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Resumo 

 

 A epidemia da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS) fez aumentar a incidência de sarcoma de Kaposi (SK) em 

todos os países e o SK passou a ser considerado doença 

definidora de AIDS. Desde a descoberta de seu agente 

etiológico, o herpesvírus humano tipo 8 (HHV-8), vários estudos 

vêm sendo realizados com o objetivo de caracterizar subtipos 

virais presentes em todas as formas de SK: clássica, endêmica, 

iatrogênica e epidêmica. Os sistemas rotineiramente usados na 

subtipagem do HHV-8 têm usado o seqüenciamento de um gene 

que contém regiões hipervariáveis e que codif ica uma 

glicoproteína de membrana viral (ORF K1). O presente trabalho 

apresenta um sistema de subtipagem alternativo que se baseia 

na presença de sít ios de restrição enzimática em um pequeno 

segmento do gene ORF K1 ,  região hipervariável 1 (VR1) e que 

permite discriminar subtipos virais. A análise de 68 seqüências; 

50 que pertenciam a 36 pacientes com sarcoma de Kaposi 

infectados e não infectados pelo HIV-1 de São Paulo e 18 a 

protótipos dos subtipos A a E, mostraram mapas de restrição 

enzimática característicos dos principais subtipos virais 

descritos até o momento. Tomando como base apenas as 

enzimas disponíveis comercialmente, foram selecionadas cinco 

que se mostraram úteis para a subtipagem de HHV-8: Taq I ,  Nsi 

I, Hinf I, Hae III e Mse I. Os resultados obtidos com a técnica de 

PCR-RFLP (reação em cadeia de polimerase associada à análise 

do polimorfismo de fragmentos de restrição enzimática) 

mostraram que de 48 espécimes brasileiros previamente 

classif icados como sendo dos subtipos A, B e C por 

seqüenciamento gênico, todos foram corretamente subtipados 

pela técnica de PCR-RFLP. Três amostras (duas do subtipo A e 

uma do B) apresentaram mais um sít io de restrição enzimática 
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além dos descritos como sendo os predominantes. Mais 

recentemente, outras 27 amostras de 18 casos de infecção por 

HHV-8 foram subtipadas pela PCR-RFLP. Houve detecção de 

oito isolados do subtipo A, sendo seis de variante predominante, 

um de variante minoritária conhecida e um de nova variante 

viral. Dois casos de infecção por HHV-8 do subtipo B e sete do 

subtipo C também foram identif icados. Finalmente, um provável 

caso de infecção pelo subtipo E foi encontrado em paciente com 

SK-AIDS disseminado, resistente à quimioterapia. Na avaliação 

global, houve maior número de casos de infecção por HHV-8 dos 

subtipos A e C. Concluindo, devido à alta sensibil idade e 

especif icidade, baixo custo, rapidez e facil idade de execução, a 

técnica de PCR-RFLP pode ser usada em larga escala para 

estudos de epidemiologia molecular, principalmente em países 

em desenvolvimento. 
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Summary 

 

AIDS epidemic has increased the incidence rates of Kaposi’ 

s sarcoma (KS) in al l  countries, and KS has been considered an 

AIDS-defining i l lness. Since the discovery of the human 

herpesvirus 8 (HHV-8), the etiological agent of KS, several 

studies have been conducted in order to characterize HHV-8 in 

all forms o KS: classic, endemic, iatrogenic, and epidemic. The 

HHV-8 genome presents a hypervariable region termed ORF K1  

useful for virus subtyping. The objectives of the present study 

were to describe an alternative method for subtyping HHV-8, to 

compare this new method with DNA sequencing, and to use this 

method for HHV-8 subtyping. After cloning and sequencing a 

segment of the ORF K1  (VR1) in 50 HHV-8/DNA isolates from 36 

Brazil ian KS-AIDS patients, we searched for restriction 

enzymatic sites in this segment of DNA, and compared them with 

18 sequences reported in the l i terature. Then we constructed the 

enzymatic restriction maps useful for discriminating all HHV-8 

subtypes described up to now, and standardized a PCR-RFLP 

(restrict ion fragment length polymorphism analysis) using f ive 

commercial enzymes: Taq I, Nsi I, Hinf I, Hae III e Mse I. After 

comparing the results obtained by the two methods, we used 

PCR-RFLP for HHV-8 subtyping in 27 new HHV-8/DNA isolates. 

The results obtained by DNA sequencing and PCR-RFLP showed 

100% of concordance, and allowed the use of PCR-RFLP for 

HHV-8 subtyping. Indeed, we disclosed that among KS-AIDS 

patients from São Paulo, subtypes A and C are more prevalent 

than subtype B. Although addit ional restriction sites were 

detected in some Brazil ian HHV-8 isolates, the majority of them 

belonged to the predominant strains described in the l i terature. 

Interestingly, one probable case of HHV-8 subtype E was 

detected in a patient who presented disseminated KS and 
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resistance to chemotherapy. Because of i ts high sensit ivity, 

specif icity, low cost, and rapid execution, PCR-RFLP could be 

used on a large scale, mostly in countries with poor resources 

and where KS is endemic. 
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Histórico 

 

O sarcoma de Kaposi (SK) é hoje considerado uma doença 

angioproliferativa mult i focal que predomina sobre a pele, mas 

também envolve os órgãos internos e l infonodos (IOACHIM, 

1995). 

 

A primeira publicação científ ica desta patologia foi feita em 

1872 por Moriz Kaposi, um dermatologista húngaro que 

trabalhava em Viena e que descreveu o encontro de lesões 

cutâneas principalmente em membros inferiores em cinco 

homens com idade entre 48 e 68 anos, um dos quais foi a óbito 

devido à hemorragia gastrointestinal 15 meses após o 

aparecimento inicial das lesões da pele. Na autópsia foi 

constatado o comprometimento visceral dos pulmões e trato 

gastrointestinal. No trabalho original de Kaposi foi descrito ainda 

o encontro das mesmas lesões cutâneas em um menino de 10 

anos, e elas foram denominadas na época de pigmentação 

múltipla idiopática da pele (KAPOSI, 1872). 

 

Em 1891, essa patologia passou a ser designada sarcoma 

de Kaposi em homenagem ao seu descobridor e o trabalho 

original foi traduzido para o inglês e republicado em 1982 por 

HAVERKOS & CURRAN. Esta forma ficou conhecida como 

sarcoma de Kaposi clássico. 

 

Posteriormente, foram descritas mais três formas de SK. A 

forma endêmica, encontrada no Continente Africano, é muito 

mais agressiva, que acomete crianças negras e adultos jovens; a 

forma iatrogênica que na década de 70, com o advento dos 

transplantes de órgãos, o uso de drogas imunossupressoras e o 

tratamento quimioterápico das neoplasias, aparece diretamente 
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associada à imunodeficiência grave e, por f im,  a forma 

epidêmica, que surge no início da década de 80, em adultos 

jovens, do sexo masculino, homossexuais ou bissexuais dos 

Estados Unidos, considerada a forma mais grave da doença e 

relacionada ao vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) (BERAL 

et al.; 1990). 

 

 Em estágios iniciais, o SK se apresenta como máculas 

eritematosas ou violáceas. As lesões muco-cutâneas precoces 

podem ter forma de mácula ou de placa, enquanto que a doença 

avançada caracteriza-se pela formação de massas tumorais. As 

lesões aparecem mais freqüentemente em membros inferiores, 

palmas das mãos e em alguns casos na face. 

 

 

 

 

 

 

          a                     b                         c                        d 

 

Figura I - Fotos representativas de lesões muco-cutâneas 

de SK nas formas de mácula (a),  placa (b) e nódulo (c) de 

casuística de Eliana Rodrigues (RODRIGUES, 2000) e de lesões 

cutâneas em membros inferiores (d) de paciente do Instituto de 

Saúde de São Paulo. 

 

O SK foi uma das primeiras doenças reconhecidas na 

infecção pelo HIV e atualmente é a neoplasia maligna mais 

freqüentemente relacionada à Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (SIDA/AIDS) (KENNEDY et al. ,  1998). 
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        a                                b                                  c 

Figura II - Fotos representativas de casos de SK 

associados à infecção por HIV (SK-AIDS) com envolvimento da 

pele (a), gânglios l infáticos (b) e mucosa (c) de casuística de 

Luiza Keiko Oyafuso, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas de 

São Paulo. 

 

Vários trabalhos foram realizados na tentativa de se 

descobrir o agente etiológico e elucidar o seu papel patogênico 

no desenvolvimento do SK. 

 

GIRALDO et al. ,  1980, BOLDOGH et al ., 1981, encontraram 

DNA de citomegalovírus (CMV) e antígenos relacionados ao 

mesmo em lesões de SK, mostrando associação do CMV com o 

SK e os autores questionaram um possível papel de um vírus 

oncogênico no desenvolvimento do SK. No entanto, AMBINDER 

et al., 1987, uti l izando técnicas de biologia molecular, não 

encontraram evidências concretas para assegurar que o CMV 

tivesse papel na patogenia do SK. 

 

Em 1994, CHANG et al. detectaram segmentos de DNA de 

um novo herpesvírus humano, denominado provisoriamente 

KSHV (“Kaposi´s sarcoma associated herpesvirus”) em material 

de biópsia de casos de SK associados à infecção por HIV (SK-

AIDS), uti l izando técnica de RDA (“Representation Difference 

Analysis”), na qual comparam-se dois ou mais DNAs usando 

como principio básico a reação em cadeia de polimerase (PCR – 
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“Polymerase Chain Reaction”). Esses pesquisadores mapearam 

uma região genômica de 1.853 pares de bases (pb), designadas 

de KS 330 Bam e KS 631 Bam,  que continham as regiões 

abertas de leitura (ORFs) ORF 26  e ORF 75. Estas codif icam, 

respectivamente, as proteínas de capsídeo e tegumento viral e 

apresentam semelhança com a região que codif ica proteínas do 

capsídeo viral de dois Gamaherpesvírus: o vírus Epstein-Barr 

(EBV), que está relacionado à formação de l infoma de Burkitt e 

tumores nasofaringeanos em humanos e o Herpesvírus Saimiri 

(HVS), que é o responsável pelo desenvolvimento de um tipo de 

l infoma de células T, fulminante em macacos. Esses dados 

sugeriram que o HHV-8 também poderia apresentar atividade 

oncogênica (O´LEARY et al., 1997). 

 

MESRI et al. 1996, foram os primeiros a conseguir isolar e 

transmitir o KSHV para células B CD19+, partindo de células de 

l infoma de corpos cavitários (BCBL - body cavity based 

lymphoma). A essa l inhagem celular deu-se o nome de BC-1, a 

qual apresentava fragmentos genômicos do KSHV e do EBV. 

Verif icaram também que, após o tratamento das células 

infectadas com radiação ultravioleta e DNAse, outras células não 

eram mais infectadas; no entanto, a detecção de seqüências de 

DNA do vírus continuou sendo possível. Então, foi proposto que 

o material genético desse agente encontrava-se envolto em um 

capsídeo (MESRI et al. , 1996, SAID et al., 1996). 

 

Estudos posteriores associaram o HHV-8 a todas as formas 

de SK; clássica, endêmica, epidêmica (CATTANI et al., 1999) e 

iatrogênica (HUDNALL et al.,1988), além de outras lesões 

proliferativas da l inhagem linfóide, relacionadas ou não à AIDS, 

como o l infoma primário de serosas (PEL- Primary Effusion 

Lymphoma) ou l infoma de corpos cavitários (BCBL) (SAID et al. ,  
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1996), doença de Castleman multicêntrica (DCM) (DUPIN et al. ,  

2000) e o mieloma múltiplo (MM) (RETTIG et al., 1997, 

CHAUHAN et al., 1999). 

 

O l infoma primário de serosas, conhecido como PEL, 

caracteriza-se pelo acúmulo de líquido em serosas como pleura, 

pericárdio e peritônio, estando associado ao HHV-8 (SPIRA et 

al., 2000). Usando cultura de células provenientes do PEL de 

indivíduos HIV soro-negativos, foi possível caracterizar duas 

l inhagens celulares infectadas apenas pelo HHV-8, denominadas 

BC-3 e KS-1. 

 

A l inhagem KS-1 foi inoculada em camundongo 

imunodeficiente e produziu ascite, reforçando a hipótese de que 

o HHV-8 é também o agente etiológico do PEL (SAID et al. ,  

1996). 

 

Após o advento do cult ivo de células infectadas pelo HHV-

8, deu-se início à padronização de técnicas sorológicas para a 

detecção de anticorpos anti -HHV-8 (DAVIS et al., 1997).  

 

Posteriormente, com o seqüenciamento completo do DNA 

do HHV-8 por RUSSO et al. em 1996 e NEIPEL et al., 1997, 

vários estudos surgiram, mostrando que o HHV-8 apresentava 

subtipos virais (DI ALBERTI et al. ,  1997; LAGUNOFF & GANEM 

1997; ZONG et al., 1997; CATERINO-DE-ARAUJO, 1998; 

KASOLO et al., 1998; LEE et al., 1998; NICHOLAS et al.,  1998; 

COOK et al., 1999; GAO et al., 1999; MENG et al., 1999; ZONG 

et al., 1999; ALAGIOZOGLOU et al., 2000; BIGGAR et al.,  2000; 

CHOI et al., 2000; LACOSTE et al.,  2000; ZHANG et al.,  2000; 

2001). 
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Formas do sarcoma de Kaposi 

 

ü SK clássico 

 

 O SK clássico é considerado uma doença de homens 

idosos (50 a 80 anos), particularmente do sul da Europa e de 

ascendência judaica. As lesões são mais freqüentes na pele, 

abaixo dos joelhos, sendo indolente e raramente levando o 

paciente a óbito. Estudos de soro-prevalência em áreas 

endêmicas mostraram que em alguns grupos famil iares pode 

ocorrer transmissão pessoa a pessoa ou transmissão vertical 

(ANGELONI  et al., 1998). 

 

ü SK endêmico africano 

 

O SK endêmico foi reconhecido como um câncer comum 

entre homens na África Equatorial em 1960, especialmente no 

Zaire, Uganda e Tanzânia. É descrito em adultos jovens e em 

crianças e envolve vísceras e/ou órgãos l infáticos (TAYLOR et 

al., 1971). O curso clínico do SK endêmico na África é mais 

agressivo do que o SK clássico. Tal fato pode ser conseqüência 

de fatores genéticos, ambientais e de difusão da infecção por 

HIV na África que só tem aumentado a incidência e a 

prevalência de SK nas regiões endêmicas. 

 

ü SK epidêmico 

 

É a neoplasia mais comum da epidemia de AIDS, sendo 

generalizada com lesões disseminadas na pele e órgãos 

incluindo trato gastrointestinal e pulmões. Embora não sendo 

causa direta de morte, acelera o curso clínico da infecção por 

HIV e está associada com um aumento de risco de morte. 



 Introdução 31

Estudos epidemiológicos de SK em populações com AIDS 

revelam transmissão preferencial do HHV-8 pela via sexual. O 

homossexualismo masculino é considerado fator de alto risco 

para o SK, seguido pelo heterossexualismo promíscuo e o uso 

de drogas injetáveis. O risco é baixo para os hemofíl icos que 

adquirem o HIV por produtos sanguíneos. Embora haja relatos 

de que o contato sexual anal é fator de risco para a transmissão 

do HHV-8, esse papel na transmissão permanece por ser 

confirmado (SCHULZ & MOORE, 1999). 

 

ü SK iatrogênico 

 

Nos anos de 1960 a 1970, com a expansão dos 

transplantes de órgãos e conseqüentemente do uso de drogas 

imunossupressoras, o SK passou a ser observado com maior 

freqüência em pacientes submetidos a tal procedimento, e ainda 

diversos trabalhos demonstraram que o SK é 400 a 500 vezes 

mais freqüente nos receptores de transplantes renais nos 

Estados Unidos, Continente Europeu e Africano, sendo que 

neste últ imo chegou a representar 10% das neoplasias em 

homens (HARWOOD  et al., 1979, LEUNG et al., 1981, BERAL et 

al., 1990, PARRAVICINI et al.,  1997). 

 

Embora as quatro formas de SK tenham um curso diferente 

quanto à clínica, estas mostram o mesmo perfi l  histológico na 

lesão SK (usado como critério diagnóstico) que é caracterizado 

por neoangiogênese, edema, extravasamento eritrocitário, 

infi l tração de células l infomonucleares e proliferação de células 

fusiformes (“spindle cells”). Além disso, todas as formas de SK 

estão associadas com a infecção pelo HHV-8 (ENSOLI et al., 

2001). 
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               a                                b                                  c  

 

Figura III - Amostras representativas do perfi l  histológico 

de lesão SK por análise imuno-histoquímica para pesquisa de 

células endoteliais (CD34+) de casuística de Eliana Rodrigues 

(RODRIGUES, 2000). (a) Lesão SK1 com células fusiformes e 

brotos vasculares reativos para CD34, (b  e c) Lesões SK3 

fortemente posit ivas para CD34 (x600). 

 

Taxonomia e Estrutura Viral 

 

São descritos cerca de 100 herpesvírus na natureza; oito 

infectam humanos, incluindo o herpesvírus humano tipo 8. A 

maioria dos herpesvírus humanos está associada a doenças em 

hospedeiros imunocomprometidos, resultado da reativação viral 

latente ou da proliferação de células transformantes (MOORE et 

al., 1996). 

 

O Comitê Internacional de Taxonomia dos vírus classif icou 

os herpesvírus em três subfamílias: Alphaherpesvirinae, 

Betaherpesvirinae e Gammaherpesvirinae ,  de acordo com suas 

propriedades biológicas (MOORE et al., 1996). O HHV-8 

pertence à família Herpesviridae, sub-famíl ia Gamma-

herpesvirinae e gênero Rhadinovirus, sendo o único do gênero a 

infectar humanos (O’ LEARY et al., 1997). Semelhante a outros 

herpesvírus o HHV-8 apresenta regiões de DNA semelhantes a 
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dois Gammaherpesvirus:  vírus Epstein-Barr (EBV) e o 

Herpesvírus Saimiri (HVS), que apresentam potencial 

oncogênico. 
 

            

 

Figura IV - Árvore f i logenética representando as três 

subfamílias dos herpesvírus, segundo MOORE et al., 1996.  

 

Isolamento do HHV-8 

 

Uti l izando células de efusão peritonial de pacientes com 

BCBL-AIDS, RENNE et al. 1996, identif icaram pela primeira vez, 

por microscopia eletrônica, o HHV-8 como partícula viral íntegra. 

 

MESRI et al. 1996, foram os primeiros a isolar e transmitir 

o KSHV para células B CD19+, partindo de células de l infoma de 

corpos cavitários (BCBL). Essa l inhagem recebeu o nome de BC-

1, apresentando fragmentos genômicos do KSHV e do EBV. 

 

O HHV-8 caracteriza-se por apresentar nucleocapsídeo 

hexagonal com aproximados 110 nm de diâmetro, contendo em 

seu interior, uma molécula de DNA dupla f ita, na forma linear. 
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Envolvendo o nucleocapsídeo, um material amorfo rico em 

proteínas denominado tegumento e na parte externa viral, o 

envelope com as glicoproteínas de superfície (SAID et al. ,  

1997). 

 

 

    a    b    
 

Figura V – Capsídeos e alguns nucleocapsídeos de HHV-8 l ivres 

no núcleo de células B obtidas de f luido ascít ico de paciente 

com BCBL-AIDS estimuladas com forbol éster (a) e partículas 

virais maduras do mesmo paciente presentes em vesículas no 

citoplasma das células infectadas (b) (RENNE et al. ,  1996). 

 

 

    a    b   
 

Figura VI – Partículas HHV-8 completas presentes em cisterna 

entre a membrana nuclear interna e externa (a) e l ivre no 

exterior de células KS-1 (b), respectivamente (SAID et al. ,  

1997). 
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Figura VII - Representação esquemática de herpesvírus. 

www.biografix.de/ (herpesvírus). 

 

Epidemiologia e Transmissão 

 

Diversos estudos epidemiológicos no mundo vêm 

fornecendo dados que demonstram uma ampla distribuição do 

HHV-8 na população em geral. Na África, a prevalência do HHV-

8 na população geral chega a ser maior do que 50% em países 

como Uganda e Nigéria (LENNETE et al. , 1996). Nos Estados 

Unidos, Norte e Oeste da Europa Central, a prevalência do HHV-

8 varia entre menos do que 3 a 10% com algumas diferenças 

regionais, sendo mais freqüente nos países do mediterrâneo 

como Itál ia e Grécia com taxas de 3 a 35% (SCHULZ & MOORE, 

1999). A freqüência do HHV-8 em crianças das regiões 

endêmicas da África oscila entre 39 e 48%. Em Zâmbia, o SK 

constitui cerca de 20 a 25% de todos os casos de neoplasias 

malignas pediátricas (ATHALE et al.,  1995). No entanto, nos 

EUA a freqüência do HHV-8 em crianças varia entre 2 e 8%, bem 

menor do que as encontradas na África (LENNETE et al.,  1996). 
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A   B  

C  

 

Figura VIII - Distribuição da soro-prevalência de infecção por 

HHV-8 no continente Africano (A) nas várias regiões da Itál ia (B) 

e em todos os continentes (C) em população sadia, não 

infectada pelo HIV. [Mapa obtido de Dissertação de Mestrado de 

Paulo Henrique Lage Carbone (CARBONE, 2002)]. 
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No Brasil,  alguns trabalhos realizados com populações com 

risco de adquirir o SK epidêmico e em população de banco de 

sangue mostraram associação entre soro-posit ividade para o 

HHV-8, o gênero e a preferência sexual. Taxas elevadas de 

infecção por HHV-8 foram detectadas em indivíduos 

homossexuais/bissexuais masculinos, homens heterossexuais 

promíscuos, com e sem SK (ZHANG et al., 1997, 1998; SOUZA 

et al., 1998; CATERINO-DE-ARAUJO,  et al. 1999, ZAGO, 1999; 

PIERROTTI 2000; KELLER et al., 2001; CARBONE, 2002). Em 

população de ameríndios da Amazônia, foram encontradas altas 

taxas de infecção por HHV-8 em indivíduos de todas as faixas 

etárias e ambos os sexos (acima de 53%), sem terem sido 

identif icados casos de SK (BIGGAR et al, 2000). 

