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RESUMO 
 

 

 

Dias JZC. Influência do Pegivirus humano (HPgV) na medula óssea: impacto 
clínico e tropismo viral [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo; 2018. 

 
O HPgV (Pegivirus Humano), conhecido anteriormente por GBV-C, causa infecção 
assintomática, persistente e com alta carga viral. Sendo o vírus de RNA sem patologia 
associada mais prevalente no mundo até os dias de hoje, os estudos in vitro ainda não 
foram capazes de mimetizar a replicação in vivo, permanecendo pouco esclarecidos 
vários aspectos de sua biologia. Estudos em macacos mostraram que os órgãos 
responsáveis pela maior replicação viral são o baço e a medula óssea, no entanto as 
células específicas permissíveis à infecção ainda não foram determinadas. Na década 
de 90, o HPgV ganhou notoriedade por diminuir os efeitos patológicos do HIV e 
aumentar a sobrevida de pacientes coinfectados HIV/HPgV, através da diminuição da 
ativação do sistema imune. Devido a essa característica, diversos estudos tentaram 
associar a presença de viremia a doenças hematológicas e um deles mostrou que a 
viremia de HPgV parece estar associada com o desenvolvimento de linfoma não- 
Hodgkin, porém muitas variáveis de confusão parecem influenciar esse resultado. Em 
conjunto, os dados mostram que o HPgV pode ter influência sobre a maturação e 
liberação de células progenitoras da medula óssea e, portanto, tornou-se primordial 
avaliar o impacto da viremia em pacientes com doenças hematológicas e definir o 
tropismo viral. Para tanto, o presente trabalho analisou a dinâmica de exposição à 
viremia de HPgV em pacientes submetidos ao transplante de células-tronco 
hematopoiéticas (HSCT), em cadáveres autopsiados pelo Sistema de Verificação de 
Óbitos da Capital de São Paulo (SVOC-SP) e em pacientes submetidos à cirurgia de 
artroplastia pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT) do HCSP. A carga viral 
de HPgV foi mensurada por qRT-PCR em Tempo Real levando em consideração 
valores adquiridos com um curva padrão desenvolvida para este trabalho. Para os 
pacientes HSCT, o efeito da presença de viremia antes e após o procedimento foi 
avaliada quanto aos principais desfechos do transplante: doença enxerto-hospedeiro 
aguda (aGVHD), recaída da doença hematológica primária e mortalidade. Para 
amostras SVOC e IOT, células específicas dos tecidos (cérebro, fígado, baço, 
linfonodo, medula óssea e sangue) foram avaliadas quanto à quantidade de RNA viral 
de polaridade positiva e negativa, a fim de quantificar a replicação e definir o tropismo 
do vírus. Os resultados mostraram que a prevalência de HPgV encontrada nos 
pacientes HSCT foi maior do que em estudos similares: 42% para as amostra pré- 
HSCT e 31% para as amostras pós-HSCT; porém, para as amostras SVOC, a 
prevalência foi menor do que o esperado: 1,2%. A presença de alta carga viral de 
HPgV em pacientes HSCT foi associada com aumento da taxa de incidência de 
aGVHD (95% CI 1,05-5,37, p=0,038). Dada a alta prevalência de HPgV na população 
brasileira, é essencial confirmar esse achado em outras coortes, de modo a determinar 
se o monitoramento do HPgV pode beneficiar o cuidado a esses pacientes. Nas 
amostras SVOC e IOT, a medula óssea apresentou maior número de populações 
celulares com replicação viral, com destaque para as células B progenitoras e para as 
células dendríticas. Porém, devido às condições da coleta e do processamento das 
amostras, o tipo celular permissível à infecção não pôde ser identificado com clareza, 
portanto fazendo-se necessária a coleta de um número maior de amostras SVOC. 

 

Descritores: Pegivirus humano; Vírus GB C; Medula óssea; Transplante de 
células-tronco hematopoiéticas; Tropismo viral; Doença enxerto-hospedeiro. 



ABSTRACT 
 

 

 

Dias JZC. Human Pegivirus (HPgV) influence on bone marrow: clinical impact 
and viral tropism [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo”; 2018. 

 
HPgV (Human Pegivirus), previously known as GBV-C, causes asymptomatic, 
persistent and high viral load infection. To date, it is the most prevalent RNA virus 
without associated pathologies in the world, yet in vitro studies have not yet been able 
to mimic the in vivo replication, consequently many aspects of its biology remaining 
unclear. Studies in non-humam primatas have shown that the organs responsible for 
the greatest viral replication are spleen and bone marrow, however the specific cells 
permissible for infection have not yet been determined. In the 1990s, HPgV gained 
notoriety by decreasing the pathological effects of HIV and increasing the survival of 
coinfected HIV/HPgV patients, by decreasing the activation of the immune system. 
Because of this characteristic, several studies have attempted to associate the 
presence of viremia with haematological diseases, and one has shown that HPgV 
appears to be associated with the development of non-Hodgkin's lymphoma, but many 
confounding variables still seems to influence this outcome. Together, the data show 
that HPgV may influence the maturation and release of bone marrow progenitor cells 
and therefore it has become crucial to evaluate the impact of HPgV viremia in patients 
with haematological diseases and to define viral tropism. Therefore, the present study 
analyzed the dynamics of HPgV viremia exposure in patients submitted to 
hematopoietic stem cell transplantation (HSCT), in cadavers autopsied by the São 
Paulo City Death Verification System (SVOC-SP) and in patients submitted to 
arthroplasty surgery by the Orthopedics and Traumatology Institute (IOT) of the Clinics 
Hospital of Sao Paulo. The HPgV was identified by real-time qRT-PCR and the viral 
load quantification was estimated by a standard curve developed for this work. For 
HSCT patients, the effect of viremia before and after the procedure was evaluated for 
the main transplant outcomes: acute graft vs host disease (aGVHD), relapse of primary 
haematological disease and mortality. For SVOC and IOT samples, tissue-specific cells 
(brain, liver, spleen, lymph node, bone marrow and blood) were evaluated for the 
amount of viral positive and negative RNA strains, in order to quantify replication and 
define virus tropism. The results showed that the prevalence of HPgV found in HSCT 
patients was higher than in similar studies: 42% for pre-HSCT samples and 31% for 
post-HSCT samples; however, for SVOC samples, the prevalence was lower than 
expected: 1.2%. The presence of high viral load of HPgV in HSCT patients was 
associated with an increase in the incidence rate of aGVHD (95% CI 1.05-5.37, p = 
0.038). Given the high prevalence of HPgV in the Brazilian population, it is essential to 
confirm this finding in other cohorts, in order to determine if HPgV monitoring can 
improve the care of these patients. In the SVOC and IOT samples, the bone marrow 
presented a higher number of cell populations with viral replication, especially the 
progenitor B cells and the dendritic cells. However, due to the conditions of specimen 
collection and processing, the major permissible cell could not be clearly identified,  
thus making it necessary to collect a larger number of SVOC samples. 

 

Descriptors: Human Pegivirus; GB virus C; Bone marrow; Hematopoietic stem 
cell transplantation; Viral tropism; Graft vs host disease. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
Deinhardt et al.1, em 1967, inocularam soro de um paciente com 

sintomas de hepatite não-A e não-B em saguis (Saguinus sp) e, através de 

diversas transmissões por passagem nesses animais, obtiveram alterações 

histológicas e aumento das enzimas no fígado compatíveis com o 

desenvolvimento de hepatite em humanos. Somente em 1995, os laboratórios 

Abbott identificaram dois agentes virais, relacionados entre si, nas amostras de 

soro e tecido hepático desses animais, que foram então denominados vírus GB 

(a amostra humana inoculada pertencia a G. Barker) dos tipos A e B (GBV-A e 

GBV-B), sendo apenas o tipo B associado ao desenvolvimento de hepatite 

nesses primatas e ambos não detectados na amostra humana de G. Barker2,3,4. 

Ainda em 1995, um terceiro tipo do vírus GB foi descrito por dois laboratórios 

independentes. Baseados nas sequências dos dois novos vírus descobertos, 

os pesquisadores dos laboratórios Abbott utilizaram iniciadores degenerados 

para amplificar amostras humanas com hepatite crônica e com hepatite não-(A- 

E), identificando um terceiro tipo com alta similaridade nucleotídica ao GBV-A e 

ao GBV-B, ao qual denominaram GBV-C (vírus GB tipo C)5. 

Concomitantemente, pesquisadores da Genelabs Technologies isolaram um 

vírus no plasma de um paciente com hepatite crônica e, concluindo que haviam 

encontrado o agente etiológico da doença, denominaram-no HGV (vírus da 

Hepatite tipo G)6. A análise posterior da sequência genômica do GBV-C e do 

HGV revelou 96% de similaridade, indicando que eram dois isolados do mesmo 

vírus7. 

Ao longo dos anos, outros vírus do tipo GB foram descritos, incluindo 

aqueles que infectam roedores, morcegos, equinos e outros primatas8-12. Para 

designar todos os vírus GB foi criado o gênero Pegivirus e, a partir de 2012, a 

letra que identificava o tipo de vírus foi substituída pelo nome do organismo que 

ele infecta13. Assim, a nomenclatura do GBV-C, por exemplo, que infecta o 

organismo humano, passa a ser Pegivirus humano (HPgV – Human 

Pegivirus)14,15. 
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1.1 ESTRUTURA GENÔMICA E CLASSIFICAÇÃO 

 
O HPgV é membro da família Flaviviridae e, apesar de serem de 

gêneros diferentes, possui cerca de 30% de similaridade da sua região 

codificante com o vírus da hepatite tipo C (HCV), sendo a organização e a 

função dos genes de ambos muito semelhantes16,17. 

O HPgV possui um genoma de aproximadamente 9,4 kb, composto por 

uma fita única de RNA de polaridade positiva, que é flanqueada por regiões 

não codificantes (NTR – Non-Translated Region) nas extremidades 3’ e 5’ 

(3’NTR e 5’NTR, respectivamente)7,18. Possui apenas uma fase de leitura (ORF 

– Open Reading Frame) e codifica uma poliproteína de aproximadamente 3000 

aminoácidos que posteriormente é processada em uma proteína de core 

truncada, duas proteínas estruturais (E1 e E2), seis proteínas não estruturais 

(NS2, NS3, NS4a, NS4b, NS5a e NS5b) e uma proteína p5,6 de função ainda 

desconhecida, mas que parece ser equivalente à proteína p7 de HCV (Figura 

1A)7,13,18. O RNA possui um elemento de entrada interna de ribossomos tipo IV 

(IRES - Internal Ribosomal Entry Site) na região 5’NTR, que recruta as 

subunidades ribossomais e os fatores de tradução sem necessidade de 

capeamento da extremidade 5’, e na extremidade 3’ não apresenta cauda poli- 

A ou poli-U7,18. 

Sete genótipos (1 a 7) e dois subtipos dentro do genótipo 2 (2a e 2b) 

foram descritos para o HPgV (Figura 1B). O genótipo 1 predomina na maior 

parte dos países africanos; o 2, na Europa, América do Norte, Austrália, Brasil 

e península arábica; o 3, na Ásia e populações ameríndias; o 4, no sudeste da 

Ásia e Filipinas; o 5, na África central e meridional; o 6, na Indonésia, China e 

Japão e o 7 na província chinesa de Yunnan19-34. No Brasil, a maior prevalência 

descrita é do genótipo 2 (~40%), porém já foram encontrados também os 

genótipos 1 (~10%) e 3 (~5%)33,35,36. Em 2015, dois grupos independentes 

descreveram outro Pegivirus que também infecta humanos. Mais relacionados 

ao Pegivirus que infecta ratos e morcegos do que ao próprio HPgV, os novos 

tipos foram denominados HHpgV-1 (Human Hepegivirus 1, visto que na árvore 

filogenética ele se encontra entre os gênero Hepacivirus e Pegivirus) e HPgV-2 

(Human Pegivirus type 2) 37,38. 
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Espécie Genótipo 
Número de acesso 

Genbank 

HCV 1 NC_004102 

HCV 2 NC_009823 

HCV 3 NC_009824 

HCV 4 NC_009825 

HCV 5 NC_009826 

HCV 6 NC_009827 

HCV 7 NC_030791 

HPgV 1 U36380 

HPgV 2 U63715 

HPgV 2a AF121950 

HPgV 2b NC_001710 

HPgV 3 U94695 

HPgV 4 U75356 

HPgV 5 AY949771 

HPgV 6 AB003292 

HPgV 7 HQ331235 

HPgV-2 1 LZ229595 

HHpgV-1 1 MG210578 

 

 
 

 

 
 

 

 

Figura 1 – Organização genômica e relação filogenética do HPgV e do HCV 

FONTE: Adaptado de Mohr e Stapleton39. 

NOTA: Em A), a figura detalha a organização genômica e o processamento proteolítico da 
poliproteína codificada pela única fase de leitura aberta descrita para o vírus da Hepatite C 
(HCV) e para o Pegivirus Humano (HPgV). Ambos os vírus contêm uma região 5’ NTR, 
diferenciadas pelo elemento de entrada de ribossomo (IRES) (tipo III para o HCV e tipo IV para 
o HPgV). As poliproteínas são processadas pós-tradução em proteína do core (C) (truncada e 
com função ainda desconhecida no caso do HPgV), glicoproteínas de envelope (E1 e E2), um 
canal de íons (P7 para o HCV e P5.6 para o HPgV) e proteínas não estruturais (NS2, NS3, 
NS4A, NS4B, NS5A e NS5B). Em B), a figura mostra a árvore filogenética dos sete genótipos 
descritos para o HPgV e para o HCV e dos dois novos vírus descritos (HPgV-2 e HHpgV-1). 
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1.2 TROPISMO 

 
Devido à sua semelhança com o HCV e ao fato de ter sido descoberto 

em pacientes com hepatites crônica e não-(A-E), diversos estudos tentaram 

associar a infecção pelo HPgV com patologias hepáticas. Porém, quando 

controlado o risco de exposição à transmissão em populações de risco para 

doenças de fígado, não foi encontrada nenhuma associação convincente entre 

a infecção pelo HPgV e qualquer forma de doença hepática40-42. Isso porque 

estudos mostraram que a replicação viral se estabelece não em hepatócitos, 

mas sim em linfócitos e tecidos linfoides42-45. 

