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Paz Jr JP. Aplicação de ensaio imunoenzimático para  detecção de anticorpos 

contra o vírus respiratório sincicial em receptores  de transplante de células 

tronco-hematopoéticas (dissertação). São Paulo: Fac uldade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2008. 

 

RESUMO: 

O vírus respiratório sincicial (RSV) é responsável por importante morbidade em 

receptores de transplante de células tronco-hematopoéticas (TCTH), especialmente no 

período que antecede a enxertia. A imunidade induzida pela infecção pelo RSV é 

transitória e as reinfecções são freqüentes. O comportamento e papel dos anticorpos 

anti-RSV em receptores de TCTH é desconhecido. Em amostras de soro estocadas, 

ensaio imunoenzimático (ELISA) foi aplicado para detecção de anticorpos anti-RSV 

para avaliar a dinâmica desses anticorpos antes e após o TCTH, em pacientes com e 

sem infecção pelo RSV, bem como a resposta de anticorpos específicos nos pacientes 

com infecção pelo RSV diagnosticada por imunofluorescência direta. A mediana do 

tempo de coleta das amostras pré-TCTH foi de -35 e -44 dias nos casos e controles, 

respectivamente, com média de títulos de anticorpos anti-RSV de 2490 UA/mL e 2872 

UA/mL, respectivamente. Após o transplante, as medianas de tempo das 3 amostras 

analisadas dos pacientes com infecção pelo RSV foram d+14, d+52 e d+89 e os 

respectivos títulos de anticorpos foram 2457 UA/mL, 2715 UA/mL e 2950 UA/mL. Nos 

pacientes sem infecção pelo RSV (controles), as medianas de tempo das 3 amostras 

analisadas foram d+9, d+69 e d+93 e os respectivos títulos de anticorpos foram 2738 

UA/mL, 2794 UA/mL e 2642 UA/mL. Não houve diferença estatística entre os dois 

grupos. Nenhum dos pacientes com infecção pelo RSV apresentou elevação de quatro 

vezes nos títulos de anticorpos. 

Descritores:  1. Virus Respiratório Sincicial 2. Transplante de Células Tronco-

Hematopoéticas 3. Infecções Respiratórias 4. Técnicas 

Imunoenzimáticas 5. ELISA 6. IgG 
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Paz Jr JP. Enzime-Linked Immunosorbent Assay for de tection of Respiratory 

Syncytial Virus antibodies in Hematopoietic Stem Ce ll Transplant Recipients. 

(dissertation). São Paulo: Faculdade de Medicina, U niversidade de São Paulo; 

2008. 

 

SUMMARY:  

Respiratory syncytial virus (RSV) infection can cause significant morbidity and mortality 

in haematopoietic stem cell transplant (HSCT) recipients, especially when upper 

respiratory tract infection (RTI) progresses to lower RTI, which is expected to occur in 

more than 50% of the patients. The humoral immunity induced by RSV infection is 

transient and reinfections are frequent. The dynamics and role of anti-RSV antibodies 

in HSCT recipients are unknown. In stored serum samples, an enzyme-linked 

immunosorbent assay (EIA) was applied to evaluate the dynamics of anti-RSV 

antibodies in HSCT recipients with and without RSV infection, as well as the specific 

humoral response in HSCT recipients with RSV infection diagnosed by direct 

immunofluorescent assay in nasal wash samples. Pre-transplant samples were 

selected at a median time of 35 and 44 days and the mean concentration of RSV 

antibodies were 2490 AU/mL and 2872 AU/mL, in cases and controls, respectively. 

After HSCT, serum samples from patients with RSV infection (cases) were evaluated at 

median time of 14, 52 and 89 days, and the respective mean concentrations of anti-

RSV antibodies were 2457 AU/mL, 2715 AU/mL and 2950 AU/mL. In patients without 

RSV (controls), serum samples were evaluated at median time of 9, 69 and 93 days, 

and the respective mean concentrations of anti-RSV antibodies were 2738 AU/mL, 

2794 AU/mL e 2642 AU/mL. Difference was not statistically significant. No patient 

developed a four-fold rise in RSV antibody titers. 

Descriptors:  1.  Respiratory Syncytial Virus 2. Haematopoietic Stem Cell 
Transplantation 3. Respiratory Tract Infections 4. Immunoenzyme Assays 5.Enzyme 
Immunosorbent Assay  6. IgG 



18 
18

 

INTRODUÇÃO  



2 2 

1. Introdução 

1.1. Histórico 

Em outubro de 1955, Morris e colaboradores isolaram um novo agente viral a 

partir de secreção colhida da garganta de um chipanzé, durante epizootia ocorrida 

no laboratório do Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR), em Washington 

DC. (Morris et al., 1956). O vírus foi inicialmente denominado de agente de coriza 

de chimpanzé (Chipanzee Coryza Agent - CCA), uma vez que a doença 

respiratória, que acometeu inicialmente uma colônia de 20 animais, se transmitiu a 

todos os animais do instituto. Parte dos animas foram afetados pela doença e os 

demais desenvolveram anticorpos para o vírus durante o período de 

convalescença. A doença caracterizava-se pela ocorrência de sintomas como 

secreção nasal mucopurulenta, tosse e espirros. Tratadores que entraram em 

contato com animais infectados foram contaminados e desenvolveram sintomas de 

infecção de vias aéreas superiores, com quadros de menor gravidade. Entretanto 

não foi possível isolar o agente viral nas amostras destes funcionários (Morris et 

al.,1956). 

O primeiro isolamento em humanos ocorreu em 1956. Channock e Finberg 

isolaram um agente desconhecido em crianças com pneumonia e 

laringotraqueobronquite e posteriormente suspeitaram tratar-se do mesmo agente 

causador da doença em chimpanzés. Pela capacidade de promover sincícios em 

cultura de células e pela afinidade pelo trato respiratório, o nome CCA foi 

substituído por Vírus Respiratório Sincicial (RSV) (Channock et al., 1957a). 

Inquérito soro epidemiológico realizado em Washington no mesmo ano demonstrou 

que 90% das crianças da capital apresentavam anticorpos e, portanto, já haviam 

entrado em contato com o RSV (Channock et al., 1957b). 
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Após o isolamento de Baltimore, outros estudos realizados em diversos locais 

do mundo relataram dados similares, associando o RSV a doenças do trato 

respiratório durante a infância, tais como os estudos realizados em Illinois (1958-

1959), Nova York (1959), Pensilvânia (1959-1960), Califórnia (1961), Inglaterra 

(1961) e Austrália (1961) (Beem et al., 1961). 

No Brasil, o vírus foi isolado pela primeira vez por Candeias, em agosto de 

1964, a partir de secreção respiratória de quatro crianças internadas no Hospital 

Infantil Menino Jesus. Os isolados eram provenientes de uma criança de 3 meses 

de idade com broncopneumonia e desnutrição, de duas crianças com 

broncopneumonia e bronquiolite, com 3 dias e 3 meses de idade, respectivamente, 

e de uma criança com 45 dias de vida com quadro de broncopneumonia. A 

confirmação do isolamento do RSV foi feita utilizando-se o teste de neutralização 

com soro padrão (Candeias et al., 1967). 

 

1.2. Classificação Viral 

O vírus é classificado como membro da ordem Mononegavirales, família 

Paramyxoviridae, e gênero Pneumovirus (Falsey & Walsh 2000; van Regenmortel 

et al.,2001). A família Paramyxoviridae inclui dois outros gêneros, os paramyxovírus 

e morbilivirus. A subfamília Pneumovirinae tem dois gêneros: O gênero 

Pneumovírus inclui o RSV humano, o RSV bovino, o RSV caprino e o de 

camundongos (PVM). O segundo gênero, Metapneumovirus inclui o vírus da 

pneumonia de aves (APV) e o Metapneumovirus humano (hMPV) (Collins et al., 

2001).  

A figura 1 mostra a classificação da família Paramyxoviridae. 
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Figura 1 - Taxonomia do Vírus Sincicial Respiratório Human 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(National Library of Biotecnology Information, 2006; International Committee on 

Taxonomy of Viruses, 2002). 

 

 

 

1.3. Estrutura Viral 

O vírion RNA envolto pelas proteínas N, P e L (que constituem a replicase 

viral) formam o nucleocapsídeo, de simetria helicoidal, com envelope de dupla 

camada lipídica, obtida da membrana da célula hospedeira na qual estão as três 

glicoproteínas transmembranas (G, F e SH) (Falsey & Walsh, 2000). Os vírions 
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apresentam formas esféricas ou pleomórficas medindo de 150 a 300 nm de 

diâmetro (Collins et al., 2001).  

O genoma do RSV é RNA de fita simples, de polaridade negativa, não 

segmentado, composto de aproximadamente 15.222 nucleotídeos e 10 genes que 

codificam 11 proteínas: NS1, NS2 (não estruturais), nucleoproteína (N), 

fosfoproteína (P), proteína da matriz (M), pequena proteína hidrofóbica (SH), 

proteína de adsorção (G), proteína de fusão (F), proteínas da matriz (M2-1, M2-2) e 

complexo polimerase (L) (Hall, 2001; Hacking et al., 2002). 

Todas as proteínas exceto NS1, NS2 e M2-2 são componentes dos vírions. 

As proteínas G e F são alvos da resposta humoral. As proteínas N, F, M2-1 e SH 

são alvos de células T citotóxicas (Wertz & Moudy, 2004). 

A função das proteínas NS1 e NS2 não é completamente conhecida. 

Entretanto, o fato de serem não estruturais sugere que estejam relacionadas com a 

regulação da transcrição e da replicação do ácido nucléico viral (Collins et al., 

2001). 

A proteína M (matrix) não é glicosilada e encontra-se na matriz. Acredita-se 

que nos Pneumovirus, assim como em outros vírus RNA não segmentados com 

polaridade negativa, a função dessa proteína é tornar o nucleocapsídeo 

transcripcionalmente inativo antes do seu empacotamento e mediar a associação 

do nucleocapsídeo com o envelope nascente (Collins et al., 2001). 

