rompido de 5’ para 3’, esses fragmentos digeridos irão então se parear com sequências 

homólogas do DNA e seguirão sendo replicados (KOWALCZYKOWSKI, 2000). 

Quando ocorre a invasão de uma fita simples de DNA em um DNA molde que 

é uma molécula covalentemente fechada circular, o complexo polimerase produz um 
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ssDNA recombinante através de múltiplas voltas em torno do molde o que 

potencialmente gera fitas de duas a três vezes maior que o genoma que posteriormente 

são convertidas em fitas duplas pelos processos celulares (JESKE; LUTGEMEIER; 

PREISS, 2001). Essas moléculas denominadas de dsDNA de alto peso molecular 

(hDNA), no caso dos Geminivírus são produzidas por um processo denominado 

recombinação dependente de replicação (RDR), o que parece ocorrer com os 

Anellovirus já que com frequência diferentes tamanhos de genoma do vírus (partículas 

subvirais) podem ser encontrados, indicando a ocorrência de danos ao DNA (PREISS; 

JESKE, 2010, LEPIK et al., 2007). 

A recombinação no genoma do TTSuV foi detectada principalmente na região 

carboxi e amino-terminal da proteína do capsídeo. Pela organização do genoma do vírus 

essas regiões estão mais próximas de uma região de repetição rica em citocina e guanina 

(CG), formando uma estrutura denominada de stem-loop onde se localiza a origem da 

replicação. De acordo com Sarker e colaboradores, estas estruturas podem favorecer os 

eventos de recombinação, pois no momento da troca de fita é importante que sítios 

sinônimos estejam próximos (SARKER et al., 2014).  

Mesmo na ausência dos fragmentos recombinantes as amostras de porco 

monteiro PM C22, PM C3, PM C10 e PM C15 e as amostras de suínos domésticos 

AM66 C6, AM146 C3 e AM93 C3 que não foram identificadas como recombinantes 

apresentaram-se divergente das demais. Dessa forma, entende-se que recombinação é 

um mecanismo importante utilizado pelos vírus para aumentar a diversidade genética, 

mas não é o único e só em associação com a mutação pode explicar tamanha 

variabilidade encontrada no TTSuV.  

A baixa identidade encontrada tanto em nível de nucleotídeos quanto em nível 

de aminoácidos dentro dos grupos (espécies, tipos e subtipos) aliada ao fato de que mais 

de um genótipo foi encontrado na mesma amostra (Quadro 4), demonstram que 

provavelmente o TTSuV circula na população de suínos como quasiespécies. 

A teoria de quasiespécies refere-se a uma população de mutantes gerados pela 

alta taxa de erros durante a replicação, mas também por eventos de recombinação e 

rearranjo molecular, no caso de vírus com genomas segmentados. As taxas de mutações 

são tão altas que a progênie viral gerada após a replicação em uma célula é muito 

diferente da parental. Os mutantes são fonte da adaptação e podem frequentemente 

determinar o comportamento biológico de uma população viral. A capacidade de mudar 
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o tropismo celular, adaptação a diferentes hospedeiros, mecanismos de escape do 

sistema imunológico e resistência aos agentes antivirais surgem desse repertório de 

variantes (DOMINGO; SHELDON; PERALES, 2012). 

Estudos em pacientes humanos comprovam que em infecções crônicas o TTV 

é capaz de mudar tão severamente a região hipervariável ocorrendo como quasiespécies 

e desta maneira se evadir da resposta imunológica do hospedeiro (NISHIZAWA et al., 

1999). 

A denominação de quasiespécies é constantemente empregada para os vírus 

RNA que por codificar uma RNA polimerase – RNA dependente desprovida de 

mecanismos de correção (atividade proofreading) geram uma prole com alta taxa de 

mutação. Já o TTSuV como utiliza a DNA polimerase celular e esta enzima possui 

atividade de correção deveria gerar descendentes com menor variabilidade, mas não é 

isso que acontece. A taxa de mutação do TTSuV é comparada à dos vírus RNA, por 

volta de 5,0 x 10
-4

 substituições/sítio/ano, que em um genoma de aproximadamente 

2.800 nucleotídeos gera 1,4 substituição/genoma/ano. 

