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RESUMO 

 

Caracterização do Poliomavirus associado a Tricodisplasia Spinulosa em indivíduos 

imunocompetentes e imunodeprimidos 

 

 Trichodysplasia spinulosa (TS) é uma doença proliferativa de pele observada em 

pacientes imunocomprometidos. Caracteriza-se pela formação de espinhas de queratina 

conhecidos como espículas, acantose epidérmica, dilatação do folículo piloso, queratose 

actínica, queda dos pelos, pápulas foliculares e, que normalmente, se manifestam na região 

facial do paciente e extremidades do corpo (constantemente confundida com danos por 

exposição prolongada ao sol). A TS resulta da infecção ativa com o poliomavírus TS-

associado (TSPyV), onde observa-se alta carga viral, expressão de proteína do vírus e 

formação de partículas. Este estudo desenvolveu métodos moleculares de detecção e 

sequenciamento do genoma total e parcial de TSPyV e utilizou-se destes métodos para 

determinar padrões de excreção e viremia em indivíduos imunocompromentidos e 

imunocompetentes, bem como explorar possíveis vias de transmissão. Ainda, características 

genéticas e filogenéticas do TSPyV também foram determinadas. Apesar de observamos 

alta taxa de excreção urinaria em indivíduos imunocomprometidos (57,7%), o vírus não foi 

encontrado em amostras de água do meio ambiente. Ainda em termos de excreção urinária 

do TSPyV, apenas 1,4% dos indivíduos imunocompetentes apresentaram virúria (diferente 

do que se observa para os poliomavirus JCPyV e BKPyV), mas o vírus foi encontrado em 

leite materno, sugerindo assim a possibilidade de haver transmissão vertical do TSPyV. As 

análises filogenéticas revelaram a existência de 2 linhagens de vírus circulantes em nosso 

meio, com características distintas dos já descritos na literatura. As diferenças observadas 

foram suficientes para que os vírus sejam caracterizados como novos genótipos circulantes 

de TSPyV. 

 

Descritores: 1. POLYOMAVIRUS. 2. HOSPEDEIRO IMUNOCOMPROMETIDO. 3. DERMATOLOGIA 



SUMMARY 

 

Characterization of Polyomavirus associated with Spinulosa tricodysplasia in 

immunocompetent and immunocompromised individuals 

 

 Trichodysplasia spinulosa (TS) is a proliferative skin disease seen in 

immunocompromised patients. It is characterized by the formation of keratin spines known as 

spicules, epidermal acanthosis, hair follicle dilatation, actinic keratosis, hair loss, follicular 

papules and, which usually manifest in the facial region and extremities of the body 

(constantly confounded with damage from prolonged exposure to the sun). TS results from 

active infection with TS-associated polyomavirus (TSPyV), where high viral load, virus protein 

expression and particle formation are observed. This study developed molecular methods for 

detection and sequencing the total and partial genome of TSPyV and, employing these 

methods, determined patterns of excretion and viremia in immunocompromised and 

immunocompetent individuals, as well as explored possible transmission pathways. Genetic 

and phylogenetic characteristics were also determined. Although we observed high rate of 

urinary shedding in immunocompromised individuals (57.7%), the virus was not found in 

environmental water samples. Also in terms of urinary excretion of TSPyV, only 1.4% of 

immunocompetent individuals presented viruria (different from what is observed for 

polyomaviruses JCPyV and BKPyV), but the virus was found in breast milk, thus suggesting 

the possibility of vertical transmission. Phylogenetic analyzes revealed the existence of 2 

circulating virus strains in our country, with different characteristics from those already 

described in the literature. The differences seem to be sufficient to characterize the viruses 

as new genotypes of TSPyV. 

 

Descriptors: 1. POLYOMAVIRUS. 2. IMMUNOCOMPROMISED HOST. 3. DERMATOLOGY 
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1. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 1.1. HISTÓRICO DOS POLIOMAVÍRUS  

 

A família Polyomaviridae é formada por mais de 100 vírus descritos até o 

momento, sendo que destes 14 podem infectar o homem e os outros quase 90, 

diferentes espécies de animais como macacos, bovinos, coelhos, camundongos 

entre outros 1-4. Os Poliomavírus humanos partilham como características comuns a 

todos os membros da família a presença de ácido desoxirribonucleico (DNA) como 

material genético, o formato icosaédrico e a ausência de envelope. Como a maioria 

dos vírus de DNA, sua montagem é feita no núcleo celular 5.  

 Seus genomas apresentam relativamente alta similaridade entre si e são 

homólogos ao Poliomavirus SV40 6. Embora este tenha sido o primeiro Poliomavirus 

descrito como possível causador de patologia no homem 7, ainda há muita 

controvérsia sobre este tema. As diferenças genéticas existentes entre os 

Poliomavirus estão provavelmente associadas a capacidade de infectarem diferentes 

hospedeiros, possuírem diferentes sítios de infecção e com distintas patologias 

relacionadas. Inclusive, a capacidade tumorigênica desse vírus deu a ele seu nome, 

que vem do grego “poly” que significa muitos e “oma” que significa tumores 8. 

Os Poliomavirus são vírus relativamente pequenos (aproximadamente 50nm), 

com seu material genético composto de em média 5k pares de base. Em linhas 

gerais, o genoma dessa família viral é dividido em 3 regiões denominadas precoce, 

tardia e região de controle não codificante. A região precoce é formada por duas 
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proteínas sintetizadas por genes homônimos chamados antígeno T grande (AgT ou 

LTAg – do inglês, Large T Antigen) e antígeno T pequeno (Agt ou STAg – do inglês, 

Small T Antigen). A região tardia é formada por proteínas sintetizadas por genes 

também homônimos formadores do capsídeo viral chamados de VP1, VP2 e VP3 9. 

Alguns vírus da família apresentam ainda uma proteína denominada agnoproteína, 

cuja função ainda não está totalmente elucidada. Além dessas regiões estruturais, os 

vírus ainda contam com a região de controle não codificante (NCCR) que regula a 

replicação do DNA e a transcrição do RNA 10 e sua montagem é feita no núcleo 

celular 5. 

 O primeiro Poliomavirus descrito foi o Vírus Vacuolizante Símio 40 - SV40 (do 

inglês, Simian vacuolating virus 40), podendo causar tumores em ratos neonatos e 

hamsters 7, 11, 12. Foi isolado no início da década de 60 a partir de culturas de células 

de rim de macaco Rhesus, células estas que foram utilizadas para produzir vacinas 

de poliomielite 7. Apesar de inúmeras pessoas terem sido expostas ao SV40 

através de vacina contra a poliomielite contaminada, não há evidências que 

comprovem um aumento na incidência de tumores ou qualquer relação do SV40 a 

cânceres em indivíduos vacinados 13.  Por outro lado, alguns dados sugerem que o 

vírus pode estar envolvido no desenvolvimento de mesoteliomas, sarcomas e 

ependimomas (tumor originado no epêndima - neuroepitélio que reveste os 

ventrículos cerebrais e o canal espinal) e ao aparecimento de linfomas não-Hodgkin 

11, 14-16. 

O BKPyV foi o primeiro Poliomavirus humano isolado. Isso ocorreu em 1971 a 

partir de um receptor de transplante de rim de origem sudanesa 17, onde as letras B 

e K correspondem as iniciais do nome do paciente receptor do órgão. O vírus BKPyV 
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desenvolve uma infecção subclínica persistente nos rins de indivíduos saudáveis, 

porém, em indivíduos imunocomprometidos, especialmente submetidos a transplante 

renal, a reativação do vírus pode desenvolver complicações clínicas tais como 

nefropatias associadas ao BKPyV – BKVAN, chegando a perda do enxerto no 

indivíduo transplantado 18. 

 Em 1965, um ano após a descrição do primeiro caso de uma doença 

desmielinizante grave, denominada Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva ou 

LEMP, a presença de partículas virais nas células da glia em necrópsias de 

indivíduos acometidos confirmou as especulações sobre a etiologia viral desta 

doença 19. Experimentos posteriores identificaram um poliomavírus não descrito 

anteriormente como o agente infeccioso da LEMP. Os autores conseguiram 

demonstrar a atividade biológica viral em amostras retiradas de um paciente com as 

iniciais JC, sendo o novo vírus denominado, portanto, JCPyV 20.  

 Inicialmente, a LEMP era considerada uma doença rara associada a pacientes 

com Leucemia e Linfoma de Hodgkin 21. Contudo, com o advento da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (SIDA / AIDS) pelo vírus da Imunodeficiência Humana 

(HIV), e antes da disponibilidade de terapia antirretroviral altamente ativa (no inglês, 

HAART), as infecções por JCPyV com consequente desenvolvimento de LEMP 

cresceram drasticamente (55-85%) 22, 23, e aproximadamente 5% dos pacientes com 

HIV desenvolviam LEMP 24, 25. Entretanto, após a introdução da terapia HAART, a 

incidência de LEMP nesta população diminuiu 26, embora ainda ocorra em certa 

parcela dos HIV-positivos mesmo sob tratamento. Um estudo realizado no Brasil 

mostrou que 48,2% de pacientes com AIDS que desenvolveram lesões focais sem 

efeito de massa tiveram tais lesões provocadas pelo JCPyV 27. Outro estudo 
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retrospectivo, ainda no Brasil, mostrou que 6% (12/219) dos pacientes com AIDS e 

doença neurológica desenvolveram LEMP causada pelo JCPyV 28. 

Durante décadas (1971-2007), os únicos membros da família Poliomavirus 

que realmente eram considerados patogênicos ao homem eram os vírus JCPyV e 

BKPyV. Entretanto, de 2007 até os dias atuais, outros 12 Poliomavirus foram 

descritos, alguns associados a patologias.  

 Em 2007, dois Poliomavirus respiratórios foram identificados: por Allander e 

colaboradores no Instituto Karolinska (KIPyV) e por Gaynor e colaboradores da 

Universidade de Washington (WUPyV), respectivamente. Ambos os vírus foram 

encontrados em secreções respiratórias de pacientes com causas não identificadas 

de pneumonia através da técnica de sequenciamento em profundidade 29, 30. A 

infecção primária pelos vírus WU e KI pode causar sintomas inespecíficos ou ainda, 

ser assintomática, e provavelmente ocorre na infância. A maior prevalência de DNA 

viral em amostras (respiratórias, tecidos linfoides, sangue e urina) de pacientes 

imunocomprometidos sugere que a imunossupressão pode resultar em maior 

susceptibilidade ou reativação de KIPyV e WUPyV 31. Apesar dos inúmeros estudos 

de prevalência publicados, pouco se sabe sobre a patogênese de KIPyV e WUPyV, 

pois nenhum deles está fortemente associado a doença. 

 Outro Poliomavirus com maior conteúdo de informações descritas é o MCPyV 

(do inglês, Merkel-cell carcinoma Poliomavirus) Poliomavirus. Descrito em 2008, é o 

agente etiológico de um carcinoma neuroendócrino agressivo que surge a partir das 

células Merkel. Estas são células sensoriais que se localizam na camada basal da 

epiderme e o desenvolvimento do tumor ocorre geralmente em indivíduos 

imunocomprometidos por imunossupressão pós transplante e senescência 
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imunológica 32, 33.  No entanto, o vírus também é encontrado na microbiota normal da 

pele em indivíduos imunocompetentes 34. 

 Em 2010, Schowalter e colaboradores através da técnica de RCA (do inglês, 

Rolling Circle Amplification) identificaram os Poliomavirus 6 e 7 (HPyV6 e HPyV7) em 

amostras de pele e cabelo de indivíduos saudáveis. Ainda hoje não há um consenso 

sobre se e qual a patologia que esses vírus causam 35. Ainda no mesmo ano, o 

Poliomavirus TSPyV (ou ainda HPyV8) foi identificado e sequenciado também 

através da técnica de RCA, a partir de fragmentos de pele lesionada de um indivíduo 

imunodeprimido pós transplante cardíaco com indícios clínicos de uma raríssima 

displasia cutânea denominada Tricodisplasia spinulosa 36.  

 O Poliomavirus 9 ou HPyV9, descrito em 2011 em amostra de soro de um 

indivíduo transplantado renal submetido a imunossupressão 37, não possui, até a 

presente data, relação com patologias.  Análises filogenéticas mostram que esse 

vírus é mais próximo ao Poliomavirus LPV, encontrado em Macaco Verde Africano 

do que os demais Poliomavirus que infectam humanos.  

 Três Poliomavirus foram descritos em 2012. O primeiro, Poliomavirus 10 

(HPyV10), foi encontrado em amostras de indivíduos com Síndrome de WHIM, onde 

o paciente apresenta verrugas, hipogamaglobulinemia, infecções e mielocatexia. 

Embora o vírus tenha sido descrito nesses indivíduos, não foi possível confirmar sua 

associação a essa síndrome 38. O próximo Poliomavirus identificado foi o Malawi 

Poliomavirus (MWPyV) através de pirosequenciamento “shotgun” em material 

extraído de amostras de fezes de uma criança em Malawi, país localizado na África 

Oriental 39. E o ultimo, Mexican Poliomavirus (MXPyV) descrito em 2012, foi 

descoberto através da técnica de sequenciamento de alto rendimento utilizando o 
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equipamento Illumina HiSeq em amostras de fezes de crianças com diarreia 

coletadas na Califórnia, México e Chile 40. 

 Em 2013, foram descritos mais dois Poliomavirus humanos, igualmente não 

relacionados a doenças: O Poliomavirus 12 (HPyV12), através de PCR genérico para 

Poliomavirus em uma amostra de biópsia de fígado 41, e o Saint-Louis Poliomavirus 

(STLPyV) em amostras de fezes humanas 42. 

 Cronologicamente, o último Poliomavirus descrito foi o New Jersey (NJPyV), 

identificado em 2014 em uma amostra de biópsia muscular de um indivíduo 

transplantado de pâncreas que apresentava placas necróticas nas regiões da face, 

couro cabeludo e mãos, sugerindo assim que o vírus possui tropismo por células do 

endotélio vascular, possivelmente causando microtromboses 43. 

 Com a descoberta de tantos novos vírus, foi proposta uma nova nomenclatura 

taxonômica dos Poliomavirus. O Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus (ICTV) 

propôs vários critérios de classificação para os Poliomavirus, dividindo a família em 

três gêneros distintos, sendo os Orthopolyomavirus e Wukipolyomavirus contendo 

todas as espécies que infectam mamíferos e Avipolyomavirus restrito a vírus que 

infectam aves 2. No gênero Orthopolyomavirus estão os vírus JCPyV, BKPyV, 

MCPyV e TSPyV e no gênero Wukipolyomavirus estão inclusos os Poliomavirus 

KIPyV, WUPyV e os Poliomavirus humanos 6, 7 e 9 2. Quatro outros Poliomavirus 

isolados de humanos, MWPyV, STLPyV, NJPyV e HPyV12 não foram oficialmente 

classificados, portanto a taxonomia desta família ainda está em curso. Entretanto, no 

atual relatório oficial ICTV em relação à família Polyomaviridae, datado de 2011 (9° 

relatório), ainda consta apenas um gênero Polyomavirus e 13 espécies, das quais 3 

são vírus humanos 44.  



 8 

 Apesar de, até a presente data, não haver uma nomenclatura oficial, um grupo 

de estudo específico para a família Polyomaviridae do Comitê Internacional de 

Taxonomia de Vírus subdividiu os Poliomavirus em quatro gêneros baseados na 

sequência do gene do antígeno T grande  (Alfa, Beta, Gama e Deltapolyomavirus), 

agrupando as 81 das 100 espécies de vírus até então já identificadas; a maioria dos 

nomes de espécies consistiria no nome binomial das espécies hospedeiras seguido 

por “poliomavírus” e um número que reflete a ordem da descoberta 3, além disso, 

estão incluídos 19 polyomavirus que ainda não se expandiram para o processo de 

classificação 4.  