De fato, o RNA do HPgV foi detectado em vários compartimentos do 

corpo, incluindo fígado, cérebro, fluído cérebro-espinhal, medula óssea, baço e 

células mononucleares do sangue periférico (PBMC – Peripheral Blood 

Mononuclear Cells)41,42,45-51. Porém, a fita negativa de RNA viral (um dos 

intermediários de replicação, indicador de replicação viral ativa) só foi 

encontrada em quantidades significativas na medula óssea e no baço (tecidos 

linfoides altamente estratificados)47,52. Para o fígado, ou a fita não foi 

encontrada ou foram obtidos resultados inconclusivos40,53-55. 

A fim de elucidar qual é o tipo celular permissível à infecção, diversos 

estudos tentaram cultivar o HPgV em diferentes células, porém, assim como 

ocorre com o HCV, a pesquisa in vitro não produziu resultados 

significativos43,45,56-57. O vírus proveniente do PBMC de pacientes infectados se 

mostrou infectivo em múltiplas células, como linfócitos T, B e NK e monócitos, 

porém a carga viral não atinge valores muito maiores que 104 cópias de RNA 

viral por mL de sobrenadante de cultura mesmo após diversas passagens50,58- 

60. Um estudo analisou especificamente a quantidade de vírus presente em 

diferentes níveis de diferenciação de linfócitos T do sangue periférico de 

pacientes infectados, identificando que as células T naïve (CD45RA+) 

apresentaram maior concentração de RNA viral de polaridade negativa50. 

Para tentar elucidar essas questões do tropismo viral, foram 

desenvolvidos modelos animais em primatas não humanos com um Pegivirus 

símio (SPgV) que mimetiza a infecção em humanos61. Estudos nesses animais 

mostraram que, quando a carga viral de SPgV vista nos tecidos é normalizada 
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pela encontrada no plasma, os tecidos com maior quantidade de RNA viral são 

o baço e a medula óssea (Figura 2A). Porém, quando realizada uma 

esplenectomia total (remoção do baço) nesses animais, a carga viral de SPgV 

circulante não sofreu alteração significativa, com exceção de um animal (Figura 

2B), mostrando que, mesmo havendo células replicativas no baço, a 

responsabilidade pela manutenção da carga viral circulante ainda é da medula 

óssea na maior parte dos animais. 

 
 

 
Figura 2 – Replicação do Pegivirus símio 

FONTE: Adaptado de Bailey et al.61. 

NOTA: Cada símbolo representa um animal nos gráficos. Em A) o gráfico mostra a diferença da 
carga viral encontrada nos diferentes tecidos de cada animal sobre o plasma. Em B), o gráfico 
mostra a carga viral de SPgV circulante antes e após a esplenectomia total de seis animais, 
com apenas um deles diminuindo a replicação após o procedimento. 
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1.3 CICLO DE VIDA 

 
O HPgV produz uma infecção assintomática e persistente, ainda que  

não tão eficiente quanto o HCV, mesmo em pacientes sem nenhum 

imunocomprometimento, com títulos de carga viral médios de 107 cópias de 

RNA viral por mL de plasma62-64. Estima-se que aproximadamente 75% dos 

indivíduos infectados com HPgV desenvolvam anticorpos neutralizantes, 

apenas após cerca de dois anos de infecção, enquanto os outros 25% 

persistem cronicamente por vários anos65,66. Ao contrário do HCV, anticorpos 

contra proteínas do vírus não são detectados ao longo da viremia na maior 

parte dos indivíduos infectados (95%)64,67. O aparecimento de anticorpos contra 

a proteína E2 indica o final da infecção e confere proteção parcial contra novas 

infecções64,68,69. 

Sem um modelo in vitro de estudo, questões básicas acerca da biologia 

do vírus ainda precisam ser elucidadas. Algumas questões como o ciclo do 

vírus, desde sua entrada na célula até a liberação de uma nova partícula viral 

infectiva, são descritas baseando-se nas similaridades genômicas e na 

homologia dos aminoácidos que HPgV e HCV compartilham. Por exemplo, in 

vitro, o HCV utiliza diversos receptores de ligação e de entrada, incluindo o 

receptor de lipoproteína de baixa densidade (LDLra – Low-Density Lipoprotein 

Receptor), o receptor scavenger classe B tipo I, CD81, claudina-1, ocludina, 

DC-SIGN (molécula de adesão intercelular específica de células dendríticas), 

HRAS (Harvey Rat Sarcoma Viral Oncogene Homolog), NPC1L1 (Niemann- 

Pick C1-Like 1) e o receptor de transferrina 1 e é possível que o HPgV partilhe 

alguns desses receptores70-77. Porém, visto que os vírus do gênero Pegivirus  

ou não possuem a proteína de nucleocapsídeo ou ela está truncada2,13, 

também é possível que vesículas CD63+ com propriedades de exossomos 

derivadas de células sejam as principais responsáveis pela infecção de novas 

células, como mostrou um estudo em que microvesículas positivas para CD63 

contendo o RNA de HPgV foram capazes de entregar o RNA e infectar células 

de PBMC de pacientes não infectados50. 

A cinética de produção de anticorpos e de depuração do vírus também 

são pontos que permanecem pouco conhecidos. Diversos mecanismos já 
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foram descritos para justificar como o HCV, um vírus de RNA exclusivamente 

citoplasmático sem intermediários replicativos de DNA conhecidos, mantém a 

viremia persistente e evade continuamente o sistema imune. Dentre eles, 

regiões hipervariáveis da proteína E2, mutação de epítopos de células T, 

interferência de diversas proteínas do vírus com sinalizações celulares e/ou 

estimulação crônica de células T levando-as à exaustão78-81. Para o HPgV, no 

entanto, os mecanismos de escape do sistema imune não parecem ser os 

mesmos. O vírus não possui regiões hipervariáveis na proteína E2, não mostra 

variação de sequência em epítopos de células T em indivíduos cronicamente 

infectados e a presença de viremia, contrariamente, está associada com a 

diminuição da ativação celular e da exaustão de células T39,82,83. Um dos 

mecanismos mais aceitos para o escape imune é a alta diversidade genética  

do vírus dentro do hospedeiro determinada pela alta taxa de recombinação 

genética84-86. Porém, somente esse mecanismo não explica como o vírus 

mantém carga viral em níveis tão altos por tão longo período sem ser 

efetivamente reconhecido pelo sistema imune. 

 
1.4 EPIDEMIOLOGIA E TRANSMISSÃO 

 
O HPgV permanece, até os dias de hoje, o vírus de RNA sem patologia 

associada mais prevalente no mundo todo 87,88. Em 2014, estimou-se que cerca 

de 2,5 bilhões de indivíduos estavam infectados ou apresentavam anticorpos 

de uma infecção prévia e que, desse total, 750 milhões de indivíduos 

apresentavam viremia positiva naquele ano87. A alta prevalência é explicada 

tanto pela persistência do vírus no sistema quanto por ser parenteral a principal 

via de transmissão, incluindo a exposição a componentes sanguíneos 

infectados, a exposição sexual e a transmissão vertical89-91. 

Estima-se que 1 a 5% dos doadores de sangue saudáveis possuam 

viremia no momento da doação em países desenvolvidos e esse número pode 

chegar até 20% em países em desenvolvimento39. África e América do Sul 

apresentam uma prevalência moderada-alta, podendo variar de 5 a 15%67,92,93. 

Após a descoberta do HPgV em 1995, esforços na tentativa de associar 

a infecção a alguma patologia levaram à pesquisa de prevalência do vírus em 

populações variadas49,92,94-98. Esses estudos mostraram que indivíduos que 
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possuem coinfecções com vírus que compartilham a mesma via de  

transmissão têm maiores chances de apresentarem viremia de HPgV. A 

prevalência do vírus pode atingir 20% em indivíduos coinfectados com HCV e 

até 50% em indivíduos coinfectados com HIV (Human Immunodeficiency 

Virus)33,94-96,99-100. 

Além dessas, populações com malignidades hematológicas que 

necessitam de transfusões frequentes de hemocomponentes podem alcançar 

prevalência de até 40%, dependendo do país em que se encontram, visto que 

o vírus continua não fazendo parte dos testes de rotina em bolsas de sangue 

49,95-97,101-106. Nos Estados Unidos, em 2012, por exemplo, a taxa de 

transmissão de HPgV foi de cerca de 1.000 novas infecções diárias somente 

pela transfusão de hemocomponentes60. 

Devido à alta prevalência do vírus na população em geral e em 

populações com neoplasias hematológicas e ao fato de a replicação estar 

estabelecida primariamente em tecidos linfoides, diversos estudos sugeriram a 

relação entre a infecção com HPgV e doenças como anemia aplástica, 

talassemia e linfomas não-Hodgkin49,98,107-115. Porém, apenas um desses 

estudos encontrou associação indicando que a infecção prévia pelo HPgV 

poderia aumentar o risco de desenvolver linfomas não-Hodgkin, mas  que, 

ainda assim, o desenvolvimento da patologia dependia também de outros 

fatores ainda desconhecidos116. 

 
1.5 HPGV E HIV 

 
Ainda devido à semelhança estrutural com o HCV, os primeiros estudos 

de coinfecção entre HIV e HPgV começaram buscando possíveis efeitos 

negativos, assim como ocorre na coinfecção HCV/HIV117-121. Contrariamente, 

no entanto, diversos trabalhos associaram a presença de viremia de HPgV com 

o aumento da sobrevida de pacientes que vivem com HIV, ao diminuir a 

progressão para doença e reduzir em até 2,5 vezes a taxa de mortalidade por 

AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) (Figura 3)16, 57,122-127. 
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Figura 3 – Aumento da sobrevida de indivíduos que vivem com HIV quando infectados 
pelo HPgV 

FONTE: Adaptado de Xiang et al.57. 

NOTA: A figura mostra a diferença de sobrevida na curva de Kaplan-Meyer em indivíduos 
infectados apenas pelo HIV (linha sólida preta) e coinfectados HIV/HPgV (linha tracejada 
cinza). 

 

Ao longo dos anos, a viremia de HPgV em indivíduos HIV positivos foi 

associada à diminuição da carga viral de HIV-1126,128, ao aumento da contagem 

de linfócitos T CD4+122,129 e à melhora na resposta ao tratamento antirretroviral, 

medida por meio da diminuição da carga viral, do aumento de linfócitos T CD4+ 

e devido à troca de regime de tratamento ser menos frequente100,122,124,129-131. 

Além disso, foi visto que indivíduos coinfectados produzem anticorpos anti-E2 

com menos frequência, o que leva à persistência prolongada do HPgV e, 

consequentemente, dos seus efeitos protetivos132,133. 

Algumas formas pelas quais a presença de viremia de HPgV pode 

interferir na infecção por HIV já foram descritas, como, por exemplo, a 

diminuição da expressão dos receptores e correceptores do HIV em células 

hematopoiéticas134,135, o aumento da produção de Interferon e de citocinas que 

bloqueiam a fusão viral136-139 e a produção de anticorpos contra proteínas do 

envelope de HPgV que têm ação neutralizante contra o  HIV124,126,136. Estudos 

in vitro mostraram ainda que quando adicionadas proteínas isoladas do HPgV 

(E1, E2, NS3, NS5a) em cultura de células infectadas com HIV, ocorria 

diminuição significativa dos títulos de antígeno p24, sugerindo interferência 

direta do HPgV na replicação do HIV140-146. 
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Mas foi somente em 2009 que Maidana-Giret e colaboradores82 

identificaram que a viremia persistente de HPgV modula a ativação de células 

T, diminuindo os efeitos patogênicos da constante ativação imune causada  

pelo HIV147,149. De fato, diversos trabalhos mostraram que a infecção pelo 

Pegivirus diminui marcadores clássicos de ativação celular de células T CD4+ e 

CD8+ como CD25, CD38, Ki67, CD69 e HLA-DR39,65,150-156. 

Uma das formas pela qual o vírus modula a ativação dos linfócitos T é 

inibindo a sinalização celular desencadeada pelo TCR ao mimetizar a molécula 

que é fosforilada pela proteína LCK143. Assim, a produção de IL-2 dependente 

da ativação do TCR é inibida, bloqueando a expansão de linfócitos T CD4+157. 

Essa mesma imunomodulação, que reduz a liberação de agentes pró- 

inflamatórios, foi observada em pacientes do oeste da África coinfectados com 

Ebola/HPgV, mostrando que esse efeito não é dependente da presença do 

HIV133. 

 
1.6 HPGV E A MEDULA ÓSSEA 

 
Estudos recentes sugerem que os efeitos do HPgV na modulação da 

ativação não são restritos apenas às células T. Marcadores de ativação de 

monócitos, como CCR5, de linfócitos NK, como o CD69, e de células B, como o 

CD86, foram encontrados reduzidos em pacientes coinfectados 

HIV/HPgV132,158,159. 

De fato, durante a infecção pelo HIV, diversas anormalidades na medula 

óssea são encontradas (e.g. depleção massiva de células CD34+CD4+) e 

contribuem fortemente para a alta taxa de morbidade e mortalidade160-162. Um 

estudo sugeriu que células-tronco hematopoiéticas duradouras seriam o 

principal reservatório do vírus latente163,164 e os famosos casos dos pacientes 

de Berlim e de Boston parecem confirmar essa hipótese165,166. 

Esses estudos, juntamente com os achados em tropismo viral, parecem 

indicar que o principal tipo celular responsável pela produção dos altos títulos 

circulantes in vivo está restrito a alguma população progenitora hematopoiética 

encontrada apenas na medula, que pode ou não manter a infecção e seus 

efeitos imunomodulatórios após sua diferenciação. Assim sendo, a modulação 

não apenas de células T, mas de todas as possíveis células infectadas pelo 
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HPgV, poderia justificar a relação benéfica em indivíduos coinfectados 

HIV/HPgV. Se esse modelo for real, isso significa que o HPgV replica em 

células progenitoras sem efeitos citopáticos e gera tolerância imunológica do 

organismo à sua infecção, tornando-se parte do viroma humano167-168. 