As proteínas M2 são restritas ao gênero Pneumovirus. Diferentemente de 

outros genes do RSV, cada unidade transcripcional do gene M2 codifica duas 

proteínas a M2-1 e a M2-2, que são internas e não-glicosiladas (Collins et al., 1990; 

Cheng et al., 2005). A proteína M2-1 atua como um importante fator para 

transcrição na polimerase, principalmente para genes longos. Sua ação é como um 

fator de elongação permitindo a completa síntese dos mRNAs (Collins et al., 1996; 

Mason et al., 2003). A proteína M2-2 atua com função regulatória e está envolvida 
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na mudança da transcrição para a replicação do RNA viral durante o ciclo 

replicativo do vírus. Acredita-se que o fato de sua open reading frame ser 

sobreposta à do M2-1 ocorre um fino ajuste na expressão da M2-2 durante a 

replicação do RSV (Cheng et al., 2005). 

A proteína L (large protein) é a maior proteína expressa pelo vírus. 

Provavelmente, a proteína L é a enzima RNA polimerase RNA dependente, 

baseado em seu tamanho e localização no nucleocapsídeo. Contém seis 

segmentos altamente conservados e presume-se que apresentam domínios 

funcionais (Collins et al., 2001). 

A proteína P (phosphoprotein) é altamente fosforilada e, provavelmente, 

apresenta-se como um fator de tradução e replicação, como em outros vírus RNA 

não segmentados e de polaridade negativa (Collins et al., 2001). 

A proteína N (nucleoprotein) é a principal proteína estrutural do 

nucleocapsídeo. Ela está associada ao RNA genômico e relaciona-se com a 

regulação da transcrição e da replicação do ácido nucléico viral (Collins et al., 

2001). 

As proteínas F e G são antigenicamente importantes porque estimulam a 

produção de resposta imune protetora (Van Bleek et al., 2003; Sullender et al., 

1991). A proteína F apresenta duas subunidades após a glicolisação: a F1 e F2. A 

subunidade F1, relativamente bem conservada, fica ancorada à membrana sendo 

responsável pela ligação do envelope viral à membrana da célula hospedeira e 

posterior liberação do nucleocapsídeo ao citoplasma celular. As espículas da 

proteína F apresentam-se de forma homotetramérica, ou seja, cada espícula é 

formada por quatro unidades idênticas da proteína e induz à formação de 

anticorpos neutralizantes (Sullender et al., 1998; Collins et al., 2001).  

A proteína G possui de 289 a 299 aminoácidos, é uma glicoproteína tipo II 

que possui domínio hidrofóbico entre os resíduos 38 e 66 que serve como sinal de 
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ancoragem para região transmembrana. É responsável pela adesão do vírus à 

célula receptora durante os estágios iniciais da infecção. Anticorpos monoclonais 

(MAbs) diretamente contra a proteína G, neutralizam eficientemente sua 

infectividade in vitro. Alguns trabalhos apontam a proteína G como um importante 

imunógeno para o desenvolvimento de vacinas, mas a proteção efetiva contra o 

vírus é mediada pela reatividade cruzada com outra proteína de superfície, a 

proteína F (Rueda et al., 1991). A proteína G apresenta grande variabilidade em 

relação a outras proteínas e não possui atividade de hemaglutinina e de 

neuraminidase como a do vírus influenza ou de outro paramixovírus (Sullender et 

al.,1991). 

A proteína SH (small hydrofobic protein) ainda não apresenta uma função 

bem estabelecida. Pelo fato de ser uma proteína transmembrana, acredita-se que 

esteja envolvida com processos de adsorção, penetração e desnudamento do vírus. 

Alguns estudos, entretanto, sugerem que a proteína SH seja dispensável para 

replicação do vírus em cultura de tecido (Collins et al., 2001; McDonald et al., 

2006). 

 

Figura 2 - Estrutura Genômica do Vírus Sincicial Respiratório Humano 

 

 

 

 

Figura 3 – Proteínas do Vírus Sincicial Respiratório Humano na Partícula viral 
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1.4. Variabilidade Antigênica e Genética Viral 

Após sua descoberta em 1955, o RSV foi considerado como sorotipo único. A 

existência de variações antigênicas foi observada a partir dos anos 60. 

Coates e Chanock observaram variabilidade presentes em amostras isoladas 

do RSV pelo teste de neutralização, utilizando soros de animais (coelhos ou 

cobaios) hiperimunes. Os estudos mostraram que soros de animais imunizados 

com a cepa Long não neutralizavam totalmente a cepa A1 evidenciando a 

existência de diferenças antigênicas entre duas amostras do vírus (Coates & 

Chanock, 1963). Diferenças antigênicas foram observadas quando comparadas as 

cepas Long (isolada em 1956) e a cepa CH-18537 (isolada em 1962) (Coates et 

al.,1966). 

Com o surgimento e a aplicação de anticorpos monoclonais (MAbs) nas 

pesquisas dos RSVs, as diferenças se tornaram mais evidentes. Anticorpos 

monoclonais de camundongos preparados contras as proteínas F, G, N, M e P do 

RSV, demonstraram a existência de similaridades entre as cepas Long e A2, sendo 

a cepa CH-18537 antigenicamente distinta das demais (Anderson et al., 1985; 

Mufson et al.,1985). Observou-se que a glicoproteína G apresentava maior 

divergência em relação a outras proteínas. Baseando-se em sua reatividade 
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cruzada foram então estabelecidos os dois grupos antigênicos do RSV: grupos A e 

B. O grupo A inclui as cepas Long e A2 do vírus; o grupo B as cepas isoladas na 

Virginia e a cepa CH-18537 do vírus (Anderson et al., 1985; Mufson et al., 1985; 

Garcia-bareno et al., 1989). 

As diferenças presentes nos grupos antigênicos são de fundamental 

importância para a compreensão da resposta imune frente a infecções e 

reinfecções (Sullender, 2000). 

Alguns autores associam as cepas de RSV do grupo A com maior gravidade 

da doença, embora outros trabalhos apontem o grupo B como fator de maior 

virulência. Não se sabe ao certo a importância clínica da diferenciação dos grupos. 

Para exemplificar, infecções com o grupo A não protegem o hospedeiro de futuras 

infecções com o mesmo tipo, mas, podem diminuir a gravidade da doença 

(Sullender et al.,1996; Garcia-Barreno et al., 1989). 

Além da existência de diferenças antigênicas entre os grupos, estudos 

demonstraram a existência de diferenças dentro dos grupos, possibilitando a 

divisão em subgrupos. A princípio foram identificados sete subgrupos do tipo A (A1, 

A2, A3, A4, A5, A6 e A7) e 4 subgrupos do grupo B (cepa B1, B2, B3, B4) 

(Anderson et al., 1991; Hall et al., 1990). 

A variação antigênica pode ser corroborada com o emprego de novas 

técnicas moleculares como o seqüenciamento de DNA. A análise de seqüências de 

nucleotídeos comprovam que o RSV apresenta variabilidade antigênica e genética 

(Sullender, 2000). 

 

1.5. Epidemiologia 

O vírus sincicial respiratório distribui-se mundialmente e atinge todas as faixas 

etárias. Apresenta uma sazonalidade que varia consideravelmente entre as regiões. 

Nas regiões subtropicais, o RSV tem um comportamento cíclico, com picos de 
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intensa atividade num período de 2 a 4 meses, coincidindo com o outono e inverno, 

seguido de circulação com menor atividade durante o resto do ano. Em climas 

temperados, mediterrâneo e deserto, o RSV está associado com estação fria 

enquanto que, em climas tropicais associa-se com estação chuvosa (Weber et al., 

1998). 

No Brasil, na cidade de São Paulo, região sudeste subtropical, Vieira e 

colaboradores observaram o início do surto no final de março ou começo de abril, 

com pico no mês de maio, estendendo-se até o inverno (Vieira et al., 2003). Em 

unidade de transplante de células troncos hematopoéticas (TCTH), Machado e col, 

também encontraram o pico do surto em maio, durante 3 anos seguidos na cidade 

de São Paulo (Machado et al., 2004). 

Na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, região do extremo sul do 

Brasil, onde o clima distingue-se das demais regiões do país devido as baixas 

temperaturas, a ocorrência de infecções respiratórias pelo HRSV são relatadas 

principalmente nos meses relacionadas a estação do inverno, especialmente junho 

e julho (Straliotto et al., 2001). Por outro lado, na região nordeste que apresenta 

clima tropical, Moura e colaboradores relatou o surto na estação chuvosa, na 

primeira metade do ano (Moura et al., 2006). 

Os dois tipos de RSV circulam anualmente ao mesmo tempo e na mesma 

área geográfica, pode ocorrer predomínio de cepas virais similares durante certo 

período epidêmico, ou de cepas totalmente diferentes em outros períodos (Garcia-

Barreno et al., 1989). Em geral, as cepas do grupo A são mais prevalentes na 

população (Bromberg et al., 1991; Freymuth et al., 1991). 

A epidemia perde a força com a mudança de clima, aspectos 

comportamentais e a queda do número de pessoas susceptíveis ao longo da 

epidemia. A repetição dos surtos anualmente pode ser explicada pela grande 

circulação do vírus em todo planeta, pelos fatores acima relatados e pela 
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persistência do RSV em indivíduos imunocomprometidos e adultos com doença 

pulmonar obstrutiva crônica (Stensballe et al., 2003). 

 

1.6. Manifestações clínicas 

Os fatores de risco para maior morbidade e mortalidade das infecções pelo 

RSV são a prematuridade, baixo-peso, displasia broncopulmonar, doença cardíaca 

congênita, imunodeficiência congênita ou adquirida, doenças oncohematológicas, 

TCTH e fibrose cística. 

Em crianças, as manifestações clínicas variam de acordo com a idade. A 

infecção primária é geralmente sintomática até o segundo ano de vida e geralmente 

acomete o trato respiratório inferior. Embora a infecção pelo RSV seja rara nas 

primeiras quatro semanas de vida, surtos epidêmicos têm sido descritos em 

unidades de neonatologia. Nestas situações, taxas de ataque de cerca de 35% 

foram descritas em bebês hospitalizados por mais de seis dias (Hall et al., 1979). 