Se por um lado a recombinação ocorre devido a interferências de mecanismos 

de reparo celular no genoma viral, por outro lado, as altas taxas de mutação no TTSuV 

se devem principalmente porque apesar dos mecanismos de reparo celular estarem 

disponíveis para atuar durante a replicação do genoma viral, ocorre uma falha em 

detectar e corrigir essas mutações.  

O processo de pareamento errado de bases (mismatch repair) é direcionado 

pela metilação da sequência GATC próxima ao sítio de onde ocorreu o erro (FUKUI, 

2010). Se o DNA pemanece não metilado como no caso dos Geminivirus 

(ARGUELLO-ASTORGA et al., 2007) as enzimas celulares não são capazes de atuar 

na correção. Da mesma forma, no processo de reparo pela excisão de bases as enzimas 

DNA glicosilases reconhecem o erro no DNA fita dupla e como no sistema de 

replicação RCR o DNA do vírus permanece só momentaneamente fita dupla, escapa da 

ação corretora. Alternativamente proteínas virais podem interagir com fatores do 

hospedeiro alterando a fidelidade da polimerase (DUFFY; SHACKELTON; HOLMES, 

2008).  

Os gráficos de entropia gerados para cada genótipo do TTSuV (APÊNDICE E) 

revelam que as substituições de aminoácidos na ORF1 do TTSuV são bastante 

frequentes. Ocorrem ao longo de todo o gene, porém, existem regiões onde essas 
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mutações se concentram, denominadas de regiões hipervariáveis (HVR). Essas regiões 

se localizam principalmente entre os resíduos de aminoácidos 300 – 450 (TTSuV1) e 

250 – 420 (TTSuVk2).  

Analisando as sequências de aminoácidos entre as variantes virais, sequências 

com 95 % de identidade de nucleotídeos ou mais, dos diferentes tipos ou subtipos do 

TTSuV fica evidente que uma maior substituição de aminoácidos ocorre na região 

intermediária da ORF1 mas também na região carboxi-terminal 3’ (APÊNDICE F) que 

é a região mais externa do capsídeo, o que comprova que epítopos localizados nesta 

regiões provavelmente sofram pressão seletiva do sistema imunológico do hospedeiro. 

A pressão de seleção média calculada pela proporção dN/dS para a ORF1 foi 

dN/dS < 1 para todos os genótipos (Quadro 6), isso significa que pressão negativa ou 

purificadora ocorra com maior frequência devido a restrições funcionais da proteína 

provavelmente relacionada a sua função dupla de codificar uma proteína do capsídeo e 

outra proteína com função na replicação viral (CORTEY et al., 2010). Como 

consequência das elevadas taxas de mutação ocorre uma expansão rápida de sequências 

que poderiam perder informação biológica e neste caso a seleção negativa ou 

purificadora atua eliminando mutantes deletérios da população (DOMINGO; 

SHELDON; PERALES, 2012). 

Sítios selecionados positivamente foram identificados na região amino-

terminal (3, 4, 64), região hipervariável (315) e região carboxi-terminal (515, 550) do 

TTSuV1 e região hipervariável HVR (297, 366, 369 e 387) e carboxi-terminal (507, 

513, 617 e 619) do TTSuVk2. Dentre os sítios sob pressão de seleção alguns foram 

identificados sob seleção positiva episódica e pervasiva e localizam principalmente na 

região hipervariável do tipo 1a, 2a e 2b e na região amino-terminal do 1b (Quadro 6). 

A maioria dos sítios na ORF1 do TTSuV está sob pressão purificadora como 

demonstrado pela dN/dS média calculada para toda a ORF1 . Quando utilizamos métodos 

que permitem a variação da taxa dN/dS para cada sítio individualmente é possível 

detectar uma pequena proporção que está sob pressão positiva, porém os modelos 

utilizados assumem que essa pressão positiva se mantém constante ao longo do tempo e 

afeta todas as linhagens, o que biologicamente na maioria das vezes não é justificado. O 

que ocorre é que as taxas de evolução podem mudar dentro de cada sítio e para cada 

linhagem. Por exemplo, um sítio que passou por seleção positiva pode experimentar 

logo em seguida seleção purificadora para que a mutação ocorrida anteriormente, que 
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conferiu maior adaptabilidade, não seja perdida. Dessa maneira acredita-se que a 

maioria dos sítios evolui sob pressão episódica (MURRELL et al., 2012). 

