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RESUMO

Hantaviroses são zoonoses distribuídas mundialmente, associadas a roedores 

(família Muridae ) e transmitidas ao homem pela inalação de partículas virais contidas nas

excretas destes roedores. Os Hantavírus são causadores de duas doenças principais: a Febre 

Hemorrágica com Síndrome Renal, de baixa lelalidade, que ocorre na Ásia e Europa e a

Síndrome Pulmonar e Cardiovascular por Hantavírus (SPCVH) que ocorre nas Américas, 

associada a roedores da subfamília Sigmodontinae. Hantavirus são um gênero na família 

Bunyaviridae. São envelopados, com 80 a 110 nm, possuindo RNA de fita simples e 

polaridade negativa, divididos em 3 segmentos, o grande (L), o médio (M) e o pequeno (S), 

que codificam respectivamente a polimerase viral, as glicoproteínas de superfíce (G1 e G2) 

e a proteína do nucleocapsídeo (N). Vários Hantavírus tem sido identificados em países da 

América do sul, incluindo o Brasil, onde são conhecidas as espécies, Juquitiba (JUQ),

Araraquara (ARA), Castelos dos Sonhos (CAS), Anajatuba (ANJ) ou Rio Mearim (RIME).

A SPCVH é problema de saúde pública na região de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo,

onde já se notificou 37 casos desde 1998, com alta letalidade. O diagnóstico de infecções

por Hantavírus no país tem sido feito por ELISA, detectando anticorpos contra a proteína N

dos vírus Sin Nombre e Andes. Um método alternativo ao ELISA é a RT-PCR. Como parte

deste trabalho, selecionou-se primers de alta homologia entre distintos Hantavírus, para 

utilização em RT-PCR. Por esta técnica, o gene N de Hantavirus foi detectado em 8 de 9 

amostras séricas de pacientes com SPCVH (88,9%) e em todas as 9 amostras por uma 

nested-PCR (100%). Seqüenciou-se nucleotídios dos amplicons da RT-PCR e da nested- 

PCR evidenciando alta similaridade destas seqüências com o gene N do Hantavírus ARA 

(94,8% a 99,1%). A RT-PCR e a nested-PCR mostraram-se métodos úteis ao diagnóstico de 

infecções por Hantavirus, prestando-se seus produtos a estudos filogenéticos. Também, 

selecionou-se primers para amplificação por RT-PCR dos genes G1 e G2. De 10 pacientes



que tiveram amplicons de Gl, G2 e N seqüenciados, fez-se análise filogenética. Para tanto, 

seqüências foram primeiramente alinhadas pelo programa ClustalW e editadas com o 

BioEdit e os cladogramas feitos com POY 3.1.1, por otimização direta, utilizando algoritmo 

de máxima-parsimônia e análise simultânea de N, Gl e G2. A edição de árvores foi feita no 

programa WinClada e mostrou 3 grupos distintos de vírus da América do Sul. O do vírus

Andes (AND), o de outros vírus Argentinos, Pergamino (PRG), Maciel (MAC),

Lechiguanas, Hu39694 e o do víru Araraquara (ARA), que se agrupou com as seqüências de

fragmentos genômicos obtidos dos pacientes. A proximidade filogenética mostra que o

Hantavirus causador de SPCVH na região de Ribeirão Preto foi o ARA. Também,

seqüenciou-se todo o segmento S do ARA, e com este buscou-se expressar o gene da

proteína N. Para tanto, selecionou-se vários primers e com eles, produziu-se amplicons de

-500, ~1400, -1500 e -1700 pb, que foram clonados e seqüenciados. O segmento S inteiro

de ARA possui 1858 nucleotídios (nt) e a sua região codificadora de N, 1287 nt. Comparou-

se filogenéticamente o gene de N com o de outros Hantavirus, tendo este se mostrado-se

mais similar com MAC e PERG. Expressou-se o gene de N com novos primers e um

amplicon com tamanho esperado foi diretamente clonado no vetor de expressão pET 200D,

que transformou colônia de Escherichia coli BL21. Esta bactéria, induzida com EPTG,

produziu altos teores de uma proteína detectável em WesíemBlot por anticorpos de soros de 

pacientes convalescentes de SPCVH. Avaliou-se o grau de solubilidade e purificou-se esta 

proteína N por coluna de afinidade Ni-NTA, quantificou-se o produto e utilizou-se o mesmo 

em ELISA juntamente com controle negativo (Escherishia coli, contendo plasmídeo sem 

gene de N). O ELISA foi testado em 24 amostras de soro utilizando a proteína N 

recombinante de ARA como antígeno, sendo que 17 destas foi detectado anticoipos IgG 

contra Hantavirus e pode ser utilizado rotineiramente no diagnóstico da SPCVH..



SUMMARY

Hantaviruses, family Bunyaviridae, have been implicated as etiologic agents 

for two acute diseases: The Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS), occurring in 

the Europe and Asia and Hantavirus Cardio-Pulmonary Syndrome (HCPS), occurring in the

Américas. Both diseases are carried by rodent vectors and they are transmitted to humans by

contact or through inhalation of aerosols contaminated with saliva, feces or urine of the

infected rodent host. In the case of American hantaviruses which cause HCPS, these hosts

belong to the order Rodentia, family Muridae, subfamily Sigmodontinae. The genome of

these viruses consist of three single-stranded RN A segments, S, M and L, which encode the

nucleocapsid (N), glycoproteins (G1 and G2), and the polymerase protein, respectively. 

Presently, HCPS is more common in countries of South America than in North America. In

Brazil more than 540 cases of HCPS have ever been reported. Among to the total reported

cases, 37 cases occurred in the Ribeirão Preto region with a case-fatality rate of 50%. This

is an emerging infectious disease with profound impact on public health and therefore it

demands studies involving laboratory diagnosis and genomic characterization of strains

circulating of hantaviruses. Previous studies have characterized 4 different hantavirus

genetic lineages in Brazil, which were named according to the site of detection: Juquitiba

(JUQ), Castelo dos Sonhos (CAS), Araraquara (ARA) and Anajatuba (ANJ) or Rio Mearim

(RIME). The diagnosis of hantavirus infections in Brazil is done by an enzyme-linked 

immunosorbent assay based on detection of Immunoglobulin G (IgG) and M (IgM) 

responses to non-homologous recombinant nucleocapsid (N) proteins of Sin Nombre (SN) 

and Andes (AND) viruses. An altemative molecular approach used to detect gene regions 

of hantaviruses would be the RT-PCR and nested-PCR. In this study, in order to determine 

the genotypes and distribution of hantavirus causing HCPS, selected primers anneling to 

regions of high similarity were used initially to amplify partial N regions of hantavirus in a



RT-PCR. Partial sequences of the N gene of hantavirus were detected in 8 out of 9 serum 

samples obtained from patients with HCPS (88,9%) and in 9 samples by nested-PCR 

(100%). Nucleotides sequences of the N genes of hantavirus obtained from all amplicons 

showed high similarity (94,8% to 99,1%) when compared with Araraquara (ARA) virus 

partial sequences of the N gene. The RT-PCR and Nested-PCR demonstrated to be a useful 

tool for the molecular diagnosis of hantavirus infection also becoming possible the 

molecular analysis of genomic characterization of strains circulating of hantaviruses. 

Additionaly, for a more refined diagnostic and robust phylogenetic analysis two pairs of 

primers were selected in high homology regions of G1 and G2 glycoprotein genes after 

multiple alignment among nucleotide sequences of the M segment of hantavirus. These 

selected primers were used together with previous selected primers for the N gene. RT-PCR 

detected in 16 blood serum samples obtained from patients with HCPS the production of 

three amplicons (N, G1 and G2). Three amplicons of each 10 blood serum samples out of 16 

were cloned, sequenced and their obtained sequences compared with different hantaviruses. 

For phylogenetic analysis, after multiple alignment performed with ClustalW software, the 

sequences obtained from blood serum samples of patients together sequences of different 

hantavirus were splited into short fragments with BioEdit software to construct the 

cladograms by POY 3.1.1 software by optimization direct method (DO), using the principie 

of maximum parsimony with jackknife support. Four cladograms were constructed for each 

N, G1 and G2 genes, including one of them by simultaneously analysis (N+ G1 + G2). To 

visualize the trees, WinClada software was used showing in a similar way in four trees ARA 

virus agrouped with patients sequences, demonstrating that HCPS cases were caused by 

ARA. Also, in this study we report the entire nucleotide sequence of the S segment of a 

Brazilian hantavirus aiming the expression of homologous recombinant antigens with N 

protein of a local virus as well as the phylogenetic analysis with complete S segment. This



sequence was obtained by RT-PCR using the combination of new primers selected from 

terminal nucleotide sequence after multiple aligment of South American Hantavirus with 

others previously described for diagnosis based on N gene. The S segment of ARA consists 

1858 nucleotide (nt) along with a coding region of 1287 nt, similar to others South 

American Hantavirus. For expression of N protein, new selected primers flanking the coding

region of N gene were used in a RT-PCR. This amplicons was directly cloned in pET 200D

expression vector and transformed in Escherichia coli, BL21 to induce the production of the

N recombinant protein with IPTG. High levei of expression of histidine-tagged fusion N

protein with a molecular mass of 52 kDa was determined by sodium dodecyl sulfate-

polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) analysis. The N protein was also

recognized by sera of patients that they had had HCPS by Western Blotting assay. By

chromatography on nickel-agarose column, the expressed N protein was purified and used

together with a negative control (E. coli BL21 contai ning plasmid without N gene) in a

ELISA for detection of IgG. Finally, ELISA were tested for 24 serum samples, showing

reaction with 17 HCPS patients serum samples. At last, this assay can be used for studies of

seroprevalence and serological diagnosis for HCPS.



1. INTRODUÇÃO

1.1. Os Hantavírus

A família Bunyaviridae, em sua maioria, agrupa vírus causadores de 

zoonoses transmitidas por mosquitos, flebótomos e carrapatos, distribuídos em cinco

gêneros: Orthobunyavirus, Nairovirus, Phebovirus, Tospovirus e Hantavirus (Fenner, 1975;

Karabatsos, 1985; Mertz et al., 1997). Fazem exceção, quanto à transmissão arbovúica, os

vírus pertencentes ao gênero Hantavirus, que, na natureza, são mantidos por roedores 

(ordem Rodentia, família Muridaé) infectados (Schmaljohn & Hjelle, 1997; Schmaljohn et

al., 1985). A infecção humana por Hantavírus ocorre principalmente por inalação de

aerossóis contendo material infeccioso viral oriundo da urina e outras excretas destes

roedores infectados. Também, pode haver transmissão por ingestão de alimentos

contaminados ou por contato físico direto com os roedores (Schmaljohn & Hjelle, 1997;

Simmons & Riley, 2002). Epidemiologicamente, os roedores atuam como reservatórios para

os Hantavírus, com os quais, acredita-se, tenham co-evoluído em íntima associação. Assim,

seguindo o habitat do roedor-reservatório, cada Hantavírus limita-se a uma região

geográfica. Infectam-se com Hantavírus, roedores das subfamílias Murinae, Arvicolinae e 

Sigmodontinae (Plyusnin, 2002). Atualmente existem 23 espécies de Hantavírus 

oficialmente reconhecidas pelo Comitê Internacional sobre Taxonomia Viral e que são 

mostradas na Tabela 1 (Lednicky, 2003). Também, este Comitê adota diversidade de amino- 

ácidos de proteína viral superior a 7% como um critério para a identificação de novas 

espécies de Hantavirus (Lednicky, 2003). Os Hantavírus causam 2 doenças humanas 

distintas, a febre hemorrágica com síndrome renal (FHSR) que ocorre em países da Ásia e 

Europa, sendo transmitida por roedores do Velho Mundo e a sindrome pulmonar e 

cardiovascular por Hantavírus (SPCVH) que ocorre nas Américas, sendo transmitida por 

roedores do Novo Mundo (Suzuki et al., 2004; Johnson et al., 1999). A FHSR, causada
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pelos vírus Hantaan, protótipo do gênero, Seoul e Dobrava 6 transmitida por roedores da 

subfamília Murinae, e a nefropatia epidêmica européia, forma mais branda de HFRS, 

causada pelo vírus Puumala é transmitida por Arvicolinea (Bowen et al., 1997; Groen et al.,

1996). Estima-se que a incidência anual de FHSR na China seja de 150 000 a 200 000 casos

(Simmons and Riley, 2002). A letalidade pelas diferentes formas de FHRS varia de 0,1%

(Puumala) a 15% (Hantaan) (LEE, 1982). A SPCVH é transmitida por roedores da

subfamília Sigmodontinae infectados com os vírus Sin Nombre (SN), New York, (NY),

Bayou (BAY), Black Creeck Canal (BCC) na América do Norte, vírus Choclo na América 

Central e os vírus Laguna Negra (LN), Andes (AND), Lechiguanas (LEC), Oran (ORN), 

Juquitiba (JUQ), Araraquara (ARA) e Castelo dos Sonhos (CAS) na América do Sul 

(Johnson et al., 1997; Johnson et al., 1999; Monroe et al., 1999; Padula et al., 2000; Armien

et al., 2004). Esta doença, denominada recentemente no Brasil de Síndrome Pulmonar e

Cardiovascular (SPCVH), devido ao choque cardiogênico e ao acometimento vascular que

acompanham a pneumopatia grave, vem sendo observada em todo o Continente Americano,

em países como a Argentina, associada aos vírus Andes (AND), Oran (ORN), Lechiguanas

(LEC) e Hu39694, no Chile, associada ao AND, no Paraguai e na Bolívia associada ao LN e

no Brasil aos vírus Juquitiba (JUQ), Araraquara (ARA) e Castelo dos Sonhos (CAS). A

letalidade da SPCVH no Brasil tem variado entre 40 a 50% (Ferreira, 2003).

No Brasil, os primeiros casos conhecidos de SPCVH ocorreram no Município de 

Juquitiba, situado aproximadamente 80 km da cidade de São Paulo, na região sudeste do 

país, em 1993. Do material clínico de casos fatais, detectou-se parte do segmento genômico 

de M na região codificadora da proteína G2 de um Hantavfrus, que foi denominado 

Juquitiba (JUQ) (Iversson et al., 1994; Da Silva et al.; 1997; Vasconcelos et al., 1997; 

Monroe et al., 1999). Durante os anos de 1995 e 1996, três novos casos de SPCVH foram

diagnosticados no pais utilizando para tanto um ensaio imunoenzimáticos (ELISA)
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empregando antígenos recombinantes da proteína N do vírus SN (Johnson et al., 1997). O 

primeiro paciente suspeito de SPCVH, no ano de 1995 era da região cenlro-oeste, do 

Vilarejo de Castelo dos Sonhos, Estado de Mato Grosso e os dois restantes, no ano de 1996, 

eram dos municípios de Araraquara e Franca, região sudoeste do Estado de São Paulo.

Estudos moleculares com estas amostras permitiram a detecção do genoma de duas

linhagens de Hantavírus, Castelo dos Sonhos (CAS) e Araraquara (ARA). Desde então, até

janeiro de 2005, a SPCVH tem sido detectada por testes de ELISA ou de

Imunohistoquímica em vários estados do Brasil com ocorrência maior nas regiões sul e

sudeste (Suzuki et al., 2004; FUNASA, 2005). Aproximadamente 530 casos de SPCVH

foram notificados no Brasil até abril de 2005 (FUNASA, 2005). Também, ocorreram casos

de SPCVH, confirmados por sorologia, na região Norte, no Estado do Maranhão. Neste

local, fragmentos genômicos de Hantavírus tem sido detectados e identificados por

seqüenciamento nucleotídico a partir de duas especies de roedores. Assim, Olygoryzomys

fomersi foi associado a um novo vírus, o Anajatuba (ANAJ) e Holochilus sciureus foi

associado, também, a um novo vírus, o Rio Mearim (RIME). ANAJ e RIM mostraram-se

filogenéticamente próximos ambos podendo ser epresentantes da mesma espécie (Rosa et

al., 2005). Portanto, são conhecidos fragmentos genômicos de 4 Hantavírus brasileiros,

sendo 3 oriundos do material clínico de pacientes (JUQ, CAS, ARA) e outros (ANJ ou

RIME) oriundos de amostras de roedores.
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Tabela 1. Vírus pertencentes ao gênero Hantavírus, família Bunyaviridae incluindo seus locais 
de origem, roedor-reservatório e código de acesso para a seqüência nucleotídica no GeneBank.1

Abreviação GenBank3ReservatórioDoençaEspécies Distribuição
geográfica

Ordem Rodentia 
Família Muridae 

Sufamflia Murinae 
- Hanlaan * FHSR4 Apodemus agrarius AY839871: 

NC 005222
HTN China,

Rússia,
Coréia
Bálcãs
Europa

Cosmopolita
Tailândia

NC 005233DOB Apodemus flavicolis 
Apodemus agrarius 

Rattus novergicus, R. rattus

- Dobrava *
- Saaremaa 

- Seoul*
- Thailand * 

Sufamflia Arvicolinae
Puumala

FHRS
FHRS
FHRS

AJ616854SAA
NC 005236SEO

L087S6THAIND

AY526219Europa, 
Escandinavia 

, Rússia 
Sibéria

Oethionomys glareolusFHRS PUU

AJO11646TOP Lemmus sibiricusTopografov* ND

M34011Estados
Unidos

Microtus pennsylvanicusProspect Hill* ND PH

IA. Norte 
Califórnia 

Rússia 
Oeste dos 
Estados 
Unidos e 
México 
Europa 
América

pennsyUmontanus/ochrogasler Norte

BLL Microtus ochrogaster 
Microtus fortis 

Apodemus peninsulae 
Microtus califomicus

Bloodland Lake 
Khabarovsk * 

Amur virus 
Isla vista*

ND
U35254ND KBR

AB127997FHSR AMR
ISLA UI9302ND

NC 005227Lemmus sibiricusTula virus* 
Prospect Hill-Like

ND TUL
PH-like M.

América
Central

AF482717ND PRG Akodon azaraePergamino

Subfamflia 
Sigmodontinae 

América do Norte 
Sin Nombre* SPCVH5 Peromyscus maniculatus Estados 

Unidos 
Leste Estados 
Unidos/Cana

NC 005217

SPCVHMonongahela MGL Peromyscus maniculatus U32591

dá
SPCVH NY Peromycus leucopusNew York virus* U09488Leste Estados 

Unidos 
Região 
Central 
Estados 
Unidos 
Estados 
Unidos

ND BRV Peromycus leucopusBlue River virus AF030552

BAY AF059886SPCVH Oryzomyhs palustrisBayou virus*

4



AF890055BCC Sigmodon hispidusSPCVH Flórida 
(EUA) 

Sul Estados 
Unidos 
Estados 
Unidos 
Estados 
Unidos e 
México

Black Creeck Canal*

U54575Sigmodon hispidusMULNDMuleshoe*

Peromyscus boyliiLMCNDLimcstone Canyon

UI 1427Reithrodontomys megalotisELMCNDEl Moro Canyon vinis

América Central 
Rio Segundo* 

Maporal 
Calabazo virus 

América do Sul 
Canõ Delgalito 

Andes virus

U18100
AY267347

Costa Rica 
Venezuela 

Panamá

Reithrodontomys mexicanus 
Oligoryzomys fulvescens 

Zigodontomys brevicauda

RIOS
MAP

ND
ND

AF402333CLBND

Venezuela
Argentina,

Chile,
Uruguay

Argentina
Central

Argentina
Central

Argentina
(Noroeste)
Argentina

Central
Argentina
(Noroeste)
Paraguay,

Bolívia
Bolívia

AF000140
AF004660

Sigmodon alstoni 
Oligoryzomys longicaudatus

CDND
ANDSPCVH

AF482711NDHu39694SPCVHHu 39694 virus

AF482716Necromys BenefactusMACMaciel virus ND

AF48271SOligoryzomys longicaudatusORNNDOran virus

AF482714Oligoryzomys flavencensLECSPCVHLechiguanas virus

AF482713Oligoryzomys ChacoensisBMJSPCVHBermejo virus

AF005728Calomys lauchaLNSPCVHLaguna Negra *

U52136Olygoryzomys microtisRMNDRio Mamoré*

AF307327BrasilBolomys laziurusARAAraraquara virus

AF307326Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

NDCASSPCVH
SPCVH

Castelo dos Sonhos 
Juquiliba*
Anajatuba 

Rio Mearim 
Ordem Insectivora 

Thollapalayam*
(1) Simmons & Riley, 2002; Pelers & Khan, 2002; Lednicky, 2003; Johnson et al., 1999; Monroe et al., 1999.
(2) Número de acesso das sequências referentes a estes vírus. (3) Sequência obtida pela referência Monroe et al., 
1999. (4) Febre Hemorrágica com Sfndrome Renal. (5) Síndrome Pulmonar e Cardiovascular por Hanta vírus. ND: 
Não Descrito; (*) Sorotipos oficialmente reconhecidos pelo Comitê Internacional sobre Taxonomia Viral.

_3Oligoryzomys negripis 
Holochilus sciureus 

Olygoryzomys fomersi

JUQ
NDANJND
NDRIMEND

índia AY526097Suncus murinusTTPND

1.2. Histórico

Os Hantavírus estão presentes no continente Asiático, e a doença com febre e 

fenômenos hemorrágicos, causada pelos mesmos, tem sido relatada na literatura chinesa 

desde o início do século X (Lee, 1989). Por muito tempo acreditou-se que a doença apenas
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ocorria na Ásia, porém durante a II Guerra Mundial, milhares de casos de hantavirose foram 

notificados no continente Europeu (Johnson, 2001). Historicamente, a FHSR, até então sem 

etiologia conhecida e ocorrendo em diferentes locais, foi denominada “febre hemorrágica 

epidêmica”, “nefrite nefrótica epidêmica”, “nefrite dos campos” e ainda “nefropatia 

epidêmica” (Simmons and Riley, 2002). A doença causa quadro influenza-símile, por cerca

de uma semana, seguido rapidamente por hipotensão, trombocitopenia, frequentemente com

presença de petéquias e ocorre choque em 10 a 15% dos pacientes. Os casos fatais ocorrem

principalmente em conseqüência da falência renal. Uma doença similar, porém de menor

gravidade, chamada Nefropatia Epidêmica, foi descrita na Escandinávia, oeste da Rússia e

partes da Europa Central, causada pelo HantavírusPuumala (Niklasson & Leduc, 1987; Lee

et al., 1979; Mustonen et al., 1998; Lundkvist et al., 1998). Entretanto, a FHSR ganhou

atenção mundial, na década de 50, durante a guerra da Coréia, quando 3.200 soldados

americanos contraíram a doença, tomando-se então conhecida como Febre Hemorrágica

Coreana (Earle, 1954). Embora vários estudos tenham sido conduzidos sobre a doença, o

agente etiológico da FHRS só foi isolado em 1975, em tecidos de roedor silvestre Apodemus

agrarius capturado no vale (taari) do rio Han, Coréia do Sul (Lee, 1989; Lee et al., 1978). O

primeiro indício da presença de Hantavírus nas Américas foi observado em 1984 nos

Estados Unidos quando observou-se anticorpos para Hantavírus no roedor silvestre Microtus

pensilvanicuss (Yanagihara et al., 1985; Lee et al., 1982; Lee et al., 1985). Porém, apenas

nove anos depois, em 1993, descreveu-se o primeiro surto de SPCVH. Este fato também 

ocorreu nos Estados Unidos, quando diagnosticou-se infecção por Hantavírus durante um 

surto epidêmico de doença pulmonar grave, com alta letalidade, ocorrido entre índios 

navajos da região de Four Comers (Estados do Novo México, Utah, Arizona e Colorado). 

Investigações virológicas e sorológicas nos doentes e em roedores predominantes na área 

(Peromyscus maniculatus) permitiram identificar um novo Hantavírus, que foi denominado
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Sin Nombre (SN) e associado a esta nova doença (Nichol et al., 1993). A SPCVH por SN é 

encontrada em regiões de extrativismo silvestre e zonas de desmatamento, onde o homen 

invade o habitat natural dos roedores silvestres, causando desequilíbrio de ecossistemas 

(Ruedas et al., 2004). O período de incubação da doença pode se estender por até 33 dias,

com média de 15 dias (Zaki & Peters, 1997; Ferreira, 2003; Figueiredo et al., 2001; Young

et al., 2000). A SPCVH, na fase inicial do quadro, assemelha-se à FHSR, por causar

pródromo febril, trombocitopenia e leucocitose. Entretanto, na SPCVH, tipicamente, ocorre 

pneumonia com insuficiência respiratória por extravasamento capilar de plasma no leito

vascular pulmonar, enquanto que na FHSR o sítio predominante de extravasamento é o 

espaço retroperitoneal. A SPCVH assemelha-se clinicamente à Síndrome da Angústia

Respiratória Grave (SRAG).

Após o surto norte-americano pelo vírus Sin Nombre, outros Hantavírus passaram a

ser detectados em vários locais dos Estados Unidos e nas Américas do Sul e Central, em

países como a Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Brasil (Johnson et al., 1999; Monroe et

al., 1999; Pini, 2004; Delfraro et al., 2003; Bayard et al., 2004). O surgimento de casos de

SPCVH incentivou a pesquisa em seres humanos e roedores silvestres de áreas acometidas,

permitindo identificar novos Hantavírus associados à SPCVH e mesmo alguns não

associados e que infectam somente roedores (Tabela 1).

1.3 Características dos virions e organização do genoma.

Como membros da família Bunyaviridae, os agentes do gênero Hantavírus possuem 

virions esféricos, envelopados, com diâmetro de 71 a 149 nm (diâmetro médio: 112 nm), 

podendo formar elongamentos de 170 nm (Goldsmith et al., 1995; Lednicky, 2003). 

Possuem projeções glicoproteicas na superfície (G1 e G2) de aproximadamente 7 nm de
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comprimento, ancoradas na bicamada lipídica do envelope, como mostra a Figura 1

(Goldsmith et al., 1995; Lednicky 2003).

_j = RNa polym«raw

O = G2

~ nuclcocap»:d
ptotcin

üo- i:oiun

Figura 1. A. Representação esquemática de um Hantavírus, mostrando as glicoprotefnas 
de superfície G1 ou Gn (azul) e G2 ou Gc (laranja), a Nucleoproteína (N) (preto) e a 
RNA polimerase viral L (quadrado). Os 3 segmentos de RNA são circularizados. B. 
Fotomicrografia eletrônica de partículas do vírus Sin Nombre (aumento de 345.000 x ).

G1 e G2 são glicoproteínas transmembrana do tipo I, cuja principal função é

interagir com os receptores celulares integrinas, servindo como ligantes virais e permitindo 

a penetração do vírus em células endoteliais, macrófagos e plaquetas (Simmons and Riley, 

2002). No interior do envelope viral encontra-se o nucleocapsídeo, formado por um delicado 

emaranhado de filamentos protéicos granulosos que protege e interage com o RNA viral 

(vRNA), bem como o RNA complementar (cRNA) e o RNA mensageiro (mRNA), 

produzidos durante a infecção intracelular, regulando a transcrição e replicação virais 

(Goldsmith et al., 1995; Simmons & Riley, 2002).

O genoma dos Hantavírus é constituído por 3 segmentos de RNA com fita simples 

denominados pequeno (S), médio (M) e grande (L), os quais possuem sequências 

nucleotídicas complementares nas extremidades 3 e 5 (Plyusnin et al., 1996). Estas 

seqüências nucleotídicas terminais são altamente conservadas e específicas para cada um 

dos gêneros da família Bunyciviriclcie. Estas extremidades complementares teriam papel na 

possivelmente servindo como estruturas de reconhecimento dareplicação viral,
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transcriptase. (Tabela 2). O segmento S codifica a proteína multifuncional do 

nucleocapsideo (N). O segmento M contém a informação genética para produção de um 

precursor poliproteico (GPC) que é posteriormente clivado nas duas glicoproteínas do 

envelope G1 e G2, também conhecidas como Gn e Gc respectivamente. Finalmente, o 

segmento L codifica a RNA polimerase dependente de RNA (Simmons & Riley, 2002).

Tabela 2. Seqüência nucleotídica terminal dos segmentos L, M e S de membros 
representativos da família Bunayviridae.

Tamanho em pares de bases

LMSSeqüência de consensoGênero/Vírus
687544589613' UCAUCACAUG- 

5’ AGUAGUGUGC- 
3' AUCAUCAUCUG- 
5’ AUGUAGUAUGC- 

3’ AGAGUUUCU- 
5’ UCUCAAAGA- 
3’ UGUGUUUC- 
5’ ACACAAAG- 

TospovirusíTomato spotted wilt 3’ UCUCGUUA-
5’ AGAGCAAU-

Bunnyav/rus/Bunyamwera
(D00353)* (M11852) (X14383)

653336161696
(M14626) (M14627) (X55901)

12255
(M25150) (M94133) (U15018)

6404
(X53771) (M11157) (X56464)

8897
(DOQ645) (S49091) (D10066)

HantavirusMantaan

1712 4888Nairovirus/Dugbe

38851690FlebovirusIPM Valley fever

2916 4821

*(no. de acesso do GenBanK) (Schmaljohn & Hooper. 2001)

A ligação das sequências nucleotídicas terminais, de forma estável e não-covalente,

faz com que o RNA viral permaneça em forma circular dentro do virion, o que pode ser 

observado à microscopia eletrônica (Goldsmith et al., 1995). Os segmentos de RNA formam 

complexos com várias unidades de N formando nucleocapsídios individuais de L, M e S, os 

quais parecem ser helicoidais (Padula et al., 2002; Kukkonen et al., 2004; Obijeski et al., 

1976; Goldsmith et al, 1995). Também, o virion carrega uma RNA polimerase (cap- 

dependente) de 240 a 260 kDa, denominada L, a qual está associada a cada um dos 

segmentos de RNA (Kukkonen et al., 2004). Pelo menos um exemplar dos 3 segmentos de 

RNA devem ser empacotados no virion para que este seja infeccioso; entretanto, igual 

número de ribonucleoproteínas não seriam empacotadas num mesmo virion como sugerem
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estudos de proporções equimolares e não-equimolares dos segmentos L, M e S (Bishop & 

Shope, 1979; Hutchinson et al., 1996).