 

Nos Estados Unidos e no norte da Europa, os estudos 

epidemiológicos sugerem que a transmissão do HHV-8 ocorre 

principalmente por via sexual, com baixo risco para a 

transmissão parenteral e vertical (LENNETTE et al., 1996, 

MARTIN et al.,  1998). No entanto, nas regiões endêmicas da 

África, da Europa e do Brasil,  a elevada prevalência do HHV-8 

em crianças e em indivíduos de uma mesma família sugere que 

deve haver outras vias de transmi ssão (MAYAMA et al.,  1998, 

BIGGAR et al., 2000; PLANCOULAINE et al., 2000). A soro-

posit ividade e, em alguns casos, a soro-conversão têm sido 

associadas ao elevado número de parceiros sexuais, a história 

de doenças sexualmente transmissíveis, a prática de sexo anal e 

ao contato oral -genital (SCHULZ et al. , 1999, BLACKBOURN et 

al.,  1999). O HHV-8 tem sido encontrado em 13 a 20% no sêmen 

de pacientes com SK, no entanto, permanece por ser 

determinado, se a quantidade de vírus presente no sêmen é 

suficiente para a transmissão sexual (MONINE et al.,  1996). A 

presença do HHV-8 em secreções nasais e salivares pode 
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representar uma outra via de transmissão (MONINE et al.,  1996). 

Alguns trabalhos demonstram a transmissão através do 

transplante renal de doadores com sorologia posit iva para o 

HHV-8 e receptor com sorologia negativa para o HHV-8 com 

soroconversão pós-transplante (REGAMEY et al.,  1998). 
 

 
 

Figura IX – Distr ibuição da soro-prevalência de infecção por 

HHV-8 nos vários continentes, em população infectada pelo HIV, 

sem SK. [Mapa obtido de Dissertação de Mestrado de Paulo 

Henrique Lage Carbone (CARBONE, 2002)]. 

 

Genoma do HHV-8 
 

As primeiras seqüências nucleotídicas obtidas do HHV-8 

mostraram que este vírus apresentava estruturas semelhantes 

ao subgrupo dos Rhadinovirus (CHANG et al., 1996). 
 

MESRI et al., 1996 e MOORE et al., 1996 estudando duas 

l inhagens de BCBL, estimaram que o genoma de HHV-8 
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apresentava aproximadamente 270 Kb. Em contraste, RENNE et 

al., 1996, estudando o genoma pela técnica de gel de 

eletroforese por campo pulsado (“pulsed field gel 

electrophoresis”), em células infectadas l i t icamente e partículas 

virais purif icadas, demonstraram que o genoma de HHV-8 

apresentava um tamanho semelhante ao dos Rhadinovirus, com 

cerca de 165 Kb. 

 

Uma possível explicação para os tamanhos discordantes 

encontrados no genoma de HHV-8 pode ser o rearranjo das 

seqüências que os Rhadinovirus apresentam e a sua 

persistência ao se manterem na forma epissomal em linhagens 

celulares, onde não produzem vírus infectantes (KASCHKA et 

al., 1982). 

 

Dois estudos determinaram a seqüência completa de 

nucleotídeos do DNA/HHV-8. O primeiro empregou a l inhagem 

celular BCBL (RUSSO et al., 1996) e o segundo, amostras de 

biópsias de sarcoma de Kaposi (NEIPEL et al., 1997). Esses 

estudos mostraram que o genoma de HHV-8 apresenta uma 

região única de cadeia longa codif icante (LUR – “long unique 

region”) de 140,5 kb, composta por baixas concentrações de 

G+C (53,5%). Nela encontram-se as regiões abertas de leitura 

(ORFs – “open reading frames”) incluindo aquelas semelhantes 

às do HSV, numeradas de 1 a 75 (Quadro I). Nas extremidades 

aparecem regiões repetidas (TR – “terminal repeat”), 

constituídas por 801 pares de bases (pb) e que contêm sítios 

reguladores e altas concentrações de G+C (84,5%). 

 

RUSSO et al., 1996 identif icaram também 15 ORFs  

específicas do HHV-8, que foram designadas com o prefixo K de 

1 a 15. 
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Figura X – Genoma de HHV-8 (forma l inear). Composto por uma 

região longa central de 140,5 Kb que contém mais de 80 regiões 

abertas de leitura (ORFs). Nas extremidades, estão as regiões 

repetidas terminais de 801 pb. As áreas em coloração azul, 

verde e rosa correspondem às regiões que contém os genes 

conservados entre os Rhadinovirus ,  enquanto as áreas 

intermediárias mostram genes específicos do HHV-8. Os genes 

específicos que codif icam proteínas semelhantes às proteínas 

celulares do hospedeiro aparecem como setas vermelhas e os 

que não mostram esta semelhança como setas amarelas. São 

destacados os genes de importância para a patogênese do HHV-

8 (FOREMAN, 2001). 
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Figura XI – Estrutura do genoma de HHV-8 na sua forma 

epissomal. Os números que aparecem fora do epissoma 

representam nucleotídeos em quilo pares de bases (Kb) e os da 

parte interna referem-se a ORFs. As setas azuis indicam ORFs  

que codif icam em polaridade posit iva, enquanto as setas 

vermelhas indicam ORFs que codif icam em polaridade negativa. 

As setas verdes mostram as ORFs  que codif icam produtos 

expressos durante a fase latente de infecção viral (SHARP & 

BOSHOFF, 2000). 
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NEIPEL  et al. ,  1997, identif icaram quatro ORFs adicionais 

específicas do HHV-8, designadas com valores decimais junto ao 

prefixo K (K4.1, K4.2, K8.1, K10.1) (Quadro II). 

 

Quadro I – Alguns genes do HHV-8 semelhantes aos genes 

presentes em outros vírus e no DNA humano, proteínas 

codif icadas e propriedades funcionais. 

 

Genes do 

HHV-8  

Proteínas codificadas Propriedades 

funcionais 

ORF 6 Proteína l igante do DNA  

ORF 8 Glicoproteína gB Pode facil i tar a 

entrada do vírus 

ORF 9 DNA polimerase Polimerisa o DNA 

ORF 16 v-bcl-2 Inibição de apoptose 

ORF 25 Proteína do capsídeo 

principal  
 

ORF 26 v-p23, proteína de capsídeo  

ORF 59 Proteína de replicação do 

DNA 
 

ORF 65 Proteína de capsídeo  

ORF 71 v-FLIP Inibição de apoptose 

ORF 72 v-cicl ina Proli feração celular 

ORF 73 Proteína de fase latente 

nuclear 
 

ORF 74 v-GPCR Angiogênese, 

proli feração celular 

ORF 75 Proteína do tegumento  
 

Informações obtidas de RUSSO et al. ,  1996; BIBERFELD et al. ,  1998; 

SCHULZ, 1998; SCHULZ & MOORE, 1999; ZONG et al. ,  1999; 

FOREMAN, 2001; LEÃO et al. ,  2002. 
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Quadro II - Genes específ icos do HHV-8, proteínas codif icadas 

e propriedades funcionais. 
 

Genes do 
HHV-8  

Proteínas codificadas Propriedades 
funcionais 

 
ORF K1 Proteína de transmembrana Sinalização e 

proli feração celular 
ORF K2 v-IL-6 Proli feração de 

plasmócitos 
ORF K3 Semelhante a BHV4-IE1 Internalização e 

endocitose de MC-
I/CPH 

ORF K4 v-MIP-II Angiogênese 
ORF K4.1 v-MIP-III Indução de Th2 
ORF K5 Semelhante a BHV4-IE1 Internalização e 

endocitose de MC-
I/CPH 

ORF K6 v-MIP-I Indução de 
angiogênese 

ORF K7 Proteína de transmembrana Inibição de apoptose 
ORF K8 
(K8.1/K8.1B) 

Glicoproteínas de classe I/II Fator de transcrição 

ORF K9 v-IRF-1 Inibição de interferon 
ORF K10 ? ? 
ORF K11 ? ? 

ORF K12 Proteína kaposina Proteína hidrofóbica 
ORF K13 v-FLIP Inibição de apoptose 
ORF K14 v-NCAM Sinalização 

intercelular 
ORF K15 Proteína de membrana 

integral  
Sinalização de 

l infócitos 
 

Informações obtidas de RUSSO et al. ,  1996; BIBERFELD et al. ,  1998; 

SCHULZ, 1998; SCHULZ & MOORE, 1999; ZONG et al. ,  1999; 

COSCOY & GANEM, 2000; FOREMAN, 2001; LEÃO et al. ,  2002; 

WANG et al. ,  2002. 

 

 O genoma do HHV-8 é composto por diversos genes que 

codif icam proteínas virais específicas, envolvidas no controle da 

divisão, diferenciação celular e inibição da apoptose. O antígeno 

nuclear associado à latência (LANA), por exemplo, enquadra-se 
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nessa categoria. É capaz de interagir com o produto do gene 

supressor tumoral TP53, inibindo sua atividade transcricional e 

dif icultando a expressão de genes relacionados ao reparo de 

DNA. Mesmo a deflagração de apoptose mediada por p53 em 

células geneticamente instáveis pode estar prejudicada em 

células infectadas pelo HHV-8 que expressem o LANA (ANTMAN 

& CHANG, 2000). 

 

No genoma de HHV-8 há ainda genes que codif icam 

proteínas que simulam proteínas humanas envolvidas na 

regulação do ciclo celular e nos sinais de transdução (ZUR-

HAUSEN, 1999). 

 

O gene ORF K9 ,  por exemplo, codif ica o fator viral 

regulador de interferon (v-IRF), que bloqueia a atividade antiviral 

dos interferons nas células infectadas. Sua atuação se dá 

principalmente na fase produtiva do ciclo viral, com máxima 

expressão em 24 horas (PAULOSE-MURPHY et al.,  2001). 

 

A expressão da ORF 74  é também restrita a fase lít ica 

viral. Este gene codifica um produto semelhante ao receptor 

acoplado a proteína G humana (v-GPCR), que é expresso em 

algumas lesões de SK e que induz produção de VEGF (“venule 

endothelial growth factor”) (GALLO, 1998). Uma vez que a 

produção de VEGF é estimulada por citocinas inflamatórias 

durante a infecção pelo HIV, ambos os vírus devem atuar de 

maneira sinérgica para o aparecimento das lesões de SK 

associadas à AIDS (GALLO, 1998).  

 

Já o produto da ORF 72  é semelhante a cicl ina D humana, 

a cicl ina do HVS (ECF2) e a bcl -1 e induz proli feração de células 

infectadas latentemente, fazendo-as passar da fase G1 para S 

durante o processo de mitose. 
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A ORF 73  codif ica o antígeno latente nuclear (LNA-1); que 

embora de função discutível parece estar, também, relacionado 

à manutenção do DNA viral na sua forma epissomal (BOSHOFF, 

1998). O LNA-1 assemelha-se ao antígeno nuclear 1 do EBV 

(EBNA-1). 

 

 O produto da ORF K2  é a interleucina 6 viral (vIL-6) que à 

semelhança da IL-6 humana, desempenha importante papel 

como fator de crescimento e diferenciação para células B. Sabe-

se que indivíduos HIV posit ivos apresentam produção elevada de 

citocinas estimuladoras da proliferação de células endoteliais, 

tais como IL-6, IL-1, TNF-a e oncostatina-M (OMS-1). Assim, 

dist inguem-se pelo menos duas formas pelas quais o HIV 

contribui na patogênese do SK: induzindo imunossupressão e 

favorecendo a produção de citocinas pró-inflamatórias, 

possivelmente através do gene tat.  O desenvolvimento do SK em 

indivíduos HIV posit ivos freqüentemente associa-se a baixos 

níveis de células CD4+, o que sugere que a infecção pelo HHV-8 

possa ser favorecida e potencializada pela deficiência da 

resposta imunitária frente à infecção viral (WHITBY et al.,  1995). 

 

O próprio HHV-8 contribui para o descontrole do sistema 

imunitário. Os produtos codif icados pelas ORFs K3  e K5 

(semelhantes ao IE1  do herpesvírus bovino t ipo 4 e a ORF 12  do 

HVS, respectivamente) atuam aumentando a internalização e 

endocitose de moléculas de classe I do complexo principal de 

histocompatibi l idade (CPH), impedindo o reconhecimento das 

células infectadas por l infócitos T citotóxicos (LORENZO et al. ,  

2001). 

 

A infecção viral é ainda favorecida pela resposta 

inflamatória exuberante proporcionada pela expressão dos 



 Introdução 46

produtos da ORF K4  (vMIP-I) e ORF K5  (vMIP-II), que são 

fatores quimiotáticos para macrófagos, induzindo angiogênese e 

l infogênese e desempenham importante papel no 

desenvolvimento de l infomas tipo PEL. 

 

A proteína viral inibidora do FLICE (“fas-associated death 

domain-l ike interleukin-1ß-converting enzymes”), a vFLIP (ORF 

71, K13) é semelhante à proteína celular e pode bloquear a 

apoptose induzida através da família de receptores do fator de 

necrose tumoral (BOSHOFF, 1998). 

 

Outra proteína viral capaz de inibir a apoptose é o produto 

da ORF 16 do HHV-8, que apresenta semelhança com a bcl-2 

humana. A bcl-2 não é expressa homogeneamente durante a 

infecção pelo HHV-8, sendo detectável em cultura somente em 

células latentemente infectadas (STASKUS et al., 1997). 

 

A identif icação da infecção viral pelo HHV-8 por meio de 

hibridização “in situ” (HIS) pode ser realizada tendo-se como 

alvo o genoma viral ou transcritos específ icos. Em 1997, 

STASKUS et al.  demonstraram que a detecção pela HIS de dois 

RNAs virais: T0.7 e T1.1 (respectivamente de 0,7 e 1,1 kb,), 

pode ser empregada com sucesso para a identif icação de células 

HHV-8 posit ivas. O T0.7, em especial, representa um dos mais 

abundantes transcritos encontrados em células derivadas de 

l infomas de efusão primária, HHV-8 posit ivas. É responsável 

pela síntese da kaposina, polipeptídeo viral de 12 KDa, expresso 

na maioria das células fusiformes infectadas pelo HHV-8 

(STASKUS et al.,  1997). 

 

 Embora o HHV-8 seja encontrado em apenas 1 a 6% das 

células endoteliais, em ensaios “ in vitro” demonstram que a 



 Introdução 47

infecção viral interfere signif icantemente na sobrevida dessas 

células, promovendo a proliferação celular independente de 

fixação (FLORE et al. ,  1998). O esclarecimento da patogênese 

do SK tem se beneficiado das informações levantadas de 

trabalhos, que avaliam sua associação com a infecção pelo 

HHV-8 e o papel das proteínas como co-fatores do processo de 

transformação celular. 

 

Variabilidade e Subtipos Virais 

 

Em 1994, CHANG et al. detectaram segmentos de DNA de 

um novo herpesvírus humano, denominado provisoriamente 

KSHV, em material de biópsia de casos de sarcoma de Kaposi 

(SK) associados à infecção por HIV (SK-AIDS). Estes segmentos 

(KS 330 Bam e KS 631 Bam) continham as ORF 26  e ORF 75  

que codif icam, respectivamente, proteínas de capsídeo e 

tegumento viral. Esses mesmos autores padronizaram uma 

técnica de PCR capaz de identif icar o segmento ORF 26 ,  e com 

ela outros estudos se seguiram. Houve a identificação da mesma 

seqüência em todas as formas de SK (clássico, endêmico, 

iatrogênico e epidêmico), em um tipo especial de l infoma de 

células B (“body cavity based lymphoma” –BCBL- ou “primary 

effusion lymphoma” – PEL-) e na doença de Castleman 

mult icêntrica (MCD) associada à infecção por HIV. O vírus 

passou a ser denominado HHV-8 (herpesvirus humano tipo 8) 

(apud CATERINO-DE-ARAUJO, 1999). 

 

Em 1995, HUANG et al., estudando segmentos virais de SK 

clássico, endêmico e epidêmico, verif icaram por técnica de 

SSCP (“single strand conformational polymorphism analyses”) e 

seqüenciamento da ORF 26 ,  que havia alterações nucleotídicas 

nas seqüências em relação à seqüência descrita por CHANG et 
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al.,  1994 e mostraram que essas alterações poderiam estar 

relacionadas às diferentes formas de SK e/ou a origem 

geográfica dos pacientes. 

 

RUSSO et al., 1996, f izeram o mapeamento completo do 

genoma HHV-8 e mostraram que este vírus contém uma região 

codif icadora única de 140,5 Kb, f lanqueada por seqüências 

terminais repetit ivas de 801 pb, ricas em G e C. Identif icaram 81 

ORFs, 66 semelhantes ao HVS (herpesvirus Saimiri) e 15 

específicas do HHV-8. Estas ORFs codif icam proteínas 

estruturais, reguladoras e outras de função desconhecida. 

 

Durante os últ imos sete anos, foram padronizadas várias 

técnicas de PCR, capazes de identif icar diferentes segmentos do 

HHV-8 em vários espécimes biológicos. A análise das 

seqüências destes segmentos do genoma viral pôde contribuir 

para estudos sobre epidemiologia molecular dos HHV-8. 

 

ZONG et al.,  1997, tomando como base a análise das 

seqüências de 2.500 nucleotídeos (nt) das regiões ORF 26 , ORF 

75  e UPS 75 de casos de SK clássico do mediterrâneo, 

endêmico africano e epidêmico americano, propuseram o 

primeiro sistema de classif icação de HHV-8. Identif icaram três 

subtipos virais principais (A, B e C). Os subtipos A e C foram 

encontrados nas amostras americanas, enquanto o subtipo B foi 

detectado nas amostras africanas. O subtipo A predominou nos 

casos de SK clássico. 

 

Na mesma época, DI ALBERTI et al., analisando 

segmentos de DNA da ORF 26  de 210 pb e levando em 

consideração apenas as alterações nucleotídicas que se 

traduziam em alterações aminoacídicas, identif icaram quatro 
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subtipos virais (A, B, C e D) em isolados dos Estados Unidos da 

América (EUA), África e Europa. Os subtipos A e D foram 

detectados em amostras americanas e africanas e os subtipos B 

e C em amostras do Reino Unido e da Itál ia. 

 

Em estudo da ORF 26  realizado com amostras de SK-AIDS 

do Brasil, CATERINO-DE-ARAUJO et al.,  1997 e 1998, 

detectaram os subtipos B e C circulando em São Paulo. 

 

Analisando os nucleotídeos da ORF 26 , FOUCHARD et al. ,  

2000, também detectaram os subtipos B e C em casos de SK 

epidêmico e endêmico da Guiana Francesa, porém quando 

seqüenciaram a ORF 75,  os mesmos isolados foram 

classif icados como sendo dos subtipos A e C. 

 

ALAGIOZOGLOU et al. ,  2000, mostraram que existem 

isolados de HHV-8 que quando analisados em relação à região 

ORF 75 , não se enquadram nas categorias conhecidas. Isolados 

da África do Sul foram designados como subtipo “N” (novel) por 

apresentarem 4,8%, 4,2% e 4,5% de diversidade de nt na região 

ORF 75 , quando comparados respectivamente com os subtipos 

conhecidos, A, B e C. 

 

Outra região do genoma de HHV-8 que permit iu visibi l izar 

facilmente as diferenças entre genotipos virais de HHV-8 foi a 

ORF 73  (região que codif ica o antígeno nuclear de fase latente 

viral). A simples análise do fragmento obtido na PCR ORF 73,  

possibil i tou identif icar produtos de tamanho variável, que após 

seqüenciamento mostraram três domínios: N-terminal 5’, interno 

repetit ivo (IRD) e C-terminal 3’. O polimorfismo foi detectado no 

domínio interno repetit ivo (GAO et al.,  1999). 
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ZHANG et al., 2000 realizaram seqüenciamento da região 

ORF 73  de vários isolados e cepas padrões de HHV-8 e 

detectaram deleções e mutações na região IRD, além de alta 

concentração de A+G (75%), o que dif iculta seu 

seqüenciamento. Pesquisaram também os sít ios de restrição 

enzimática na ORF 73  e com eles caracterizaram quatro 

genotipos virais, confirmados posteriormente por técnica de 

PCR-RFLP (polimorfismo de tamanho de fragmentos de DNA 

usando enzimas de restrição). Não houve correlação entre os 

subtipos A, B ou C detectados pela ORF 26  com os padrões 

RFLP da ORF 73 .  Portanto, a análise da ORF 73  não se mostrou 

úti l  para a subtipagem, mas sim para outros estudos, como por 

exemplo, de transmissão viral. 

 

Outra região do genoma de HHV-8 que mostrou 

diversidade e pôde se prestar a estudos de genotipagem foi a 

ORF K15 (região que codif ica proteína equivalente à proteína de 

membrana de fase latente do EBV). Esta proteína está envolvida 

em sinais de transdução (CHOI et al., 2000). Duas variantes 

foram identif icadas pela diferença de tamanho no produto de 

PCR: uma forma menor “P” (“predominant”) e uma forma maior 

“M” (“minor”) (POOLE et al.,  1999). 