Segundo essa nova classificação, os Poliomavirus MCPyV, TSPyV, NJPyV, 

HPyV9 e HPyV12 seriam classificados como gênero Alphapolyomavirus; JCPyV, 

BKPyV, KIPyV e WUPyV gênero Betapolyomavirus, juntamente com o SV-40 e os 

vírus HPyV6, HPyV7, MWPyV e STLPyV classificados como gênero 

Deltapolyomavirus 4. 

O modo de transmissão dos Poliomavirus ainda é pouco entendido, contudo, 

múltiplas rotas de infecção, como urina, saliva e sangue estão possivelmente 

envolvidas 9, 45. 

 

 1.2 VIRUS E CÂNCER 

 

 Cerca de 20% dos cânceres humanos são de origem viral 46. Entre esses 

agentes oncogênicos encontram-se os vírus  Epstein-Barr (EBV) 47, da Hepatite B 
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(HBV) 48, da Hepatite C (HCV) 49, do Papiloma Humano (HPV) 50, o Linfotrópico da 

célula T humana (HTLV) 51, 52, o Herpesvírus causador do sarcoma de Kaposi 

(KSHV) 53, e os Poliomavirus de células Merkel (MCPyV) 33 e a displasia associada 

ao poliomavírus Tricodisplasia Spinulosa (TSPyV) 36, 54, 55. 

Um importante e muito bem estudado vírus de DNA causador de câncer é o 

Papilomavirus Humano (HPV) 50, podendo causar verrugas cutâneas, 

epidermodisplasias, condilomas e neoplasias malignas especialmente na região do 

colo do útero, além de estar relacionado com uma parcela dos casos de câncer na 

vagina, vulva, ânus, pênis, além de carcinomas da mucosa oral, laríngea e 

orofaríngea 56-58. Os tipos de HPV que mais contribuem para o câncer cervical são: 

HPV-16 e 18, que juntos são responsáveis por 70% dos casos, além de serem os 

mais frequentes a redor do mundo 59-62. 

Outro exemplo de vírus que se apresenta epissomal em indivíduos sadios e 

integrado em indivíduos com câncer é o MCPyV, onde estudos demonstram que há 

integração clonal do vírus no genoma de pacientes com carcinoma de células 

Merkel, indicando que o MCPyV participa da patogênese do tumor 34, 63. 

 Muitos mecanismos moleculares da oncogênese relacionada aos Poliomavirus 

foram descritos ao longo de décadas de estudo 64, entretanto, as informações nesse 

campo publicadas são escassas. Alguns estudos in vitro apoiam o papel oncogênico 

do AgT e do Agt, onde essas proteínas participariam de certas alterações 

oncogênicas. Existem alguns relatos de detecção do BKPyV em tumores, como 

neoplasias uroteliais e doenças malignas tubulares renais, tumores colo retais e 

cerebrais, linfomas, câncer de pâncreas e de próstata, certos sarcomas e também 

para melanomas não relacionados com exposição a luz ultravioleta 65-67.  A 

interpretação destes resultados tem sido controversa, mas baseado em evidências 
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em humanos além de experimentos com modelos animais, a agência internacional 

da Organização Mundial de Saúde (OMS) e o International Agency for Research on 

Cancer (IARC), classificaram os Poliomavirus humanos BKPyV e JCPyV como 

possivelmente oncogênicos (Grupo 2B) 68.  

Apesar das incertezas em relação aos demais poliomavírus humanos com 

displasias e neoplasias, o TSPyV e MCPyV são os únicos que estão 

comprovadamente relacionados com a presença de alterações cutâneas. Um dos 

primeiros trabalhos que investigou a relação do MCPyV com câncer descreveu o 

DNA deste vírus em 8 de 10 pacientes com carcinoma de células Merkel (MCC), com 

integração do genoma viral em 5 deles 33. Outro estudo encontrou o MCPyV em 

cerca de 80% das amostras de MCC, demonstrando ainda que o AgT aparece 

frequentemente truncado antes do domínio da helicase 69.  Ainda, outras sequências 

também apresentaram deleções da região VP1 70.  

O papel do MCPyV no MCC, embora já bem estabelecido, é apoiado ainda 

pelo fato de que os pacientes com MCC frequentemente apresentam títulos 

elevadíssimos de anticorpos anti-MCPyV em comparação a população em geral 71. 

 Além da óbvia relação do vírus com o tumor de célula Merkel em si, pacientes 

com MCC têm risco aumentado de desenvolver leucemia linfocítica crônica (LLC) 72, 

73. Um estudo relatou a presença de DNA de MCPyV em 27,1% de células malignas 

purificada a partir de amostras de indivíduos com LLC 74, no entanto, o efeito causal 

no LCC ainda não foi comprovado. 
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 O outro Poliomavirus que está intimamente ligado a uma displasia, o TSPyV, 

associado a doença Tricodisplasia Spinulosa, será detalhado mais adiante nesse 

trabalho. 

 

  1.2.1 INTERAÇÕES PROTEICAS ENTRE OS POLIOMAVÍRUS E O 

HOSPEDEIRO 

 

 A proteína retinoblastoma (pRb ou p105) é um supressor tumoral que 

desempenha papel fundamental no controle negativo do ciclo celular e na 

progressão do tumor – no ponto de verificação da fase G1, bloqueando a entrada na 

fase S e a divisão celular – exercendo um papel anti-proliferativo, além de 

desempenhar um papel crítico na reparação do DNA 75. A inativação da pRb ocorre 

em várias doenças associadas a poliomavírus, como o carcinoma de células Merkel 

e a Tricodisplasia Spinulosa associada ao Poliomavirus, entretanto, os antígenos 

desses Poliomavirus regulam a pRb de forma diferente dos demais vírus associados 

a câncer 76.  

 A região precoce destes vírus codifica as proteínas transformadoras 

chamadas antígenos T grande e pequeno (AgT e Agt respectivamente) que estão 

envolvidos na replicação viral e também na tumorigênese. A ligação do AgT a pRb 

promove a ativação da família de fatores de transcrição E2 (E2F), composta por 8 

genes diferentes – E2F1-7; 3b 77 – que induzem a expressão de genes celulares 

necessários para a entrada na fase S (Giacinti e Giordano, 2006). Essa família de 

fatores de transcrição hélice-alça-hélice básicos forma complexos hetero-diméricos 
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com o fator de transcrição DP1 ou o fator de transcrição DP2 (DP, do inglês, 

“Dimerization Partner” ou parceiro na dimerização), e possuem um domínio N-

terminal de ligação com o DNA e de dimerização.  

Os fatores de transcrição E2F ativados promovem a progressão do ciclo 

celular, enquanto que os E2Fs “repressores” são considerados necessários para o 

término do ciclo celular 77. O que ocorre é que a pRb liga-se ao fator de transcrição 

E2F1 impedindo-o de interagir com a maquinaria de transcrição das células. Na 

ausência de pRb, E2F1 se liga ao DP1 formando o heterodímero E2F-DP, que 

medeia a transativação de genes alvo E2F1 que facilitam por sua vez a transição G1 

/ S e a fase S, regulando os genes envolvidos na progressão do ciclo celular 78.  

 Foi observado que além do papel do Agt do TSPyV junto a pRb para a 

regulação da replicação, o Agt liga-se a proteína Fosfatase 2A (PP2A) e aumenta a 

fosforilação ocorrendo uma regulação diferencial de pRb 76, 78-80. De fato, o estado de 

fosforilação de pRb é um determinante importante na patogenia da TS 81. 

 De forma semelhante, a expressão celular do Agt do SV40 diminui a 

desfosforilação de pRb através da ligação com as subunidades A e C da PP2A 82 

que desempenham um papel direto na modulação do estado de fosforilação de 

proteínas ao longo do ciclo celular 83. 

 Através de análises moleculares de TSPyV observou-se a presença de RNA 

mensageiro do Antígeno T Médio (AgTM, descrito no próximo item deste trabalho), 

que contém domínios de ligação à proteína correspondentes na membrana das 

células alvo 84. Assim, pode-se dizer que o AgTM do TSPyV junto com o AgT e Agt 

compartilham certas propriedades tais como a capacidade de regular PP2A e os ter 
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como alvo a pRb 80. Esta interação também pode levar à hiperfosforilação das 

proteínas “pRb-like” (ou ainda pocket proteins, ou proteínas de bolso), proteínas 

supressoras de tumor como a p107 (pRb-L1) e a p130 (pRb-L2), cuja expressão é 

detectada nas fases G1 e S 85, 86.  

O antígeno Ki-67 está presente em células que estão em divisão celular (fases 

G1, S, G2 e M do ciclo celular), ausente na célula em repouso (na fase G0) e não 

detectado durante a fase de reparação de DNA 87. Tumores que apresentam menos 

de 10% de células positivas para esse antígeno têm um baixo índice proliferativo; 

Entre 10 e 25%, um moderado índice proliferativo; mais de 25% de células positivas, 

um alto índice proliferativo (indicando, portanto, maior agressividade tumoral) 88. 

Além disso, está associado à transcrição do RNA ribossomal, e sua inativação induz 

a inibição da síntese de RNA ribossômico 89. Também foi observado um aumento 

substancial de Ki-67 nos núcleos, tanto nos folículos quanto na epiderme de 

indivíduos confirmados com TS. Na base do folículo, foi evidente um aumento 

significativo na expressão de Ki-67 quando comparado com a pele de indivíduos 

sadios 81. 

  

 1.3 POLIOMAVIRUS TSPyV 

 

  1.3.1 ESTRUTURA GENÔMICA 

  



 14 

Após a entrada do vírus na célula os primeiros genes – região precoce – são 

expressos, codificando as proteínas do antígeno AgT e do Agt. Recentemente foram 

descritas no TSPyV mais 2 ORFs que codificam 2 novas proteínas, descritas como 

antígeno T médio (AgTM do inglês, Middle T Antigen) e o antígeno T alternativo 

(AgT-ALTO – do inglês, Alternative Open Reading frame – ORF05) 84, 90. Suas 

sequências começam no mesmo códon de iniciação, mas estão sujeitos a splicing 

alternativo, gerando diferentes produtos. Como resultado, essas proteínas 

compartilham uma região N-terminal de aproximadamente 80 aminoácidos que 

contém algumas regiões altamente conservadas e importantes para a replicação do 

vírus e transformação da célula hospedeira 36. 

Assim como os demais Poliomavirus humanos, o TSPyV é um vírus 

relativamente pequeno, possuindo entre 45 e 50nm, não envelopado e apresenta 

aproximadamente 5.250 pares de bases em seu DNA de dupla fita circular. Ainda, 

possui 5 quadros de leitura aberta (ORFs, do inglês open reading frames) e assim 

como em outros Poliomavirus, é dividido em regiões precoce e tardia. 

A região denominada tardia codifica as proteínas estruturais VP1, VP2 e VP3, 

responsáveis pela cápside viral. O capsídeo é construído por 72 capsômeros 

pentaméricos com um total de 360 proteínas da cápside em disposição inclinada 

(T=7) (Figura 1), porém, sua estrutura icosaédrica é a de uma cápside com 

hexâmeros de pentâmeros, calculado seguindo o sistema de Caspar e de Klug 

(Figura 2) 91-93.  A VP1 é a principal proteína do capsômero viral pentamérico (70% 

da composição) que incorpora também uma cópia das proteínas VP2 e VP3 para 

garantir a encapsidação viral 94. 
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Figura 1 – Representação física dos Poliomavirus, demonstrando o arranjo interno 

(lado esquerdo) e a disposição inclinada das proteínas no capsídeo viral (lado 

direito). Ref. Instituto Suíço de Bioinformática (2010) adaptado.  

 

  

Figura 2 - O número de triangulação do Icosaedro é calculado seguindo o sistema de 

Caspar e Klug 91 e sua estrutura icosaédrica é a de uma cápside T = 7, com 

hexâmeros de pentâmeros, adaptado. 
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 Sorologicamente, a VP1 é considerada a proteína imunodominante dos 

Poliomavirus, e, por conseguinte o TSPyV-VP1 representa possivelmente o antígeno 

mais importante na medição da reatividade contra o antígeno TSPyV 95.  

A proteína AgT funciona como um switch, interagindo com proteínas celulares, 

tais como a p53 e a proteína do retinoblastoma, regulando do início até o final da 

transcrição de proteínas virais e a replicação do genoma viral, porém, seu papel na 

tumorigênese ainda não foi elucidado 96. As proteínas do AgTM e AgT-ALTO estão 

aparentemente associadas a interação do vírus com proteínas celulares ligadas a 

transformação celular, pois estas foram observadas no núcleo (AgTM) e no 

citoplasma celular (AgT-ALTO) 84. É interessante notar que até a presente data, 

nenhum dos Poliomavirus humanos demonstrou expressar o AgTM, que é 

considerada a oncoproteína viral mais importante dentre os Poliomavirus que 

infectam roedores 97, 98. 

 Entre as duas regiões precoce e tardia, se encontra a “região de controle não 

codificante” (do inglês, Non-Coding Control Region ou ainda NCCR). No JCPyV, um 

dos mais estudados da família Polyomaviridae, modificações na região NCCR estão 

associadas com um aumento na transcrição e replicação viral em pacientes com 

LEMP. A NCCR contém a origem de replicação, a região denominada TATA-box, 

que vai se ligar a cofatores eucarióticos, os locais de ligação do antígeno T grande, 

fatores de transcrição celulares e um promotor bidirecional. Ela também contém os 

elementos promotores que controlam a transcrição de das regiões precoce e tardia 

99, 100.  

 Diferentemente dos JCPyV, BKPyV e SV40, nenhum outro vírus da família 

Polyomaviridae com capacidade de infectar o homem – incluindo o TSPyV- possui o 
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gene para agnoproteína, cujo papel está associado tanto a sustentar o ciclo de vida 

produtivo dos vírus 101, como também ao seu papel oncogênico, aumentando a taxa 

de erro de replicação e diminuindo, portanto, a reparação do DNA. Ainda, essa 

proteína parece facilitar a disseminação do vírus interagindo com a célula 

promovendo a apoptose 102.  

 

  1.3.2 TRICODISPLASIA SPINULOSA (TS) 

 

 TS é uma doença de pele rara, descrita pela primeira vez em 1995 como 

efeito colateral cutâneo da utilização de ciclosporina, fármaco da classe dos 

inibidores de calcineurina cuja ação é suprimir as reações imunológicas que causam 

rejeição de órgãos transplantados 103, 104.  Em 1999, foi demonstrada a presença de 

partículas virais em amostras de biópsia de lesões, sugerindo, portanto, a etiologia 

infecciosa da doença. Assim, a TS foi descrita por completo e o termo "Tricodisplasia 

spinulosa" foi definido para tal 105. Mais tarde, foram confirmados por outros grupos 

os achados histológicos típicos em hiperplasias de bulbos capilares e a presença de 

poliomavírus 54, 106. A presença de TSPyV em lesões foi confirmada em indivíduos da 

Europa Ocidental, América do Norte, Austrália 55, 107, 108 e mais recentemente, o vírus 

foi identificado em um paciente com TS no Brasil pelo nosso grupo 109. 

 Em suma, a TS é uma doença infecciosa, cujo agente é o TSPyV e 

caracterizada pelo desenvolvimento de pápulas foliculares e espinhas de queratina 

conhecidos como espículas, que normalmente se manifestam na região facial do 

paciente e extremidades do corpo 36, 105, 110. A TS apresenta um padrão 
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homogêneoentre os pacientes afetados, demonstrando também dilatação do folículo 

piloso, queratose actínica (constantemente confundida com danos por exposição 

prolongada ao sol) e entupimento do infundíbulo (Figura 3). Em indivíduos com 

alopecia, as lesões podem aparecer nas papilas dérmicas e cílios. Além disso, fazem 

parte dos principais sintomas a proliferação de células anormais e aumento de 

eosinófilos contendo grânulos irregulares 105, 111-113. 