1.4. Estratégia de codificação dos genes virais

Para os Hantavírus todas as proteínas estruturais são codificadas no RNA

complementar (cRNA) e não produzem proteínas não-estruturais (NS) para qualquer um dos

segmentos como como ocorre com outros Bunyaviridae, os vírus do gênero Phlebovirus e

Orthobunyavirus (Schmaljohn et al., 1986; Schmaljohn et al., 1987; Schmaljohn & Hooper,

Meissner et al., 2002; Kariwa et al., 2003). Os Hantavírus utilizam estratégia2001;

replicativa de vírus com RNA de polaridade negativa. Para os 3 segmentos de RNA (L, M e

S) proteínas são codificadas em uma única região (open reading framé) evitando estratégias

ambisense usadas na codificação de produtos protéicos dos Phlebovirus e Tospovirus

(Meissner et al., 2002; Padula et al., 2002; Schmaljohn & Dalrymple, 1983).

Para o segmento S, que codifica N, este gene se estende, com freqüência, do

nucleotídeo (nt) 43 ao 1329, no genoma dos Hantavírus, variando de 1696 a 2059 nt

(Bohlman et al., 2002; Spiropoulou et al., 1994). Os Hantavírus assim como os Nairovírus,

dentro da família Bunyaviridae, codificam as maiores proteínas do nucleocapsideo (Kariwa

et al., 2003; Schmaljohn et al, 1986; Schmaljohn et al, 1987). Até o momento, nenhum

polipeptídeo não-estrutural foi observado entre os Hantavírus (Antic et al., 1992). O 

segmento M contem genes das glicoproteínas de superfície G1 e G2 numa única ORF 

codificadora de 1135 aminoácidos, contínua do cRNA (Schmaljohn et al., 1987). Nenhuma 

outra ORF foi detectada no vRNA ou no cRNA do segmento M. Embora exista uma região 

intergênica de 34 aminoácidos no precursor glicoprotéíco, nenhuma informação de 

codificação existe para este polipeptídeo. Um elevado número de segmentos M completos 

de Hantavírus tem sido clonados e seqüenciados (Antic et al, 1991; Arikawa et al., 1990;
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Giebel et al.t 1989; Parrington et al., 1991;Vapalahti et al.f 1992; Xiao et al., 1993, Padula et

2002). Igualmente para o segmento L, que codifica a RNA polimerase viral, foi 

encontrada uma estratégia replicativa convencional, para RNA de polaridade negativa. A 

função de L como polimerase viral foi confirmada após esta proteína ter sido expressa em

al.;

vírus recombinantes de vaccinia para transcrever moldes de ribonucleocapsídeo (Jin &

Elliot, 1991). O segmento L já foi seqüenciado inteiramente em 8 Hantavírus, possuindo

6530 a 6562 nt (Tabela 2). A proteína L tem aproximadamentee 250 Kda (Kukkonen et al.,

2004).

1.5. Replicação dos Hantavírus
O mecanismo replicativo destes vírus está representado na Figura 2 (Schmaljohn &

Hooper, 2001).

1.5.1. Ligação à superfície celular

A ligação do Hantavírus a suas células-alvo ocorre pela interação de G1 e/ou G2 à

receptores integrinas na superfície das células alvo (Gavrilovskaya et al., 1998). Sabe-se que

os Hantavírus patogênicos para o homem interagem com integrinas (33 presentes nas

plaquetas, em células do sistema imune e em células endoteliais, enquanto que os vírus não-

patogênicos interagem com integrinas (3i (Gavrilovskaya et al., 1999).
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Figura 2. Replicação dos Hantavírus. 1. Ligação do virion a receptores na superfície celular 
(P l integrinas ou 03 inlegrinas); 2. Entrada via endocitose mediada por interação das 
glicoproteínas com o receptor, seguida da fusão de membrana e liberação dos 
ribonucleocapsídios e da RNA polimerase no ciloplasma; 3. Transcrição primária; 4. 
Tradução das proteínas virais; 5. Replicação do RNAv via cRNA intermediário; 6. 
Montagem dos virions no aparelho de Golgi ou na membrana plasmática; 7. Saída por 
brotamento seguido de exocilose, ou por brotamento na membrana plasmática.

1.5.2. Entrada na célula c transcrição primária do RNA viral

A entrada das partículas virais nas células é feita por endocitose. A acidificação dos

endossomos promove alterações conformacionais em G1 e/ou G2, o que permite fundir-se o

envelope à membrana celular, ocorrendo a liberação do genoma e da polimerase viral,

necessária para transcrever o genoma viral para mRNAs dentro do citoplasma. Uma vez no

ciloplasma, a polimerase viral, transcreve as ribonucleoproteínas e não o RNA livre

(transcrição primária), produzindo mRNAs. De forma similar aos vírus influenza, os

Hantavírus utilizam em seus processos replicativos cap-primers obtidos dos mRNAs do

hospedeiro. Por outro lado, diferindo dos vírus influenza que utilizam cap-primers obtidos 

de mRNAs recentemente sintetizados no núcleo da célula, os Hantavírus utilizam cap-
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prímers oriundos de mRNAs presentes no citoplasma da célula. Sítios potenciais de 

terminação da transcrição têm sido propostos para vírus Sin Nombre. Um motif rico em C

(CCCACCC) tem sido observado na polimerase viral (Hutchinson et al., 1996).

1.5.3 Tradução dos mRNAs

As proteínas virais são rapidamente sintetizadas após a infecção, sendo os mRNAs

de S e L traduzidos por ribossomos livres no citoplasma e no caso do mRNA de M, em

ribossomos ligados a membranas.

A proteína N dos Hantavírus, com 49 a 54 kDa, reconhece seqüências específicas em

regiões não-codifícadoras das extremidades dos segmentos de RNA virais. G1 e G2 são

traduzidas a partir de um simples mRNA de 1135 aminoácidos com 4 regiões hidrofóbicas.

Duas dessas regiões, resíduos 1 a 17 e 627 a 648 são possíveis peptídeos sinais, uma vez

que as regiões amino terminais são mapeadas até o resíduo 18 e 649 para Gl, seguido de

divagem por um motif altamente conservado WAASA. Regiões hidrofóbicas de 441 a 551 e

1097 a 1127 contém os presumíveis domínios transmembrana de Gl e G2, respectivamente

(Shi & Elliott, 2004). Na maioria dos Hantavírus os genes de Gl e G2 são precedidos por

seqüências sinais, indicando que a poliproteína é clivada por peptidases do hospedeiro.

Todas as poliproteínas codificadas no segmento M apresentam um número variável de

regiões transmembrana e uma região hidrofóbica no extremo carboxila terminal, indicativo 

da presença de uma âncora na membrana. As estruturas secundárias de Gl e G2 são 

imunogênicas para o hospedeiro infectado levando à produção de anticorpos neutralizantes, 

que são direcionados contra epitopos não-lineares dessas proteínas (Wang et al., 1993). A 

proteína L possui de 257 kDa a 260 kDa. Em seqüências de aminoa-acídos da proteína L de 

Hantavírus observam-se 5 regiões conservadas relacionadas à função RNA polimerase 

(Kukkonem et al., 2004)

13



1.5.4 Replicação dos vRNAs

A replicação genômica dos Hantavirus começa quando a RNA polimerase 

dependente de RNA muda sua função de transcrição primária (transcriptase) para replicação 

(replicase). Isto parece acontecer quando o RNA é encapsidado, servindo isso como um

sinal de anti-terminação, o que resulta na cópia de todo o RNA. Fato similar ocorre com

outros vírus de polaridade negativa, como é o caso dos vírus da estomatite vesicular

(Rhabdoviridae) e Sendai (Paramyxoviridae) (Figura 3) (Garcin et al., 1995).

♦“ cap-primers 10-18 pb
Terminação da transcrição 

(genes ambisense)

mRNA do hospedeiroA. divagem dos mRNAs 
do hospedeiro

Terminação da transcrição 
(genes de polaridade negativa)

vRNA
mRNA + 

or 5' 
mRNA ♦ 

genes ambisense

B. Síntese do mRNA viral
3*

.3'

C. Síntese do cRNA e do 
vRNA viral

vRNA

cRNA

ambisense 31 
mRNA

Figura 3. Transcrição e replicação do RNA de Hantavirus A: A transcrição do mRNA viral 
é precedida de divagem do cap e oligonucleotídios adjacentes pela polimerase viral. B: O 
cap-primer funciona para a transcrição do mRNA viral a partir de seu RNA encapsidado 
(vRNAs). Os genes de polaridade negativa são copiados para produzir mRNAs quase do 
tamanho do vRNA. Nos genes ambisense (os segmentos S de Phlebovirus e Tospovirus, e os 
segmentos M de Tospovirus da mesma família) são copiados para produzir mRNAs 
complemantares à extremidade 3' do vRNA. Acredita-se que uma estrutura de hairpin está 
envolvida na terminação da transcrição nos genes ambisense. Um sinal de terminação da 
transcrição (V) é encontrado próximo à extremidade 5' do vRNA nos genes de polaridade 
negativa. C: A replicação envolve síntese de prímer-independente do cRNA a partir do 
vRNA seguida da síntese de primer-independente da progênie vRNA a partir do cRNA. D: 
Para os vírus que usam estratégia ambisense na expressão de proteínas não-estruturais (NSs 
de Phlebovirus e Tospovirus, e NSm de Tospovirus), o cRNA, também, funciona como 
molde para a síntese de mRNA. Como na transcrição primária, os cap-primers derivados do 
hospedeiro funcionam como primers para a síntese de mRNAs ambisense, e a terminação da 
transcrição ocorre numa estrutura hairpin.

C. Síntese do mRNA do 
cRNA (genes ambisense)

INA
S?
♦
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1.5.5. Transporte das proteínas virais, montagem e liberação da progênie

Os virions são formados por brotamento no citoplasma para o interior de vesículas 

do aparelho de Golgi onde estão acumuladas as glicoproteínas G1 e G2 ou também, estes 

podem brotar diretamente da membrana plasmática. As glicoproteínas G1 e G2 são

transportadas ao aparelho de Golgi e o sinal para este transporte encontra-se em G2 que é a

primeira proteína codificada. Para o transporte de ambas as proteínas é necessária a

dimerização das mesmas no retículo endoplásmico.

Diferindo da maioria dos vírus de RNA de polaridade negativa, os Hantavírus não

possuem proteína de matriz para a ligação das proteínas do envelope e das

ribonucleoproteínas. Por isso, é provável que ocorra interação direta entre os

ribonucleocapsídios acumulados do lado citoplasmático e as proteínas do envelope viral

localizadas no lumen das vesículas. A interação se daria na região transmembrana. Após o

brotamento nas cisternas do aparelho de Golgi, os virions são transportados à superfície da

célula em vesículas similares àquelas da via secretória. A liberação dos vírus ocorre quando

as vesículas que os contêm fundem-se à membrana plasmática havendo exocitose.

1.6. Hantaviroses no Brasil

Receando que os roedores do Velho Mundo fossem trazer Hantavírus para as

Américas, entre setembro de 1982 e março de 1983, promoveram-se capturas de roedores

em cidades portuárias da América do Sul em busca de animais infectados. Anticorpos para 

Hantavírus foram encontrados em ratos capturados em Belém-PA, São Paulo-SP e Recife- 

PE, com prevalência de 56%. Nesta ocasião um Hantavírus relacionado ao vírus Seoul foi 

isolado a partir dos tecidos de um Rattus norvegicus, sendo este, distinto do protótipo 

Hantaan encontrado em países do Velho Mundo, agente causador da FHSR (Leduc et al., 

1985). Também, numa série de 212 soros de pacientes com suspeita de leptospirose da
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região norte do Brasil, encontrou-se IgG para vírus Hantaan em 8,4% e IgM em 1,9% 

(Vasconcelos et al., 1997). Em São Paulo, em 1976, 5 de 409 doentes internados com 

diagnóstico clínico de leptospirose apresentavam IgM para o vírus Hantaan, ou seja, 1,2% 

dos casos (Vasconcelos et al., 1997). Ainda, outros estudos soroepidemiológicos para

detecção da infecção por Hantavírusforam realizados (Hindrichsen et al., 1993; Iversson et

al., 1994; Mascarenhas-Batista et al., 1998; Nunes-Araujo et al., 1999; Romano-Lieber et

al., 2001; Figueiredo et al., 2003; Mendes et al., 2004). Em 1993, três irmãos moradores da

área rural de Juquitiba-SP tiveram doença aguda caracterizada por febre, cefaléia,

prostração, náuseas e vômitos. Dois destes indivíduos evoluíram com insuficiência 

respiratória aguda e choque, seguidos de óbito. Exames sorológicos dos 3 casos

confirmaram o diagnóstico de hantavirose, identificando-se o primeiro surto de SPCVH no

Brasil. O Hantavfirusenvolvido nestes quadros foi denominado Juquitiba (JUQ) (Da Silva et

al., 1997; Figueiredo et al., 1999). Desde então, dezenas de casos da SPCVH tem sido

notificados anualmente em diversos estados brasileiros e em número crescente. Em abril de

2004, um total de 342 casos de SPCVH com letalidade de 46 % haviam sido notificados no

país com base na presença de anticorpos contra Hantavírus da classe IgG ou IgM usando

antígenos dos vírus Sin Nombre (SN), Laguna Negra (LN), ou Andes (AND) por ELISA

(Ksiazek et al., 1995; Feldmann et al., 1993). Dentre estes casos, a maioria ocorreu nas

regiões Sul e Sudeste do País (177 e 113, respectivamente). Até 2004, o Estado do Paraná

notificou o maior número de casos (n = 92), seguido do Estado de São Paulo (n = 59),

Minas Gerais (n = 54), Santa Catarina (n = 50), Rio Grande do Sul (n = 35), Mato Grosso (n 

= 33), Maranhão (n = 7), Pará (n = 4), Goiás (n = 3), Rio Grande do Norte (n = 1) e Bahia (n 

= 1) (Ferreira, 2003; Figueiredo et al., 2001; Suzuki et al., 2004). No estado de São Paulo 

ocorreram 73 casos da SPCVH, sendo 34 na região de Ribeirão Preto (Elkhoury, 2000; 

Ministério da Saúde do Brasil, 2001). Surtos de SPCVH ocorreram em 2004 no Distrito
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Federai (30 casos com 12 óbitos) e em Santa Catarina, 85 casos e 18 óbitos (FUNASA,

2004).

Apesar da primeira notificação de SPCVH ter ocorrido em 1993, foi somente em

1999 que Johnson e colaboradores fizeram análise molecular desses vírus e estudos

filogenéticos de outros 3 casos fatais de SPCVH ocorridos nas cidades de Franca-SP,

Araraquara-SP e Castelo dos Sonhos-MT, obtendo produtos das reações em cadeia da

polimerase precedidas por transcrição reversa (RT-PCR) de regiões dos genes de N, G1 e

G2, os quais foram seqüenciados (Johnson et al., 1999). Os autores observaram grande

similaridade entre seqüências dos Hantavírus oriundos de pacientes de Franca e Araraquara,

sendo ambos, portanto, o mesmo vírus e uma diversidade protéica de 14% quando

comparou-se estes vírus com o do caso de Castelos dos Sonhos. Também neste mesmo ano,

o material de necropsia obtido de um dos casos fatais, permitiu caracterização genética da

estirpe JUQ, por seqüenciamento de um fragmento com 139 nt do segmento M, na região de

G2. Observou-se que JUQ encontra-se filogeneticamente mais próximo aos

HantavírusArgentinos do que a ARA e CAS (Monroe et al., 1999). Estes estudos permitiram

a caracterização de três diferentes linhagens de Hantavírus associadas a SPCVH no Brasil:

CAS, ARA e JUQ. Em 2004, Suzuki e colaboradores indicaram, através de dados genéticos

com amostras de roedores e de seres humanos, que ARA está associado ao roedor Bolomys

lasiurus (rato do rabo peludo) e o vírus Juquitiba-like com Oligoryzomys negripis (rato do

arroz). Após a ocorrência de casos da SPCVH confirmados por sorologia na região Norte,

Estado do Maranhão, fragmentos genômicos de Hantavírus tem sido detectados e

identificados por seqüenciamento a partir de duas especies de roedores, Olygoryzomys 

fomersi associado ao vírus Anajatuba (ANAJ) e Holochilus sciureus associado ao vírus Rio 

Mearim (RIME), os quais mostraram-se filogeneticamente próximos talvez se tratando do 

mesmo vírus (94 a 96% de similaridade nucleotídica) (Rosa et al., 2005). Portanto, são
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conhecidos fragmentos genômicos de 4 Hantavírus brasileiros oriundos de material clínico 

de pacientes (JUQ, CAS, ARA) e (ANJ ou RIME). Estes dados sugerem a co-circulação de 

pelo menos 4 diferentes Hantavfruscausadores de SPCVH no Brasil: ARA, CAS, JUQ, ANJ

(Johnson et al., 1999; Suzuki et al., 2004). No Estado de São Paulo, foram encontrados

roedores silvestres com altos níveis de anticorpos para Hantavírus. Os espécimes de

roedores mais freqüentemente infectados foram o “rato do rabo peludo “ (Bolomys lasiurus),

que é uma das espécies mais prevalentes em área de cerrado (44%) com 11% de prevalência

para Hantavírus, o “rato da mata” (Akodon spp), e o “ratinho do arroz” ([Oligoryzomys

nigripes) mais prevalente entre as áreas de cerrado e mata atlântica. Estes estudos sugerem

que B. lasiurus e O. nigripes sejam os principais roedores envolvidos na transmissão de

ARA e JUQ, causadores de SPCVH (Suzuki et al., 2004).

1.7. Epidemiologia das hantaviroses

A infecção por Hantavírusque leva à SPCVH ocorre principalmente pela inalação

de partículas virais contidas nas excretas dos roedores silvestres infectados da subfamíla

Sigmodontinae. A maioria dos indivíduos se infecta ao manusear fardos de feno estocados

no campo, durante atividade de plantio, colheita e armazenamento de grãos ou durante o 

desmatamento de áreas de reflorestamento de pinhos e eucaliptos, altamente infestadas por 

roedores (Ferreira, 2003).

As pessoas se infectam aspirando partículas virais presentes no ambiente, durante os 

procedimentos de limpeza de paióis, pisos contendo as excretas desses roedores, remoção de 

grãos de cereais ou sementes armazenados em silos e paióis infestados por esses mamíferos. 

Os grupos mais afetados por hantaviroses, incluem fazendeiros, engenheiros agrônomos, 

veterinários, geólogos, trabalhadores de construção civil em obras rurais, biólogos que se 

dedicam ao estudo de pequenos mamíferos, e ainda andarilhos, por ficarem mais expostos a
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esses vírus. E, realmente, muitos apresentam anticorpos circulantes sem jamais ter 

apresentado sintomas (Ferreira, 2003). No entanto, há casos de infecções originadas em 

atividades de lazer, como pesca, caça e acampamentos (Figueiredo et al., 2001). Outras 

formas mais raras de transmissão podem ocorrer, como aquelas por mordedura de roedores 

ou ingestão de alimentos contaminados com partículas de vírus. Mais raramente, alguns

autores mencionam a possibilidade de infecção pelo contato da mão com local contaminado

por excretas seguido por inserção desta mão na boca (Peter et al., 1998; Simpson, 1998). Na

Região de Ribeirão Preto, um estudo sorológico conduzido a partir de 567 amostras séricas

mostrou uma prevalência de infecção por Hantavírusde 1,23%, com 0,5% na cidade de

Ribeirão Preto, 0,4% na cidade de Guariba, e 4,5% na cidade de Jardinópolis (Holmes et al.,

2000). Posteriormente, em estudo populacional aleatório, uma alta prevalência de

anticorpos, de 14,3%, para Hantavírusfoi observada no Município de Jardinópolis.

A SPCVH ocorre no Brasil de maneira sazonal. Na região de Ribeirão Preto, a

maioria dos casos ocorre no outono e invemo, que coincide com a estação seca do ano, a

saíra da cana de açúcar, a colheita do milho e das sementes do capim braqueária. Nesta

época do ano, parte dos canaviais são queimados, o que podería afugentar os roedores e

concentrá-los em locais próximos a habitações humanas. Outro fator que facilita contágio é

a menor disponibiliadade de alimentos para estes roedores no ambientes silvestre e escassez

de predadores (Figueiredo et al., 2001).

Os Hantavírusjá foram detectados em roedores e seres humanos de quase todos 

países da América do Sul. Em 1995, seqüenciando parcialmente os segmentos genômicos M 

e S oriundos de tecidos pulmonar e hepálico retirado de pacientes falecidos por SPCVH na 

Patagônia detectou-se o AND. Este vírus foi posteriormente encontrado em roedores 

Olygorizomys longicaudatus (Wells et al., 1997; Gonzalez et al., 2002; Lopez et al., 1996). 

Mais de 400 casos de SPCVH já foram notificados na Argentina. No Chile foi também
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identificado o AND causando epidemias de SPCVH. Estudos sorológicos mostraram

soroprevalencia de 1,9% entre contactantes de pacientes (Castillo et al., 2004). Nestes 2 

países, descreveu-se transmissão interhumana de Hantavírus, em mais de uma ocasião, 

inclusive com profissionais de saúde envolvidos. Em 2002, 3 casos de transmissão

interpessoal foram confirmados na Argentina, uma vez que o único fator de risco foram os

contactantes. (Pinna et al., 2004). No Paraguai, identificou-se o vírus Laguna Negra,

associado ao Calomys Laucha (Johnson et al, 1997; Padula et al, 2000). Estudos sorológicos

mostraram que a prevalência de infecção por Hantavírusna região oeste do Paraguai é a

maior já notificada, 42,7% (Ferrer et al., 2003). No Uruguai, a SPCVH, ocorre de forma

esporádica, com baixa letalidade. O seqüenciamento de produtos da RT-PCR oriundos de

materiais clínicos sugere ser o Hantavírusuruguaio similar ao vírus Lechiguanas (LEC).

Também, no Panamá, descreveu-se casos de SPCVH. Na Venezuela, encontrou-se o vírus

Cano Delgadito no roedor Sigmodon altoni, porém, até o momento, não há relato de

infecção humana por este agente. Da mesma forma, vários outros vírus, como, Prospect Hill

(PH), Rio Mamoré (RM), Maciel (MAC), Calabazo (CAL) e Rio Segundo (RIOS) foram

encontrados apenas em tecidos de roedores por RT-PCR e aparentemente, não são

associados a SPCVH (Bharadwaj et al., 1997; Hjelle et al., 1996; Bohlman et al., 2002;

Fulhorst et al., 1997; Lee et al., 1985).

1.8. Patogênese da SPCVH

A patogenia da SPCVH e da FHSR tem sido objeto de diversos estudos 

(Gavrilovskaya et al., 1998; Gavrilovskaya et al., 1999; Mackow & Gavrilovskaya, 2001; 

Raymond et al., 2005). Sabe-se que a via respiratória é a porta de entrada para o Hantavírus 

no homem, sendo as células endoteliais dos pequenos vasos os principais alvos das 

partículas virais, por possuírem receptores integrinas que permitem a infecção. Os virions
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podem replicar nestas células sem causarem morte (Mackow & Gavrilovskaya, 2001). Um 

dos mecanismos patogênicos das infecções por Hantavírus relaciona-se à exagerada resposta 

imune do hospedeiro a esses agentes, inclusive com grande produção de citocinas

(Linderholm et al., 1996; Zaki et al., 1995; Makela et al., 2004; Sundstrom et al., 2001;

Khaiboullina et al., 2000). Os vírus não parecem causar destruição endotelial e por si só

parecem não induzir aumento da permeabilidade vascular (Cosgriff & Lewis, 1991;

Femandez, 2001; Zaki et al., 1995) A gravidade da doença aumenta após o

desencadeamento de agressão imune às células infectadas, ocorrendo extravasamento de

líquidos e edema pulmonar com consequente insuficiência respiratória (Ferreira et al.,

2000; Figueiredo et al., 1999). O edema pulmonar coincide com queda rápida da viremia.

As plaquetas, que possuem p3 integrinas, são infectadas e destruídas pelos vírus, ocorrendo

trombocitopenia e redução na atividade plaquetária, o que explica a ocorrência de

fenômenos hemorrágicos nestes pacientes (Gavrilovskaya et al., 1998). O exame anátomo-

patológico dos pulmões de casos fatais por SPCVH mostra edema alveolar difuso,

membranas hialinas e um infiltrado intersticial linfocitário. O estado preservado em que se

encontram as células pulmonares associado à hemoconcentracão e à presença, em alguns

casos de derrames pleurais, associam-se ao extravasamento de líquidos dos capilares para

intestício e alvéolo. Estudos imuno-histoquímicos nos tecidos pulmonares mostram extensa

distribuição dos antígenos virais nas células endoteliais, sem evidência de necrose. Os 

antígenos também encontram-se em outros órgãos, tais como coração e tecido linfóide 

(Terajima et al., 1999; Figueiredo et al., 1999). Nos pulmões há infiltração considerável de 

células TCD8, que também, encontram-se presentes no sangue periférico, sob forma de 

linfócitos atípicos, chamados imunoblastos (Noite et al., 1995; Schmaljohn & Hjelle, 1997; 

Ennis et al., 1997; Femandez, 2001). Essas células, após ativação, são capazes de produzir 

citocinas que atuarão sobre o endotélio vascular ou estimularão macrófagos locais a
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produzirem mais citocinas como o fator ativador de plaquetas e os leucotrienos, que 

aumentam a permeabilidade vascular e contribuem para a maciça transudação de líquidos ao

espaço intersticial e alveolar, desencadeando edema pulmonar e insuficiências respiratória

aguda (Zaki et al., 1995; Figueiredo et al., 1999). Em 1997, pesquisadores isolaram do

sangue periférico de um paciente com SPCVH, um clone de linfócitos TCD8+ citotóxicos

secretores de IFN-y, o qual expressava receptores de membrana contra epítopo específico

da proteína do Nucleocapsideo (N) de Hantavírus (Ennis et al., 1997). Em 1999, Mori e

colaboradoes demonstraram aumento significativo de células produtoras de citocinas,

monocinas (EL-1, EL-6 e TFN-a) e linfocinas (IFN-y, EL-2, EL-4 e TNF-|3) no tecido

pulmonar de 6 casos fatais de SPCVH por SN. Ao compararem estes achados com a

expressão de citocinas em casos de dano alveolar difuso agudo, descreveram grande

quantidade de células produtoras de citocinas nos pulmões de indivíduos com SPCVH,

sugerindo que a produção local de citocinas possa exercer importante papel na patôgenees

desta doença. Presença de antígenos virais, assim como de partículas virais nas células

endoteliais pôde ser encontrada em vários tecidos de roedores (Green et al., 1998; McKee

et al., 1985).

O choque na SPCVH tem mecanismo fisiopatológico pouco conhecido, porém

observa-se fenômeno inflamatório discreto no miocárdio dos casos fatais. Esse quadro está

associado a baixos níveis de anticorpos neutralizantes contra o vírus. Estudos sobre a 

distribuição das freqüências fenotípicas em pacientes com SPCVH, mostraram associação 

dos alelos HLA-B, haplotipos MHC:B35 e DR14 com mortalidade por choque na SPCVH. 

Sabendo-se que a região de genes MHC associa-se ao controle da liberação de TNF, como 

alelo hipersecretor e que existem altos títulos de TNF no sangue de pacientes com SPCVH 

poder-se-ia ter aí a causa da depressão miocárdica e choque cardiogênico. (Figueiredo et al.
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2001; Hallin et al., 1996; Zaki et al., 1995). Na SPCVH, a hipovolemia por extravasamento

de líquidos associada à depressão miocárdica leva a um choque misto.

1.9. Manifestações Clínicas e tratamento da SPCVH

O período de incubação da SPCVH é de 3 a 33 dias, com média de 14 dias. Esses

dados são baseados em 11 casos norte-americanos cujo dia e local de exposição ao vírus

eram conhecidos (Young et al., 2000; Fritz & Young, 2001). Trata-se de uma grande

dificuldade reconhecer precocemente a SPCVH com base nos sinais e sintomas iniciais. A

doença pode ser confundida com dengue, leptospirose, febre amarela, pneumonia por 

Pneumocystis carinii em aidético, entre outras (Peters, 1998.; Ferreira et al., 2000; Ridel et 

al., 2004; Hamidon and Saadiah, 2003). Os sinais e sintomas iniciais perduram por 3 a 6

dias, precedendo o aparecimento da doença pulmonar. Incluem febre (100%), mialgias (85- 

95%), náuseas (73%), diarréia (40%), e menos freqüentemente, cefaléia, vômitos, dor

abdominal, dor torácica, sudorese e vertigem. Tosse e dispnéia inauguram a fase seguinte.

Com o início da fase pulmonar, a insuficiência respiratória progride rapidamente, sendo

necessário, em muitos casos, utilizar assistência ventilatória em unidade de terapia intensiva.