Em receptores de TCTH, os vírus respiratórios podem causar significante 

morbidade, destacando-se o vírus respiratório sincicial, os vírus da Influenza A e B, 

os vírus da Parainfluenza, os adenovírus e os rinovírus. Recentemente, Martino e 

cols. em estudo prospectivo observaram a ocorrência do recém descrito 

metapneumovirus humano (HMPV) causando tanto infecções de trato respiratório 

alto como também pneumonias pós-TCTH (Martino et al., 2005). 

A integridade da imunidade celular e humoral é importante no controle de 

infecções. O transplante de células tronco-hematopoéticas é um procedimento que 

implica em um período longo de imunossupressão do paciente. Para o sucesso do 

transplante é necessário destruir os elementos imunohematopoéticos doentes da 

medula do receptor, procedimento conhecido como “condicionamento”, antes da 

infusão das células progenitoras que vão gerar um novo sistema imune no receptor. 
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A lenta reconstituição do sistema imunológico do paciente é a principal causa 

da grande morbidade em decorrência de episódios infecciosos nesta população. 

Entre os vírus respiratórios, o RSV é responsável pela maior morbi-

mortalidade nestes pacientes e o principal fator de risco para progressão para 

pneumonia é o tempo pós-transplante, estando sob maior risco os pacientes 

infectados antes da enxertia medular (Bowden, 1997; Harrington et al., 1992). 

A freqüência com que cada um destes agentes é detectado durante os 

sintomas da doença pode variar em função dos surtos comunitários. O vírus 

respiratório sincicial tem sido detectado com maior freqüência nos quadros de 

infecção respiratória diagnosticados no outono e inverno. Assim, Bowden e cols 

detectaram RSV em 35% das infecções virais respiratórias adquiridas na 

comunidade. Parainfluenza, rinovírus e influenza foram observados em 30%, 25% e 

11% dos episódios sintomáticos, respectivamente (Bowden, 1997). 

Em nosso meio, durante o ano de 2001, entre receptores de TCTH 

sintomáticos e cujo lavado de nasofaringe mostrou resultado positivo, o RSV foi 

detectado em 26.4%, influenza B em 25%, influenza A em 16.2% e parainfluenza 

em 10.3%. Cerca de 20% dos pacientes apresentaram co-infecção, sendo influenza 

A + B e RSV + influenza B as associações mais freqüentemente observadas 

naquele ano. Dentre os pacientes com infecção respiratória alta pelo RSV, 55,5% 

evoluíram para pneumonia. Taxa de mortalidade de 6,6% foi observada nos 

pacientes com pneumonia por RSV (Machado et al., 2003). Nos anos de 2002 e 

2003 o RSV foi detectado em 27,1% e 23,5% do total de casos positivos por 

imunofluorescência direta, respectivamente (Machado et al., 2004). 

 

1.7. Diagnóstico Laboratorial das Infecções pelo RSV 

Os métodos atualmente disponíveis para diagnóstico do RSV são: isolamento 

viral em cultura de células, detecção de antígenos com anticorpos monoclonais por 
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imunofluorescência ou por ensaio imunoenzimático (ELISA), testes rápidos, 

detecção de anticorpos de classes IgG e IgM específicos para o RSV, e detecção 

de ácidos nucléicos pela reação em cadeia por polimerase (PCR). Nessa última 

categoria incluem-se mais recentemente as detecções automatizadas por PCR em 

tempo real. 

 

1.7.1. Isolamento em Cultura de Células. 

O isolamento em cultura de célula foi considerado como padrão ouro por 

várias décadas até que mais recentemente, estudos demonstraram maior 

sensibilidade das técnicas com monoclonais e de PCR (Freymuth et al., 2006; 

Kuypers et al., 2006).  

O RSV pode ser isolado em amostras de secreção respiratória através de 

aspirado ou lavado nasal ou de nasofaringe. A detecção em amostra coletada 

através de swab nasal é menos sensível no diagnóstico de RSV. Esta técnica de 

coleta deve ser evitada uma vez que resultados falsos negativos podem ocorrer em 

cerca de 30% dos casos (Macfarlane et al., 2005). 

Para o cultivo do vírus podemos empregar uma ampla variedade de linhagens 

celulares incluindo células  HEp-2, HeLa, VERO e fibroblasto humano (HF, WI-38). 

Porém, os melhores sistemas foram as células HEp-2 e HeLa (Walsh & Hall, 1989). 

É importante lembrar que o vírus é lábil, requerendo que as amostras sejam 

mantidas a baixas temperaturas, sem congelamento, e rapidamente inoculadas.  

O RSV é presumido em cultura de células pelo efeito citopático característico, 

com formação de sincícios que ocorre três a sete dias após a inoculação. A 

confirmação deve ser feita com anticorpos monoclonais ou policlonais uma vez que 

a presença de outros vírus e mudanças bioquímicas do meio de cultura podem 

obscurecer o efeito (Arens et al., 1986; Bromberg et al., 1991). A detecção pode ser 
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feita mais rapidamente pelas técnicas de imunofluorescência e por Shell-vial (Hall et 

al., 1975; Collins et al., 2001). 

 

1.7.2. Imunofluorescência. 

A imunofluorescência é uma técnica utilizada para a pesquisa do RSV em 

células epiteliais da nasofaringe ou para a confirmação de isolamento viral. O teste 

apresenta elevada sensibilidade e especificidade, é de simples execução, porém 

requer leitura em microscópio de fluorescência. A subjetividade dos resultados, 

necessidade de mão-de-obra qualificada para a leitura e a não-automação são as 

desvantagens desta técnica. 

As técnicas com anticorpos monoclonais são em geral mais sensíveis e 

rápidas que o isolamento viral, permitindo o diagnóstico em algumas horas após a 

coleta. As mais utilizadas nessa categoria são a imunofluorescência direta (IFD) ou 

indireta (IFI). Além destas, antígenos podem ser pesquisados por outros métodos 

como os ensaios imunoenzimáticos (ELISA). Em estudo comparando a IFD e o 

isolamento viral, Shetty e cols observaram que a imunofluorescência foi 

significantemente mais sensível que o cultivo em 1069 amostras de “swab” de 

nasofaringe analisadas. Além disso, a demora dos resultados dos cultivos impediu 

que esta técnica tivesse grande impacto com relação à tomada de decisões 

clínicas, ao contrário da IFD (Shetty et al., 2003). 

Os “kits” comerciais das técnicas com monoclonais disponíveis permitem o 

diagnóstico de RSV A e B, influenza A e B, parainfluenza 1, 2 e 3 e adenovírus, 

sendo que para este último, a sensibilidade do teste é baixa. Vale aqui lembrar que 

uma amostra rica em células do epitélio respiratório é importante no diagnóstico por 

imunofluorescência, daí a importância de uma boa técnica de coleta do material. 
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1.7.3. Detecção de Ácidos Nucléicos 

As técnicas moleculares (RT-PCR e PCR em tempo real) são atualmente as 

melhores opções no diagnóstico rápido das viroses respiratórias. Vários estudos 

demonstram a superioridade destas técnicas em comparação com o isolamento 

viral e a imunofluorescência (Freymuth et al., 2006; Kuypers et al., 2006). Além de 

menor custo em comparação com a IFD, as técnicas moleculares podem ser 

“desenhadas” de forma a incluir vários alvos para amplificação (PCR multiplex), 

permitindo o diagnóstico de vários vírus respiratórios na mesma reação (Freymuth 

et al., 2006). 

Para as reações de PCR, o processamento rápido das amostras ou seu 

congelamento a -80oC é recomendável uma vez que os vírus RNA (a grande 

maioria dos vírus respiratórios) degradam-se facilmente caso estes cuidados não 

sejam tomados.  

 

1.7.4. Testes Rápidos 

A rápida detecção do RSV tornou-se um importante fator para orientação 

terapêutica, principalmente em pacientes que apresentam maior risco de 

desenvolvimento de doença grave. Testes rápidos de diagnóstico foram 

desenvolvidos visando suprir a agilidade no diagnóstico mantendo a praticidade em 

sua manipulação. Porém, quando comparados a outras técnicas apresentaram 

resultados poucos satisfatórios. Kits comerciais de diagnóstico rápido como BD 

Directigen RSV (Becton Dickinson and Company), Bartels RSV DFA (Bartels Inc.) e 

VIDAS RSV assay (bioMerieux Inc), apresentaram menor sensibilidade quando 

comparados a outras técnicas incluindo isolamento em cultura celular (Cassiano-

Colón et al., 2003). Testes rápidos de imunocromatrografia como o Xpect RSV (XP) 

e Binax Now RSV (BN) apresetam sensibilidade e especifidade comparáveis as 

técnicas imunofluorescência direta, entretanto o BN falha no diagnóstico de 
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amostras de pacientes adultos (Ohm-Smith et al., 2004; Borek et  al., 2006). Alguns 

testes podem apresentar um número elevado de resultados falso-positivos, em 

outros casos os resultados obtidos necessitam ser confirmados por um outro teste 

(Kok et al., 1990; Cassiano-Colón et al., 2003). 

 

1.7.5 Ensaios imunoenzimáticos 

As técnicas imunoenzimáticas seguem os mesmos princípios da 

imunofluorescência e do radioimunoensaio, no entanto, é um método quantitativo 

baseado na utilização de antígeno ou anticorpo marcado com enzima onde a 

formação do complexo antígeno-anticorpo é controlada pela atividade enzimática. A 

degradação da enzima por um substrato fluorescente ou cromógeno amplia a 

capacidade de detecção teste elevando o nível de precisão e sensibilidade da 

técnica (Voller et al., 1978). 

O radioimunoensaio é um método mais sensível e reprodutível se comparado 

ao ELISA, mas apresenta algumas limitações: pouca estabilidade em seus 

reagentes devido a vida média dos radioisótopos, além do risco de exposição. 

Devido aos níveis de radiação presentes, a utilização de material radioativo implica 

em atender a trâmites burocráticos que elevam o seu custo. 

O ELISA se comparado à IF, apresenta vantagens como a leitura objetiva e a 

possibilidade de automação, além de ser uma técnica quantitativa (Voller et al., 

1978). 