A análise de organismos que compõem o viroma se torna 

particularmente importante em pacientes submetidos ao transplante de células- 

tronco hematopoiéticas (HSCT – Hematopoietic Stem Cell Transplantation). A 

intensa imunossupressão, tanto pela doença hematológica primária  quanto 

pela imunodeficiência induzida pelo tratamento a que esses pacientes estão 

sujeitos, associada ao alto número de transfusões de hemocomponentes, 

aumenta o risco de infecções transmitidas via parenteral94,169. De fato, estudos 

mostraram alta prevalência de HPgV em diversas populações com 

malignidades hematológicas49,95-97,101,104-106. 

O HSCT alogênico ainda é a forma mais eficaz de tratamento de 

doenças onco-hematológicas170-175. Porém, apesar da rápida evolução do 

suporte clínico durante o procedimento, o tratamento para a principal 

complicação pós-HSCT, a doença do enxerto contra o hospedeiro (GVHD – 

Graft Versus Host Disease), ainda é precário, apresentando o desenvolvimento 

dessa complicação elevada taxa de mortalidade e comprometimento da 

qualidade de vida dos pacientes176,177. Dividida nas formas aguda e crônica, a 

GVHD é caracterizada pela falha tanto na reconstituição imune quanto no 

desenvolvimento de tolerância das células do doador. 

Apesar de diversos estudos terem avaliado a presença do HPgV em 

doadores e recipientes de células-tronco49,102,103, apenas um avaliou a 

influência do vírus nos desfechos clínicos clássicos do HSCT como enxertia, 

desenvolvimento de GVHD, recaída da doença hematológica primária ou 

mesmo sobrevivência após procedimento, não encontrando diferenças entre os 

122 pacientes infectados e não infectados pelo HPgV em nenhum dos 

desfechos analisados106. Porém, assim como a pesquisa clínica dos efeitos 

benéficos da coinfecção HIV/HPgV necessitou de várias coortes mostrando 

resultados similares (que ainda assim apresentaram variações segundo a  

carga viral do HPgV, o momento da infecção e o genótipo do vírus), os efeitos 

que o HPgV pode causar nos desfechos clínicos de pacientes HSCT também 
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devem ser avaliados em diferentes coortes antes de serem descartados. Os 

efeitos da severa imunomodulação associados aos efeitos anti-inflamatórios 

moderados do HPgV podem provocar perturbações não esperadas nos 

principais desfechos clínicos ou até mesmo induzir patogenicidade do próprio 

HPgV e/ou de outros vírus associados ao HSCT. 

Visto que o HPgV pode se tornar uma bioterapia eficaz para pacientes 

HIV positivos – uma terapia que previna o desenvolvimento da AIDS 

modulando o sistema imune e evitando o comprometimento desse sistema181 

bem como um vetor viral para entrega de terapia genética para células 

progenitoras (similarmente aos adenovírus), elucidar questões básicas da 

biologia do vírus e desenvolver um modelo in vitro funcional se tornam pontos 

essenciais. Sendo assim, este trabalho tenta elucidar como o HPgV interage 

com a medula óssea, ao avaliar a replicação do HPgV em diversos tipos 

celulares desse órgão em comparação com outros e ao avaliar o impacto da 

infecção do HPgV no desfecho clínico de pacientes HSCT. 
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2 OBJETIVOS 

 

 
2.1 OBJETIVO GERAL 

 
Caracterizar o tropismo do HPgV, bem como analisar sua influência 

sobre os principais desfechos clínicos de pacientes submetidos ao HSCT. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Para caracterização do tropismo viral, o seguinte objetivo específico foi 

proposto: 

 Quantificar as fitas positiva e negativa de RNA viral nas células totais 

e em suas subpopulações dos seguintes tecidos: cérebro, fígado, 

linfonodo, sangue, baço e medula óssea. 

Para investigar a influência do HPgV nos pacientes HSCT, os seguintes 

objetivos específicos foram propostos: 

 Identificar a dinâmica de exposição ao vírus; 

 Identificar os genótipos prevalentes e possíveis variações de 

sequência; 

 Analisar o efeito da viremia nos principais desfechos do transplante: 

GVHD, recaída da doença hematológica primária e mortalidade. 
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3 MÉTODOS 

 

 
Para atender aos objetivos específicos do projeto, foram utilizadas 

amostras de diferentes sujeitos: 

 Para caracterizar o tropismo do HPgV, foram coletadas amostras de 

indivíduos recém-falecidos autopsiados pelo Serviço de Verificação 

de Óbito da Capital de São Paulo (SVOC-SP) e de pacientes 

submetidos à artroplastia eletiva pelo Instituto de Ortopedia (IOT) do 

Hospital das Clínicas de São Paulo (HCSP). 

 A fim de analisar a influência do HPgV nos desfechos clínicos de 

recipientes HSTC, foram selecionadas amostras de uma coorte de 

pacientes do Hospital Sírio-Libanês que foram submetidos ao 

transplante alogênico de células-tronco hematopoiéticas (cortesia do 

Dr. Celso Arrais). 

O fluxo de processamento das amostras está representado na Figura 4. 
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Figura 4 – Fluxograma experimental 
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3.1 POPULAÇÕES DE ESTUDO 

 

3.1.1 Amostras HSCT 

 
Entre agosto de 2012 e setembro de 2014, pacientes que se sujeitariam ao 

HSCT alogênico no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, foram recrutados para 

formar um banco de amostras que seria utilizado para diversos estudos. A coleta 

dessas amostras foi aprovada pelo comitê de ética do Hospital Sírio-Libanês sob 

o número 01671612.9.1001.5461 (Anexo A) e todos os indivíduos recrutados 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Anexo B). 

O sangue periférico foi coletado via cateter venoso central em tubos de 

vácuo contendo 3,2% (0,105 M) de citrato de sódio (BD Vacutainer Systems, 

Plymouth, Reino Unido), alguns dias antes do HSCT (amostra pré-HSCT) e em 

uma média de 30 dias após o procedimento (amostra pós-HSCT). A seleção das 

amostras para esse estudo foi realizada conforme a disponibilidade tanto da 

amostra quanto dos dados clínicos de cada paciente, não havendo critérios de 

seleção em consequência de idade, sexo, etnia, doença de base e/ou tratamento. 

 
3.1.2 Amostras SVOC 

 
A coleta de amostras de indivíduos autopsiados no SVOC-SP foi aprovada 

pela Pós-Graduação de Alergia e Imunopatologia da Faculdade de Medicina e 

pela Coordenadoria de Ética em Pesquisa da FMUSP, sob o número 

30312914.1.0000.0065 (Anexo C). Todos os responsáveis pelos indivíduos 

autopsiados foram devidamente esclarecidos acerca do destino das amostras e 

assinaram o TCLE (Anexo D). 

As amostras coletadas foram selecionadas segundo os seguintes critérios 

de inclusão e exclusão dos indivíduos: 

Critérios de inclusão: 

 Idade igual ou superior a 18 anos completos; 

 Intervalo post-mortem menor que 18 horas; 
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Critérios de exclusão: 

 Cadáveres transplantados (transplante de órgão e/ou medula óssea); 

 Morte por doenças altamente infecciosas e/ou infecções por vírus 

transmitidos via parenteral, à exceção do HIV; 

 Ausência de relatório de autópsia; 

 Qualquer outra condição que impossibilitasse a obtenção de 

consentimento para participação no estudo. 

Não foram utilizados critérios de seleção em consequência de idade, sexo 

e/ou etnia dos indivíduos. 

Para os indivíduos selecionados o sangue foi coletado via artéria 

subclavicular ou via ventrículo direito com seringa de 5 mL e agulha de 40x12 mm 

e a medula óssea foi coletada a partir dos ossos vertebrais com seringa de 20 mL 

e agulha de 40x16 mm. Ambos os materiais foram armazenados, até o 

processamento, em tubos de vácuo contendo como anticoagulante EDTA (ácido 

etilenodiamino tetra-acético) dipotássico (K2EDTA) (BD Vacutainer Systems). 

Os tecidos do baço, linfonodos, fígado e cérebro foram cortados em 

pedaços de aproximadamente 2x2x2 cm3 e acondicionados até o processamento 

em placas de poliestireno de 6 poços (Corning Inc., Corning, NY, EUA) contendo 

meio R10 gelado - RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute Medium) (Gibco 

por Thermo Fischer Scientific, Waltham, MA, EUA) suplementado com 10% de 

SFB (soro fetal bovino) (Gibco), 2 mM de L-glutamina (Gibco), 1 mM de piruvato 

de sódio (Gibco), 1 mM de penicilina/estreptomicina (Gibco), 55 μM de - 

mercaptoetanol (Gibco) e 10 mM de HEPES (ácido hidroxietil 

piperazinaetanosulfônico) (Gibco). 

 
3.1.3 Amostras IOT 

 
A artroplastia é uma cirurgia invasiva para colocação de prótese no quadril. 

Durante o procedimento, a cabeça do osso fêmur degenerada é substituída por 

uma prótese de cerâmica que se articulará com um encaixe côncavo de aço inox 

alocado na fossa do osso ilíaco. Para que a prótese de cerâmica semelhante à 

cabeça do fêmur seja fixada, aproximadamente 15 cm do material interno do 
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corpo do osso são retirados e descartados, a fim de inserir a coluna metálica que 

segura a cabeça de cerâmica. Esse procedimento foi selecionado por ser a 

melhor forma de conseguir grandes quantidades de material medular de sujeitos 

vivos, apenas em prol da pesquisa e sem causar lesão ao paciente, aproveitando 

um material que seria descartado. 

A coleta de material desses pacientes foi aprovada pela Pós-Graduação de 

Alergia e Imunopatologia da Faculdade de Medicina, pela Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa do HCFMUSP e pela Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa, sob o número 46009215.6.0000.0068 (Anexo E). Cada 

paciente foi convidado a participar do estudo pelo médico responsável pela 

cirurgia na consulta anterior ao procedimento e o TCLE (Anexo F) foi recolhido, 

devidamente assinado, no dia do procedimento cirúrgico. 

As amostras coletadas foram selecionadas segundo os seguintes critérios 

de inclusão e exclusão dos pacientes: 

Critérios de Inclusão: 

 Idade igual ou superior a 18 anos completos; 

 Pacientes que foram submetidos à artroplastia primária eletiva; 

 Para os pacientes com sorologia reagente para o HIV, a contagem da 

carga viral inferior a três meses; 

 Concordância com os procedimentos a serem realizados, descritos no 

TCLE. 

Critérios de exclusão 

 Pacientes transplantados (transplante de órgão e/ou medula óssea); 

 Paciente incapaz de compreender e/ou assinar o TCLE; 

A inclusão de voluntários não fez qualquer distinção em consequência de 

idade, sexo e etnia dos pacientes e/ou da doença de base que levou à 

necessidade de realizar a artroplastia. 

Para os pacientes selecionados o sangue periférico foi coletado pelo 

acesso vascular inserido para fins da cirurgia, preferencialmente antes de a 

sedação ser aplicada. Aproximadamente 6-8 mL de sangue foram coletados em 

dois tubos de vácuo contendo K2EDTA (BD Vacutainer Systems). Durante o 
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procedimento de remoção do material do interior do corpo do osso fêmur para 

inserção do pino de referência, 6-8 mL de material medular foram aspirados com 

seringa de 20 mL e armazenados em dois tubos de vácuo contendo K2EDTA (BD 

Vacutainer Systems). 

 
3.2 PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS 

 

3.2.1 Amostras HSCT 

 
As amostras de sangue foram processadas dentro de duas horas após a 

coleta. O plasma livre de plaquetas foi separado através de duas centrifugações 

sequenciais: a primeira a 20 ºC por 15 minutos a 1500 RCF e a segunda na 

mesma temperatura por 2 minutos a 13000 RCF. O plasma foi aliquotado e 

imediatamente congelado e armazenado em freezer -80 ºC até o momento da 

extração de RNA. 

 
3.2.2 Amostras SVOC 

 
As amostras provenientes dos indivíduos autopsiados foram processadas e 

analisadas no mesmo dia da coleta, devido à intensa degradação post-mortem 

das células. 

 
3.2.2.1 Sangue e medula óssea 

 
O sangue foi submetido a 10 minutos de centrifugação em temperatura 

ambiente a 650 RCF, a fim de separar o plasma do conteúdo celular. Foram 

separadas 3 alíquotas de 200 L de plasma; uma delas foi utilizada para detecção 

do status de HPgV e as restantes foram armazenadas em freezer -80 ºC. 

Todas as amostras de sangue SVOC coletadas foram submetidas aos 

procedimentos descritos até aqui e à detecção do RNA do HPgV no plasma 

sanguíneo; no entanto, apenas as amostras positivas para o RNA viral foram 

submetidas aos procedimentos que se seguem. 
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O conteúdo celular restante do sangue e a medula óssea foram submetidos 

à separação de PBMC pela técnica de gradiente com Ficoll-Paque Plus (GE 

Healthcare, Chicago, IL, EUA). O material foi diluído na proporção de 1 para 1 

com HBSS (Hank’s Balanced Salt Solution) (Gibco) e gradualmente dispensado 

sobre uma camada de Ficoll-Paque. O gradiente foi submetido a 30 minutos de 

centrifugação em temperatura ambiente a 1050 RCF sem força de desacelaração, 

seguida por consecutivas lavagens para lise e remoção de células eritrocitárias. O 

PBMC resultante seguiu para marcação das proteínas identificadoras do tipo 

celular com anticorpos específicos para a citometria de fluxo. 

 
3.2.2.2 Tecidos 

 
Os tecidos foram dissociados em suspensão de células únicas utilizando 

kits que combinam métodos enzimáticos e mecânicos específicos para cada tipo 

de órgão. Foram utilizados aproximadamente 300 mg de baço e linfonodo com o 

Spleen Dissociation Kit (Miltenyi Biotec, Germany), 500 mg de fígado com o Liver 

Dissociation Kit (Miltenyi Biotec) e 2 g de cérebro com o Adult Brain Dissociation 

Kit (Miltenyi Biotec). 