 

À semelhança da ORF 73 ,  LACOSTE et al.,  2000 e ZHANG 

et al.,  2001, confirmaram a ausência de associação entre os 

subtipos virais de HHV-8 e o genotipo P ou M da ORF K15.  As 

variantes P e M foram detectadas em diferentes regiões 

geográficas e formas de SK. 

 

Outras regiões conservadas nos herpesvírus também foram 

seqüenciadas, como a ORF K22 e a ORF K8  (que codif icam 

respectivamente as glicoproteínas H e B), e se mostraram úteis 
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junto a ORF K1 ,  para compor um sistema de “f ingerprinting” de 

cepas de HHV-8 (MENG et al.,  1999). 

 

No entanto, a região mais variável do HHV-8 e que se 

presta a estudos de subtipagem viral é certamente a ORF K1 .  

Esta região codif ica uma glicoproteína de transmembrana tipo I, 

fase lít ica, altamente glicosilada, exibindo algumas semelhanças 

com as famílias de receptores para imunoglobulinas humanas e 

apresenta uma maior variabil idade na sua seqüência quando 

comparada ao restante do genoma viral (RUSSO et al., 1996, 

NICHOLAS et al., 1998, LAGUNOFF & GANEM, 1997, LEE et 

al.,1998). Considerada a primeira ORF  presente na posição 5’ do 

genoma de HHV-8, com uma localização equivalente aos genes 

transformantes do HVS. Usando esta hipótese LEE et al.,  1998 

demonstraram que a expressão do gene K1  em fibroblastos de 

roedores apresentava potencial transformante. 

 

KASOLO et al. ,  1998 mostraram que o seqüenciamento da 

ORF K1  dos HHV-8 isolados de crianças do Zâmbia, resultava 

em produtos com até 25% de diferença nos aminoácidos (aa) em 

relação aos produtos obtidos de seqüências de casos da 

Dinamarca e de outras partes do mundo. No entanto, apenas 2% 

de diversidade nos aa foi detectada entre os isolados da Zâmbia. 

 

A proteína ORF K1 é composta por três regiões principais: 

extracelular, transmembrana e citoplasmática; são todas 

altamente gl icosi ladas. As regiões N- terminal (sinal, aa 1-19) e 

a  C-terminal (transmembrana e citoplasmática, aa 227-276) são 

pouco variáveis quando comparadas à região central (domínio 

extracelular), que contém as regiões hipervariáveis VR1 (aa 51-

92) e VR2 (aa 191-231) (MENG et al., 1999 e ZONG et al., 

1999). 
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MENG et al., 1999 descreveram que as regiões 

hipervariáveis da ORF K1  são suficientemente informativas para 

serem uti l izadas na subtipagem de HHV-8, pois devido ao alto 

percentual de variabil idade (mais de 20%) permitem uma robusta 

análise f i logenética. 

 

             
 

Figura XII - Forma esquemática da ORF K1  no genoma de HHV-

8, segundo ZONG et al.,  1999). 

 

Analisando as seqüências ORF K1  de amostras obtidas de 

vários continentes, MENG et al., 1999 e ZONG et al.,  1999 

encontraram quatro genotipos (I-IV) ou subtipos virais (A-D), 

descritos a seguir: o genotipo I (MENG) ou subtipo A (ZONG) foi 
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o mais comumente encontrado em todos os continentes e em 

casos de SK-AIDS, BCBL e PEL. O genotipo II ou subtipo C foi 

detectado predominantemente na Arábia Saudita em casos de 

SK iatrogênico e em vários continentes nos casos de SK 

clássico. Já o genotipo III ou subtipo D, mais raro, foi detectado 

apenas na Austrál ia, Nova Zelândia e Taiwan em casos de SK 

clássico, enquanto o genotipo IV ou subtipo B predominou na 

África nos casos de SK endêmico, embora tenha sido, também, 

detectado em outros continentes. Aparentemente, os quatro 

subtipos virais de HHV-8 detectados pelo seqüenciamento do 

gene ORF K1  mostraram associação com origem geográfica ou 

étnica dos pacientes. 

 

         
 

Figura XIII - Árvore f i logenética obtida da análise de 

seqüências de nucleotídeos da ORF K1 de HHV-8 isolados de 

casos de SK e PEL de diferentes regiões geográficas (adaptado 

de ZONG et al. 1999). 

 

Além dos genotipos virais, MENG et al .,  1999, descreveram 

6 subtipos no genotipo I (A-F) e ZONG et al. 1999, as variantes 

virais nos subtipos A (1-5), C (1-5) e D (1-2). Um consenso no 

sistema de classif icação deve ser alvo de reuniões 
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internacionais em futuro próximo, facil i tando assim a análise de 

dados entre vários pesquisadores. 

 

COOK et al.,  1999 usando seqüenciamento da ORF K1 ,  

buscaram detectar a variabil idade e a distância f i logenética 

entre os HHV-8 presentes na Europa e África. Confirmaram o 

subtipo B como sendo o mais prevalente na África e 

fi logeneticamente distante dos subtipos A e C da Europa. Dentro 

do subtipo C encontraram a variante C”, mais relacionada ao 

subtipo A. Os autores comentaram que estes subtipos podem ter 

surgido de um ancestral comum e que os subtipos A e C já 

existiam na Europa antes da epidemia de AIDS (foram 

detectados em casos de SK HIV + e HIV –). Ainda, a 

variabil idade da região ORF K1  teve como causa uma seleção 

posit iva e não mostrou correlação com diferentes patologias 

relacionadas ao HHV-8. 

 

LACOSTE et al., 2000 também analisaram seqüências ORF 

K1  de casos de SK clássico da Rússia e uti l izando o sistema de 

classif icação de ZONG et al.,  1999, mostraram que os subtipos 

A e C circulam neste país e que o subtipo A é o prevalente. No 

sul do Texas, também foram detectados os subtipos A e C em 

casos de SK clássico e epidêmico, porém o subtipo C foi o mais 

freqüente (ZHANG et al.,  2001). 

 

Pouco se sabe a respeito dos subtipos virais que circulam 

na América Latina. FOUCHARD et al.,  2000, detectaram pela 

ORF K1  os subtipos A e B em casos de SK epidêmico e 

endêmico da Guiana Francesa. BIGGAR et al.,  2000, mostraram 

que os ameríndios brasileiros são população endêmica de 

infecção por HHV-8, embora nenhum caso de SK tenha sido 

diagnosticado nesta população. O seqüenciamento da região 



 Introdução 55

ORF K1  de dois casos desta população revelou um outro subtipo 

viral desconhecido, denominado provisoriamente de subtipo “E”. 

 

Por esta pequena exposição da l i teratura sobre subtipos de 

HHV-8 detectados em vários continentes, f ica claro que resta 

muito a ser feito quanto à caracterização dos HHV-8 que 

circulam em todo o mundo, a sua implicação na patogênese, seu 

potencial de infecção e transmissão, grupos de risco para 

adquirir determinados subtipos virais e outros. 

 

O conhecimento dos subtipos de HHV-8 que circulam em 

São Paulo e no Brasil é importante para se determinar: • a 

prevalência de um determinado subtipo viral nesta região 

geográfica; • a origem e o possível percurso migratório dos vírus 

aqui encontrados; • as populações sob risco de adquirir a 

infecção; • o estudo da relação entre subtipo viral e localização 

das lesões SK, estadiamento clínico e histológico da lesão, grau 

de patogenicidade viral e de resistência aos quimioterápicos 

usados na rotina. 

 

Para auxil iar na resposta a estas questões a Seção de 

Imunologia do IAL vem desenvolvendo projetos de pesquisa em 

HHV-8 desde 1995, identif icando e caracterizando os HHV-8 que 

circulam em São Paulo e padronizando técnicas úteis para o seu 

diagnóstico (CATERINO-DE-ARAUJO et al. ,  1997; CATERINO-

DE-ARAUJO, 1998; CATERINO-DE-ARAUJO, 1999; CATERINO-

DE-ARAUJO et al. ,  1999; CATERINO-DE-ARAUJO et al.,  

2000a,b; CARBONE et al., 2001; CARBONE et al.,  2002; 

CATERINO-DE-ARAUJO et al. ,  2001; CATERINO-DE-ARAUJO et 

al., 2002a,b,c; SANTOS-FORTUNA et al ., 2002; MOREIRA & 

CATERINO-DE-ARAUJO, 2002; CATERINO-DE-ARAUJO et al . ,  

2003; CATERINO-DE-ARAUJO & CIBELLA, 2003). 
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Em 2000, CATERINO-DE-ARAUJO et al., (Projetos 

FAPESP # 98/13315-8, 98/13313-5) seqüenciaram a região ORF 

K1  (VR1) de 50 amostras biológicas obtidos de casos de SK-

AIDS de São Paulo durante Programa de Pós-Doutoramento no 

exterior. Foram detectados os três subtipos virais mais 

freqüentes em todo o mundo (A, B, e C), revelando o alto grau 

de diversidade de cepas que circulam nesta região geográfica e 

em particular, neste t ipo de pacientes (dados não publicados, 

porém seqüências depositadas e aceitas em GenBank sob nº. AF 

282184 a AF 282216). 

 

Com a detecção dessas seqüências surgiu a idéia de se 

pesquisar sít ios de restrição enzimática úteis para a 

caracterização de subtipos virais e implantar a técnica de RFLP 

(“restrict ion fragment length polymorphism”) para a subtipagem 

de HHV-8. 

 

A uti l ização de material já seqüenciado da ORF K1  (VR1) 

de casos de SK-AIDS de São Paulo como padrão ouro para a 

implantação da técnica PCR-RFLP, permitirá comparar os 

resultados obtidos, auxil iando assim a Seção de Imunologia do 

IAL em mais este desafio: o de implantar uma técnica mais 

simples, de menor custo e de fácil execução para ser uti l izada 

em estudos de epidemiologia molecular de HHV-8. 
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Objetivos 

 

 

ü Pesquisar os sít ios de restrição enzimática em segmento ORF 

K1  do genoma de HHV-8 em isolados clínicos de casos de SK-

AIDS de São Paulo; 

 

ü Associar o mapa de restrição enzimática com subtipo viral; 

 

ü Padronizar a técnica de PCR-RFLP para ser uti l izada na 

subtipagem de HHV-8; 

 

ü Comparar os resultados obtidos pelas técnicas de 

seqüenciamento gênico e de PCR-RFLP na subtipagem de 

HHV-8; 

 

ü Aplicar a técnica de PCR-RFLP na subtipagem de HHV-8 
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Casuística, Material e Métodos 

 

Resumidamente, foram analisadas, quanto à presença de 

sít ios de restrição enzimática na região ORF K1 ,  50 seqüências 

de segmento do genoma de HHV-8 de casos de SK-AIDS de São 

Paulo, que contêm a região VR1, nt 102-327, aa 37-107, usando 

o Programa “Lasergene Navigator, Restrict ion Analysis and 

Mapping”. 

 

Estas seqüências foram agrupadas de acordo com os 

subtipos obtidos na construção da árvore fi logenética usando o 

programa CLUSTAL W e alguns protótipos de cada subtipo viral 

conhecido, incluindo os subtipos D (Australásia) e E (Ameríndios 

Brasileiros). 

 

A análise dos sít ios de restrição enzimática específicos 

para cada subtipo viral foi feita por leitura visual, ou seja, sem 

auxíl io de programa de computador e traçado um mapa de 

restrição enzimática da região analisada para cada subtipo viral. 

 

Com base no tamanho dos fragmentos obtidos e na 

temperatura de ação das enzimas, foram selecionadas as que 

mostraram maior eficiência na discriminação dos subtipos virais 

conhecidos. 

 

Após a escolha das enzimas, estas foram uti l izadas na 

digestão de 48 produtos de PCR da ORF K1  ainda disponíveis 

para análise (produtos de PCR “nested” obtidos com o emprego 

dos “primers” K1-1 e K1-N [KASOLO et al.,1998], usados no 

seqüenciamento e na construção da árvore f i logenética). 
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A digestão enzimática se processou de acordo com técnica 

otimizada no laboratório e as instruções contidas nas bulas do 

fabricante. 

 

Os produtos digeridos e não digeridos foram submetidos à 

eletroforese em gel de poliacri lami da (SDS-PAGE), testando-se 

várias concentrações de géis. Os géis foram corados com 

brometo de etídio e os produtos visibil izados sobre 

transiluminador UV. 

 

Os resultados do seqüenciamento e da RFLP foram 

comparados e foi determinada a sensibil idade da técnica de 

PCR-RFLP na subtipagem de HHV-8. 

 

Com a validação da técnica de PCR-RFLP, foi ampliada a 

casuística a ser estudada quanto aos subtipos virais que 

circulam em São Paulo, usando produtos de DNA/HHV-8 obtidos 

de 18 pacientes que apresentavam SK de pele, do Instituto de 

Infectologia Emílio Ribas (IIER), dos anos de 2001 e 2002. 

 

Com o resultado final deste estudo foi traçado um mapa de 

restrição enzimática que contempla os principais subtipos de 

HHV-8 descritos até o momento e um painel do perfi l  de RFLP 

esperado para cada subtipo viral. 
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Detalhamento da Casuística, do Material e dos Métodos: 

 

1ª Fase 

 

O material e os métodos uti l izados na primeira etapa deste 

trabalho fundamentaram-se nos produtos e resultados obtidos 

durante o Programa de Bolsa de Pesquisa no exterior de Adele 

Caterino de Araújo (FAPESP # 98/13315-8), que realizou 

seqüenciamento de segmento do genoma de HHV-8, região ORF 

K1 ,  no “Public Health Laboratory Service” (PHLS) de Londres 

com 50 amostras biológicas de 35 casos clínicos de sarcoma de 

Kaposi oral, associados ou não à infecção por HIV e de um 

portador assintomático de HHV-8, HIV posit ivo de São Paulo, 

colhidas entre novembro de 1998 e fevereiro de 2000. Projeto 

aprovado pelas Comissões Científ ica e de Ética do IIER, IAL e 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) 

no ano de 2000. Casuística uti l izada por Eliana Rodrigues 

(RODRIGUES, 2000), em sua Tese de Doutorado apresentada a 

FMUSP, área de concentração: Otorrinolaringologia. 

 

O Quadro A.  mostra os dados epidemiológicos dos 

pacientes, o material analisado e os resultados obtidos no 

seqüenciamento de DNA/HHV-8 ORF K1 de 30 amostras de 

biópsias, 11 de células mononucleares, oito de salivas e uma de 

urina dos 36 casos de infecção por HHV-8 de São Paulo e de 18 

espécimes de outros países. 

 

O alinhamento e a análise destas 68 seqüências de 

DNA/HHV-8 usando os programas de CLUSTAL W, PHYLIP, 

DNADIST e NEIGHBOR-JOINING (“bootstrap” de 100) 

possibil i tou a construção de uma árvore f i logenética que 

evidenciou a presença nos isolados de São Paulo de três 
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subtipos virais mais freqüentes em todo o mundo: A, B e C 

(Figura A). Além disto, mostrou que existem variantes virais 

(quasiespécies de HHV-8) em um mesmo indivíduo e dupla 

infecção por HHV-8 (paciente BR52 infectado pelos subtipos A e 

C no sangue periférico e na lesão SK, respectivamente). 

 

Para a construção da árvore fi logenética foram usadas 

seqüências representativas dos subtipos A, B e C e como 

“outgroups” os subtipos D e E. 

 

Com as seqüências da árvore foi realizada uma pesquisa 

para ver se existiam seqüências semelhantes descritas na 

l i teratura e/ou depositadas no GenBank. Das 50 seqüências 

brasileiras, 33 não haviam ainda sido reportadas e estas foram 

encaminhadas ao GenBank (mantido pelo “National Center for 

Biotechnology Information”, NIH, Bethesda, Maryland, USA). 

Após análise, essas foram aceitas e numeradas como AF 282184 

a AF 282216, conforme mostra o Quadro A. 
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Quadro A. Dados epidemiológicos, espécimes biológicos anal isados e 

resultados da subt ipagem de HHV-8 de 50 amostras de DNA/HHV-8 obt idas 

de 36 pacientes de São Paulo e de 18 amostras de outras local idades.  

 

Código  

Amostra 

Diagnóstico Idade/genero/risco/cor-origem 

étnica 

Material Sub-

tipo 

Ref. Número de 

Acesso 

BR2b SK-AIDS 48/M/bissexual/branco-europeu Mucosa Oral A GenBank AF 282184 

BR2mn   PBMC A GenBank AF 282185 

BR3s SK-AIDS 27/M/homossexual/pardo-brasileiro Saliva C GenBank AF 282186 

BR6mn SK-AIDS Desconhecido/M/desc/desc. PBMC A GenBank AF 282187 

BR7b SK-AIDS 44/M/homossexual/branco-europeu Mucosa Oral C GenBank AF 282188 

BR7mn   PBMC C No trabalho  

BR8b SK-AIDS 30/M/bissexual/branco-brasileiro Mucosa Oral C GenBank AF 282189 

BR9b SK-AIDS 44/M/homosexual/branco-brasileiro Mucosa Oral C GenBank AF 282190 

BR9mn   PBMC C No trabalho  

BR10b SK-AIDS 33/M/bissexual/branco-europeu Mucosa Oral C GenBank AF 282191 

BR12b SK-AIDS 33/M/hetero prom/negro-português Mucosa Oral B GenBank AF 282192 

BR14b SK-AIDS 39/M/homol/branco-espanhol Mucosa Oral C GenBank AF 282193 

BR14mn   PBMC C GenBank AF 282194 

BR14s   Saliva C GenBank AF 282195 

BR15b SK-HIVneg 37/M/homo/mulato-brasileiro Pele C GenBank AF 282196 

BR16b SK-AIDS 52/M/homol/branco-português Mucosa Oral C GenBank AF 282197 

BR 17b SK-AIDS 31/M/homo/branco-português Mucosa Oral B GenBank AF 282198 

BR18mn SK-AIDS 48/M/hetero prom/branco-árabe PBMC C No trabalho  

BR20s SK-HIVneg Desconhecido/M/hetero/desc Saliva C GenBank AF 282199 

BR22s SK-AIDS 31/M/bissexual/pardo-brasileiro Saliva A No trabalho  

BR22mn   PBMC A No trabalho  

BR22u   Urina A No trabalho  

BR23s SK-AIDS 32/M/bissexual/branco-brasileiro Saliva A No trabalho  

BR24b SK-AIDS 27/M/desconhecido/branco/desc Pele C GenBank AF 282200 

BR26b SK-AIDS 33/M/hetero prom/branco-desc Mucosa Oral B No trabalho  

BR26mn   PBMC B No trabalho  

BR27s SK-AIDS 29/M/bissexual/pardo-português Saliva C GenBank AF 282201 

BR28b SK-AIDS 36/M/homossexual/negro-desc Mucosa Oral C No trabalho  

BR28b*   Pele C No trabalho  

BR29b SK-AIDS 35/M/bissexual/negro-desc Mucosa Oral B GenBank AF 282202 

BR30b SK-AIDS 35/M/homo/branco-brasileiro Pele A GenBank AF 282203 

BR31b SK-AIDS 43/M/homossexual/branco-europeu Mucosa Oral A GenBank AF 282204 

BR32b SK-AIDS 40/M/bissexual/branco-brasileiro Mucosa Oral B GenBank AF 282205 

BR34b SK-AIDS 30/M/hetero prom/branco-desc Mucosa Oral B GenBank AF 282206 

BR38b SK-AIDS 22/M/bissexual/branco-desc Mucosa Oral B GenBank AF 282207 

BR38mn   PBMC B GenBank AF 282208 
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Quadro A.  cont inuação 
 
Código  

Amostra 

Diagnóstico Idade/genero/risco/cor-origem 

étnica 

Material Sub-

tipo 

Ref. Número de 

Acesso 

BR40b SK-AIDS 34/M/bissexual/mulato-brasileiro Mucosa Oral A No trabalho  

BR40b*   Pele A No trabalho  

BR41b SK-AIDS 50/M/hetero prom/branco-brasileiro Mucosa Oral A GenBank AF 282109 

BR42b SK-AIDS 30/M/hetero prom/negro-brasileiro Mucosa Oral A GenBank AF 282210 

BR42mn   PBMC A GenBank AF 282211 

BR48b SK-AIDS 31/F/hetero prom/amarelo-japonês Mucosa Oral B GenBank AF 282212 

BR49b SK-AIDS 31/M/desconhecido/desconhecido Mucosa Oral A GenBank AF 282213 

BR50b SK-AIDS 41/M/homo/branco-português Mucosa Oral C GenBank AF 282214 

BR50s   Saliva C No trabalho  

BR51b SK-AIDS 32/M/bissexual/branco-brasileiro Pele C No trabalho  

BR52b SK-AIDS 31/F/hetero prom/branco-brasileiro Pele C GenBank AF 282215 

BR52mn   PBMC A GenBank AF 282216 

BR53b SK-AIDS 25/F/hetero prom/negro-brasileiro Mucosa Oral C No trabalho  

BR58s HIV pos. 34/M/homo/branco-brasileiro Saliva A No trabalho  

BCBL-R BCBL-AIDS  BCBL A1/I Zong, 1999 AF 133038 

BC-1 PEL-AIDS  Linhagem A2/IB Russo, 1996 U 75698 

BCBL-1 PEL  Linhagem A3/IC Lagunoff, 99 U 86667 

BCBL-B AIDS  Effusão A4/I Zong, 1999 AF 133039 

Ug374 Sem SK  PBMC A5 Cook, 1999 AF 130289 

US3 PGL-AIDS  PBMC-mt A/IA Meng, 1999 AF 151688 

Ug3 HIV pos.  PBMC A/IF Meng, 1999 AF 151690 

431KAP SK-endemic  Biopsia B/IV Nicholas, 98 AF 133040 

Ug1 SK-AIDS  PBMC B/IV Meng, 1999 AF 151689 

ASM72 SK-dissemin  Autopsia C1/II Zong, 1999 AF133041 

BC-2   Linhagem C3/II Zong, 1999 AF 133042 

SK-F SK-AIDS  Biopsia C3/II Neipel, 1997 U 93872 

US6 SK-AIDS  Biopsia C/II Meng, 1999 AF 151686 

BBG-1 PEL-AIDS  Linhagem C/II Morand, 99 AF 042370 

TSK10 SK-Classico  Biopsia D1/III Zong, 1999 AF 133043 

ZSK3 SK-Classico  Biopsia D2/III Zong, 1999 AF 133044 

Au1 CD-AIDS  Linfonodo D3/III Meng, 1999 AF 151687 

Tupi1 Sem SK  PBMC E1 Biggar, 2000 AF 220292 

Tupi2 Sem SK  PBMC E2 Biggar, 2000 AF 220293 

       

 
b  (b iópsia) ,  s  (sal iva) ,  mn (célu las mononucleares) ,  u (ur ina) ,  PBMC (célu las 
mononucleares do sangue per i fér ico).  
M (mascul ino),  F ( feminino).  
*  casos em que foram seqüenciados,  mater ia l  de b iópsia de dois sí t ios anatômicos 
(mucosa oral  e pele).  
Até o caso BR58s a subt ipagem de HHV-8 fo i  real izada por seqüenciamento 
gênico e por PCR-RFLP 
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Figura A. Árvore f i logenética de 50 seqüências de 

nucleotídeos de segmento ORF K1  (VR1) de 36 casos de 

infecção por HHV-8 de São Paulo e de 18 seqüências de casos 

de infecção por HHV-8 de outros países. (Árvore construída após 

al inhamento das seqüências e comparação das mesmas usando os 

programas CLUSTAL W e NEIGHBOR-JOINING. “Bootstrap” de 100 

réplicas. Caso de dupla infecção por HHV-8 em evidência). 