 Conforme a doença progride, na região das sobrancelhas, orelhas e nariz a 

pele fica visualmente mais grossa, causando desfiguração da aparência facial em 

combinação com as espículas faciais 113. Fischer e colegas revisaram os achados 

clínico, histopatológico, estrutural e dados moleculares de 25 casos de TS. A faixa 

etária no momento do diagnóstico compreendeu de 5 a 70 anos, com 13 pacientes 

do sexo masculino e 12 pacientes do sexo feminino. Os achados clínicos foram 

semelhantes em todos os grupos raciais e étnicos representados e todos os 

pacientes apresentaram pápulas foliculares na região central da face, seguido com 

apresentação frequente de pápulas pelas extremidades e pouco frequente no couro 

cabeludo.  A maioria dos pacientes demonstrou espinhos saindo de algumas 

pápulas, geralmente assintomáticos em quase dois terços dos casos, enquanto 

outros indivíduos apresentam leve prurido 107. 
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Figura 3 – Paciente no momento da suspeita de TS. As pápulas foliculares 

espinhosas na face e o espessamento da pele e alopecia das sobrancelhas, levando 

à distorção do rosto e à aparência leonina. Fonte: Própria. 

 

 No presente momento, informações a respeito dos mecanismos de 

patogênese, transmissão viral e outras consequências da infecção pelo TSPyV ainda 

não foram totalmente esclarecidas 36, 106, 112. Até agora, a TS já fora observada em 

pacientes submetidos a transplantes de órgãos sólidos e mais raramente em 

pacientes com leucemia linfocítica crônica e aguda 111, 112. 

 

 1.4 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 
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 A distribuição e prevalência do TSPyV tem sido estudada por vários grupos 

que buscaram a presença do vírus em materiais biológicos como swabs e biópsias 

de pele, pelos da sobrancelha, soro/plasma e urina em indivíduos assintomáticos 

para TS, independentemente do seu estado imunológico. A presença do DNA viral 

foi vista em menos de 5% das amostras estudadas 114. A prevalência elevadíssima 

do TSPyV, beirando os 85-95%, e elevadas cargas virais, foram reportadas apenas 

em pacientes diagnosticados com TS 108. Até a realização do presente projeto, o 

DNA de TSPyV não havia sido detectado no sangue, mesmo de indivíduos com TS. 

Nosso grupo, como descrito em maiores detalhes mais adiante nos resultados desta 

tese, descreveu pela primeira vez a presença do DNA viral no sangue de indivíduos 

com imunossupressão, com e sem a doença 115. 

 A presença de anticorpos do tipo IgG genéricos anti-VP1 para HPyVs 

cutâneos foi analisada por meio de ensaio imunoenzimático baseado na tecnologia 

Luminex na população geral. A soroprevalência de anticorpos anti-TSPyV foi alta 

(>70%) em indivíduos após 2 anos de idade, diminuindo em indivíduos com mais de 

50 anos 95, de forma similar ao que se observa com o Poliomavirus JCPyV e BKPyV 

116-119. Por outro lado, a prevalência dos anticorpos anti-MCPyV, anti-HPyV6 e anti-

HPyV7 permaneceu relativamente estável em todas as faixas etárias 120. Esses 

resultados parecem indicar que as infecções por esses Poliomavirus são em geral 

frequentes e ocorrem em idade precoce.  Chen e colaboradores demonstraram 

através de sorologia e PCR que as infecções primárias por TSPyV e MCPyV 

parecem ser assintomáticas na infância 121. 
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 Outros estudos sorológicos sobre a prevalência do TSPyV foram realizados de 

forma independente. Com um total de 528 indivíduos holandeses e 149 indivíduos 

finlandeses, todos saudáveis, cerca de 70% de soroprevalência foi encontrada. Em 

relação as faixas etárias, foi observado um aumento de 41% para 75% em adultos a 

partir dos 30 anos de idade em relação a crianças de 0-9 anos 95, 122. Embora a 

prevalência em populações sadias não seja baixa (70%), pode chegar a 89% em 

indivíduos submetidos a imunossupressão por transplante renal 95. Esse aumento na 

soroprevalência de anticorpos anti-TSPyV pós tratamento imunossupressor, 

entretanto, é uma incógnita. 

 Wieland e colaboradores buscaram o DNA viral dos Poliomavirus HPyV6, 

HPyV7, TSPyV, HPyV9 e HPyV10 em 449 amostras cutâneas, da região da face de 

homens infectados pelo HIV e de controles não infectados do sexo masculino. Os 

Poliomavirus HPyV6, HPyV7, TSPyV e HPyV10 foram encontrados 

significativamente mais frequentemente na pele de infectados pelo HIV do que de 

indivíduos soronegativos. O Poliomavirus HPyV9 não foi detectado em nenhuma das 

coortes. Em conclusão, o estudo sugere que os Poliomavirus HPyV6, 7, 10 e TSPyV 

parecem ser parte regular da microbiota da pele humana, sendo os imunodeprimidos 

mais susceptíveis 123. 

Já é possível deduzir com as informações acumuladas que, em algum 

momento da vida dos indivíduos, provavelmente ainda durante a infância, estes 

entram em contato com certos Poliomavirus, incluindo o TSPyV. A doença se 

manifesta em uma minoria de pacientes imunodeficientes, e ainda não se sabe como 

é a forma de transmissão do vírus.  
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O que permanece desconhecido também é se a TS é uma manifestação 

proveniente da reativação do poliomavírus TSPyV que se encontrava dormente em 

um reservatório ainda não identificado em indivíduos imunodeprimidos ou se a 

doença pode também ser fruto de uma infecção primária, oportunista, que se 

manifesta em indivíduos sob imunossupressão. Em suma, os dados 

soroepidemiológicos indicam que a infecção por TSPyV é comum e ocorre 

principalmente em crianças e jovens, com queda nos níveis de anticorpos em fases 

posteriores da vida.  

  

 1.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTE ESTUDO  

 

 O início desse estudo deu-se em 2013 a partir de um caso suspeito (Figura 3, 

item 1.3), mas ainda sem diagnóstico de TS, visto que não existiam testes 

disponíveis para essa enfermidade no Brasil. A suspeita de TS era fundamentada na 

presença de espículas na região facial central da paciente, semelhante as presentes 

no desenvolvimento clássico de TS descrito na literatura. Amostras de sangue, urina, 

espículas da região facial e biópsia de pele chegaram ao laboratório de virologia do 

Instituto de Medicina Tropical – IMTUSP, encaminhadas pela Unidade de 

Transplante Renal (UTR) do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), oriundas da paciente com 

imunossupressão causada pelo tratamento realizado afim de evitar a rejeição no 

transplante renal. Por se tratar de um caso de urgência de uma paciente com quadro 

deficiência imunológica, o caminho mais rápido foi utilizar a metodologia de 
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sequenciamento direto utilizando a plataforma de sequenciamento de nova geração 

PGM (do inglês, Personal Genome Machine) Ion Torrent. Nosso grupo já possuía 

alguma experiência com sequenciamento de vírus e analise de dados oriundos 

dessa plataforma.  

 Assumindo que poderia se tratar, de um agente etiológico viral, com DNA no 

genoma, protocolos para eliminação de DNA humano foram aplicados, e métodos 

voltados a extração de DNA viral e preparação do mesmo para o sequenciamento 

direto sem amplificação prévia foram adotados. Após o sequenciamento na 

plataforma PGM Ion Torrent e análise das leituras geradas utilizando a metodologia 

de montagem “denovo”, foi obtido um consenso de uma sequência única (Figura 4).  

 

 

 

Figura 4 - Montagem das sequências geradas utilizando a ferramenta de montagem 

“denovo” no programa de análises CLC Genomics Workbench, mostrando a 

formação de uma sequência única de 5.23 kbases. 
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 O resultado desse procedimento, portanto, resultou em uma sequência de 

5235 pares de bases, onde, após ser analisada e comparada ao banco mundial de 

dados de sequências (GenBank) com a ferramenta Blast, apresentou 99% de 

similaridade com outras sequências de TSPyV, fechando o diagnóstico da paciente e 

gerando a primeira publicação do grupo nesse tema (Publicação 8 na lista de 

publicações). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 Apesar do imenso volume de dados disponíveis sobre diversos vírus da 

família Polyomaviridae, ainda são escassas as informações disponíveis sobre o 

TSPyV, mesmo tendo sido descoberto em 2010. Enquanto já se sabe muito sobre a 

transmissão, prevalência e excreção dos BKPyV, JCPyV e MCPyV, nada ou muito 

pouco está disponível sobre o TSPyV, mesmo este vírus sendo tão importante para 

indivíduos imunodeprimidos como os demais vírus desta família. 

 Após o primeiro relato desse vírus, em 2010 até o momento da redação deste 

texto, foram publicados 85 artigos indexados na base de dados do Pubmed sobre o 

assunto, sendo que desses, 36 artigos são relatos de caso; 7 descrevem dados 

soroepidemiológicos; 15 descrevem dados relacionados a parte molecular; e 27 

sobre outros assuntos ligados a TSPyV e TS. Estratificando pelos anos de 

publicação, em 2010 foram publicados 2 artigos, de 2011 a 2013 em média 8 artigos 

/ ano, de 2014 a 2015, 17 artigos / ano, e em 2016 e 2017, 12 artigos / ano. Isso 

mostra que em pouco mais de 7 anos, uma doença antes considerada extremamente 

rara, hoje em dia é diagnosticada com mais frequência, vide o número de relatos de 

caso. Em 2014, publicamos nosso primeiro artigo sobre TSPyV (Artigo 8, na lista de 

artigos) demonstrando a presença do vírus causando a doença em nosso meio. 

Entretanto, apesar do evidente aumento de informação clínica e científica 

sobre o TSPyV e a TS acumulado nos últimos anos, não há até o momento testes 

comerciais, sorológicos ou moleculares, tampouco um modelo de cultura in vitro para 

o entendimento e detecção do TSPyV em centros de transplante, unidades de 
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tratamentos de indivíduos imunossuprimidos, ou mesmo em laboratórios de análises 

clínicas. Somente testes in-house desenvolvidos em laboratórios de pesquisa são 

utilizados para a detecção desse patógeno. Isso mostra a carência de estudos 

voltados a este vírus, em particular no desenvolvimento e padronização de métodos 

de detecção e modelos de cultivo, bem como pesquisas relacionadas a prevalência, 

vias de transmissão, comportamento (latência/excreção) e genética viral. 

Portanto, tendo em vista a total ausência de dados em nível nacional, e os 

poucos relatos no mundo considerando já os 8 anos desde sua descoberta, o 

presente estudo se propôs a responder algumas destas perguntas.  
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3. OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Através do estudo de amostras biológicas humanas e amostras de água 

coletadas em um Rio em Caxias do Sul, este projeto teve como objetivo central 

aumentar o conhecimento disponível sobre o TSPyV com ênfase em sua 

prevalência, vias de transmissão, características genéticas e desenvolvimento de 

métodos de diagnóstico molecular e sequenciamento.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Investigar a dinâmica de excreção urinária do TSPyV em amostras consecutivas de 

indivíduos imunodeprimidos receptores de rim;  

 

2. Investigar possíveis vias de transmissão do TSPyV através da análise de: pares de 

leite materno e saliva de recém-nascidos; e de amostras de água coletadas em 

diferentes pontos do Rio Belo em Caxias do Sul; 
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3. Caracterizar a diversidade genética e classificar filogeneticamente os TSPyV 

encontrados nesse estudo;  

 

4. Identificar possíveis mutações envolvidas no desenvolvimento da doença; 

 

5. Estabelecer um modelo de cultura celular para o TSPyV 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

 Este trabalho utilizou mais de um grupo de amostras (diferentes coortes) para 

responder aos objetivos propostos. Portanto, o delineamento do estudo será descrito 

de acordo com cada conjunto de amostra. Ainda, deste ponto em diante, todas as 

descrições serão estratificadas de acordo com a coorte/tipo de amostra utilizada. 

1. Estudo de coorte transversal onde foram avaliadas a prevalência de virúria, 

viremia, a dinâmica de excreção, além de análises moleculares do TSPyV em 

pacientes submetidos a transplante renal na Unidade de Transplante Renal do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e de 

indivíduos sadios trabalhadores do ”quadrilátero da saúde” da FMUSP. Após a 

inclusão, os pacientes foram acompanhados com coletas bimestrais de urina durante 

6 meses subsequentes a entrada no estudo, totalizando 3 coletas. 

O número de amostras dos indivíduos sadios foi definido com base em artigos 

já publicados sobre o tema, onde a prevalência média de excreção urinária do 

BKPyV em imunocompetentes é de 15%, sendo de 7% o menor resultado esperado 

e aceitável com intervalo de confiança de 95%.  Estimando-se ainda uma perda de 

10-20% dos indivíduos até o final do estudo, o N determinado foi de 71 indivíduos. 

Essa base de cálculo estatístico foi feita sobre os dados do BKPyV, pois a 

prevalência do JCPyV é superior, o que levaria a um número amostral mais baixo.  
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Toda a análise estatística foi realizada recorrendo ao programa SPSS 20.0 

para Windows (IBM®) e todos os indivíduos foram selecionados no estudo por 

conveniência (amostras coletadas em estudos anteriores). 

As amostras de indivíduos transplantados renal são oriundas de um projeto 

maior e selecionadas para esse estudo de acordo com a disponibilidade de amostras 

de sangue coletadas bimestralmente (6 amostras) durante 12 meses e por número 

de amostras de urina coletadas bimestralmente (6 amostras) durante 12 meses. 

 2. A fim de identificar uma possível fonte de transmissão do Poliomavirus TS, 

foram analisadas 52 amostras, provenientes do Arroio Belo, que drena 21% do 

perímetro urbano do município de Caxias do Sul – RS, oriundas de parceria 

estabelecida com a Dra. Suelen Paesi, Coordenadora do Laboratório de Diagnóstico 

Molecular do Instituto de Biotecnologia da Universidade de Caxias do Sul. As 

amostras de água de Caxias do Sul foram coletadas durante o período de Março de 

2015 a Março de 2016, mensalmente, em quatro pontos distintos do rio. 

3. Com o intuito de averiguar a possível transmissão vertical do TSPyV, foram 

selecionadas randomicamente (selecionadas ao acaso no bio-repositório) amostras 

de leite materno e urina de 95 mães saudáveis e saliva dos 95 respectivos recém-

nascidos, armazenados em um bio-repositório do Departamento de Pediatria da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - FMRP - USP (Projeto aprovado pelo 

Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - FMUSP, 

nº 1.464.831). 

 

4.2 ASPECTOS ÉTICOS 
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 Os indivíduos receptores de rim e indivíduos sadios incluídos atenderam aos 

pré-requisitos necessários definidos nos projetos anteriores e assinaram um termo 

de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

 O critério de inclusão das mães/gestantes para esse estudo foi estar gestante 

(pré-natal) no período de coleta da amostra inicial de urina, seus recém-nascidos 

nascerem vivos e terem sido amamentados. 