O método de ELISA pode ser empregado na detecção de antígenos do RSV 

em amostras clínicas, congeladas ou não, de lavado nasal ou de swabs de 

nasofaringe (Krilov et al., 1988; McIntosh et al., 1982; Hendry et al., 1986). Quando 

comparados com cultura de células e shell-vial, o ELISA apresenta 80.7% de 

sensibilidade enquanto que a cultura de células  apresenta 58.4% e o shell-vial 

77,6%, o que a torna uma alternativa válida para o diagnóstico rápido nos períodos 
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de circulação do RSV. No entanto, foi observado que a técnica apresenta restrições 

quando a pesquisa é realizada em amostras pediátricas (Pedneault et al., 1994). 

A técnica de ELISA é também amplamente utilizada na pesquisa de 

anticorpos. Possui alta sensibilidade e especificidade na detecção de diversas 

classes de imunoglobulinas quando comparado a outras técnicas como, por 

exemplo, a fixação do complemento (Menddens et al., 1990). 

O ELISA pode ser utilizado no diagnóstico de infecções através de 

soroconversão ou detecção de anticorpos classe IgM, na caracterização de 

infecção primária pela avaliação do índice de avidez de anticorpos, no diagnóstico 

de reativações de infecções latentes pela ascensão de anticorpos classe IgG 

(Richardson et al., 1978) e na caracterização do status imunológico do indivíduo 

frente a agentes específicos. 

Esta última aplicação é fundamental na determinação da prevalência de 

determinada infecção em uma população e do risco de aquisição de certas 

infecções ou de reativação de infecções latentes que possam causar maior 

morbidade ou complicações em grupos especiais, tais como gestantes, pacientes 

submetidos a transplantes e pacientes com imunodeficiências congênitas ou 

adquiridas (James, 1990). Assim, receptores de transplantes de células tronco-

hematopoéticas e seus respectivos doadores são submetidos à triagem sorológica 

pré-transplante para evitar a transmissão acidental a receptores soronegativos 

(James, 1990). 

Ensaios imunoenzimáticos têm também sido utilizados na tipagem de cepas. 

A utilização de anticorpos monoclonais em ensaios imunoenzimáticos de 

competição, contra epítopos bem definidos do RSV, possibilita a tipagem das cepas 

virais, por meio de características determinadas antigenicamente por suas 

proteínas (Anderson et al., 1986). 
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1.8. Resposta Imune 

As células epiteliais respiratórias, principais alvos da infecção pelo RSV, são 

também a primeira linha de defesa na resposta imune inata contra o vírus, antes do 

envolvimento das células apresentadoras de antígenos tais como os macrófagos e 

as células dendríticas. 

A ligação do vírus à célula do epitélio respiratório ativa os genes promotores 

para IL-6 e NF-Kβ estimulando a transcrição de genes diretamente envolvidos na 

resposta antiviral, com produção de varias citocinas, quimiocinas e outras 

importantes proteínas imunomoduladoras. Entre estas se incluem o fator de 

necrose tumoral (TNF), IL-1β, IL-2, IL-6, GM-CSF, G CSF, moléculas de adesão 

ICAM-1, VICAM-1, IL-8, entre outras. A ativação dos macrófagos presentes nos 

alvéolos por sua vez resulta na liberação de vários outros mediadores (Ogra, 2004). 

Estas moléculas são importantes no desencadeamento da cascata inflamatória e na 

mobilização de células para o local da infecção. Em geral, as infecções virais 

desencadeiam uma resposta com ativação de linfócitos CD4 tipo 1 (Th1) 

caracterizada pela produção de interferon gama e IL-2. Ao nascimento, a resposta 

inflamatória é normalmente mediada por linfócitos CD4 tipo 2 (Th2). Mais tarde esta 

resposta é substituída por uma resposta Th1, resultado de múltiplas exposições a 

agentes virais nos primeiros meses de vida. Quando ocorre a infecção pelo VRS há 

um desequilíbrio entre as respostas Th1 e Th2, com predomínio da segunda. A 

resposta Th2 é caracterizada pelo recrutamento de células T e eosinófilos e pela 

liberação de mediadores inflamatórios solúveis, tais como histamina, cininas e 

leucotrienos (Hall, 2001). 

Durante a infecção aguda, a destruição do epitélio expõe e ativa receptores 

irritativos que induzem a estimulação neurogênica da musculatura lisa dos 

brônquios levando ao broncoespasmo. Há uma perda de mediadores inibitórios e 
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da atividade colinérgica neural. Além do mais, o RSV aumenta os efeitos pró-

inflamatórios da substancia P, um neuropeptídeo com potente ação 

broncoconstritora, através do aumento da expressão e densidade de seus 

receptores específicos (NK1) nas células alvo. Assim, as manifestações clínicas da 

bronquiolite induzida pelo RSV são conseqüências não somente do efeito citopático 

direto do vírus, mas também da resposta inflamatória do hospedeiro (Collins, 2001). 

A resposta imune humoral à infecção pelo RSV tem sido estudada 

especialmente em crianças. Nesta população, a infecção primária induz a formação 

de anticorpos classe IgM em 5 a 10 dias, que em geral persistem por um a três 

meses, embora em alguns estudos observou-se a persistência de IgM por pelo 

menos um ano (Ruuskanen & Ogra, 1993). Já os anticorpos classe IgG atingem 

níveis mais elevados de 20 a 30 dias após o início dos sintomas e declinam 

progressivamente chegando a níveis baixos um ano após a infecção primária. 

Episódios de reinfecção são freqüentes ao longo dos anos, em função da 

imunidade transitória induzida pelo RSV. Nestes episódios, um efeito “booster” se 

nota com títulos altos de IgG detectados de 5 a 7 dias após o início dos sintomas. 

Anticorpos da classe IgA também são detectáveis tanto no soro como em secreção 

de nasofaringe, livres ou associados às células epiteliais. A duração desta classe 

de anticorpos é curta, e são detectáveis somente por alguns meses após a infecção 

(Ogra, 2004). 

Em adultos, os títulos séricos após repetidos episódios de infecção são 

elevados e geralmente mais duradouros (Crowe & Williams, 2003). Nesse grupo de 

pacientes um número significantemente menor de estudos avaliou a resposta imune 

humoral à infecção pelo RSV. 

Dados preliminares demonstraram que idosos com concentração menor de 

anticorpos anti-RSV no momento da infecção apresentavam maior morbidade 

(Falsey et al., 1998). Posteriormente, os mesmos autores compararam a 
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concentração média de anticorpos anti-glicoproteínas A e B e anti-proteína de fusão 

do RSV, em estudo envolvendo três grupos de pacientes: adultos saudáveis abaixo 

de 50 anos de idade, acima de 60 anos e adultos acima de 65 anos com alguma 

co-morbidade. Observaram então que os pacientes mais velhos apresentavam 

títulos maiores antes da infecção quando comparados aos pacientes mais jovens. 

Além disso, frente à infecção pelo RSV, 50% desses indivíduos mostraram uma 

ascensão de 4 vezes nos títulos de anticorpos em contraste com apenas 18% dos 

indivíduos mais jovens (Falsey et al., 1999). Esses dados sugerem que a maior 

morbidade das infecções pelo RSV descrita em idosos não deve ser decorrente 

apenas de uma deficiência do sistema imune humoral e outras causas devem estar 

envolvidas. 

Mais recentemente, outro estudo avaliando os fatores de risco para gravidade 

das infecções pelo RSV em adultos evidenciou que a presença de doença 

pulmonar crônica, incapacidade funcional (nas atividades do dia a dia) e baixa 

concentração de anticorpos neutralizantes estavam independentemente associadas 

à hospitalização por infecção pelo RSV (Walsh et al., 2004). 

Do exposto acima, compreende-se que o papel dos anticorpos anti-RSV na 

diminuição da gravidade da infecção é controverso. O uso de diferentes métodos de 

detecção de anticorpos nos estudos (ELISA, neutralização em placa, fixação de 

complemento, etc), de diferentes alvos de detecção (antígeno bruto, glicoproteínas, 

proteína de fusão), entre outros, aumenta ainda mais a discrepância dos resultados 

e reforça a indefinição do tema. 

Em recém-nascidos, alguns estudos demonstram que a presença de 

anticorpos anti-RSV protege parcialmente contra a infecção. Assim, crianças que 

nascem com títulos altos de anticorpos neutralizantes maternos desenvolvem 

doença mais amena ou adquirem a infecção em uma idade maior em comparação 

com as que nascem com níveis baixos (Crowe & Williams, 2003; Hacimustafaoglu 
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et al., 2004). Em amostras de sangue de cordão umbilical, estudo recente 

demonstrou que a cada aumento de 1 log2 na concentração de anticorpos 

neutralizantes observou-se uma redução de 30% no risco de hospitalização por 

infecção pelo RSV até o sexto mês de vida (Eick et al., 2008). Outros autores, 

analisando anticorpos séricos subtipo-específicos, não observaram proteção contra 

infecção de trato respiratório baixo pelo RSV, independentemente do tipo e 

genótipo do RSV causando a infecção (Vieira et al., 2007). 

Após o nascimento, os anticorpos maternos declinam progressivamente e aos 

seis meses de idade, anticorpos neutralizantes são indetectáveis em crianças que 

não foram expostas ao RSV nesse período. Nas mesmas crianças, os anticorpos 

anti-proteína F declinaram de 86% de positividade ao nascimento para 43% e 21% 

de positividade aos 3 e 6 meses, respectivamente (Brandenburg et al., 1997). 

 

1.9. Justificativa do Estudo 

A reconstituição imune pós-transplante de células tronco-hematopéticas 

assemelha-se de certa forma ao período pós-natal. Linfócitos T e B naives e de 

memória oriundos do doador são infundidos no receptor e, uma vez ocorrida a 

enxertia, a resposta imune a um determinado agente infeccioso vai depender da 

existência ou não de memória imunológica do doador frente àquele antígeno.  