Para separar essas quantidades, cada pedaço de 2x2x2 cm3 foi cortado em 

pedaços menores, a fim também de remover partes cartilaginosas e/ou 

gordurosas. As porções, agora livres de tecido conectivo e de gordura, foram 

pesadas e imersas em solução enzimática específica para cada órgão seguindo 

instruções do fabricante. Em seguida, as amostras foram submetidas ao 

processamento mecânico, seguindo o protocolo estabelecido pelo fabricante para 

cada kit. O produto resultante da dissociação do tecido cerebral foi ainda 

submetido à remoção de neurônios e bainha de mielina e de células eritrocitárias. 

O produto resultante da dissociação dos tecidos do baço e dos linfonodos foram 

também submetidos à separação de PBMC por gradiente de Ficoll-Paque Plus 

(GE Healthcare), a fim de remover células e moléculas que interferem na 

citometria de fluxo. 
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As células dissociadas resultantes de todos os tecidos seguiram para o 

protocolo de marcação das proteínas identificadoras do tipo celular com 

anticorpos específicos para a citometria de fluxo. 

 
3.2.3 Amostras IOT 

 
As amostras provenientes dos indivíduos submetidos à artroplastia foram 

processadas até seis horas após a cirurgia. O sangue periférico foi submetido a 

10 minutos de centrifugação em temperatura ambiente a 650 RCF, a fim de 

separar o plasma do conteúdo celular. Foram separadas 3 alíquotas de 400 L de 

plasma para detecção da carga viral de HPgV que foram armazenadas em freezer 

-80 ºC. 

O conteúdo celular restante do sangue e o conteúdo medular foram 

submetidos à separação de PBMC como descrito para o sangue e medula das 

amostras SVOC. Os PBMCs resultantes seguiram para congelamento lento com 

10% de DMSO (dimetilsulfóxido) (Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha) e 90% de 

SFB (Gibco) em freezer -80 ºC e posterior armazenamento em nitrogênio líquido 

até realização dos experimentos de citometria de fluxo. 

 
3.3 EXTRAÇÃO DE RNA 

 
O RNA foi extraído das amostras de plasma em três momentos distintos: 

da primeira alíquota de plasma SVOC, a fim de determinar o status do HPgV e  

dar seguimento ao processamento das amostras de tecido; das amostras pré e 

pós-HSCT, da primeira alíquota de plasma IOT e da segunda alíquota de plasma 

SVOC, a fim de quantificar a carga viral de HPgV; e das células das amostras 

SVOC e IOT separadas pela citometria, a fim de identificar o nível de replicação 

nos diferentes tipos celulares. 

Para as amostras de plasma, 140 L de material foi submetido à extração 

de RNA com o kit QIAamp® Viral RNA Mini (QIAGEN, Venlo, Países Baixos), 

conforme protocolo estabelecido pelo fabricante para extração com centrífuga, 

com volume final de eluição de 60 L. Para as amostras de células, cerca de 105 

células foram submetidas à extração de RNA por Trizol LS (Thermo Fisher 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dimethyl_sulfoxide
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Scientific) mais clorofórmio (Vetec Química por Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

EUA), seguido de lavagens consecutivas com isopropanol P.A. (Vetec Química) e 

etanol P.A. (Vetec Química), respectivamente, com volume final de eluição de 20 

L em água livre de nucleases (Integrated DNA Technologies - IDT, Inc. Skokie, 

IL, USA). O RNA extraído por ambos os métodos foi armazenado em freezer -80 

ºC até o momento da reação de qRT-PCR em tempo real (Quantitative Reverse 

Transcription Polymerase Chain Reaction in Real Time) para detecção e 

quantificação do HPgV. 

 
3.4 QUANTIFICAÇÃO DA CARGA VIRAL DE HPGV 

 
A análise de presença do HPgV foi feita de modo quantitativo utilizando 

como referência o Ct (Cycle threshold) gerado por uma curva padrão. A curva 

padrão foi construída baseada no plasmídeo AF121950 e os processos 

necessários para produzi-la estão detalhados nos próximos subitens. 

 
3.4.1 Construção da Curva Padrão 

 

3.4.1.1 Plasmídeo 

 
O plasmídeo, construído em 2000 por Xiang et al.56, possui o genoma 

completo do HPgV da cepa Iowan genótipo 2a (9395 bp) clonado no vetor pCR2.1 

TOPO (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA). O tamanho total do plasmídeo é de 13295 

bp e o RNA resultante é infeccioso em PBMCs. Ele foi disponibilizado pelo 

programa de doação de reagentes para pesquisas relacionadas ao HIV do NIH 

(NIH AIDS Research & Reference Reagent Program) ao laboratório do Dr. Amilcar 

Tanuri e, posteriormente, uma alíquota foi gentilmente doada ao nosso grupo pelo 

Dr. Renato Santana Aguiar. 
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3.4.1.2 Transformação bacteriana e extração plasmidial 

 
Uma alíquota do DNA plasmidial foi transformada por choque térmico em 

bactérias quimiocompetentes, de forma a manter um estoque e amplificar a 

quantidade de material quando necessário. 

Para o procedimento, um tubo contendo bactérias Escherichia coli 

competentes da cepa Dh5 (gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Edécio Cunha 

Neto) foi descongelado em gelo por, aproximadamente, 30 minutos. Após o 

descongelamento, 50 ng de DNA plasmidial foram adicionados às bactérias 

competentes e essa mistura foi incubada em gelo por outros 30 minutos. O 

choque térmico foi realizado a 42 ºC por exatos 30 segundos e a mistura voltou 

para o gelo por mais 2 minutos. Foi adicionado meio S. O. C. (Super Optimal 

Broth With Catabolite Repression) (Thermo Fisher Scientific)182 e as células 

recém-transformadas foram incubadas com agitação constante a 37 ºC por uma 

hora. Nesse ínterim, placas de Petri preparadas previamente contendo o meio de 

Luria-Bertani (LB - Lysogeny Broth) (Thermo Fisher Scientific)183, ágar-ágar 

(Kasvi, São José dos Pinhais, Paraná, Brasil) e o antibiótico ampicilina (Thermo 

Fisher Scientific), para indução da resistência gerada pelo plasmídeo, foram 

colocados à temperatura ambiente. 

Após uma hora de incubação, uma alíquota do meio contendo as bactérias 

transformadas foi semeada em uma placa de Petri (diluída). O restante do meio 

foi submetido à centrifugação em temperatura ambiente por 8 minutos a 450 RCF. 

O sobrenadante foi descartado e o pelet de células, ressuspendido, foi semeado 

em outra placa de Petri (concentrada). Ambas as placas foram armazenadas em 

estufa a 37 ºC por 24 horas. Após as 24 horas, as colônias que cresceram foram 

coletadas e incubadas em agitação constante em meio LB líquido contendo 

ampicilina por 72 horas a 28 ºC, visto que o plasmídeo é maior que 10 kb e 

lowcopy. 

O meio LB contendo as células transformadas foi utilizado para extração 

plasmidial com o kit QIAGEN Plasmid Midi (QIAGEN), seguindo as instruções do 

fabricante para plasmídeos lowcopy. O material resultante foi eluído com 200L 

do tampão AE (QIAGEN) e quantificado com fluorímetro Qubit (Thermo Fisher 
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Scientific) utilizando o kit dsDNA BR Assay (Thermo Fisher Scientific), segundo 

instruções do fabricante. O DNA plasmidial quantificado foi armazenado em 

freezer -20 ºC. 

 
3.4.1.4 Linearização 

 
A enzima de restrição SalI (Promega Corporation, Madison, WI, EUA) foi 

selecionada, pois faz apenas um corte no plasmídeo entre os nucleotídeos 

6603/6607, região que codifica a proteína NS4 do HPgV. Para a restrição, as 

quantidades recomendadas pelo fabricante de tampão, enzima e de plasmídeo 

purificado foram incubadas por 2 horas a 37 ºC. O DNA resultante foi submetido à 

eletroforese em gel de agarose 0,8% contendo o corante SYBRTM Safe (Thermo 

Fisher Scientific), para separar o material que foi efetivamente linearizado. O gel 

foi visualizado e fotodocumentado utilizando o sistema AlphaImager HP Imaging 

System (Alpha Innotech, San Leandro, CA, EUA) e as bandas contendo o 

plasmídeo linear foram recortadas do gel e purificadas com o kit QIAEX II Gel 

Extraction (QIAGEN), que purifica plasmídeos maiores que 10 kb a partir de gel 

de agarose. O material foi eluído em 100 L e novamente quantificado no 

fluorímetro Qubit (Thermo Fisher Scientific) utilizando o kit dsDNA BR Assay 

(Thermo Fisher Scientific), segundo instruções do fabricante. 

 
3.4.1.5 Transcrição in vitro e quantificação do RNA 

 
O plasmídeo agora linearizado foi submetido à transcrição in vitro, para 

produção de RNA viral, com o kit MEGAscript T7 Transcription (Thermo Fisher 

Scientific), segundo instruções do fabricante. O RNA resultante é de polaridade 

positiva, possui 6691 pb e foi quantificado com fluorímetro utilizando o kit RNA BR 

Assay (Thermo Fisher Scientific), segundo instruções do fabricante. Com uma 

concentração inicial de 1011 cópias de genoma/L, esse RNA foi diluído 

serialmente de 108 até 101 cópias de genoma/L e utilizado em uma qRT-PCR 

para determinar o Ct de cada diluição do RNA viral puro. 

Com o objetivo de subtrair possíveis efeitos gerados por componentes do 

plasma ou pela técnica de extração de RNA, quarenta microlitros do RNA 
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purificado com concentração de 1011 cópias de genoma/L foram misturados a 

100 L de um pool de plasmas negativos para o HPgV (RNA spiked). Esse 

plasma contaminado com HPgV foi submetido à extração de RNA  conforme 

citado anteriormente. O RNA resultante foi novamente quantificado por fluorímetro 

Qubit (Thermo Fisher Scientific), diluído serialmente de 1011 a 105 cópias de 

genoma/L e utilizado em uma qRT-PCR utilizando como curva padrão o RNA 

viral puro. A nova concentração encontrada para o RNA spiked, segundo a curva 

padrão, foi utilizada para diluir o restante do material. Esse material diluído foi 

separado em alíquotas de uso único que foram congeladas em freezer -80 ºC até 

sua utilização. Finalmente, o RNA spiked diluído foi utilizado em uma qRT-PCR 

em decaplicata partindo de 108 até 100 cópias de genoma/L, para determinar o 

limite de detecção dessa curva padrão. Para esse RNA, o limite de detecção ficou 

em 10 cópias de genoma/L de plasma. 

 
3.4.2 qRT-PCR em Tempo Real para Detecção do HPgV 

 

3.4.2.1 One-step para detecção e quantificação da viremia plasmática 

 
Para detecção do status e da carga viral do HPgV, 5 L do RNA viral 

extraído do plasma foram utilizados com o kit TaqMan™ Fast Virus One-Step 

Master Mix (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) de acordo com as 

instruções do fabricante para reações em sistemas rápidos de RT-PCR com 

volume final de 20 L. Os iniciadores e a sonda hidrolítica utilizados (IDT) 

amplificam um fragmento de 176 bp dentro do domínio da proteína NS3 do vírus 

(Tabela 1) e foram desenhados para anelar especificamente às sequências dos 

genótipos 1, 2, 3, 4 e 5 do HPgV. Os iniciadores e a sonda foram testados quanto 

a especificidade e não identificaram como positivas duas amostras positivas para 

HCV e quatro amostras positivas para o Pegivirus símio (SPgV). A reação de 

qRT-PCR foi realizada no instrumento StepOnePlus (Applied Biosystems) e as 

condições de corrida estão ilustradas na Tabela 2. Os dados gerados em cada 

experimento foram analisados com o programa StepOne v. 2.3 (Applied 

Biosystems). 
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Tabela 1 – Iniciadores e sonda hidrolítica utilizados para amplificar o RNA do HPgV 
 

Nome Sequência do Iniciador (5’-3’) Fragmento (pb) 

HPgVF TTACGACGACTGCCCTTACA  

  176 
HPgVR ACAGTGTTTCCCGGCACAT  

Sonda TaqMan® FAM/AAAAGT(I)CGCGGCGTCAA/BHQ(1) 108-68 

(1) 
Para garantir que seja possível amplificar todos os genótipos do HPgV, foi adicionada uma base 

degenerada (inosina) na sétima base da sonda TaqMan®. 

 
Tabela 2 – Protocolo de amplificação do kit TaqMan® Fast Virus One-Step Master Mix 

 

Etapa Temperatura Tempo Número de Ciclos 

Transcrição reversa 50 ºC 5 minutos 1 

Inativação da Transcriptase reversa e 

ativação da Polimerase 
95 ºC 20 segundos 1 

 95 ºC 3 segundos  

Amplificação 
60 ºC(1) 

 40 

 30 segundos  

(1) 
A aquisição da fluorescência da sonda TaqMan® se dá durante os 30 segundos dessa etapa. O 

resultado da fluorescência medida em cada ciclo é mostrada em gráficos de amplificação e 
mensurada pelo valor de Ct. 

 
3.4.2.2 Two-step para detecção das fitas de RNA de polaridades positiva e 

negativa 

 

A fita de RNA de polaridade negativa é um intermediário de replicação para 

a maior parte dos Flaviviridae. Sua presença indica que o vírus está replicando e, 

portanto, que a célula se encontra infectada. Com o objetivo de detectar os tipos 

celulares efetivamente infectados pelo HPgV, as duas fitas do RNA viral foram 

quantificadas separadamente. 

Para isso, foi realizada para todas as amostras SVOC e IOT positivas e 

para a curva padrão a síntese do cDNA específico de cada fita do RNA viral 

utilizando o kit SuperScript™ III Reverse Transcriptase (Invitrogen) em duas 

etapas. Na primeira, 4 L do RNA foram misturados ao iniciador correspondente 

de cada fita, água livre de nucleases (IDT) e uma mistura dos quatro dNTPs 

(desoxirribonucleotídeos trifosfatados) em partes iguais (Applied Biosystems). 