 A utilização das amostras provenientes dos diferentes estudos descritos acima 

para uma abordagem específica sobre TSPyV foi registrado pela Comissão de Ética 

para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do HC-FMUSP aprovado com o 

número 513.805 (Anexo 1). O uso das amostras de indivíduos submetidos a 

transplante renal foi aprovado pela mesma Comissão de Ética e registrado com o 

protocolo de pesquisa número 0569/2011 (Anexo 2), oriundas de um projeto maior 

intitulado “Infecção pelos Poliomavirus humanos BK e JC em pacientes submetidos a 

transplante renal: seguimento clínico-laboratorial”, financiado pela FAPESP e 

aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq 

(Processo número 0234/10) (Anexo 3). A utilização de amostras de indivíduos sadios 

também foi aprovada pela mesma comissão sob protocolo de pesquisa # 0032/2011 

(Anexo 4).  

 O uso das amostras de leite materno e urina das mães, e salivas dos recém-

nascidos provenientes do bio-repositório da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, FMRP-USP, foram aprovadas pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo – FMUSP, com o parecer número 1.464.831 (Anexo 
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5), e previamente aprovadas pelo comitê de ética da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto. 

 

4.3 ORIGEM DAS AMOSTRAS 

 

 Uma vez que utilizamos mais de um tipo de amostra, advindas de grupos 

diferentes, cada grupo com seu respectivo material amostral será detalhado abaixo. 

 1. As amostras de urina dos indivíduos imunocompetentes e dos 

imunodeprimidos submetidos a transplante renal foram coletadas em projetos 

anteriores que visaram identificar os Poliomavirus JCPyV e BKPyV, utilizando frasco 

estéril de 5 mL. 

 2. As amostras de leite materno e urina provenientes das mães 

imunocompetentes e saliva provenientes dos recém-nascidos são oriundas do 

biorepositório de amostras do departamento de pediatria da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto – FMRP – USP sob responsabilidade da Dra. Aparecida 

Yamamoto. Essas amostras foram inicialmente obtidas para um projeto cujo objetivo 

foi estudar a incidência e fatores predisponentes para a infecção pelo 

Citomegalovirus (CMV) em gestantes e recém-nascidos sob coordenação da Dra. 

Yamamoto.  

3. As amostras de água foram coletadas em quatro pontos ao longo do Arroio 

Belo no município de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil (Figura 5). 
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O primeiro ponto de coleta está localizado dentro da área urbana de Caxias 

do Sul, recebe efluentes de origem doméstica e está acima da liberação de dejetos 

de uma indústria de processamento de animais. Consiste no ponto de avaliação da 

qualidade de um fluxo antes da contribuição do rejeito industrial. 

O segundo ponto está localizado na região urbana, é um ponto estabelecido 

para monitorar a qualidade do rio Belo após receber material proveniente da 

industria. 

O próximo ponto está localizado abaixo dos pontos supracitados e posterior a 

junção ao tronco principal do rio, em área periurbana, caracterizada por vegetação 

nativa e atividades agrícolas. Esta região recebe efluentes domésticos. 

O ultimo ponto de coleta está localizado após uma estação de tratamento de 

esgoto. Compreende o ponto mais distante da área urbanizada a montante da bacia 

do rio Belo. É caracterizada por áreas de vegetação nativa e atividades agrícolas 

alem de ser usada para recreação. 
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Figura 5 - Localização dos pontos de coleta no Arroio Belo (Cortesia de Viviane 

Girardi, Universidade Feevale, Rio Grande do Sul, Brasil) 

 

No total foram coletadas 52 amostras, sendo 4 pontos e 13 amostras por 

ponto. Um volume de 500 mL de água superficial foi coletado em frascos estéreis. 
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4.4 CONSTRUÇÃO DO CONTROLE POSITIVO PARA OS TESTES 

MOLECULARES 

 

 Para que pudéssemos contar com um controle positivo de TSPyV 

quantificado, um plasmídeo nomeado TSMCV contendo um fragmento de 

aproximadamente 300pb da região do antígeno T grande do TSPyV (região mais 

conservada entre os demais Poliomavirus) e um fragmento de aproximadamente 

250pb da região do antígeno T grande do MCPyV, ligado ao vetor pUC57, foi 

sintetizado e clonado em bactéria pela empresa GenScript (Piscataway, NJ, EUA). 

Esse controle é sintetizado na China, de onde é encaminhado liofilizado para sua 

utilização. No nosso caso, esse plasmídeo foi útil como controle positivo qualitativo, 

quantitativo e para determinar a sensibilidade dos ensaios (figura 6).  

 

 

 

Figura 6. Plasmídeo pUC57 com a inserção da sequência alvo confirmada via 

enzima de restrição Xba1 e BamH1. 
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Para calcular a quantidade de cópias de plasmídeo utilizamos a seguinte 

fórmula: Peso em Daltons (g / mol) = (tamanho pb do plasmídeo + inserção). Onde 

no nosso caso à (3291 pb)(330 Da X 2 nucleotídeos / pb) = 2.172.060 g / mol 

 

 Assim: (g / mol) / número de Avogadro 6,02214199 × 10e23) =  

g / molécula = número de cópias 

 

(2172060g/mol / número de Avogadro 6,02214199 x 10e23) = 3,60 x 10-18 g / 

molécula. 

 

 A concentração de plasmídeo (g / μl) / número de cópias 

(4 ng / mL) / (3,60 x 10-18grams / moléculas) =  

Totalizando 1,13 * 10e12 cópias por microlitro de plasmídeo 

 

 A mesma fórmula foi confirmada utilizando o endereço eletrônico 

http://cels.uri.edu/gsc/cndna.html, onde colocamos quantidade de DNA em 

nanogramas (ng) e o tamanho do nosso template (plasmídeo + inserção), gerando 

assim a quantidade de cópias. 
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 Esse plasmídeo foi utilizado para batizar (spyked) uma amostra de urina 

(utilizada como template das reações) sabiadamente negativa para TSPyV, afim de 

padronizar os testes de padronizações moleculares. Uma alíquota de 1mL de urina 

foi batizada com 1.13E+11 cópias de plasmídeo pré-extração. 

 

4.5 EXTRAÇÃO DE DNA E ARMAZENAMENTO DAS AMOSTRAS UTILIZADAS  

  

1. O DNA total das amostras de indivíduos submetidos a transplante renal e 

de indivíduos sadios foi extraído utilizando kit comercial QIAamp DNA Mini Kit 

(Qiagen, Inc., Venlo, Netherlands) conforme instruções do fabricante. 

2. As amostras de água oriundas de Caxias do Sul foram concentradas 

utilizando protocolo de ultracentrifugação previamente estabelecido por Ruskowski e 

colaboradores 124, e o material genético foi extraído utilizando o kit comercial 

BioPur®, conforme instruções descritas pelo fabricante. O processamento das 

amostras foi realizado pela aluna de doutorado Viviane Girardi no laboratório de 

Diagnóstico Molecular do Instituto de Biotecnologia da Universidade de Caxias do 

Sul e uma alíquota foi cedida para realização desse estudo. 

3. As amostras de DNA de leite e urina das mães e saliva dos neonatos são 

oriundas do bio-repositório da Faculdade de medicina de Ribeirão Preto (FMRP-

USP). As amostras de saliva foram coletadas com swab e acondicionadas em meio 

de transporte (aproximadamente 200 microlitros). Para realização das PCR, as 

amostras de saliva passaram por uma etapa prévia de aquecimento a 94oC por 6 
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minutos, seguida de resfriamento em gelo por 10 minutos para a liberação do 

material genético (pelo fato de o volume de saliva ser pequeno, optou-se por essa 

metodologia). O DNA total das amostras de urina e leite materno foram extraídos 

utilizando o kit comercial Purelink Genomic DNA (Invitrogen®). 

 Todas as amostras foram aliquotadas e armazenadas no Laboratório de 

Virologia do Instituto de Medicina Tropical, IMT-USP, em freezers -20oC 

 

4.6 DESENHO DOS PRIMERS PARA AS REAÇÕES EM CADEIA DA 

POLIMERASE (PCR) 

 

 O desenho dos pares de primers para a metodologia de PCR convencional e 

PCR em tempo real (qPCR) utilizando a metodologia SyBR Green® foi realizado 

através do software online Primer3, a partir da sequência consenso obtida através do 

alinhamento múltiplo de sequências referência da região do AgT do Poliomavirus 

TSPyV disponíveis no GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov) descrito na tabela 1. A 

verificação visual do alinhamento permitiu localizar a região mais conservada para o 

desenho dos primers. Análises de similaridade foram feitas utilizando a ferramenta 

online Blast (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), a fim de evitar que o 

emparelhamento dos primers escolhidos ocorresse também em regiões não 

específicas. Isso poderia permitir inadvertidamente a amplificação do DNA de outros 

Poliomavirus ou até mesmo de outros organismos. 
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O par de oligonucleotídeos e a sonda empregada na qPCR utilizando a 

metodologia TaqMan foram desenhados através do software RealTimeDesign 

(RTD®) (Biosearch Technologies) (Tabela 2), utilizando como base a sequência do 

DNA registrado no GenBank sob número KM007161 109. 

 Com a finalidade de sequenciar o genoma completo do TSPyV tanto em 

plataforma Sanger, quanto em plataformas NGS, foi desenvolvido um método 

específico e eficaz que utiliza um conjunto de 10 pares de primers que amplificam 

fragmentos de 530 a 850 nucleotídeos com sobreposições entre si, nomeados como 

“Short PCR” e dois pares de primers sobrepostos para realizar ensaios de PCR 

longos que geram fragmentos de 3.497 e 2.024 nucleotídeos respectivamente, 

nomeados como “Long PCR” 115. Esses primers foram desenhados utilizando o 

programa Primer3 (Tabela 3 e 4; Figura 7). 

 

Tabela 1 - Primers utilizados nas reações de qPCR com metodologia SyBR e PCR 

convencional utilizando o software Primer3. 

 

Primer Sequência Coordenadas 

iniciais* 

Tamanho do 

fragmento 

TSPyVa_F CCT GCA TGG TGT CAA ACA AG 4273 350 

TSPyVa_R TGT GCA TGG TTT GGA GAA GA 4623 

TSPyVb_F TCC TCC CAG GAA ATT CAT CA 3152 298 

TSPyVb_R TGG TGA TGG CAA AAC AGA GA 3450 
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* Coordenadas de referência baseadas na sequência JQ723730 do GenBank 

 

 

As regiões conservadas para ancorar os primers foram escolhidas com base 

no consenso obtido por alinhamento múltiplo de sequências de referência de TSPyV 

disponíveis no GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov) (AB873001, KM007161, JQ723730, 

KU221329 e NC_014361). A análise de similaridade foi feita usando a ferramenta 

Blast (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) para assegurar que os primers não se 

ligassem a outros poliomavírus ou a outros organismos. 

 

Tabela 2 - Primers utilizados na reação de qPCR utilizando o software RTD®. 

 

Primer e Sonda Sequência Coordenadas 

iniciais* 

Tamanho 

do 

fragmento 

TSPyVqP_F TGGTGGATTCATGGCAGAAGAG 4239  

83pb TSPyVqP_R GCTGGTGGGAAAGCTTCAATC 4322 

TSPyV_Sonda FAM 

TCTGGGTCCTGCATGGTGTCAAA 

BHQ 

4262  

* Coordenadas de referência baseadas na sequência KM007161 do GeBbank 
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Tabela 3 - Primers utilizados para a reação de PCR convencional de fragmentos 

curtos (Short PCR) e sequenciamento por Sanger. 

 

Primer 
Sequências 

Coordenadas 

iniciais* 

Tamanho 

do 

fragmento 

Short PCR 

TSV_PA1_F TTCCAATTAACCACAGGCTT 

3666 670 
TSV_PA1_R AGATATACCTCCCTATGGGC 

TSV_PA2_F CCTGCATGGTGTCAAACAAG 
4269 625 

TSV_PA2_R ACCATCCAGATAAAGGAGGA 

TSV_PA3_F CCTCAGCCTCCTGGTAATA 
2 544 

TSV_PA3_R CAGATAGGCCTTCAACTGTC 

TSV_PA4_F AAATGGGAGGAGTAATCAGC 
405 855 

TSV_PA4_R CCATACAATCCCAGTACCAG 

TSV_PA5_F TGAGGCTGCCACAGATGAAT 
1149 641 

TSV_PA5_R ACCCACTGCAAACATATGGA 

TSV_PA6_F GTTGGAAACTCTTGTCTTGC 
4811 620 

TSV_PA6_R TCCTCAGGATAACGGTCTTA 

TSV_PA7_F CCCACTATTGATTGGTCCTC 3194 534 

TSV_PA7_R TTAAGCTACTGGAGGAAAGC   
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TSV_PA8_F AATTGGACAGTACCAAACCA 
2732 605 

TSV_PA8_R ATTCTTCAGTATATGGCGGG 

TSV_PA9_F CACCTCCAGTTTTGCAATTT 
2020 805 

TSV_PA9_R ATCTTGCCTTCAGGTTAGTG 

TSV_PA10_F CCCATGTTGAATGAGGACC 
1608 575 

TSV_PA10_R CCTAGGTAGGCCTCTGTATT 

* Coordenadas de referência baseadas na sequência KM007161 do GenBank 

 

Tabela 4 - Primers utilizados para a reação de PCR convencional de fragmentos 

grandes (Long PCR) e sequenciamento de nova geração. 

 

Primer Sequências 

Long PCR 
Coordenadas 

iniciais* 

Tamanho 

do 

fragmento 

TSV_T1F TGAGGCTGCCACAGATGAAT 
1144 3497 

TSV_T1R AAGCAAATGCACCAGAAGAAG 

TSV_T2F CCAAAGGGAATCCAAGCAAT 
4498 2024 

TSV_T2R CCCAGTACCAGAGGCAACAT 

* Coordenadas de referência baseadas na sequência KM007161 do GenBank 
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Figura 7 – Ilustração evidenciando os primers desenhados neste estudo para o 

sequenciamento do genoma completo do TSPyV. As linhas (setas) pontilhadas 

vermelhas e verdes representam os primers das reações ”Long PCR” e as setas de 

diversas cores no desenho descritas como F1 a F10 (forward) e R1 a R10 (reverse) 

das reações “Short PCR”. Note que cada cor corresponde a um par de primer. 
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4.7 PADRONIZAÇÃO DAS TÉCNICAS MOLECULARES 

 

4.7.1 Padronização da PCR Convencional. 

 

 A metodologia de PCR convencional é uma reação qualitativa 125 utilizadas 

para detecção do TSPyV foram padronizadas e otimizadas utilizando três 

concentrações diferentes de primers: 0,05 μM, 0,1 μM e 0,2 μM; três temperaturas 

de reação diferentes: 58°C, 55°C e 51°C; e três concentrações diferentes de 

Deoxirribonucleotídeo Trifosfato (dNTPs): 0,8 mM, 1 mM e 1,6 mM. As 

concentrações dos reagentes utilizados para todas as PCRs foram: tampão 1X (50 

mM de KCl, 10 mM de tris), dNTPs nas concentrações definidas na padronização, 

primer na concentração final conforme padronização de cada par, Cloreto de 

Magnésio (MgCl2) 1,5 mM e Taq Polimerase 1 U / reação, além de utilizar como 

material a diluição da urina batizada com plasmídeo, descrita anteriormente (spiked). 

 

4.7.2 PCR em tempo real (qPCR) 

 

 A metodologia de qPCR possibilita a detecção e quantificação do produto 

amplificado à medida que a reação vai acontecendo por intermédio da separação de 

fluoróforo-quencher ou através da utilização de reagente intercalante em um 
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equipamento que faz a detecção de fluorescência 126. A partir de uma curva pré-

estabelecida, o software do sistema correlaciona a intensidade do sinal emitido pelas 

amostras da curva durante os ciclos com a quantidade de amplificado formado nas 

amostras positivas e quantificadas 127. 