A fase grave da SPCVH, em conseqüência da rápida infiltração de líquidos no insterstício e 

alvéolos pulmonares, cursa com taquipnéia, hipoxemia e taquicardia. Em pacientes com 

SPCVH, o exame radiológico do tórax mostra inicialmente infiltrado retículo-nodular difuso 

e bilateral, sugerindo pneumonia atípica. Após 48 horas, a pneumopatia agrava-se com 

velamentos extensos, bilaterais, compatíveis com condensações pulmonares. Também pode 

ocorrer derrame pleural. O exame radiológico possui grande importância para a suspeita 

clínica de SPCVH (Figura 4). A hipotensão é comum, acompanhando o quadro pulmonar e 

pode evoluir para choque, em geral acompanhado de grave depressão miocárdica. Esse 

quadro difere do choque séptico onde o débito cardíaco costuma estar aumentado e a
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resistência vascular sistêmica, diminuída. Morte pode ocorrer poucas horas após o inicio da 

falência respiratória, mesmo em indivíduos ventilados precocemente. Cerca de 50% dos

indivíduos com SPCVH passam dias sob ventilação mecânica e acabam se recuperando

(Butler & Peters, 1994). Alterações laboratoriais compatíveis com a síndrome de

extravasamento de líquidos, hematócrito maior que 49% e destrição plaquetária pelo vírus e

fenômeno imune, trombocitopenia, ocorrem na grande maioria dos casos. Também,

presença no hemograma de imunoblastos é muito freqüentes. Ainda, neste exame,

leucocitose com desvio a esquerda, com presença de mielócitos, metamielócitos e pró-

mielócitos ocorre em cerca de 30 % dos casos (Hallin et al., 1996; Jenison et al., 1995).

O quadro clínico abaixo descrito foi observado na Região de Ribeirão Preto onde

analisou-se 14 pacientes com SPCVH, de 1998 a 2001: febre (100% dos casos), estertores

pulmonares e dispnéia e tosse (64,2%), taquicardia acompanhada de hipotensão (64,2%),

cefaléia e sintomas digestivos (57%), mialgia (21,4%), adinamia e indisposição geral (50%),

fenômenos hemorrágicos (28,5%) e convulsões (7,5%). No perfil laboratorial, observou-se a

plaquetopenia <130000/mm3 (100%), hematócrito aumentado, acima de 55% (78,6%),

leucocitose acima de 15000/mm3 (64,2%), neutrofilia acima de 7000/mm3 com presença de

bastonetes >600 células/mm3 (64,2%), creatinina sérica acima de 1,5 mg/100 ml (63,6%) e

P02 abaixo de 70 mmHg (54,5%).
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21/5/2001

Figura 4. Evolução radiológica de um caso fatal de SPCVH. Observa-se no dia 20/05/2001 
um velamento na parte inferior dos pulmões e que aumenta de extensão e densidade no dia 
21/05/2001 acometendo completamente os pulmões.

Desconhece-se atualmente tratamento específico para o Hantavírus causador de

SPCV. Casos graves desta doença devem ser tratados em unidades de terapia intensiva.

Cumpre lembrar que, na maioria das vezes, para iniciar o tratamento o médico baseia-se

apenas em suspeita clínica sem confirmação laboratorial. O antecedente de contato com

roedores corrobora a suspeita clínica. Também, reforçam o diagnóstico clínico as alterações

em radiografia de tórax mostrando velamento pulmonar bilateral e em exames laboratoriais

mostrando elevação do hematócrito associada a plaquetopenia. O tratamento destes

pacientes envolve, principalmente cuidados respiratórios e manutenção da perfusão.

Oxigenação, inclusive com entubacão oro-traqueal e ventilação mecânica pode ser efetuada

(Ferreira, 2003; Figueiredo et al., 1999). Quanto aos cuidados com a perfusão e tratamento 

do choque cardiogênico, deve-se dar preferência ao uso de aminas vasoativas e inotrópicas 

que melhoram a força de contração do miocárdio. Deve-se evitar a infusão maciça de 

líquidos que, nesta situação, agravam o encharcamento pulmonar e a insuficiência

respiratória.
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Tratando-se de doença com alta letalidade, estudos que visem à descoberta de novos 

tratamentos e a prevenção da SPCVH fazem-se necessários. O desenvolvimento de vacinas

com genes codificadores das proteínas de Hantavírus, ainda em testes preliminares, tem sido

efetuado. Exemplo disto seriam plasmídeos contendo todo o segmento M do vírus Andes,

(pWRG/AND-M), que induziríam produção de anticorpos neutralizantes para Hantavírus

em macacos Rhesus (Custer et al., 2003). Também, imunização passiva tem sido mostrada.

Hamsters inoculados com soro de macacos imunes foram protegidos da infecção grave

quando inoculados 1 e 5 dias após o desafio. Os dados existentes estimulam o

desenvolvimento de vacinas de DNA para a SPCVH.

1.10. Diagnostico laboratorial e estudos moleculares

O diagnóstico laboratorial da SPCVH e das infecções por Hantavírus em geral,

baseia-se principalmente no resultado de testes sorológicos (Bayard et al., 2004.; Maes et

al., 2004; Groen et al., 1989). O isolamento viral mostra-se laborioso na prática clínica

diária e exige para tanto, laboratórios com altos níveis de segurança (Peters, 1998.; Terajima

et al., 1999). A prova sorológica mais utilizada é a imunoenzimática indireta (ELISA), que

discrimina anticorpos das classe IgM (fase aguda) e IgG. O ELISA para detecção de IgM é

apresentado no formato de captura para evitar reações cruzadas. Outros testes sorológicos

utilizados são a imunofluorescência indireta, a neutralização, a hemaglutinação passiva e o

Westem-blot (Ksiazek et al., 1995; Padula et al., 2000; Groen et al., 1989; Yoshimatsu et al.,

1996). A presença de anticorpos IgM, que surgem precocemente, já no inicio dos sintomas, 

ou a quadruplicação dos títulos de IgG em amostras de soro pareadas confirmam o 

diagnóstico. O ELISA com pesquisa de IgM é utilizado para diagnosticar ambas as formas 

de hantavirose humana (FHSR ou SPCVH). Os anticorpos da classe IgG contra 

Hantavíruspersistem por toda a vida do indivíduo e podem ser utilizados em investigações
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soroepidemiológicas retrospectivas. Um ensaio de immunoblot, utilizando antígenos

recombinantes e conjugados isotípicos específicos para discriminar IgM e IgG, foi

desenvolvido recentemente para diagnóstico da SPCVH. Os resultados deste teste exibem

concordância alta com os do ELISA

Os antígenos utilizados nos testes sorológicos para diagnóstico de infecção por

Hantavírus são obtidos por tecnologia do DNA recombinante. Isto se deve ao risco de

infecão em laboratório quando se manuseia grandes quantidades destes vírus, necessárias ao

preparo de antígenos convencionais. Testes ELISA realizados no Brasil utilizam antígenos

recombinantes dos SN (do CDC, Estados Unidos), e AND (do Instituto Carlos Malbrán,

Argentina), produzidos por clonagem e expressão dos genes codificadores das proteínas

destes vírus (Ksiazek et al., 1995; Padula et al., 2000). Dentre os antígenos de

Hantavírusutilizados encontram-se, principalmente, os recombinantes da proteína N.

Outros métodos sorológicos, menos utilizados, incluem a imunofluorescência

indireta (IFA) utilizando células suceptíveis à propagação de Hantavírus (células Vero,

Clone E-6, de rim de macaco verde africano), que podem ser infectadas e fixas em spot-

slides. (Koraka et al., 2000); ou o Westem-blot utilizando fitas de nitrocelulose

empregnadas com as proteinas recombinantes para ensaios immunoblot (SAI) (Yee et al., 

2003; Malecki et al., 1998). É importante ressaltar que na SPCVH, ao contrário de outras

enfermidades, como a Dengue, os anticorpos IgM específicos podem ser detectados desde o

primeiro dia da SPCVH, possibilitando um diagnóstico de fase aguda por métodos

sorológicos.

Em nosso meio, o teste sorológico com antígenos de SN ou AND, dá-se por reação 

cruzada já que outros são os Hantavírus brasileiros. Assim, é desejável o uso de cepas 

locais com intuito de aumentar a sensibilidade e especificidade dos testes sorológicos. 

Também, é importante produzir antígenos de Hantavírus brasileiros para reduzir
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denpendência de produtos produzidos fora do país (Maes et al., 2004; Padula et al., 2000;

Ksiazek et al., 1995; Suzuki et al., 2004; Padula et al., 2000b).

Testes imunohistoquímicos são aplicados a tecidos obtidos de casos fatais da

SPCVH visando a identificar antígenos virais. Trata-se de outra forma de confirmação

diagnóstica. Os testes podem ser realizados em tecidos parafinados de necrópsias realizadas

há meses ou anos antes (Jenison et al., 1995; Peters et al., 1998; Heiske et al., 1999).

O diagnóstico de infecções por Hantavírus pode ser feito por isolamento do

vírus causador a partir de materiais clínicos inoculados em culturas de células Vero E-6.

Uma a duas semanas após esta inoculação, busca-se por células infectadas com

Hantavíruspela vizualização de efeito citopatogênico na colônia celular, bem como por

testes de imunofluorescência. Entretanto, este método diagnóstico, que exige manuseio

viral, além de laborioso e demorado, por ter risco de contaminação no laboratório, exige

condições de biossegurança que protejam quanto à exposição a aerossóis (Tkachenko et al.,

1984).

Um método diagnóstico de infecções por Hantavírus que possui grande

sensibilidade e praticidade é a reação em cadeia pela polimerase precedida de transcrição

reversa do RNA viral em DNAc (RT-PCR). A PCR, inicialmente desenvolvida por Mullis &

Faloona, em 1987 e precedida pela transcrição reversa (que utiliza transcriptase reversa

oriunda de retrovirus convertendo RNAs em DNAs de fita simples), possibilita amplificar in

vitro, fragmento do RNA viral, por enzima termoestável, na presença de oligonucleotideos

e prímers (iniciadores), que determinam a região à ser amplificada. RT-PCR vem sendo 

utlizada para detecção genômica diagnóstica de vários vírus (De Paula et al., 2002; 

Pitkaranta et al., 1998; Soares et al., 2005). Esta técnica tem sido amplamente utilizada em 

nosso laboratório para vírus de distintas famílias (Moreli et al., 2002; Bronzoni et al., 

2004,). A RT-PCR tem sido utilizada no diagnóstico de SPCVH nos Estados Unidos desde
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1993 e inclusive para identificação, caracterização e estudos da epidemiologia molecular 

dos Hantavírus circulantes em várias localidades (Johnson et al., 1997; Levis et al., 2004; 

Moreli et al., 2004; Plyusnina et al., 2004;; Johnson et al., 1999; Suzuki et al., 2004).

O seqüenciamento nucleotídico de produtos amplificados pela RT-PCR,

denominados amplicons, permite analisar comparativamente estas seqüências com as de

vários Hantavíruspreviamente conhecidas. Nos anos 70, Maxam & Gilbert (1977)

desenvolveram métodos químicos pioneiros para sequenciar fragmentos de DNA. Nesta

mesma década, Sangers e cols, 1978, divulgaram uma versão melhorada do método,

utilizando finalizadores dideoxinucleotídeos, conhecidos como “terminadores de cadeia”.

Sua estratégia consiste em identificar continuamente e seqüencialmente durante o processo,

o último nucleotídeo incorporado na extremidade de alongamento de cadeia de ácidos

nucléicos. Estes análogos conhecidos como finalizadores 2', 3' didesoxinucleotídeos

trifosfatos (ddNTPS), quando incorporados à cadeia nascente, por não apresentarem o

radical 3' hidroxil (3'OH) que permite ligação com o próximo dNTP e continuação da

cadeia, quando inseridos pela polimerase, bloqueaiam todo o processo de elongamento. Os

produtos de reação também deverão portar uma “marca” que permita detectá-los na etapa de

análise. Resumidamente, o processo é realizado a partir de uma cadeia simples (não dupla)

do DNA a ser seqüenciado. Esta servirá de molde para gerar a outra metade complementar

da dupla hélice. Isto é obtido pela desnaturação da “molécula nativa”. A reação se processa

em condições iônicas e de pH apropriadas, na presença da enzima DNA polimerase e de 

uma mistura dos 4 nucleotídeos sob a forma de 3'-desoxinucleotídeo trifosfatos (dNTPs): 

dATP, dCTP, dGTP, dTTP, sendo um deles marcado radioativamente ou dATPa^P ou, 

mais recentemente, de modo simultâneo utilizando-se fluorocromo diferentes para cada um 

dos ddNTPS. Deste modo, a eletetroforese poderá ser realizada em um único canal do gel, 

pois o sinal fluorescente diferencial emitido por cada fragmento, após a iluminação com
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feixe de raio laser identificará os produtos com base na diferença do comprimento de onda. 

Finalmente, a luz emitida é detectada por “ escaneamento” do gel e a sequência deduzida 

por computador acoplado ao seqüenciador automático sendo representada através de um 

eletroferograma.

Para a reação de seqüenciamento, amplicons podem ser seqüenciados

diretamente após purificação ou clonagem em vetor plasmidial (Giebel et al., 1991; Horling

et al., 1995; Wang et al., 2001; Johnson et al., 1999; Suzuki et al., 2004). O seqüenciamento

direto dos amplicons tem como vantagens, a rapidez de execução e a praticidade, porém,

não pode ser utilizado para seqüências muito longas. Para o seqüenciamento de amplicon

grande, preferencialmente, este deve ser inserido no genoma circular de um plasmídeo, de

modo a assegurar integridade de sua seqüência e facilitar análise por primers relativos ao

plasmídeo.

Utilizando a RT-PCR seguida de seqüenciamento do amplicon, pode-se conhecer

completamente um gene de proteína viral, cloná-lo em plasmídeo (vetores de expressão),

transfectá-lo em bactéria e fazer com que esta produza a proteína viral dita, neste caso,

recombinante. A proteína viral recombinante podería, desta forma, ser produzida em larga

escala. Esta metodologia vem sendo empregada para Hantavírus, permitindo produzir

antígenos utilizados em imunodiagnóstico. Vários sistemas produtores destes antígenos tem

sido utilizados, inclusive na América dos Sul (Maes et al., 2004; Razanskiene et al., 2004;

Padula et al., 2000; Jonsson et al., 2001; Elgh et al., 1997: Ksiazek et al., 1995).

A análise de amplicons marcados com digoxigenina (PCR-EIA) tem sido utilizada 

na identificação e diferenciação de espécies de Hantavírus (Dekonenko et al., 1997).
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1.11. Justificativa para diagnóstico genômico, estudo fílogenético e expressão da 

proteína de Hantavírus

A hantavirose é zoonose emergente grave no Brasil. O incremento anual de casos

da SPCVH com alta letalidade, a escassez de laboratórios que fazem diagnóstico da doença, 

2 centros de referência, Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo e Instituto Evandroapenas

Chagas, de Belém do Pará, o diagnóstico que é feito apenas por ELISA e com antigenos 

recombinantes importados, mostram claramente a necessidade de ampliar pesquisas visando

a aprimorar o diagnóstico da enfermidade. Faz-se necessário que se implemente, em vários 

locais do país, um diagnostico rápido da SPCVH usando, inclusive, a RT-PCR. Desta forma,

partir das amostras de pacientes.seria possível caracterizar genomicamente vírus 

Também, a produção de antígenos recombinantes de Hantavírus brasileiros faz-se necessária

maior quantidade e independênciapara que haja um suprimento dos mesmos em

tecnológica.
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2. OBJETIVOS

Gerais

• Desenvolver métodos de diagnóstico molecular para SPCVH e promover estudos 

filogenéticos do genoma de Hantavírus brasileiros,

• Produzir antígenos recombinantes de Hantavírus do Brasil.

Específicos

• Desenvolver método diagnóstico rápido por RT-PCR visando à detecção do genoma de

Hantavírusem amostras de seres humanos e de roedores silvestres,

• Seqüenciar nucleotídios de amplicons obtidos por RT-PCR visando a conhecer o

genoma completo do segmento S de Hantavírus,

• Realizar estudos filogenéticos com seqüências de nucleotídeos obtidas de amplicons

contendo parte dos genes codificadores de N (segmento S), G1 e G2 (segmento M),

comparando estas seqüências com as de outros Hantavírus,

• Estudar a seqüência nucleotídica do segmento S e a de aminoácidos da proteína N após a

sua tradução, juntamente com as correspondentes de outros Hantavírus,

• Expressar a proteína N do Hantavírus brasileiro Araraquara em Escherichia coli,

• Desenvolver um teste de ELISA para detecção de anticorpos da classe IgG utilizando a

proteína N recombinante produzida.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Diagnóstico molecular de Hantavírus

3.1.1. Materiais Clínicos

Participaram deste estudo 31 pacientes com suspeita clínica de SPCVH,

cujos materiais clínicos foram processados na Unidade Multidepartamental de Pesquisa em

Virologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP. Estas amostras foram

paralelamente enviadas ao Laboratório de Referência do Ministério da Saúde, Instituto

Adolfo Lutz de São Paulo, para detecção de anticorpos da classe IgM contra Hantavírus por

ELISA utilizando antígenos recombinantes importados de SN ou AND (Ksiasek et al., 1995;

Padula et al., 2000). O local de origem e a evolução clínica dos 31 pacientes que forneceram

material clínico para este trabalho encontra-se citado na Tabela 3. Os soros de 8 casos

suspeitos de SPCVH foram por nós coletados de pacientes internados na Unidade de

Terapia Intensiva (UTI) de Emergência, ou nas Enfermarias de Doenças Infecciosas e

Tropicais, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP. Estes

soros, obtidos para extração do genoma de Hantavírus, foram colhidos por punção venosa

em tubo à vácuo contendo EDTA. Também, os soros de 10 casos fatais foram obtidos à 

necropsia por patologistas do Serviço de Verificação de óbitos do Interior - USP e foram 

para nós encaminhados. Dois soros de casos suspeitos de SPCVH em Uberaba, MG, foram

encaminhados pelo Prof. Dr. Mario Leon Silva-Vergara, da Faculdade de Medicina do

Triângulo Mineiro. Dez soros foram encaminhados pelo Hospital São Franscisco,

Beneficiência Portuguesa e Santa Casa de Ribeirão Preto. Um soro foi encaminhado pela

Santa Casa do Município de Jaú, SP. Como controles negativos nos testes utilizou-se

amostras de soros de pacientes com dengue e citomegalovirose, provenientes da rotina de
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diagnóstico do laboratório do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto-USP, que não encontram-se citados na Tabela 3.

Tabela 3. Características demográficas, epidemiológicas e evolutivas dos pacientes com Hantavirose 
participantes do estudo.

Localidadeda Coleta das Evolução 
amostras 
3 dias 
3 dias 
3 dias

Atividade de risco data
doença
07/05/98 
16/05/98 

de 06/05/99

sexo Idade 
(anos)

Padente

Guariba
Guariba
Pontal

óbito1* Agricultor
Fazendeiro
Motorista
Caminhão
Fazendeiro
Estudante

M 55
óbito2* 38M

3* 29M cura

Jardinópolis
Cajurti
Cassias dos Coqueiros 
Batatais 
Sertãozinho 
Sertão zinho

óbito3 dias
8 dias
9 dias 
15 dias
3 dias
4 dias 
4 dias
2 dias
3 dias
4 dias

04/05/99
21/06/99
28/06/99

4* 26M
F 13 cura

6*- agricultor 
Engenheiro agrônomo 23/04/01

M 21 cura
7». b,e 
8*-b

39M cura
óbito
cura

19/08/02
23/04/02

Enfermeira
Industrial
Estudante
Lavradora
Estudante
Auxilliar
enfermagen
Lavrador

F 31
9*- M 41

Jaú10b-* 13/05/02 
28/08/02 
13/08/02 

de 19/03/04

27M cura
óbito
óbito
óbito

Cassias dos Coqueiros 
Ribeirão Preto 
Sertãozinho

llb 20F
12b 16F
13b 43F

Pontal
Uberaba
Uberaba
Ituverava
Dumont
Ribeirão Preto
Cássias dos Coqueiros
Ribeirão Preto
Ribeirão Preto
Sto Antonio da Alegria
Bebedouro
Ribeirão Preto
Pitangueiras
São Joaquim da Barra
Jaborándf
Jaboticabal
Ribeirão Bonito
Batatais
Cravinhos ___

14b óbito5 dias5/06/0323M
óbito15be SISISIM SI
óbito16h* SISISIM SI
óbito17 d 3 dias

3 dias
4 dias 
4 dias
3 dias
4 dias
3 dias
4 dias
5 dias 
3 dias
2 dias
3 dias
3 dias
4 dias 
3 dias 
3 dias

18/06/03
02/06/03
12/06/03
01/07/03
03/10/03
09/01/02
22/02/02
24/06/03
31/03/03
29/9/02
16/09/03
24/11/03
10/05/04
26/06/04
13/08/04
23/08/04

Motorista
Cerealista
Estudante
Lavrador

23M
18"'* 27 curaM
19 d 16 curaM
20 d 37M cura

cura
cura
óbito
óbito
cura
óbito
óbito
óbito
óbito
óbito
cura
óbito

21d SI42M
22** Cerealista38M
23 SI47M
24** Motorista

Estudante
50M

25** 24F
26 ^ 37 SIM
21** SI29M
2S** Agricultor

Lavrador
Estudante
Sitiante
Cozinheira

30M
29"-' 30M
30** 15M
30“-* SIM

4e SI31 F
(a) Amostras que tiveram fragmenLos parciais de N de Hantavírus detectado pela Nested-RT-PCR seguido de
sequenciamento nucleotídico (b): Amostras que tiveram os 3 fragmentos parciais de N, G1 e G2 de Hantavírus 
detectados e seqiienciados para estudos filogenéticos (c): Amostra selecionada para o seqüênciamento completo do 
segmento S de Hantavírus com base na amplificação do gene de N. (d): Amostras que tiveram os fragmentos de N, G1 e 
G2 detectados por RT-PCR, mas que ainda não foram seqüenciadas. (e). Amostras utilizadas para teste de ELISA. Para o 
leste de ELISA também obtivemos soros de pacientes convalescentes.
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3.1.2. Diagnóstico de Hantavírus por Nested-PCR

Para a padronização da nested RT-PCR, utilizou-se amostras de sangue e/ou soro de 

9 pacientes que foram processados visando à detecção do genoma parcial de S (gene de N) 

do Hantavírus. Estas amostras permaneceram estocadas por 3 anos a -70 °C. Também, 

utilizou-se um plasmídeo (pET23b) contendo o gene N do vírus Andes que foi gentilmente 

fornecido pelo Dr. Brian Hjelle, da Universidade do Novo México, Estados Unidos. Este 

plasmídeo, embebido em papel de filtro Whatmann, foi eluído em água estéril, propagado 

em Escherichia coli, purificado utilizando o Plasmid Minit Kit (Qiagen, Alemanha) e 

utilizado como controle positivo. Como controles negativos da reação, foram utilizados

água e amostras de soros de pacientes com dengue.

Tabela 4. Pacientes com SPCVH, que tiveram suas amostras testadas com primers 
selecionados para nested-PCR visando a detecção do gene parcial de N

Paciente sexo Idade Atividade data da Coleta Evolução Localidade
(anos) de risco doença das

amostras
jaTb óbito

óbito
cura

Guariba
Guariba
Pontal

Agricultor 07/05/98 3 dias
Fazendeiro 16/05/98 3 dias
Motorista de 06/05/99 5 dias
Caminhão
Fazendeiro 04/05/99 3 dias
Estudante 
Agricultor 28/06/99 9 dias

55M
38M2'

a, b 29M3

a,b Jardinópolis 
Cajuru 
Cássia dos 
Coqueiros 
Batatais

óbito
cura
cura

26M4
a, b, c 21/06/99 8 dias13F5
a, b6 M 21

a, b Engenheiro 23/04/01 15 dias
agrônomo
Enfermeira 19/08/02 3 dias

39M7 cura

8a.b óbito Sertãozinho31F
g a, b SertãozinhoIndustriário 23/04/02 4 diasM 41 cura

(a): Amostras que tiveram o fragmento parcial de N de Hantavírus detectado por RT-PCR; (b): Amostras que 
tiveram o fragmento parcial de N de Hantavírus detectados por nested-PCR. (c): Amostra selecionada para o 
seqüênciamento completo do segmento S de Hantavfruse amplificação do gene de N para produção da proteína 
N. (M): Masculino; (F) Feminino.
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3.L2.1. Extração dos RNAs virais

Para os procedimentos de extração, as amostras de sangue ou soro, estocadas a -

70°C, foram descongeladas e a 300 pl de cada uma adicionou-se 1000 pl da solução

reagente de Trizol LS (Gibco, EUA). Posleriomente, após agitação em vortex durante 15

minutos, adicionou-se 200 pl de solução de clorofórmio-álcool isoamflico, na proporção

24:1. A mistura foi homogeneizada e colocada em gelo por 15 minutos (min). Em seguida

foi centrifugada, por 20 min, a 13000 g e a 4 °C, sendo coletado o sobrenadante (fase aquosa

transparente). Adicionou-se ao referido sobrenadante volume igual de isopropanol absoluto

(Merck, Alemanha) e a mistura foi homogeneizada levemente, permanecendo por 16-18 h

'a -70 °C para precipitação dos RNAs. No dia seguinte, centrifugou-se os tubos a 13000 g,

por 20 min, e lavou-se o sedimento com 500 pl de etanol a 70 %. Liofilizou-se o material

por centrifugação sob vácuo. Em seguida, suspendeu-se o sedimento em 15 a 20 pl de água

sem RNAse (Gibco, EUA).

3.I.2.2. Seleção de primers para amplificação do gene N

Para realizar o ensaio de detecção do genôma de hantavúrus pela RT-PCR com

finalidade diagnóstica, pares de primers para o gene N, contido no segmento S, foram

desenvolvidos. Estes primers forarm selecionados em regiões de alta homologia, detectada

pela análise do alinhamento de seqüências do segmento S de vários hantavírus sul-

americanos obtidas no GenBank (http:// www.ncbi.nlm.nih.gov): AND (AF325966); RM

(U52136); ARA (AF307325) e CAS (AF307324). Os alinhamentos foram feitos pelo

algoritimo de Higgins e Sharp, utilizando parâmetros de estringência recomendados pelo

programa DNASIS para Windows, versão 2.10 (Hitachi, Japão). Selecionou-se assim, 2

primers desenhados a partir de regiões altamente conservadas nos segmento S desses
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Hantavírus. Estes primers, mostrados na Tabela 5, denominados SAHN-C e SAHN-S,

amplificam 264 nucleotfdeos do gene N.

Tabela 5 - Primers de região do gene de N utilizados inicialmente através da RT-PCR 
para diagnóstico de Hantavírus brasileiros.

Primer Seqüência nucleotídica
a CAAAAC CAG TTG ATC AAC AGG G
b GAT GAA TCA TCC TTG AAC CTT AT Bases 454 a 477 de S

Local de anelamento 
Bases 213 a 236 de SSAHN-C

SAHN-S
(a) C: complementar a seqüência de RNA; (b): Similar ao RNA (sense)

3.I.2.3. RT-PCR para amplificação parcial do gene N

Primeiramente, realizou-se transcrição reversa (RT). Para tanto, preparou-se

mistura de reação com 20 pl, contendo 5 pl do extrato de RNA, 1 pl de 2,5 mM dos

deoxynucleotídeos trifosfatos (DNTPs), 0,3 pM do primer complementar SAHN-C e 4pl da

solução tampão 5 vezes concentrada e contendo 10 mM de Tris pH 8.9, 1.5 mM MgCl,2, 80

mM KC1. A mistura foi coberta com 2 gotas de óleo mineral e aquecida a 95 °C por 3 min

para desnaturação das fitas de RNA. Posteriormente, transferiu-se a mistura para cuba com

gelo onde adicionou-se 10 U de inibidor de RN Ase (Pharmacia,EUA) e 10 U da

transcriptase reversa MMLV (Pharmacia, EUA), sendo então incubada por 2 horas (h) a

37°C. O DNAc obtido com a RT foi utilizado na reação em cadeia pela polimerase (PCR).

Preparou-se mistura de reação com 50 pl contendo 0,3 pM do par de primers SAHN-C e

SAHN-S, 2,5 mM dos deoxynucleotídeos trifosfatos (DNTPs), 3 p.1 do DNAc obtido com a

RT e 5 pl da solução tampão 10 vezes concentrada contendo 10 mM Tris pH 8.9, 1.5 mM

MgCl2, 80 mM KC1. Submeteu-se a mistura a 80°C, quando adicionou-se 1U da Taq DNA

polimerase (Pharmacia, EUA) e em seguida, esta foi submetida a 35 ciclos em

termociclador (Iwaki, Japão), nas temperaturas de 95 °C, por 30 segundos (seg), 55 °C por
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45°C seg, e 72°C por 180 seg. Ao final, foi mantida a 72 “C, por 5 min, para uma extensão

final da fita de DNA. Oito pl do produto da RT-PCR foram visualizados à luz UV após

eletroforese em gel de agarose a 1,7% corado em solução de brometo de etídeo a 0,5 pg /

ml. O tamanho do amplicon foi determinado por comparação com marcador escada de 100

pb (Pharmacia, EUA).