Essa mistura foi incubada por 5 minutos a 65 ºC, a fim de desfazer as estruturas 

secundárias do RNA viral. Na segunda etapa, à mistura inicial foram adicionados 

o tampão da enzima, DTT (ditiotreitol) (Invitrogen), RNaseOUT (New England 
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Biolabs, Ipswich, MA, EUA) e a enzima SuperScript® III Reverse Transcriptase 

(Invitrogen). Essa nova mistura foi incubada por 60 minutos a 55 ºC, seguido de 

15 minutos a 70 ºC para inativação da enzima. 

Para quantificação do cDNA específico de cada fita, 2 L de cada amostra 

e da curva padrão foram utilizados com o kit TaqMan® Fast Advanced Master Mix 

(Thermo Fisher Scientific), de acordo com as instruções do fabricante para 

reações em sistemas rápidos de RT-PCR com volume final de 20 L. Foram 

utilizados os mesmos iniciadores e a mesma sonda hidrolítica especificados na 

Tabela 1 e as condições de corrida estão ilustradas na Tabela 3. Os dados 

gerados em cada experimento foram analisados com o programa StepOne v. 2.3 

(Applied Biosystems). 

 
Tabela 3 – Protocolo de amplificação do kit TaqMan® Fast Advanced Master Mix 

 

Etapa Temperatura Tempo Número de Ciclos 

Ativação da enzima Uracil-N 

glicosilase (UDG) 
50 ºC 2 minutos 1 

Ativação da Polimerase 95 ºC 20 segundos 1 

 95 ºC 1 segundo  

Amplificação 
60 ºC(1) 

 50 

 20 segundos  

(1) 
A aquisição da fluorescência da sonda TaqMan® se dá durante os 30 segundos dessa etapa. O 

resultado da fluorescência medida em cada ciclo é mostrada em gráficos de amplificação e 
mensurada pelo valor de Ct. 

 
3.5 SEQUENCIAMENTO DAS AMOSTRAS HSCT PAREADAS 

 

3.5.1 Preparo e Sequenciamento das Amostras 

 
A fim de avaliar as sequências do vírus em amostras pré e pós-HSCT 

positivas para o HPgV de um mesmo paciente, um fragmento de 2 386 pb 

(incluindo parte dos domínios dos genes das proteínas NS3, NS4A, NS4B e 

NS5A) foi gerado utilizando o kit SuperScript™ III One-Step RT-PCR (Invitrogen) 

com os iniciadores GBVC-cHu amp3F (5'GATGTGGAGTGCA ATTGGTG3') e 

GBVC-cHu amp3R (5'AGTTTGTAGGCGGATGTTCG3') (IDT). 

Os fragmentos amplificados foram purificados usando dois ciclos de 

esferas AMPure XP (1,8x) (Beckman Coulter, Brea, CA, EUA) e as bibliotecas de 
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cDNA foram geradas a partir desses fragmentos purificados utilizando o kit 

Nextera XT DNA Library Prep (Illumina, San Diego, CA, EUA). Os adaptadores, 

responsáveis por identificar e prender os fragmentos, foram adicionados usando o 

kit Nextera DNA Sample Preparation (Illumina) e o sequenciamento foi realizado 

com o kit 600-Cycle MiSeq (Illumina) no equipamento Illumina MiSeq (Illumina). 

 
3.5.2 Análise dos Dados de Sequência Viral 

 
Para analisar os dados das sequências geradas, as leituras FASTQ foram 

inicialmente cortadas e reduzidas para 40.000 leituras pareadas (20.000 R1 e 

20.000 R2) usando reformat.sh (BBMap - Bushnell B. - 

sourceforge.net/projects/bbmap). As leituras reduzidas foram então mapeadas 

com cada sequência de referência dos sete genótipos de HPgV (Números de 

acesso no GeneBank - 1: U36380; 2: U63715; 2a: AF121950; 2b: NC_001710; 3: 

U94695; 4: U75356; 5: AY949771; 6: AB003292; 7: HQ331235) utilizando um 

código customizado em Python (https://bitbucket.org/dholab/zikv_barcode_ 

manuscript_scripts/src). 

Os arquivos BAM gerados foram importados para o programa Geneious 

R11 (Biomatters Ltd, Auckland, New Zealand) e a sequência-consenso de cada 

alinhamento foi gerada utilizando o limite máximo de qualidade e exigindo uma 

cobertura de pelo menos 10x. Essas sequências-consenso foram então alinhadas 

umas às outras utilizando o software MUSCLE v. 3.8.31184. Os alinhamentos 

gerados foram truncados e mapeados às sequências de referência dos genótipos 

para identificar a maior região contínua, em que não havia bases ambíguas em 

nenhuma das sequências-consenso. Ainda, a partir das sequências-consenso, 

uma matriz de distância em nucleotídeos foi criada para identificar quão similar 

eram as sequências virais nas amostras pré e pós-HSCT no mesmo paciente e 

entre eles. 

 
3.6 CITOMETRIA DE FLUXO 

 
Para determinar quais os tipos celulares mais permissíveis à infecção pelo 

HPgV, as células provenientes das amostras SVOC e IOT foram submetidas à 
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separação por citometria de fluxo e posterior quantificação das fitas de RNA viral 

de polaridade positiva e negativa por qRT-PCR, como mencionado anteriormente. 

As células de cada tecido foram submetidas à marcação das moléculas de 

superfície celular identificadoras de cada tipo com anticorpos específicos para 

citometria de fluxo. Os painéis de marcação foram desenhados para serem 

compatíveis com o equipamento BD FACSAria™ II U (BD Biosciences, San Jose, 

CA, EUA) que possui sete filtros (identifica sete fluoróforos diferentes) e é capaz 

de separar até quatro populações por amostra. 

O primeiro painel de marcação com anticorpos está descrito na Tabela 4 e 

visa separar células da microglia no cérebro. O segundo painel está descrito na 

Tabela 5 e visa separar hepatócitos de leucócitos no fígado. O terceiro painel, 

descrito na Tabela 6, visa separar as três principais populações do linfonodo: 

linfócitos T, linfócitos B e células dendríticas. O quarto painel está descrito na 

Tabela 7 e visa separar as quatro principais subpopulações do sangue periférico: 

linfócitos T, linfócitos B, monócitos e células dendríticas. O quinto painel, descrito 

na Tabela 8, visa separar as principais subpopulações do baço e da medula 

óssea: linfócitos T, monócitos e células dendríticas. 

Devido à importância das células B na replicação viral descrita em 2015 por 

Bailey e colaboradores61 e aos estudos de Chivero e colaboradores159 mostrando 

a importância das células progenitoras para manutenção da carga viral de HPgV, 

as células B do baço e da medula óssea foram marcadas separadamente com um 

painel que separa os diferentes estágios de maturação dessas células: células B 

imaturas, células B transitórias e células B maduras (Tabela 9). Esse painel foi 

desenhado segundo a revisão de Caselna et al.185 e segundo o manual da BD 

Biosciences para pesquisa em células B186. Todos os painéis possuem também 

marcadores de Anexina V para identificar células mortas e/ou em processo de 

apoptose. 

http://www.bdbiosciences.com/documents/BD_FACSAria_II_cell_sorter_brochure.pdf
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Tabela 4 – Painel de citometria de fluxo para discriminação de células da microglia 
 

Anticorpo Clone Fluoróforo 

CD11b ICRF44 APC-Cy7 

CD45 2D1 FITC 

Marcador de Anexina - PE-CF594 

 
Tabela 5 – Painel de citometria de fluxo para purificação de hepatócitos 

 

Anticorpo Clone Fluoróforo 

CD45 2D1 FITC 

Marcador de Anexina - PE-CF594 

 
Tabela 6 – Painel de citometria de fluxo para discriminação das subpopulações do 

linfonodo 
 

Anticorpo Clone Fluoróforo 

CD3 UCHT1 PE-CF594 

CD19 SJ25-C1 APC-Cy7 

HLA-DR G46-6 PE 

CD56 B159 PE-Cy7 

CD123 6H6 APC 

Marcador de Anexina  FITC 

 
Tabela 7 – Painel de citometria de fluxo para discriminação das subpopulações do sangue 

periférico 
 

Anticorpo Clone Fluoróforo 

CD3 UCHT1 PE-CF594 

CD14 M5E2 PerCP-Cy5.5 

CD19 SJ25-C1 APC-Cy7 

HLA-DR G46-6 PE 

CD56 B159 PE-Cy7 

CD123  APC 

Marcador de Anexina  FITC 

 
Tabela 8 – Painel de citometria de fluxo para discriminação das subpopulações do baço e 

da medula óssea 
 

Anticorpo Clone Fluoróforo 

CD3 UCHT1 PE-CF594 

CD14 M5E2 PerCP-Cy5.5 

HLA-DR G46-6 PE 

CD56 B159 PE-Cy7 

CD123  APC 

Marcador de Anexina  FITC 
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Tabela 9 – Painel de citometria de fluxo para discriminação das subpopulações de linfócitos 
B do baço e da medula óssea 

 

Anticorpo Clone Fluoróforo 

CD34 581 FITC 

CD38 HIT2 PerCP-Cy5.5 

IgD IA6-2 APC 

CD10 HI10a PE-Cy7 

CD19 SJ25-C1 APC-Cy7 

CD27 L128 PE 

CD3(1) 
UCHT1 PE-CF594 

CD14(1) MφP9 PE-CF594 

CD56(1) B159 PE-CF594 

CD11c(1) B-LY6 PE-CF594 

LIVE/DEAD - PE-CF594 

(1) 
Serão utilizados como marcadores de exclusão, a fim de purificar a população de linfócitos B. 

Antes da marcação, as amostras IOT da medula e do sangue periférico 

foram descongeladas rapidamente em banho-maria a 37 ºC e lavadas com meio 

R10. Cada amostra SVOC e IOT teve suas células contadas com contador 

automatizado Countess (Modelo C10281, Invitrogen), segundo instruções do 

fabricante para cada tipo celular. 

Cerca de dez milhões de células de cada tecido foram utilizadas para 

marcação de cada painel e 1 milhão de células de cada tecido foi utilizado como 

controle não marcado. Os mix foram incubados no escuro por 20 minutos a 4 ºC 

contendo os anticorpos de cada painel diluídos em tampão MACS: PBS 1x 

(Phosphate Buffered Saline) (LGC Biotecnologia, Cotia, SP, Brasil), 0,5% de 

Albumina Bovina (Sigma-Aldrich) e 2 mM de EDTA (Sigma-Aldrich). Os controles 

não marcados foram incubados apenas com MACS na mesma condição. Após a 

incubação, as células foram lavadas, ressuspendidas em PBS 1x e seguiram para 

a citometria de fluxo no equipamento BD FACSAria™ II U (BD Biosciences). 

Cem mil eventos de cada uma das populações específicas de cada painel 

foram separados em tubos livres de nucleases contendo Trizol LS (Thermo 

Fischer Scientific). As células separadas e uma alíquota de cem mil células do 

tecido total seguiram imediatamente para a extração de RNA por Trizol conforme 

descrito anteriormente. A estratégia dos parâmetros de qualidade utilizados para 

http://www.bdbiosciences.com/documents/BD_FACSAria_II_cell_sorter_brochure.pdf
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todas as amostras está representada na Figura 5, enquanto as Figuras 6, 7, 8, 9, 

10 e 11 mostram as estratégias de separação das populações específicas: 

cérebro, fígado, linfonodo, sangue, subpopulações do baço e da medula óssea e 

células B do baço e da medula óssea, respectivamente. Uma alíquota das células 

separadas de cada amostra foi utilizada para determinar a pureza das populações 

(Figura 12). Para experimentos com pureza menor que 95%, as células  

separadas foram descartadas e um novo sorteamento foi realizado. 
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Figura 5 – Estratégia de análise dos parâmetros de qualidade 

NOTA: Os dados foram analisados em gráficos dot plot baseados nos seguintes parâmetros: A) Time x HLA-DR, analisa a continuidade do laser ao longo 

do experimento; B) FSC-A x FSC-H e C) SSC-A x SSC-H, exclui células aberrantes ou adquiridas duplicadas, respectivamente (Singlets); D.1) Live/Dead 
x FSC-W, marcador de viabilidade celular, células marcadas excluem células mortas e em D.2) além das células mortas, excluem também células 

positivas para CD3, CD14, CD11c e CD56. 

 
Figura 6 – Estratégia de análise utilizada para separar a microglia 

NOTA: Os dados foram analisados em gráficos dot plot baseados nos seguintes parâmetros: A) FSC-A x SSC-A, para separar as células de possíveis 

detritos; B) CD45 x CD11b, a delimitação nesse gráfico mostra células CD45+ /CD11b+ que identificam as células da microglia. 
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Figura 7 – Estratégia de análise utilizada para purificar hepatócitos 

NOTA: Os dados foram analisados em gráficos dot plot baseados nos seguintes parâmetros: A) FSC-A x SSC-A, para separar as células de possíveis 
detritos; B) CD45 x FSC-A, a delimitação nesse gráfico mostra células CD45- que identificam os hepatócitos e CD45+ que identificam leucócitos. 

 

 
Figura 8 – Estratégia de análise utilizada para separar as subpopulações dos linfonodos 

NOTA: Os dados foram analisados em gráficos dot plot baseados nos seguintes parâmetros: A) FSC-A x SSC-A, para separar linfócitos e granulócitos; B) 

CD3 x CD19, para separar linfócitos T (CD3+), linfócitos B (CD19+) e células negativas para CD3 e CD19; C) dentro das células duplo negativas - HLA- 
DR x CD14, para separar células negativas para CD14 e positivas para HLA-DR; D) dentro das células HLA-DR+ - CD56 x CD123, para excluir linfócitos 
NK (CD3-CD19-CD14-HLA-DR+ CD56+CD123-) e separar células dendríticas (CD3-CD19-CD14-HLA-DR+CD56-CD123+). 
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Figura 9 – Estratégia de análise utilizada para separar as subpopulações do sangue 

NOTA: Os dados foram analisados em gráficos de dot plot baseados nos seguintes parâmetros: A) FSC-A x SSC-A, para separar linfócitos e granulócitos; 

B) CD3 x CD19, para separar linfócitos T (CD3+), linfócitos B (CD19+) e células negativas para CD3 e CD19; C) dentro das células duplo negativas - 
HLA-DR x CD14, para separar monócitos (CD3-CD19-CD14+) e células CD14- HLA-DR+; D) dentro das células HLA-DR+ - CD56 x CD123, para excluir 
linfócitos NK (CD3-CD19-CD14-HLA-DR+ CD56+CD123-) e separar células dendríticas (CD3-CD19-CD14-HLA-DR+CD56-CD123+). 