A reconstituição imunológica se estabelece progressivamente, com 

recuperação primeiramente da imunidade inata, seguindo-se da recuperação da 

resposta imune mais elaborada de células T e posteriormente (até anos após) da 

resposta de células B (Storek, 2008). 

Os anticorpos séricos do receptor no período pós-transplante vão 

progressivamente se extinguindo, da mesma forma que os anticorpos maternos nos 

primeiros meses de vida, com conseqüente perda da memória imune adquirida no 

passado e necessidade de revacinação desses pacientes após o transplante. O uso 
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de imunossupressores para profilaxia da doença do enxerto contra o hospedeiro 

nos transplantes alogênicos torna essa reconstituição imunológica ainda mais lenta 

e comprometida. 

Analisando a prevalência de vírus respiratórios em coortes de receptores de 

TCTH durante três anos consecutivos, Machado e cols. observaram uma menor 

probabilidade de infecção pelo RSV em pacientes que haviam adquirido RSV no 

ano anterior (Machado et al., 2004). Uma possível justificativa para esta observação 

seria o desenvolvimento de resposta imune humoral após a infecção pelo RSV e a 

persistência desses anticorpos em níveis protetores, evitando a reinfecção em anos 

consecutivos. 

Esses dados, somados às características peculiares dessa população com 

relação à reconstituição imunológica e à ausência de estudos sobre a resposta de 

anticorpos específicos para o RSV pós-TCTH, nos levaram a propor este estudo. O 

conhecimento do comportamento desses anticorpos pode ser útil para melhor 

compreensão da patogênese da infecção pelo RSV nesse grupo especial de 

pacientes. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivos primários 

2.1.1. Desenvolver um ensaio enzimático (ELISA) para 

detecção de anticorpos anti-RSV em receptores de TCTH. 

2.1.2. Investigar através dos resultados obtidos pelo ELISA, o 

padrão de resposta humoral em receptores de transplante 

de células tronco-hematopoéticas (TCTH) infectados pelo 

RSV. 

2.1.3.  Determinar o comportamento dos anticorpos anti-RSV 

antes e depois do TCTH em pacientes infectados e não 

infectados pelo RSV durante o seguimento. 

 

2.2. Objetivos secundários 

2.2.1. .Avaliar avidez de anticorpos anti-RSV 

2.2.2. Comparar a concordância entre o teste de ELISA 

desenvolvido com teste comercial de ELISA. 
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3. Metodologia 

 

3.1. Desenvolvimento do ELISA anti-RSV e teste de avidez 

 

3.1.1. Preparo do Antígeno 

Para o preparo dos antígenos viral e controle foram utilizadas garrafas 

contendo monocamadas de células HEp-2 (câncer de laringe), mantidas em meio 

de cultura RPMI (Sigma) suplementado com 10% de soro fetal bovino (Gibco 

BRL), adicionado de penicilina 100U/ml, estreptomicina 100 ug/ml e anfotericina B 

(2ug/ml). 

As células utilizadas na produção do antígeno viral foram tripsinizadas, e após 

a formação de monocamadas confluentes de células, foram inoculadas com o RSV 

(cepa A2), para a produção do antígeno viral. O uso de tripsina na inoculação do 

HRSV, tem como objetivo facilitar a penetração dos vírus na camada celular. 

As células que foram utilizadas na produção do antígeno viral foram 

inoculadas com RSV e mantidas à 37oC até a observação de efeito citopático 

característico sobre a monocamada de células confluentes e que esse efeito  

abrangesse quase a totalidade de sua extensão. 

Com pérolas de vidro, as células foram desprendidas da parede da garrafa e 

lavadas 2 vezes com solução salina tamponada com fosfatos pH 7,2 (PBS) estéril 

gelado. A seguir, as células infectadas foram rompidas por ultra som em banho de 

gelo e os antígenos solubilizados com desoxicolato de sódio a 0,25% durante 40 

minutos a 4 ºC. Após a sonicação o preparado foi centrifugado a 10.000 x g, 

durante 30 minutos a 4 ºC. O sobrenadante foi dividido em alíquotas e estocado a –

70º. Simultaneamente o controle foi preparado da mesma forma com células não 

infectadas. O teor de proteínas totais foi determinado pelo método de Lowry, 
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utilizando como padrão albumina de soro bovino (BSA) segundo o kit (BioRad, 

Hercules, EUA). As proteínas totais foram dosadas por espectrofotometria. 

 

3.1.2. Titulação do Antígeno 

As diluições ótimas do antígeno viral e o controle, para sensibilização das 

placas, foram determinadas por titulação em bloco, utilizando-se soros sabidamente 

positivos e negativos. A placa foi sensibilizada com 100µl das diluições seriadas do 

antígeno viral e o controle (1/20 a 1280). Em colunas alternadas da placa de 

microtitulação (NUNC-Polysorp), foram colocados 9,8 mg/ml de cada diluição do 

antígeno viral, seguidas das diluições correspondentes controle. As placas foram 

então incubadas a 4oC durante a noite, lavadas uma vez com PBST (PBS contendo 

0,1% de Tween 20 e timerosal a 1:10.000). 

Para bloqueio dos sítios livres de adsorção da placa, as placas foram 

incubadas durante 1 hora a 37oC com 200µl de solução bloqueadora (SB), 

constituída de PBST contendo 5% de leite desnatado (Molico, Nestlé). Após 

desprezar-se a solução bloqueadora, foram adicionados 100 µl de soro diluído a 

1:100 em SB, nas cavidades contendo antígeno viral e controle. Após incubação a 

37oC durante 1 hora, as mesmas foram lavadas 3 vezes com PBST e incubadas 

com 100µl de conjugado anti IgG humano com peroxidase (Sigma), diluído a 1:500 

a 1: 4000 em SB. Após incubação a 37oC durante 40 minutos, as placas foram 

lavadas 4 vezes com PBST, adicionando-se a seguir, 100 µl de solução de 

substrato e cromógeno FAST O-fenilenodiamina (Sigma). Após incubação à 

temperatura ambiente, em câmara escura, durante 20 minutos, a reaçåo enzimática 

foi interrompida pela adiçåo de 100µl de H2SO4 2,5N, procedendo-se à leitura a 492 

nm em espectrofotômetro de placas (Titertek Multiskan II). 
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Os resultados, expressos como ∆DO (Diferença de Densidade Óptica), foram 

calculados, subtraindo-se da absorbância da cavidade com antígeno viral, aquela 

obtida com o controle de células. 

 

3.1.3. Determinação do ponto de corte do teste de ELISA 

Para definir o ponto de corte do teste utilizaram-se 20 amostras de soro de 

crianças de 9 meses de idade, negativos para anticorpos anti-RSV, tituladas por 

imunofluorescência (kit Dako Denmark A/S). O valor de corte foi calculado com a 

média das absorbâncias (∆DO) adicionado de três desvios padrões. 

 

3.1.4. Definição de soro padrão 

Para determinação da concentração de anticorpos em unidades arbitrárias 

(UA/mL) foi preparada uma mistura de soros de indivíduos adultos doadores de 

sangue positivos para anticorpos anti-RSV, com titulo de anticorpos estabelecido 

por IFA através  diluições seriadas partindo da diluição inicial de 1:10 a 1:10.280, 

sendo o titulo de anticorpos estabelecido a 1:160. Uma vez estabelecido o soro 

padrão, a mistura foi dividida em alíquotas e mantida congelada a -20oC. 

O soro padrão foi diluído em diluições seriadas de 1/100 a 1/12800 e testadas 

em triplicata. Após o cálculo da média das ∆DOs de cada diluição, construiu-se reta 

de regressão utilizando-se o programa Microsoft Excel 5.0 e posterior inferência da 

concentração de anticorpos em unidades arbitrárias. 

A ∆DO correspondente ao valor de corte foi por convenção definida como 

tendo uma unidade arbitrária por ml (1UA/ml) de anticorpo e o título de anticorpos 

no soro padrão  foi obtido pela recíproca da diluição correspondente. 
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3.1.5. Determinação de anticorpos IgG anti RSV e Teste de Avidez 

A determinação da avidez de IgG através da técnica ELISA, foi realizada 

segundo técnica descrita por Souza et al (2001). 

Em colunas alternadas da placa de microtitulação(NUNC-Polysorp), foram 

adicionados 100 µl da diluição ótima do antígeno viral (Anderson et al 1985; Mufson 

et al 1985), seguidas da diluição correspondente controle. As placas foram então 

incubadas a 4oC durante a noite, lavadas 1 vez com PBST e utilizadas no mesmo 

dia. Para bloqueio dos sítios livres de adsorção da placa, as placas foram 

inicialmente incubadas durante 1 hora a 37oC com 100µl de solução bloqueadora 

(SB), constituída de PBST contendo 5% de leite desnatado (Molico, Nestlé). Após 

desprezar-se a solução bloqueadora, foram adicionados 100 µl de soro diluído a 

1:100 em SB, em 2 cavidades contendo antígeno viral e duas com controle. Após 

incubação a 37oC durante 1 hora, as mesmas foram lavadas 2 vezes com PBST e 

incubadas com 100µl de PBST contendo ou não uréia 7M. Após duas novas 

lavagens, adicionaram-se, então, 100µl de conjugado anti IgG humano com 

peroxidase (Sigma), na diluição ótima (1:1.000), em SB. Após incubação a 37oC 

durante 40 minutos, as placas foram lavadas 4 vezes com PBST, adicionando-se a 

seguir, 100 µl de solução de substrato e cromógeno (peróxido de hidrogênio 

(Sigma) a 0,03% e O-fenilenodiamina (Sigma) a 0,4mg/ml em tampão citrato 0,1M, 

pH 5,0). Após incubação à temperatura ambiente, em câmara escura, durante 20 

minutos, a reaçåo enzimática foi interrompida pela adiçåo de 100µl de H2SO4 2,5N, 

procedendo-se à leitura a 492 nm em espectrofotômetro de placas (Titertek 

Multiskan II). 