A região amino-terminal é rica em resíduos de arginina e supostamente está 

envolvida na ligação com DNA viral para posterior encapsidação (KAKKOLA et al., 

2008). Nessa região foram localizados epítopos de maior acessibilidade em quase todos 

os genótipos do TTSuV. A região carboxi-terminal, rica em resíduos de serina é a mais 

hidrofílica (APÊNDICE D) ao longo de toda proteína e onde foram mais 

frequentemente detectados epítopos lineares mas também mostrou ser antigênica e 

acessível, ou seja, é a região que mais agrupa qualidades relacionadas à exposição de 

epítopos. Com base na ultra-estrutura do vírus da anemia das galinhas (CAV) a porção 

C-terminal forma a parte externa do capsídeo que fica exposta na superfície do virion, a 

porção N-teminal se localiza internamente ao capsídeo ligada ao DNA e a porção 

intermediária forma a concha interna do capsídeo (HUANG et al., 2012).  

A região C-terminal é a que tem se mostrado mais atrativa para o 

desenvolvimento de testes diagnósticos pois apresenta alta reatividade sorológica tanto 

em suínos como em pacientes humanos (JAROSOVA; CELER, 2013; LIU et al., 2013). 

Além disso se mostrou altamente conservada entre genótipos do Iotatorquevirus mas 

não entre os Iotatorquevirus e Kappatorqueviru, servindo para diferenciar títulos de 

anticorpos entre os dois gêneros (HUANG et al., 2012).  

Diferentemente de todas as outras sequências do TTSuV1 a sequência PM C22 

tipo 1d apresentou epítopo linear fora da região hipervariável ou C-terminal, no resíduo 

109. Próximo a essa região também foi encontrado um códon de parada precoce na 

posição 140 indicando que uma proteína menor possa ser expressa. Em alguns isolados 

do TTV humano, os codons de parada são encontrados no meio de ORF1 encurtando ou 

interrompendo a suposta proteína (JELCIC et al., 2004) e formando vírus defeituosos 

(POLLICINO et al., 2003).  

Neste caso, a existência de variantes que coinfectam um mesmo hospedeiro 

pode estar relacionada ao fato de que somente algumas partículas virais tenham os 

componentes necessários para infectar uma célula e assim sejam necessárias várias 

partículas diferentes infectando uma mesma célula para que o vírus consiga produzir sua 

progênie (KHUDYAKOV et al., 2000). Isso comprova que as partículas virais não 

atuam de forma independente, mas sim através de cooperação ou interferência entre os 



91 

 

componentes da população principalmente através de seus produtos de expressão 

(DOMINGO; SHELDON; PERALES, 2012). 

No Brasil os relatos sobre o Torque teno vírus suíno se restringem a 

frequências de infecção de ambos os gêneros em suínos de diferentes idades em 

associação ou não com o PCV2. Com relação à diversidade molecular apenas duas 

sequências completas do genoma viral foram depositadas no Genbank e, portanto, não 

são conhecidos os tipos e subtipos virais que circulam na população de suínos 

doméstico e ferais. Seria interessante caracterizar amostras de outras regiões geográficas 

do Brasil porque como demonstram nossos resultados, parecem existir estirpes 

diferentes do vírus que circulam no sudeste e centro-oeste do país entre as duas 

populações. 

O sequenciamento da ORF1 que mostrou ser a proteína com participação na 

resposta imunológica pode fornecer pistas para um melhor entendimento dos 

mecanismos que o vírus utiliza para escapar das defesas do hospedeiro estabelecendo 

infecção crônica. Além disso, regiões identificadas relacionadas a tipos ou subtipos 

virais específicos podem servir como alvo em testes diagnósticos possibilitando um 

maior conhecimento sobre o tropismo e a patogenia viral. 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSÕES 

 

  O TTSuVk2 foi mais frequente que o TTSuV1 infectando tanto fetos abortados 

quanto leitões natimortos. 