3.1.2.4. Purificação e seqüênciamento de amplicons

Para o seqüenciamento nucleotídico dos amplicons obtidos de 4 casos de SPCVH,

visando a obter mais material para um procedimento direto (sem clonagem), reamplificou-se

os referidos amplicons com mais 25 ciclos, nas mesmas condições da PCR mencionada

acima. Em seguida, purificou-se os amplicons com o kit comercial Wizard PCR preps

(Promega, EUA), com volume de eluição de 30 jil. Uma alíquota do purificado, em volume

de 7,5 pl, foi seqüenciado utilizando os primers SAHN-C e SAHN-S na concentração de

IpM, juntamente com dideoxinucleotídeos (ddNTP) marcados com fluorocromo Cy5.5 e

outros reagentes do kit Thermo Sequenase Cy 5.5 Terminator Cycle Sequencing Kit

(Amersham Biosciences, Inglaterra), seguindo protocolo recomendado pelo fabricante. A

reação de seqüenciamento, após 35 ciclos térmicos nas temperaturas: 95 °C por 30 s, 60 ° C

por 30 s e 72 °C por 120 s, foi resolvida em seqüenciador automático Seq 4x4 (Amershan-

Pharmacia-Biotech, EUA) ao aplicar 2 pl da amostra em formamida em um gel de

poliacrilamida a 6% seguindo as recomendações do fabricante.

3.1.2.5. Análise de seqüências nucleotídicas e seleção de primers para Nested-PCR.

As seqüências nucleotidicas dos 4 amplicons oriundos de amostras dos pacientes

foram alinhadas com as correspondentes de outros hantavírus sul-americanos, incluindo o

ARA obtido do GeneBank (AF307325). ARA apresentou maior similaridade com as 

seqüências originadas dos 4 pacientes, 98%. O alinhamento foi feito segundo o algorítimo
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de Higgins e Sharp, utilizando os parâmetros de estringência recomendados pelo programa

DNAsis para Windows, versão 2.10 (Hitachi, Japão). A análise deste alinhamento de

seqüências nucleotídicas permitiu selecionar 2 primers internos ao amplicon de N, com 264

pb e obtido na RT-PCR. Os primers internos, são mostrados na Tabela 6 com uma

capacidade de amplificação prevista para 140 pb.

Tabela 6 - Primers internos aos amplicons da RT-PCR utilizados em Nested-PCR para 
detecção do genoma de Hantavírus brasileiros.

Primer
SAHNintemal-C
SAHNintemal-S2

Seqüência nucleotídica 
GATATGGGAATGTGCTGGATGT 
GTTGACAGCATATATAAGGCCTT

Local de anelamento 
Bases 277 a 298 
Bases 391 a 414

í

3.1.2.6. Nested-PCR
A Nesíed-PCR foi inicialmente testada, em 9 soros de pacientes com SPCVH que

foram anteriormente processados por RT-PCR, conforme descrito acima e mostrado na

Tabela 4. Para o teste, preparou-se mistura de reação de 50 pl, contendo 2 pl dos amplicons

obtidos da RT-PCR, ÍU de Taq DNA polimerase (Pharmacia, EUA), 5 pl de solução

tampão 10 vezes concentrada contendo 10 mM Tris pH 8.9, 1.5 mM MgCh, 80 mM KC1,

0,3 pM dos primers internos SAHNintemal-C e SAHNintemal-S e água com

dietilpirocarbonato (DEPC) ou, livre de RNAse. A mistura foi processada com 25 ciclos

térmicos nas mesmas temperaturas mencionadas para a RT-PCR. A purificação de

amplicons e seus seqüenciamentos diretos, foram feitos de maneira igual ao descrito

anteriormente, porém utilizando os primers SAHNintemal-C e SAHNintemal-S.

3.I.2.7. Análise das seqüências nucleotídicas de amplicons da RT-PCR e nested-PCR
Alinhou-se seqüências nucleotídicas de 8 amplicons da RT-PCR e 1 amplicon da

nested-PCR (neste caso o amplicon da RT-PCR não foi revelado) juntamente com

seqüências do gene N dos vírus Hantaan (GenBank HTN, (U37768), AND (AF325966), SN
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(L37904), LN (AF005727), RM (U52136), ARA (AF307325) e CAS (AF307324). O

alinhamento múltiplo foi feito segundo o algorítimo de Higgins e Sharp, utilizando os

parâmetros de estringência recomendados pelo programa DNAsis para Windows, versão

2.10 (Hitachi, Japão) e também, permitiu determinar a similaridade entre as seqüências

nucleotídicas estudadas. Ainda, com base neste alinhamento construiu-se um Fenograma

(guide tree) por método de UPGMA (agrupamento de pares não ponderados baseados na

média aritimética), a partir das seqüências alinhadas, utilizando o mesmo programa de

computador referido acima. Este método considera a árvore filogenética como aditiva e

que todos os táxons estão igualmente distantes da raiz (ultramétrico).

3.2. Estudo fllogenético com amplicons de seqüências parciais dos genes N, G1 e G2

Neste estudo fllogenético, utilizou-se amplicons obtidos dos 10 pacientes com

SPCVH, que são mostrados na Tabela 7. Estudou-se seqüências dos amplicons com 264 nt

do gene de N de Hantavírus, obtidos com os primers SAHN-C e SAHN-S, por RT-PCR.

Utilizamos o hantavírus RM gentilmente cedido pelo Dr. Robert Shope do Departamento de

Patologia da Universidade do Texas, Galveston, Texas, EUA e propagado em cultura de

células Vero-E6 em nosso laboratório, como controle positivo nos testes RT-PCR. Para este

estudo fllogenético, analisou-se 2 outras regiões do genoma de Hantavírus, contidas no

segmento M, nos genes G1 e G2.
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Tabela 7. Características demográficas e evolutivas dos dez pacientes que tiveram os genes 

de N, Gl, G2 de Hantavírus detectados e sequenciados para o estudo filogenético. Os 

números correspondentes ao da Tabela 3, para o estudo filogenético são mostrados m,b..

Corresp.6 se Idade
Filogenia xo (anos)

Coleta das Evolução Localidade
amostras

datada
doença

Atividade de 
risco

Pacientes
(Tabela3)

a

8 dias 
15 dias

Cajuru
Batatais

21/06/99
23/04/01

P-l F 13 Estudante
Engenheiro
agrônomo
Enfermeira
Estudante
Lavradora

5 cura
P-2 M 397 cura

óbito
cura
óbito

Sertãozinho3 dias
4 dias 
2 dias

19/08/02
13/05/02
28/08/02

31P-3 F8
JaúP-4 M 2710

Cassias dos 
Coqueiros 
Ribeirão 

Preto
Sertãozinho

P-5 F 2011

óbito3 dias13/08/0216 EstudanteP-6 F12

óbito19/03/04 4 dias43 Auxilliar de 
enfermagen 

Lavrador

FP-713

Pontal
Uberaba
Uberaba

5 dias óbito
óbito
óbito

5/06/0323P-8 M14
SISIM SI SIP-915
SISISI SI16 P-10 M

(SI): Dados sem Identificação .

3.2.1. Seleção de primers para amplificação dos genes Gl e G2

Primers para amplificação parcial dos genes Gl e G2 de Hantavírus foram 

selecionados a partir do alinhamento de seqüências do segmento M de Hantavírus sul-

americanos: AND (GenBank AY228238), RM (U52136), ARA (AF307327) e CAS

(AF307326). Estas seqüências foram alinhadas de forma similar aos outros alinhamentos 

descritos acima. Assim, analisando as seqüências alinhadas, selecionou-se 2 primers, 

mostrados na Tabela 8, em região de alta homologia no gene de Gl, que amplificam 324 pb 

e foram denominados HANG1-C e HANG1-S. Da mesma forma, analisando as seqüências

alinhadas, selecionou-se 2 primers, mostrados na Tabela 8, em região de alta homologia no

gene de G2, que amplificam 350 pb e foram denominados HANG2-C e HANG2-S.

Em suma, planejou-se este estudo filogenético para basear-se em parte do gene N 

(segmento S) com 264 nt, parte do gene Gl com 324 nt e parte do gene G2 com 350 nt 

(segmento M), totalizando 938 nt.
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Tabela 8. Primers selecionados para a amplificação por RT-PCR dos genes parciais de G1 e 
G2 utilizados para estudos filogenético dos Hantavírus brasileiros.

a GGG CAG TAA GTG CTG AAA C Bases 1301 a 1320 de MHANG1-C
HANG1-S b
HANG2-C

ACA TTT AGC AGT TTG CCA TGG G 
CCA GTT TGT GAA TAT CAG

Bases 1602 a 1625 de M 
Bases 2761 a 2779 de M

GAG CCA TAA CAC ATT GCA AHANG2-S Bases 3111 a 3130 de M
(a): Primer complementar ao RNA Çb):Primer sense ao RNA.

3.2.2. RT-PCR para amplificação dos genes de N, G1 e G2.

Para a amplificação conjunta e parcial dos genes N, G1 e G2 a partir dos 

extratos de RNA oriundos das amostras dos pacientes, foram feitas três RT-PCRs seguindo 

protocolo similar àquela descrita para o gene N, mas com as seguintes modificações:

processou-se extrato de RNA do vírus Rio Mamoré TVP 7557 como controle positivo e

extratos do RNA de soros de pacientes com dengue como controles negativos; utilizou-se

nos testes um controle de extração do RNA o qual amplifica o RNAm da fi-actina

produzindo amplicon de 454 pb com os primers BHANTA mostrados na Tabela 9; fez-se

uma breve denaturação inicial, a 95 °C, por 1 min prévia ao início dos 35 ciclos da PCR;

estes ciclos térmicos foram feitos a 95 °C por 30 seg, 55 °C por 60 seg e 72 °C por 180 seg.

Tabela 9. Primers para amplificação dos mRNA de Beta-Actina 
utilizados na RT-PCR do estudo filogenético de Hantavírus.

BHAN-C TGCCTTCCAA GGTG AAA C Bases 3242 a 3260
BHAN-S ACA TTT AGC TTTG CGGA T G Bases 3700 a 3719

3.2.3. Purificação e clonagem de amplicons de N, G1 e G2

Após amplificação por RT-PCR, 40 pi dos amplicons de tamanho esperado 

(264 pb, 324 e 350 pb) foram recuperados do gel de agarose a 1% e purificados com o 

Qiaquick Gel exíraction kit (QIAGEN, Alemanha), seguindo protocolo recomendado pelo 

fabricante. O DNA obtido foi suspenso em 80 pl de água livre de RNAse e precipitado por
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adição de 0,25 volumes de acetato de amônio 7,5 M e 3 volumes de etanol puro. A mistura

foi mantida 16-18 hrs. No dia seguinte, a mesma foi centrifugada a 13000 g, por 30 min, a 4

°C, sendo o sedimento suspenso em 3,5 pl de água livre de RNAse e estocado a -20 °C. Fez-

se a ligação da suspensão dos amplicons ao plasmídeo vetor pCRII (Invitrogen, EUA)

seguindo o protocolo descrito pelo fabricante. Três |il dos DNAs suspensos foram utilizados

na ligação para um volume total de 10 pl. Posteriormente, adicionou-se este material a 50 pl

de células competentes (Escherichia coli) INVoeF (Invitrogen, USA) que foram

imediatamente incubadas em gelo por 30 min. Posteriomente, estas células foram

submetidas a choque térmico de 42°C, por 30 seg e por 2 min no gelo. Então, adicionou-se

250pl de meio SOC (20g/l Triptona, 5g/l de Extrato de levedura, 8,6 mM de NaCl e 2,5 mM

de KC1) e incubou-se as células a 37 °C, sob agitação, por 1 h. Ao final, as células foram

semeadas em placas de Petri contendo meio LB (10g/l Triptone, 5 g/l de extrato de levedura,

171 mM de NaCl), agar com ampicilina (20pg/ml) e X-Gal, sendo, incubadas a 37°C por

14h.

3.2.4. Purificação dos plasmídeos contendo inserto

As colônias brancas, que provavelmente contém o inserto, foram semeadas em

forma de estria, com palito de madeira, em placa de Petri contendo LB-agar com ampicilina

(20pg/ml) e incubadas a 37 °C por 14 h. Em seguida, foram inoculadas em 2 ml de meio

LB contendo ampicilina (20pg/ml) e incubadas a 37°C, por 14 h, sob agitação.

Os plasmídeos foram purificados pelo método de lise alcalina, descrito no manual

Maniaís (Sambrook et al., 1989). Para isto, após o crescimento das bactérias, transferiu-se 2

ml do meio para tubos que foram centrifugados a 5000 g por 2 min. A seguir, após a

sedimentação ressuspendeu-se as bactérias em 100 |il da solução I (contendo TrisHCl). A

seguir, adicionou-se 200 |il de uma solução de lise (Solução II contendo 0,2 N de NaOH e
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1% de SDS, sendo a suspensão horaogeinizada por 10 inversões. Em seguida, adicionou-se

ISO p.1 da solução m precipitadoram (5 M de Acetado de Potássio, ácido acético glacial e

água, pH 4.8) e a mistura foi homogeneizada por 10 inversões. Finalmente, o produto foi

centrifugado e o sobrenadante transparente, contendo os plasmídeos, transferido para outro

tubo (Sambrook et al.t 1989). Os plasmídeos foram, submetidos a eletroforese em gel de

agarose a 1 % para determinação de seus tamanhos. Plasmídeos com tamanho superior ao

do plasmídeo controle (sem inserto) foram purificados utilizando o Qiagen Plasmid Minit

Kit (Qiagen, USA) e seguindo protocolo recomendado pelo fabricante, em volume final de

eluição de 50 pl. Nesta etapa, lpl dos plasmídeos purificados foram submetidos a

eletroforese em gel de agarose a 1% para constatação de intensidade da banda e posterior

seqüenciamento nucleotídico.

3.2.5. Seqüenciamento do DNAc contido nos plasmídeos

Realizou-se a reação de seqüenciamento com o kit Thermo Sequenase Cy5.5 dye

Terminator cycle sequencing (Amershan-Pharmacia-Biotech, EUA) seguindo especificações

do fabricante. Para tal, utilizou-se aproximadamente S |xg dos plasmídeos e 1 jiM de

primers que se ligam aos plasmídeos em sítios próximos ao local de inserção do produto da

PCR (Forward: 5’ TTG GGC CCT CTA GAT GCA TGC TC 3’ e Reverse: 5' CGA GCT

CGG ATC CAC TAG TAA 3’). A reação de seqüenciamento foi resolvida no seqüenciador

automático Seq 4x4 (Amershan-Pharmacia-Biotech, USA) utilizando um gel de

poliacrilamida a 6%.

3.2.6. Análise das seqüências nucleotídicas.

Para identificar N, G1 e G2 nas seqüências nucleotídicas obtidas das amostras

dos pacientes com SPCVH, promoveu-se o alinhamento das mesmas com seqüências de
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segmento S e M de outros hantavírus , com o auxílio dos programas BLASTN 2.2 10, do

NCBI fhttp://www.ncbi.nlm.nih.govl e DNAsis para Windows, versão 2.10 (Hitachi,

Japão). Para o programa DNAsis, utilizou-se parâmetros de estringência, para determinação

das percentagens de similaridade. Para a análise filogenética com as seqüências dos

fragmentos genômicos de N, G1 e G2 obtidas dos pacientes realizou-se múltiplo

alinhamento em conjunto com seqüências de outros Hantavírus selecionadas dentro da

mesma região, utilizando o programa ClustalW version 1.7 (Thompson et al., 1997).

Posteriomente, as seqüências foram fragmentadas em trechos menores de 50 nucleotídeos e

submetidas a análise por máxima parsimonia pelo programa POY com otimização direta

(Gladstein & Wheeler, 1997). Finalmente comparou-se os 4 cladogramas obtidos N, Gl, G2

e a combinação dos três (N+G1+G2). Estes métodos também foram utilizados em outras

análises do gene de N (região codificadora). Utilizou-se o programa DNAsis para Windows,

versão 2.10 (Hitachi, Japão) para a contrução do fenograma com base em seqüências de

aminoácidos da região codificadora.

3.3. Clonagem e seqüenciamento de todo o segmento S

3.3.1 Seleção da amostra, primers e RT-PCR para amplificação do segmento S

Para a amplificação de todo o segmento S por RT-PCR, selecionou-se a amostra

do paciente 5 com SPCVH citado nas Tabelas 3 e 4 porque o extrato de RNA deste paciente

produziu banda de forte intensidade quando processado com os primers SAHN, o que

indica, provavelmente, uma alta carga viral.

Para conhecer todo o segmento S, assim como o gene da proteína N do hantavírus

brasileiro, buscou-se selecionar inicialmente primer que se ligasse próximo à região do start

codon na extremidade 5'. Para esta seleção, alinhou-se o segmento S de vários hantavírus

sul-americanos, AND (GenBank: NC_-003466; AY228237; AF291702), MAC

(AF482716); PRG (AF482717); Hu39694 (AF482711), ORN(AF482715) e LN
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(AF005728). Não foi possível alinhar seqüências de hantavírus brasileiros pois os mesmos

não foram seqüenciados na região requerida. Denominou-se EXTHANT5'-C o primer

complementar selecionado na extremidade 5' do segmento S e mostrado na Tabela 10.

EXTHANT5 '-C foi primeiramente utilizado na RT-PCR em combinação com o primer

SAHN-S, produzindo amplicon de 500 pb que foi seqüenciado, cuja análise da sequência

produziu a seleção dos primers SAHNARA-C e o SHANORF-C, de anelamento na região

codificadora da proteína N. Estes primers são mostrados na Tabela 10. Também, foi

selecionado o primer EXTHAN3'-S, homólogo à extremidade 3' do segmento S, que se

anela próximo à região do síop codon. Este primer, também, encontra-se citado na Tabela

10. RT-PCRs utilizando a combinação dos primers SHANORF-C e EXTHANT3'-S

produziram amplicon de 1700 pb, SAHN-C e EXTHAN3'-S produziram amplicon de

~1400pb e SAHNARA-C e EXTHAN3'-S produziram amplicon de -1500 pb.

Os amplicons de 1700, 1400 e 1500 pb foram clonados em plasmídeo visando ao

seqüenciamento e utilizando metodologia descrita acima. As 3 seqiiências foram alinhadas

com as de outros hantavírus sul-americanos, AND (GenBanK NC003466; AY228237;

AF291702), MAC (AF482716), PRG (AF482717), Hu39694 (AF482711), ORN

(AF482715), LN (AF005728), ARA (AF307325) e CAS (AF307324). As seqüências de

ARA e CAS utilizadas no alinhamento eram parciais. Desta forma, confirmou-se a

identidade dos 3 amplicons e selecionou-se 5 novos primers (HANTPL-C1, HANTPL-S1,

HANTPL-C2, HANTPL-C3 e HANTPL-S4) que utilizados em RT-PCRs, em diferentes

combinações (HANTPL-C1 e HANTPL- SI produzindo amplicon de 1100 pb, HANTPL-

C2 e HANTPL-S1 produzindo amplicon de 800 pb, HANTPL-C3 e HANTPL-S4

produzindo amplicon de 550 pb). Estes primers permitiram completar o seqüenciamento

nucleotídico de todo o segmento S após a clonagem dos amplicons obtidos com

seqüenciamento através de primers dos plasmídeos. Os 5 primers são citados na Tabela 11.
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Tabela 10. Primers utilizados na RT-PCR para determinação da sequência 
nucleotídica de segmento S do hantavírus brasileiro.

Scqücncia nucleotídica Local dc andamentoPrimer

CAAAAC CAG TTG ATC AAC AGG G 
GAT GAA TCA TCC TTG AAC CTT AT 

TAG TAG TAG ACT CCT TGA G 
TAG TAG TAT GCT CCT TG 

ATA AGG TTC AAG GAT GAT TCA

Bases 213 a 236 
Bases 454 a 477 
Bases 1 a 19 
Bases 1859 a 1876a 
Bases 454 a 477

SAHN-C 
SAHN-S 
EXTHAN5'-C 
EXTHAN3 '-S 
SAHNARA-C

ATGAGCAACCTCCAAGAATTACAG Bases 43 a 66SHANORF-C*
a local de anelamento baseado no scgmetno S do vfrus Andes (AF324902)

Tabela 11 - Primers utilizados em RT-PCR para completar o seqüenciamento 
nucleotídico de segmento S do hantavírus brasileiro.

Local de 
anelamento

Sequência 5’ - 3*Primers

HANTPL-C11 687 ntATT AGT CCA GTC ATG GGG G
HANTPL-S1 2 AAA GCA GGG AAT GAA ATT TAC 1743 nt

1052 ntTGA GGA ATA CCA TCA TGG CATHANTPL-C2
1206 ntTAC ATG CTG TCC CTG GGGHANTPL-C3
1780 ntTGG GGT AAA GAG GCT GTGHANTPL-S4

aAMP: Tamanho dos amplicons que estes primers poderíam produzir na RT-PCR obtidos 
com os pares de primers selecionados conforme obtenção das seqüências.

Continuando este estudo, analisou-se a seqüência completa do segmento S

detectando-se o start codon e o stop codon do gene da proteína N. Visando à expressão

desta proteína em bactéria, selecionou-se os primers HantaORFstart-5’ (5’ CACC ATG

AGC AAC CTC CAA GAA TTA CA 3’) e HantaORFstop-3’ {TCA CAG CTT TAA GGG

TCC TTG GT 3’), que limitam o gene da proteína N. Em itálico no primer

HantaORFstart-5' encontra-se o start codon (ATG) e em itálico no primer HantaORFstop-3'

encontra-se o stop codon (TGA) da ORF da proteína N. No primer HantaORFstart-5’ se

incluiu 4 bases, destacadas em negrito (CACC) para propiciar a ligação direta do amplicon 

com o vetor de clonagem pET 200D utilizando a enzima Topoisomerase (Invitrogen, EUA).
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3.3.2. RT-PCR da ORF do gene de N do hantavírus brasileiro

Para a RT, preparou-se mistura de reação com volume final de 22 jil, contendo 5 pl

do extrato de RN A, 0,113 mM dos dNTPs, 0,68 pM do primer complementar

(HANTAORFstart) e 4,4 pl da solução tampão 5 vezes concentrada (250mM Tris-HCl, pH

8.3, 375 mM, 15 mM MgCh, 50 mM DTT). A mistura foi aquecida a 94 °C, por 20 seg,

para promover completa linearização do RNA. Em seguida, foi colocada em gelo onde

adicionou-se 20 U do inibidor de RNAse (Invitrogen, USA) e 10 U da transcriptase reversa

MMLV (Pharmacia, EUA). A seguir, a mistura foi incubada por 2h, a 37°C, para promover

a transcrição do DNAc (DNA complementar).

A PCR foi feita em outro tubo, preparando-se uma mistura com volume final de 50

pl contendo 0,3 pM de cada primer (HantaORFstart e HantaORFstop), 0,05 mM de dNTPs,

3,5 pl do produto da RT, 1,5 mM de MgCk e 5 pl da solução tampão 10 vezes concentrada

(100 mM Tris-HCl, pH 8.5, 500 mM de KC1). Em seguida, ao tubo adicionou-se óleo

mineral e a mistura foi submetida a 35 ciclos em termociclador (Iwaki, Japan), nas seguintes

temperaturas: 95 °C por 30 seg, 50 °C por 45 seg e 72 °C por 240 seg. Ao final a mistura foi

mantida por 5 min, a 72 °C, para a promover a extensão final das fitas de DNA do amplicon.

Oito pl do produto da RT-PCR foram utilizados para a visualização do amplicon à luz UV

após eletroforese em gel de agarose a 1.7% corado em solução contendo brometo de etídeo a

0.5 pg/ml. O tamanho do amplicon foi determinado por comparação com um marcador

escada de 100 pb (Pharmacia, EUA).

3.3.3. Clonagem do gene visando à expressão de N em Escherichia coli

O amplicon contendo o gene de N, com 1287 nucleotídios, contido em 40pl de 

produto da RT-PCR, foi purificado utilizando o Quiaquick Gel extraction Kit (Qiagen, 

Alemanha) e seguindo o protocolo recomendado pelo fabricante. Após eluir o produto
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purificado em volume de 30 pl, este material foi preciptado na presença de Acetato de 

amônio 7,5 M e Etanol e deixados por 16 h em -70 °C. No dia seguinte, o sedimento foi 

lavado com etanol 70 %, seco a vácuo e ssuspenso em 6 pl de água. Posteriormente, o DNA 

ali contido foi diretamente ligado ao vetor de expressão pET Directional TOPO® 

(Invitrogen, EUA), de acordo com as recomendações do fabricante e em volume final de 6

pl. Este vetor possui seqüência nucleotídica codificadora de histidinas na região N

terminal, após a região promotora e antes do codon de iniciação da proteína inserida. Assim,

o vetor coloca na proteína expressa uma cauda contendo 6 histidinas. Esta cauda permite

que a proteína expressa seja posteriormente purificada em coluna de níquel que possui

afinidade por estas 6 histidinas.

Para a transformação das Escherichia coli competentes One Shot® TOP 10

(Invitrogen, EUA), 3 pl do produto de ligação do plasmídeo foram adicionados às células

competentes e estas foram incubadas por 30 min, em gelo, sendo posteriormente submetidas

a um choque térmico a 42 °C por 30 seg e em gelo por 2 min, quando adicionou-se 250 pl

de meio SOC. As bactérias foram incubadas por lh sob agitação e então espalhadas em

placas LB contendo Kanamicina (50 pg/ml) e incubadas a 37 °C por 14h. Colônias contendo

o inserto na orientação correta na região N terminal tiveram seus plasmídeos purificados

com QIAprep Spin Miniprep Kit (Qiagen, Alemanha) e estes foram selecionadas pelo

tamanho. Os plasmídeos clonados à eletroforese em gel de agarose a 1%, possuíam tamanho

superior ao de plasmídeos que não continham o gene inserido.

Também, para confirmar a presença do inserto nos plasmídeos, estes foram

seqüenciados e na PCR de seqüenciamento utilizou-se os primers T7 Foward (5’ TA A

TACGAC TCACTATAGGG3’) e T7 Reverse (5’ TAGTTATTG CTC AGC GGTGG 3’)

contidos no pET Directional TOPO® (Invitrogen, USA). Desta forma, determinou-se 

definitivamente os plasmídeos contendo o gene de N corretamente inserido.
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3.4. Expressão da proteína N do hantavírus

3.4.1. Seleção de primers para região codificadora

Também, com base no gene N, selecionou-se o par de primers (HantaORFstart 5’

CACC ATG AGC AAC CTC CAA GAA TTA CA 3’ e HantaORFstop 3’ TCA CAG CTT

TA A GGG TCC TTG GT 3’ ) para a amplificação completa e exclusiva da região

codificadora da proteína N por RT-PCR. O primer HANTAORFstart, inclui o codon de

iniciação (ATG) de N e foi sintetizado com a inclusão de 4 seqüências de bases (CACC),

antes desta região, para a ligação direta do produto de PCR ao vetor de clonagem pET 200D

utilizando a enzima Topoisomerase (Invitrogen, EUA). O primer HANTAORFstop inclui o

codon de término (TGA). A combinação destes primers produziría um amplicon de

tamanho esperado, 1287 pb, com região codificante de N no segmento S se estendendo do

nucleotídio 43 a 1329, codificando 427 aminoácidos.

3.4.2. Purificação e transformação dos plasmídeos contendo gene da proteína N

Uma colônia de E. coli com o plasmídeo contendo o gene de N inserido na

orientação correta foi selecionada para a expressão. Inoculou-se esta colônia em 10 ml de

meio LB contendo Kanamicina (50 jlg/ml) e incubou-se a 37 °C, por 14 h, sob agitação. No

dia seguinte, o plasmídeo foi purificado e utilizou-se 5 (il (5-10 ng) para transformar células

TMcompetentes E. coli BL21 Star DE3 One Shot(Invitrogen, USA) como descrito

anteriormente. Finalmente, todo o volume foi adicionado a 10 ml de meio contendo

kanamicina (50 jig/ml) e incubado por 16 horas a 37 °C sob agitação. No dia seguinte, cada

5 ml desta cultura foi adicionado separadamente em 2 frascos contendo 200 ml de meio LB

e kanamicina (50 pg/ml) para os procedimentos de indução.
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3.4.3. Indução e expressão da proteína N do Hantavírus

Como controle pré indução, colheu-se 1 ml da cultura e a mesma foi novamente

incubada, por 2 h, até atingir densidade ótica com leitura espectrofotométrica a 600nm

(DO600 ) 0.6-0.8 (primeira metade da fase de crescimento logarítimica). Em seguida,

promoveu-se indução para que as bactérias produzissem a proteína clonada, para tanto

adicionando à cultura o Isopropyl (5-D-Thiogalacto-pyranoside (IPTG) (Gibco, EUA) a uma

concentração final de 1 mM, A cultura foi incubada por 4 h, sendo que a cada hora colheu-

se 1 ml desta cultura para determinação da cinética de expressão. Estas amostras de 1 ml da

cultura foram centrifugadas a 11000 g por 1 min, o sobrenadante foi descartado e o

sedimento estocado a —20 °C. Finalmente, o sedimento foi suspenso em 100 pl de água

Milli-Q e imediatamente em 100 pl de tampão denaturante SDS 2x (100 mM de Tris-HCl

pH 6.8, 200% de glicerol, 4% de SDS, 0,2% de azul de bromofenol e 200 mM DTT). A

suspensão foi sonicada em gelo, a 200 W, por 6 vezes e a intervalos de 10 seg. Uma alíquota

com 10 pl desta solução foi incubada a 100 °C por 3 min e submetida a eletroforese em gel

de poliacrilamida a 12%, com 140 V, por 2 h. O gel foi corado com Coomassie blue (0,25 %

de coomassie brilhant blue, 45% de metanol e 10% de ácido acético) por lh e descorado

numa solução de metanol a 30% e ácido acético a 10%, por 30 min.