← 

← 

C 

A 

D 
 

E 

B 
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Métodos 

Preparo das amostras para extração de DNA 

 

As amostras de biópsias secas e congeladas a -70 °C 

foram colocadas em placas de cultura celular estéreis, de seis 

cavidades e, posteriormente, cortadas com auxíl io de lâmina de 

barbear de modo a se obter o maior número de fragmentos 

possível. 

 

Os fragmentos foram recuperados em 1.000 µL de solução 

fisiológica e transferidos para tubos cônicos. Estes tubos foram 

submetidos à centrifugação a 5.000 rpm por 5 minutos a 

temperatura ambiente, sendo o sobrenadante desprezado e o 

sedimento de células uti l izado para a extração de DNA. 

 

 

Separação das células mononucleares (CMNs) para extração 

de DNA 

 

O sangue venoso colhido em tubo com EDTA foi uti l izado 

para a separação das CMNs seguindo técnica descrita por 

BÖYUM, 1968. Resumidamente, em tubo contendo 3 mL de 

histopaque (SIGMA) foram depositados cuidadosamente pelas 

paredes, 2 mL de plasma de modo a se obter duas fases. 

 

Após centrifugação deste material a 1.500 rpm por 30 

minutos a temperatura ambiente, as CMNs presentes na 

interfase plasma-histopaque foram colhidas e lavadas em 

solução fisiológica por centrifugação a 3.000 rpm por 5 minutos 

a temperatura ambiente. O sobrenadante foi desprezado e o 

sedimento celular foi uti l izado para a extração de DNA. 
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Separação do sedimento de saliva e urina para extração de 

DNA 

 

 Saliva e urina foram colhidas em frascos novos e 

estéreis e encaminhados imediatamente para o laboratório. O 

material foi rapidamente transferido para tubos cônicos e 

submetido a centrifugação a 5.000 rpm por 10 minutos. Após a 

centrifugação, o sobrenadante foi separado do sedimento celular 

e estocado em tubo estéri l  a – 20 °C, enquanto o sedimento foi 

estocado seco em freezer – 70 °C para posterior extração de 

DNA. 

 

 

Extração de DNA 

 

 Às células obtidas das amostras de biópsias, sangue 

periférico, saliva e urina foram adicionados 500 µL de tampão de 

l ise contendo TRIS-HCl 0,01 M, pH 8,0; EDTA 0,025 M; SDS 

0,5% e proteinase K na concentração final de 0,1 mg/mL e 

mantidas a 37 °C por 15-18 h para solubil ização e digestão das 

proteínas. Posteriormente, esta mistura foi aquecida a 95 °C por 

10 minutos para inativar a proteinase K. 

 

O produto da digestão celular foi acrescido de igual volume 

de uma mistura de fenol/clorofórmio/álcool isoamílico na razão 

25:24:1 (SIGMA) e mantido sob agitação constante por 5 minutos 

a temperatura ambiente e centrifugado a 12.000 rpm por 10 

minutos. 

 

A fase aquosa, superior, foi recuperada e a ela foram 

adicionados 500 µL de clorofórmio (SIGMA). 
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Novamente o produto obtido foi submetido à agitação 

constante por 5 minutos a temperatura ambiente e, 

posteriormente, centrifugado a 12.000 rpm por 10 minutos. A 

fase aquosa contendo o DNA foi recuperada e com a adição de 

acetato de sódio 3 M, pH 5,0 (1/10 do volume final) e etanol 

absoluto (1.000 µL), o DNA foi precipitado. Nesta etapa, 

invertendo-se o tubo delicadamente foi observada a formação de 

fio de DNA. 

 

A solução contendo DNA foi mantida a -70 °C por 60 

minutos (para precipitação total do DNA) e centrifugada a 14.000 

rpm por 60 minutos a 4 °C (Centrífuga Sorvall Super T21, Sorvall 

MWDR). O sobrenadante foi desprezado e o sedimento foi 

lavado com etanol 70 %, por centrifugação a 14.000 rpm durante 

30 minutos a 4 °C. 

 

Depois de retirado o sobrenadante, o DNA foi seco à 

temperatura ambiente e f inalmente ressuspenso em 50 µL de 

tampão TE (TRIS-HCl 10 mM, pH 8,0; EDTA 1mM, pH 8,0) ou 

água DEPC (dieti lpirocarbonato). 

 

Para dissolver o DNA foi necessário mantê-lo a 4 °C 

durante pelo menos 18-24 h antes da determinação de sua 

qualidade e concentração. 

 

 

Determinação espectrofotométrica da concentração de DNA 

 

As diluições de DNA (1:200 e 1:400) foram colocadas em 

cubas de espectrofotômetro e as concentrações de DNA e 

proteínas dosadas pela determinação de densidade óptica (D.O.) 

nos comprimentos de onda (λ) respectivamente de 260 e 280 nm 
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(Espectrofotômetro Hach DR 4000 U, Hach Company, Colorado, 

USA). Sabendo-se que 50 µg/mL de DNA resultam em D.O. igual 

a 1 (um), foi determinada por meio de curva padrão a 

concentração de DNA das amostras a serem analisadas. 

 

Quando a relação entre os valores das D. O. obtidas a 260 

e 280 nm estava entre 1,6 e 1,8, foi considerado como DNA de 

boa qualidade. Para valores maiores do que 1,8, signif icou como 

contaminação com RNA e para valores menores do que 1,6, de 

que houve contaminação com proteínas. 

 

 

Controle da qualidade do DNA por meio de eletroforese em 

gel de agarose 

 

Para o controle da qualidade do DNA extraído, uma 

alíquota de 2 µL foi dissolvida em 6 µL de água e 2 µL de 

corante orange G (SIGMA) [4 µg/mL preparados em glicerol/água 

(v/v)]. Este corante foi uti l izado para visibi l izar a corrida no gel 

de agarose, porque ele migra como fragmento de 20-30 pares de 

bases (pb), tamanho médio de um "primer". 

 

O DNA a ser analisado foi aplicado ao gel de agarose a 0,8 

% em tampão TAE [TRIS-acetato 0,04 M; EDTA 0,001 M, pH 8,0 

e brometo de etídeo 10 mg/mL] (SIGMA, USA). 

 

A corrida eletroforética foi realizada em cuba horizontal 

(Horizon 11.14, Life Technologies, GIBCO – BRL, USA) contendo 

tampão TAE e brometo de etídeo, numa diferença de potencial 

de 6 Volts/cm do gel. Ao f inal da corrida, o gel foi colocado 

sobre transiluminador UV (SIGMA, USA) e uma banda laranja 

próxima ao local de aplicação do DNA indicou presença de DNA 
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de alto PM, ou seja, de boa qualidade, enquanto que uma 

fluorescência em direção anódica difusa, indicou degradação de 

DNA. 

 

PCR e PCR “nested” para amplificação de ORF K1 do HHV-8 

 

Para a amplif icação da região ORF K1  do HHV-8 foi 

uti l izado o protocolo padronizado no “Public Health Laboratory 

Service/Hepatit is and Retrovirus Laboratory” (PHLS/HRL), 

Londres, Inglaterra, conforme descrição a seguir. 

 

Foram uti l izados “primers” que amplif icam um segmento de 

255 pb (aa 37-107) da região ORF K1  que inclui a região VR1 

(aa 54-97) e o sít io de maior variabil idade viral V* (aa 62-71), 

segundo ZONG et al., 1999 e MENG et al ., 1999. 

 

“Primer” K1 inn5: dCCCTGGAGTGATTTCAACGC (nt.188-207) 

“Primer” K1 inn6: dACATGCTGACCACAAGTGAC (nt. 423-442) 

 

Como “primers” internos para a PCR “nested” foram usados 

“primers” que se superpõem aos anteriores e que amplif icam um 

segmento de 247 pb na seqüência BCBL-R (AF 133038), de 

acordo com ZONG et al.,  1999. 

 

“Primer” K1-1: dGAGTGATTTCAACGCCTTAC (nt. 193-212) 

“Primer” K1-N: dTGCTGACCACAAGTGACTGT (nt. 419-439) 

 

A mistura de reação para a PCR K1  empregou tampão 8 

[10x] (100 mM Tris-HCl pH 8,8, 35 mM MgCl2,  750 mM KCl) 

(Stratagene, La Jolla, CA), 200 µM de dNTPs, 100 ng de cada 

“primer”, 500 ng de DNA e 1 U de Taq DNA polimerase (GIBCO – 

BRL, USA), para um volume final de 50 µL. 
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O material a ser amplif icado foi submetido à desnaturação 

por 5 minutos a 94 °C seguido de 35 ciclos de 1 minuto a 94 °C, 

1 minuto a 60 °C e 1 minuto a 72 °C. A extensão final foi 

processada a 72 °C por 5 minutos. 

 

Para a PCR “nested” foi uti l izada a mesma mistura de 

incubação e 2 µl  do produto amplif icado na primeira PCR. Os 

ciclos de amplif icação foram os mesmos, assim como a 

temperatura de pareamento dos “primers”. A sensibil idade da 

PCR “nested” foi de 10 -5. 

 

 

Otimização da PCR ORF K1  

 

A otimização da PCR "nested" ORF K1 ,  cujos "primers" 

internos foram desenhados no PHLS de Londres, Inglaterra, 

constituiu de duas etapas. A primeira foi otimizada a 

temperatura de pareamento usando o Robocycler Gradient 96; 

na segunda, as quantidades e as concentrações da mistura de 

reação foi usado protocolo do Opti-PrimeT M PCR Optimization kit 

(Stratagene, La Jolla, CA).  

 

Para otimização foi usado o DNA extraído de células BCP-

1 (l inhagem celular obtida de sangue periférico de paciente com 

BCBL, HIV-negativo, EBV-negativo e HHV-8-posit ivo, contendo 

150 cópias do genoma de HHV-8/célula). 

 

Para testar a especif icidade dos novos "primers" internos, 

diluições de extrato de DNA de BCP-1 (concentração de DNA 

variando de puro a diluído 10 -8) foram preparadas e uma PCR 

inicial foi feita usando 3 misturas de reação padrões contendo 1x 
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tampão de PCR (GIBCO - BRL, Life Technologies, Paisley, 

Glasgow, UK), 0,4 picomoles de "primers" senso e anti -senso, 

0.1 mM de cada “deoxynucleoside tr iphosphates” (dNTPs) 

(Boehringer Mannheim, Lewes, East Sussex, UK), 1 U de Taq 

polimerase (GIBCO - BRL, Life Technologies, Paisley, Glasgow, 

UK) – diferindo apenas na concentração de MgCl2 (0,75 mM, 1 

mM e 1,5 mM) (GIBCO -  BRL, Life Technologies, Paisley, 

Glasgow, UK). O programa de temperaturas do termociclador 

consistiu de 35 ciclos de: 94°C por 1 minuto (desnaturação), 60 

°C por 1 minuto (pareamento) e 72 °C por 1 minuto (extensão) 

precedido de 5 minutos a 94 °C e seguido de 5 minutos a 72 °C. 

 

Uma vez confirmada a especificidade dos "primers" foi 

melhorado o seu desempenho identif icando a temperatura ótima 

de pareamento. Para esta f inalidade foram testados 3 misturas 

de reação que deram melhores resultados, isto é, bandas fortes 

visíveis no gel de agarose, nas temperaturas de pareamneto 

variando de 52 °C a 63 °C no Robocycler Gradient 96. 

 

Para cada temperatura foram usadas duas diluições das 

BCP-1: 10 - 2 que resultou posit iva no teste de especif icidade e 

10 -3 que resultou negativa. Após a corrida dos produtos de PCR 

no gel de agarose, observou-se bandas em todas as 

temperaturas, porém bandas mais fortes foram obtidas em 

temperaturas abaixo de 60 °C. Entretanto, nenhuma das 

temperaturas testadas foi capaz de aumentar a sensibil idade da 

PCR. De fato, a di luição de 10 -3 da BCP-1 sempre apresentou 

resultado negativo. 

 

Para aumentar a sensibil idade foi usado Opti -PrimeT M PCR 

Optimization kit (Stratagene, La Jolla, CA). Este “kit” contém 12 

tampões que diferem na concentração de Tris-HCl, MgCl2,  KCl e 
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pH (Quadro abaixo). Ele permite identif icar de uma só vez qual é 

a proporção ideal dos diferentes componentes para os "primers" 

específicos. 

 

 

Quadro B. Sumário das concentrações dos diferentes 

componentes de cada tampão do “kit” Opti -PrimeT M PCR 

Optimization (Stratagene, La Jolla, CA - USA)  

 

10mM 

Tris-HCl  

MgCl2 25 mM KCl 75 mM KCl 

pH 8,3 1,5 mM Opti-PrimeT M 1xbuffer 

#1 

Opti-PrimeT M 1xbuffer 

#2 

pH 8,3 3,5 mM Opti-PrimeT M 1xbuffer 

#3 

Opti-PrimeT M 1xbuffer 

#4 

pH 8,8 1,5 mM Opti-PrimeT M 1xbuffer 

#5 

Opti-PrimeT M 1xbuffer 

#6 

pH 8,8 3,5 mM Opti-PrimeT M 1xbuffer 

#7 

Opti-PrimeT M 1xbuffer 

#8 

pH 9,2 1,5 mM Opti-PrimeT M 1xbuffer 

#9 

Opti-PrimeT M 1xbuffer 

#10 

pH 9,2 3,5 mM Opti-PrimeT M 1xbuffer 

#11 

Opti-PrimeT M 1xbuffer 

#12 

 

 

Os “primers" externos e internos foram testados com o “kit” 

e os resultados obtidos mostraram que os "primers" externos 

deram bons resultados com todos os tampões, enquanto que os 

"primers" internos deram bandas fortes com os tampões #4 e #8 

e não funcionaram com os tampões #5 e #9. 

 

Posteriormente, como sugerido pelo protocolo, foram 

testados ambos os tampões com alguns adjuvantes e reagentes 
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tais como formamida, dimeti l lsulfóxido (DMSO), glicerol, 

(NH4)2SO4, “Perfect Match® DNA polymerase enhancer” e soro 

albumina bovina (BSA). Cada uma destas substâncias melhorou 

alguns aspectos da PCR e suas propriedades são descritas no 

manual do “kit”. Entretanto, nenhum destes reagentes melhorou 

a eficiência dos tampões #4 e #8 e, portanto, foram 

desprezados. 

 

Com essa padronização feita na Inglaterra, foram testadas 

as 50 amostras brasileiras e com o produto da PCR “nested” foi 

realizada a clonagem usando o “kit” Invitrogens TOPO PCR 

Product Cloning Kit (Invitrogen BV, The Netherlands). 

 

 

Clonagem de Produto de PCR “nested” de ORF K1 

(Invitrogens TOPO PCR Product Cloning  Kit)  

 

Resumidamente, foi di luído 1 µL de vetor TOPO 

(pET100/D-TOPO) em 4 µL de água l ivre de nucleases (DEPC). 

Posteriormente, foram acrescentados 2 µL de produto de PCR 

“nested” e a mistura mantida por 5 minutos a temperatura 

ambiente. A seguir, 2 µL deste produto foram colocados sobre 

células competentes [E. col i,  BL21 Star (DE3)] e a mistura 

mantida por 30 minutos no banho de gelo. A seguir, foi aquecida 

por 30 segundos a 42 °C (etapa crít ica) e, então, colocada sobre 

125 µL de caldo de cultura celular (SOC – “suspension organ 

culture” contendo: 2% de tr iptona, 0,5% de extrato de levedura, 

10 mM NaCl, 2,5 mM KCl, 10 mM MgCl2, 10 mM MgSO4  e 20 mM 

de glicose), que se encontrava a temperatura ambiente. 

 

As células competentes (bactérias) com o vetor inserido 

foram mantidas sob agitação, durante 30 a 60 minutos a 37 °C. 
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Oitenta µL deste produto foram depositados sobre placas 

de ágar LB [Luria-Bertani contendo 1% de tr iptona, 0,5% de 

extrato de levedura, 1% NaCl pH 7,0) acrescido de 50 µg/mL de 

ampici l ina e 80 µL de X-Gal (20 mg/mL)] e incubados por 15 

horas a 37 °C. No dia seguinte, foram selecionadas três colônias 

brancas (com o inserto) de cada clonagem e com elas foi 

realizada a PCR “cloning”. 

 

 

PCR “cloning” ou “Colony” PCR 

 

Como o vetor TOPO contém região M13 próxima àquela 

onde se insere o K1 ,  foram usados na mistura de incubação da 

PCR, os “primers” que reconhecem M13 “Forward” (F) e M13 

“Reverse” (R). 

 

“Primer” M13 F: dGTAAAACGACGGCCAG 

“Primer” M13 R: dCAGGAAACAGCTATGAC 

 

A mistura de incubação foi constituída de tampão da Taq,  

1,5 mM de MgCl2,  200 µM dNTPs, 1 U de Taq DNA polimerase 

(GIBCO), 100 ng de cada “primers” M13 F e M13 R num volume 

final de 50 µL e nela foi acrescentada uma colônia bacteriana. A 

amplif icação ocorreu pela incubação inicial de 10 minutos a 94 

°C, seguida de 20 a 30 ciclos de 1 minuto a 94 °C, 1 minuto a 55 

°C, 1 minuto a 72 °C e extensão final de 10 minutos a 72 °C. 

 

O produto amplif icado foi visibil izado em gel de agarose 

corado com brometo de etídio. 
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Purificação das bandas do gel de agarose contendo produto 

clonado 

(Gelprep (GP2 Kit), Helena BioSciences, U.K.) 

 

O GP2 kit é uti l izado para purif icar produtos de PCR em 

tampão TRIS-ácido bórico-EDTA (TBE). Resumidamente, as 

bandas da PCR “cloning” foram cortadas, pesadas e nelas 

acrescentado o gel adit ivo (0,5 vezes o volume) e em seguida a 

solução B (para extração de fragmentos com menos de 500 pb) 

(4,5 vezes o volume). Esta mistura foi submetida à agitação em 

vórtex e incubada a 55 °C até a solubil ização do gel, que levou 

cerca de 3 a 4 minutos. Após este período foram acrescentados 

15 µL de gel resina e homogeneizado. Após incubação por 60 

segundos a temperatura ambiente com agitação aos 30 

segundos, este material foi centrifugado por 10 segundos e 

descartado todo o sobrenadante. O DNA ficou adsorvido à 

resina. Após uma lavagem com solução de lavagem contendo 

etanol, a resina contendo o DNA foi deixada secar a 55 °C por 

60 segundos ou a temperatura ambiente por 5 minutos. Quinze 

µL de água l ivre de nucleases (DEPC) foram usados para extrair 

o DNA da resina, após ter sido mantida por 60 segundos a 

temperatura ambiente. O DNA eluído da resina na água foi 

recuperado e 1 µL deste produto foi submetido a eletroforese em 

gel de agarose. 

 

Com esse produto purif icado foi real izada a PCR para o 

seqüenciamento. 
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Seqüenciamento 

 

A mistura de incubação para o seqüenciamento foi feita em 

dois tubos separados contendo cada um 1 pmol/µL de “primer” 

M13 F e outro de M13 R, tampão Seq Mix que contém tampão, 

Taq e dNTPs marcados com substâncias f luorescentes (ABI 

PRISM  Big Dye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction 

Kits, PE Biosystems, U.K) e 4 µL de DNA purif icado. Esta 

mistura foi submetida à desnaturação a 96 °C por 30 segundos, 

seguida de 25 ciclos de amplif icação de 15 segundos a 50 °C e 4 

minutos a 60 °C. O produto amplif icado foi mantido a 4 °C. 