Os resultados, expressos como ∆DO (Diferença de Densidade Óptica), 

foram calculados, subtraindo-se da absorbância da cavidade com antígeno viral, 
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aquela obtida com o controle de células. O índice de avidez (I.A.) foi calculado 

segundo a equação: 

 

  ∆DO COM URÉIA 
I.A. (%) =       X 100 

  ∆DO SEM URÉIA 
 

Diluições seriadas do soro padrão foram incluídas em cada série de testes 

para a determinação da curva padrão pela reta de regressão. Os títulos de 

anticorpos dos soros dos pacientes em UA/ml foram estimados através de 

extrapolação das ∆DOs das cavidades sem tratamento com uréia na curva padrão. 

Foram consideradas positivas as amostras com títulos ≥100 UA/ml correspondente 

ao valor de corte multiplicado pelo fator de diluição. 

 

3.2. Comparação entre o ELISA IMTSP e o ELISA comercial 

Para comparação entre o ELISA desenvolvido no Laboratório de Virologia do 

IMTSP (ELISA IMTSP) e um teste de ELISA comercial (RIDASCREEN RSV IgG, r-

biopharm, Germany) foi utilizado o índice Kappa segundo Landis e Koch, 

interpretado conforme tabela abaixo (Landis & Koch, 1997).  

 

Tabela 1. Classificação do índice Kappa. 

Índice Kappa Classificação 

< 0 Sem concordância 

0 - 0.20 Concordância pequena 

0.21 - 0.40 Concordância insatisfatória 

0.41 - 0.60 Concordância satisfatória 

0.61 - 0.80 Concordância substancial 

0.81 - 1.00 Concordância quase perfeita 
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O índice Kappa é baseado no número de amostras concordantes, ou seja, no 

número de amostras cujo resultado é o mesmo entre os ensaios. O Kappa é uma 

medida de concordância interobservador e mede o grau de concordância além do 

que seria esperado tão somente pelo acaso. Esta medida de concordância tem 

como valor máximo o “1”, valor que representa o máximo de concordância e o “0”, 

que indica ausência de concordância. Um eventual valor de Kappa menor que zero, 

sugere que a concordância encontrada foi menor do que aquela esperada por 

acaso. 

 

3.3. População estudada 

Foram analisadas amostras de soro de receptores de TCTH do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), 

coletadas entre 2001 e 2002. As amostras de soro foram coletadas quinzenalmente 

como parte do programa de vigilância de citomegalovirus pós-TCTH (do 

condicionamento até o dia +120) e estocadas a –20oC no Laboratório de Virologia 

do IMTSP (LIM52 – HCFMUSP). Os pacientes não faziam uso profilático de 

imunoglobulina endovenosa. 

Foram definidas duas coortes de pacientes: infectados (Casos) e não 

infectados (Controles) pelo RSV durante o acompanhamento pós-transplante. Os 

grupos foram definidos de acordo com os critérios descritos na tabela 2: 
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Tabela 2. Critérios para inclusão de casos e contro les. 

Casos Controles 

a) Diagnóstico de infecção 

respiratória pelo RSV por IFD em 

amostra de lavado nasal ou 

broncoalveolar. 

a) Sintomas respiratórios com coleta 

de lavado nasal ou broncoalveolar e 

sem  diagnóstico de infecção pelo RSV 

por IFD. 

b) Disponibilidade de amostras de 

soro coletadas antes ou até uma 

semana após o TCTH (amostra 

“pré”). 

b) Disponibilidade de amostras de soro 

coletadas antes ou até uma semana 

após o TCTH (amostra “pré”). 

c) Disponibilidade de amostra de 

soro coletada antes do diagnóstico 

de RSV. 

c) Disponibilidade de amostra de soro 

coletada antes dos sintomas 

respiratórios. 

d) Duas amostras de soro coletadas 

após o quadro de infecção pelo 

RSV. 

d) Duas amostras de soro coletadas 

após o aparecimento de sintomas que 

levaram à coleta de lavado nasal. 

 

De acordo com estes critérios foram selecionados 15 casos e 29 controles. As 

características das coortes estudadas com relação ao tipo de transplante, sexo, 

doença de base e o regime de condicionamento estão descritas na tabela 3. 
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Tabela 3. Características dos pacientes infectados e não-infectados pelo RSV. 

  Infecção pelo RSV  

Variável  Casos 

(N=15) 

Controles 

(N=29) 

P 

Sexo Masculin

o 

9(20,5%) 15(34,1%) 0,6 

 Feminino 6(13,6%) 14(31,8%)  

Tipo TCTH Autólogo 3(6,8%) 4(9,1%) 0,6 

 Alogênic

o 

12(27,3%) 25(56,8%)  

Doença de base LMC 6(13,6%) 8(18,2%) 0,7 

 LMA 2(4,5%) 5(11,3%)  

 AAG 3(6,8%) 6(13,6%)  

 LLA 1(2,3%) 4(9,1%)  

 LNH 2(4,5%) 1(2,3%)  

 DH 0 2(4,5%)  

 Outros 1(2,3%) 3(6,8%)  

Condicionamento* BUCY 5 (11,3%) 9 (20,5%) 0,6 

 BUMEL 6 (13,6%) 10 (22,7%)  

 CY/TBI 2 (4,5%) 5 (11,3%)  

 Outros 2 (4,5%) 4 (9,1%)  
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Valor de p calculado pelo teste do Qui-quadrado. LMC = leucemia mielóide crônica, 

LMA = leucemia mielóide aguda, AAG = anemia aplástica grave, LLA = leucemia 

linfocítica aguda, LNH = linfoma não - Hodgkin, DH = doença de Hodgkin; BUCY = 

busulfano e ciclofosfamida, BUMEL = busulfano e melfalano; CY/TBI = 

ciclofosfamida e irradiação corporal total. (*) em 43 pacientes com informação sobre 

condicionamento. 

 

3.4. Resposta à infecção pelo RSV pela ascensão de anticorpos específicos 

Resposta imune humoral à infecção pelo RSV foi definida pelo aumento de 

quatro vezes dos títulos de IgG em amostras de soro coletadas após infecção pelo 

RSV (amostras pós-RSV1 e pós-RSV2) quando comparadas com amostras 

coletadas antes da infecção pelo RSV (amostra pré-RSV). 

 

3.5. Avaliação da dinâmica dos anticorpos anti-RSV pós transplante 

A avaliação da dinâmica dos títulos de anticorpos anti-RSV pós-transplante foi 

feita em amostras de soro de casos e controles, coletados antes e após o TCTH. 

No período pós-transplante as amostras foram coletadas com medianas ao redor 

do primeiro, segundo e terceiro mês do transplante, período que melhor reflete a 

reconstituição imunológica destes pacientes. 

 

3.6. Aspectos Éticos 

O projeto foi aprovado na Comissão de Ética e Pesquisa do Departamento de 

Moléstias Infecciosas e Parasitárias e pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa – CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
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3.7. Análise Estatística 

Para comparação dos títulos de anticorpos nos diferentes grupos, foi 

empregado o teste de análise de variância (ANOVA), seguido do teste de 

Bonferroni utilizando-se o programa GraphPad Prisma v 3.0.  

Para comparação entre o ELISA desenvolvido no Laboratório de Virologia do 

IMTSP (ELISA IMTSP) um teste de ELISA comercial (VIDASCREEN r-biopharm) 

foi calculado o índice Kappa com o programa SPSS (versão 15.0) e o resultado 

interpretado segundo Landis e Koch (Landis & Koch, 1997).  

A avaliação da homogeneidade das variáveis tempo-independentes dos 

casos e controles e das variáveis associadas à infecção pelo RSV foi feita pelo 

teste do chi-quadrado, utilizando-se o programa SPSS (versão 15.0). 



36 
36 

RESULTADOS  



37 37 

4. Resultados 

 

4.1. Preparo do ELISA 

4.1.1. Titulação 

As diluições ótimas do antígeno e do controle de células foram 0,098 mg/ml, 

com o conjugado a uma concentração de 1/1000.  

 

4.1.2. Definição do Soro Padrão 

O soro padrão foi estabelecido em 4800 unidades arbitrárias, por meio de 

uma reta de regressão, com as médias das densidades onde definimos de forma 

arbitrária em 100 unidades como limite de positividade da reação, calculada pela 

fórmula abaixo. 

 

Tabela 4. Reta de regressão para definição do soro padrão em UA 

 Y=UA/ml lnY X=DO lnX y=a+bx UA/ml 

1/100 0,01 -4,60517 1,410 0,344 -4,93 138 

1/200 0,005 -5,29832 1,095 0,091 -5,35 211 

1/400 0,0025 -5,99146 0,834 -0,182 -5,81 333 

1/1600 0,00125 -6,68461 0,561 -0,578 -6,48 649 

1/3200 0,000625 -7,37776 0,359 -1,024 -7,23 1374 

1/6400 0,000313 -8,07091 0,231 -1,465 -7,97 2882 

 0,000156 -8,76405 0,122 -2,104 -9,04 8427 

 inclinação=b 1,680557        

 intercepto=a -5,50373        

  CUT-OFF 0,2 -1,609 -8,21 4800 
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Tendo sido estabelecido o soro padrão em unidades arbitrárias, todas as 

amostras foram ajustadas por uma curva de calibração calculada a cada ensaio, 

onde convertemos em unidades arbitrárias todas as amostras empregadas neste 

trabalho, de acordo com tabela 5: 

 

Tabela 5. Reta de regressão para cálculo das amostr as em UA. 

Y=UI/ml lnY X=DO lnX UA/ml Diluições 

4800 8,476371 1,410 0,34359 3482 1/100 

2400 7,78324 1,095 0,090754 2276 1/200 

1200 7,090077 0,834 -0,18152 1441 1/400 

600 6,39693 0,561 -0,57803 740 1/800 

300 5,703782 0,359 -1,02443 349 1/1600 

150 5,010635 0,231 -1,46534 167 1/3200 

75 4,317488 0,122 -2,10373 57 1/6400 

Inclinação=b 1,681896     

Intercepto=a 7,290436     

 

 

4.2. Avidez de anticorpos 

Em todas as amostras, testadas em diferentes períodos do seguimento dos 

pacientes, detectou-se a presença de anticorpos de alta avidez. 