3.4.4. Immunobloting

Alíquotas de lisados da colônia bacteriana contendo o plasmídeos e submetidas a 4 h

de indução com IPTG, foram submetidas a immunobloting. Para isto, o lisado de E.coli,

suspenso em tampão de amostra SDS 1 vez concentrado, foi submetido a eletroforese em

gel de poliacrilamida a 12%, como explicado acima. As proteínas foram transferidas para

uma membrana de nitrocelulose (BioRad, EUA) com porosidade de 0,22 pm utilizando o 

sistema de Eletroforese Mini-Protean II (Bio-Rad, EUA), em solução tampão de
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transferência contendo 188 mM de glicina, 25 mM de Tris-base, 1% de SDS e 18,4 % de

Etanol a 95%. A transferência foi realizada em gelo (para evitar aquecimemto da solução

tampão de transferêmcia) e a 100 V, por 155 min e à temperatura ambiente. Após a 

transferência, a membrana de nitrocelulose foi corada com solução de Ponceau-S (SIGMA,

EUA)(0,5% de Ponceau-S red, 1% de ácido acético glacial) por 1 min e então lavada com

água Milli-Q, por 2 min. Em seguida bloqueou-se reações inespecíficas na membrana 

adicionando-se solução de leite desnatado a 5% em solução tampão TBS (NaCl, 87,6 g e 

Tris 60,5 g) pH 8.0, por 14 h e sob agitação. Em seguida, a membrana foi lavada por 3 vezes 

com TBS/Tween e a ela adicionou-se uma mistura de soros de pacientes que tiveram a

SPCVH. Também, utilizou-se o soro de 1 paciente que não teve SPCVH, como controle 

negativo. Os soros foram diluídos 2000 vezes na solução bloqueadora e adicionados à 

membrana. Após 1 h de incubação, à temperatuara ambiente e sob agitação, a membrana foi 

lavada 3 vezes com TBS/Tween e adicionou-se o conjugado de anticorpo anti-IgG humano 

com fosfatase alcalina, preparado em cabra (Sigma, EUA) e diluído 3000 vezes em solução 

de bloqueio contendo TBS/Tween. A membrana foi incubada por 1 h, sob agitação e lavada 

novamente, por 3 vezes, com TBS/Tween. Finalmente, acrescentou-se 3 ml do substrato 

comercial NBT/BCIP para fosfatase alcalina, à concentração de 0,21 g/l de Nitroblue

Tetrazolium (NBT) e 0,42 g/l de 5 bromo-4-chloro-indolyl-phosphatase (BCIP)(KPL,

EUA). Incubou-se as membranas com esta solução por 5 min e a reação foi interrompida por 

lavagem da membrana com água destilada ou EDTA a 0,5 M em PBS. Ao final, observou-se 

no gel bandas correspondentes à proteína N do Hantavírus, com 52 kDa.

3.4.5. Determinação da solubilidade da proteína N expressa
Para avaliar se a proteína N expressa teria melhor solubilidade em tampão de lise

nativo (Tampão A: 50 mM de NaH2P04, 300 mM de NaCl, 10 mM de Imidazol, pH 8.0) ou

denaturante (Tampão B: 100 mM NaH2P04., 10 mM Tris-Cl, 8 M Uréia, pH 8.0) fez-se os
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seguintes testes. Sedimentos bacterianos recuperados a partir de um volume de 200 ml de

TM
cultura de E. coli BL21 Star induzida por IPTG, foram ressuspensos em 5 ml do tampão 

de lise A. Em seguida, adicionou-se a esta suspensão 1 mg/ml de Lizozima (Sigma, EUA),

que foi incubada, em gelo, por 30 min e sonicada a 200 W, 6 vezes, por 10 seg, a intervalos

de 10 seg, no gelo. Em seguida, o lisado foi centrifugado a 11000 g, a 4 ° C, por 20 min e o

sobrenadante foi analisado quanto à presença da proteína solúvel. Para isto, separou-se

alíquota de 10 pl do sobrenadante, juntamente com 5 pl de solução tampão de amostra SDS

1 vez concentrado e estocou-se a -20 °C. Também, o sedimento foi utilizado em nova etapa

de solubilização, sendo suspenso em 2 ml de solução tampão de lise B, para determinar a

presença da proteína. Após sonicar o material por 6 vezes até sua clarificação, adicionou-se

10 pl do sobrenadante a 5 pl da solução tampão de amostra SDS 2 vezes concentrada e

aliquotou-se. Materiais oriundos do sobrenadante e do precipitado foram submetidos a

eletroforese em gel de poliacrilamida a 12%, a 140 V, por 2 h. Corou-se o gel com

Coomassie blue (0,25 % de coomassie brilhant blue, 45% de metanol e 10% de ácido

acético) por lh e descorou-se 30 min em solução de metanol a 30 % e ácido acético a 10%.

A proteína mostrou-se insolúvel no sobrenadante obtido na primeira etapa de

solubilização e utilizando-se o tampão A. Portanto, ficou a mesma aderida ao sedimento

bacteriano e foi solubilizada com a solução tampão em condições desnaturantes e utilizando

o tampão B. Desta forma, a partir de então, optou-se pelo uso do método de purificação em

condições desnaturantes na produção e purificação da proteína N recombinante.

3.4.6. Purificação da proteína N em condições desnaturantes
TMPara esta purificação, volumes de 200 ml de cultura de E. coli BL21 Star DE3

induzidas por IPTG por 4 h e expressando a proteína N, foram distribuídos em 4 tubos de 50

ml que foram centrifugados a 5000 g por 20 min, 4 °C. Os sobrenadantes forama
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descartados e os sedimentos estocados a -20 °C até a etapa de solubilização e purificação.

Para o processo de lise, os sedimentos foram primeiramente descongelados por 15 min em 

gelo e suspensos em 3 ml para cada tubo de uma solução denaturante, Tampão B (100 mM 

NaH2PC>4, 10 mM TrisCl, 8 M uréia, pH 8.0). A seguir, após vigorosa homogenização em

vortex, sonicou-se os sedimentos, em gelo, por 6 ciclos de 10 seg, a intervalos de 2 min, até a

solução tornar-se translúcida. O lisado foi centrifugado a 11000 g, a 4 °C, por 15 min, para

precipitar e descartar os fragmentos celulares salvando-se o sobrenadante. Para a purificação,

a cada 3 ml do sobrenadante adicionou-se 750 pl de uma suspensão de resina de ácido

nitrilo-acético carregada com níquel (Ni-NTA) (QIAGEN, EUA), cujo complexo resina-

sobrenadante do lisado foi misturado levemente em agitador, por 2 h, em câmara fria. Em

seguida a mistura foi cuidadosamente adicionada a coluna de 2 ml, preparada sobre anteparo

de süica, tapada na base para evitar o vazamento da resina. Em seguida, destapou-se a

coluna e o material contendo proteínas não ligantes foi coletado por gravidade (flow-

íhrough). Posteriormente, a resina foi lavada 5 vezes com as soluções tampão de pH 6.3, 5.9

e 4.5. Tubos contendo lml dos lavados foram analisadas por SDS-PAGE, sendo a proteína

coletada por eluição com a solução de NaH2PÜ4100 mM, TrisCl 10 mM e uréia 8 M, em pH

4.5.

3.4.7. Preparação de um lisado de E. coli BL21 para ser usado como controle negativo

no teste de ELISA

Um extrato de E.coli BL21 contendo plasmídeo porém sem o gene de N inserido,

foi preparado para ser utilizado nos testes de ELISA como controle negativo do antígeno 

(proteína N recombinante). Para tanto, 200ml da cultura de E. coli BL21 Star™ DE3 não

contendo o gene da proteína N foram distribuídos em 4 tubos de 50 ml e centrifugados a 

3000 rpm, por 20 min, a 4 °C. Os sobrenadantes destas culturas foram descartados e os

54



sedimentos foram preparados seguindo as mesmas etapas de desnaturação e purificação

descritas acima. Alíquotas deste material foram armazenadas a -20 °C.

3.4.8. Quantificação da proteína N e do lisado de E.coli (controle negativo).

Para a quantificação da proteína N purificada, assim como das proteínas do lisado

de E.coli, utilizou-se o método do ácido bicinconínico (BCA), (Pierce, EUA). Para tanto,

preparou-se uma microplaca com albumina soro bovina (BSA), nas diluições de 5, 25, 50,

125 e 250 pg/ml, adicionadas em quadruplicata no volume de 25 pl, visando à produzir uma

curva protéica padrão. A 2 orifícios não se adicionou proteína para que fossem o zero da

reação. Na mesma placa, adicionou-se 25 pl da proteína N purificada, assim como do lisado

de E.coli, em quadruplicata. Em seguida, 200 pl do reagente WR foram preparados na

diluição (50:1, reagente A:B) e adicionados a cada orifício da placa, a qual foi incubada por

30 min, a 37 °C. Observou-se uma cor arroxeada nos orifícios que tem sua intensidade

diretamente relacionada aos teores protéicas. A absorbância nos orifícios foi medida em

espectofôtometro com filtro de 562 nm. Nesta aferição, os valores encontrados para a

proteína N e para o lisado de E.coli foram 191 pg/ml e 1478 pg/ml respectivamente.

3.4.9. Padronização de ensaio imunoenzimático (ELISA) para detecção de anticorpos 
IgG contra a proteína N recombinante

Para a padronização deste ELISA, testou-se diferentes concentrações da proteína N

e dos soros de pacientes que tiveram SPCVH (soros positivos). Os antígenos (proteína N e

lisado de E. coli) foram diluídos nas concentrações de 2, 4 e 6 pg/ml enquanto que os soros

foram diluídos serialmente na razão 4 (1:100 até 1:6400). Observando o resultado destes 

ensaios, decidiu-se pelo uso em teste dos antígenos na concentração de 2pg/ml, porque esta 

foi a que melhor discriminou a reatividade encontrada.
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Para a pesquisa de anticorpos IgG humanos contra hantavírus utilizando no teste 

ELISA a proteína N recombinante, foram utilizados 16 soros de pacientes com SPCWH, 

em fase aguda e convalescença (Tabela 1). Para isto, microplacas rígidas de fundo chato e 96 

cavidades (Nunc, USA) tinham metade de seus orifícios recobertos com a mesma

concentração de cada antígeno, 2 jxg/ml, em solução tampão Carbonato-Bicarbonato 0,05M,

pH 9,6, em volume de 100 pl por cavidade. As microplacas foram incubadas a 4°C, por 18

h, em câmara úmida sendo em seguida, lavadas por 4 vezes com PBS 0,01M PCV 0,14 M

NaCl pH 7,4, contendo 0,05% de Tween 20 (PBS-T) e incubadas a 37°C, por 2 h, após

adição de 200 p.1 da solução bloqueadora, composta por leite em pó desnatado (LPD), a

10%, em PBS-T. Em seguida, as microplacas foram lavadas com PBS-T e adicionou-se os

os soros humanos, em diferentes diluições em solução PBS-T contendo 10% de LPD. Cada

soro foi colocado na microplaca em duplicata, em volume de 100 pl/orifício.

Posteriormente, a placa foi incubada por 1 h, a 37° C, em câmara úmida e lavada por 4

vezes em PBS-T. Em seguida, adicionou-se anticorpo anti-IgG humano, específico para

cadeia y, conjugado a peroxidase, (Sigma, EUA), na diluição 1:2000, em PBS-T com 10%

de LPD. Incubou-se as placas por lh, a 37° C, lavou-se os orifício por 3 vezes e adicionou-

se lOOpl/orifício do substrato enzimático, composto de uma solução cromógena de

ortofenilenodiamino (OPD) (Abbott, EUA), diluído em tampão citrato-fosfato pH 4,9-5,2,

acrescida de peróxido de hidrogênio (H2O2) a 30%, na proporção de lOOpl de H2O2 para

25ml de solução cromógena. As microplacas foram mantidas à 37 °C durante 15 min e a

seguir, tiveram a reação cromógena bloqueada com 100 pl/orifício de uma solução de ácido

clorídrico (HC1) 2M. A leitura das densidades ópticas (DOs) de cavidades das microplacas

foi realizada em espectrofotômetro leitor de ELISA com filtro de 492nm. Para a obtenção

dos resultados do teste, das DOs obtidas com soros reagindo frente à proteína N 

recombinante foram subtraídos os valores das DOs obtidas soros reagindo frente aocom
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lisado de E.coli (DOs líquidas). O ponto de corte que discrimina os testes positivos foi 

determinado a partir da média das replicatas para cada diluição do pool de soros negativos 

(DO liquidas), acrescida de 3 desvios-padrão. Considerou-se positivos, os soros cujas DOs 

líquidas médias foram maiores que o valor do ponto de corte. O título de cada soro foi 

considerado como a recíproca da maior diluição onde observou-se um resultado positivo.

4. RESULTADOS

4.1. Diagnóstico molecular de hantavírus e estudos filogenéticos

4.1.1. Nested-PCR para o gene de N

Os primers selecionados SAHN-C e SAHN-S mostraram-se eficientes na RT-

PCR, permitindo a amplificação do gene de N a partir do sangue humano e assim, o

diagnóstico da infecção por hantavírus em casos de SPCVH. Inicialmente, conseguiu-se o

amplicon de hantavírus em 8 de 9 extratos do RNA do sangue de pacientes (88,9% de

positividade). Nos 8 casos, os amplicons tinham o tamanho esperado de 264 pb e estes são

mostrados na Figura 5.

Os 8 amplicons, após o processo de purificação, tiveram os nucleotídios

diretamente seqüenciados com primers SAHN-C e SAHN-S. A análise das seqüências

nucleotídicas de amplicons alinhadas com as de outros hantavírus possibilitou confirmar

suas similaridade no gene de N e também a seleção do par de primers internos ao amplicon,

SAHNintemal-C e SAHNintemal-S, para a realização de nested-PCR. O produto das RT-

PCRs dos 9 materiais processado pela nested-PCR permitiu obter amplicons de todas as 9

amostras (100% de positividade), conforme mostrado na Figura 6. Na RT-PCR e na nested-

PCR, processou-se extrato do RNA de amostra do sangue de paciente com dengue como

controle negativo e nos dois testes não se obteve amplicon.
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Os 8 amplicons obtidos na RT-PCR e o do paciente 2 na nesíed-PCR foram 

purificados e diretamente seqüenciados. Estas sequências foram alinhadas mostrando altos

índices de similaridade entre si, de 94,8% a 100% e nos 9 casos, 82,6% de similaridade

com o AND, 78,4% com RM e LN e 98,6% com o hantavírus brasileiro ARA, como mostra

a Figura 8. Os resultados mostram uma relação direta entre grau de similaridade e distância

do local onde se detectou os hantavírus analisados em Ribeirão Preto. Também, os

resultados sugerem que o vírus causador de SPCVH na região de Ribeirão Preto seja uma

sub-espécie de ARA ou vírus muito similar. O alinhamento das sequências com a do

hantavírus ARA é mostrado na Figura 7.

C+ 1 34567892 C-

WKÊSÊkh
ai,?' lii#

.

'
','T<

m • m1, mHkimm m264 pb

Figura 5. Eletroforese em gel de agarose a 1,7% , mostrando os amplicons de 264 pb 
obtidos por RT-PCR com os primers SAHN-C e SAHN-S, a partir dos extratos de RNA do 
sangue de 9 pacientes com Síndrome Pulmonar e Cardiovascular por Hantavírus (SPCVH). 
Observa-se amplicons de 264 pb nas 9 amostras (números de 1 a 9) com exceção da 
número 2. M é o marcador de peso molecular com escada de 100 pb; C+ (controle positivo), 
é o plasmídeo contendo gene de N do vírus Andes (AND); C- (controle negativo) é o 
extrato do RNA do sangue de um paciente com dengue.
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Figura 6. Eletroforese em gel de agarose a 1,7% , mostrando amplicons de 140 pb obtidos 
por nested-PCR com os primers SHANinlemal-C e SANHintemal-S, a partir dos amplicons 
da RT-PCR obtidos dos extratos de RNA do sangue de 9 pacientes com Síndrome Pulmonar 
e Cardiovascular por Hanlavírus (SPCVH). Observa-se os amplicons de 140 pb nas 9 
amostras (números 1 a 9). M é o marcador de peso molecular com escada de 100 pb; C+ 
(controle positivo), é o plasmídeo contendo gene de N do vírus Andes (AND); C- (controle 
negativo) é o extrato do RNA do sangue de um paciente com dengue.

4.1.2. RT-PCR para amplificação parcial dos genes N, G1 e G2

Após a detecção genômica parcial do gene N por RT-PCR com os primers

SAHN-C e SAHN-S. Selecionou-se e testou-se os primers HANG1-C e HANG1-S para

amplificação de um produto de 324 pb no gene de G1 e também, testou-se os primers

HANG2-C e HANG2-S para amplificação de um produto de 350 pb no gene de G2. Estes 3

pares de primers foram selecionados para atuarem em conjunto na amplificação de produtos

de um mesmo hantavírus a partir das amostras clínicas. A obtenção de um amplicon com o

tamanho esperado em 3 RT-PCRs (N, G1 e G2), confirmaria indubitavelmente o diagnóstico

para regiões distintas do genoma viral e seriam são adequados para um estudo filogenético.

Para este estudo, obteve-se os amplicons de N, G1 e G2 do extrato de RNA do sangue de 16

pacientes com SPCVH. Destes materiais, 10 deles, participaram de uma detecção conjunta

dos 3 segmentos por RT-PCR com resultados positivos para os 3 amplicons. Destes 10

pacientes realizou-se o seqüenciamento nucleotídico dos 3 amplicon, sendo estes utilizados

para os estudos filogenético mostrados neste estudo. Para aqueles com 264 pb do gene de N
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utilizou-se os primers SAHN-C e SAHN-S, para aqueles com 324 pb no gene de G1 

utilizou-se os primers HANG1-C e HANG1-S e para aqueles com 350 pb no gene de G2, 

utilizou-se os primers HANG2-C e HANG2-S. A detecção dos 3 amplicons por RT-PCR a 

patir da amostra de 1 paciente com SPCVH é mostrada na Figura 9. Para as RT-PCRs foram 

utilizados durante os procedimentos de extração amostras de cultura do Hantavírus não

associado a doença em seres humanos, vírus Rio Mamoré (RM), assim como controles

negativos de pacientes com Dengue ou Citomegalovírus.
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2010 30 40 50
501 IIGAGCCXGA XGACCAXCXA AAGGAGAAAX CATCACTGAG ATATGGGAATARA 

P-l. 
P-2. 
P-3. 
P—4. 
P-5. 
P-6. 
P—7. 
P-8.
P-9.

501
501
501
501
501 A G
501
501
50A1
501 A

80 9060 70 100
10051 GTGCXGGATG TTAACCCTAT CGATCXTGAA GAGCCAAGTG GCCAGACAGCARA

P-l.
P-2.
P-3.
P-4.
P-5.
P-6.
P—7 .
P-8.
P-9.

10051 C
10051 C
10051 C
10051 C G. CAI
10051 C
10051 c
100G. CA51 ..A..A X C
10051 c
10051 c

150130 140110 12 0
150101 AGACXGGAAG GCAAXXGGGG CXXACAICXX GGGXXXXGCA AXCCCXAXXAARA

P-l.
P-2.
P-3.
P-4.
P-5.
P-6.
P—7.
P-8.
P-9.

150C.101 A
150C.101 A
150101
150101 A
150101
150C.101 A
150101 A
150101
150101

200190160 17 0 180
2 00151 XACXAAAGGC CXXAXAXAXG CXGXCAACXC GXGGAAGGCA GACAGXGAAGARA

P-l.
P-2.
P-3.
P-4.
P-5.
P-6.
P-7.
P-8.
P-9.

2 00151
200151
200C151
200I151
200C A151
200151
200X151
2 00C151
2 00C151

250240230210 22 0
2 50201 GACAACAAGG GCACXAGGAX AAGGXXCAAG GAXGAXICA.ARA

P-l.
P-2.
P-3.
P-4.
P-5.
P-6.
P-7.
P-8.
P-9.

2 50201
2 50201
2 50201
2 50201
2 50201
2 50201
2 50201
2 50201
250201

Figura 7. Alinhamento das seqüências nucleotidídcas de 8 amplicons (P-l, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 

9) da RT-PCR e de 1 amplicon da nested-PCR (P-2) oriundos de pacientes com Síndrome 

Pulmonar e Cardiovascular por Hantavírus (SPCVH), incluindo a seqüência nucleotidica do 

segmento S do vírus Araraquara (ARA).
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P-9 99.5% 82.6%

99.0%P-3
5fU3%P-5

78.4%ARA
AND

77.7%LN. B2. 0%
RN. 71.0%
CAS

58.3%SN.
HTN

Figura 8. Fenograma íllogenético construído a partir do alinhamento entre seqüências 
nucleotídicas oriundas de 8 amplicons da RT-PCR e um amplicon da Nested-PCR (paciente 
2) de pacientes com Sindrome Pulmonar e Cardiovascular por Hantavírus (SPCVH) 
mostrando Araraquara (ARA) vírus no mesmo ramo. Os vírus Laguna Negra (LN), Rio 
Mamoré (RM), Andes (AND) também vírus Sul Americanos se agrupam em outro ramo. 
Castelo dos Sonhos (CAS), Sin Nombre (SN) e Hantaan (HTN) permancem mais distantes.

Ml 234 5 67
X 2 S. \ o

M 8 9

U

350pbt=3H 
264 pb 1

Figura 9. Eletroforese em gel de agarose a 1,7% , mostrando os amplicons de N, G1 e G2, 
em (1, 2 e 3), contendo respectivamente 264, 324 e 350 pb, obtidos a partir da amostra de 
sangue do paciente 19, citado na Tabela 3. Em (4, 5 e 6) é mostrado o controle positivo do 
Hantavírus Rio Mamoré estirpe TVP 7557 (RM) detectado a partir dos extratos de cultivo 
celular infectado com o hantavíius RM. M é o marcador de peso molecular em escada de 
100 pb (Pharmacia, EUA). Em (7, 8, 9) é mostrado o controle negativo que incluí o soro de 
1 caso de citomegalovirose.
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Na realização destas RT-PCRs, os extratos de RNAs que mostraram-se negativos 

foram testados para detecção do RNAm de p-actina, controle positivo interno do teste.

Amplicon com 454pb oriundo do RNAm de P-actina é mostrado na Figura 10.

Figura 10. Elelroforese em gel de agarose a 1,7%, mostrando a produção de 1 amplicon 
produzido pela RT-PCR para RNAm da proteína P-actina a partir de um paciente que foi 
negativo na RT-PCR para Hantavírus em amostra do sangue total.

Os amplicons de N, G1 e G2, originados do sangue de 10 pacientes com

SPCVH, foram purificados do gel de agarose e clonados no vetor TA, utilizando o

plasmídeo pCRII (Invitrogen. EUA). Selecionou-se plasmídeos clonados, de tamanho

superior ao do controle (que não contém inserto) através de eletroforese em gel 1 %. Estes

plasmídeos foram purificados e posteriormente seqüenciados (Figura 11).

12 3 4
< > 1 « ■

i

Figura 11. Eletroforese em gel de agarose a 1% mostrando a seleção dos 3 plasmídeos 
purificados de colônias brancas de Escherichia coli, contendo os insertos de G2 com 350 pb 
(2), G1 com 324 pb (3) e N com 264 pb (4). Em (1) é mostrado os plasmídeos originários 
de uma colônia azul de Escherichia coli (não contendo o inserto), de menor tamanho, que 
foram utilizados para comparação com os plasmídeos clonados (contendo o inserto), de 
maior tamanho.
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Em seguida, confirmou-se definitivamente a origem viral de cada um dos 3 

insertos clonados por comparação com o genoma de ARA, utilizando o programa DNAsis 

(Hitachi, Japão). Esta comparação para N, G1 e G2 é mostrada nas Figuras 12, 13 e 14.

10 20 30 6040 50

P-8 GAXACXGCACAXGGAGXXGGAGAACXXCCAAXGAAAACXGAXXXGGAAXXAGACXXXXCC
X:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::............................................
GATACTGCACATGGAGTTGGAGAACTTCCAATGAAAACTGATTTGGAATTAGACTTXTCCARA

310 320 330 340 350 360
70 80 90 100 110 120

P-8 CXCCCIXCAXCXXCXXCXXAXAGCXACAGAAGGAAAXXAACAAAXCCXGCXAAXAAAGAX

CXCCCXXCAXCXICXXCXXAXAGCXACAGAAGGAAAXXAACAAAXCCXGCXAAXAAAGAXARA
370 380 390 400 410 420

160130 150 170 180140
P-8 GAATCTATCCCCTTTCATTTCCAGATGGAGAAACAGATCATACATGCTGAAATTCAATCT

ARA GAATCTATCCCCTTTCATTTCCAGATGGAGAAACAGATCATACAXGCTGAAATTCAAXCT
460 470 480430 440 450

190 210 220 230 240200
P-8 XTGGGXCACXGGAXGGAXGCXGXGCXXAACAXAAAAACAGCXXXXCACXGCXACGGGGCA

ARA XXAGGXCACXGGAXGGAIGCXGXGCXXAACAXAAAAACAGCIXXXCACXGCIAXGGAGCA
510 520 530 540490 500

260250
P-8 XGCCAGAAAXAXXCXXACCCAXGG

X
ARA XGCCAGAAAXAXXCXXACCCAXGG

550 560

Figura 12. Alinhamento do segmento M, gene G1 de ARA com a sequência nucleotídica 
obtida do amplicon do paciente 8 por RT-PCR com os primers HANG1-C e HANG1-S na 
mesma região. Observa-se a grande similaridade.

Com o auxílio do programa DNAsis (Hitachi, Japão), determinou-se a similaridade

entre si das seqüências nucleotídicas dos amplicons de N, G1 e G2 obtidos a partir de

amostras dos pacientes com SPCVH. Como mostra a Tabela 12, em qualquer destas

comparações é sempre alta a similaridade, igual ou superior a 89%.
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10 20 6030 40 50
XGAXGGCAACXAAAGAXXCAXIXCAAXCATXXAAXXXGACAGAXCCCCACAXCACAACAAP-8
X:::::::::::::::::::::::: ::::::::: : ::::::::::::::::::::::
TGATGGCAACTAAAGATTCATTTCAGTCATTTAATCTAACAGATCCCCACATCACAACAA 
1080

ARA
1090 1100 1110 11301120

70 80 90 120100 110
AXAAACXTGAAXGGAXIGACCCAGAXGGCAAXACACGAGAXCAXGXXAAXCXCAXXCXIAP-8

ATAAACTTGAATGGATTGACCCAGATGGCAATACACGAGATCATGTTAATCTCATTCTTA 
1140

ARA
1150 1160 1170 1180 1190

130 140 150 160 180170
P-8 ACAGGGATGTATCATTTCAAGATCTTAGTGATAATCCATGCAGAGTTGACTTGCACACCC

ACAGGGATGTATCATTTCAAGATCTTAGTGATAATCCATGCAGAGTTGACTTGCACACCC 
1200

ARA
1210 1220 1230 1240 1250

190 200 210 220 230 240
P-8 AATCAATCGATGGAGCTTGGGGTTCTGGAGTCGGCTTCACACTCACATGCACTGTTGGGC

AATCAATTGATGGAGCTXGGGGTTCAGGAGTCGGCTTCACACTCACATGCACTGTTGGGC
1290

ARA
1260 1270 1280 1300 1310

250 260 270 280 290 300
P-8 XGACAGAAXGXCCAAGXXXXAXAACAXCAAXXAAAGCAXGXGAXCXXGCAAXGXGXXAXG

:
XAACAGAGXGXCCAAGXXXXAXAACAXCAAXXAAAGCAXGXGAXCXXGCAAXGXGXXAXG

1370
ARA

1320 1330 1340 1350 1360

P-8 G
X

RA G

Figura 13. Alinhamento do segmento M, gene G2 de ARA com a seqüência nucleotídica 
obtida do amplicon do paciente 8 por RT-PCR com os primers HANG2-C e HANG2-S na 
mesma região. Observa-se a grande similaridade.

10 20 30 40 50 60
P-8 AAXCAXCACXGAGAXAXGGGAAIGIGCXGGAXGXCAACCCIAXCGAXCXXGAAGAGCCAA

X
ARA AAXCAXCACXGAGAXAXGGGAAXGXGCXGGAXGXXAACCCXAXCGAXCIXGAAGAGCCAA

270 280 2 90 300 310 320
9070 80 100 110 120

P-8 GXGGCCAGACAGCAGACXGGAAGGCAAXXGGGGCXXACAXCXXGGGXXXXGCAAXCCCXA

ARA GXGGCCAGACAGCAGACIGGAAGGCAAXXGGGGCXXACAXCXXGGGXXXXGCAAXCCCXA
350330 340 360 370 380

130 140 150 160 170 180
P-8 XXAXACXAAAGGCCXXAXAXAXGCXGXCAACCCGXGGAAGGCAGACAGXGAAGGACAACA

ARA XXAXACXAAAGGCCXXAXAXAXGCXGXCAACXCGXGGAAGGCAGACAGXGAAGGACAACA
390 400 410 420 430 440

190 200 210
P-8 AGGGCACXSAGGAXAAGGIXCAAGGAXGAXXCA

:::::: :X
ARA AGGGCACX-AGGAXAAGGIXCAAGGAXGAXXCA

450 4 60 470

Figura 14. Alinhamento do segmento S, gene N de ARA com a seqüência nucleotídica 
obtida do amplicon do paciente 8 por RT-PCR com os primers SAHN-C e SAHN-S na 
mesma região. Observa-se a grande similaridade.
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Tabela 12. Números de acessos das seqüências nucleotídicas utilizadas dos 
diferentes Hantavírus alinhadas para o estudo filogenético com os fragmentos 
parciais de N, G1 e G2 obtidos dos pacientes com SPCVH.