 

No dia seguinte, o DNA amplif icado e com os dNTPs 

marcados foi precipitado usando 50 µL de etanol a 95% mais 2 

µL de acetato de sódio. Após homogeinização em vórtex e 

manutenção em banho de gelo por 10 minutos, este material foi 

centrifugado a 13.000 rpm (centrífuga Sorvall, Super T21, 

Heartfordshire, UK) por 30 minutos, e o DNA precipitado foi 

lavado em etanol a 70% (3 minutos a 13.000 rpm). 

 

O produto seco a temperatura ambiente foi  ressuspenso 

em 3µL de formamida e corante [100 µL de formamida e mais 20 

µL de corante Azul Dextran (SIGMA)] e após aquecimento a 94 

°C por 2 minutos foi aplicado no gel de seqüenciamento. 

 

O gel de seqüenciamento foi preparado com uma mistura 

de 25 g de uréia (SIGMA), 1 g de “mix bed” gel resina (SIGMA), 

7,5 mL de solução de acri lamida/bisacri lamida 40% (Bio-Rad 

Laboratories) e 45 mL de água deionizada, deixado solubil izar 

em agitador magnético e f i l trado em fi l tro Mil l ipore 0,45 µm. 

Posteriormente foi adicionado TBE 10 X (5 mL), acertado o 
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volume para 50 mL e acrescentado 250 µL de persulfato de 

amônio e 22,5 µL de TEMED (SIGMA). Essa mistura foi 

depositada entre os vidros de seqüenciamento e após a 

polimerização (após algumas horas), os produtos da PCR foram 

aplicados no gel, tendo-se o cuidado de aplicar primeiro os 

produtos da PCR “Foward” e depois de decorridos 5 minutos 

(tempo em que ocorre a entrada das amostras no gel), aplicados 

os produtos da PCR “Reverse”. 

 

Para o seqüenciamento foi uti l izado o aparelho ABI - 

Applied Biosystems 373A DNA Sequencer e a corrida foi 

processada uti l izando tampão TBE a 1.250 Volts por 14 horas. 

 

Após a corrida e recuperação dos dados em disquete, as 

seqüências e os cromatogramas foram analisados usando o 

Programa Seq Ed V1 0.3. Os dados brutos F e R foram 

importados para este programa e nele trabalhados, ou seja, 

foram cortados os segmentos que se referiam ao produto 

amplif icado M13, comparadas as seqüências com os 

cromatogramas e ajustadas. Os dados finais foram exportados 

como texto para serem alinhados com outras seqüências 

conhecidas. 

 

Foi usado o programa CLUSTAL W para o alinhamento das 

seqüências e os programas PHYLIP, DNADIST e NEIGHBOR-

JOINING para a construção de árvores f i logenéticas. 
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SSCP (“single strand conformational polymorphism”) 

 

Foi uti l izada a técnica de SSCP (“single strand 

conformational polymorphism”) para averiguar a presença de 

variantes virais de HHV-8 em diferentes espécimes biológicos 

obtidos de um mesmo paciente. Foram empregados na SSCP 

produtos de PCR “nested”, α 32P dCTP e os “primers” internos 

K1-1 /K1-N. 

 

A reação de PCR radioativa uti l izou os mesmos ciclos de 

amplif icação da PCR “nested”. Os produtos obtidos foram 

submetidos a corrida eletroforética em gel de acri lamida 

conforme descrição a seguir: 

 

O equipamento uti l izado para a SSCP foi o aparelho LKB 

(Bromma) 2010 Macrophor Electrophoresis Unit. Os vidros foram 

lavados e secos com etanol absoluto, sendo o vidro do aparelho 

para eletroforese recoberto com uma camada de dimethyl-

dichloro si lane (SIGMA), para evitar aderência do gel. O outro 

vidro foi tratado com uma mistura de ácido acético 10% (600 

µL), γ  methacryloxypropyltr i -metoxysilane (SIGMA) (60 µL) e 

etanol (20 mL). O gel foi preparado com uma mistura de água 

desti lada (51,2 mL), TBE 10X (4,8 mL), glicerol (4 mL), MDE 

acrylamide gel solution for SSCP 2X (FMC Bioproducts Europe, 

Denmark) (20 mL), persulfato de amonio (450 µL) e TEMED (45 

µL) (SIGMA). Após a polimerização da mistura, os produtos da 

PCR radiotiva foram depositados no gel e a corrida eletroforética 

processada em tampão TBE (0,6%) a 2.000 V, 10-15 mA, 14 W, 

em sistema de refrigeração LKB (Bromma) 2219 Multitemp II, 

Thermostatic Circulator, a 15 °C, por 14 a 16 horas. 
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O gel foi exposto ao fi lme de raio X (KODAK) por 14 a 16 

horas a temperatura ambiente e revelado com reagentes 

KODAK. 

 

 

2ª Fase 

 

Parte do material e dos métodos uti l izados na segunda 

etapa deste trabalho fundamentaram-se nos produtos e 

resultados obtidos na 1ª fase de sua execução. Uma nova 

casuística foi acrescentada ao estudo e todas as suas etapas 

foram realizadas pelo Autor da Dissertação junto a seu 

orientador, na Seção de Imunologia do IAL. 

 

A nova amostragem compreendeu 27 espécimes biológicos 

obtidos de 18 pacientes com SK de pele do IIER, colhidos pela 

dermatologista Luisa Keiko Oyafuso para ser uti l izada por 

Elizabeth de los Santos-Fortuna, em sua Tese de Doutorado. 

(Protocolo n. 13/00, aprovado pela Comissão Científ ica (parecer 

n. 44/00) e Comissão de Ética (parecer n. 63/00) do IIER e 

Protocolo 16/01 aprovado pelo IAL. 

 

 

Pesquisa de sítios de restrição enzimática presentes no 

segmento da ORF K1 

 

As seqüências de nucleotídeos dos HHV-8 que 

compuseram a árvore f i logenética foram submetidas ao 

Programa “Lasergene Navigator, Restriction Analysis and 

Mapping” e foi detectada a presença de todos os sít ios de 

restrição enzimática. 
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As 50 seqüências de amostras de DNA/HHV-8 brasileiras 

juntamente às 18 seqüencias de casos de infecção por HHV-8 de 

outros países foram separadas em blocos, de acordo com os 

subtipos obtidos na construção da Árvore Filogenética e, 

realizada uma análise visual superficial dos blocos. 

Posteriormente, foi feita análise minuciosa intra e inter subtipos 

buscando-se: 

 

• Presença de um sít io específico, sempre no mesmo local, 

em todas as seqüências do mesmo subtipo; 

 

• Sít ios de restrição enzimática presentes em um subtipo e 

ausentes em outro. 

 

 

Escolha do suporte para visibilizar produtos de PCR-RFLP 

da ORF K1 

 

Após a determinação teórica do perfi l  de PCR-RFLP 

característico de cada subtipo viral, iniciou-se o estudo do 

material mais adequado para visibi l izar os fragmentos de DNA 

de baixo peso molecular. Para tanto, foram testados géis de 

agarose de concentrações variando entre 1% e 3% (intervalo de 

0,5%) na corrida eletroforética de marcadores de peso molecular 

[DNA Ladder 25 pb e 100 pb (GIBCO/BRL)]. 

 

Os resultados obtidos mostraram a falta de definição de 

bandas dos marcadores de DNA e para melhorar a qualidade foi 

uti l izada agarose 1.000 (GIBCO) nas mesmas concentrações 

anteriormente descritas. Mesmo assim, para fragmentos de baixo 

peso molecular (20 a 30 pb), esse sistema de eletroforese em 

gel de agarose não se mostrou eficiente. 
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Posteriormente, foi uti l izado o sistema de eletroforese em 

gel de poliacri lamida (SDS-PAGE) e, testadas várias 

concentrações de géis. Os resultados preliminares obtidos com 

géis de concentração variando entre 8% e 12,5% (intervalo de 

0,5% de acri lamida) foram animadores e optou-se pelo uso de 

gel a 10% por apresentar melhor definição dos marcadores de 

peso molecular (DNA Ladder de 25 pb e 100 pb, GIBCO/BRL). 

 

 

Digestão enzimática dos produtos de PCR “nested” de ORF 

K1 

 

Os produtos de 48 das 50 PCR “nested” ORF K1  (VR1) dos 

DNA/HHV-8 das amostras brasileiras foram submetidos à 

digestão enzimática seguindo as instruções recomendadas pela 

f irma produtora das enzimas de restrição e de acordo com o 

protocolo adaptado por Adele Caterino-de-Araujo em 1994-1995, 

durante seu Programa de Pós Doutorado no exterior (FAPESP # 

94/1032-0). 

 

Na padronização da PCR-RFLP foram uti l izadas apenas 

quatro enzimas (Taq I, Nsi I, Hinf I e Hae III) (GIBCO/BRL) por 

não se dispor dentre as amostras brasileiras, de isolados de 

HHV-8 do subtipo E. Posteriormente, foi incluída a enzima Mse  I  

na subtipagem de casos novos de infecção HHV-8 de São Paulo. 

 

Resumidamente, para um volume final de 20 µL de reação 

foram uti l izados 2 µL de tampão de enzima, 1 µL de enzima, 5 

µL de produto amplif icado e 12 µL de água DEPC. As misturas 

foram submetidas ao aquecimento em banho-maria (Fanen, São 

Paulo, Br) a 37 ºC para as enzimas Nsi I, Hinf I, Hae III e Mse  I  
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e a 65 ºC em banho-maria com agitação (Haake, Alemanhã) para 

a Taq I,  todas por 3 horas. 

 

 

Quadro C. Quadro i lustrativo das enzimas de restrição 

mostrando sua origem, temperatura e sít io de atuação. 

 

Enzima* Organismo Fonte Temperatura 

de Ação 

Sítio de 

Restrição 

Taq I Thermus 

aquaticus 

65 °C 5’-T↓CGA-3’ 

3’-AGC↑T-5’ 

Ns i  I  Neisseria sicca 37 °C 5’-ATGCA↓T-3’ 

3’-T↑ACGTA-5’ 

Hinf I Haemophilus 

influenzae 

37 °C 5'-G↓ANTC-3’ 

3’-CTNA↑G-5’ 

Hae III Haemophilus 

egyptius 

37 °C 5’-GG↓CC-3’ 

3’-CC↑GG-5’ 

Mse I  

(Tru9 I) 

Micrococcus 

species 

37 °C 5’-T↓TAA-3’ 

3’-AAT↑T-5’ 

 

 

Eletroforese em Gel de Poliacrilamida (SDS-PAGE) 

 

A técnica de eletroforese unidimensional em gel de 

poliacri lamida em sistema descontínuo (SDS-PAGE) foi 

conduzida segundo o método de Laemmli, uti l izando um gel de 

empilhamento a 5% e um gel de separação a 10% (LAEMMLI,  

1970). 

 

Foram aplicados 20 µL de produto digerido e não digerido 

de PCR “nested” ORF K1  acrescido de 2 µL de Orange G em 

cada orifício do gel (sistema Mini Protean II Electrophoresis Cell, 
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Bio-Rad, Hercules, USA e fonte modelo 200, 2.0 da Bio-Rad, 

Hercules, USA). 

 

A corrida eletroforética foi realizada com uma diferença de 

potencial de 80 V para percorrer o gel de empilhamento e o de 

separação. 

 

Dois marcadores de peso molecular foram uti l izados para o 

cálculo do peso molecular dos produtos digeridos e não 

digeridos [DNA Ladder 25 pb e DNA Ladder 100 pb (GIBCO-

BRL)]. 

 

Ao término da corrida, o gel foi corado por 10 minutos a 

temperatura ambiente com solução de brometo de etídio e as 

bandas visibi l izadas sobre luz ultravioleta (Transiluminador UV, 

SIGMA, USA). 

 

As soluções, corantes e tampões uti l izados no presente 

estudo encontram-se no ANEXO A. 
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Resultados 

 

A Figura 1 mostra os vários rendimentos de DNA obtidos por 

meio de técnica de extração com fenol/clorofórmio, ressaltando que 

existe diferença na concentração de DNA, dependendo do tamanho 

do fragmento e do número de células presentes no espécime 

biológico a ser analisado. Em todas as biópsias e CMNs 

analisadas, houve extração de DNA de boa qualidade (confirmada 

pelo perfi l  de corrida no gel de agarose). Nos casos em que foi 

possível extrair DNA de saliva e urina, as amostras que resultaram 

em DNA visível à corrida eletroforética, foram também testadas 

quanto à presença de segmento genômico do HHV-8 (ORF K1  

VR1).  

 

 

                         
 

Figura 1 Amostras representativas do rendimento de DNA 

obtido com a técnica de extração com fenol/clorofórmio, de 

diferentes espécimes biológicos, quando submetidos à eletroforese 

em gel de agarose a 0,8%. As setas indicam a posição do DNA. 

 
← 

 
← 
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A Figura 2 mostra a presença de produto de amplif icação de 

247 pb obtido pela PCR “nested” ORF K1 (VR1) em material de 

biópsias posit ivas para o SK, pelo exame histológico. 
 

                         
 

Figura 2. Amostras representativas do padrão eletroforético 

de produtos de PCR “nested” ORF K1 (VR1) em gel de agarose a 

2,0%. Marcador de peso molecular (DNA Ladder 1Kb, GIBCO, 

BRL). 
 

Com o seqüenciamento de 215 dos 247 pb dos produtos de 

PCR “nested” ORF K1 (VR1) e a análise fi logenética preliminar 

classif icando-os como pertencentes aos subtipos mais 

freqüentemente detectados em todo o mundo (Quadro A e Figura 

A de Casuística, Material e Métodos), teve início à pesquisa de 

sít ios de restrição enzimática. Uma análise superficial dos blocos 

de 50 seqüências brasileiras e 18 de outros países revelou 

semelhança de perfi l  enzimático dentro de cada subtipo viral. As 

amostras representativas destes perfis de restrição enzimática são 

apresentadas nas Figuras 3 a 5 (Seqüências A, B, C, D1, D2, D3 e 

E) e a total idade delas no ANEXO B. 

← 247 pb 

 
← 247 pb 
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Figura 3.  Amostras representativas do perfi l  de restrição 

enzimática das seqüências de nucleotídeos da região ORF K1  

(VR1) de HHV-8 dos subtipos A, B e C, respectivamente.  
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Figura 4.  Amostras representativas do perfi l  de restrição 

enzimática das seqüências de nucleotídeos da região ORF K1  

(VR1) de HHV-8 dos subtipos D1, D2 e D3, respectivamente.  
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Figura 5. Amostra representativa do perfi l  de restrição 

enzimática da seqüência de nucleotídeos da região ORF K1  (VR1) 

de HHV-8 do subtipo E. 
 

Com base nestes perfis foi traçado um primeiro mapa de 

restrição enzimática para a ORF K1 (VR1) que uti l izaria 14 enzimas 

(Figura 6).  

 
Figura 6.  Mapa de restrição enzimática de produto de PCR 

“nested” ORF K1 (VR1) de 215 pb de DNA/HHV-8, usando 14 

enzimas de restrição. 
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No entanto, foi possível constatar que muitos sít ios de 

restrição enzimática (principalmente os presentes nos subtipos A, 

B e C) eram muito próximos e não poderiam ser uti l izados na 

pesquisa. Além disto, a temperatura de ação das enzimas e sua 

disponibil idade no mercado, foram importantes para a escolha 

desses reagentes. 

 

Levando em consideração esses  dados, foram selecionadas 

cinco enzimas que mostraram maior eficiência na discriminação 

dos subtipos virais conhecidos: Taq I, Nsi I, Hinf I, Hae I I I  e Mse I  

(Tru 9 I) (Figura 7) e foi elaborado um painel representativo do 

padrão de PCR-RFLP esperado para cada subtipo viral (Figura 8).  

 
Figura 7.  Mapa de restrição enzimática de produto de PCR 

“nested” ORF K1 (VR1) de 215 pb de DNA/HHV-8, usando cinco 

enzimas de restrição. 



Resultados 

 

90

 
 

 Figura 8. Representação esquemática do perfi l  de restrição 

enzimática característico dos principais subtipos de HHV-8 

conhecidos, usando produtos de PCR “nested” ORF K1 (VR1).  

 

A Figura 9 mostra o perfi l  de restrição enzimática 

predominante obtido com a PCR-RFLP de HHV-8 subtipos A, B e C 

quando submetidos ao SDS-PAGE. Nas colunas 1 e 7 encontram-se 

os marcadores de peso molecular (DNA Ladder de 25 pb e 100 pb) 

e nas colunas 2, 3, 4, 5 e 6 os produtos: não digerido (ND) e 

digeridos pelas Taq I, Nsi I, Hinf  I  e Hae  III, respectivamente. Os 

três casos apresentados mostraram resultados concordantes entre 

o seqüenciamento e a PCR-RFLP, ou seja, presença dos sít ios Taq 
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I  e Nsi I no subtipo A (AP de variante predominante); de Taq I  no 

subtipo C, e de Hinf I  e Hae I I I  no subtipo B (BP de variante 

predominante).  

 

 

                  
     Subtipo Ap                  Subtipo Bp                   Subtipo Cp 

 

Figura 9 . Amostras representativas do perfi l  de RFLP 

característico dos subtipos A, B e C (variantes predominantes) de 

HHV-8 usando produto de PCR “nested” ORF K1  (VR1). M: 

(marcadores de peso molecular - DNA Ladder de 25 pb e 100 pb, 

GIBCO/BRL). 

 

Das 48 amostras brasileiras cujos produtos puderam ser 

analisados pela PCR-RFLP, quatro apresentaram um sít io a mais 

de restrição enzimática em relação ao padrão predominante para o 

subtipo correspondente. Duas pertenciam ao subtipo A (variante AM  

de minoritária) com sít ios para Taq I, Nsi I  e Hae I I I  (BR31 e 

BR41), uma ao subtipo A (variante AM  de minoritária) com sítios 

para Taq I, Nsi I  e Hinf I (BR52mn, Figura 10) e uma ao subtipo B 

(variante BM  minoritária) com sít ios para a Taq I,  Hinf I  e Hae I I I  

(BR34) (Figura 11 ).  

M   ND   Taq   Nsi  Hinf Hae  M  M   ND   Taq   Nsi   Hinf  Hae   M M   ND  Taq  Nsi  Hinf  Hae   M 



Resultados 

 

92

                 
         Br31b                           Br41b                        Br52mn 

 

Figura 10 .  Perfi l  de RFLP obtido de variantes minoritárias do 

subtipo A (AM )  de HHV-8 usando produto de PCR “nested” ORF K1 

(VR1). M: (marcadores de peso molecular - DNA Ladder de 25 pb e 

100 pb, GIBCO/BRL). ND (produto não digerido). 

 

 

 

                             
                                      Br34b 

 

Figura 11 . Perfi l de RFLP obtido de variante minoritária do 

subtipo B (BM) de HHV-8 uti l izando produto de PCR “nested” ORF  

K1  (VR1). M: (marcadores de peso molecular - DNA Ladder de 25 

pb e 100 pb, GIBCO/BRL). ND (produto não digerido).  

 

 

Todos esses sít ios de restrição enzimática vistos por meio de 

PCR-RFLP foram confirmados pelo seqüenciamento [Figuras 12, 

13 e 14,  seqüências BR31b (semelhante a BR41b), BR52mn e 

BR34b].  

  M   ND   Taq    Nsi   Hinf Hae  M    M   ND   Taq   Nsi   Hinf Hae  M M   ND   Taq    Nsi   Hinf   Hae   M  

M    ND    Taq     Nsi   Hinf    Hae   M  
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Figura 12 . Seqüência de nucleotídeos e respectivos sít ios de 

restrição enzimática de DNA/HHV-8 subtipo A (AM )  (BR31b), região 

ORF K1 (VR1), com destaque para a presença de sít io de restrição 

para a enzima Hae III.  

 

 

← 
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Figura 13 . Seqüência de nucleotídeos e respectivos sít ios de 

restrição enzimática de DNA/HHV-8 subtipo A (AM) (BR52mn), 

região ORF K1 (VR1), com destaque para a presença de sít io de 

restrição para a enzima Hinf I . 

 

 

→ 
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Figura 14 . Seqüência de nucleotídeos e respectivos sít ios de 

restrição enzimática de DNA/HHV-8 subtipo B (B M )  (BR34b), região 

ORF K1 (VR1), com destaque para a presença de sít io de restrição 

para a enzima Taq I.  

← 
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É interessante observar que o seqüenciamento de diferentes 

espécimes biológicos de um mesmo paciente possibil i tou a 

detecção de variantes virais (quasiespécies de HHV-8). No entanto, 

as alterações de nucleotídeos responsáveis pela presença de 

quasiespécies de HHV-8 nesses materiais biológicos não 

interferiram nos resultados da PCR-RFLP (Quadro A). Ainda, a 

constatação de um caso de dupla infecção por HHV-8 (paciente 

BR52 que apresentou infecção pelo subtipo C na lesão SK e pelo 

subtipo A no sangue periférico) foi confirmada pela PCR-RFLP. 

Neste caso foram empregadas as técnicas de clonagem, SSCP 

(“single strand conformational polymorphism”) e seqüenciamento de 

20 clones de cada material biológico para comprovação dos 

resultados. 