 

Figura 10 – Estratégia de análise utilizada para separar as subpopulações do baço e da medula óssea 

NOTA: Os dados foram analisados em gráficos de dot plot baseados nos seguintes parâmetros: A) FSC-A x SSC-A, para separar linfócitos e granulócitos; 

B) CD3 x CD19, para separar linfócitos T (CD3+) e células negativas para CD3 e CD19; C) dentro das células duplo negativas - HLA-DR x CD14, para 
separar monócitos (CD3-CD19-CD14+) e células CD14- HLA-DR+; D) dentro das células HLA-DR+ - CD56 x CD123, para excluir linfócitos NK (CD3- 
CD19-CD14-HLA-DR+ CD56+CD123-) e separar células dendríticas (CD3-CD19-CD14-HLA-DR+CD56-CD123+). 
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Figura 11 – Estratégia de análise utilizada para separar as subpopulações de linfócitos B do baço e da medula óssea 

NOTA: Os dados foram analisados em gráficos de dot plot baseados nos seguintes parâmetros: A) FSC-A x SSC-A, para separar linfócitos e granulócitos; 

B) CD19 x CD10, para separar células positivas para CD19 e duplo positivas (CD10+CD19+); C) dentro das células duplo positivas - CD27 x IgD, para 
separar células duplo negativas (CD10+CD19+CD27-IgD-); D) CD38 x FSC-W, para separar células B imaturas (CD10+CD19+CD27-IgD-CD38+); E) 
dentro das células CD19+ - CD27 x IgD, para separar as células positivas apenas para IgD e apenas para CD27; F) dentro das células IgD+ - CD38 x 
SSC-W, para separar células B transitórias (CD10-CD19+CD27-IgD+CD38+); G) dentro das células CD27+ - CD38 x SSC-W, para separar células B de 
memória (CD10-CD19+CD27+IgD-CD38+). 
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Figura 12 – Estratégia de análise do grau de pureza das amostras 

NOTA: Os dados foram analisados em gráficos de dot plot baseados nos mesmos parâmetros descritos para o sangue. A frequência da célula separada 
deve ser superior a 95%. 
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3.7 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 
Todas as variáveis numéricas foram representadas em medianas e em 

intervalos interquartis (IQR). 

O efeito da viremia de HPgV em GVHD aguda (aGVHD), recaída da 

doença hematológica primária e mortalidade foram analisados de duas formas. A 

primeira foi realizada levando em conta apenas os valores altos de carga viral de 

amostras pós-HSCT. Para tanto foi construída uma variável binária considerando 

a exposição ao HPgV após o transplante, em que foram designadas positivas e 

com carga viral alta somente aquelas que foram maiores que o percentil 50 

medido para as amostras pós-HSCT. A segunda forma foi de acordo com a 

dinâmica viral nas amostras pré e pós-HSCT para os pacientes que possuíam 

ambas as amostras. Isso significa que, para essa análise, os pacientes foram 

separados em quatro grupos: aqueles negativos para o HPgV antes e após o 

transplante (neg/neg); aqueles que adquiriram o HPgV após o transplante 

(neg/pos); aqueles que perderam a viremia após o transplante (pos/neg); e 

aqueles que mantiveram a viremia mesmo após o transplante (pos/pos). 

A incidência cumulativa (IC) de aGVHD e recaída foram calculadas 

considerando morte como evento competitivo e usando o estimador de Aalen- 

Johansen. A significância prognóstica do HPgV foi avaliada pelo teste log-rank. 

Todos os valores de p encontrados são bilaterais e todas as análises foram 

realizadas utilizando o software Stata v. 15.1 (StataCorp LLC, College Station, TE, 

USA). 
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4 RESULTADOS 

 

 
4.1 AMOSTRAS HSCT 

 
Um total de 112 pacientes incluídos na coorte do Hospital Sírio-Libanês foi 

selecionado para este estudo. Ao todo 191 amostras estavam disponíveis e 

incluíam dados clínicos: 83 pré-HSCT e 108 pós-HSCT. As características 

demográficas e clínicas estão apresentadas na Tabela 10. 

 
Tabela 10 – Características demográficas e clínicas dos pacientes HSCT incluídos 

 

 N=112 

Acompanhamento (meses) 17 (8-48) 

Idade (anos) 29 (10-51) 

Sexo Masculino (%) 73 (65.2) 

Doença de Base (%)  

Leucemia Mieloide Aguda 37 (33.0) 

Leucemia Linfoide Aguda 29 (25.9) 

Linfoproliferaivas 17 (15.2) 

Síndromes Mielodisplásicas 14 (12.5) 

Anemia Aplástica 11 (9.8) 

Outras 4 (3.6) 

Regime de Condicionamento (%)  

Mieloablativo 66 (58.9) 

Intensidade Reduzida 46 (41.1) 

Fonte das Células Transplantadas(%)  

Medula Óssea 48 (42.9) 

Sangue Periférico 42 (37.5) 

Cordão Umbilical 22 (19.6) 

Doador (%)  

Irmãos Compatíveis 40 (35.7) 

Doadores Não Relacionados Compatíveis 51 (45.5) 

Células Haploidênticas 21 (18.8) 

Profilaxia para GVHD (%)  

Ciclosporine 10 (8.9) 

Ciclosporine + Esteroides 4 (3.6) 

Ciclosporine + Metotrexato 28 (25.0) 

Tacrolimus + Metotrexato 7 (6.3) 

Ciclosporine + Micofenolato de mofetila 40 (35.7) 

Tacrolimus + Micofenolato de mofetila 1 (0.9) 

Outras 22 (19.6) 

Variáveis numéricas estão apresentadas como mediana e intervalos interquartis 
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A prevalência do HPgV foi de 42% nas amostras coletadas pré-HSCT 

(35/83) e 31% nas amostras coletadas pós-HSCT (33/108). Para os 112 

pacientes, 44 (39%) foram positivos para o RNA de HPgV em algum momento, 

seja na amostra pré-HSCT, seja na pós-HSCT. Para aqueles pacientes que 

possuíam ambas as amostras (79), 39 deles (49%) apresentaram viremia 

indetectável, 24 (30%) apresentaram viremia detectável nas duas amostras 

(neg/neg e pos/pos respectivamente); 10 (13%) perderam a viremia após o 

transplante (pos/neg) e 6 (8%) apresentaram viremia apenas após o transplante 

(neg/pos). A mediana de carga viral em amostras pré-HSCT foi de exp(14,4) 

cópias de genoma/mL de plasma (IQR 12,8 a 16) e em amostras pós-HSCT de 

exp(12,9) cópias/mL (IQR 11,7 a 14,6). A diferença mediana entre a carga viral 

das amostras pré-HSCT e pós-HSCT foi de exp(1,9) cópias/mL (IQR 3,5 a 0,9). 

 
4.1.1 Sequenciamento 

 
Foi realizado o sequenciamento de 24 amostras pareadas (pré e pós- 

HSCT), derivadas de 12 pacientes diferentes. As sequências-consenso mais 

longas abrangem os nucleotídeos 4076 a 6565 da sequência de referência do 

genótipo 2 (U63715) e a melhor combinação para todas as sequências-consenso 

após o mapeamento dessas com os sete genótipos do HPgV foi com o genótipo 

2, sugerindo ser esse o genótipo prevalente nessas amostras. O número de 

acesso das sequências submetidas ao GenBank está representado no Anexo G. 

A distância em nucleotídeos entre as amostras foi calculada e, na maior 

parte dos casos, as sequências longitudinais eram mais similares do que os pares 

não relacionados (Figura 13). As exceções foram dois pares de amostras de 

quatro pacientes (M078/M129 e M086/M125) que apresentaram sequências 

quase idênticas entre si. 
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Os números estão representados em porcentagem de similaridade 

 

 
Figure 13 – Matriz de distância das 24 amostras pareadas pré e pós-HSCT 

NOTA: Cada linha representa uma amostra de um paciente, pré para amostras coletadas antes do transplante e pós para as amostras coletadas 30 dias 
após o transplante. Cada amostra está pareada com ela mesma e com as outras amostras nas colunas. A graduação de cinza, juntamente com o número 
em porcentagem indica a similaridade entre as sequências. 
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4.1.2 Influência do HPgV nos Desfechos Clínicos dos Pacientes HSCT 

 
A maior parte dos artigos que buscam efeitos benéficos da infecção por 

HPgV em indivíduos HIV-positivos diferem nos resultados, principalmente pelo 

fato de as coortes não serem semelhantes quanto ao momento da infecção 

pelo HPgV (antes, durante ou após a infecção pelo HIV) e/ou quanto ao valor 

de carga viral de HPgV circulante139. Portanto, para este estudo, foi avaliado o 

efeito nos desfechos clínicos (aGVHD, recaída da doença de base e 

mortalidade) da dinâmica de infecção pelo HPgV em relação ao transplante em 

amostras pré e pós-HSCT, bem como da carga viral elevada (maior que o 

percentil 50) na amostra pós-HSCT (Tabela 11). 

 
Tabela 11 – Desfechos clínicos de acordo com a presença do HPgV nas amostras pré e 

pós-HSCT 
 

 
Total 

(%) 

≥ Grau 2 

aGVHD (%) 

Recaída 

(%) 

Mortalidade 

(%) 

Pacientes 112 (100) 36 (32) 20 (18) 51 (46) 

HPgV positivo pré-HSCT (1), N=35 35 (31) 14 (40) 6 (17) 16 (46) 

Mediana da carga viral 

exp(cópias de genoma/mL) (IQR) 

14.4 

(12.8-16.0) 

14.2 

(13.1-15.3) 

13.3 

(12.3-15.3) 

14.5 

(12.7-15.3) 

HPgV positivo pós-HSCT (2), N=33 33 (29) 14 (42) 4 (12) 12 (36) 

Mediana da carga viral 

exp(cópias de genoma/mL) (IQR) 

12.9 

(11.7-14.6) 

13.6 

(11.2-14.6) 

11.8 

(11.1-13.8) 

13.1 

(11.6-14.9) 

HPgV positivo em 

qualquer amostra, N=44 

 
44 (39) 

 
18 (41) 

 
8 (18) 

 
18 (41) 

Dinâmica do HPgV: 79 (100) 
   

+ pré  + pós-HSCT HPgV(3), N=24 24 (30) 10 (42) 2 (8) 10 (42) 

+ pré  - pós-HSCT HPgV(3), N=10 10 (13) 4 (40) 4 (40) 5 (50) 

- pré  + pós-HSCT HPgV(3), N=6 6 (8) 3 (50) 1 (17) 0 (0) 

- pré  - pós-HSCT HPgV(3), N=39 39 (49) 9 (23) 8 (21) 19 (49) 

(1) 
faltante para 29 pacientes; (2) faltante para 4 pacientes; (3) faltante para 33 pacientes 

 

Trinta e seis pacientes (32%) desenvolveram aGVHD maior que grau 2 

em uma média de 29 dias após o HSCT (IQR 20-45). A recaída da doença 

primária foi observada em 20 casos (18%), em uma média de 278 dias após o 
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procedimento (IQR 97-562) e a mortalidade foi de 46% (51 casos), ocorrendo 

em uma média de 212 dias após o HSCT (IQR 48-364). Entre os óbitos 

observados no estudo, 18 (35%) foram devidos à progressão ou à recaída; 28 

(55%), devidos a complicações relacionadas ao transplante e 5 (10%), devidos 

a outras causas. 

A Figura 14A mostra a incidência cumulativa de aGVHD com grau<2 de 

acordo com a dinâmica do HPgV nas amostras pré e pós-HSCT. Embora sem 

significância estatística, o gráfico mostra que pacientes HPgV positivos em 

qualquer momento tiveram maior incidência de aGVHD do que pacientes não 

infectados. Na Figura 14B, a análise discriminando os indivíduos com carga 

viral de HPgV maior que o percentil 50 nas amostras pós-HSCT mostra, com 

significância estatística (p=0,0051), que indivíduos com alta carga viral têm 

maior tendência de desenvolver aGVHD do que aqueles considerados 

negativos. 

Em uma análise multivariada usando um modelo de riscos proporcionais 

de Cox ajustado para idade, sexo e profilaxia de GVHD, pacientes com carga 

viral maior que o percentil 50 nas amostras pós-HSCT tiveram uma taxa de 

desenvolvimento de aGVHD 2,4x maior (IC 95% 1,05-5,37, p=0,038) do que 

pacientes considerados negativos para HPgV. 
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Figura 14 – Incidência cumulativa de aGVHD maior que grau 2 entre os pacientes HSCT 

NOTA: Em A, cada linha representa um grupo de pacientes estratificados segundo status do 
HPgV nas amostras pré e pós-HSCT: a linha preta e a cinza representam os pacientes que 
eram HPgV negativos e positivos em ambas as amostras, respectivamente; a linha tracejada 
aqueles que perderam a viremia após o transplante e a pontilhada aqueles que adquiriram 
viremia pós-HSCT. Em B, cada linha representa um grupo de pacientes separados pelo valor 
de carga viral detectado na amostra pós-HSCT: a linha preta representa pacientes com carga 
viral indetectável ou abaixo do percentil 50, enquanto a linha cinza representa aqueles com 
carga viral maior que o percentil 50. 