 

4.7.2.1 Padronização da qPCR Utilizando a Metodologia TaqMan 

 

 O protocolo escolhido como base para a reação de qPCR foi descrito por Pal 

e colaboradores (2006) que utilizou primers e sondas específicas para o gene que 

codifica o Ag-T dos poliomavírus JCPyV e BKPyV. 

 A sonda desenhada para a reação foi marcada com FAM (6- 

carboxyfluorescein) como reporter na porção terminal 5 ́ e com BHQ-1 (Black Hole 

Quencher 480-580nm) como quencher na porção 3 ́. A reação foi padronizada e 

otimizada utilizando três concentrações diferentes de primers e sondas combinadas 

entre si: 0,125 μM, 0,25 μM e 0,5 μM; três temperaturas de reação diferentes: 58°C, 

55°C e 51°C. 

 

4.7.2.2 Padronização da qPCR Utilizando a Metodologia SyBR 

Green 
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 Foi utilizado como protocolo base o mix de reagentes sugerido no protocolo 

do mix TaqMan Invitrogen® adaptado. Em substituição ao mix de TaqMan, 

utilizamos o MasterMix contendo o marcador SYBR Green. A reação foi padronizada 

e otimizada utilizando três concentrações diferentes de primers: 0,125 μM, 0,25 μM e 

0,5 μM; três temperaturas de reação diferentes: 58°C, 55°C e 51°C; adição da 

enzima Taq Platinum polimerase nas concentrações 1 U, 2 U, e 2,5 U, além dos 

testes sem adição da enzima. 

 Além das concentrações variadas dos reagentes, foi também padronizada a 

ciclagem das reações, variando o número de ciclos entre 40 e 60 (+5 ciclos por 

teste).  Foi considerado como ideal o melhor resultado avaliando as concentrações 

de primers / sonda versus a quantidade de ciclos que correspondeu ao menor valor 

de Ct e a maior medida de fluorescência (ΔRn). 

 

4.7.3 Determinação da sensibilidade analítica de qPCR 

 

 Com o objetivo de determinar a sensibilidade analítica das qPCR, diluições 

seriadas do plasmídeo descrito nesse trabalho foram submetidas a dois testes: teste 

de Probit – que consiste em repetir o mesmo ponto de diluição do plasmídeo 10 

vezes na mesma reação (decaplicata) para verificar o menor valor positivo 

reprodutível em mais de 50% das reações; e o teste Probit em spiked, que consiste 

em selecionar uma amostra sabidamente negativa e batizar a mesma com o 

plasmídeo antes da extração de DNA, com a finalidade de reproduzir o que acontece 

com as amostras clinicas testadas.  
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 Além disso, um teste adicional foi realizado para determinar o limite de 

detecção (cut-off) da amostra negativa, chamado LOB (Limit of Blank) – utilizado 

para determinar a menor quantidade de ruído e o ponto em que ele é detectado 

quando são testadas réplicas de amostra que não contém o DNA alvo, visto que 

mesmo sem amplificar o DNA, por conta dos reagentes presentes na qPCR, o well 

negativo em questão emite um sinal fraco de fluorescência que observamos como 

um ruído na reação.  

 Foram utilizadas amostras sabidamente negativas, amostras de água e / ou 

wells sem amostra com o objetivo de delimitar os limites reais de detecção do ruído 

das amostras sem o DNA alvo com intervalo de confiança de 95%. Esses 5% 

restantes correspondem a uma resposta que pode ser produzida por amostra 

biológica positiva não quantificável ou falso negativo. 

 Esse limite corresponde ao seguinte cálculo: 

 

 LOB = μB + 1,645 x σB; 

 

 Onde μB e σB são a média e o desvio padrão das medidas em branco ou 

negativas, respectivamente 128. 

 

 Com a finalidade de garantir a qualidade e fiel padronização do teste, foi 

realizado o teste de reprodutibilidade (ou interteste), no qual as amostras 
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quantificadas, inclusive o controle negativo, são testadas por outro operador, em 

outro local físico, e outros reagentes (exceto primers). Nesse teste espera-se que os 

resultados sejam os mais próximos possíveis da padronização. 

 

4.8 SEQUENCIAMENTO DAS AMOSTRAS POSITIVAS 

 

 A purificação dos produtos de PCR das amostras positivas amplificadas foi 

feita com a utilização dos kits comerciais QIAQuick PCR Amplification Kit (Qiagen®) 

e Illustra™ GFX™ PCR DNA and Gel Band Purification Kit (GE Healthcare®) 

conforme instruções do fabricante, por conveniência de uso (kit já disponível no 

laboratório).  

 Após a purificação, uma eletroforese em gel de agarose 1,5% contendo 1 μg 

/mL de brometo de etídio em tampão Tris-Acetato-EDTA (TAE 1X) foi realizada para 

estimar indiretamente a massa (concentração) de DNA no produto amplificado. Para 

isso foi utilizado 4 μL do Low DNA Mass Ladder (Gibco®) como marcador, que se 

divide em bandas contendo 200, 120, 80, 40, 20 e 10 ng de DNA. Essas bandas, por 

terem diferentes tamanhos e intensidades são comparadas a banda do produto 

purificado da PCR, estimando assim, um valor aproximado de quantificação. 

  

4.8.1 Reação de Sequenciamento Utilizando a Metodologia Sanger 
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  A metodologia Sanger é um método de sequenciamento de DNA 

comercializado pela primeira vez pela Applied Biosystems® atualmente baseado na 

incorporação dideoxinucleotídeos terminadores de cadeia marcados, através da DNA 

polimerase durante a síntese da fita complementar de DNA in vitro 129. Estes 

dideoxinucleotídeos (ddNTP) que terminam as fitas sintetizadas não possuem um 

grupo 3'-OH necessário para formar a ligação fosfodiéster entre dois nucleotídeos, 

fazendo com que a enzima DNA polimerase pare de estender a fita de DNA quando 

uma ddNTP é incorporada. Anteriormente com uma substância radioativa e hoje com 

substâncias fluorescentes diferentes para cada um deles (ddA, ddC, ddT, ddG) 130, a 

marcação permite a leitura das cadeias sintetizadas, “terminadas” em diferentes 

tamanhos, por intermédio de eletroforese pelo sensor do aparelho de 

sequenciamento automatizado ABI PRISM® 3100 Genetic Analyzer (Applied 

Biosystems®).   

 Aproximadamente 30 ng de produto amplificado foram adicionados a um 

microtubo do tipo eppendorf contendo o mix para sequenciamento com os seguintes 

reagentes e suas quantidades: 1μM de primer forward ou reverse, 4,4 μL de Mix 

Save Money (Applied Biosystems Incorporation®), 1,3 μL de Big Dye Terminator 5x 

sequencing buffer (Applied Biosystems Incorporation®) e água, totalizando um 

volume final de reação de 20 μL. As condições de ciclagem utilizadas para estender 

as novas fitas dos fragmentos purificados foram: 25 ciclos de 96°C por 10 segundos 

para denaturação do DNA molde, 50°C por 5 segundos para anelamento dos 

oligonucleotídeos e 60°C por 4 minutos para a extensão da nova fita. 

 O produto obtido foi transferido para placas de 96 wells visando a remoção de 

dideoxinucleotídeos terminadores remanescentes e não incorporados. Para isso, 

uma purificação foi realizada adicionando-se em cada well 80 μL de Isopropanol 
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75%. A placa foi então incubada por 15 minutos no escuro em temperatura ambiente 

e centrifugada a 2000 x g por 45 minutos; o Isopropanol foi desprezado por inversão 

da placa seguido de centrifugação da placa invertida a 150 x g por 1 minuto.  

Uma segunda lavagem foi realizada adicionando 80 μL de Etanol a 80%, 

seguido de centrifugação a 1000 x g por 15 minutos. Novamente, o Etanol foi 

desprezado por inversão da placa seguido de centrifugação da placa invertida a 150 

x g por 1 minuto. Por fim, o pellet seco foi ressuspenso em 20 μL de formamida Hi-Di 

e as amostras foram sequenciadas 131  

 

4.8.2 Sequenciamento das Amostras Utilizando NGS – Next Generation 

Sequencing - Plataforma Ion Torrent 

 

 Os produtos gerados nas PCRs convencionais que utilizam os primers 

denominados “Long PCR” e a amostra inicial descrita e publicada no artigo 8 da lista 

de artigos, foram sequenciadas utilizando a plataforma NGS. 

O protocolo completo do sequenciamento em larga escala utilizando a 

plataforma Personal Genome Machine (PGM) Ion Torrent consiste de três etapas: 

construção da biblioteca; seguido pelo preparo de template; e finalmente o 

sequenciamento em chip semicondutor (Figura 8).  
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Figura 8 – Ion 314™ Chip V2 utilizado no sequenciamento pelo sistema PGM Ion 

Torrent. No próprio chip é feita a detecção da incorporação da base nitrogenada pela 

ação da polimerase através da liberação do H+ e alteração de pH.  

 

 O início do protocolo consiste na construção de biblioteca que é realizada a 

partir da fragmentação do DNA alvo, seja via enzimática, utilizando um kit com 

enzimas de restrição (IonAmpliSeqTM DNA Library Kit), ou mecânica, utilizando o 

equipamento Bioruptor® UCD-200.  

Após a quebra do DNA em fragmentos menores, estes recebem em suas 

extremidades dois adaptadores de DNA com sequências conhecidas (denominados 

A e P1).  O adaptador A é necessário para ligação da amostra a ser sequenciada na 

bead magnética e o adaptador P1 corresponde a uma sequência pequena, alvo para 

o primer que será posteriormente utilizado na PCR de emulsão. Caso seja 

necessário processar mais de uma amostra no mesmo chip, são utilizados juntos a 

esses adaptadores sequências denominadas barcodes, que são sequências de DNA 

específicas, utilizadas de forma distinta para cada amostra, permitindo que no 

momento da análise cada amostra seja devidamente identificada. 
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 Após esse passo, é realizada uma seleção por tamanho dos fragmentos 

através de eletroforese. O ideal é que a maioria dos fragmentos estejam entre 200 e 

400pb. Essa eletroforese é realizada no gel denominado E-Gel® SizeSelect™ 

(Figura 9), disponível na concentração de agarose 2% e o tempo de corrida de no 

máximo 15 minutos aplicado sobre um sistema próprio denominado E-Gel iBase™ 

Power System (Thermo Fisher Scientific). O DNA é recolhido manualmente quando o 

tamanho desejado é atingido. No E-Gel existem 2 wells por coluna: no superior é 

colocada a amostra, e no inferior é feita a coleta do material do tamanho desejado.   

 

 

 

Figura 9 – E-Gel® SizeSelect™ e E-Gel iBase™ Power System. As bandas nos 

poços de 1 a 8 são as amostras de DNA; no poço “M” encontra-se o marcador de 

pares de base. Na segunda fileira de wells é o local aonde é recolhido o DNA do 

tamanho desejado. 



 56 

 

 Recuperados os fragmentos, estes são encaminhados – sem a necessidade 

de purificação adicional - para o preparo de uma etapa denominada PCR em 

emulsão (emPCR). A emPCR consiste na amplificação clonal dos fragmentos de 

DNA que estão ligados em microesferas magnéticas (beads) através do adaptador 

P1, dentro de micelas geradas em um reagente oleoso (proveniente do kit Ion 

OneTouchTM 2System).  

 A amplificação dos fragmentos ocorre através do emparelhamento dos 

primers aos sítios complementares a estes presentes nos adaptadores. Terminado o 

tempo da emPCR, uma fase de enriquecimento separará as beads com fragmentos 

ligados daquelas sem amostra ligada utilizando o kit Ion PGMTM Sequencing200 Kit 

v2. Após isso é finalizada a etapa de preparo de template, com tempo de aproximado 

de 4 horas e 30 minutos. 

 Na etapa final, a amostra já devidamente preparada é depositada em um chip 

semicondutor. Para esse estudo foi utilizado o Ion314TM Chip Kit v2 (figura 8), que 

possui 1 milhão de wells. No fundo destes existe o que são tidos como os menores 

pHmetros existentes, nos quais as beads com DNA serão depositadas para 

sequenciamento. Cada well recebe uma bead e esse micro pHmetro é capaz de 

detectar variações elétricas oriundas da mudança de pH do meio. 

Os reagentes contendo os nucleotídeos são separados, cada um contendo 

um desoxinucleotídeo trifosfato apenas (dA, dC, dT ou dG). De maneira cíclica, a 

liberação dos dNTPs é feita em uma determinada ordem, um de cada vez, nos poços 

onde estão as beads. Caso haja a incorporação de algum nucleotídeo nas fitas 

molde de DNA, a ligação fosfodiéster libera um íon de hidrogênio no meio para cada 



 57 

base incorporada, alterando o pH. Essa variação é por fim detectada pelo pHmetro 

do poço e informada aos semicondutores do chip, que de acordo com qual dNTP foi 

liberado no passo imediatamente anterior, entende essa informação como 

incorporação da base. Isso repetido inúmeras vezes resulta na geração de 

leituras/sequências completas ao final do processo.  

 O tempo total de sequenciamento no equipamento é de aproximadamente 4 

horas. Ao final do processo, mais de um bilhão de pares de bases (>1Gb) é obtido, 

fazendo dessa plataforma uma técnica eficaz no que diz respeito ao consumo de 

tempo e dinheiro (valor do equipamento aproximado de 80 mil dólares) na geração 

de dados brutos em comparação a outros equipamentos e protocolos disponíveis. 

 

4.9 ANALISE BIOINFORMÁTICA DAS SEQUÊNCIAS OBTIDAS 

 

A partir da década de 80, com os avanços da biologia molecular no 

sequenciamento do DNA, diante de novos desafios, novas ferramentas foram 

criadas, entre elas, foi desenvolvido em 1990 o BLAST (abreviação de Basic Local 

Alignment Search Tool) 132, um algoritmo online que realiza buscas de similaridade 

entre uma dada sequência de DNA ou de proteína com alguma (s) das sequências 

depositadas no banco de dados público do GenBank.  Este por sua vez é um banco 

mundial de sequências do NIH (sigla de National Institutes of Health – Instituto 

Nacional de Saúde dos Estados Unidos), parte da colaboração do Banco de Dados 

Internacional de sequências de nucleotídeos, que compreende o banco de dados de 

DNA do Japão (DDBJ), o Laboratório Europeu de Biologia Molecular (EMBL) e 
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GenBank pelo NCBI (National Center for Biotechnology Information). A utilização 

desta ferramenta é muito comum após qualquer tipo de sequenciamento (Sanger ou 

NGS), pois permite a confirmação do produto sequenciado e montado em 

ferramentas próprias para montagem dos reads gerados em plataformas de 

sequenciamento. 

 Os dados provenientes dos equipamentos de sequenciamento como o PGM 

Ion Torrent são analisados utilizando programas de algoritmos de alta complexidade. 

Diante dos avanços na forma de sequenciar, onde na década de 80, utilizávamos a 

metodologia Sanger (e apesar de antiga, uma das mais utilizadas até os dias atuais 

devido ao baixo custo), os programas de análise foram evoluindo cada vez mais a 

fim de viabilizar a montagem dos produtos sequenciados com alta qualidade.  

 Alguns parâmetros são utilizados para averiguar a qualidade da montagem do 

genoma. A cobertura reflete a quantidade de reads obtidos para uma determinada 

posição do DNA. Por exemplo, uma cobertura de 50X indica que cada base 

nitrogenada foi lida em 50 reads.  Outro parâmetro importante é o denominado N50. 