 

4.3. Comparação do ELISA IMTSP com ensaio comercial 

Entre as 48 amostras de soro testadas, 19 (39,6%) foram positivas para a 

detecção de anticorpos anti-RSV por ambas as técnicas e 22 (45,8%) foram 
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negativas para a detecção de anticorpos anti-RSV por ambas as técnicas. A Tabela 

6 mostra a concordância entre as técnicas. 

Tabela 6. Comparação entre o ELISA IMTSP e o ELISA comercial. 

  ELISA IMTSP  

  Positivo Negativo Total 

ELISA 

comercial 

Positivo 19 4 23 

 Negativo 3 22 25 

 Total 22 26 48 

(p < 0,0001; IC 95%) 

 

O índice de kappa foi de 0,707, portanto a concordância entre as técnicas foi 

considerada substancial. 

 

4.4. Infecção pelo RSV na população estudada 

A infecção pelo RSV ocorreu com mediana no d+24 do transplante variando 

do d -6 até o d+ 194. O diagnóstico em pacientes com sintomas respiratórios foi 

feito com freqüência significantemente maior nos meses de outono e inverno 

quando comparado aos meses de primavera e verão. Dos 35 pacientes que 

apresentaram sintomas respiratórios nos meses de outono e inverno, 15 (42,9%) 

tiveram o diagnóstico de RSV, ao passo que dos 9 pacientes que apresentaram 

sintomas respiratórios nos meses de primavera e verão, nenhum teve o diagnóstico 

de RSV (p=0,018, teste exato de Fisher). 
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Tabela 7. Distribuição das infecções pelo RSV segun do a estação do ano. 

Diagnóstico Outono – Inverno Primavera - 

Verão 

Total 

RSV positivo 15 0 15 

RSV negativo 20 09 29 

Total 35 09 44 

(Teste exato de Fisher, p = 0,018) 

 

Nenhuma das outras variáveis avaliadas como possível fator de risco 

para a infecção pelo RSV mostrou significância estatística na analise univariada 

pelo teste do Chi-quadrado de Pearson: sexo (p=0,60), doença de base 

(p=0,69), condicionamento (p=0,57), tipo de TCTH (p=0,59), ou titulo de 

anticorpos anti-RSV abaixo de 2750 UA/mL (p=0,11). 

 

4.5. Resposta à infecção pelo RSV pela ascensão de anticorpos específicos 

Para a análise da resposta imune humoral à infecção pelo RSV, foram 

selecionadas 45 amostras de 15 receptores de TCTH sintomáticos, em cujo lavado 

nasal detectou-se RSV por imunofluorescência direta. 

As amostras de soro antes da infecção pelo RSV (amostras pré-RSV) foram 

coletadas com mediana de 49 dias antes do diagnóstico de RSV variando de um a 

192 dias antes do diagnóstico. As amostras de soro após a infecção pelo RSV, 

(amostras pós-RSV1 e pós-RSV2), foram coletadas com mediana de 20 dias 
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(variando de 2 a 56 dias) e 53 dias (variando de 27 a 83 dias) após o diagnóstico de 

RSV, respectivamente. 

A concentração de anticorpos anti-RSV em unidades arbitrárias (UA) no 

período pré-RSV variou de 1684 a 3311 UA/mL, com média de 2354 UA/mL. Após 

o diagnóstico de infecção pelo RSV, a média da concentração de anticorpos foi de 

2725 UA/mL (variando de 1022 a 4135 UA/mL) nas amostras pós-RSV1, e de 2950 

UA/mL (variando de 1600 a 4642 UA/mL) nas amostras pós-RSV2.  

Nenhum paciente apresentou aumento de quatro vezes nos títulos de 

anticorpos específicos após a infecção pelo RSV. Desta forma, não foi possível 

analisar outras variáveis possivelmente envolvidas na ascensão ou não-ascensão 

de anticorpos específicos. A figura 4 mostra o comportamento dos anticorpos anti-

RSV nos 15 pacientes analisados no presente estudo. 

 

Figura 4. Anticorpos anti-RSV em receptores de TCTH  antes e após o 

diagnóstico de infecção respiratória pelo RSV. 
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4.6. Dinâmica dos anticorpos anti-RSV pós-transplante 

No período pré-TCTH, as amostras de soro nos casos e nos controles foram 

coletadas com mediana no d -42 variando entre 168 antes do TCTH até 5 dias após 

o TCTH. Nesse período, a concentração média de anticorpos anti-RSV foi de 2742 

UA/mL, variando de 891 a 4639 UA/ mL. A mediana do tempo de coleta das 

amostras pré-TCTH foi de -35 e -44 dias nos casos e controles, respectivamente, 

com média de títulos de anticorpos anti-RSV de 2490 UA/mL e 2872 UA/mL nos 

casos e controles, respectivamente. 

Após o transplante, três amostras foram avaliadas para cada paciente nos 

dois grupos: a primeira amostra pós-transplante foi coletada com mediana no d+12 

(variando de 0 a 37 dias) e a concentração média de anticorpos anti-RSV foi de 

2642 UA/mL variando de 962 a 4540 UA/mL. A segunda amostra pós-transplante 

foi coletada com mediana no d+59 (variando de 12 a 236 dias) e a concentração 

média de anticorpos anti-RSV foi de 2767 UA/mL. Por fim, a terceira amostra pós-

transplante foi coletada com mediana no d+90 (variando de 37 a 273 dias) e a 

concentração média de anticorpos anti-RSV foi de 2642 UA/mL. 

Nos pacientes infectados pelo RSV (casos), as medianas de tempo das 3 

amostras analisadas foram d+14, d+52 e d+89 e os respectivos títulos de 

anticorpos foram 2457 UA/mL, 2715 UA/mL e 2950 UA/mL. Nos pacientes sem 

infecção pelo RSV (controles), as medianas de tempo das 3 amostras analisadas 

foram d+9, d+69 e d+93 e os respectivos títulos de anticorpos foram 2738 UA/mL, 

2794 UA/mL e 2642 UA/mL. Não houve diferença estatística entre os dois grupos.  

A figura 5 mostra a dinâmica dos anticorpos específicos em receptores de 

TCTH infectados e não infectados pelo RSV. 
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Figura 5. Dinâmica de anticorpos anti-RSV em recept ores de TCTH. 
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5. Discussão 

 

O vírus respiratório sincicial é responsável por importante morbidade em 

receptores de TCTH, especialmente no período que antecede a enxertia quando 

taxas de progressão para pneumonia acima de 70% têm sido descritas (Small et al., 

2002). Nesses pacientes, quadros pneumônicos graves necessitando ventilação 

mecânica geralmente apresentam alta mortalidade. 

Em conseqüência disso, estudos visando o aperfeiçoamento das técnicas 

diagnósticas, o controle da transmissão, a prevenção e o tratamento das infecções 

pelo RSV vêm sendo realizados há décadas por pesquisadores de todo o mundo. 

Com o intuito de detectar anticorpos anti-RSV em pacientes submetidos a 

TCTH, foi desenvolvido um teste enzimático facilmente aplicável em larga escala. 

A reação de ELISA empregada neste estudo teve por base a técnica 

padronizada por Souza et al (1991). Essa metodologia in house foi previamente 

descrita para detecção de anticorpos anti-sarampo, demonstrando altas 

sensibilidade e especificidade (Souza et al, 1991). 

Diversos estudos têm descrito variabilidade de resultados, quando são 

utilizados diferentes testes comerciais e diferentes técnicas de produção de 

antígenos e sensibilização de placas. 

Um teste de ELISA realizado por Steinhoff et al (1980), que utilizou para 

sensibilização da placa reagentes comerciais, inicialmente empregados na técnica 

de fixação de complemento, demonstrou que o ELISA apresentou maior 

sensibilidade do que os testes considerados padrão (fixação de complemento e 

microneutralização) (Steinhoff et al, 1980). 

Em dois aspectos a técnica de ELISA padronizada no IMTSP demonstrou 

vantagens, quando comparada à técnica de Steinhoff: a inoculação do RSV em 
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culturas celulares possibilita a obtenção de grandes quantidades de antígenos para 

sensibilização das placas, não sendo necessária a aquisição de antígenos 

comerciais. O outro aspecto é a rapidez na execução do nosso teste, visto que, o 

período de incubação dos soros no teste padronizado por  Steinhoff é de 18 horas 

contra os 60 minutos utilizados no nosso teste. 

Vantagem semelhante foi demonstrada quando comparada à reação descrita 

por Falsey et al (2002), na qual foi necessária a incubação overnight para obtenção 

de resultados adequados (Falsey et al., 2002). 

Além disso, devido à indisponibilidade de soro padrão de referência em 

unidades internacionais, optamos por determinar o título de anticorpos em unidades 

arbitrárias, utilizando-se como soro padrão, uma mistura de soros de doadores de 

sangue. 

A conversão das densidades ópticas de cada amostra em unidades 

arbitrárias, utilizando-se uma curva padrão construída com diluições seriadas do 

soro padrão, e que foi incluída em cada momento de realização do teste de ELISA, 

foi importante para controle e ajuste da variabilidade inerente aos testes 

imunoenzimáticos, assim como para comparar os títulos de anticorpos dos grupos 

estudados. 

Finalmente, nosso teste foi comparado a um ensaio comercial, para validação 

dos resultados obtidos. Quarenta e oito amostras de soro foram testadas nos dois 

ensaios, havendo concordância em 41 destas. 

Esses resultados foram submetidos ao índice Kappa, que mede o grau de 

concordância além do que ocorreria pelo acaso. O índice obtido foi de 0,707 (numa 

escala em que o valor máximo é 1,00), demonstrando uma concordância 

substancial entre os ensaios e, portanto, uma aplicabilidade do teste aqui 

desenvolvido.  
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Embora a comparação do custo das técnicas não tenha sido proposta como 

um dos objetivos do presente estudo, a grosso modo estimamos que o custo do 

ELISA IMTSP tenha sido cerca de 1/10 do custo do teste comercial empregado. 

Uma vez desenvolvida a reação e avaliada sua concordância com o teste 

comercial utilizamos essa nova ferramenta para determinar o comportamento dos 

anticorpos anti-RSV em receptores de TCTH. 