  A frequência de infecção pelo TTSuVk2 + PCV2 foi maior nos fetos abortados 

em comparação aos leitões natimortos 
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  Porcas e leitões da creche foram mais frequentemente infectados pelo TTSuV1 

enquanto que leitões do crescimento pelo TTSuVk2. 

  Diferenças nas frequência de infecção para o TTSuV1 foram observadas entre 

porcas e leitões da creche e entre leitões da creche e crescimento. 

  Diferenças nas frequência de infecção para o TTSuV1 + TTSuVk2 foram 

observadas entre porcas e leitões da creche e porcas e leitões do crescimento. 

  Diferenças nas frequência de infecção para o TTSuV1+TTSuVk2+PCV2 foram 

observadas entre leitões da creche e leitões do crescimento. 

  Houve maior frequência de eliminação TTSuV1 + TTSuVk2 + PCV2 pelas 

fezes diarreicas do que pelas não diarreicas  

  Nas fezes diarreicas, a eliminação TTSuV1 + TTSuVk2 foi mais frequente nas 

amostras PCV2 positivas que nas PCV2 negativas. 

  As frequências de coinfecção com os três agentes (TTSuV1 + TTSuVk2 + 

PCV2) encontradas em amostras de pulmão de suínos da terminação foram bem 

altas tanto em animais vacinados como em não vacinados contra o PCV2. 

  Entre as amostras de pulmão de animais não vacinados contra o PCV2, a 

frequência de infecção pelo TTSuV1 foi maior nas amostras PCV2 positivas em 

comparação com as PCV2 negativas. 

  A coinfcção pelo três agentes (TTSuV1 + TTSuVk2 + PCV2) foi maior nos 

animais não vacinados em comparação com os vacinados. 

  Tanto nos animais vacinados quanto nos não vacinados houve um aumento da 

frequência da coinfecção (TTSuV1 + TTSuVk2) nos animais PCV2 positivos 

em comparação com os PCV2 negativos. 
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  Foram caracterizados quatro tipos do TTSuV1 e sete subtipos do TTSuVk2 

circulantes em rebanhos de suínos domésticos e Porco Monteiro. 

  Foi proposto um novo tipo para o TTSuV1, 1d e dois novos subtipos para o 

TTSuVk2, 2d e 2 g. 

  Foram encontradas estirpes diferentes do TTSuV que circulam entre a 

população de suínos domésticos e ferais. 

  Eventos de recombinação intra-hospedeiro, inter-hospedeiro, intra-genótipo e 

inter-genótipo foram detectados para ambos os gêneros do TTSuV.  

  As substituições de aminoácidos foram observadas com maior frequência na 

região intermediária da ORF1 nos diferentes genótipos. 

  As regiões hipervariável e carboxi-terminal da proteína do capsídeo 

apresentaram sítios de seleção positiva pervasiva e episódica. 

  Foram encontrados motivos de aminoácidos conservados entre genótipos do 

TTSuV 

  A região carboxi-terminal da ORF1 foi a que apresentou maior número de 

características relacionadas à exposição de epítopos na superfície da proteína 
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APÊNDICE A – Sequências completas depositadas no Genbank utilizadas na análise in silico para 