Trata-se de uma medida estatística utilizada para avaliar a qualidade da montagem 

dos fragmentos sequenciados, visto que ele mostra o quanto de um genoma é 

coberto por contigs grandes. Um valor de N50 igual a X significa que 50% dos reads 

estão montados em um contig de tamanho X ou maior. Por exemplo, se temos 1000 

pb para fazer a montagem e seu N50 = 300, isso quer dizer que 50% dos reads 

utilizados na montagem estão dentro de contigs com tamanho ≥ 300 pb. Além disso, 

outros parâmetros também são avaliados, como o tamanho dos reads obtidos no 

sequenciamento, a qualidade dos fragmentos via valor de phred (indicativo que 

calcula a probabilidade de erro da base sequenciada) 133, entre outros. 
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 Ao final de cada corrida as sequências geradas a partir do sequenciamento 

utilizando as plataformas Sanger e Ion Torrent foram exportadas do equipamento em 

formato FastQ para o software de análises CLC Genomics Workbench 6 (CLCbio, 

QIAGEN) para análise, iniciando com a remoção de sequências de adaptadores. 

 No caso das amostras sequenciadas via DirectSeq, o protocolo a ser seguido 

consistiu em: a) Selecionar o arquivo FastQ; b) trimar a sequência alvo, afim de 

retirar as extremidades (que geralmente contem a maior parte dos erros de leitura) e 

c) realizar a análise com a ferramenta “DeNovo”, onde o próprio programa alinha as 

sequencias afim de tentar montar um alinhamento único (um novo contig). Após a 

obtenção dessa fita única, comparamos a sequência com alguma já existente 

utilizando o programa online BLAST.  

 Já no sequenciamento do tipo Amplicon (com previa amplificação) foram 

adicionados barcodes diferentes em cada amostra com o propósito de sequênciar 

varias amostras na mesma corrida. Após o sequenciamento, o protocolo de análise é 

praticamente o mesmo, porém, ao invés de utilizar a ferramenta “DeNovo”, utilizamos 

uma ferramenta que compara as sequências trimadas contra uma referência 

previamente conhecida.  

 Caso as sequências obtidas do arquivo *.fastq se alinhem com a sequência 

referencia, o programa cria um novo contig, e assim registramos a sequência como 

uma nova amostra positiva confirmada para TSPyV. 

 

4.10 ISOLAMENTO DO POLIOMAVIRUS TSPyV EM DIFERENTES LINHAGENS 

CELULARES.  
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 Para realizar o isolamento viral foram feitos 2 testes em paralelo, um no 

laboratório de Virologia do IMT - USP e outro no laboratório de Oncovirologia no 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo – ICB – USP. 

Para os testes realizados no laboratório de Virologia foram escolhidas as 

seguintes linhagens celulares: 

  Vero - isolado a partir de células epiteliais de rim extraído de um 

macaco verde Africano (Chlorocebus sp.; antigamente chamadas Cercopithecus 

aethiops). Além disso são interferon-deficiente (ao contrário das células de mamífero 

normais, as células não secretam o interferon alfa ou beta quando infectadas por 

vírus) 134;  

  HF4-Fibroblasto, originário de célula de fibroblasto em pulmão, é a 

célula mais comum a ser utilizada no isolamento viral 135; 

  HEK-293, linhagem celular derivada de rim embrionário humano – Por 

ser de fácil manutenção, essa célula é amplamente utilizada para cultivo celular 

relacionado a expressão gênica; 

  LLC - MK2, célula proveniente de tecido renal de macacos rhesus 

(Macaca Mulatto), utilizada amplamente em isolamento viral 136, 137. 

 Todas as células escolhidas para esse estudo foram cultivadas e infectadas 

utilizando o mesmo protocolo em garrafas com superfície de crescimento de 25 cm3 

(60 mL), utilizando 10 mL meio de cultura Eagle (MEM-Alfa), um dos meios de 
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cultura sintético mais utilizados pois possui uma maior concentração de aminoácidos 

em relação a outros meios, suplementado com 2% de soro fetal bovino (SFB). 

 A manutenção das células foi feita de acordo com o tempo de crescimento 

das mesmas, onde algumas eram repicadas a cada 3 dias e outras uma vez por 

semana. Das garrafas que apresentam a monocamada celular com pelo menos 80% 

de confluência, o meio era retirado e as células eram lavadas 2 vezes com 5 mL de 

tampão fosfato-salino ou PBS, do inglês phosphate buffered saline, para a remoção 

de células mortas. 

 Após lavagem, foi adicionado 1 mL de Tripsina-EDTA, uma solução 

balanceada com Tripsina sem íons, Magnésio e Cálcio com um agente quelante, que 

atua "descolando" as células das garrafas de cultivo e desagregando os grupos 

celulares através de sua propriedade proteolítica, que atua sobre as proteínas da 

membrana celular. As garrafas foram incubadas em estufa a 37oC por alguns 

minutos (variando de acordo com cada tipo celular) para a ação da enzima. 

 Após o tempo de descolamento, foi adicionado 1 mL de meio de cultura, 

homogeneizando a solução dentro da garrafa até a desagregação de todos os 

grumos celulares. Aproximadamente 500 µL desse meio foi descartado, e 

completamos com mais 9,5 mL de meio para o crescimento e multiplicação das 

células. 

 Com a monocamada apresentando cerca de 75% de confluência, foram 

adicionados 100 μL de urina sabidamente positiva para TSPyV contendo 1E+05 

cópias/mL.  Após a inoculação, as células ficaram 1 hora a 37oC para adsorção dos 

vírus e após esse período, completamos com 5mL de meio Eagle suplementado com 
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2% de soro fetal bovino. 

 Após a inoculação, as células foram incubadas por 1 hora a 37 graus para 

adsorção dos vírus e após esse período, completamos com 5 mL de meio Eagle 

suplementado com 2% de soro fetal bovino. 

 Para os testes realizados no laboratório de Oncovirologia do ICB – USP foram 

escolhidas as seguintes linhagens celulares: 

 Vero, já descrita anteriormente; 

 Células neurais KNS – 42, célula de glioma humano (tumor de células gliais);  

ONS – 76, proveniente de um meduloblastoma (câncer de cerebelo); 

M-059, célula de origem de um tumor glioblastoma, tipo mais comum de 

câncer de cérebro.    

Todas as células escolhidas para esse estudo foram cultivadas e infectadas 

utilizando o mesmo protocolo. As células foram cultivadas em garrafas de vidro com 

superfície de crescimento de 75 cm3 (250 mL), utilizando 10 mL meio de cultura 

Eagle MME (Meio Mínimo Essencial), suplementado com 5% de soro fetal bovino 

(SFB) e antibióticos (Penicilina G cristalina 100 U/mL e Estreptomicina 0,1 mg/mL). 

 A manutenção das células foi feita com intervalos de 5 a 7 dias. Das garrafas 

que apresentavam tapete celular de pelo menos 80% de confluência, o meio era 

retirado e as células eram lavadas 2 a 3 vezes com 10 mL de tripsina (1:250, Difco) a 

0,25% em associação com EDTA 0,02% pH 8,0. 
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 Após o tempo de descolamento, foram adicionados 3 mL de meio de 

crescimento, igual ao meio de manutenção, porém acrescido de 10% de SFB. A 

seguir, as células foram ressuspendidas com 60 mL de meio Eagle com 10% de 

SFB. Finalmente, essa suspensão foi distribuída em novas garrafas e tubos de 

cultura e mantidas em posição estacionária em estufa a 37oC. 

 A metodologia utilizada para o isolamento viral foi preconizada por Ângelo 138 

com modificações. 

Alíquotas de 0,1 mL, 0,2 mL, 0,3 mL e 0,5 mL contendo 1+E05 cópias/mL do 

vírus foram inoculadas em tubos com as linhagens celulares previamente cultivadas 

conforme descrito anteriormente. As células ficaram durante 1 hora a 37 graus para 

adsorção dos vírus e após esse período, completamos com meio de cultura Eagle 

MME já utilizado anteriormente e analisadas a cada 5 a 7 dias para a detecção de 

possíveis efeitos citopáticos. 

 

4.11 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

O teste T foi realizado para verificar a mediana da idade dos indivíduos.  

 A probabilidade de amostras positivas em urina e a associação entre os 

indivíduos positivos e as variáveis sexo, etnia e idade foram analisada pelo método 

X2 (qui-quadrado) de Pearson, seguido do teste de Fisher.  
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 Valores de p<0,05 foram considerados significantes. Todas as variáveis foram 

avaliadas através do IBM SPSS® Statistics Base 19. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1PADRONIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE REAÇÃO EM CADEIA 

DA POLIMERASE PARA TSPyV 

 

5.1.1 PCR convencional utilizada para teste diagnóstico de detecção do 

TSPyV 

 

A padronização da PCR convencional específica para região AgT utilizando os 

primers A e B teve início com a determinação da temperatura de anelamento e 

concentração final dos primers. A temperatura de anelamento com maior 

amplificação visual foi de 51°C, utilizado o primer A (Figura 10). 
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Figura 10 - Eletroforese em gel de agarose 1,5%, corado com SYBR SafeTM 0,1 

μL/mL para teste de temperatura de anelamento e de concentração final de 

primers. Os testes foram feitos aos pares, onde no primeiro poço foi colocado o 

produto obtido com o primer B, e no segundo com o primer A. Nas 2 primeiras 

posições temperatura de anelamento (T1) de 60°C; nas duas seguintes (T2), 

temperatura de anelamento de primers a 55°C; nas duas ultimas (T3), temperatura 

de 51°C. Controle negativo - N; Peso molecular - PM. 

 

Foram testadas diferentes temperaturas de anelamento e os resultados com o 

primer A foram mais satisfatórios em relação ao B em todas as temperaturas 

testadas (Figura 11). 

 

 

 

Figura 11 - Eletroforese em gel de agarose 1,5%, corado com SYBR SafeTM 0,1 

μL/mL para teste de concentração final dos primers. As duas primeiras posições são 

materiais amplificados utilizando o primer B (PB), e as colunas seguintes são 
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materiais amplificados com o primer A (PA) com temperatura de anelamento de 

51oC; A posição nomeada como N representa controle negativo (água) e PM 

significa Peso Molecular. 

 

A concentração de primers que se mostrou mais eficaz durante o teste foi a de 

0,2 μM, onde todas as amostras sabidamente positivas testadas (uma amostra 

positiva e mais 3 diluições da mesma) foram amplificadas. Nas concentrações de 0,1 

μM e 0,05 μM, visualmente, houve uma amplificação menor (Figura 12). 

 

 

 

Figura 12 - Eletroforese em gel de agarose 1,5%, corado com SYBR SafeTM 

0,1μL/mL para teste de concentração final de primers. As duas primeiras posições 

(D1) contendo a concentração final de primers de 0,05 μM; as duas seguintes (D2), 

contendo a concentração final de primers de 0,1 μM e nas duas últimas (D3), a 

concentração foi de 0,2 μM. A posição nomeada como Neg representa controle 

negativo (água) e PM significa Peso Molecular. 
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 Além dos testes com primers, foram testadas diferentes concentrações de 

desoxirribonucleotídeo fosfatado (dNTP). Para tal, foram utilizadas amostras 

sabidamente positivas para o poliomavírus TSPyV (e suas diluições previamente 

testadas) em duplicatas, variando as concentrações de dNTPs. 

Após a definição da concentração de primers e determinação da temperatura, 

os testes com diferentes concentrações de dNTP foi preparada com 27,1 µL de água 

DEPC, 0,2 μM de cada primer com a melhor concentração descrita, 5 µL de tampão 

1X (50 mM de KCl, 10 mM de tris), 1,5 µL de Cloreto de Magnésio (MgCl2), 1U de 

Platinum® Taq DNA Polimerase e 4 µL de dNTP nas concentrações a serem 

avaliadas. Alíquotas dos produtos de PCR foram submetidas à eletroforese em gel 

de agarose 1,5% + 0,1 μL/mL de SYBR Safe (Invitrogen®) (Figura 13). 

 

 
 

Figura 13 – Eletroforese em gel de agarose 1,5%, corado com SYBR SafeTM 0,1 

μL/mL das reações de PCR qualitativo usando diferentes concentrações de dNTP. 

Nas reações visualizadas nas canaletas de números pares foram testados DNA de 
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amostras brutas de urina e nas ímpares de sangue total. As amostras 1 e 2 foram 

testadas com 10 μM, as amostras 3-6 com 5 μM e as amostras 7 e 8 foram testadas 

com 2,5 μM. As colunas nomeadas com CN são controles negativos de reação. 

 Após a visualização dos resultados, optamos por utilizar a concentração de 

2,5 μM de dNTP. 

 

5.1.2 PCR convencional utilizado para amplificação do TSPyV com a 

finalidade de sequenciamento utilizando a metodologia Sanger – “ShortPCR” 

 

 Os primers utilizados para amplificação do genoma completo do vírus para 

sequenciamento na metodologia Sanger foram desenhados para amplificarem 

fragmentos entre 500 e 900 pares de base e com temperaturas de anelamento 

similares entre si. Diante disso, foram todos testados utilizando a temperatura de 

51oC, dNTP a 2,5 μM e a concentração dos primers a 0,2 μM, conforme figura 14, e 

tamanhos identificados conforme tabela 5. 

 

Tabela 5: Tamanho do fragmento gerados com primers (pb – pares de bases) 

utilizados para sequenciamento utilizando a metodologia Sanger. 
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Primer	
Tamanho	

do	
Fragmento	

P1	 670	pb	

P2	 625	pb	

P3	 544	pb	

P4	 855	pb	

P5	 641	pb	

P6	 620	pb	

P7	 534	pb	

P8	 605	pb	

P9	 805	pb	

P10	 575	pb	

	 	

 

 

Figura 14 - Eletroforese em gel de agarose 1,5%, corado com SYBR SafeTM 0,1 

μL/mL das amostras amplificadas por PCR convencional utilizando os primers 

nomeados como “ShortPCR”. O número 1 no gel corresponde ao produto amplificado 
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utilizando o par de primers 1 (P1), o número 2 representa o par de primers 2 (P2) e 

assim sucessivamente até o número 10 (P10); canaleta com a sigla “Neg” 

identificando o controle negativo de cada reação e PM identificando o peso 

molecular. Para esse teste foi utilizada amostra de urina de uma paciente TS 

positiva. 

 

5.1.3 PCR convencional utilizado para amplificação do TSPyV com a 

finalidade de sequenciamento utilizando a metodologia NGS – “LongPCR” 

 

Para padronização da metodologia de PCR convencional utilizando os primers 

nomeados “LongPCR” (P1 e P2), com amostras de sangue, urina e biópsia positiva 

para TSPyV, foram utilizadas as mesmas concentrações e temperatura das demais 

reações, visto que a proporção GC dos primers utilizados são próximas. Porem, 

como os fragmentos gerados são grandes, o tempo de extensão da reação foi 

alterado para 4 minutos, conforme figura 15. 
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Figura 15 – Eletroforese em gel de agarose das reações de PCR qualitativo 

contendo material amplificado de TSPyV utilizando primers denominados 

“LongPCR”, com melhor resultado de temperatura de anelamento dos primers. A 

coluna nomeada como PM significa peso molecular; as 2 colunas inicias P1 e P2 

foram produtos amplificados de amostra de sangue; as 2 colunas seguintes P1 e P2 

foram produtos amplificados de amostra de biópsia; as 2 colunas finais P1 e P2 

foram produtos amplificados de amostra de urina. 