 

Como mostrado nas Figuras 15 e 16, não foi encontrado nenhum efeito 

significativamente estatístico nem da dinâmica de exposição ao HPgV nem dos 

altos níveis de carga viral nas amostras pós-HSCT na recaída da doença de 

base ou na mortalidade dos pacientes, respectivamente. 
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Figura 15 – Sobrevivência livre de recaída entre os pacientes HSCT 

NOTA: Em A, cada linha representa um grupo de pacientes estratificados segundo status do 
HPgV nas amostras pré e pós-HSCT: a linha preta e a cinza representam os pacientes que 
eram HPgV negativos e positivos em ambas as amostras, respectivamente; a linha tracejada 
aqueles que perderam a viremia após o transplante e a pontilhada aqueles que adquiriram 
viremia pós-HSCT. Em B, cada linha representa um grupo de pacientes separados pelo valor 
de carga viral detectado na amostra pós-HSCT: a linha preta representa pacientes com carga 
viral indetectável ou abaixo do percentil 50, enquanto a linha cinza representa aqueles com 
carga viral maior que o percentil 50. 
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Figura 16 – Sobrevivência entre os pacientes HSCT 

NOTA: Em A, cada linha representa um grupo de pacientes estratificados segundo status do 
HPgV nas amostras pré e pós-HSCT: a linha preta e a cinza representam os pacientes que 
eram HPgV negativos e positivos em ambas as amostras, respectivamente; a linha tracejada 
aqueles que perderam a viremia após o transplante e a pontilhada aqueles que adquiriram 
viremia pós-HSCT. Em B, cada linha representa um grupo de pacientes separados pelo valor 
de carga viral detectado na amostra pós-HSCT: a linha preta representa pacientes com carga 
viral indetectável ou abaixo do percentil 50, enquanto a linha cinza representa aqueles com 
carga viral maior que o percentil 50. 

 
 
 

4.2 AMOSTRAS SVOC E IOT 

 
De março de 2016 até novembro de 2018, 103 amostras foram  

coletadas de pacientes submetidos à cirurgia de artroplastia no IOT do HCSP. 

A mediana de idade desses pacientes no momento do procedimento foi de 54 

anos (IQR 45-61), a maioria era do sexo feminino (52%) e a mediana da 

quantidade de leucócitos antes da cirurgia foi de 8,795 mil/mm3 (IQR 7,155- 

10,6625). Sete pacientes (6,8%) apresentaram viremia plasmática positiva de 

HPgV, sendo um deles coinfectado HIV/HPgV com carga viral de HIV 

indetectável antes do procedimento. Apenas quatro das sete amostras IOT 

positivas têm seus resultados aqui mostrados; as demais foram utilizadas para 

padronização de técnica. Devido ao baixo número de células viáveis após o 

descongelamento, as células da medula óssea só foram separadas pelo painel 

de diferenciação das células B, conforme a Tabela 9 apresentada em Métodos. 
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De agosto a dezembro de 2018, 239 amostras foram coletadas de 

indivíduos autopsiados no SVOC-SP. A maior parte era do sexo masculino 

(55%), a mediana da idade foi de 66 anos (IQR 57-80) e a mediana do intervalo 

post-mortem foi de 12h25 (IQR 10h14-15h13). Desses, 3 indivíduos (1,2%) 

apresentaram viremia positiva para HPgV no plasma sanguíneo e tiveram seus 

tecidos processados. O restante do material foi descartado no mesmo dia da 

coleta. Devido a problemas com a marcação e pela causa mortis dos 

indivíduos, não foi possível separar com precisão nem as células da microglia 

nem as células B transitórias e de memória do baço. Visto que o padrão para 

diferenciar microglia de leucócitos é a presença dos marcadores CD11b e 

CD123 altamente expressos (CD11b+HighD123+High) e que não havia células 

suficientes nessa população, foram separadas células com expressão de 

CD11b e CD123 intermediária e baixa e isso está representado como tecido 

cerebral total. 

O Anexo H e o Anexo I mostram a porcentagem de cada tipo celular em 

relação às células vivas totais para cada população nas amostras IOT e SVOC, 

respectivamente. As Figuras 17 e 18 mostram a quantidade encontrada de 

cópias da fita de RNA de polaridade positiva e negativa em 105 células nas 3 

amostras SVOC (A) e nas 4 amostras IOT (B) processadas, respectivamente, 

enquanto a Figura 19 mostra a quantidade de cópias da fita de RNA de 

polaridade positiva e negativa em 1 L de plasma sanguíneo. 
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Figura 17 – Quantidade de cópias da fita de RNA de polaridade positiva em 105 células 

NOTA: Cada símbolo representa um paciente, como especificado nas respectivas legendas. Os gráficos mostram a carga da fita de RNA de polaridade 
positiva de HPgV em cópias de genoma para cada 105 células, para as diferentes subpopulações de cada tecido, especificadas no eixo x. 
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Figura 18 – Quantidade de cópias da fita de RNA de polaridade negativa em 105 células 

NOTA: Cada símbolo representa um paciente, como especificado nas respectivas legendas Os gráficos mostram a carga da fita de RNA de polaridade 
negativa de HPgV em cópias de genoma para cada 105 células, para as diferentes subpopulações de cada tecido, especificadas no eixo x. 
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Figura 19 – Quantidade de cópias da fita de RNA de polaridade positiva e negativa em 1 

L de plasma sanguíneo 

NOTA: Cada símbolo representa um paciente, como especificado nas respectivas legendas. O 

gráfico mostra a carga de HPgV em cópias de genoma em cada L de plasma, para as fitas de 
polaridade positiva e negativa, como mostra o eixo x. 

 

Como observado na Figura 17, todos os tecidos apresentam carga viral 

do RNA de polaridade positiva em pelo menos uma das populações separadas, 

tanto nas amostras SVOC quanto nas amostras IOT, com exceção das células 

do tecido cerebral. Já a análise da carga viral da fita de RNA de polaridade 

negativa para as amostras SVOC (Figura 18A) mostra que sangue, baço e 

medula óssea, além de uma das amostras de cérebro, possuem replicação 

ativa do vírus nas células separadas, sendo a medula a responsável pelos 

maiores títulos. Para as amostras IOT (Figura 18B), apenas o sangue periférico 

aparenta ter replicação ativa do HPgV, com altos títulos sendo expressos pelas 

células dendríticas do sangue periférico. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 
Nosso estudo é uma tentativa de agregar maiores informações sobre o 

tropismo viral e os efeitos do HPgV em pacientes HSCT. Apesar de o vírus ter 

sido descrito há mais de vinte anos, muitas das questões básicas sobre sua 

biologia continuam não resolvidas. Entender como um vírus de RNA 

citoplasmático, sem intermediários de DNA, que mantêm altos níveis de viremia 

circulante e não causa patogenicidade, evade e modula o sistema imune por 

tanto tempo, pode prover novos mecanismos para serem utilizados como uma 

terapia eficaz. 

Algumas dessas questões já foram parcialmente respondidas baseando- 

se em estudos que levam em consideração a semelhança genética entre o 

HPgV e o HCV. Todavia, ainda não existe um modelo in vitro que mimetize a 

infecção in vivo. Os únicos modelos desenvolvidos em primatas não humanos 

não conseguiram mimetizar os efeitos benéficos do HPgV na coinfecção 

SIV/SPgV187. 

Na busca por desenvolver um modelo in vitro funcional, foi mensurada a 

replicação dos subtipos celulares dos principais tecidos em que já foi descrita a 

presença do HPgV para determinar a célula mais permissível à infecção41,42,45- 

51.  Com  tal  objetivo,  foram  coletadas  amostras  de  cadáveres   autopsiados 

(SVOC) e de pacientes submetidos à cirurgia de artroplastia (IOT), a fim de 

obter grande diversidade e quantidade de tecido. 

O fígado foi selecionado a fim de tentar eliminar de uma vez por todas a 

presença de replicação em hepatócitos, enquanto que o cérebro foi 

selecionado devido a estudos recentes terem mostrado replicação viral em 

tecido cerebral e fluido cérebro-espinhal em pacientes com encefalites51,188,189. 

Linfonodos, sangue, baço e medula óssea foram selecionados por abrigarem a 

maior quantidade de: linfócitos B em seus diversos estágios de maturação, 

linfócitos T, monócitos e células dendríticas. Devido às limitações do 

equipamento disponível, somente essas quatro populações de cada um desses 

tecidos foram escolhidas para serem separadas. 

O número limitado de amostras positivas para o HPgV (3 SVOC e 4 

IOT), no entanto, não permitiu determinar o tipo celular permissível à infecção. 
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Levando em consideração que a prevalência do HPgV para a cidade de São 

Paulo é de aproximadamente 10%92, foi prevista coleta de 100 amostras IOT e 

200 amostras SVOC. Porém, apesar de as amostras IOT terem se aproximado 

desse valor (6,8%), as amostras SVOC se limitaram a uma fração dele (1,2%). 

Ainda que a prevalência reduzida nessas amostras fosse esperada, devido à 

intensa degradação post mortem, haja vista o número de amostras coletadas 

serem o dobro das amostras IOT, o que se observou foi que os valores 

intermediários de carga viral de HPgV, encontrados em coortes de sujeitos 

vivos, não foram observados para essas amostras: ou a amostra era negativa, 

ou positiva com alta carga viral (acima de 107 cópias de genoma por mL de 

plasma). 

Além disso, alguns pontos devem ser considerados. As amostras SVOC, 

apesar de processadas frescas, trazem consigo o viés da causa mortis, da 

idade e do intervalo post mortem de cada indivíduo. Os três sujeitos tinham 

idade superior a 65 anos, o que pode justificar a baixa frequência de microglia, 

apresentavam intensa patologia esplênica, o que pode justificar a falta de 

células B transitórias e de memória no baço, e tinham intervalo post mortem 

superior a 10 horas, o que pode justificar a baixa frequência das células mais 

sensíveis. As amostras IOT, além de terem ficado congeladas por um longo 

período, provêm de pacientes com inflamação e degradação avançada e 

prolongada do tecido ósseo, o que pode ter influenciado a presença do vírus e 

pode justificar a frequência baixa das células B de memória na medula óssea. 

Ainda, visto que as três amostras SVOC apresentaram replicação apenas para 

o tecido total da medula óssea, talvez o método utilizado para separação e/ou 

coleta dessas células possa não ser o ideal, uma vez que as metodologias que 

se seguem a partir daí são as mesmas para o tecido total e para as células 

separadas. 

Todavia, mesmo em números reduzidos e com os vieses de coleta e 

processamento, foi possível verificar a replicação viral em populações já 

descritas como monócitos e células B do sangue e células do tecido 

cerebral50,58-60,190 e em populações ainda não descritas como células 

dendríticas do sangue e do baço e células T, dendríticas, B imaturas e B 

transitórias da medula óssea. O fato de a medula óssea abrigar o maior 
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número de populações celulares com replicação viral, reforça a hipótese de a 

permissividade ao HPgV estar em algum progenitor hematopoiético desse 

tecido159. 

Para o cérebro, apenas umas das amostras mostrou replicação viral 

ativa nas células denominadas como cérebro total. Isso pode ter ocorrido 

devido ao intervalo post mortem desse individuo ser menor em comparação 

com outros e, portanto, as células separadas abrigarem uma proporção maior 

de células da microglia. O fígado, apesar de mostrar carga viral positiva para a 

fita positiva no tecido total e em uma amostra de hepatócitos, não mostrou 

nenhuma amplificação da fita negativa. A amplificação tanto do tecido total 

quanto dos hepatócitos pode ser justificada pela alta presença de leucócitos na 

amostra, visto que o painel visa apenas separar hepatócitos de leucócitos e 

não identificar os hepatócitos especificamente. 

Observou-se que um indivíduo SVOC mostrou amplificação da fita 

negativa para as células dendríticas de todos os tecidos, com exceção do 

linfonodo e que, em um dos pacientes IOT, essas células mostraram a maior 

amplificação encontrada. Apesar de já ter sido mostrado um aumento na 

produção de INF- e dos marcadores de superfície CD80 e CD86 mediado pelo 

HPgV em indivíduos coinfectados HIV/HPgV191, a infecção dessas células pelo 

Pegivirus não havia sido reportada. 

As células dendríticas são sentinelas imunes responsáveis por detectar 

infecções e inflamação, apresentar possíveis antígenos e orquestrar a 

interação entre a resposta imune inata e a adaptativa no combate aos 

patógenos. A infecção desse tipo celular já foi notificada para outros 

Flaviviridae (e.g. Vírus da Dengue) como possível responsável, tanto por agir 

como célula sentinela quanto por disseminar o vírus no organismo ao exercer a 

função de apresentadora de antígenos nos tecidos linfoides192,193. Assim, a 

infecção das células dendríticas pode ajudar a entender os mecanismos pelos 

quais o HPgV diminui a ativação de outras células imunes. Infecções virais 

diversas podem diminuir a produção de IL-12 e aumentar a secreção de IL-10, 

reduzindo a interação e interferindo na cascata de apresentação da principal 

sentinela imune194-197. Isso poderia justificar a longa persistência e o escape do 

sistema imune do HPgV. 
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Contrariamente ao encontrado nas amostras SVOC, as amostras HSCT 

apresentaram uma prevalência maior de viremia de HPgV (39%) comparadas a 

outros estudos em populações semelhantes49,94-97,101,104-106. 

A dinâmica da infecção pelo HPgV nas amostras pré e pós-HSCT não é 

previsível. Embora estudos mostrem que a medula óssea é o principal tecido 

responsável pela manutenção da carga viral de HPgV61,159 e mesmo com 23 

dos pacientes com ambas as amostras (pré e pós-HSCT) recebendo regime de 

condicionamento mieloablativo, somente 10 pacientes perderam a viremia após 

o procedimento. Em contrapartida, apesar do elevado número de transfusões 

de hemocomponentes ao longo dos 30 dias entre uma coleta e outra e da alta 

prevalência do HPgV na cidade São Paulo, apenas 6 pacientes adquiriram a 

infecção pelo HPgV após o HSCT. 