 

 

 

Os resultados obtidos na SSCP e no seqüenciamento 

confirmaram os previamente detectados com a análise de um único 

clone partindo de material de biópsia e de CMNs do caso BR52. 

Infecção mista pelos subtipos C e A foi detectada por SSCP no 

sangue periférico: houve detecção de duas variantes majoritárias (I 

e II,  cinco clones de cada, uma do subtipo C e outra do subtipo A) 

e mais sete variantes minoritárias, apenas uma do subtipo A 

(variante V). No material de biópsia foi detectado apenas o subtipo 

C com três variantes: uma majoritária (I, 17 clones) e duas 

minoritárias (II, 2 clones e III, 1 clone). A Figura 15  e as Tabelas 1 

e 2  i lustram estes resultados. 
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                       Material de Biópsia 

         
                                        CMNs 

 

Figura 15 . Perfi l  de SSCP obtido com material de PCR 

“cloning” para ORF K1 (VR1) do caso BR52. 

 

  Material de Biópsia CMNs 

Caso   

Região 

 

n.variantes (clones) 

 

n.variantes (clones) 

   

SSCP 

 

Seqüência 

 

SSCP 

 

Seqüência 

      

BR52 ORF K1 5 (20) 3 (20) 11 (20) 9 (20) 

      

 

Tabela 1.  Resultados obtidos com a SSCP e o 

seqüenciamento de nucleotídeos da região ORF K1 (VR1) de 

DNAs/HHV-8 obtidos de material de biópsia e CMNs de paciente 

com dupla infecção por HHV-8 (BR52).  
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Caso Número 

de 

clones 

Número 

de 

variantes 

Número de clones de cada variante 

   I* I I I I I  IV V VI VII VIII  IX 

BR52b 20 3 17 2 1       

BR52mn 20 9 5 5°  3 2 1°  1 1 1 1 

*  Predominante, ° outro subtipo viral 

 

Tabela 2. Resultados obtidos com o seqüenciamento de 

nucleotídeos  da região ORF K1 (VR1) de 20 clones obtidos de 

material de biópsia e CMNs de paciente com dupla infecção por 

HHV-8 (BR52). 

 

 

Com os resultados concordantes obtidos pelas técnicas de 

seqüenciamento e PCR-RFLP passou-se a uti l izar esta técnica na 

subtipagem viral de casos novos de infecção por HHV-8 de São 

Paulo. Nesta etapa foi incluída na digestão dos produtos de PCR 

ORF K1 (VR1) a enzima Mse I  (Tru  9 I) (GIBCO/BRL) capaz de 

discriminar isolados do subtipo E. 

 

 

A análise por meio de PCR-RFLP de 27 espécimes biológicos 

obtidos de 18 pacientes com SK de pele associado à infecção por 

HIV revelou presença de quatro subtipos virais (A, B, C e um 

provável E). 

 

O Quadro 1 mostra os dados epidemiológicos desses 

pacientes, material analisado e o resultado da subtipagem viral.  
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Quadro 1. Dados epidemiológicos, espécimes biológicos anal isados e 

resultados da PCR-RFLP na subt ipagem de HHV-8 de 27 DNAs virais obt idos 

de pacientes com SK-AIDS de pele de São Paulo. 

 

Código  

Amostra 

Diagnóstico Idade/genero/risco/cor-origem 

étnica 

Material Subtipo 

RFLP 

Ref. Número de 

Acesso 

BR60b SK-AIDS 38/M/bissexual/branco-desc Pele C No trabalho  

BR61b SK-AIDS 38/F/heterossexual/branco-desc Pele A No trabalho  

BR68s HIV pos. 31/F/hetero/branco-desc Saliva A No trabalho  

BR71mn HIV pos. 24/M/homo/branco-desc PBMC C No trabalho  

BR73b SK-AIDS 27/M/hetero/desconhecido-desc Pele A No trabalho  

BR73mn   PBMC A No trabalho  

BR73s   Saliva A No trabalho  

BR74b SK-AIDS 28/M/homo/mulato-desc Pele B No trabalho  

BR75b SK-AIDS 28/M/bissexual/branco-desc Pele A No trabalho  

BR76b SK-AIDS 46/M/ desconhecido/branco-desc Pele C No trabalho  

BR76mn   PBMC C No trabalho  

BR76s   Saliva C No trabalho  

BR77b SK-AIDS desconhecido/M/desc-desc Pele C No trabalho  

BR77mn   PBMC C No trabalho  

BR77s   Saliva C No trabalho  

BR78=70 SK-AIDS 32/M/homo/branco-italiano Pele B No trabalho  

BR80b SK-AIDS 34/M/hetero/desconhecido-desc Pele C No trabalho  

BR88b SK-AIDS 27/M/homo/desconhecido-desc Pele A No trabalho  

BR88mn   PBMC A No trabalho  

BR88u   Urina A No trabalho  

BR89b SK-AIDS 28/F/hetero/desconhecido-desc Pele C No trabalho  

BR89u   Urina C No trabalho  

BR91s SK-AIDS 38/M/desconhecido/desc-desc Saliva A No trabalho  

BR92mn SK-AIDS 48/M/bissexual/branco-desc PBMC C No trabalho  

BR99b SK-AIDS 60/M/bissexual/branco Pele A No trabalho  

BR100b SK-AIDS 23/F/hetero/desconhecido Pele A No trabalho  

BR101b† SK-AIDS 47/M/bissexual/branco Pele E No trabalho  

BCBL-1 PEL  Linhagem A3/IC Lagunoff,99 U 86667 

 
b (biópsia) ,  s  (sal iva) ,  mn (célu las mononucleares) ,  u (ur ina) ,  PBMC (célu las 
mononucleares do sangue per i fér ico) .  † óbito. 
M (mascul ino) ,  F ( feminino).  
 

Foram detectados oito pacientes com HHV-8 do subtipo A: 

seis pertencentes a variante P e um a variante M (BR91s, 

semelhante ao BR52mn) e mais outra variante minoritária 
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característica do subgrupo A3 também foi encontrada (caso BR88 

semelhante a BCBL-1, Figura 16). 

 

                               

            BR88                                                      BCBL-1 

 

Figura 16.  Perfi l de RFLP obtido de variante minoritária do 

subtipo A (AM ) de HHV-8 usando produto de PCR “nested” ORF K1 

(VR1). M: (marcadores de peso molecular - DNA Ladder de 25 pb e 

100 pb, GIBCO BRL). ND (produto não digerido). 
 

O subtipo B foi encontrado em dois casos, ambos da variante 

P, e o subtipo C em sete casos. Interessante foi o achado de um 

caso de provável infecção por HHV-8 do subtipo E (BR 101). Este 

isolado diferiu dos dois anteriormente descritos na l i teratura pela 

ausência de sít io de restrição para a enzima Nsi I  (Figura 17 ). Este 

paciente apresentava SK-AIDS disseminado, resistente a 

quimioterapia.  
 

                           

                                     BR101 

 

Figura 17. Perfi l  de RFLP obtido de uma variante, de 

provável subtipo E de HHV-8, usando produto de PCR “nested” 

ORF K1 (VR1).  M: (marcador de peso molecular - DNA Ladder de 

25 pb, GIBCO BRL). ND (produto não digerido). 

M    ND   Taq    Nsi   Hinf  Hae  Mse  M     M    ND   Taq    Nsi  Hinf  Hae  Mse  M 

 M     ND    Taq    Nsi   Hinf  Hae  Mse   M 
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Com esta nova casuística foi possível traçar um outro mapa 

de restrição enzimática que contempla todos os isolados brasileiros 

e os recentemente descritos na l i teratura (Figura 18), calcular o 

tamanho dos produtos de digestão enzimática (Quadro 2 ) e 

elaborar um novo painel de RFLP (Figura 19). 
 

          

 

Figura 18 . Mapa de restrição enzimática de produto de PCR 

“nested” ORF K1 (VR1) de DNA/HHV-8 obtido de casos de São 

Paulo e de casos descritos na l i teratura (variantes virais 

predominantes e minoritárias), usando cinco enzimas de restrição.  
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Quadro 2. Tamanho esperado dos fragmentos de DNA de 

produtos de PCR “nested” ORF K1 (VR1), de 247 pb, de acordo 

com os subtipos e variantes de HHV-8 conhecidas, quando 

submetidos à digestão com as enzimas de restrição: Taq I ,  Nsi  I ,  

Hinf  I, Hae I I I  e Mse I.  

 

 

Subtipo 

(variante) 

Taq I Nsi I Hinf I Hae III Mse I 

AP 158/89 203/44 247 247 247 

AM 158/89 203/44 247 149/98 247 

AM 158/89 203/44 147/100 247 247 

AM (A3) 158/89 247 203/44 247 247 

BP 247 247 173/74 156/91 247 

BM 130/117 247 173/74 156/91 247 

BM (B2) 247 247 173/74 155/92 131/116 

BM (B3) 166/81 247 168/79 247 131/116 

C 158/89 247 247 247 247 

D1 161/86 203/44 173/74 153/94 247 

D2 247 203/44 143/74/30 247 247 

D3 161/86 203/44 147/100 149/98 247 

EP 105/86/56 203/44 247 247 145/102 

EM 105/86/56 247 247 247 145/102 

Hok 1 142/115 174/73 126/121 154/93 100/87/40/20 

Hok 2 153/94 195/52 155/92 133/114 139/59/49 

 

(Seqüências Hok 1 e Hok 2 de acordo com MENG et al . ,  2001).  
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Figura 19 .  Representação esquemática do perfi l  de restrição 

enzimática da maioria dos subtipos de HHV-8 conhecidos 

(variantes virais predominantes e minoritárias), usando produtos de 

PCR “nested” ORF K1 (VR1). 

(Seqüências Hok 1 e Hok 2 de acordo com MENG et al . ,  2001) . 
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A totalidade dos casos de infecção HHV-8 identif icados em 

São Paulo e analisados por RFLP encontra -se nas Figuras 20-21. 

 
BR2b                                            BR2mn                                   BR3s                                         BR6mn 

             
                          Subtipo A                                Subtipo A                                Subtipo C                                    Subtipo A 
 
BR7b                                           BR7mn                                   BR8b                                          BR9b 

             
                          Subtipo C                                Subtipo C                                Subtipo C                                   Subtipo C 
 
BR9mn                                        BR10b                                     BR12b                                      BR14b 

             
                          Subtipo C                               Subtipo C                                 Subtipo B                                  Subtipo C 
 
BR14mn                                      BR14s                                     BR15b                                      BR16b 

             
                          Subtipo C                               Subtipo C                                 Subtipo C                                   Subtipo C 
 
BR17b                                         BR18mn                                 BR20s                                       BR22s 

             
                         Subtipo B                                 Subtipo C                                 Subtipo C                                  Subtipo A 
 
BR22mn                                      BR22u                                     BR23s                                      BR24b 

             
                         Subtipo A                                Subtipo A                                   Subtipo A                                  Subtipo C 

M  ND  Taq  Nsi Hinf Hae  M  ND Taq Nsi Hinf Hae M M  ND Taq Nsi Hinf Hae M M ND Taq Nsi Hinf Hae M 
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BR26b                                         BR26mn                                    BR27s                                      BR28b 

             
                          Subtipo B                                  Subtipo B                                   Subtipo C                                 Subtipo C 
 
BR29b                                         BR30b                                      BR31b                                     BR32b 

             
                         Subtipo B                                     Subtipo A                                Subtipo A                                  Subtipo B 
 
BR34b                                        BR38b                                      BR38mn                                   BR40b 

             
                      Subtipo B                                      Subtipo B                                  Subtipo B                               Subtipo A 
 
BR41b                                        BR42b                                         BR42mn                                  BR48b 

             
                       Subtipo A                                        Subtipo A                                  Subtipo A                             Subtipo B 
 
BR49b                                        BR50b                                        BR50s                                      BR51b 

             
                        Subtipo A                                    Subtipo C                                   Subtipo C                                Subtipo C 
 
BR52b                                          BR52mn                                    BR58s                                     BCBL-1 

             
                          Subtipo C                                    Subtipo A                                Subtipo A                                Subtipo A 
 

Figura 20. Perfi l  de RFLP obtido no SDS-PAGE com 48 DNA/HHV-

8 de São Paulo uti l izados na RFLP e no seqüenciamento gênico, 

usando produto de PCR “nested” ORF K1 (VR1). Colunas 1 e 7: 

  M  ND Taq Nsi Hinf Hae  

 
M  ND Taq Nsi  Hinf Hae M 
 

M  ND Taq Nsi Hinf Hae M     M  ND  Taq Nsi Hinf Hae  
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marcadores de peso molecular (DNA Ladder de 25 pb e 100 pb); 

colunas 2 a 6 os produtos não digeridos (ND) e digeridos pelas 

enzimas Taq I, Nsi I, Hinf  I, e Hae  III, respectivamente.  

 
 
BR60b                                                         BR61b                                                       BR68s 

         
                                           Subtipo C                                              Subtipo A                                                  Subtipo A 
 
BR71mn                                                      BR73b                                                      BR73mn 

         
                                           Subtipo C                                               Subtipo A                                                Subtipo A 
 
BR73s                                                         BR74b                                                        BR75b 

         
                                           Subtipo A                                                Subtipo B                                                Subtipo A 
 
BR76b                                                         BR76mn                                                   BR76s 

         
                                          Subtipo C                                                Subtipo C                                                 Subtipo C 
 
BR77b                                                         BR77mn                                                  BR77s 

         
                                          Subtipo C                                               Subtipo C                                                 Subtipo C 

M     ND    Taq    Nsi   Hinf   Hae    M M    ND    Taq   Nsi  Hinf  Hae  Mse  M  M    ND    Taq   Nsi    Hinf  Hae     M 
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BR78b                                                          BR80b                                                    BR88b 

         
                                           Subtipo B                                               Subtipo C                                                 Subtipo A 
 
BR88mn                                                     BR88u                                                     BR89b 

         
                                           Subtipo A                                              Subtipo A                                                   Subtipo C 
 
BR89u                                                        BR91s                                                     BR92mn 

         
                                          Subtipo C                                               Subtipo A                                                    Subtipo C 
 
BR99b                                                        BR100b                                                    BR101b 

         
                                          Subtipo A                                               Subtipo A                                                   Subtipo E 

 
 

Figura 21. Perfi l  de RFLP obtido com 27 DNA/HHV-8 de 18 

casos de São Paulo, usando produto de PCR “nested” ORF K1  

(VR1) submetido ao SDS-PAGE. Nas colunas 1 e 8 encontram-se 

os marcadores de DNA (DNA Ladder de 25 pb e 100 pb) e nas 

colunas 2 a 7 os produtos não digeridos (ND) e digeridos pelas 

enzimas Taq I, Nsi I, Hinf  I, Hae I I I  e Mse I, respectivamente.  

 

M    ND    Taq   Nsi   Hinf  Hae   Mse  M   M    ND   Taq   Nsi  Hinf  Hae  Mse  M    M    ND    Taq       Nsi     Hinf     Hae  
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Concluindo, dos 54 casos de infecção por HHV-8 de São 

Paulo (36 casos estudados na 1ª etapa deste trabalho cujos 50 

produtos de PCR “nested” ORF K1 (VR1) puderam ser analisados 

por seqüênciamento gênico e 48 por RFLP, aliados aos 18 casos 

da 2ª etapa do trabalho cujos 27 produtos de PCR “nested” ORF K1 

(VR1) foram testados apenas pela RFLP), foi possível identif icar 

infecção por HHV-8 dos subtipos: 

 

ü A (20 pacientes), 

ü B (10 pacientes), 

ü C (24 pacientes), 

ü E  (um paciente).  

 

Há que se ressaltar que nesta casuística houve a detecção de 

dupla infecção por HHV-8 dos subtipos A e C, em um paciente. 

 

Mais ainda, quarenta e sete dos 54 pacientes mostraram 

estar infectados por HHV-8 pertencentes a subtipos e a variantes 

virais predominantes em outras partes do mundo (A P,  BP e CP) .  

Apenas sete pacientes apresentaram DNA/HHV-8 com perf i l  de 

RFLP condizente com variantes minoritárias de HHV-8: •  cinco do 

subtipo A, • uma do subtipo B e • um provável subtipo E. 
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Discussão 

 

Antes da epidemia de AIDS o SK era considerado uma 

doença benigna, relativamente rara, cujas lesões l imitavam-se à 

pele das mãos e dos pés e cuja morbidade se restringia à dor 

em locais com edema. Esta forma da doença f icou conhecida 

como SK clássico e era encontrada em homens idosos, de 

origem do mediterrâneo e de ascendência judaica. 

 

Diversamente do que vinha sendo observado no SK 

clássico, o SK endêmico surgiu na população de crianças e 

adultos jovens da África, região do sub-Sahara, e nesses 

indivíduos se manifestou como linfadenopatia e lesões de pele 

de pior prognóstico. Já o SK iatrogênico foi registrado após o 

uso de drogas imunossupressoras, principalmente em pacientes 

receptores de transplante renal e neles, as lesões l imitaram-se à 

pele e à mucosa oral, regredindo após a diminuição e/ou 

interrupção da terapia imunossupressora (FOREMAN, 2000). 

 

A forma epidêmica do SK foi relatada pela primeira vez em 

1981 por dermatologistas da cidade de Nova Iorque e São 

Francisco, EUA, que encontraram lesões cutâneas de SK em 

adultos jovens, homossexuais masculinos, aparentemente sadios 

(ANON, 1981). O SK associado à infecção por HIV-1 é a forma 

mais agressiva da doença, disseminada e resistente a 

tratamento. As lesões se espalham pela pele e órgãos internos e 

conferem um mau prognóstico ao paciente. 

 

Com o aumento no número de casos de AIDS em todo o 

mundo, o SK passou a ser a neoplasia mais comum no indivíduo 

infectado pelo HIV e f icou conhecido como doença definidora de 

AIDS. Desde 1980 até meados da década de 90, cerca de 12% 



Discussão 110

dos casos de SK-AIDS foram a óbito em decorrência de 

complicações relacionadas ao SK e os casos restantes sofreram 

as conseqüências de sua morbidade. 

 

A incidência desta forma de SK diminuiu com o advento da 

terapia HAART (“highly active anti -retroviral therapy”). No 

entanto, existe falha terapêutica em 50% dos pacientes tratados 

e são descritos casos de SK recorrente ou progressão de SK já 

instalado mesmo em casos com carga viral de HIV não 

detectável (LEVINE & FEIGEL, 2000; DEEKS et al. ,  1999; 

BOWER et al., 1999 apud FOREMAN, 2000). 

 

Apesar do Ministério da Saúde do Brasil ter documentado 

nos últ imos anos uma queda no número de casos notif icados de 

SK-AIDS, que passou de 17,8% (dados de 1980-1984) a 13,1% 

(1985-1987) e f inalmente a 4,2% (dados de 1988-2000), esta 

doença continua preocupando as autoridades e os médicos, 

devido à sua alta morbidade (BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2000). 

 

A experiência do IAL junto a um hospital de infectologia e 

referência em AIDS de São Paulo (IIER) corrobora os dados da 

l i teratura e os do Ministério da Saúde e, ainda, mostra a queda 

no número de casos de SK-AIDS que passou de 20% do início da 

epidemia AIDS (década de 80) para 2% em 2000 (CATERINO-

DE-ARAUJO et al . ,  2000). Essa redução no número de casos de 

SK em São Paulo e no Brasil pode ter t ido como causa a 

introdução de terapia anti -retroviral no país; no início (1994) 

com inibidores da transcriptase reversa e a partir de 1996, 

também com inibidores de proteases. Esses medicamentos 

conhecidos como HAART ou “coquetel” inibem a replicação do 

HIV e conseqüentemente preservam o sistema imunológico 
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(LEBBÉ et al., 1998, DE MELITO et al ., 1999, MIHALCEA et 

al.,1999, REZZA et al. 2000, LEÃO et al., 2001). Além disto, não 

pode ser descartada como causa da redução do número de 

casos de SK-AIDS, a maior conscientização das categorias t idas 

como de risco para adquirir o HIV [homens que fazem sexo com 

homens (HSH), por exemplo], que passaram a adotar medidas de 

prevenção mais eficientes, para evitar a transmissão e a 

aquisição de novos agentes infecciosos. 

 

Apesar da descoberta e do acesso aos medicamentos anti -

retrovirais e do controle aparente da disseminação da AIDS em 

vários países como nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa 

ocidental, em outros como nos países social istas do leste 

europeu, na Ásia e na África, onde a AIDS se encontra em 

expansão e onde a terapia HAART não é de fácil  acesso, o SK-

AIDS continuará sendo motivo de preocupação das autoridades 

da área da saúde (GERAMINEJAD et al. ,  2002). 

 

Nesses locais, além de alguns deles serem regiões 

endêmicas de infecção por HHV-8, conseqüentemente com alta 

incidência de SK como nos países da África Central e do Sul, os 

poucos recursos f inanceiros aliados às precárias condições de 

saúde e a problemas sócio-econômicos, culturais e sanitários, 

favorecem o aumento do número de casos de SK-AIDS 

(GERAMINEJAD et al., 2002), sem contar com fatores genéticos 

do hospedeiro (PLANCOULAINE et al ., 2003) e quem sabe, até 

mesmo, do parasita. 