Da mesma forma como observado em países do hemisfério norte de clima 

temperado, o RSV circula com grande atividade anualmente em São Paulo nos 

meses de outono e inverno (Machado et al., 2003; Machado et al., 2004, Vieira et 

al., 2007). No presente estudo, observamos que o diagnóstico de RSV foi feito 

durante essas estações na totalidade dos casos, muito embora os pacientes 

tenham sido incluídos em função da disponibilidade de soros estocados, segundo 

critérios específicos. 

Esta marcada sazonalidade, juntamente com o atual conhecimento dos 

fatores que aumentam o risco de infecção pelo RSV, permite que medidas 

preventivas possam ser intensificadas nesse período com bons resultados 

(Macartney et al., 2000). Algumas dessas medidas incluem higienização das mãos, 

instituição de precauções de contato para pacientes sintomáticos até que o 

diagnóstico seja estabelecido, uso de técnicas rápidas para detecção de RSV, 

proibição de visitas de crianças abaixo de 12 anos de idade no hospital, entre 

outras (Leclair et al., 1987, Raad et al., 1997, Macartney et al., 2000, Martino et al., 

2005, Siegel et al., 2007). 

Mais recentemente, a profilaxia com o palivizumab, um anticorpo monoclonal 

humanizado específico para RSV, vem sendo recomendada em algumas 

populações de risco durante o período de maior circulação deste vírus na 

comunidade. Assim, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo em Norma 

Técnica aprovada em 13/07/2007, indica e disponibiliza o palivizumab profilático em 
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aplicações mensais de 15mg/kg, entre os meses de abril a agosto, para os 

seguintes pacientes: crianças menores de um ano de idade que nasceram 

prematuras (idade gestacional ≤ 28 semanas, após a alta hospitalar; crianças 

menores de 2 anos de idade, portadores de patologia congênita com repercussão 

hemodinâmica importante ou com doenças pulmonar crônica da prematuridade, 

que necessitaram tratamento nos seis meses anteriores ao período de 

sazonalidade do RSV (Resolução SS-249 de 13/07/2007, publicada no DOE 

14/07/2007). 

O racional do uso profilático do palivizumab durante o período de maior 

circulação do RSV baseia-se em evidências de estudos preliminares de 

transferência de imunidade materna a neonatos reduzindo o risco de complicações 

das infecções pelo RSV (Olgilvie et al., 1981; Glezen et al., 1981). 

A similaridade da extinção de anticorpos do receptor no período pós-

transplante com a observada em neonatos, associada à lenta reconstituição 

imunológica em vigência de imunossupressão prolongada nos transplantes 

alogênicos, de certa forma justifica os resultados encontrados no presente estudo. 

Observamos que a resposta às infecções pelo RSV em receptores de TCTH 

foi pobre. Nenhum paciente apresentou aumento de quatro vezes nos títulos de 

anticorpos anti-RSV, confirmando a demora da reconstituição imune humoral 

nesses pacientes (Lum, 1987, Storek, 2008). Esse aumento não foi observado em 

nenhuma das amostras tomadas pós-infecção pelo RSV, a primeira com mediana 

de 20 dias e a segunda com mediana de 53 dias. 

Vinte dias é o tempo necessário para anticorpos específicos atingirem seu 

nível máximo após infecção primária pelo RSV. Nos episódios de reinfecção, que 

ocorreu na totalidade dos casos desse estudo como indicado pelo teste de avidez, 

este intervalo é mais curto, entre 5 a 7 dias (Ogra 2004). 
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É possível que o caráter retrospectivo desse estudo tenha representado um 

obstáculo a uma interpretação mais correta dessa dinâmica. Deve-se considerar 

que as amostras foram selecionadas de acordo com a disponibilidade em estoque e 

não refletem necessariamente o tempo ideal para esta avaliação. Tanto as 

amostras pré como as amostras pós-infecção pelo RSV podem ter sido tomadas 

com intervalo muito longo em relação ao diagnóstico. Assim, no período pós-RSV 

analisado os anticorpos poderiam já estar decrescendo a níveis mais baixos e por 

isso não tenha sido possível detectar o aumento de quatro vezes. Entretanto, 

mesmo nos dois pacientes cujas amostras foram tomadas até o quinto dia do 

diagnóstico não se observou ascensão significativa dos títulos. 

Mesmo em indivíduos imunocompetentes, a avaliação prospectiva desses 

anticorpos deve ser feita com cautela. Estudo conduzido em adultos 

imunocompetentes infectados e não-infectados pelo RSV evidenciou que os títulos 

de anticorpos específicos nos indivíduos não infectados se mantinham mais 

estáveis do que nos pacientes infectados pelo RSV. Nestes últimos, após aumento 

de até 8 vezes nos títulos de anticorpos anti-RSV, os autores observaram uma 

queda acentuada (de até 75%) dos anticorpos induzidos nos meses subseqüentes, 

mostrando que a imunidade induzida é de curta duração (Falsey et al., 2006). 

Como não há estudos prospectivos semelhantes em receptores de TCTH, 

tomaremos como base um estudo da dinâmica de anticorpos monoclonais 

humanizados anti-RSV (palivizumab) infundidos em receptores de TCTH, como um 

exercício de reflexão sobre os resultados obtidos. 

Boeckh et al. estudaram prospectivamente a farmacocinética do palivizumab 

em dois grupos de pacientes. No primeiro grupo o palivizumab foi introduzido 

profilaticamente em receptores de TCTH sem evidência de infecção pelo RSV. No 

segundo grupo, os níveis de palivizumab foram detectados por ELISA em 13 

pacientes com diagnóstico de RSV no dia da infusão (dia zero), e 7, 14, 21 e 28 
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dias após a infusão do palivizumab. Nesse último grupo, as concentrações médias 

de palivizumab decresceram de 362,8 µg/mL imediatamente após a infusão para 

111,7 µg/mL, 70,4 µg/mL, 50,6 µg/mL, 23,9 µg/mL nos dias 7, 14, 21 e 28 da 

infusão do anticorpos monoclonal anti-RSV, respectivamente. A vida média sérica 

do palivizumab foi de 22,4 dias no grupo de uso profilático e 10,7 dias nos 

pacientes com infecção pelo RSV sugerindo uma ligação do palivizumab a sítios 

antigênicos do RSV presente nesses pacientes (Boeckh et al., 2001). 

Embora o estudo acima descrito refira-se a detecção de anticorpos 

monoclonais humanizados infundidos em receptores de TCTH e não à resposta 

pós-infecção natural pelo RSV, é possível que o mesmo ocorra com os anticorpos 

naturalmente induzidos pós-infecção e uma eventual ascensão de títulos pode não 

ser detectada em decorrência da ligação dos anticorpos a epítopos do RSV. Assim, 

a não-resposta definida pela ausência de ascensão de anticorpos não 

necessariamente significa títulos não-protetores ou não-capazes de diminuir a 

morbidade destas infecções. 

No presente estudo, não foi possível estabelecer um título de anticorpos anti-

RSV nas amostras pré-transplante que pudesse ser considerado como protetor. As 

concentrações médias e as variações nos títulos foram semelhantes em pacientes 

com infecção pelo RSV e sem infecção pelo RSV. 

Modelos animais de profilaxia das infecções por RSV com o palivizumab 

sugerem que títulos de palivizumab acima de 40 µg/mL conferem significante 

atividade anti-RSV em ratos (Johnson et al., 1997). Em humanos, tais níveis ainda 

não estão estabelecidos. Embora alguns autores sugiram determinados cut-offs 

como títulos mínimos necessários para impedir as infecções pelo RSV 

(Hacimustafaoglu et al., 2004), a maioria dos estudos não conseguiu demonstrar 

consistentemente o nível de anticorpos que pode ser considerado protetor, em 

diferentes grupos de pacientes (Falsey et al., 1999; Walsh & Falsey, 2004). 
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Com relação à dinâmica dos anticorpos anti-RSV pós-transplante, não foi 

possível identificar diferenças entre os indivíduos infectados e não infectados pelo 

RSV durante o seguimento. Embora a concentração média de anticorpos anti-RSV 

antes do transplante nos pacientes com RSV tenha sido menor que nos pacientes 

sem RSV, essa diferença não se mostrou estatisticamente significante. 

No pós-transplante, as diferenças nos períodos avaliados também não se 

mostraram significantes. Conforme observado por Falsey et al. (2006), os pacientes 

não infectados pelo RSV apresentaram títulos de anticorpos mais estáveis do que 

nos pacientes infectados pelo RSV (Falsey et al., 2006). 

Embora sem diferença estatística, a infecção pelo RSV induziu a um discreto 

aumento nos títulos de anticorpos como pode ser observado na figura 5, fazendo 

que a média dos títulos de anticorpos fosse maior nesse grupo do que nos 

pacientes não infectados, após 80 dias de transplante (2950 UA/mL versus 2642 

UA/mL, respectivamente). 

O declínio dos títulos de anticorpos anti-RSV pós-transplante pode ser vista 

no grupo de pacientes não infectados, uma vez que nesse grupo os títulos ao final 

do período estudado ficaram abaixo dos títulos pré-transplante, ao contrário do que 

foi observado nos pacientes que se infectaram pelo RSV. 

Para melhor avaliação da dinâmica dos anticorpos anti-RSV pós-TCTH são 

necessários estudos prospectivos abrangendo um número maior de pacientes, com 

amostras de sangue para pesquisa de anticorpos anti-RSV coletadas a intervalos 

regulares e mais curtos, desde o início do condicionamento até o primeiro ano do 

transplante. 
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6. Conclusões 

 

6.1. O teste de ELISA desenvolvido no Laboratório de Virologia do IMTSP 

apresentou concordância substancial com o teste comercial VIDASCREEN 

(r-biopharm), com índice Kappa de 0,707. 

 

6.2. Receptores de TCTH com infecção pelo RSV não apresentaram aumento de 

quatro vezes nos títulos de anticorpos específicos por ELISA pós-infecção. 

 

6.3. Os anticorpos anti-RSV detectados por ELISA decresceram no período pós-

transplante, principalmente nos pacientes não-infectados. 
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