 

5.2 PADRONIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DA CARGA VIRAL DO 

POLIOMAVÍRUS TSPyV EM AMOSTRAS DE URINA ATRAVÉS DA qPCR COM A 

METODOLOGIA DE SYBR GREEN® 

 

5.2.1 Determinação da Concentração de Primers 

 

  Foram consideradas como “ideais” as concentrações de primers de 0,2cμM 

na reação final com 12 µL de mix contendo reagente intercalante SYBR® Green (Life 

Technologies®), 0,2 μM de cada primer, e 5,6cµL de água DEPC. Os parâmetros da 

reação foram de 2 minutos a 50°C, 10 minutos a 95°C, seguidos de 45 ciclos 

(15 segundos a 95°C, 50 segundos a 51°C e 30 segundos a 60°C), e ao final da 

ciclagem foi adicionada a curva de dissociação. A reação foi padronizada utilizando o 

equipamento ABI 7300 (Applied Systems, USA). 
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 Nessas condições, as amostras positivas testadas foram amplificadas (Figura 

16). No teste ainda pudemos observar que na concentração de 0,1 μM, 50% das 

amostras foram positivas, e nos testes de 0,05 μM nenhuma amostra demonstrou 

amplificação. 

 

 

 

Figura 16 - Amplificação de curvas-padrão por técnica de reação em cadeia por 

polimerase quantitativa em tempo real (qPCR) utilizando SyBR. Cada curva 

representa diluições seriadas do plasmídeo (controle positivo) contendo segmento 

específico do TSPyV variando de 1,13E+06 até 1E+03 cópias por microlitro.  
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5.2.2 Adição de enzima Platinum Taq Polimerase na Reação de SYBR 

Green 

 

Objetivando aumentar ainda mais a eficiência do teste utilizando SyBR Green, 

resolvemos adicionar mais enzima Taq DNA polimerase na mistura final. Segundo o 

manual do kit de MasterMix do SYBR® Green (Life Technologies®) um dos 

componentes presentes é a AmpliTaq Gold® DNA Polymerase, que necessita de 

uma ativação prévia de 5-10 min a 95oC. (Disponível em 

http://tools.lifetechnologies.com/content/sfs/manuals/cms_ 042179.pdf). 

Pensando nisso, foi adicionado 1 unidade por amostra a mais de enzima, 

porém da versão Platinum® Taq DNA polimerase (Life Technologies®), que também 

necessita de ativação prévia. 

 Essa alteração no protocolo fez com que a detecção fosse adiantada em 

aproximadamente 1 log (Figura 17). Interessantemente, a melhora ocorreu mesmo 

com a temperatura de extensão abaixo da sugerida para a Taq Platinum (72oC, 

sendo que na reação foi utilizado 60oC). Assim resolvemos incorporar ao protocolo 1 

unidade de Platinum® Taq DNA polimerase por amostra. 
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Figura 17 - Amplificação de curvas-padrão por técnica de reação em cadeia por 

polimerase quantitativa em tempo real (qPCR) utilizando a metodologia SyBR já com 

a adição da enzima Taq Polimerase. Cada curva representa diluições seriadas do 

plasmídeo (controle positivo), variando de 1,13E+06 até 1E+03 cópias por microlitro.  

 

5.2.3 Quantificação e Identificação do cut-off Utilizando Diluições em 

Decaplicata do Plasmídeo na qPCR – Teste de PROBIT. 

 

 Diluições seriadas do plasmídeo, com concentrações que variaram entre 

1,13E+05 a 5E+02 cópias/mL foram utilizadas para gerar curvas-padrão e quantificar 

o genoma do vírus TSPyV em número de cópias (Figura 18). 
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Figura 18 - Amplificação de curvas-padrão por técnica de reação em cadeia por 

polimerase quantitativa em tempo real (qPCR) utilizando SyBR já com a adição da 

enzima Taq Polimerase. Cada curva representa diluições seriadas do plasmídeo 

(controle positivo) contendo segmento específico do TSPyV variando de 1,13E+06 

até 5E+02 cópias por microlitro, determinando o limite inferior de detecção. 

 

 A quantificação do número de cópias do poliomavírus em urina de pacientes 

submetidos a transplante renal foi realizada através do cálculo da média dos valores 

do ciclo threshold (Ct) obtidos para cada amostra clínica e a respectiva “plotagem” 
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destes na regressão linear obtidas a partir das curvas-padrão de cada vírus (Figura 

19). Obteve-se uma regressão com índice de correlação (R2) de 0,997, e Slope de 

0.997, próxima ao ideal. 

 

 

 

Figura 19 - Regressão linear das curvas-padrão do vírus TSPyV. Concentrações das 

diluições do plasmídeo (da esquerda para a direita): 5E+02 cópias/mL, 1E+03 

cópias/mL, 1E+04 cópias/mL, 1E+05 cópias/mL e 1E+06 cópias/mL.  
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 O cut-off do teste (sensibilidade analítica) utilizando a metodologia SYBR 

Green foi de 5E+02 cópias/mL (500 cópias/mL). Foram consideradas negativas ou 

indetectáveis as amostras que não apresentaram amplificação e positivas não-

quantificáveis as amostras que apresentaram amplificação com valor inferior a 

5E+02 cópias/mL. Estas foram ainda repetidas a fim de confirmar esse resultado. 

 

5.2.4 Cálculo da Sensibilidade, Reprodutibilidade e Especificidade das 

Reações de qPCR Utilizando Metodologia SYBR Green 

 

 Conforme demonstrado nas figuras 18 e 19, a sensibilidade analítica ou cut-off 

da técnica de qPCR para o vírus TSPyV foi de aproximadamente 5E+02 cópias/mL. 

De modo a garantir a reprodutibilidade dos resultados, amostras positivas fora da 

curva determinada anteriormente, com cargas virais inferiores a 5E+02 cópias/mL, 

foram consideradas não-quantificáveis ou denominadas positivas não-quantificáveis, 

ou seja, estão abaixo da capacidade de detecção e quantificação do teste – cut-off. 

Por outro lado, concentrações superiores a este valor, após terem sido 

repetidamente testadas, foram consideradas quantificáveis (Tabela 6).  

A reação de qPCR para o vírus TSPyV mostrou alta reprodutibilidade já que 

os valores de desvio-padrão obtidos a partir de “decaplicatas” do plasmídeo foram 

próximas a 5E+02 cópias/mL em 6 de 10 amostras testadas. 

 

Tabela 6: Determinação do cut-off da reação de PCR em tempo real para TSPyV 
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através de diluições seriadas do plasmídeo, testadas em “decaplicatas” utilizando 

SyBR. Cópias por reação medidas em cp/mL. 

 

Nº cp/mL 

curva 

1 

Ct 

curva 

 2 

Ct 

curva 

 3 

Ct 

curva 

 4 

Ct 

curva 

 5 

Ct 

curva 

 6 

Ct 

curva 

 7 

Ct 

curva 

 8 

Ct 

curva 

 9 

Ct 

curva  

10 

   

Média 

1E+04 pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos 10 

1E+03 pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos 10 

5E+02 neg pos neg neg pos pos neg pos pos pos 6 

1E+02 neg neg neg pos neg pos neg neg neg neg 2 

negativo neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg 0 

 

 Para determinar a especificidade das reações de qPCR, vinte amostras de 

sangue e vinte amostras de urina sabidamente positivas para os vírus MCPyV (4 

amostras de cada material), JCPyV e BKPyV (8 amostras de cada material, 

respectivamente) foram testadas, utilizando a metodologia da reação de qPCR para 

TSPyV e nenhuma das amostras foi positiva. 

 Para garantir a qualidade e fiel padronização do teste, foi realizado o teste de 

reprodutibilidade ou interteste, teste o qual as amostras sabidamente quantificadas 

são testadas por outro operador, em outro local físico, e outros reagentes (exceto 

primers) e os resultados precisam ser exatamente os mesmos. Foram realizados 

testes de reprodutibilidade com três pontos da curva (1,13E+07; 1,13E+05 e 
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1,13E+03 cópias/mL) por outro operador em datas distantes da padronização e os 

resultados se mantiveram os mesmos. 

 

5.3 PADRONIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DA CARGA VIRAL DO 

POLIOMAVÍRUS TSPyV EM AMOSTRAS DE URINA ATRAVÉS DA qPCR COM 

SONDAS DE HIDRÓLISE TAQMAN 

 

5.3.1 Determinação da Concentração de Primers 

 

 Assim como os demais testes, a concentração de primers que se mostrou 

mais eficaz para utilização no teste foi a de 0,2 μM. A reação final foi preparada com 

12,5 µL de MasterMix, 1,0 µL de cada primer, 1,0 µL de sonda e 5,1 µL de água 

DEPC. Os parâmetros da reação foram os default dos próprios equipamentos 

utilizados para padronização, porém a temperatura de anelamento e extensão foi de 

58oC. 

 No teste, houve amplificação em 100% das amostras. Ainda pudemos 

observar que na concentração de 0,1 μM, 75% das amostras foram positivas, e nos 

testes de 0,05 μM 25% das amostras produziram amplificação. 

 

5.3.2 Quantificação e Identificação do cut-off Utilizando Diluições em 

Decaplicata do Plasmídeo Através da qPCR – Teste de PROBIT. 
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 Diluições seriadas do plasmídeo, com concentrações que variaram entre 

1,13E+10 a 1,13E+02 cópias/mL, foram utilizadas para gerar curvas-padrão e 

quantificar o TSPyV (Figura 20).  

 

 

 

Figura 20 - Amplificação de curvas-padrão por técnica de reação em cadeia por 

polimerase quantitativa em tempo real (qPCR). Cada curva representa diluições 

seriadas do plasmídeo (controle positivo) contendo segmento específico do TSPyV 

feitas em ”decaplicatas” variando de 1,13E+10 até 1,13E+02 cópias/mL.  
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 A quantificação do número de cópias do Poliomavírus em amostras de urina 

foi realizada através do cálculo da média dos valores do ciclo threshold (Ct) obtidos 

para cada amostra e a respectiva “plotagem” destes na regressão linear obtidas a 

partir da curva padrão (Figura 21). Obteve-se uma regressão linear com um índice 

de correlação de 0,999. 

 

 

 

Figura 21 - Regressão linear das curvas-padrão do vírus TSPyV. Concentrações das 

diluições do plasmídeo (da esquerda para a direita), variando de 1,13E+10 até 

1,13E+02 cópias/mL. 
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5.3.3 Cálculo da Sensibilidade, Reprodutibilidade e Especificidade das 

Reações de qPCR Utilizando Metodologia TAQMAN 

 

 Conforme demonstrado nas figuras 20 e 21, a sensibilidade analítica cut-off da 

técnica de qPCR para o TSPyV foi de 1.13E+02 cópias/mL (113 cópias/mL), com 

intervalo de confiança maior que 70%. De modo a garantir a reprodutibilidade dos 

resultados, cargas virais inferiores a 1.13E+02 cópias/mL foram consideradas não-

quantificáveis, ou seja, estão abaixo da capacidade de detecção e quantificação do 

teste – cut-off, apesar de conseguir detectar 1.13E+02 cópias/ mL no teste de Probit.  

Concentrações superiores a este valor, após terem sido repetidamente 

testadas, foram consideradas quantificáveis (Tabela 7) até o valor de 1,13E+11.  

 

Tabela 7: Determinação do cut-off da reação de PCR em tempo real para TSPyV 

através de diluições seriadas do plasmídeo, testadas em “decaplicatas” utilizando a 

metodologia TaqMan. Cópias por reação medidas em cp/mL. 

 

Nº cp/mL 

curva 

1 

Ct 

curva 

 2 

Ct 

curva 

 3 

Ct 

curva 

 4 

Ct 

curva 

 5 

Ct 

curva 

 6 

Ct 

curva 

 7 

Ct 

curva 

 8 

Ct 

curva 

 9 

Ct 

curva  

10 

   

Média 

1,13E+04 pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos 10 

1,13E+03 pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos 10 
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1,13E+02 pos pos neg neg pos pos pos pos pos neg 7 

5,65E+01 neg pos neg neg neg neg pos neg pos neg 3 

negativo neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg 0 

 

A reação de qPCR para o TSPyV mostrou elevada reprodutibilidade, visto que 

os valores dos desvios-padrão obtidos na “decaplicata" das diluições do plasmídeo 

foram superiores a 100 cópias em 7 amostras. 

 Foram realizados testes de reprodutibilidade com três pontos da curva 

(1,13E+07; 1,13E+05 e 1,13E+03 cópias/mL) por outro operador, com outro 

equipamento em datas distintas e os resultados se mantiveram os mais próximos 

possíveis. 

 Para determinar a especificidade das reações de qPCR, vinte amostras de 

sangue e vinte amostras de urina sabidamente positivas para os vírus MCPyV (4 

amostras de cada material), JCPyV e BKPyV (8 amostras de cada material, 

respectivamente) foram testadas, utilizando a metodologia da reação de qPCR para 

TSPyV e nenhuma das amostras foi positiva. 

 

5.4 DETERMINAÇÃO DA FREQUÊNCIA E CARGA VIRAL DO POLIOMAVÍRUS 

TS EM AMOSTRAS DE SANGUE E URINA DE INDIVÍDUOS 

IMUNOCOMPROMETIDOS E IMUNOCOMPETENTES. 
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 Amostras de sangue e urina de 71 pacientes submetidos a transplante 

de rim e 71 indivíduos saudáveis foram testadas utilizando a metodologia TaqMan®, 

totalizando 426 amostras de urina (3 por indivíduo de cada grupo) e 142 amostras de 

sangue (1 por indivíduo de cada grupo).  

 A mediana de idade entre os participantes foi de 38 anos (range - 19-66 

anos). Analisando as faixas etárias dos participantes imunocomprometidos, dos 71 

indivíduos participantes do estudo, 20 (28,2%) tinham entre 18 e 35 anos, 21 

(29,6%) tinham entre 36 e 50 anos e 30 (42,2%) são maiores de 51 anos. Já entre os 

indivíduos saudáveis, 49 (69%) tinham entre 18 e 35 anos, 12 (16,9%) tinham entre 

36 e 50 anos e 10 (14,1%) tinham mais de 51 anos.  

Dos 142 indivíduos imunocomprometidos e saudáveis avaliados, 35 (49,3%) e 

54 (76%) eram do sexo feminino, respectivamente. 

Nenhum indivíduo saudável estava tomando qualquer medicamento que 

pudesse influenciar a excreção viral urinária, e nenhuma das mulheres estava 

grávida durante o período de estudo. 

Levando em consideração a presença de TSPyV em pelo menos uma 

amostra (sangue inicial ou urina), a incidência de TSPyV em indivíduos 

imunocomprometidos foi de 41 (57,7%) e apenas 1(1,4%) indivíduo saudável. 

Não houve diferença em relação a presença do vírus entre gêneros [homens 

(43,9%) e mulheres (56,1%)], idade e etnia entre os indivíduos imunocomprometidos 

positivos para TSPyV. Oito indivíduos imunocomprometidos (19,5%) apresentaram 

excreção de TSPyV em 2 coletas (Tabela 8). 
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A carga viral dos indivíduos positivos variou entre 8.5E+1 até 2E+2 cópias / 

mLexceto no paciente TSV_13 (paciente inicial do estudo), único que desenvolveu a 

doença TS, que variou entre 1.13E+8 até 5.8E+11 cópias / mL. 

 

Tabela 8: Indivíduos imunocomprometidos positivos para virúria de TSPyV, 

classificados por idade, gênero e etnia, conforme coletas de sangue e urinas; Em 

gênero: M – Masculino, F – Feminino; Em etnia: C – Caucasiano, M – Mulato, N – 

Negro. Em destaque, 8 indivíduos que apresentaram mais de uma coleta positiva 

para TSPyV no estudo. 