 

Na África, por exemplo, onde o HHV-8 é endêmico, as 

formas endêmica e epidêmica de SK respondem por um 

contingente enorme de casos em crianças e adultos jovens que 

sofrem as dores e o preconceito da doença. São comuns as 
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lesões localizadas nos olhos, orelhas, lábios, face e genitália 

(AMIR et al., 2001) e casos graves de envolvimento de mucosa 

oral, nasal e anal (CATERINO-DE-ARAUJO, 2000, comunicação 

pessoal de relatos feitos durante a participação em mesa de SK, 

na XIII International AIDS Conference, em Durban, África do Sul, 

2000). Em populações de alguns países da Ásia e do Pacífico 

(China, Índia, Nepal, Tailândia, Camboja, Papua Nova Guiné) 

juntamente com os do leste europeu (Federação Russa, Estônia, 

Ucrânia) onde a AIDS se encontra em expansão (UNAIDS, 

2002), em que em alguns deles foram detectados casos de 

infecção por HHV-8 (LACOSTE et al., 2000, MENG et al. ,  2001, 

ZONG et al.,  2002), certamente o SK-AIDS será um problema a 

ser enfrentado. 

 

Ainda, nos centros de hemodiálise e nas fi las de 

transplantes de órgãos a infecção por HHV-8 deve ser 

pesquisada para se evitar o SK iatrogênico (PENN, 1997, 

FOREMAN et al.1998). 

 

No Brasil, pelo fato de se desconhecer a prevalência dessa 

infecção na população geral, a sorologia para o HHV-8 não 

consta da l ista de testes obrigatórios realizados na tr iagem dos 

bancos de sangue e de doadores de órgãos. 

 

Desde 1995, a Seção de Imunologia do IAL tem 

desenvolvido estudos relacionados à infecção por HHV-8. Foram 

implantadas e uti l izadas técnicas sorológicas para a pesquisa de 

anticorpos anti -HHV-8 (CARBONE et al, 2001, 2002; CARBONE, 

2002; CATERINO-DE-ARAUJO  et al, 1999; 2000a; 2002c; 2003; 

CATERINO-DE-ARAUJO & CIBELLA, 2003) e de biologia 

molecular para pesquisa de segmentos genômicos do HHV-8. 

Primeiramente foi implantada a técnica de PCR para pesquisa de 
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segmento da ORF 26 e posteriormente para outras regiões do 

genoma do HHV-8, incluindo a ORF K1  (CATERINO-DE-

ARAUJO, 1998, CATERINO-DE-ARAUJO  et al,  1997, 2000b; 

RODRIGUES, 2000). Esta região ORF K1  tem sido uti l izada por 

vários pesquisadores para estudos epidemiológicos e 

f i logenéticos (COOK  et al., 1999; MENG et al., 2001; ZONG et 

al.,  1999, 2002). 

 

Com vistas a determinar os subtipos de HHV-8 que 

circulam em São Paulo em população infectada pelo HIV, com e 

sem SK, e verif icar se há associação entre o subtipo viral e a 

cor/raça e/ou origem étnica e ao comportamento de risco 

epidemiológico para adquirir o HIV, foi realizada a primeira 

etapa do presente trabalho. 

 

Usando a pesquisa de segmento ORF K1  do genoma de 

HHV-8 que contém a região VR1, foi realizado o seqüenciamento 

de produtos de PCR “nested” ORF K1 , após clonagem.  

 

Foram analisados vários espécimes biológicos obtidos de 

indivíduos infectados pelo HIV/AIDS do IIER com e sem SK: 

biópsia de lesão SK confirmada por análise histológica, sangue, 

sal iva e urina. 

 

A técnica uti l izada para a extração de DNA dos vários 

espécimes biológicos foi a de fenol/clorofórmio, por mostrar 

maior rendimento em relação ao emprego de “kits” comerciais 

(CATERINO-DE-ARAUJO, observação pessoal) (Figura 1). 

 

Para a amplif icação da região ORF K1  (VR1) foi usado 

protocolo do PHLS de Londres otimizado para as amostras 

brasileiras com o “kit” Stratagene, La Jolla, CA. Os casos que 
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resultaram PCR “nested” negativos foram re-testados usando 

maiores concentrações de DNA. Estas medidas reduziram o 

número de casos PCR falso-negativos (dados não apresentados, 

Figura 2). 

 

Devido à alta variabil idade da região a ser seqüenciada, foi 

decidido uti l izar clonagem de produto de PCR “nested” usando 

vetor TOPO (Invitrogens TOPO PCR Product Cloning  Kit), que 

contém região genômica M13 próxima ao inserto e que permite o 

emprego de “primers” universais M13F e M13R no 

seqüenciamento. Esta estratégia de clonagem, usada também 

por LACOSTE et al.  em 2000,  aumentou o número de produtos 

de amplif icação seqüenciáveis e diminuiu possíveis erros de 

classif icação e interpretação de resultados. 

 

As seqüências de DNA/HHV-8 brasileiras assim obtidas 

foram alinhadas com seqüências depositadas no GenBank e 

construída uma árvore f i logenética para a classif icação dos 

subtipos virais presentes nesses pacientes (Figura A da 

Casuística, Material e Métodos). Ficou evidente que os três 

subtipos virais mais freqüentes em todo o mundo (A, B e C) 

circulam em pacientes infectados pelo HIV de São Paulo e que 

não houve seleção de um subtipo viral nesta população, mesmo 

com a introdução de terapia anti-retroviral no Brasil. 

 

Ainda, foram detectadas variantes virais (quasiespécies) 

de HHV-8 em um mesmo paciente e dupla infecção por HHV-8, 

em um caso (BR 52). Cinqüenta seqüências de DNA/HHV-8 

brasileiras foram comparadas com 18 seqüências depositadas no 

Genbank; 33 resultaram diferentes seqüenciamentos e foram 

aceitas pelo mencionado banco de dados (número de acesso no 

Quadro A em Casuística, Material e Métodos). 
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É interessante salientar que até a data de encaminhamento 

das seqüências, apenas 196 seqüências de HHV-8 haviam sido 

depositadas no GenBank, o que mostra importante contribuição 

das amostras brasileiras para com este banco de genes. Essas 

seqüências também aparecem em outros dois bancos de dados 

(EMBL estabelecido pelo European Molecular Biology 

Laboratory, mantido pelo European Bioinformatics Institute 

(EBI), Hinxton, Cambridge, UK e no DNA Data Bank of Japan 

(DDBJ), Mishima, Japan). 

 

Embora a maioria dos pacientes que compôs a casuística 

pertencesse ao grupo homossexual/bissexual masculino (23/36 

pacientes), não foi observada a associação entre um subtipo de 

HHV-8 e uma determinada categoria de risco para adquirir o HIV 

(Tabela C1 ,  Anexo C), tampouco a associação com a cor/raça 

e/ou a origem étnica do paciente (Tabela C2 , Anexo C). 

 

Esse dado contrasta com a maioria dos trabalhos 

realizados com amostras biológicas de pacientes de outras 

regiões geográficas que mostraram haver associação entre 

subtipo viral e a origem étnica dos pacientes (COOK et al. ,  1999, 

LACOSTE et al., 2000, MENG et al., 2001, ZONG et al., 1999, 

2002). Por exemplo, tem sido detectado grande número de casos 

de infecção por HHV-8 do subtipo B e do subtipo A (subgrupo 

A5) em pacientes africanos e/ou de origem africana em todas as 

partes do mundo (MENG et al., 1999, PLANCOULAINE et al. ,  

2000, COOK et al., 2002, ZONG et al., 2002). 

 

No entanto, há que se ressaltar que a via de infecção por 

HHV-8 nas regiões endêmicas e em populações isoladas deve 

ser diferente da via de infecção da população com HIV/AIDS. 
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Naquelas populações, a saliva parece ser o veículo de 

transmissão viral pelo contato famil iar, havendo predomínio de 

poucos subtipos virais (BOURBOULIA et al., 1998, BIGGAR et 

al., 2000, CATTANI et al., 2000, REZZA et al. ,  2000, WHITBY et 

al., 2000, MENG et al. ,  2001; COOK et al. ,  2002). Ainda, as 

cepas minoritárias de HHV-8 foram detectadas em grupos 

isolados, onde não houve miscigenação de raças, como nos 

habitantes das i lhas do Pacífico (Nova Zelândia), na população 

de ameríndios da Amazônia (norte do Brasil) e na população 

aborígena de Hokkaido (norte do Japão). Nessas populações 

foram encontrados, respectivamente, HHV-8 dos subtipos D1 a 

D3, E1 e E2 e Hok 1 e Hok 2 (ZONG et al., 1999; BIGGAR et al. ,  

2000; MENG et al.,  2001). 

 

Já os pacientes com HIV/AIDS freqüentemente se infectam 

pela via sexual e nesse caso parece não haver preferência de 

transmissão de um subtipo específico de HHV-8 (MENG et al. ,  

2001; COOK et al., 2002; ZONG et al.,  2002). 

 

Na 1a etapa do presente trabalho foram avaliados 36 

pacientes: 12 mostraram infecção por HHV-8 do subtipo A, oito 

pelo subtipo B e 17 pelo subtipo C, sendo um caso de dupla 

infecção por HHV-8 dos subtipos A e C (Quadro A de 

Casuística, Material e Métodos e Tabela C1 ,  Anexo C). COOK et 

al., 2002 também encontraram um caso de dupla infecção por 

HHV-8 dos subtipos A4 e B1 em um paciente com SK do Malawi. 

 

Maria Cláudia do Nascimento em sua Tese de Doutorado 

descreveu a associação estatisticamente signif icante entre 

infecção por HHV-8 do subtipo C e o comportamento 

heterossexual em população com SK/AIDS de São Paulo 

(NASCIMENTO, 2003). A pesquisadora analisou a casuística do 
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mesmo hospital em que foram coletadas as amostras biológicas 

do presente trabalho. Curiosamente, os resultados foram 

discordantes quanto a este parâmetro e vários fatores podem ter 

contribuído para isto, como por exemplo: 

 

Na 1ª fase deste trabalho foram usados espécimes 

biológicos de pacientes com SK-AIDS de mucosa, enquanto 

NASCIMENTO empregou quase que exclusivamente material de 

biópsia de pele. Haveria uma seleção de variantes virais de 

maior poder de penetração (agressividade) em casos de SK-

AIDS de mucosa em relação aos casos de SK-AIDS de pele? 

 

Houve diferença na metodologia empregada nos dois 

estudos. No trabalho de NASCIMENTO foram submetidos à 

biópsia 60 pacientes, sendo colhidas 64 amostras para serem 

avaliadas quanto à presença de DNA/HHV-8. Destas, 57 (89%) 

resultaram em DNA de boa qualidade (PCR posit iva para β-

actina) e 46/57 (80,7%) em PCR ORF K1  posit iva (38 amostras 

para VR1, 34 amostras para VR2 e 26 amostras para ambas as 

regiões da ORF K1  do genoma viral). Apenas 37 dos 46 produtos 

amplif icados foram seqüenciados e estes pertenciam a 33 

pacientes. Portanto, a baixa sensibil idade da PCR ORF K1 e do 

seqüenciamento subseqüente dos casos analisados por 

NASCIMENTO, 2003 pode ter contribuído para a diferença de 

resultados obtidos. Além disto, foi usado “kit” comercial para a 

extração de DNA, um protocolo apenas de PCR e finalmente o 

seqüenciamento direto dos produtos de PCR e PCR “nested”  

ORF K1 . Assim, não pode ser descartada a possibil idade de uma 

seleção de variantes virais de seqüenciamento mais fácil no 

trabalho de NASCIMENTO em relação ao presente trabalho. 
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Corroborando esta hipótese, foi observado que algumas 

variantes virais que circulam em São Paulo são diferentes das 

descritas na l i teratura e podem apresentar alterações de 

nucleotídeos na região de pareamento dos “primers”, o que 

impede sua amplif icação (CATERINO-DE-ARAUJO, comunicação 

pessoal). 

 

O mesmo foi descrito por FOREMAN et al. ,  1998 quando 

analisaram material de biópsia de casos de SK iatrogênico da 

Arábia Saudita e identif icaram alterações de nucleotídeos em 

regiões de pareamento dos “primers”. Nestes casos, condições 

de PCR de maior estringência e uti l ização de conjuntos variados 

de “primers” poderiam solucionar o problema. 

 

De fato, COOK et al. ,  1999 apresentaram uma l ista de 

conjunto de “primers” uti l izados na pesquisa de segmento ORF 

K1  de HHV-8 de vários subtipos e ressal taram que no continente 

africano, o uso de outro conjunto de “primers” diferente dos 

conjuntos uti l izados na Europa, foi o ideal para pesquisa de 

HHV-8 do subtipo B. Igualmente, MENG et al., 2001 tiveram que 

usar outros “primers” para amplif icar um segmento menor da 

ORF K1  em alguns isolados de HHV-8 do Japão, Kuwait e 

Argentina, cujos DNAs não foram previamente amplif icados com 

“primers” específicos da região completa da ORF K1 . 

 

Portanto, diferenças no material de biópsia (pele ou 

mucosa) e de metodologia do trabalho de NASCIMENTO em 

relação ao presente trabalho, aliados ao dado questionável 

sobre comportamento de risco, tornam esses achados sujeitos a 

considerações. Por exemplo, não foi informado que tipo de 

questionário foi aplicado aos doentes e tampouco quem os 

aplicou. Pelo pequeno número de casos e conseqüentemente 
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pelo amplo intervalo de confiança na análise estatística dos 

resultados obtidos, seria mais prudente enunciar que há uma 

tendência do subtipo C em estar presente nos pacientes com 

comportamento de risco heterossexual para adquirir o HIV. 

 

Na 1a etapa deste trabalho os dados clínico-

epidemiológicos dos pacientes foram obtidos por Eliana 

Rodrigues, citados em sua Tese de Doutorado (RODRIGUES, 

2000). A autora, em informação pessoal, revelou dificuldade na 

obtenção do dado verdadeiro sobre risco epidemiológico e 

confessou que por várias vezes encontrou anotado no prontuário 

dos pacientes o comportamento de risco heterossexual diferente 

do comportamento homossexual/bissexual relatado durante a 

entrevista. Portanto, os resultados obtidos por NASCIMENTO 

devem ser analisados com cautela. 

 

Ao contrário do que ocorreu com o comportamento sexual, 

ambos os estudos mostraram falta de associação entre um 

subtipo viral e a cor/raça e/ou a origem étnica dos pacientes. O 

subtipo B não se restringiu a população negra ou de origem 

africana, sendo inclusive detectado no presente trabalho em um 

paciente da raça amarela (caso BR 48, Quadro A da Casuística, 

Material e Métodos, Tabela C2 , Anexo C). 

 

Diversamente do relatado por NASCIMENTO, 2003, que 

encontrou dois casos de infecção por HHV-8 do subtipo A, 

variante A5 característica da população africana (COOK et al., 

2002), no presente trabalho nenhum caso de infecção por HHV-8 

do t ipo A5 foi detectado. 

 

Há que se aumentar o número de amostras a serem 

analisadas para se determinar com segurança o subtipo viral 
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prevalente nos casos de SK-AIDS de São Paulo. Numa análise 

superficial parece não haver seleção de um determinado subtipo 

viral na população infectada pelo HIV, mesmo com a introdução 

de terapia HAART no Brasil. 

 

Em estudo prévio conduzido no IAL, que avaliou 

parâmetros clínicos e histológicos das lesões SK, foi observada 

uma tendência à maior agressividade do tumor nos pacientes 

infectados por HHV-8 dos subtipos B e C (CATERINO-DE-

ARAUJO et al. ,  2001). NASCIMENTO, 2003 também encontrou 

maior número de lesões SK em pacientes infectados pelo subtipo 

C e na análise global maior número de casos de SK cutâneo por 

HHV-8 do subtipo A. 

 

Com vistas a acrescentar informações sobre os subtipos de 

HHV-8 que circulam em São Paulo e correlacioná-los com outros 

parâmetros de importância clínico-epidemiológica foi idealizada 

a 2ª parte deste trabalho e a Dissertação de Mestrado 

propriamente dita. Os objetivos foram simplif icar e diminuir o 

custo da técnica de seqüenciamento uti l izada na subtipagem de 

HHV-8, introduzindo outra técnica mais simples, de menor custo 

e de fácil execução. 

 

Tomando como base os trabalhos de GAO et al., 1999 , que 

numa primeira etapa identif icaram produtos de PCR ORF 73  de 

tamanhos variados em isolados clínicos e l inhagens celulares 

infectadas pelo HHV-8 e, posteriormente, por técnica de PCR-

RFLP os padrões diferentes de clivagem de fragmentos de DNA 

desta região genômica do HHV-8 (ZHANG et al. ,  2000), surgiu 

uma idéia de se uti l izar metodologia semelhante para a pesquisa 

de sít ios de restrição enzimática em produtos de PCR “nested” 
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ORF K1  (VR1), os mesmos produtos uti l izados no 

seqüenciamento e na subtipagem do HHV-8. 

 

Após o seqüenciamento de 50 DNA/HHV-8 obtidos de 

espécimes biológicos de pacientes de São Paulo, foi possível 

identif icar sít ios de restrição enzimática semelhantes intra-

subtipos virais, e diferentes entre subtipos. 

 

A constatação teórica de que era possível se uti l izar 

enzimas de restrição para dist inguir subtipos virais (Figuras 3 a 

5) e a construção posterior de mapas de restrição enzimática, 

primeiro com 14 enzimas e, posteriormente, com apenas 5 

enzimas de restrição (Figuras 6 e 7), tornou possível traçar um 

perfi l  de RFLP esperado para cada subtipo viral conhecido 

(Figura 8). Porém, surgiu a dif iculdade de se encontrar um 

sistema capaz de discriminar fragmentos de baixo PM (20 a 30 

pb). 

 

Com a experiência adquirida pela orientadora desta 

Dissertação em Londres, que observou a uti l ização de um mini 

gel comercial para separar e identif icar produtos de digestão 

enzimática de fragmentos de DNA do vírus da hepatite B (HBV) 

(fragmentos partindo de 20 pb) usando um gel comercial 

denominado Spreadex™ EL 300 Wide mini S-100 gels (Elchrom 

Scientif ic AG, Gewerbestr, Switzerland) e o corante SYBR green, 

al iada à experiência acumulada na Seção de Imunologia do IAL 

na técnica de SDS-PAGE para determinar perfi l  protéico de 

microrganismos, a pesquisadora teve a idéia de uti l izar o 

sistema de SDS-PAGE e a coloração com brometo de etídio, 

como materiais alternativos aos materiais importados para 

genotipagem de HBV. 
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A idéia foi testada usando na corrida eletroforética os 

marcadores de DNA de baixo PM (DNA Ladder de 25 pb e 100 

pb, GIBCO-BRL). Os resultados prel iminares obtidos foram 

animadores e, posteriormente, o sistema SDS-PAGE foi 

empregado com produtos de digestão enzimática da PCR-RFLP 

ORF K1  (VR1). 

 

Os resultados obtidos com a RFLP foram 100% 

concordantes com os do seqüenciamento, inclusive na detecção 

de variantes minoritárias de HHV-8 (Figuras 9 a  11). Ainda, a 

presença de sít ios adicionais aos que caracterizam os HHV-8 

dos subtipos A e B, não interferiu no uso da PCR-RFLP (Figuras 

10 e 11) que pôde ser empregada com segurança na 

caracterização de novos isolados de DNA/HHV-8 de São Paulo 

(Figura 21). 

 

A nova casuística diferiu da primeira por se tratar de casos 

de SK-AIDS com envolvimento cutâneo (Quadro 1). Na avaliação 

desse grupo, houve oito casos de infecção HHV-8 pelo subtipo 

A, dois pelo subtipo B, sete pelo subtipo C e um provável 

subtipo E (Quadro 1 , Tabelas C3 e C4 ,  Anexo C). Interessante 

foi o achado de maior número de mulheres com esta forma de 

SK em relação à casuística anterior [4/18 (22,2%) e 3/36 (8,3%), 

respectivamente] e de predomínio de por HHV-8 do subtipo A 

nos casos de SK-AIDS de pele em relação ao subtipo C, mais 

prevalente nos casos de SK-AIDS de mucosa (Tabelas C1 e C3, 

Anexo C). Esse resultado pode indicar o menor poder de 

penetração de HHV-8 do subtipo A e reforça os dados obtidos 

anteriormente por CATERINO-DE-ARAUJO et al. em 2001 e por 

NASCIMENTO em 2003, que mostraram maior agressividade do 

SK em indivíduos infectados por HHV-8 dos subtipos B e C e do 

subtipo C, respectivamente. 
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Outrossim, esses dados podem indicar a maior resistência 

das mulheres em relação aos homens de infectarem-se por HHV-

8 de maior virulência e de desenvolverem doença a ele 

relacionada. 

 

Corroborando esta hipótese alguns trabalhos sugeriram 

que os hormônios femininos poderiam conferir proteção às 

mulheres quanto ao desenvolvimento de doença relacionada ao 

HHV-8 (LUNARDI-ISKANDAR et al .,  1995, CATERINO-DE-

ARAUJO & CIBELLA, 2003, CATERINO-DE-ARAUJO et al. ,  

2003). 

 

Em relação à cor/raça e/ou à origem étnica dos pacientes, 

mais uma vez não houve associação entre um subtipo específico 

de HHV-8 e estes parâmetros na população de SK-AIDS de 

mucosa de São Paulo (Tabela C4 , Anexo C). 