desenho dos pares de iniciadores senso e anti-senso para amplificação da ORF1 do 

TTSuV1 

Acesso Genbank Ano Hospedeiro Amostra Origem 

AY823990 2005 Suíno Soro Brasil 

AB076001 2002 Suíno Soro Japão 

GQ120664 2005 Suíno Soro Canadá 

GU188045 2008 Suíno Soro Alemanha 

GU450331 2008 Suíno - China 

GU456383 2008 Suíno Soro/sêmen  Estados Unidos 

GU456384 2008 Suíno Soro/sêmen Estados Unidos 

GU570198 2010 Suíno Soro  Espanha 

GU570199 2010 Suíno Soro  Espanha 

GU570200 2010 Suíno Soro  Espanha 

GU570201 2010 Suíno Soro  Espanha 

GU570202 2010 Suíno Soro  Espanha 

HM633242 2009 Suíno - China 

HM633243 2009 Suíno - China 

HM633244 2009 Suíno - China 

HM633245 2009 Suíno - China 

HM633246 2009 Suíno - China 

HM633247 2009 Suíno - China 

HM633248 2009 Suíno - China 

HM633249 2009 Suíno - China 

HM633250 2009 Suíno - China 

HM633251 2009 Suíno - China 

HM633252 2009 Suíno - China 

HM633253 2009 Suíno - China 

HM633254 2009 Suíno - China 

HM633255 2009 Suíno - China 

HM633256 2009 Suíno - China 

HM633257 2009 Suíno - China 

HM633258 2009 Suíno - China 

JF694116 2010 Suíno - China 

JF694117 2010 Suíno - China 

JF937660 2009 Suíno Soro China 

JF937661 2009 Suíno Soro China 

JF937662 2009 Suíno Soro China 

continua 
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Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 

 

 

APÊNDICE B – Sequências completas depositadas no Genbank utilizadas na análise in silico para 

desenho dos pares de iniciadores senso e anti-senso para amplificação da ORF1 do 

TTSuVk2 

Acesso Genbank Ano Hospedeiro Amostra Origem 

AY823991 2005 Suíno Soro Brasil 

GU188046 2008 Suíno Soro Alemanha 

GU456385 2008 Suíno Soro/sêmen  Estados Unidos 

GU456386 2008 Suíno Soro/sêmen  Estados Unidos 

GU570197 2010 Suíno Soro  Espanha 

GU570203 2010 Suíno Soro  Espanha 

GU570204 2010 Suíno Soro  Espanha 

GU570205 2010 Suíno Soro  Espanha 

GU570206 2010 Suíno Soro  Espanha 

GU570207 2010 Suíno Soro  Espanha 

GU570208 2010 Suíno Soro  Espanha 

GU570209 2010 Suíno Soro  Espanha 

HM633214 2009 Suíno - China 

HM633215 2009 Suíno - China 

HM633216 2009 Suíno - China 

HM633217 2009 Suíno - China 

HM633218 2009 Suíno - China 

HM633219 2009 Suíno - China 

HM633220 2009 Suíno - China 

HM633221 2009 Suíno - China 

HM633222 2009 Suíno - China 

HM633223 2009 Suíno - China 

HM633224 2009 Suíno - China 

HM633225 2009 Suíno - China 

HM633226 2009 Suíno - China 

HM633227 2009 Suíno - China 

HM633228 2009 Suíno - China 

HM633229 2009 Suíno - China 

HM633230 2009 Suíno - China 

HM633231 2009 Suíno - China 

HM633232 2009 Suíno - China 

JQ933527 2011 Suíno Soro China 

continua 

continua 

continuação 
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HM633233 2009 Suíno - China 

HM633234 2009 Suíno - China 

HM633235 2009 Suíno - China 

HM633236 2009 Suíno - China 

HM633237 2009 Suíno - China 

HM633238 2009 Suíno - China 

HM633239 2009 Suíno - China 

HM633240 2009 Suíno Pulmão  China 

HM633241 2009 Suíno Pulmão  China 

HQ204188 2010 Suíno Soro China 

JF694118 2010 Suíno - China 

JF937656 2010 Suíno Soro China 

JF937657 2009 Suíno Soro China 

JQ664305 2011 Suíno - China 

JF937658 2009 Suíno Soro China 

JF937659 2009 Suíno Soro China 

Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 

  
continuação 
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APÊNDICE C – Alinhamento local de nucleotídeos da amostra (Blastn) TTSuV1 PM C22 

 
Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 
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APÊNDICE D – Gráfico de entropia gerado para o conjunto de sequências dos tipos 1a, 1d e 1c do TTSuV1 e subtipos 2a, 2b, 2c, 2e, 2f e 2g do TTSuVk2 

 

Fonte: (FAVERO, C.M., 2014) 
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APÊNDICE E – Gráfico de hidrofilicidade média gerado para o conjunto de sequências de aminoácidos do TTSuV1 e do TTSuVk2 

 
Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 
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APÊNDICE F – Gráfico de entropia gerado para o conjunto de variantes do TTSuV1 (A, B e C) e do TTSuVk2 (D, E e F) 

 
Fonte: (FAVERO, C.M., 2014). 
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