As 24 amostras pareadas positivas para o HPgV que puderam ter o 

genoma do vírus sequenciado, alinharam suas sequências-consenso com a 

sequência de referência do genótipo 2 (U63715), indicando que esse continua 

sendo o genótipo mais prevalente no Brasil33. Não houve diferenças 

significativas entre as amostras pré e pós-HSCT do mesmo paciente, sugerindo 

que nenhuma nova cepa de HPgV foi introduzida no receptor durante o HSCT 

pelo doador ou por transfusões associadas, ou que a região sequenciada do 

vírus é extremamente conservada, não sendo possível identificar 

diferenças7,198. 

A estabilidade da sequência poderia justificar porque poucos pacientes 

parecem ter perdido viremia após o transplante. Outros podem ter perdido, mas 

recuperado cepas que não puderam ser discriminadas com o sequenciamento 

dessa região. Isso pode ser corroborado por duas amostras pareadas 

derivadas de quatro pacientes diferentes (M078/M129 e M086/M125) que 

apresentaram sequências quase idênticas entre si, ou pode indicar apenas 

contaminação entre as amostras. 

Devido aos efeitos imunomoduladores descritos para o 

HPgV39,82,83,132,158,159, a expectativa inicial era a de que esses possíveis efeitos 

anti-inflamatórios do vírus interferissem nos principais desfechos clínicos 

dependentes da reconstituição imune do HSCT, como o aGVHD, a recaída da 

doença hematológica primária e a sobrevivência dos pacientes. 
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Uma vez que os artigos que diferem quanto aos efeitos benéficos da 

coinfecção HIV/HPgV divergem principalmente quanto ao valor da carga viral 

de HPgV necessário para atingir o potencial protetor e ao momento em que se 

deu a infecção pelo HPgV (antes, durante ou após e infecção pelo HIV), para 

analisar o efeito da viremia nos pacientes HSCT duas formas de análise foram 

realizadas. A primeira leva em consideração a dinâmica de infecção pelo HPgV 

em relação ao HSCT, ou seja, se o paciente se encontrava infectado antes do 

procedimento e se essa infecção se manteve após o transplante. A segunda 

estima o efeito da carga viral alta estabelecida como valores maiores que o 

percentil 50 apenas da viremia detectada nas amostras pós-HSCT, visto que é 

mais provável que o vírus influencie o desfecho clínico do paciente quando 

presente após o procedimento. 

A dinâmica de infecção mostrou que, dos 112 pacientes analisados, 

apenas 79 (71%) possuíam amostras pré e pós-HSCT. Desses, 24 (30%) 

mantiveram a viremia ao longo do procedimento. A análise da dinâmica com 

relação aos desfechos clínicos não mostrou nenhum efeito estatisticamente 

significativo. Embora as curvas de Kaplan-Meier sugiram que existam alguns 

efeitos protetores quando a viremia por HPgV permanece ou aparece após o 

HSCT, nossa coorte é provavelmente muito limitada para alcançar uma 

associação estatisticamente significativa. 

Para a recaída da doença de base e para a sobrevivência dos pacientes, 

a análise da carga viral acima do percentil 50 das amostras pós-HSCT também 

não se mostrou estatisticamente significativa. Porém para o desenvolvimento 

de aGVHD, nossos dados mostraram que quando a viremia por HPgV é 

detectável na amostra pós-HSCT, os pacientes tiveram maior incidência de 

aGVHD em relação aos pacientes não infectados ou com carga viral menor que 

o percentil 50 (p=0,0051). De fato, em uma análise multivariada usando um 

modelo de riscos proporcionais de Cox ajustado para idade, sexo e profilaxia 

de GVHD, a taxa de incidência de aGHVD foi 2,4x maior em pacientes 

infectados (IC 95% 1,05-5,37, p=0,038). 

Entre outras características, a aGVHD tem sido associada à inflamação 

geral seguida de alta citotoxicidade contra as células do receptor mediadas por 

células T doadoras ativadas199. Embora esperado que os possíveis efeitos anti- 
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inflamatórios do HPgV reduzissem essa resposta, o contexto da infecção em 

pacientes HSCT pode ser diferente de uma infecção em um indivíduo 

imunocompetente. 

Primeiramente, durante uma infecção viral em um organismo funcional, 

em geral, poucas partículas virais são responsáveis por infectar e colonizar o 

corpo de uma pessoa. Estabelece-se assim, um delicado equilíbrio entre a 

replicação e a disseminação do vírus pelo organismo sem que o sistema imune 

reconheça e combata a infecção. O HPgV desenvolveu mecanismos, ao longo 

da evolução, que mantém esse balanço de forma duradoura, considerando que 

seu tempo médio de persistência em um indivíduo saudável é de cerca de dois 

anos5,62-64,67. No entanto, quando um sistema imunológico competente, o 

enxerto, depara-se com uma grande quantidade de vírus, replicando sem 

nenhum desafio no hospedeiro imunossuprimido, as chances são de que esse 

novo sistema imune ao combater intensamente a infecção estabelecida 

também ataque o hospedeiro. Essa intensa resposta à infecção pode 

inviabilizar o desenvolvimento da tolerância imunológica necessária para que 

não ocorra GVHD crônica e para que o receptor seja capaz de manter o 

enxerto. 

O que pode estar sendo observado também é uma maior intercorrência 

de HPgV devido ao desenvolvimento de GVHD. Uma vez que o HPgV por si só 

diminui discretamente os mecanismos de vigilância imunológica e que os 

pacientes com sintomas de aGVHD são tratados com doses maciças de 

imunossupressores200,201, para aqueles que respondem a esse tratamento, isso 

pode gerar um ambiente propício para a replicação do vírus livre das pressões 

do sistema imune, sendo o resultado constatado apenas fruto dessa replicação 

descontrolada. 

De qualquer forma, avaliar a presença do HPgV após o transplante pode 

significar uma nova maneira de implementar o tratamento de aGVHD. Por 

exemplo, para aqueles pacientes que não respondem aos imunossupressores, 

utilizar um antiviral para combater a infecção pelo Pegivirus pode ajudar a 

restabelecer o controle do tratamento. Nos casos em que é imperativo que não 

se desenvolva aGVHD, o paciente pode ter a viremia de HPgV monitorada e, 

caso ela se desenvolva, tratada assim que detectada. Ainda, a infecção poderia 
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ser utilizada para induzir aGVHD nos casos de recaída contínua da doença 

hematológica primária, com o objetivo de ajudar o sistema imune do doador a 

eliminar as células malignas do hospedeiro. 

Apesar de o HPgV ser estudado em vários contextos, ainda existe uma 

falta significativa de informações sobre o vírus. Este estudo oferece um novo 

entendimento sobre os efeitos do HPgV no aGVHD atribuído ao HSCT e sobre 

as células que replicam ativamente o vírus. Os dados sugerem que o 

monitoramento da infecção em doadores e receptores de HSCT pode ajudar a 

melhorar o desenvolvimento e o tratamento de aGVHD e parece confirmar que 

a principal célula permissiva à infecção é um progenitor hematopoiético da 

medula óssea. Para tornar o HPgV uma bioterapia viável, é necessário 

encontrar o tipo celular permissível à infecção, além de confirmar possíveis 

interferências do vírus com outros desfechos clínicos do HSCT. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 
Nos experimentos descritos, pudemos avaliar aspectos do tropismo viral 

e comportamento da infecção viral durante o cuidado a pacientes submetidos 

ao HSCT que desenvolveram ou não aGVHD. Os resultados evidenciaram a 

replicação do HPgV na medula óssea e em células B progenitoras e mostraram 

o aumento de incidência de aGVHD em pacientes com viremia positiva de 

HPgV após o HSCT (IC 95% 1,05-5,37, p=0,038). 

Não foram observados efeitos da viremia de HPgV em outros desfechos 

clínicos dos pacientes submetidos ao HSCT e o tipo celular permissível a 

infecção não pôde ser efetivamente identificado, devido às condições da coleta 

e do processamento das amostras SVOC e IOT. 

Faz-se necessária a coleta de um número maior de amostras SVOC e 

de separação de um número maior de células de cada subtipo celular, para 

tentar desvendar a principal célula permissível à infecção. 

Além disso, dada a alta prevalência de HPgV na população brasileira, é 

essencial confirmar os achados das amostras HSCT em outras coortes para 

determinar se o monitoramento do HPgV em pacientes submetidos ao HSCT 

deveria ser implementado para beneficiar o cuidado a esses pacientes. 
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7 ANEXOS 

 

 
ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DA COORDENADORIA DE 
ÉTICA EM PESQUISA DO HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS 
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ANEXO B – TCLE APLICADO AOS PACIENTES SUBMETIDOS AO 
TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOIÉTICAS NO HOSPITAL 
SÍRIO-LIBANÊS 
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ANEXO C – PARECER CONSUBSTANCIADO DA COORDENADORIA DE 
ÉTICA EM PESQUISA DA FMUSP 30312914.1.0000.0065 
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ANEXO D – TCLE APLICADO AOS FAMILIARES DOS SUJEITOS 
AUTOPSIADOS PELO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS DA 
CAPITAL DE SÃO PAULO 
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ANEXO E – PARECER CONSUBSTANCIADO DA COMISSÃO DE ÉTICA 
PARA ANÁLISE DE PROJETOS DE PESQUISA DO HCFMUSP E DA 
COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA 46009215.6.0000.0068 
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ANEXO F – TCLE APLICADO AOS PACIENTES SUBMETIDOS À 
ARTROPLASTIA ELETIVA PELO INSTITUTO DE ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 
MEDICINA DA USP 
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ANEXO G – TABELA DOS NÚMEROS DE ACESSO DAS SEQUÊNCIAS PRÉ 
E PÓS-HSCT CADASTRADAS NO GENBANK 

 
 
 

Número de acesso GenBank 

Amostra Pré-HSCT Pós-HSCT 

M076 SAMN10171519 SAMN10171520 

M078 SAMN10171521 SAMN10171522 

M086 SAMN10171523 SAMN10171524 

M092 SAMN10171525 SAMN10171526 

M101 SAMN10171527 SAMN10171528 

M118 SAMN10171529 SAMN10171530 

M123 SAMN10171531 SAMN10171532 

M125 SAMN10171533 SAMN10171534 

M129 SAMN10171535 SAMN10171536 

M139 SAMN10171537 SAMN10171538 

M144 SAMN10171539 SAMN10171540 

  M147  SAMN10171541  SAMN10171542  
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ANEXO H – TABELA DE FREQUÊNCIA DAS CÉLULAS SEPARADAS DAS 
AMOSTRAS IOT 

 
 
 

Amostra Tecido Tipo celular %(1) 

  Cél. T 71,75 

 
Sangue 

Cél B 9,33 
Monócito 8,07 

P1004   Cél. Dendrítica  0,74  
  Cél. B imatura 6,32 
 Medula Óssea Cél. B transitória 4,44 
  Cél. B memória 7,11 

  Cél. T 50,09 

 
Sangue 

Cél B 11,36 

Monócito 20,10 

P1054   Cél. Dendrítica  3,93  
  Cél. B imatura 7,53 
 Medula Óssea Cél. B transitória 4,08 
  Cél. B memória 1,73 

  Cél. T 51,79 

 
Sangue 

Cél B 9,23 

Monócito 10,93 

P1092   Cél. Dendrítica  2,86  
  Cél. B imatura 21,71 
 Medula Óssea Cél. B transitória 9,10 
  Cél. B memória 1,57 

  Cél. T 40,61 

 
Sangue 

Cél B 3,76 
Monócito 20,42 

P1101   Cél. Dendrítica  4,16  
  Cél. B imatura 6,11 
 Medula Óssea Cél. B transitória 4,01 
    Cél. B memória  2,25  

(1) 
porcentual do subtipo celular separado em relação à demarcação FSC-A x SSC-A. 
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ANEXO I – TABELA DE FREQUÊNCIA DAS CÉLULAS SEPARADAS DAS 
AMOSTRAS SVOC 

 

Amostra Tecido Tipo celular %(1) 

 Cérebro Total 0,04 

 Fígado Hepatócito 90,5 

  Cél. T 21,61 

 Linfonodo Cél B 26,89 

  Cél. Dendrítica 2,47 

  Cél. T 34,21 

  

Sangue 
Cél B 4,47 

Monócito 3,41 

  Cél. Dendrítica 1,71 

C097  Cél. T 1,46 

  

Baço 
Monócito 0,13 

Cél. Dendrítica 4,6 

  Cél. B imatura 0,16 

  Cél. T 23,92 

  Monócito 3,09 

  

Medula Óssea 
Cél. Dendrítica 6,73 

Cél. B imatura 0,09 

  Cél. B transitória 1,97 

  Cél. B memória 0,86 

 Cérebro Total 0,03 

 Fígado Hepatócito 99,4 

  Cél. T 1,33 

 Linfonodo Cél B 2,9 

  Cél. Dendrítica 2,07 

  Cél. T 43,65 

  

Sangue 
Cél B 4,98 

Monócito 19,98 

  Cél. Dendrítica 2,23 

C145  Cél. T 3,15 

  

Baço 
Monócito 88,56 

 Cél. Dendrítica 0,29 

  Cél. B imatura 3,3 

  Cél. T 38,69 

  Monócito 12,06 

  

Medula Óssea 
Cél. Dendrítica 5,7 

 Cél. B imatura 0,21 

  Cél. B transitória 5,24 

  Cél. B memória 1,2 
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Cérebro Total 2,7 

Fígado Hepatócito 96,2 

 Cél. T 57,34 

Linfonodo Cél B 24,92 

 Cel. Dendrítica 0,96 

 Cél. T 67 

 

Sangue 
Cél B 5,4 

Monócito 7,94 

 Cél. Dendrítica 1,32 

C219 Cél. T 4,56 

 

Baço 
Monócito 0,05 

Cél. Dendrítica 2,88 

 Cél. B imatura 30,23 

 Cél. T 56,49 

 Monócito 4,36 

 

Medula Óssea 
Cél. Dendrítica 6,02 

Cél. B imatura 1,47 

 Cél. B transitória 5,63 

 Cél. B memória 1,45 

(1) 
porcentual do subtipo celular separado em relação à demarcação FSC-A x SSC-A. 
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