Região (País)SiglaVírus G1 SG2
(GenBank) (GcnBanK) (GenBanK)

Hantaan1
Seoul 

Pu uma la 
Pro^pect HiU 
Sin Nombre 
New York 

Bayou
Laguna Negra 

Andes 
Hu39694 

Lech iguanas 
Maciel 
Oran

P erga mi no 
Casteb dos 

Sonhos

HTN Europa
Cosmopolita

Europa
EUA
EUA
EUA
EUA

Paraguai
Chile

Argpntina
Argentina
Argentina
Argpntina
Argentina

Brazil

AF288658 
D17594 
X61034

AF288659 
AF488708 

X61035

AF2886S8
D17594
X61034
X55129
L25783
U36801
L36930

AF0Q5728
AF324901
AF028023
AF028022
AF028027
AF028024
AF028028
AF307326

SEO
PUU
PH X55129 

L25783 
U36801 
L36930 

AF005728 
AF324901 
AF028023 
AF028022 
AF028027 
AF028024 
AF028028 
AF307326

M34011 
L25784 
U09488 
L36929 

AF005727 
AF291702 
AF482711 
AF482714 
AF482716 
AF482715 
AF482717 
AF307324

SN
NY

BAY
LN

AND
Hu39694

LEC
MAC
ORN
PRG
CAS

AF307325
AY267347

Brazil
Venezuela

Europa
EUA

AF307327 
AY363179

AF307327
AY363179

Araraquara
Maporal

ARA
MAP

Tula TUL Z69993
L39950

Z69993
L39950

Z49915
L39949Black Creeck 

Canal 
Bermejo 

Andes 
Andes chile 
Andes AH-1

BCC

Argentina
Chile
Chile

Argpntina

AF028025 
AF291703 
AY228238 
AF324901

AF028025 
AF291703 
AY228238 
AF324901

AF482713 
AF2917Q2 
AY228237 
AF324902

BMJ
AND9717869 
ANDchi-7913 

ANDAH-1
AJ410616 AJ410616 AJ410615Dobrava DOB Europa

* P = paciente.

Em seguida, passou-se a um estudo filogenético com os 3 amplicons. Este

estudo incluiu análise em separado das seqüências nucleotídicas de N, G1 e G2 oriundas de

10 pacientes com SPCVH, (Tabela 3 e 12). Posteriormente, analisou-se as 3 seqüências em

conjunto. Os alinhamentos das múltiplas seqüências foram feitos com auxílio do programa 

ClustalW, versão 1.7 do programa BioEdit e incluiram vários outros Hantavírus 

(THOMPSON et al., 1997). Os trechos correpondentes a cada segmento de N, G1 e G2 são 

mostrados nas figuras 12, 13 e 14. Para cada múltiplo alinhamento de cada um dos genes de 

N, G1 ou G2 ou o conjunto destes, efetuou-se uma fragmentação de trechos contendo 50 nt 

com a retirada dos gaps para cada trecho pelo programa BioEdit e a construção das árvores 

árvores foi feita independente de alinhamentos múltiplos por método de otimização direta

66



implementado no programa POY 3.1.1 (Gladstein & Wheeler, 1997) Para 

árvores, utilizou-se a mesma linha de comando.
a contrução das

10 20 30 40 so
....i....i «•■.....i....i ■ | *
tgatcgcgac aattgattcc ttccaatctt ttaatacaag cactatgcac ttcÃctÕÃtg

ATCACAACAA

«O

HTH
tgatggcaac taaagattca tttcaatcat ttaatctaac agatccccac
TGATGGCAAC TAAAGATTCA TTTCA TCAT TTAATTTAAC AAATCCCCAC ATCACAACAA 
TGATGGCAAC TAAAGATTCA TTTCAATCAT TTAATTTGAC AGATCCCCAC ATCACAACAA 
TGATGGCAAC TAAAGATTCA TTTCAATCAT TTAATTTGAC AGATCCCCAC ATCACAACAA 
TGATGGCAAC TAAAGATTCA TTTCAATCAT TTAATCTGAC AGATCCCCAT ATCACAACAA 
TGATGGCAAC TAAAGATTCA TTTCA TCAT TTAATTTAAC AAATCCCCAC ATCACAACAA 
TGATGGCAAC TAAAGATTCA TTTCAGTCAT TTAATCTGAC AGATCCCCAT ATCACAACAA 
TGATGGCAAC TAAAGATTCA TTTCAATCAT TTAATTTGAC AGATCCCCAC ATCACAACAA 
TGATGGCAAC TAAAGATTCA TTTCAATCAT TTAATTTGAC AGATCCCCAC ATCACAACAA 
TGATGGCAAC TAAAGATTCA TTTCAATCAT TTAATCTGAC AGATCCCCAT ATCACAACAA 
TGATGGCAAC AAAAGATTCA TTCCAATCAT TTAACTTAAC AGAACCTCAC ATCACAACAA 
TGATGGCAAC AAAAGATTCA TTCCAATCAT TTAACTTAAC AGAACCTCAC ATCACAGCAA

1
2
3
4
3
6
7
B
9
10
AHD9717869
AHDchi-791
ANSAH-1 TGATGGCAAC AAAAGA.TTCA TTTCAATCAT TTAACTTAA.C AGAACCTCAC ATCACAACAA 

TGATGGCAAC TAAAGATTCA TTTCAGTCAT TTAATCTAAC AGATCCCCAC ATCACAACAA 
TAATGGCAAC TAAAGACTCA TTTCAATCAT TTAATGTCTC TGAGGCACAC ATAACAACAA 
TGATGGCTAC AAAGGACTCG TTTCAGTCAT TTAATGTATC TGAAGTACAC ATTACAACAA 
TGATGGCCAC AAAGGACTCT TTCCAATCAT TTAACCTGAC TGACCCACAC ATAACGACAA 
TGATGGCAAC CAAGGACTCA TTTCAATCAT TCAACCTTAG TGAACCTCAT ATCACAACCA 
TAATGGCAA.C TATTGATTCC TTTCAATCAT TTAACACTAG TTCAATTCAT TATACAGATG 
TGATGGCCAC AAAGGATTCA TTCCAATCTT TCAATTTGAC TGATCCACAT ATTACAACAA 
TGATGGCTAC AAAGGATTCT TTTCAATCAT TTAATCTTAC TGACCCTCAC ATAACTACAA 
TCATGGCAAC AAAGGACTCA TTTCAATCAT TCAACCTGAC AGATCCACAC ATAACATCAA 
TGATGGGCAC AAAAGGTTCT TTCCAATCAT TTAACCTTAC AGAACCACAT ATCACCACAA 

GATGGCAAC AAAGGATTCC TTTCAATCTT TCAATTTAAC GGATCCTCAT CTCACAACAA 
TGATGGCTAC AAGAGACTCT TTTCAGTCAT TCAATGTAAC AGAACCGCAC ATTACCAGTA 
TGATGGCAAC AAAGGATTCA TTTCAATCAT TTAACCTCAC TGACCCACAC ATCACAACAA 
TGCTTGCAAC AAGGGATTCT TTCCAGTCTT TCAACATTAC AGAACCACAT ATTACCAGCA 
TGATGGCAA.C TAAAGACTCA TTCCAATCAT TCAATCTTAC AG.AGCCTCAT ATAA.CA.ACTA 
TGCTTGCAAC AAAAGATTCA TTTCAATCAT TTAATGTAAC AGAACCACAC ATCTCTACAA 
TACTTGCA.AC AA.TTGATTCT TTCCAATCA.T TTAÍ.CA.CAA.G CAATATACAC TTCACTGA.TG 
TGATGGCAAC TCGAGATTCT TTCCAGTCAT TCAATGTGAC AGAACCACAT ATCACTAGCA 
TGA.TTGCCAC AAAÍ.GATTCA TTCCAGTCAT TCAATATTAC AGAACCCCAT ATTACAACA.A

JUtA
SAY
BCC
BMJ
CAS
®ob
hu3969
LEC
L1I
MAC
MAP
JIX
OIUJ
PH
PRG
pini
SEO
SH
TUL

Figura 15. Trecho do múltiplo alinhamento, realizado com o programa BioEdit 
(ClustalW), antes da fragmentação, para as sequências oriundas dos amplicons de G2 
obtidos das amostras dos pacientes com Síndrome Pulmonar e Cardiovascular por 
Hantavírus (SPCVH) e as seqüências de outros 23 Hantavírus. O vírus Hantaan (HTN) 
foi utilizado como grupo externo na análise filogenética.
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10 20 30 40 50 60GACA™CC ATGG^TAG® TTCtÍtTCCT a' TGCATAci GATTTAGAGC TTGATTTCTC

GATA^GGAG atggagttgg agaacttcca actgaaaact gatttggaat tagacttttc 
gatac gcac atggagttgg agaacttcca a tgaaaact gatttggaat tagacttttc 
gatactgcac atggagttgg agaacttccg a tgaaaact gacctggaac tggacttttc
GATACTGCAC ATGGAGTTGG AGAACTTCCC AATGAAAACT GATTTGGAAT TAGACTTTTC 
GATACTGCAC ATGGAGTTGG AGAACTTCCG A TGAAAACT GATTTGGAAT 
GA.TACTGCAC ATGGAGTTGG AGAGCTTCCA A TGAAAACT GATCTTGA.GC 
GATACTGCAC ATGGAGTTGG AGAA.CTTCCG A TGAAAACT GACCTGGAAC TGGACTTTTC 
GATACTGCAC ATGGAGTTGG AGAACTTCCA A TGAAAACT GATTTGGAAT TAGACTTTTC 
GATACTGCA.C ATGGAGTTGG AGAGCTTCCA A. TGAAAACT GA.TCTTGAGC TGGACTTTTC 
GATACTGCAC ATGGAGTTGG AGAGCTTCCA A TGAAAACT GA.TCTTGAGC TGGACTTTTC 
GATACGGCTC A.TGGTGTTGG TGAGATTCCA. A TGAAGACA GACCTCGAGC TGGACTTTTC 
GATACAGCTC ATGGTGTTGG CGAGATTCCA A TGAAGACA GACTTAGAAC TAGACTTTTC 
GATACAGCTC ATGGTGTTGG CGAGATTCCA A TGAAGACA GACTTAGAGC TAGACTTTTC 
GATACTGCAC ATGGAGTTGG AGAACTTCCA A TGAAAACT GATTTGGAAT TAGACTTTTC 
GATACAGCTC ATGGCGTGGG GGATATCCCT A TGAA.GACT GACTTAGAAC TGGATTTTGC 
GATACAGCTC ATGGGGTAGG TGATATTCCG A TGAAGACA GACCTAGAGT TAGATTTTGC 
GACACAGCAC ATGGGGTCGG GGAGGTTCCG A TGAAGACG GATCTGGAGT TAGACTTTTC 
GATACAGCAC ACGGAATTGG AGAGATCCCA A TGAAAACA GATTTGGAGC TGGATTTTTC 
GACAATGCAC ATGGTGTTGG CGTTGTCCCA A TGCATACT GACCTGGAAC TTGATTTCTC 
GATACAGCAC ATGGTGTAGG AGAGGTTCCA A TGAAAACA GATTTGGAGC TGGATTTTTC 
GATACAGCAC ATGGGGTTGG GGAGGTTCCA A TGAAAACA GA.TTTAGAGT TAGACTTTTC 
GACACAGCCC ATGGTGTTGG AGAGTTACCA C TAAAGACA GATCTAGAGC TAGATTTTTC 
GATACTGCAC ATGGTGTTGG AGAACTTCCA A TGAAAACT GACTTAGAAC TGGATTTTTC 
GACAC.AGCAC ATGGTGTGGG TGAAGTGCCA C TGAAGACT GATTTGGAGC TAGATTTT C 
GACACAGCTC ATGGTGTAGG TATTGTGCCT A TGAAGACT GATTTGGAAT TAGATTTTGC 
GATACAGCCC ATGGTGTTGG AGAAATCCCG A TGAAGACT GATTTAGAAC TTGATTTTTC 
GACACTGCAC ATGGAGCTGG GGTAATACCA C TCAAATCA GATTTAGA.GC TTGATTTTTC 
GACACAGCAC ACGGGGTTGG AGAGCTTCCA A TGAAAACA GATTTAGAGC TAGATTTCTC 
GATACTGCAC ATGGATCAGG AATAATACCT A TGAAGGCT GATCTTGAAC TGGATTTCTC 
GATAATGCTC ATGGCGTTGG GAGTGTTCCT A TGCATACA GATCTTGAAT TAGACTTCTC 
GACACAGCAC ATGGTGTGGG CATAATTCCT A TGAAGACA GATTTGGAGC TTGATTTTGC 
GACACAGCCC ATGGCTCAGG GATAATCCCA C TTAAGACT GA.TTTAGAAT TGGATTTTTC

KTH
1
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9 TAGACTTTTC

TGGACTTTTC6
7
8
9
10
AHD9717869
ANDohl-791
AHDAH-1
ABA
BAY
BCC
BMJ
CAS
DOB
Hu3969
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HAF
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Figura 16. Trecho do múltiplo alinhamento, realizado com o programa BioEdit 
(ClustalW), antes da fragmentação, para as seqüências oriundas dos amplicons de G1 
obtidos das amostras dos pacientes com Síndrome Pulmonar e Cardio Vascular por 
Hantavírus (SPCVH) e as seqüências de outros 23 Hantavírus. O vírus Hantaan (HTN) 
foi utilizado como grupo externo na análise filogenética.
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20 3010 SO5040
I I II I I III

AATGTGCTGG ATTTAAACCA 
AATGTGCTGG ATGTCAACCC 
AATGTGCTGG ATGTCAACCC 
AATGTGCTGG ATGTCAACCC 
AATGTGCTGG ATGTCAACCC 
AATGTGCTGG ATGTCAACCC 
AATGTGCTGG ATGTCAACTC 
AATGTGCTGG ATGTCAACTC 
AATGTGCTGG ATGTCAACCC 
AATGTGCTGG ATGTCAACCC 
AATGTGCTGG ATGTCAACTC 
AATGTCCTGG ATGTTAATTC 
AATGTCCTGG ATGTTAACTC 
AATGTCCTGG ATGTTAACTC 
AATGTGCTGG ATGTTAACCC 
AATGTCCTTG ATGTCAACTC 
AA.TGTGCTTG ACGTC AATTC 
AATGTCCTGG ATGTCAACTC 
AATGTCCTAG ATGTCAATTC 
AATGTCATTG ACCTCAACCA 
AATGTGCTGG ATGTCAACTC 
AATGTTCTGG ATGTCAACTC 
AATGTCCTGG ATGTCAATGC 
AATGTCCTTG ATGTCAATTC 
AATGTCCTTG ATGTCAACTC 
AATGTTCTTG ATGTGAATTC 
AATGTCCTGG ATGTCAACTC 
AATGTCCTTG ATGTGAATTC 
AATGTCTTGG ATGTCAACTC 
AATGTCCTTG ATGTAAATGC 
AATAC AC TGG ACCTGAATAG 
AATGTCCTTG ATGTAAATTC 
AATGTCCTTG ATGTGAATGC

CAGTTATGGT 
GAGATATGGG 
GAGAT ATGGG 
GAGATATGGG 
GAGATATGGG 
GAGATATGGG 
GAGGT ATGGG 
GAGATATGGG 
GAGATATGGG 
GAGATATGGG 
GAGGT AT GGG 
GAGATATGGG 
GAGATATGGG 
GAGATATGGG 
GAGATATGGG 
CAGGTATGGG 
TAGGTATGGC 
AAGGTATGGC 
TAGATATGGG 
CAGTTATGGA 
GCGTTACGGG 
GAGAT ATGGT 
GCGTTATGGA 
GAGATATGGG 
GCGTTATGGA 
GAGATACGGG 
CCGTTATGGG 
CCAATATGGA 
GAGGT A.T GGG 
TAGGT ATGGA 
AAGCTATGGG 
GAGAT ATGGA 
TCGATATGGA

GGTCAATGCT 
AATCATCACT 

ATCGTCACT 
AATCATCACT 
AATCATCACT 
AATCATCACT 
AATCATCACT 
AATCATCATT 
AATCATCACT 
AATCATCACT 
AATCATCACT 
AATCATCTCT 
AATCATCTTT 
AATCATCTCT 

ATCATCACT 
AGTCATCTCT 
AGTCCTCACT 
AGTCATCCTT 
AGTCTTCTCT 
AGTCAATGCT 
AGTCATCATT 
AGTCATCCCT 
AGTCTGCTCT 
AATCATCCTT 

ATCATCACT 
AATCATCACT 
AATCATCTCT 
GGTCAAGCCT 
AATCATCTTT 
GATCAAGCCT 
GATCAGCACT 
AGTCATCATT 
GATCAAGCCT

MTH TTTGGATATT GATGAACCTA 
TATCGATCTT GAAGAGCCAA 
TATCGATCTT GAAGAGCCAA 
TATCGATCTT GAAGAGCCAA 
TATCGATCTT GAAGAGCCAA 
TATCGATCTT GAAGAGCCAA 
TATTGATCTT GAGGAGCCGA 
TATCGATCTT GAAGAGCCAA 
TATCGATCTT GAAGAGCCAA 
TATCGATCTT GAAGAGCCAA 
TATTGATCTT GAGGAGCCGA 
AATTGATTTG GAAGAACCGA 
AATCGATTTG GAAGAACCGA 
AATTGATTTG GAAGAACCGA 
TATCGATCTT GAAGAGCCAA 
CATTGACCTT GAAGAACCAA 
AATTGACCTT GAGGAACCAA 
CATTGATCTG GAAGAACCAA 
AATTGACCTA GAGGAACCGA 
TCTTGA.CATT GATGAACCTA 
CATTGATCTG GAAGAACCAA 
TATTGATCTA GAAGAACCAA 
TA.TTGACCTT GAAGAACCGA 
TATTGACCTG GAAGAACCAA 
GATTGATCTG GAAGAGCCAA 
AATTGATTTG GAAGAACCAA 
CATTGATCTT GAAGAGCCAA 
CATTGATATA GAAGAACCTA 
CATTGACCTT GAAGAACCGA 
AATTGACATT GAAGAACCAA 
TCTTGACATT GATGAACCTA 
CATTGACTTA GAAGAGCCAA 
TATTGACATC GATGAGCC AA

1
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3
4
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Figura 17. Trecho do múltiplo alinhamento, realizado com programa BioEdit 
(ClustalW), antes da fragmentação para as seqüências oriundas dos amplicons de S 
obtidos das amostras dos pacientes com Síndrome Pulmonar e Cardio Vascular por 
Hantavírus (SPCVH) e as seqüências de outros 23 Hantavírus. O vírus Hantaan (HTN) 
foi utilizado como grupo externo na análise filogenética.

Observa-se na Figura 18, árvore referente ao segmento parcial de N. Na

Figura 19, observa-se árvore referente ao segmento parcial de Gl. Na Figura 20, observa-se

árvore referente ao segmento parcial de G2. Na Figura 21, observa-se árvore referente a

análise simultânea com os 3 segmentos genômicos de N, Gl e G2.
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Figura 18. Árvore filogenética gerada pelo programa POY 3.1.1 por análise do método da 
máxima parsimônia (MP), utilizando seqüências de 213 nt obtidas dos fragmentos 
genômicos de N oriundos das amostras dos pacientes com Sindrome Pulmonar e 
Cardiovascular por Hantavírus (SPCVH) (Tabela 7). Para a análise foram utilizadas 
conjuntamente seqüências de Hantavírus previamentes conhecidos (Tabela 12). A análise do 
grau de confiabilidade foi apoiado pelo teste de reamostragen de Jacknife utilizando-se 1000 
pseudo-réplicas. Os valores acima de 50% apoiam o grau de confiabilidade dos nódos.
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Figura 19. Árvore filogenética gerada pelo programa POY 3.1.1 por análise do método da 
máxima parsimônia (MP), utilizando seqüências de 268 nt obtidas dos fragmentos 
genòmicos de G1 oriundos das amostras dos pacientes com Síndrome Pulmonar e Cardio 
Vascular por Hantavírus (SPCVH) (Tabela 7). Para a análise foram utilizadas 
conjuntamente seqüências de Hantavírus previamente conhecidos (Tabela 12). Análise dos 
graus de confiabilidade dos ramos foi apoiado pelo teste de reamostragem de Jacknife 
utilizando-se 
confiabilidade dos nódos.

1000 pseudo-réplicas. Os valores acima de 50% indicam o grau de
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Figura 20. Árvore filogenética gerada pelo programa POY 3.1.1 por análise do método de 
máxima parsimônia (MP), utilizando seqüências de 301 nt obtidas dos fragmentos 
genômicos de G2 oriundos das amostras dos pacientes com Síndrom Pulmonar e Cardio 
Vascular por Hantavírus (SPCVH) (Tabela 7). 
conjuntamente seqüências de Hantavírus previamente conhecidos (Tabela 12). A análise dos 
graus de confiabilidade dos ramos foi apoiado pelo teste de re-amostragem de Jacknife 
utilizando-se 1000 pseudo-réplicas. Os valores acima de 50% indicam o grau de 
confiabilidade dos nódos.

Para a análise foram utilizadas

A técnica utilizada na construção destas 3 árvores filogenéticas (N, G1 e G2) 

permite que as mesmas possuam altos limites de confiança e ramos conservados com base
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no método de Jacknife. Nas 3 árvores, em termos gerais, os vírus Andes Argentinos

(ANDAH-1) e Chilenos (AND 9717869; ANDchi-7913) se agrupam bem distintamente de 

outros vírus Argentinos, como Bermejo (BMJ), Lechiguanas (LEC), Hu3969 (Hu3969$), 

Oran (ORN), Pegmanino (PRG) e Maciel (MAC). Os vírus MAC, PRG e Hu3969 foram os

vírus que mais se aproximaram do ramo que agrupa o vírus ARA com a seqüências obtidas

das amostras dos pacientes. Apesar da desordem contínua para cada uma das seqüências de

N, G1 e G2, oriundos das amostras dos pacientes, as árvores sempre mostram o reaarranjo

típico destas com a do vírus ARA. Isto demonstra o relacionamento de espécies ou sub-

espécies deste vírus como causador de SPCVH nos 10 pacientes nas diferentes localidades.

Também, utilizou-se análise simultânea com a seqüências dos 3 genes a partir de cada

amostra (Figura 21)
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Figura 21. Árvore filogenética gerada pelo programa POY 3.1.1 por análise do método de 
máxima parsimônia (MP), utilizando simultâneamente as sequências dos fragmentos 
genômicos de N + G1 + G2 oriundos das amostras dos pacientes com Síndrome Pulmonar e 
CardioVascular por Hantavírus (SPCVH) (Tabela 7). Para a análise foram utilizadas 
conjuntamente seqüências de Hantavírus previamente conhecidos (Tabela 12). A análise dos 
graus de confiabilidade dos ramos foi apoiado pelo teste de re-amostragem de Jacknife 
utilizando-se 1000 pseudo-réplicas. Os valores acima de 50% indicam o grau de 
confiabilidade dos nódos
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4.2. Seqüenciamento completo do segmento S de hantavírus causador de SPCVH na 
região de Ribeirão Preto

Para amplificação de lodo o segmento S, objetivando conhecer a região

codificadora (open reading frame) da proteína N nele contida, selecionou-se a amostra do

paciente 5, que teve seu RNA extraído e amplificado por RT-PCRs utilizando diferentes

combinações de primers. Foram obtidos amplicons destas RT-PCRs contendo -500 pb

(primers EXTHAN5'-C e SAHN-S, Figura 22), Observou-se que a sequência nucleotídica

do amplicon de 500 pb correspondia à porção inicial do segmento S do Hantavírus ARA,

incluindo o starí codon da proteína N, após seqüenciamento do plásmideo (Figura 24). Os

primers SAHNARA-C, SHANORF-C e EXTHAN3'-S foram selecionados a partir das

seqüências nucleolídicas de amplicons previamente obtidos, passo a passo, para dar 

continuidade ao seqüenciamento completo do segmento S. Assim, obteve-se os amplicons

de -1700 pb {primers SHANORF-C e EXTHAN3'-S, Figura 23), -1400 (primers SAHN- 

C e EXTHAN3'-S, Figura 23) e -1500 (SAHNARA-C e EXTHAN3'-S, Figura 23).

M

SOOi

Figura 22. Elelroforese em gel de agarose a 1,7%, mostrando em (2) a produção de 1 
amplicon contendo 500 pb (parte correspondente à porção inicial da extremidade 5 de N), 
obtido com os primers EXTHAN5'-C e SAHN-S. Em (1), é mostrado o controle negativo, 
onde utilizou-se água.
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Figura 23. Eletroforese em gel de agarose a 1% mostrando amplicons parciais do gene de N 
obtidos por RT-PCR a partir da amostra de sangue do paciente 5. Em (1) observa-se amplicon de 
1400 pb obtido com os primers SAHN-C e EXTHAN3 '-S, em (2)* amplicon de 1500 pb obtido 
com os primers SAHNARA-C e EXTHAN3'-S, em (3) observa-se o controle negativo, resultado 
do processamento de soros pacientes com CMV com o os primers SAHN-C e EXTHAN3' e em 
(4)*, tem-se amplicon de 1700 pb obtido com os primers SHANPORF-C e EXTHAN3'-S. M é o 
marcador de peso molecular 100 base-pair ladder (Amershan-Biotech,EUA).

Os amplicons de 1400, 1500 e 1700 pb foram cortados do gel de agarose,

purificados e clonados em vetor pCRII, utilizando o kit TA Cloning Kit Dual Promoter

(Invitrogen, EUA). Plasmídeos de tamanho superior ao do controle foram purificados e

seqüenciados. Nos casos dos 3 produtos 1400, 1500 e 1700, selecionou-se os plasmídeos dos

produtos 1500 e 1700, por já serem suficientes para completar o sequenciamento. Plasmídeos

selecionados por terem o inserto são mostrados nas Figuras 25.

500 pb

Figura 24. Eletroforese em gel de agarose 1% de plasmídeos purificados. Em 1, observa-se 
plasmídeo oriundo de colônia azul de Escherichia coli (não contendo o inserto) e em 2 
observa-se plasmídeo oriundo de colônia branca contendo parte do gene do segmento S, 
com 500 pb.
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Figura 25. Eletroforese em gel de agarose 1 % mostrando nos trechos 2 e 3 os plasmídeos 

de 1700 e 1500 pb purificados, contendo grande parte do segmento S obtido pela RT-PCR. 
Em 1, observa-se o plasmídeo purificado, obtido a partir de uma colônia azul de Escherichia 

coli (não contendo inserto).

Assim, obteve-se a seqüência nucleotídica completa do segmento S do 

Hanlavírus ARA oriundo da amostra do paciente 5 com SPCVH, como mostra a Figura 26. 

A seqüência nucleotídica do DNAc do segmento S possui 1858 nucleotídeos, 

única região codificadora de 1287 nucleotídeos. O tamanho deste segmento equivale 

aproximadamente ao tamanho do segmento S do vírus Argentino, Pergamino (PRG). A 

região não codificante, na extremidade 5' (RNC 50, anterior ao códon de iniciação, 

contém 42 nucleotídeos e a outra região não codificante, na extremidade 3' (RNC30, 

possui 529 nucleotídeos. O primeiro códon potencial de iniciação da tradução (ATG) está 

localizado na posição 43 e termina na posição 1326 do segmento S. Foi observado que, a 

ORF, é similar à de outros hantavírus sul-americanos, e codifica uma proteína N com 429 

aminoácidos de aproximadamente 49 kDa (Figura 27). Também foi encontrado, uma 

segunda suposta ORF na posição 121 (76 nt ajusante ao códon de iniciação da proteína N) 

e extende-se em direção ao códon de terminação na posição de nucleotídeo 310. Esta

com uma
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suposta ORF podería codificaria uma segunda proteína contendo 64 aminoácidos. Em 

nossos estudos não foi observado a produção desta proteína, igualmente para outros 

Hantavírus. Como visto em vários Hanlavírus, a região 3’ RNC mostrou-se a mais

variável (Bohlman et al., 2002). Nesta região, observou-se dois tipos de repetições, uma 

contendo G (GGGT) e outra contendo C (CTACCTCA). A seqüência GGGT aparece entre

as regiões 1338 a 1461. A seqüência CTACCTCA. localiza-se próxima à extremidade 3',

com 3 repetições, de forma similar ao descrito para os genótipos de vírus Argentinos e

Chilenos, com exceção do MAC e AND 123, da mesma forma que em outro estudo

(Bohlman et al., 2002). A extremidade 3’ e a 5’ foram obtidas com base na seqüências dos

primers utilizados para amplificação do segmento S. A seqüência aminoacídica inferida de

N encontra-se na Figura 27.