 

Notável foi o achado de uma nova variante viral, 

provavelmente do subtipo E (presença de sít io de restrição para 

a enzima Mse  I ,  Figura 17) em um paciente que apresentava 

SK-AIDS disseminado, resistente a quimioterapia. Infelizmente, 

não foi possível colher nova amostra de pele ou sangue desse 

paciente porque ele foi a óbito no dia seguinte à coleta do 

primeiro material. Houve dif iculdade na amplif icação da ORF K1  

desse DNA/HHV-8 que pode ter t ido como causa a diversidade 

da cepa viral em análise. De qualquer forma, o achado é 

intr igante, pois esse subtipo de HHV-8 foi detectado apenas em 

ameríndios brasileiros, sem, contudo, ter sido relacionado com 

doença SK (BIGGAR et al . ,  2000). Para confirmar esse resultado 

há necessidade de se amplif icar e seqüenciar uma região maior 

do gene ORF K1  desse isolado de DNA/HHV-8 . 
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Enfim, a totalidade dos DNA/HHV-8 analisados pela PCR-

RFLP encontram-se nas Figuras 20 e 21  e mostram que esta 

nova metodologia é segura, de fácil execução e visibi l ização. 

Há, ainda, vantagens sobre o seqüenciamento por não empregar 

produtos importados de alto custo, ser rápida (um dia para ser 

executada), usar produto de PCR “nested” ORF K1  não 

purif icado e apenas cinco enzimas de restrição disponíveis no 

mercado. 

 

No entanto, apesar das vantagens óbvias da PCR-RFLP em 

relação ao seqüenciamento, existem desvantagens que merecem 

ser comentadas: 

 

Por exemplo, o caso de dupla infecção por HHV-8 dos 

subtipos A e C só foi detectado pelo seqüenciamento e 

posteriormente confirmado pela SSCP (Figura 15, Tabelas 1  e 

2), pois o produto de PCR “nested” (que continha os dois 

fragmentos de DNA/HHV-8) foi digerido pela enzima Taq I ,  que é 

capaz de identif icar os HHV-8 do subtipo A junto a outras 

enzimas e, isoladamente, caracteriza também os HHV-8 do 

subtipo C (Figura 20,  caso BR 52). 

 

Outra l imitação da técnica de PCR-RFLP se refere à 

incapacidade de diferenciar variantes dentro dos subtipos vi rais 

conhecidos. Recentemente, ZONG et al., 2002 descreveram um 

sistema de classif icação de variantes de HHV-8 usando a 

seqüência de aminoácidos de segmento da ORF K1  (VR1) do 

genoma viral e identif icaram 10 variantes no subtipo A, três no 

subtipo B e seis no subtipo C. Pela PCR-RFLP não foi possível 

discriminar todas as variantes de HHV-8, mas apenas a variante 

A3 dentro do subtipo A (variante característica da l inhagem 

BCBL-1) (Figura  16). As outras variantes minoritárias 
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encontradas no subtipo A neste trabalho (Figura 10) não 

puderam ser classif icadas, mesmo usando o sistema descrito por 

ZONG et al. ,  2002 (dados não apresentados). Por esta análise 

não foram encontradas as variantes, A8 identif icada em um caso 

de SK-AIDS do Brasil por ZONG et al., 2002, tampouco a 

variante A5 descrita por NASCIMENTO em 2003 em dois 

pacientes com SK-AIDS de São Paulo. 

 

Ainda, usando a classif icação de ZONG et al., 2002, não 

foram detectadas as variantes B1 a B3 e nem as variantes C1 a 

C6 descritas para o subtipo C. Pela técnica de PCR-RFLP, todos 

os DNA/HHV-8 do subtipo C mostraram o mesmo perfi l  de 

restrição enzimática, ou seja, presença de um único sít io Taq I  

(Figuras 20 e 21). Talvez o uso de outra região da ORF K1  

pudesse discriminar todas as variantes descritas até o mo mento. 

 

Neste contexto, as quasiespécies de HHV-8 detectadas na 

1ª etapa do trabalho só foram vistas porque foram analisados 

vários espécimes de um único doente, coletados na mesma data 

e na ausência de tratamento anti -retroviral e/ou SK específico 

(dados não mostrados). 

 

Este resultado difere da maioria dos resultados obtidos por 

outros pesquisadores que encontraram seqüências idênticas de 

DNA/HHV-8 principalmente em material de biópsia de diferentes 

sít ios anatômicos (ZONG et al., 1999) e em alguns casos, de 

material de biópsia, sangue periférico e efusão em cavidades 

dos mesmos pacientes (NICHOLAS et al . ,  1997; MENG et al. ,  

1999; ZONG et al. ,  1999, 2002). O que não ficou claro nesses 

trabalhos é se os pacientes eram casos de primeira infecção por 

HHV-8, virgens de tratamento ou casos de reativação de 

infecção latente. 
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Por outro lado e em consonância com os achados desse 

trabalho, GAO et al. ,  1999 relataram o encontro de duas 

variantes virais em um paciente ital iano, quando analisaram o 

DNA/HHV-8 pela região ORF 73 . 

 

Na casuística analisada nesta Dissertação houve 

oportunidade de se detectar casos de SK como primeira 

manifestação clínica de AIDS e ainda um caso de infecção por 

HHV-8 assintomático. Isto levanta a hipótese de que um 

indivíduo ao se infectar possa fazê-lo com variantes virais 

(quasiespécies de HHV-8) e que com o passar do tempo, a cepa 

predominante passará a ser a responsável pelo desenvolvimento 

de SK ou PEL, enquanto as outras desaparecerão pelo efeito 

protetor do sistema imunológico ou terapêutico da droga 

específica. Assim, na doença SK e no PEL apenas uma variante 

viral será detectada na lesão ou no fluido ascítico conservando o 

princípio da monoclonalidade tumoral. Esta hipótese foi também 

aventada por GAO et al. ,  1999 e merece investigação minuciosa 

no futuro. 

 

JUDDE et al. ,  2000 analisando a região TR do genoma do 

HHV-8 mostraram que várias lesões SK e PEL originavam-se de 

uma única célula infectada e que havia expansão monoclonal. 

No entanto, verif icaram que na lesão nodular de SK havia vários 

padrões de clonalidade o que suportou a hipótese de que o SK 

começa como doença policlonal e depois evolui para um 

processo monoclonal. 

 

Alguns pesquisadores questionam o achado de 

quasiespécies de HHV-8 em um mesmo indivíduo e 

responsabil izam o uso de Taq DNA polimerase comum pelos 
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erros ocorridos durante o processo de amplif icação do DNA 

(LACOSTE et al., 2000, ZONG et al., 2002). Estes autores 

sugerem a uti l ização da “Platinum Taq” ou “Taq Plus” para 

melhorar os resultados do seqüenciamento. Realmente, com o 

elevado número de ciclos de amplif icação da PCR, a Taq DNA 

polimerase comum poderia introduzir erros nas cópias de DNA 

geradas, mas na nossa avaliação, as diferenças encontradas nas 

seqüências de DNA da região ORF K1  não são apenas produto 

de erro de incorporação da Taq DNA polimerase. Isto porque, 

usando essa mesma Taq  na amplif icação de segmento ORF 26  

de vários clones de DNA/HHV-8 de um mesmo indivíduo e de 

sít ios anatômicos diferentes, não foram encontradas diferenças 

nas seqüências de nucleotídeos (CATERINO-DE-ARAUJO & 

BEZ, 2000, observação pessoal, dados não publicados). 

 

Este fato foi verif icado em vários pacientes onde mais de 

um material biológico pôde ser amplif icado e seqüenciado, 

incluindo o caso BR 52. Nesses, as técnicas de SSCP (Figura 

14) e o seqüenciamento de 20 clones de produtos de PCR 

“nested” ORF 26 e da ORF K1  mostraram que não houve erro na 

incorporação da Taq DNA polimerase, pois foram encontradas 

seqüências idênticas de ORF 26 e diferentes de ORF K1  

(CATERINO-DE-ARAUJO & BEZ, 2000, observação pessoal, 

dados não publicados). 

 

Segundo os comentários de LACOSTE et al., 2000 e MENG 

et al., 2001 comparti lhados pela equipe que realizou o presente 

trabalho, há necessidade de se caracterizarem muitos DNA/HHV-

8 obtidos de várias regiões geográficas e de todas as formas 

clínico-epidemiológicas de SK, bem como de casos de PEL e 

MCD-AIDS, além de portadores assintomáticos de infecção por 

HHV-8 para se ter uma idéia mais precisa das cepas que 
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circulam em todo o mundo e para se elaborar um sistema 

completo de classif icação viral. 

 

Concluindo, a idéia de se uti l izar a PCR-RFLP para a 

subtipagem de HHV-8 foi lançada. O mesmo produto de PCR 

“nested” de um segmento do gene ORF K1  que contém a região 

VR1 foi uti l izado no seqüenciamento e na RFLP. Os resultados 

obtidos foram 100% concordantes e permitiram a uti l ização da 

PCR-RFLP isoladamente. Os resultados preliminares foram 

apresentados em Conferências Nacionais e Internacionais 

(CATERINO-DE-ARAUJO & MOREIRA, 2002a; MOREIRA & 

CATERINO-DE-ARAUJO, 2002) e o Projeto submetido a FAPESP 

para concessão de Auxíl io para Apoio a Propriedade Intelectual 

(FAPESP Projeto 02/00076-2). Infel izmente, pela legislação em 

vigor no Brasil, métodos e procedimentos não são de interesse 

para requerer patente, pois fogem do controle do inventor quanto 

à sua uti l ização. Resta, portanto, manter a primazia da 

descoberta pela publicação rápida em revista de impacto 

internacional. 

 

A metodologia proposta é rápida, de baixo custo e de fácil 

execução e pode ser empregada como triagem na pesquisa de 

subtipos virais presentes nas diferentes formas clínico-

epidemiológicas de infecção/doença por HHV-8, em todo o país 

e no exterior. 

 

Por f im, f ica para a Seção de Imunologia do IAL o desafio 

de encontrar uma outra região do genoma do HHV-8 capaz de 

diferenciar todas as variantes virais descritas até o momento e 

implantar a técnica de PCR-RFLP como rotina nos Laboratórios 

da Rede Pública de Saúde. 
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Conclusões 

 

ü Com base no seqüenciamento genômico de segmento ORF 

K1  de isolados clínicos de DNA/HHV-8 foi possível detectar 

os sít ios de restrição enzimática capazes de discriminar os 

principais subtipos virais descritos na l i teratura e os 

presentes em São Paulo e, ainda, elaborar mapas de 

restrição enzimática para cada subtipo viral. 

 

ü Partindo de produto de PCR “nested” ORF K1  VR1, cinco 

enzimas de restrição Taq  I, Nsi I, Hinf I, Hae III e Mse  I  e 

do sistema de separação de fragmentos de DNA por 

eletroforese em gel de poliacri lamida (SDS-PAGE), foi 

padronizada uma reação de RFLP (análise de polimorfismo 

de tamanhos de fragmentos de restrição enzimática) capaz 

de efetuar a subtipagem de HHV-8. 

 

ü Os resultados obtidos no seqüenciamento e na PCR-RFLP 

foram 100% concordantes e permitiram sua uti l ização na 

subtipagem de casos novos de infecção por HHV-8 de 

subtipo viral desconhecido. 

 

ü Foram detectados os subtipos A, B, C e um provável 

subtipo E de HHV-8 em amostras de pacientes com SK-

AIDS de São Paulo, sendo os subtipos A e C os mais 

prevalentes. 

 

ü Devido à alta sensibil idade, especif icidade, baixo custo e 

facil idade na sua execução, a técnica de PCR-RFLP pode 

ser empregada na subtipagem viral em larga escala, 

principalmente em países com poucos recursos financeiros 

e naqueles onde a infecção por HHV-8 é endêmica. 
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ANEXO A 

A1  - Soluções utilizadas na Técnica de Eletroforese 

Unidimensional em Gel de Poliacrilamida em sistema 

descontínuo SDS-PAGE 

A 1 .1 - Solução A 

Acrilamida (Sigma)     30,0 g 

Bis-acri lamida (Sigma)     0,8 g 

Água bidesti lada qsp     100,0 mL 

Adicionar a água sobre a acri lamida e manter a solução a 56 °C 

coberta com “parafi lm” até a dissolução completa. Filtrar a 

solução e guardar em frasco escuro. Pode ser conservada 

durante 3 a 4 meses a 4 °C. 

A 1 .2 - Solução B 

Trizma base (Sigma)     18,17 g 

SDS (20%) (Sigma)     2,0 mL 

Água bidesti lada qsp     100,0 mL 

Adicionar 50 mL de água ao tr izma base e acertar o pH para 8,8 

com HCl 6 N. Acrescentar o SDS, completar o volume e fi l trar a 

solução. Estável durante meses a 4 °C. 
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A 1 .3 - Solução C 

Trizma base (Sigma)     6,06 g 

SDS (20%) (Sigma)     2,0 mL 

Água bidesti lada qsp      100,0 mL 

Adicionar 50 mL de água ao tr izma base e acertar o pH para 6,8 

com HCl 6 N. Acrescentar o SDS, completar o volume e fi l trar a 

solução. Estável durante meses a 4 °C. 

A 1 .4 - SDS 20% (dodecil sulfato de sódio) 

SDS (Sigma)       10,0 g 

Água bidesti lada qsp     50,0 mL 

A 1 .5 - Persulfato de amônio a 10% 

Persulfato de amônio (Sigma)    0,5 g 

Água bidesti lada qsp     5,0 mL 

Distribuir em alíquotas e manter congelado a - 20 °C. 

A 1 .6 - Tampão de corrida pH 8,3 

Trizma (Sigma)      3,0 g 

Glicina (Sigma)      14,4 g 

SDS (Sigma)       1,0 g 

Água bidesti lada qsp     1000,0 mL 
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A 1 .7  - Gel de separação na concentração de 10 % (10 mL 

volume necessário para 2 mini géis) 

Água bidesti lada     4,2 mL 

Solução A      3,3 mL 

Solução B      2,5 mL 

Persulfato de amônio     50 µL 

TEMED (Sigma)     5 µL 

O preparo do gel de separação foi realizado segundo as 

recomendações da f irma produtora uti l izando o sistema para 

eletroforese mini-protean II (Bio Rad, Hercules, USA). 

 

A 1 .8  - Gel de empilhamento na concentração de 5% (4 mL 

volume necessário para 2 mini-géis)  

Água bidesti lada     2,30 mL 

Solução A      0,67 mL 

Solução C      1,0 mL 

Persulfato de amônio (Sigma)   30 µL 

TEMED (Sigma)     5 µL 

O preparo do gel de empilhamento foi realizado segundo 

recomendações da f irma produtora uti l izando o sistema para 

eletroforese mini-protean II (Bio -Rad, Hercules, USA). 
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A2  - Soluções utilizadas na coloração de DNA 

A 2 .1 - Solução corante 1 

Orange G (Sigma)      10 mg 

Glicerol (Sigma)      0,5 mL 

Água bidesti lada       0,5 mL 

Autoclavar separadamente o glicerol e a água desti lada. 

Acrescentar o Orange G e armazenar a –20 °C ao abrigo da luz. 

A 2 .2 - Solução corante 2 

Brometo de Etídeo (10 mg/ml)(Sigma)  200 µL 

Tampão TBE       600,0 mL 

A 2 .2 .1 - Corante Brometo de Etídeo 

Brometo de Etídeo (Sigma)    10 mg 

Água bidesti lada      1,0 mL 

Armazenar a 4 °C, ao abrigo da luz.  

A 2 .1 .2 – Tampão TBE (cinco vezes concentrado) 

TRIS-Base (Sigma)     54,0 g 

Ácido bórico (Sigma)     27,5 g 

EDTA 0,5 M pH 8,0     20,0 mL 

Água bidesti lada qsp     1000,0 mL 

Autoclavar e armazenar a temperatura ambiente.  
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ANEXO B 

B1 - Seqüências da região ORF K1 de 17 isolados clínicos de 

DNA/HHV-8 do subtipo A de São Paulo, mostrando os sítios de 

restrição enzimática 

Obs: seqüências depositadas em GEN-BANK, acesso site:  

www.gl.iit.edu/frame/genbank.htm 

OBS: Seqüências de anexos correspondente a tese escrita.  

Anexo 135-BR2b-AF282184  

Anexo 136-BR2mn-AF282185 

Anexo 137-BR6mn-AF282187 

Anexo 138-BR22u-No Trabalho 

Anexo 139-BR22mn-No Trabalho 

Anexo 140-BR22s-No Trabalho 

Anexo 141-BR23s-No Trabalho 

Anexo 142-BR30b-AF282203 

Anexo 143-BR31-AF282204 

Anexo 144-BR40b*-No Trabalho 

Anexo 145-BR40b-No Trabalho 

Anexo 146-BR41b-AF282109 

Anexo 147-BR42b-AF282210 

Anexo 148-BR42mn-AF282211 

Anexo 149-BR49-AF282213 

Anexo 150-BR52mn-AF282216 

Anexo 151-BR58s- NoTrabalho 
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B2 - Seqüências da região ORF K1 de 11 isolados clínicos de 

DNA/HHV-8 do subtipo B de São Paulo, mostrando os sítios de 

restrição enzimática 

Obs: seqüências depositadas em GEN-BANK, acesso site:  

www.gl.iit.edu/frame/genbank.htm 

OBS: Seqüências de anexos correspondente a tese escrita.  

Anexo 153-BR12b*-AF282192 

Anexo 154-BR17mn-No Trabalho 

Anexo 155-BR17b-AF282198 

Anexo 156-BR26mn-No Trabalho 

Anexo 157-BR26b-No Trabalho 

Anexo 158-BR29b-AF282202 

Anexo 159-BR32b-AF282205 

Anexo 160-BR34b-AF282206 

Anexo 161-BR38mn-AF282208 

Anexo 162-BR38b-AF282207 

Anexo 163-BR48b-AF282212 
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B3 -  Seqüências da região ORF K1 de 8 isolados clínicos de 

DNA/HHV-8 do subtipo C1 de São Paulo, mostrando os sítios de 

restrição enzimática 

Obs: seqüências depositadas em GEN-BANK, acesso site:  

www.gl.iit.edu/frame/genbank.htm 

OBS: Seqüências de anexos correspondente a tese escrita.  

Anexo 165-BR24b-AF282200 

Anexo 166-BR27s-AF282201 

Anexo 167-BR28b-No Trabalho 

Anexo 168-BR28b*-No Trabalho 

Anexo 169-BR50b-AF282214 

Anexo 170-BR50s-No Trabalho 

Anexo 171-BR51b-No Trabalho 

Anexo 172-BR53b-No Trabalho 
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B4 - Seqüências da região ORF K1 de 15 isolados clínicos de 
DNA/HHV-8 do subtipo C3 de São Paulo, mostrando os sítios de 
restrição enzimática 

Obs: seqüências depositadas em GEN-BANK, acesso site:  

www.gl.iit.edu/frame/genbank.htm 

OBS: Seqüências de anexos correspondente a tese escrita.  

Anexo 174-BR3s-AF282186 

Anexo 175-BR7b-AF282188 

Anexo 176-BR7mn-No Trabalho 

Anexo 177-BR8b-AF282189 

Anexo 178-BR9b-AF282190 

Anexo 179-BR9mn-No Trabalho 

Anexo 180-BR10b-AF282191 

Anexo 181-BR14b-AF282193 

Anexo 182-BR14s-AF282195 

Anexo 183-BR14mn-AF282194 

Anexo 184-BR15b-AF282196 

Anexo 185-BR16b-AF282197 

Anexo 186-BR18mn-No Trabalho 

Anexo 187-BR20s-AF282199 

Anexo 188-BR52b-AF282215 
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ANEXO C 

Tabela C1 . Comportamento de risco para aquisição do HIV na 
população de 36 indivíduos com SK de São Paulo, de acordo 
com o subtipo de HHV-8 identif icado por técnica de 
seqüenciamento gênico e de PCR-RFLP. 

Subtipo HHV-8 Comportamento de risco 

A B C 

Homossexual/Bissexual (n=23) 7 4 12 

Heterossexual feminino (n=3) 0 1 2 

Heterossexual masculino* (n=7) 3 3 2 

Desconhecido (n=3) 2 0 1 

Total (n=36) 12 8 17 

* 1 caso com dupla infecção por HHV-8 dos subt ipos A e C 

Tabela C2 . Grupo étnico da população de 36 indivíduos com SK 
de São Paulo, de acordo com o subtipo de HHV-8 identif icado 
por técnica de seqüenciamento gênico e de PCR-RFLP. 

Subtipo HHV-8 Comportamento de risco 

A B C 

Branco*  (n=22) 7 5 11 

Negro (n=6) 1 2 3 

Pardo (n=4) 2 0 2 

Amarelo (n=1) 0 1 0 

Desconhecido (n=3) 2 0 1 

Total (n=36) 12 8 17 

* 1 caso com dupla infecção por HHV-8 dos subt ipos A e C 
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Tabela C3 . Comportamento de risco para aquisição do HIV na 

população de 18 indivíduos com SK de São Paulo, de acordo 

com o subtipo de HHV-8 identif icado por técnica de PCR-RFLP. 

Subtipo HHV-8 Comportamento de risco 

A B C E 

Homossexual/Bissexual (n=9) 3 2 3 1 

Heterossexual feminino (n=4) 3 0 1 0 

Heterossexual masculino (n=1) 0 0 1 0 

Desconhecido (n=4) 2 0 2 0 

Total (n=18) 8 2 7 1 

 

 

 

Tabela C4 . Grupo étnico da população de 18 indivíduos com SK 

de São Paulo, de acordo com o subtipo de HHV-8 identif icado 

por técnica de PCR-RFLP. 

Subtipo HHV-8 Comportamento de risco 

A B C E 

Branco (n=9) 3 1 4 1 

Pardo (n=1) 0 1 0 0 

Desconhecido (n=8) 5 0 3 0 

Total (n=18) 8 2 7 1 
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