Após obtenção do segmento S, realizou-se estudo filogenético para analisar o

relacionamento deste com seqüências nucleotídicas equivalentes de outros hantavírus sul-

americanos. Estudou-se a relação filogenética da ORF de N a nível de nucleotídeos e de

aminoácidos. Para tanto, os procedimentos de análise e reconstrução da árvore foram

realizados de forma similar ao feito para os genes parciais de N, G1 e G2, utilizando a

fragmentação da seqüência após o múltiplo alinhamento e contruçao da árvore nucleotídica

pelo programa POY 3.1.1 No caso da análise filogenética a partir da seqüência traduzida

para a construção do fenograma, o alinhamento e a contruçao da árvore foi feito através do

programa DNASIs (Hitachi, Japão). O alinhamento da seqüência S com a de outros

hantavírus é mostrado na Figura 28.
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taglagtagactccltgagaagctnctgclgcgaaagclggaATGagcaacctccaagaattacaggaaaacatcaccgcacacga

acaacagctcgtgactgccaggcagaagcttaaagatgcagaaaaagcagttgatgtggacccagatgaagttaacaagagcacatt

acaaggtagacgggcggctgtgtcaacattggagacaaaactcggggaacttaagagacagctggcagatttggttgcggctcaaaga

ctggctlcaaaaccagttgatccaacagggattgagcctgatgaccatctaaaggaaaaatcgtcactgagatatgggaatgtgctgga

tgtcaaccctatcgatcttgaagagccaagtggccagacagcagactggaaggcaattggggcttacatcttgggttttgcaatccctatt

atactaaaggccttatatatgctgtcaacccgtggaaggcagacagtgaaagacaacaagggcactaggataaggttcaaggatgatt

catcctttgaagaagtgaatggaattcggaaaccaaagcatctttatatctctatgccaacagcacaatccaccatgaaagctgaagag

ataacacctggaaggttcageactattgcatgtgggttattccctgcacaagtgaaagcccggaatatcattagtccagtcatg^gggtg

attggttttggcttctttgtgaaagattggatggaaaggatagaagattttctagcctctgagtgcccttttttacctaaacccaagaatcctt

cagaggcatttatggcaactaacaaagcttacttcctcaacagacaaaagcaagttgatgagtctcaagttcccgatatagtagatttaat

tgaccatgctgaagctgagtcagcaaccttattcaaagagattgccagtccacattctgtatgggtatttgcatgtgctcctgacaggtgcc

caccaactgcattatatgtagctgggttacctgaattgggtgccttctttgçgattttgcaggacatgaggaataccatcatggcatccaag

tcagttgggactgcagaagaaaaattaaagaaaaaatctgccttctatcaatcttacttaagacggacacaatccatgggaatacaattg

gaccaaaaaatcataattttgtacatgctgtcctggggtaaagaggctgtgaaccatttccatctgggtgatgatatggatccagagcttc 

gtcagcttgctcagtcattgattgataccaaggttaaggagatttcaaaccaaggacccttaaagctgTGAacagctatl galcc

tatalctcacacgcggtccactcgcacccacgtagcccccgcggccaatcccatgcccacccccgagcclctalttUtcactccca

ccactgcccctcgccccctggtcalatcgcacactcgggggctgcggcatgatttcatccccatattgtggctctalaataactccca

agíUatgítlaaataglUaactccgtttacglgctcacggttccgcclcagcclgccatgaatccccatgattggatcgcaccagactcag

glaatatcactcaUalgctgtlgcaaUttagaaaagtatacctgccatatgtccagatctactaaaccatgatattalcatgactcggalg

taaattlcatccctgcttlgcagclKgcattglactaalcttcaacaagactacclcacccacaacccttcccHtltctacctcaacacatac

tacctcaaaUgaUtücttgatgcUctcaaggagcatactacta

Figura 26. Seqüência nucleotídica do DNAc contendo todo o segmento S do Hantavírus 
ARA (obtido do paciente 5 com SPCVH). Em verde observa-se as regiões não codificantes 

(RNC-5' e RNC-30. Em vermelho observa-se o códon de iniciação. Em azul o códon de
, observa-se as regiões contendo 3 G. Em laranja, observa-se asterminação. Em 

regiões ricas em C.
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ATG AGC AAC CTC CAA GAA TTA CAG GAA AAC ATC ACC GCA CAC GAA 
MSNLQELQENITAHE

451
151

CAA CAG CTC GTG ACT GCC AGG CAG AAG CTT AAA GAT GCA GAA AAA 
QQLVTARQKLKDAEK

46 90
16 30

91 GCA GTT GAT GTG GAC CCA GAT GAA GTT AAC AAG AGC ACA TTA CAA 
AVDVDPDEVNKSTLQ

135
31 45

136 GGT AGA CGG GCG GCT GTG TCA ACA TTG GAG ACA AAA CTC GGG GAA 
GRRAAVS TLETKLGE

180
46 60

181 CTT AAG AGA CAG CTG GCA GAT TTG GTT GCG GCT CAA AGA CTG GCT 
LKRQLADLVAAQRLA

225
61 75

226 TCA AAA CCA GTT GAT CCA ACA GGG ATT GAG CCT GAT GAC CAT CTA 
SKPVDPTGIEPDDHL

270
76 90

271 AAG GAA AAA TCG TCA CTG AGA TAT GGG AAT GTG CTG GAT GTC AAC 
KEKSSLRYGNVLDVN

315
91 105

316 CCT ATC GAT CTT GAA GAG CCA AGT GGC CAG ACA GCA GAC TGG AAG 
PIDLEEPSGQTADWK

360
106 120

361 GCA ATT GGG GCT TAC ATC TTG GGT TTT GCA ATC CCT ATT ATA CTA 
AIGAYILGFAIPIIL

405
121 135

406 AAG GCC TTA TAT ATG CTG TCA ACC CGT GGA AGG CAG ACA GTG AAA 
KALYMLSTRGRQTVK

450
136 150

451 GAC AAC AAG GGC ACT AGG ATA AGG TTC AAG GAT GAT TCA TCC TTT 
DNKGTRIRFKDDSSF

495
151 165

4 96 GAA GAA GTG AAT GGA ATT CGG AAA CCA AAG CAT CTT TAT ATC TCT 
EEVNGIRKPKHLYIS

540
166 180

541 ATG CCA ACA GCA CAA TCC ACC ATG AAA GCT GAA GAG ATA ACA CCT 
MPTAQSTMKAEEITP

585
181 195

586 GGA AGG TTC AGG ACT ATT GCA TGT GGG TTA TTC CCT GCA CAA GTG 
GRFRTIACGLFPAQV

630
196 210

631 AAA GCC CGG AAT ATC ATT AGT CCA GTC ATG GGG GTG ATT GGT TTT 
KARNI ISPVMGVIGF

675
211 225

676 GGC TTC TTT GTG AAA GAT TGG ATG GAA AGG ATA GAA GAT TTT CTA 
GFFVKDWMERIEDFL

720
226 240

721 765GCC TCT GAG TGC CCT TTT TTA CCT AAA CCC AAG AAT CCT TCA GAG 
ASECPFLPKPKNPSE241 255

766 GCA TTT ATG GCA ACT AAC AAA GCT TAC TTC CTC AAC AGA CAA AAG 
AFMATNKAYFLNRQK

810
256 270

811 CAA GTT GAT GAG TCT CAA GTT CCC GAT ATA GTA GAT TTA ATT GAC 
QVDESQVPDIVDLID

855
271 285

856 CAT GCT GAA GCT GAG TCA GCA ACC TTA TTC AAA GAG ATT GCC AGT 
HAEAESATLFKEIAS

900
286 300

901 CCA CAT TCT GTA TGG GTA TTT GCA TGT GCT CCT GAC AGG TGC CCA 
PHSVWVFACAPDRCP

945
301 315

Figura 27. Seqüência nucleotídica e de amino-ácidos da proteína N do Hantavúrus ARA (do 

paciente 5 com SPCVH) obtida com o programa DNAsis para Windows, versão 2.10 

(Hitachi, Japão). È mostrado o primeiro aminoácido, obtido do códon de iniciação ATG-> 

Metionina (MET) e o último obtido do códon de terminação é TGA->:***
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403010 20 $0 60I III II I I IATGAGCACCC TCCAAGAATT ACAAGAAAAC ATCACAGCAC 
ATGAGCACCC TCCAAGAATT GCAGCAAAAC ATCACAGCAC 
ATGAGCACCC TCCAAGAATT ACAAGAAAAC ATCACAGCAC 
ATGAGCACCC TCCAAGAACT ACAGGAAAAT ATCACAGCAC 
ATGAGCACCC TCAAAGAAGT TCAAGAAAAT ATTACAGTTC 
ATGAGCAACC TCAAAGAAGT TCAGGACAAT ATTACAACCC 
ATGAGCACCC TCCAAGAATT ACAAGAAAAT ATCACAGCAC 
ATGGCAACAT TAGAGGAACT CCAAAAAGAA ATCAACAACC 
ATGAGCAACC TCAAAGAATT ACAAGACAAC ATCACAGCAC 
ATGGCAACTA TGGAGGAATT ACAGAGGGAA ATCAATGCCC 
ATGAGCCAAC TCAGGGAAAT ACAGGAAGAA ATAACCCGTC 
ATGAGCACCC TCCAAGAATT ACAAGAAAAT ATCACAGCAC 
ATGAGCAACC TCCAAGAAGT ACAGGAAGGT ATCACTCTTC 
ATGAGCAACC TCCAAGAATT GCAAGAGAAT ATCACTGCAC 
ATGAGCAACC TCCAAGAAAT ACAGGAAAAC ATCACAGTAC 
ATGAGCACCC TCAAAGAAGT GCAAGACAAC ATC AC ATT AC 
ATGAGCAACC TCAAAGAAGT ACAAGAGAAC ATAACAGTTC 
ATGAGCAACC TCCAAGAATT ACAGGAAAAC ATCACCGCAC 
ATGAGCACCC TCCAAGAACT ACAGGAAAAT ATCACAGCAC 
ATGAGCCAAC TCAGGGAAAC ACAGGAAGAG ATCACTCGCC 
ATGAGTGAC T TGAC AGATAT CCAAGAGGAT ATAACCCGCC 
ATGAGCAACC TCCAAGAAGT ACAAGAAGGT ATCACACTCC 
ATGAGCACCC TCAAAGAAGT GCAAGACAAC ATCACTCTCC 
ATGAGCACCC TCCAAGAATT GCAGGAAAAT ATCACCGCAC 
ATGGCAACTA TGGAGGAAAT CCAGAGAGAA ATCAGTGCTC 
ATGAGCCAAC TCAAAGAAAT ACAAGAGGAA ATCACCCGCC

ACGAACAACA GCTCGTGACT 
ACGAACAACA GCTCGTGACT 
ACGAACAACA GCTCGTGACT 
ACGAACAACA GCTCGTGACT 
ATGAACAGCA GCTAGTAACT 
ACGAACAGCA GCTAGTGGCA 
ACGAACAACA GCTCGTGACT 
ACGAGGGCCA ATTGGTGATA 
ACGAACAACA GCTCGTGACT 
ATGAGGGTCA ATTAGTGATA 
ATGAGCAGCA GCTGGTTATT 
ACGAACAACA GCTCGTGACT 
ATGAACAACA GCTTGTTGCA 
ACGAACAACA ACTCGTGACT 
ACGAACAGCA ATTAGTTGCT 
ATGAACAGCA GCTCGTGACT 
ATGAGCAGCA GCTGGTGGCA 
ACGAACAACA GCTCGTGACT 
ACGAACAACA GCTCGTGACT 
ATGAGCAGCA GCTTGTCATT 
ATGAACAGCA ACTTATTGTT 
ATGAACAGCA GCTTGTAGCT 
ACGAACAACA ACTCGTGACT 
ACGAACAACA TCTCGTCACT 
ACGAGGGGCA GCTTGTGATA 
ATGAACAGCA AATTGTCATT

AND791 
AND 9 7 
AND AH-1 
AHDnorte
BAY
BCC
BKJ
DOB
ELMC
HTH
ISLV
LEC
LH
MAC
MAP
HGL
MLS
ORFN-pS
O Ri?
PH
PlíU
SK
SE

S20
TüL

Figura 28. Trecho do múltiplo alinhamento realizado pelo programa BioEdit (ClustalW), 
antes da fragmentação, para a análise filogenética da seqüência da região codificadora 

(ORF) do segmento S, oriunda da amostra do pacientes 5 (ORFN-p5) com a de outros 

Hantavírus. A partir deste alinhamento construiu-se árvore filogenética.

Uma árvore filogenética de todo o gene N, do vírus obtido da amostra do 

paciente 5 (ORFN-p5), foi obtida após a fragmentação do múltiplo alinhamento desta

O alinhamento e sua correspondente árvoreseqüência com a de outros Hantavírus. 

filogenética são mostrados nas Figuras 28 e 29. Os números de acesso ao GenBank das

seqüências incluídas na análise encontram-se na Tabela 13.
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Figura 29. Árvore filogenética gerada pelo programa POY 3.1.1 por análise do método de 

máxima parsimônia (MP), utilizando a sequência da região codificadaora da proteína N, 
oriunda da amostra do paciente 5 com Síndrome Pulmonar e Cardio Vascular por Hantavírus 

(ORFN-p5). Para a análise foram utilizadas conjuntamente regiões codificadora da proteína N 

de outros Hantavírus previamente conhecidos (Tabela 13). A análise dos graus de 

confiabilidade dos ramos foi apoiado pelo teste de re-amostragem de Jacknife utilizando-se 

1000 pseudo-réplicas. Os valores acima de 50% indicam o grau de confiabilidade dos nódos
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Tabela 13. Tabela mostrando números de acesso ao GenBank e siglas dos vírus estudados

Vírus Região (País) S (GenBanK)Sigla
i AF288659

AF488708
X61035
M34011
L25784
U09488
L36929
AF005727
AF291702
AF482711
AF482714
AF482716
AF482715
AF482717
AF307324

Hantaan 
Seoul 
Puumala 
Prospect Hill 
Sin Nombre 
New York 
Bayou
Laguna Negra 
Andes 
Hu39694 
Lechiguanas 
Maciel 
Oran
Pergamino 
Castelo 
Sonhos 
Araraquara 
Maporal 
Tula
Black Creeck BCC 
Canal 
Bermejo 
Andes 
Andes chile 
Andes AH-1 
Andes Norte 
Dobrava 
Islã Vista 
Mule SHoe

HTN Europa
Cosmopolita
Europa
EUA
EUA
EUA
EUA
Paraguai
Chile
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Brazil

SEO
PUU
PH
SN
NY
BAY
LN
AND
Hu39694
LEC
MAC
ORN
PRG

do: CAS

AF307325
AY267347

Brazil
Venezuela
Europa
EUA

ARA
MAP

Z49915
L39949

TUL

AF482713
AF291702
AY228237
AF324902
AF325966
AJ410615
AF455404
U230044

Argentina
Chile
Chile
Argentina
Argentina
Europa
EUA
EUA

BMJ
AND97
AND91
AND AH-1
AND Norte
DOB
ISLV
MLS

El Moro Canyon 
Monogahela

X32545
AF45450

ELMC
MGL

EUA
EUA

Rio Mamoré RM Bolívia UI 3455

Finalmente, analizou-se a similaridade entre as seqüências completas de N de 

diferentes hantavfrus a nível de aminoácidos pelo programa DNAsis (Hitachi, Japão) 

(Figura 30; Tabela 14). Pode-e observar de um modo mais robusto, que a seqüência da
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região codificadora do paciente 5 (ORFnp5) se agrupou juntamente com os vírus PRG e 

MAC da Argentina, na ausência de um segmento completo do ARA.

HTN Bl.l»
SEO
DOB
BAY 91. B»
MLS BQ.fi»

BCC
MGL 93.2»

83.8»SN
LN 92. 7»
RM

84. 3% 55.2%AND97 
AN D AH 

AND791 
ANDNOR

99.7»
99.3»

96.1» B9.199.5»
80.2%ORN 96.3%

BMJ 99. a» 5AJ»
LEC

MAC 9S..3» 59aJ%
PRG 94. 2»

69.8%ORFNp5
MAP

ELMC
ISLV

PH 78.8%
73. B»TUL

PUU

Figura 30. Fenograma obtido com o program DNAsis (Hitachi, Japão) a partir do 

alinhamento das seqüências de amino-ácidos da região codificadora (ORF), pelo método de 

agrupamento de pares não ponderados baseados na média aritimética (UPGMA). Observa-se 

a sequência do paciente (ORFNp5) no ramo onde estão presentes os vírus Argentinos PRG e 

MAC.
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Tabela 14. Percentagem de similaridade entre seqüência de 
nucleotídeos e de aminoácidos da região codificadora da proteína 
N obtida amostra do pacientes 5 (ORFN-p5) com a de outros 
Hantavírus.

Vírus (siglas) Nucleotídeos (%) Aminoácidos (%)
AND791 81,7 93,5
AND97 81,9 93,7

AND AH-1 82,3 93,7
82,6 94,2ANDnorte

BAY 76,3 87,1
BCC 76,3 84,3

94,482,3BMJ
63,6DOB 63,0
82,7ELMC 77,1
64,364,4HTN

60,4 73,7ISLV
94,281,4LEC
89,078,4LN

82,5 95,3MAC
89,778,8MAP
86,477,0MGL
84,875,8MLS
94,482,7ORN
73,759,9PH
94,281,4PRG
71,859,6PUU
89,379,2RM
62.763,8SEO
85,776,5SN
73,869,0TUL
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10 20 30 605040
ORFP5 MSNLQELQENITAHEQQLVTARQKLKDAEKAVDVDPDEVNKSTLQGRRAAVSTLETKLGE

MSNLQELQENITAHEQQLVTARQKLKDAEKAVDVDPDEVNKSTLQGRRAAVSTLETKLGEMACIEL
10 20 30 6040 50
70 80 90 120100 110

ORFP5 LKRQLADLVAAQRLASKPVDPTGIEPDDHLKEKSSLRYGNVLDVNPIDIEEPSGQTADWK

MACIEL LKRQLADLVAAQKLATKPVDPTGIEPDDHLKEKSSIRYGNVLDVNSIDLEEPSGQTADWK
70 80 90 100 120110

130 140 150 160 170 180
ORFP5 AIGAYILGFAIPIILKALYMLSTRGRQTVKDNKGTRIRFKDDSSFEEVNGIRKPKHLYIS

MACIEL AI GA YILGF AIP11LK ALYML STRGRQTVKD NKG TRIRF KDDSSFEEVN GIRKPKH LY IS
130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240

ORFP5 MPTAQS TMKAEEITP GRFRTIACGLFPAQVKARNIISP VMGVIGFGFF VKDWMERIEDFL

MACIEL MPTAQSTMKAEEITP GRFRTIVCGLFPAQVKARNI ISPVMGVIGFSFFVKDWMERIECTL
190 2 00 210 2 30220 240
250 2 60 270 280 2 90 300

ORFP5 ASECPFLPKPKNPSEAFMATNKAYFLNRQKQVDESQVPDIVDLIDHAEAESATLFKEIAS

MACIEL AAECPFLP KPKTAAETFMATNKAYFFNRQRQVD ESQVP DlVELIDQAESE SATLFTE IAS
250 2 60 270 280 2 90 300
310 320 330 340 350 360

ORFP5 PHSVWVFACAPDRCPPTALYVAGLPELGAFFAILQDMRNTIMASKSVGTAEEKLKKKSAF

MACIEL P HSVWVFACAPDRCP PTALYVAGVPELGAFFAILQDMRNTIMASKSVGTAEEKLKKKSAF
310 320 330 340 3 50 360
370 380 390 400 410 420

ORFP5 Y QS YLRRT QSMGIQL DQKIIILYML SWGKE AVN HF HLGDD MDP ELRQL AQ SLIDT KVKEI

MACIEL Y QS YLRRT QSMGIQLDQKIIILYML SWGKEAVNHF HLGDDMDP ELRQLAQALIDTKVKEI
370 380 390 400 410 420

ORFP5 SNQGPLKL

SNQEPLKLMACIEL

Figura 31. Alinhamento de amino-ácidos entre a região codificadora da proteína N 

obtida do pacientes 5 (ORFp5) com a do vírus Maciel (MAC). O grau de 

similaridade entre as seqüências foi de 95,3% (Tabela 14).

4.3. Expressão da proteína N do Hanta vírus da região de Ribeirão Preto
Para a expressão da proteína N, conhecendo-se a seqüência nucleotídica de

todo o segmento S, foi possível selecionar primers no códon de iniciação da tradução

(HantaORFstart) e no códon de terminacção da tradução (HantaORFstop) da referida

proteína. Com estes primers foi possível amplificar o gene completo de N com 1287

nucleotídeos, por RT-PCR, como mostrado na Figura 31.0 amplicon contendo este gene foi

purificado e diretamente clonado no vetor plasmídeal de expressão pET Directional TOPO
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® (Invitrogen, USA), que contém o gene de resistência à kanamicina. Para a seleção, 6 a 7 

colônias de Escherichia coli One Shot® TOPIO, transformadas em placas LB contendo 

plasmídeos resistentes foram purificados e comparados na presença de um marcador após 

corrida eletroforética em gel de agarose a 0,7% (Figura 32). A sequência inserida de forma 

correta no vetor foi confirmada por seqüênciamento nucleotídico deste plasmídeo 

selecionado, utilizando-se primers que acompanham o kit pET Directional TOPO. Este 

plasmídeo foi selecionado para expressão da proteína N, como mostra a Figura 32.

\

1287 pb

Figura 32. Eletroforese em gel de agarose a 1 %, mostrando em 1, o amplicon 
correspondente à região codificadora da proteína N obtido por RT-PCR com os primers 
HantaORFstart e HantaORFstop, a partir da amostra de sangue do paciente 5. M: é o 
Marcador de peso molecular.

Pb M 1

7045— * 
5012—
2972— 
2067 _ * -ã?

Figura 33. Eletroforese em gel de agarose a 1% mostrando, o plasmídeo pETD 200D 
selecionado por conter o inserto de 1287 pb, com tamanho aproximado de 7028 pb. 
plasmídeo pETD sem o inserto possui 5 741 pb. Este plasmídeo contendo o inserto foi 
selecionado para o sequenciamento
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Após seleção e confirmação por seqüenciamento nucleolídico que o 

plasmídeo continha o inserto na orientação correta, a colônia foi utilizada para transfomar

TTVÍ
células competentes de expressão E. coli BL21 Slar DE3 One Shot (Invitrogen, USA). A

expressão da proteína N foi obtida por indução com IPTG e alíquotas desta cultura foram

colhidas antes e durante os perídos de indução por lh, 2h, 3h e 4h para obtenção de uma

cinética de expressão da proteína N. As alíquotas colhidas em diferentes tempos pós-indução

foram lisadas, sonicadas e o material submetido a eletroforese em gel de poliacrilamida a

12% corado posteriormente com Coomassie blue. Observou-se a produção de uma proteína

de 52 kDa em ordem crescente e com intensidade que vai se evidenciando maior conforme o

tempo pós-indução de coleta das amostras, como mostra a Figura 33.

1 mM de IPTG

M 1 2 3 4 5

"iSSI79-....  jf§
46 -*““* Proteína 

com 52 kDaküis f§| E|
24- 't •
3i-

\~AA+T.-i

19 - mm&m
Figura 34. Eletroforese em gel de poliacrilamida a 12 %, mostrando produtos da lise de 
bactérias E. coli BL21 DE3 transformadas com o plasmídeo contendo o gene de N, 
mostrando a cinética de expressão da proteína em diferentes tempos. M é o marcador de 
peso molecular de proteína. 1, corresponde à cultura não induzida incubada por 16-18 hrs. 2, 
Cultura não induzida por 4 h; 3-6, cultura induzida com IPTG por 1,2, 3 e 4 h.

Observou-se que o melhor tempo para a coleta da colônia celular após indução era 

o de 4 h e este tempo passou a ser rotineiramente usado em etapas posteriores. Em seguida, 

o lisado celular foi analisado por Immunobloting, no qual a proteína N expressa reagia com 

soros de pacientes que tiveram SPCVH e não com o soro controle negativo, como mostra a 

Figura 34, sugerindo fortemente que este produto é a proteína N do ARA.
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Proteína N
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Figura 35. Detecção específica da proteína N do Hantavírus ARA por immunobloting do 
lisado de E.coli. Immunoblotings mostrando a banda correspondente à proteína N reagindo 
com dois soros de pacientes que tiveram SPCVH são obervados em 1 e 2. Em 3 não há 
detecção de N pelo soro de indivíduo que não teve hantavirose (controle negativo). Na 
coluna M estão marcas de peso molecular em Kda.

Realizaram-se, em seguida, com objetivo posterior de purificação, testes de

solubilidade para a recuperação da proteína N em sobrenadante. Foram utilizadas

soluções-lampão para purificação de sedimentos bacterianos em condições nativas ou

desnaturantes. Os sedimentos suspensos em tampão de lise para condições nativas foram

sonicados na presença de lizozima e o sobrenadante salvo para a análise quanto à presença

da proteína. O restante do sedimento foi avaliado quanto à presença da proteína N

solubilizada em condições desnaturantes. A proteína não foi detectada na fração solúvel 

em condições nativas ficando aderida ao sedimento bacteriano (Figura 35). Com a solução 

tampão em condições desnaturantes obteve-se a solubilização da proteína contida no 

sedimento após processo de sonicação (Figura 36). Desde forma, optou-se pelo uso do 

método de purificação em condições denaturantes na produção e purificação da proteína N

recombinante.
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Proteína N

Figura 36. Eletroforese em gel de poliacrilamida a 12 %, que mostra, em 1 e 2, 
ausência da proteína N no sobrenadanle de bactérias E. coli BL21 DE3, quando 
utilizou-se solução tampão de lise para condições nativas. Em 3, observa-se proteína 
N que ficou retida no sedimento e foi solubilizada em condições desnaturantes. M é o 
marcador de Peso molecular.

Proteína N

Figura 37. Eletroforese em gel de poliacrilamida a 12 %, que mostra, em 1 a proteína 
N no sobrenadante de bactérias E. coli BL21 DE3, quando utilizou-se solução tampão 
de lise em condições desnaturantes

Para a purificação da proteína N utilizou-se uma suspensão de resina de

agarose recoberta com o quelante ácido nitriloácetico carregado com níquel (Ni-NTA) 

(QIAGEN, USA) que foi misturado suavemente, por 2h, em câmera fria. 

contendo a proteína N, que é ligada a uma cauda com 6 moléculas de histidina, foi 

adicionada a colunas de 2 ml e o sedimento foi coletado por gravidade. A resina foi lavada

A mistura
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por várias vezes com solução tampão contendo Uréia 8 M nos pHs 6,3, 5.9, e 4.5. A eluição 

da proteína N recombinante foi melhor obtida em condições de pH 4.5, como mostra a

Figura 37.

M 1 2 3 4 5 6 7
Proteína N 
de 52 Kda 
purificada

- rC-.- . • -mm ...
• ■ ■ r .... . .

lü mtv £*£>**»• . .... >

*r.
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.. . ... ' -
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Figura 38. Eletroforese em gel de poliacrilamida a 12 %, mostrando alíquotas dos eluatos 
da proteína N expressa após lavagem com soluções-tampão denaturante B em diferentes 
pHs. Em (1) observa-se a primeira eluição dos produtos não ligantes (flow-through); em 2 
observa-se que não houve coleta da proteína nas soluções tampão de pH 6.3 e 5.9, 
misturadas; em 3, 4, 5, 6 e 7 observa-se uma obtenção decrescente da proteína N 
recombinante nas eluíções com solução tampão de pH 4,5. M: refere-se a marcador do peso 
molecular da proteína.

Após a purificação da proteína N, e sua quantificação pelo método de BCA,

preparou-se um extrato de E.coli BL21 para uso como controle negativo nos testes de

TM DE3 contendo o plasmídeo sem inserto foramELISA. As culturas de E. coli BL21 Star

incubadas por 16-18 h, centrifugadas, tiveram sobrenadantes descartados e os sedimentos 

baclerianos foram preparados da mesma forma, por lise em condições desnaturantes. Em

seguida, este sobrenadante de E. coli foi utilizado também para etapas de quantificação de

proteínas do lisado total.

91



4.3.1. ELISA para detecção de IgG

Na padronização do teste ELISA para detecção de anticorpos IgG contra 

Hantavírus utilizando a proteína N recombinante de ARA como antígeno, foram 

experimentadas diferentes concentrações do antígeno positivo (proteína N) e antigeno 

negativo (extrato de E. coli). Também, testou-se o soro de pacientes com SPCVH em 

diluições quádruplas de 1:100 a 1:6400. Como resultado destes testes, decidiu-se utilizar os

antígenos na concentração de 2|Xg/ml porque esta foi a concentração que melhor

discriminou a reatividade encontrada.

Para o ELISA, microplacas rígidas de fundo chato e 96 poços (Nunc, EUA)

tiveram metade de seus orifícios recobertos com 2 pg/ml de cada antígeno, ambos diluídos

em tampão carbonato e adicionados a 50 |il/orifício, como descrito em material e método e

mostrado na Figura 38.
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Figura 39- Esquema da microplaca com 96 poços, mostrando em laranja os orifícios aos 
quais se adicionou antígeno recombinante da proteína N de ARA e em azul, orifícios onde 
se adicionou proteínas do lisado de E.coli BL21. Também, são mostrados orifícios onde se 
adicionou, em duplicata, diluições de um pool de soros negativos (-) e um pool de soros 
positivos (+).

Às DOs obtidas com soros nos poços em que se adicionou a proteína

recombinante de ARA subtraía-se valores das DOs obtidas com os mesmos soros reagindo

frente ao lisado de E.coli, obtendo-se assim a DO líquida. O ponto de corte foi determinado

a partir da média das replicatas para cada diluição do pool de soros negativos (DO liquidas), 

acrescida de 3 desvios-padrão. Considerou-se positivos soros cujas DOs líquidas médias 

foram maiores que o valor do ponto de corte. O título de cada soro foi considerado como a 

recíproca da maior diluição onde se observou um resultado positivo (Tabela 15).

Foram testados 24 soros de pacientes SPCVH por ELISA, sendo 10 da fase 

convalescente, 7 da fase aguda da doença e 7 soros de pacientes com diagnóstico para outras 

enfermidades, como dengue e citomegalovirose. Dentre os pacientes convalescentes, sete 

deles foram detectados com altos títulos de anticorpos IgG, acima de 1:6400 de 

positividade. Com relação aos pacientes da fase aguda, 3 deles apresentaram altos títulos de 

anticorpos da classe IgG, acima de 1:6400 (Tabela 15). O soro de pacientes com diagnóstico
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de Dengue e Citomegalovirose não apresentaram reatividade cruzada contra a proteína N

recombinanle, mostrando a especificidade do ensaio.

1:1600 1:6400 § 8 | |

,-C-/Ag+

C+/Ag+

fC-/Ag-

C+/Ag -

Figura 40- Placa de 96 poços mostrando a reatividade de soros (1, 2 e 3) contra a proteína 
N recombinanle do vírus ARA em indivíduos que se infectaram com hantavírus. E também 
mostrado a reatividade de um soro positivo e ausência de reatividade contra E. coli (controle 
negativo).
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Tabela 15. Resultados dos títulos de anticorpos da classe IgG em amostras de soros de 
pacientes SPCVH de fase aguda e convalescente em que ser pesquisou por ELISA a 
detecção contra Hantavírus utilizando a proteína N recombinante do vírus ARA.

Detecção de ^ G Resultado 
da Sorologia

Resultado PCRDiluição

1:400 1:1600 1:64001:100
Fase
Convalescente

Soros Fase
Aguda

positivoNão1 Sim++ + +
positivoSim Não2 ++ +
positivoSitri1' Não3 ++ +
positivoSim Não4 + + +
positivoSim Não5 + +++
negativotftf6
negativotf tf7
negativotf tf8

Não
Sim*
Sim

positivoSim
Não
Não

9 + + +
10 + + +
11 ++ + +

Não Sim12 + + +
SimNão13 ++ + +
SimNão14 ++ + +
SimNão15 + ++ +

positivoNãoSim16 + + ++
SimNão17 + ++ +
SimNão18 + ++ +
SimNão19 +++
SimNão20 ++++
SimNão21
SimNão22
SimNão23
SimNão24
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5. DISCUSSÃO

No Brasil, a Hantavirose tem se tomado um grande problema de saúde publica

com cerca de 540 casos notificados até abril de 2005 (FUNASA, 2005). Estes casos tem

ocorrido principalmente nas regiões Sul e Sudeste do País. Na região de Ribeirão Preto,

Nordeste do Estado de São Paulo, já foram notificados 36 casos de SPCVH, com letalidade

aproximada de 50% . O diagnóstico de grande parte dos casos de SPCVH no Brasil é feito

por ELISA utilizando antígenos de SN (CDC, Estados Unidos) e AND (Instituto Carlos

Malbrán, Argentina), (Ksiasek et al., 1995; Padula et al., 2000) importados.

A SPCVH é uma doença nova emergente no Brasil, sobre a qual pouco se conhece

em termos de agentes etiológicos e também, sobre a qual há necessidade de desenvolver

métodos diagnósticos rápidos e confiáveis que possam ser disseminados nos laboratórios

nacionais. Entretanto, para que haja desenvolvimento de novos métodos diagnósticos e para

que se faça uma disseminação dos mesmos, é importante a produção de antígenos de

hantavírns locais. Inclusive, a produção nacional de antígenos de hantavírus é necessária à

autonomia do país em termos de reagentes. A limitação no diagnóstico laboratorial da

hantavirose no Brasil levou-nos a realizar este estudo.

Utilizando metodologias de RT-PCR e nesíed-PCR, desenvolvemos teste rápido

para diagnóstico da SPCVH. Fez-se este diagnóstico em extratos de RNA obtidos

diretamente do sangue dos pacientes. Optamos por realizar extração de RNA utilizando o

método do Trizol LS (Gibco, USA). Estudos de RT-wesíed-PCR para detecção do genoma

de Hantavírus em amostras clínicas ou em tecidos de roedores, utilizando Trizol LS como

método de extração dos RNAs ou ainda, outros reagentes como fenol-clorofórmio, tem sido

empregados com sucesso (Suzuki et al, 2004; Padula et al., 1998). Por KT-nested-PCR, foi

detectado parte do gene N de Hantavírus, empregando primers por nós selecionados, em 8 

de 9 amostras séricas de pacientes com SPCVH (88,9%) e em todas as 9 amostras por uma
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nesíed-PCR (100%) (Figura 5 e 6). Posteriormente, continuou-se a utilizar este método

diagnóstico em amostras clínicas de casos suspeitos de SPCVH enviadas ao laboratório

(Johnson et al., 1997; Suzuki et al., 2004).

Os amplicons da RT-PCR e da nested-PCR, além de diagnosticarem a SPCVH,

fornecem importantes informações sobre os vírus causadores destas infecções. Para a

obtenção destas informações, estes amplicons devem ter seus nucleotídios seqüenciados e

estas sequências comparadas às de outros Hantavúrus. Em nosso trabalho, observamos alta

similaridade destas seqüências com a do gene N do Hantavírus ARA (94,8% a 99,1%)

(Figura 7 e 8), cujo RN A foi detectado de um caso fatal de SPCVH originário do Município

de Araraquara. Este RNA de ARA foi parcialmente seqüenciado (Johnson et al., 1999).

Inicialmente, para a análise filogenética das seqüências oriundas das amostras de

casos da SPCVH e as de outros Hantavírus, construiu-se árvore filogenética parcial do gene

N por método de UPGMA, na qual pode-se observar ARA agrupado com as seqüências dos

pacientes com SPCVH da Região de Ribeirão Preto (Figura.8). Outros Hantavírus sul-

americanos agruparam-se na árvore filogenética em distintos ramos. Nesta árvore, pode-se

notar uma associação de proximidade entre vírus oriundos de locais mais próximos. Assim,

Hantavírus, detectados em regiões mais distantes, com mais de 1600 km da região de

Ribeirão Preto situam-se em ramos distintos da árvore. ARA, detectado a cerca de 90 Km de

Ribeirão Preto, mostrou-se no mesmo ciado do hantavírus detectado nos pacientes da

mesma região (Johnson et al., 1999). Inclusive, P-l e P-2, pacientes com SPCVH oriundos

de uma mesma localidade, tiveram amplicons de hantavírus com os maiores índices de

similaridade. Esta primeira árvore filogenética sugere que ARA possa ser o causador da 

SPCVH em nossos pacientes. Ainda, mostrou que AND da Argentina, foi o vírus que mais 

se aproximou do clade de ARA (82,6%), seguido de LN do Paraguai e RM da Bolívia, 

(ambos 78,4%). Com relaçao ao CAS, detectado na Amazônia, trata-se provavelmente de
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vírus de linhagem filogenética mais distante. Esta árvore filogenética parcial do gene N

corrobora o que foi observado por Bohlman et al., 2002 e Vicente et al., 2000. Portanto,

apesar do número não muito grande de amostras testadas, pode-se concluir que os métodos

de RT-PCR e nesíed-PCR, conjuntamente, além de muito úteis para o diagnóstico rápido de

infecções por Hantavírus, prestam-se à caracterização do Hantavírus pelo seu fragmento

genômico amplificado.

Continuando este estudo sobre diagnóstico molecular de Hantavírus, decidiu-se,

realizar RT-PCRs para amplificar e estudar filogênese em outras regiões do genoma viral. A

análise simultânea de mais de um gene, pertencentes a mais de um segmento de RNA do

genoma viral, tem sido utilizada por outros autores (Padula et al., 2002). Este tipo de análise

permite detectar eventuais casos de embaralhamento de segmentos do RNA viral

(ireassortment), com o surgimento de vírus mutantes. Sabendo que os genes de G1 e G2 do

segmento M, por serem mais variáveis, permitem discriminar Hantavírus a nível de espécie

com maior facilidade que o gene de N, que é menos variável, decidiu-se acrescentar os

genes de G1 e G2 a nosso estudo filogenético (Vicente et al., 2000). Para isto, selecionamos

primers em regiões de alta homologia dos genes de G1 e G2 de Hantavírus sul-americanos e

utilizamos estes primes conjuntamente com os de N, em uma RT-PCR; para a obtenção de 3

amplicons. Nosso plano foi exequível possibilitando amplificar e seqüenciar nucleotídios

dos 3 amplicons oriundos das amostras de 10 pacientes com SPCVH. Comparou-se estas

seqüências nucleotídicas com as correspondentes de ARA observando-se alta similaridade

(Figuras 12, 13 e 14). Estes achados são similares ao descrito para Hantavírus detectados em

três pacientes do Estado de São Paulo e de Minas Gerais com SPCVH estudados para as

regiões de G1 e G2, com 85,1 % e 99,7% de similaridade para ARA (Susuki et al., 2004).

Estes autores, também, analisaram Hantavírus detectados em Bolomys lasiurus descrevendo

95 a 99% de homologia com ARA.
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Após alinhar e comparar nossar seqüências nucleotídicas de N, G1 e G2, 

procedeu-se à análise filogenética (Figuras 15, 16 e 17). Para construção das árvores 

filogenéticas utilizou-se o programa POY 311 (Gladstein & Wheeler, 1997), que realiza 

teste por máxima parsimônia, possibilita análise de dados independente das seqüências

alinhadas e utiliza método de otimização direta do alinhamento. Este programa, também,

possibilita a fragmentação do múltiplo alinhamento para gerar árvores em trechos de

seqüências menores, o que reduz o tempo computacional, que é um fator limitante para

análise filogenética quando se estuda grande número de taxons. Outra característica

importante deste programa, é a de possibilitar união de genes de um mesmo microorganismo

possibilitando análise conjunta, que visa a identificar o ser como um todo (evidência total).

Após a geração das árvores, decidiu-se utilizar o teste de re-amostragem de Jacknife, que

apresenta uma opção melhor do que aquela oferecida pelo bootstrap, para inferência

filogenética.

Na árvore de N da Figura 18, os vírus do Velho Mundo, associados FHSR grave,

NE ou não patogênicos, situaram-se próximos porém independentes, os Hantavírus do velho

mundo, localizados de forma descendente e distinta no ramo superior da árvore, porém,

iniciando pelo vírus HTN, SEO e DOB, transmitido por roedores da sub-família Murinae, 

seguido dos vírus TUL, PUU e PH, todos presentes no continente Euro-Ásiatico, incluindo 

o PH presente nas Américas, albergado por roedores da subfamilía Arvicolinae e não

causador de doença humana, assim como TUL, mas que está mais próximo dos ciados que 

contém os vírus da América do Norte (Nemirov et al., 2004). Árvore filogenética onde 

observa-se topologia similar à nossa para Hantavírus do Velho Mundo foi descrita em

estudo filogenético com o DOB (Sibold et al., 2001). PH, apesar de ser detectado no 

continente americano, situa-se ao lado dos vírus associados à subfamila Arvicolinae do

Velho Mundo. No grupamento onde se localizam os vírus americanos, os mesmos, se
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subdividem em dois grupos internos, no qual estão presentes os vírus SN e NY (norte- 

americanos), agrupado juntamente com um vírus da América Central (MAP) e outro grupo 

contendo os vírus BAY e BCC, também norte-americanos, cujo ramo já se aproxima dos 

vírus sul-americanos. Este arranjo foi, também, observado, com exceção do vírus MAP, da 

América Central, para o segmento S, em outras análises, inclusive com o segmento S inteiro 

(Gonzalez et al., 2002). O vírus Maporal (MAP), do oeste venezuelano, foi detectado em

roedores Oryzominae no oeste do Panamá, sendo este roedore presente em várias

localidades, tais como sudoeste dos Estados Unidos, Panamá, e América do Sul (Fulhorst et

al., 2004). No Sudoeste dos Estados Unidos, no Panamá e na América do Sul, Oryzomine

são hospedeiros naturais de 3 vírus causadores de SPCVH (Fulhorst et al., 2004). A seguir,

observam-se dois grandes grupos. A superior, que forma duas sub-grupos, mostra arranjo

coerente com a distribuição geográfica dos vírus, onde agrupam-se os principais causadores

de SPCVH na Argentina e Chile (AND9717869; ANDAH-1; ANDchi-7913). No outro sub

grupo, observa-se vírus não associados a SPCVH (BMJ e LEC), assim como outros

associados a SPCVH na Argentina (Hu39694, ORN e PRG) e Paraguai (LN). No outro

grupo, observa-se o vírus brasileiro ARA e as seqüências oriundas dos 10 pacientes com

SPCVH. O vírus brasileiro CAS e o argentino não causador de SPCVH MAC se situaram

extemamente às 2 clades principais. Uma das duas grandes clades encontradas nesta árvore

define bem os AND da Argentina e Chile, que tem por animal-reservatório o Oligoryzomys

longicaudatus. O outro grupo abrange os vírus argentinos, PRG, associado ao roedor

Akodon azarae, MAC, associado ao Necromys benefactus (comumente Bolomys obscurus),

LEC, associado ao O. flavescens, BMJ associado ao O. chachoensis, bem como ORN e o

paraguaio LN associado ao Calomys laucha. Destes, somente LEC, ORN e Hu39694 tem

sido associados a SPCVH (Bohlman et al., 2002). O esboço de sub-grupo dos vírus sul- 

americanos foi semelhante ao mostrado por Bohlman et al, 2002, com exceção do vírus LN,

100



do Paraguai, que se agrupou dentro da mesma sub-clade. A seguir, na árvore de N, há um 

grupo contendo ARA, que também abrange todas as seqüências oriundas dos fragmentos de 

N dos 10 pacientes. Neste ramo não se agrupou o vírus Brasileiro CAS, assim como o MAC 

da Argentina não se agrupou aos outros vírus Argentinos, ficando extemamente aos ramos 

de AND e ARA. Em estudo filogenético do segmento S de hantavírus da América do Sul,

Bohlmann et al., 2002, analizaram fragmentos de 643 nt obtidos por Johnson et al., 1999 e

mostraram em árvore obtida por maximum-likehood e apoio nodal de 1000 pseudo-réplicas, 

que ARA com MAC e CAS com AND. Apesar de ser menos variável, a filogenia do 

segmento S em nosso estudo, confirma ARA circulando e causando SPCVH na Região de

Ribeirão Preto e em regiões próximas de Minas Gerais-MG. Os testes de reamostragem, 

apoiados pelos altos índices Jacknife, sempre colocam ARA com as seqüências dos 

pacientes, assim como os vírus Argentinos, excluindo o MAC, dentro de uma mesma 

subclade, subdividida pelos vírus AND. Outras linhagens similares foram observadas, como

LEC e BMJ, ORN e PRG.

A árvore obtida para o fragmento de G1 (Figura 19), tem arranjo bem elaborado e

similar ao descrito por outros autores para alguns vírus (Fulhorst et al., 2004; Bohlman et

al., 2002). Esta árvore define otimamente o grupo externo, com hantavírus do velho mundo

se agrupando aos pares, como no caso de DOB e SEO, abaixo do HTN. Pode-se notar vírus 

associados ao grupo da FHSR em grupamento interno dos vírus associados a Murinae, DOB

e SEO, e outra subclade contendo vírus associados a Arvicolinae. HTN e SEO estão

agrupados, como descrito por outros autores (Padula et al., 2000a). Nota-se que o causador 

da NE está agrupado juntamente com o vírus não patogênico TUL, isolado do roedores 

arvicolídeos (Microtus arvalis). Em seguida, observa-se uma subclade arranjada com vírus 

norte-americanos similar àquela encontrada para o gene de N, dividida em ramo com SN e 

NY e outro ramo com BAY e BCC. Os vírus, BAY e BCC, parecem tender a uma
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aproximação com os vfirus sul-americanos o que coincide com árvores produzidas em outros 

trabalhos (Padula et al., 2002; Gonzalez Delia Vale et al., 2002). Continuando a descrição 

da árvore de Gl, abaixo do BCC, observam-se os hantavírus da América do Sul, o LN do

Paraguai e o MAP da Venezuela, que não se agruparam nos 2 clades principais desta árvore. 

A subclade de AND partiu do ORN. O ORN, na árvore de Gl, comportou-se diferente

daquela de N, onde esteve presente junto com PRG e abaixo de Hu3969. Na árvore de Gl,

também, pode-se observar o vírus brasileiro CAS, juntamente com Hu39694, BMJ e LEC.

Estes, BMJ e LEC mostraram-se como par constante nas árvores de N e Gl. Na clade que 

envolve ARA incluíram-se os dois vírus argentinos, MAC e PRG, ocupando posição externa

às sequências dos pacientes. Nesta ávore obtida para Gl, pôde se observar a prevalência de

alguns sub-grupos observados para o gene de N nos Hantavírus Sul Americanos. Tais 

subclados incluem aqueles que agruparam conjuntamente, os vírus AND da Argentina, os

subclados externos que agrupam os vírus não patogênico (BMJ e LEC) e outro presente em

outro grande grupo, o ciado que agrupa as seqüências oriundas dos 10 pacientes com

SPCVH com o vírus ARA. Nesta clade, porém, também foram incorporados os vírus MAC

e PRG da Argentina, o que é similar ao observado por Bohlman et al, 2002, analizando o

segmento S.

A árvore obtida para a região codificante de G2 (Figura 20), tem arranjo para os

hantavírus do Velho Mundo, que compartilha características da árvore obtida com gene

parcial de N e com a árvore de Gl. Os vírus HTN, DOB e SEO, não se apresentaram aos

pares, como visto na árvore para Gl. Observa-se uma subclade similar àquela obtida para o 

gene de Gl, que define os vírus pertencentes aos roedores Arvicolinae. Observa-se aqui um 

arranjo incomum para a clade dos hantavírus norte-americanos. Observa-se uma subclade

diferente daquela esperada, contendo os vírus da América Central (MAP) e do Sul (PRG, 

LN) situados de uma forma distinta extemamente a subclade contendo os vírus norte-
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americanos, que se agruparam aos pares em dois ramos similarmente ao observado para 

árvore de N e Gl, sendo (NY com SN) e (BAY com BCC). Estes se formaram junto com 

PRG da Argentina e LN do Paraguai. Justificamos esta observação pelo baixo apoio nodal e 

instabilidade daquele nodo. Novamente, BAY e BCC tendem a uma maior proximidade com 

vírus sul-americanos. Logo abaixo do BCC, aparecem os hantavírus da América do Sul, 

agrupados em duas grande clades, que se subdividem, formando duas subclades. Na 

primeira clade abaixo dos vírus BAY e BCC, esta a clade que contém na sua maioria os 

vírus argentinos, que se subdividem em uma subclade contendo os vírus AND da Argentina 

e Chile e outra que agrupa outros vírus Argentinos não patogênicos (BMJ e LEC) e o 

patogênico (ORN) que se situa extemametne à subclade que, inclusive, contém um vírus do 

Brasil (CAS), agrupado com um vírus argentino (MAC). Em seguida temos a clade, que

surge a partir do vírus Hu39694 e que contém o vírus ARA que novamente agrupa as 

seqüências oriundas dos 10 pacientes com SPCVH. Da mesma forma que em nosso estudo, 

trabalhos atuais sobre análise filogenética de hantavírus tem analisado regiões dos genes de

Gl e G2 (Padula et al., 2000; Suzuki et al., 2004).

Fez-se, também, uma análise simultânea com os três segmentos genômicos de

cada Hantavírus obtidos dos pacientes com SPCVH (Figura 21). Normalmenle, os 

evolucionistas estão interessados na árvore filogenética que representa a história evolutiva

de um grupo espécies ou populações (árvore de espécies). Entretanto, quando uma árvore é 

construída apenas com um gene para cada espécie, ela pode não representar estritamente a 

história evolutiva da espécie, mas sim a do gene (árvore gênica). Portanto, o padrão de 

ramificação (topologia) de uma árvore construída com apenas um gene pode ser diferente 

da topologia da ávore das espécies (mais de um gene). A árvore obtida reforça ainda mais os 

resultados obtidos em separado para cada um dos genes, praticamente confirmando se vírus 

pertencem ou não a determinados ciados. Esta árvore dividiu os hantavírus segundo sua
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associação com certos roedores, discriminando vírus do Velho Mundo associados a Murinae 

(HTN, DOB e SEO) dos associados a Arvicolinae. Observa-se uma disposição mais 

característica com relação a vírus/doença para os vírus de Arvicolinae, que se agrupam 

conjuntamente (PUU, TUL e PH). Nesta subclade, observa-se o vírus associado a nefropatia 

epidêmica (PUU) situado extemamente ao grupo par dos vírus não associados a doença 

humana TUL. Observa-se para os 4 conjuntos de árvore que alguns ciados são mais estáveis 

que outros. È estável o ciado dos vírus norte-americanos NY e SN e BAY e BCC. A clade 

dos norte-americanos possui disposição semelhante à da árvore obtida para Gl, sendo NY e 

SN em um ramo e BAY e BCC em outro. Abaixo dos norte-americanos surgem os vírus sul- 

americanos, LN e MAP que não se enquadram bem e ficam extemamente na clade de vírus

argentinos, chilenos e brasileiros. Na América do Sul, os ciados mais estáveis foram os do

ARA associado às seqüências dos pacientes com SPCVH e o do AND. Nesta árvore, os

viras argentinos Hu3969 e ORN formam um grupo par acima da clade que agrupa os vírus

AND, que ser agruparam como um espécie distinta de forma repetitiva em todas as 4

árvores. Logo abaixo deste grupo, estão os vírus argentinos não associados a doença em

seres humanos, BMJ e LEC, que, também, carrega extemamente o vírus brasileiro CAS 

formando outra subclade. Em seguida, estão os vírus argentinos MAC e PRG, que se

situam-se extemamente à clade que agrupa ARA e os pacientes da Região de Ribeirão Preto

que tiveram SPCVH. Não notadamente, devido ao pequeno número de amostras, parece 

haver uma pequena divisão nas seqüências de pacientes no grupo de ARA.

Em continuidade ao trabalho, realizou-se o seqüenciamento do segmento S

para estudar o genoma e poder expressar a proteína N do hantavírus causador de SPCVH na 

Região de Ribeirão Preto. A seqüência do segmento S assemelha-se à dos vírus Argentinos. 

N possui 1858 nt. A sua região codificara também se assemelha com posição de inicio 

([start-codon ) na posição 43 e codificação de um produto de 1287 nt (Figuras 26 e 27).
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Também possui 11 nt a menos que o vírus PRG, com S de 1869 nt. Ainda, observamos na

seqüência nucleotídica de S repeats ou molifs, na região não codificadora 3', como

descreveu-se para vírus argentinos e chilenos (Bohlman et al., 2002). São estas (GGGT) e

(CTACCTCA). Esta última ocorre três vezes em nosso segmento S bem como em todos os

espécimes chilenos e argentinos, com execção dos MAC e AND 123 (Bohlman et al., 2002).

Esses motifs seriam nucleotídeos terminais (GGGT) ou teriam função na replicação víral

(CTACCTCA) (Hutchinson et al., 1996c).

Com relação à filogenia dos Hantavírus baseada em todo o gene de N. Após o

alinhamento (Figura 28), observou-se um ciado distinto para os vírus AND, que se agrupam

conjuntamente a outras estirpes argentinas. LN e RM se agruparam juntos (Figura 29).

Nossa abordagem, mais ampla que a de Bohlman et al., 2002, analisou MAP, da Venezuela,

o qual situou-se um ramo acima daquele onde se agrupam LN e RM, da Bolívia, de modo

semelhante ao observado por Fulhorst et al., 2004. PRG e MAC encontraram-se junto ao

ARA. MAC é o vírus que mais se aproxima de ARA, por possuir 98,3% de identidade no

gene de N com a seqüência de ARA. Outro fator relevante na topologia da árvore é o AND

do Norte agrupar-se com ORN, como já observado por outros autores (Bohlman et al.,

2002). Apesar do segmento genômico de S ser menos variável, nosso estudo com o mesmo,

permitiu observar uma associação dos vírus do Brasil com os argentinos, apesar de serem

associados a roedores bastante distintos. Finalmente, esta árvore com o todo o segmento S e

apoiada significamente por graus de confiabilidade pelo teste de Jacknife, colocam o ARA

obtido do paciente com SPCVH, definitivamete em associação com PRG e MAC.

Realizamos o alinhamento a nível de aminoácido desta seqüência e obteve-se maior

similaridade com o vírus MAC com 95,2% (Figura 31, Tabela 14). Estudos com genoma

parcial de S já demonstravam esta associação (Padula et al 2002). Finalmente, deve-se
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lembrar que a ORF de N no segmento S do nosso Hantavírus também tem tamanho similar à

dos vírus argentinos e chilenos, 1287 nt (Figura 26) (Bohlman et al„ 2002).

Dando continuidade aos nossos estudos, realizou-se o seqüenciamento do 

segmento S com primers selecionados, para conhecer o gene codificador da proteína N 

visando à sua expressão. Isto se iniciou com uma seleção de primers que permitiu 

amplificar e em seguida seqüenciar os nucleotídios da região codificadora da proteína N 

(Figura 32). Este amplicon foi clonado, e daí obtido um plasmídeo (Figura 33) que foi 

transformado em E. coli BL21 e induzido na presença de 1 mM de IPTG. Após constatação 

da presença de uma banda de forte intensidade com 52 kDa, correspondente à proteína N, 

sua origem foi confirmada por Immunoblot, mostrando-se reagente com soros de pacientes

convalescentes da SPCVH (Figuras 34 e 35), previamente testados pelo ELISA padronizado

no presente trabalho, onde constatou-se ausência de reatividade inespecífica contra extrato

de E. coli (controle negativo). Desta forma, confirmou-se que a proteína foi expressa

corretamente. A descoberta do método mais adequado para a purificação da proteína N

recombinante, em condições desnaturantes, tem sido fundamental para sua preparação,

porque recupera a proteína do sobrenadante após desnaturação em 8 M de uréia (Figura 37).

Expressões da proteína N de outros Hantavírus tem demonstrado similarmente de acordo

com os nossos estudos a necessidade de condições desnaturantes para obtenção da proteína

N (Padula et al., 2000). Os problemas de insolubilidade das proteínas N de Hantavírus

poderíam ser atribuídos a uma ou mais propriedades intrínsecas, tais como sua

hidrofobicidade ou propensão natural de agregação ou formação de complexos. Os

problemas de solubidade associados a purificão da proteína N poderíam ser devido ao

dobramento não apropriado da proteína em Escherichia coli, devido a lenta taxa de

isomerização de prolina tão bem quanto a redução imprópria ou oxidação de resíduos de

cisteína, os quais podem induzir a formação de ligações entre moléculas (Hughes & Stock).
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A proteína recombinante N do Hantavírus ARA foi utilizada como antígeno em

teste de ELISA indireto para pesquisa de IgG específico. Após padronização das diluições

dos reagentes, 17 de 24 soros de pacientes com SPCVH testados reagiram no teste

positivamente (Tabela 15). Destes, 10, na sua maioria, oriundos de pacientes convalescentes

da SPCVH, tiveram altos títulos, acima de 1:6400. Não houve reatividade contra os

antígenos de E.coli (controle negativo), com qualquer um dos soros testados (Figura 40).

Testes para Hantavírus com antígeno recombinante tem sido bastante empregados, inclusive

porque estes antígenos aumentam a sensibilidade do teste quando utilizados no local onde

ocorre a virose (Padula et al., 2000; Hejlle, 1997). Nossos resultados mostram que a proteína

N recombinante por nós produzida funciona adequadamente como antígeno em teste

sorológico. Uma análise com maior número de soros de indivíduos que se infectaram com

Hantavírus, inclusive com pesquisa de IgM, faz-se necessária para a divulgação definitiva

desta proteína. Pretende-se para breve, patentear e distribuir esta proteína para ser usada em

laboratórios de saúde pública de todo o país, ampliando os locais onde se diagnostica a

SPCVH e também, reduzindo nossa dependência de reagentes importados.

Em suma, com este trabalho, aprofundou-se o conhecimento sobre a filogenia do

hantavírus ARA e de outros que ocorrem nas Américas e no mundo. O ARA foi

definitivamente implicado como causador da SPCVH na Região de Ribeirão Preto. Ainda, o

estudo aqui apresentado contribui para o diagnóstico da hantavirose e da sua grave doença

no Brasil, a SPCVH. Para isto, desenvolvemos testes de detecção genômica, RT-nested-

PCR e uma proteína viral recombinante antigênica para aplicação em ELISA diagnóstico e

em estudos sorepidemiologicos com reagentes possivelmente mais sensíveis, uma vez que

empregam antígenos dos próprios vírus circulantes. Esperamos, desta forma, contribuir para

o controle desta grave virose emergente.
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6. CONCLUSÕES

Os resultados deste trabalho permitem concluir que:

1) A técnica de RT-nej/erf-PCR utilizada para amplificação do gene de N e a de RT-

PCR para amplificação simultânea de 3 genes virais (N, G1 e G2), permitem a

detecção do genoma de Hantavírus em amostras clínicas sendo métodos

diagnósticos rápidos e confiáveis para a SPCVH.

2) O Hantavírus Araraquara é causador de SPCVH na Região de Ribeirão Preto e no

Sudeste do Estado de Minas Gerais.

3) O Hantavírus Araraquara, detectado nos pacientes com SPCVH, possui maior

similaridade filogenética com os vírus argentinos Maciel, Pergamino e Hu39694.

4) O segmento S de RNA do hantavírus Araraquara, detectado em paciente com

SPCVH, possui 1858 nucleotídios.

5) O gene da proteína N encontra-se entre os nucleotídios 43 a 1329, do segmento S

de RNA do vírus Araraquara, possuindo ATG como codon de iniciação e TGA

como codon de terminação.

6) A proteína N recombinante do vírus Araraquara possui 49 kDa e reage em teste de

Immunobloting com soros de pacientes que foram infectados por Hantavírus.

7) Para a purificação da proteína N recombinante do Hantavírus Araraquara fazem-se

necessárias condições desnaturantes.

8) A proteína N recombinante do vírus Araraquara atua adequadamente como

antígeno em testes ELISA para detecção de IgG contra Hantavírus.
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