 

Indivíduo 
Idade Sexo Etnia Sangue	+	

1	Col.	
Urina	+	

2	Col.	
Urina	+	

3	Col.	
Urina	+	

Total	Col.	
Urina	+	

1 43 F M 
 

+ 
 

		 1	
2 34 M C 

 
+ 

 
  1	

3 21 M N 
 

+ +   2	
4 51 F C 

 
  

 
+ 1	

5 40 M C +   
 

  1	
6 68 M C + + 

 
  1	

7 38 M M 
 

  
 

+ 1	
8 43 M C 

 
  

 
+ 1	

9 29 M M + + 
 

+ 2	
10 66 F C 

 
  + + 2	

11 27 F M 
 

  +   1	
12 54 F C +   

 
+ 1	

13 72 F C 
 

+ +   2	
14 35 F M 

 
  

 
+ 1	

15 29 F C +   
 

  1	
16 33 F M +   

 
+ 1	

17 53 F C +   
 

  1	
18 30 M C 

 
+ 

 
  1	

19 18 F C 
 

  +   1	
20 61 F C 

 
+ 

 
  1	

21 54 F C 
 

  +   1	
22 44 F M 

 
+ 

 
  1	
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23 48 M C 
 

+ 
 

+ 2	
24 48 F M +   

 
+ 1	

25 51 M C 
 

  
 

+ 1	
26 32 M C 

 
+ 

 
  1	

27 61 F C 
 

  +   1	
28 32 M C +   

 
  1	

29 50 F N 
 

+ 
 

  1	
30 29 F C +   

 
  1	

31 29 F C 
 

  
 

+ 1	
32 29 M M + + 

 
  1	

33 60 F C + + 
 

+ 2	
34 54 M C 

 
  +   1	

35 35 M C 
 

+ +   2	
36 48 M C 

 
  +   1	

37 45 F C 
 

  
 

+ 1	
38 61 M C 

 
+ 

 
  1	

39 47 F N +   + + 2 
40 62 F C +   +   1	
41 48 M C 

 
  

 
+ 1	

 

 Em relação a presença do TSPyV no sangue: nenhum indivíduo saudável 

apresentou viremia (amostra de sangue total), e entre os indivíduos submetidos ao 

transplante de rim, 12,2% (5 indivíduos) foram positivos para TSPyV. Não houve 

diferença relevante entre os indivíduos considerando grupos de idade, sexo e etnia 

(tabela 9). 

 

Tabela 9. Indivíduos submetidos a transplante renal virêmicos para TSPyV.  

Indivíduo	 Sexo	 Etnia	 Idade	
A	 M	 Caucasiano		 40	
B	 F	 Caucasiano		 29	
C	 F	 Caucasiano		 53	
D	 M	 Caucasiano		 32	
E	 F	 Caucasiano		 29	
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5.5 DETERMINAÇÃO DA PRESENÇA DE TSPyV EM AMOSTRAS DE ÁGUA  

 

Dentre as 52 amostras de água coletadas entre Março de 2015 e Março 2016 

em 4 diferentes pontos ao longo do arroio Belo, na região de Caxias do Sul – RS, 

testadas para TSPyV, nenhuma apresentou positividade tanto na qPCR quanto na 

PCR convencional. 

 

5.6 DETERMINAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE TSPyV EM AMOSTRAS DE URINA, 

LEITE MATERNO E SALIVA E AVALIAÇÃO DA POSSÍVEL TRANSMISSÃO 

VERTICAL DO VÍRUS. 

 

Foram investigados noventa e cinco pares de amostras de mãe, incluindo uma 

amostra/indivíduo de leite e urina em conjunto com a saliva dos respectivos bebês 

(total de 285 amostras) para a presença de TSPyV. 

Dez de noventa e cinco amostras de leite materno testadas (10,5%) foram 

positivas para TSPyV; e entre as 95 urinas testadas, 2 (2,1%) foram positivas para 

TSPyV.  Não foi detectado TSPyV na saliva de nenhum recém-nascido. Ainda, não 

houve correlação entre as amostras que foram positivas para leite e as que foram 

positivas para urina (mesmo indivíduo excretando vírus por 2 vias diferentes). 

 

5.7 SEQUENCIAMENTO DO GENOMA E CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR   
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 Após a amplificação do genoma completo utilizando as metodologias 

padronizadas, os amplicons curtos (“ShortPCR”) foram sequenciados pelo método 

de Sanger utilizando o equipamento ABI Prism 3100 (Applied® Biosystems 

Incorporation, Foster City, CA), e os produtos obtidos a partir dos primers 

denominados “LongPCR” foram sequenciados na plataforma NGS Ion Torrent 

PGM™ (Thermo Fisher®), de acordo com as instruções do fabricante. Todas as 

amostras sequenciadas possuíam carga viral acima de 1.0E+3 cópias e valores 

abaixo disso, apesar de serem quantificáveis, a reação de sequenciamento não foi 

satisfatória. 

Em ambos os casos, a montagem do genoma foi realizada no software CLC 

v6 (CLC Bio, Qiagen). Para esta análise, utilizamos como referência a sequência do 

genoma viral presente em biópsia do mesmo paciente previamente obtida por 

sequenciamento do tipo Direct Seq (Genbank id. KM007161). Três amostras de 

sangue e urina coletadas em diferentes momentos da mesma paciente foram 

utilizadas para a padronização das metodologias de sequenciamento de amplicon 

por Sanger e NGS. 

As amostras sequenciadas da paciente TSV_01 foram depositadas no banco 

de dados público de sequências GenBank com as identificações - KX249740 e 

KX249741 (amostras de sangue coletadas em Fevereiro e em Abril, 

respectivamente) utilizando a metodologia NGS; e KX249742 (amostra de sangue 

coletada em Abril) e KX249743 (Amostra de urina coletada em Abril) utilizando a 

metodologia Sanger. 
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Diante das sequências obtidas através dos sequenciamentos pelas 

plataformas Sanger e NGS (Ion Torrent), análises filogenéticas utilizando modelos de 

substituição adequados a cada conjunto de sequências foram analisados. Para isso, 

utilizamos o algoritmo do PhyML presente no pacote SeaView, com bootstrap de 

1000. O modelo de substituição adequado para a árvore de genoma completo foi 

HKY+I e para as árvores com genoma parciais de AgT e VP1 o modelo F81+I, 

conforme figuras 22-25. Foram utilizadas para análise comparativa e montagem das 

árvores sequências referência disponíveis no GenBank. Foi sugerida recentemente 

classificação do TSPyV em três genótipos, de acordo com filogenia reconstruída a 

partir de genoma completo. Na reconstrução onde incluímos duas sequências de 

genoma completo de vírus brasileiros, destacamos os genótipos já descritos e os 

sugeridos no presente trabalho. 
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Figura 22 - Árvore filogenética de máxima verossimilhança do genoma completo do 

TSPyV, utilizando o modelo de substituição nucleotídica HKY+I. As amostras do 

estudo estão em vermelho e em preto as demais amostras de sequências de 

referência obtidas no GenBank. Os valores de bootstrap estão expressos em 

porcentagem por 1000 réplicas. Ao lado dos ramos, os genótipos I, II e III segundo 

classificação de Kazem et al (2016), e os sugeridos genótipos IV e V para as 

sequências brasileiras. 

 

	

 

 

 

TS	I 

TS	II 

TS	III 

TS	IV 

TS	V 
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Figura 23 - Árvore filogenética de máxima verossimilhança do fragmento do Antígeno 

T Grande (LTAg) do nucleotídeo de posição 2735 ate 3689 do TSPyV, utilizando o 

primers “ShortPCR” P7 e P8, utilizando o modelo de substituição nucleotídica F81+I. 

As amostras do estudo estão em vermelho e em preto as demais amostras são 

sequências de referência obtidas no GenBank. Os valores de bootstrap estão 

expressos em porcentagem por 1000 réplicas. 
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Figura 24 - Árvore filogenética de máxima verossimilhança do fragmento do Antígeno 

T Grande (LTAg) do nucleotídeo de posição 3665 (primer reverse P1) até 4357 

(primer reverse P2) do TSPyV, utilizando o modelo de substituição nucleotídica 

F81+I. As amostras do estudo estão em vermelho e em preto as demais amostras 

são sequências de referência obtidas no GenBank. Os valores de bootstrap estão 

expressos em porcentagem por 1000 réplicas.  
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Figura 25 - Árvore filogenética de máxima verossimilhança dos fragmentos do 

Antígeno T Grande (LTAg) juntos na mesma análise, denominado como 

“Concatenado”, utilizando o modelo de substituição nucleotídica F81+I. As amostras 

do estudo estão em vermelho e em preto as demais amostras são sequências de 

referência obtidas no GenBank. Os valores de bootstrap estão expressos em 

porcentagem por 1000 réplicas. 

 

 Uma análise mais detalhada do alinhamento das sequências mostra que os 

agrupamentos das amostras sequenciadas nesse estudo se dá por conta de alguns 
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nucleotídeos diferentes ao longo da sequência, como por exemplo as posições 5302, 

5359 e 5392 (Figura 26). Importante, a contagem de nucleotídeos discrepantes entre 

a sequência brasileira (TSV_denovo) e as demais revelou ao menos 30 diferenças. 

Uma contagem de nucleotídeos discrepantes entre a sequência completa do vírus do 

paciente 13 (TSV_13) revelou menos diferenças – cerca de 20-23 em relação as 

demais. Portanto, nucleotídeos discrepantes em número suficiente (de acordo com 

classificação de Kazem 90) são suficientes para classificar as sequências brasileiras 

em dois novos genótipos.  
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Figura 26 - Análise e comparação do fragmento da região de controle não codificante 

das sequências completas do TSPyV obtidas nas amostras desse estudo 

comparadas com algumas referências obtidas no GenBank, onde as sequências 

“TSVAMPLICONOK” e “TSV_denovo” foram obtidas através do sequenciamento do 

genoma completo do TSPyV pelas metodologias Sanger e NGS respectivamente. 

 

5.8 ISOLAMENTO DO POLIOMAVIRUS TSPyV EM DIFERENTES LINHAGENS 

CELULARES. 

 

5.8.1 Protocolo Utilizado no Laboratório de Virologia. 

 

 Após 5 dias da inoculação nas células escolhidas, foi observado um 

crescimento atípico das células HF4 e Vero. Essas garrafas com células inoculadas 

foram repicadas a cada 7 dias para manter o inócuo do vírus, e assim, observando 

cada vez mais as possíveis alterações causadas nas células. 

 Das 4 linhagens testadas, a célula HF4 foi a que mais apresentou alterações 

no tapete celular formado, e a que menos apresentou foi a MK2. Diante disso, após 

15 dias de inoculação, uma garrafa foi tratada com tripsina para que as células da 

monocamada fossem descoladas e a mesma foi centrifugada. O pellet formado foi 

ressuspenso em uma solução própria para o procedimento de microscopia 

eletrônica, identificando assim o vírus isolado (Figuras 27 e 28). 

 



 98 

 

 

Figura 27 – Poliomavirus Humano TSPyV presente em cultura de células HF4, 

destacado com a seta identificando o vírus na imagem 

 

5.8.2 Protocolo Utilizando no Laboratório de Oncovirologia do ICB – USP. 

  

 As garrafas contendo as células selecionadas para esse estudo e inoculadas 

com TSPyV foram repicadas a cada 7 dias. Foi determinado pelos colaboradores 

desse estudo como célula susceptível ao vírus a que apresentasse efeito citopático 

até a 4 passagem. Após a segunda passagem, foi observado o início de um provável 

efeito citopático somente na linhagem VERO, porém, continuou-se o 

acompanhamento de todas as linhagens por mais 4 passagens com o objetivo de 

verificar um possível efeito futuro. 

Estas alterações de efeito citopático são decorrentes da inibição da síntese de 

ácidos nucleicos e proteínas, da fusão entre as células, alterando assim a 

permeabilidade celular 139. 
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Após 4 passagens consecutivas, a única linhagem que aparentemente 

apresentou efeito foi a VERO (Figura 29), confirmando a presença do vírus por 

qPCR. 

 

 

 

Figura 28 – Monocamada de células VERO antes da inoculação viral (esquerda) e 

após 4 passagem a partir da inoculação viral (direita), onde é possível notar sinais de 

um possível efeito citopático.  
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6. DISCUSSÃO 

 

Este estudo teve como principal finalidade elucidar questões sobre o 

Poliomavirus TS que ainda estavam obscuras para a comunidade científica, como 

por exemplo a presença do vírus em amostras de sangue e a incidência e o perfil de 

excreção em indivíduos imunocompetentes e imunocomprometidos (artigo 4, na lista 

de artigos). Além disso, um novo PCR quantitativo com alta sensibilidade e 

especificidade foi desenvolvido e por fim, foi demonstrado que o diagnóstico para TS 

pode ser feito através de metagenômica por DirectSec diretamente de amostras de 

biópsias de pele (artigo 2, da lista de artigos).  

Com o objetivo de esclarecer estes pontos e dado a falta de informações 

sobre esse vírus, a principal ferramenta do estudo foi a padronização de técnicas 

moleculares (PCR convencional e qPCR) para detecção do TSPyV em diferentes 

amostras biológicas e posterior sequenciamento dos vírus encontrados (Artigo 2, da 

lista de artigos). 

Neste estudo, apresentamos pela primeira vez a viremia do TSPyV (presença 

de DNA viral em amostra de sangue total) em pacientes imunossuprimidos que não 

desenvolveram TS, (Artigo 4, na lista de artigos). Isso foi particularmente importante 

pois até então o DNA do TSPyV nunca havia sido amplificado a partir de amostras 

de sangue 140, 141, nem mesmo em pacientes com doença avançada 36, 114, 122, 142. 

O teste descrito aqui pode representar um ganho na detecção de TSPyV no 

sangue, urina e material de biópsia e, virtualmente, em outras amostras biológicas, 

embora a validação em outros materiais ainda seja necessária. 

A frequência de TSPyV em amostras de sangue total encontrada foi 

relativamente expressiva entre amostras clínicas de indivíduos imunocomprometidos 
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(aproximadamente 12%), contrastando com o resultado em indivíduos saudáveis, 

onde não foi encontrada nenhuma amostra positiva para o vírus nas amostras de 

sangue. Em comparação aos demais vírus da mesma família, esse valor é 

discrepante aos demais Poliomavirus, visto que encontramos na literatura taxas de 

viremia 10 a 30% em indivíduos sadios 143-145. Ainda, em indivíduos 

imunocomprometidos submetidos ao transplante renal e indivíduos soropositivos 

para HIV, dependendo da faixa etária varia de aproximadamente 30%, podendo 

chegar a 90% 146-150. 

Embora possa representar um progresso no diagnóstico de TS, mais testes 

podem e devem ser desenvolvidos com o objetivo de otimizar o cut-off, assim como 

ocorre com outros poliomavirus onde o cut-off dos testes pode chegar a 3 cópias/mL 

ou menos 151.  

A relação entre imunossupressão, reativação viral e desenvolvimento de TS 

não está clara até agora. Ainda que a doença TS ocorra apenas em pacientes 

gravemente imunocomprometidos, a presença de TSPyV entre indivíduos que 

desenvolveram TS e amostras de pacientes imunodeprimidos não-TS é sugestiva de 

infecção subclínica latente.  

Alta frequência de excreção urinária de TSPyV foi encontrada entre os 

indivíduos imunossuprimidos avaliados no presente estudo, sendo similares a outros 

Poliomavírus como JCPyV (variando de 20 a 50%) 116, 152, 153.  Entre os indivíduos 

avaliados, 57,7% dos imunocomprometidos e 1,4% dos imunocompetentes foram 

positivos para TSPyV em pelo menos uma amostra de urina, concordando com as 

altas prevalências de excreção dos Poliomavírus JCPyV e BKPyV descritas no Brasil 

em indivíduos não-sadios, independente da faixa-etária, variando de 50-80% 147, 153-

155.  
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Esta taxa é muito maior que a observada em um estudo anterior do nosso 

grupo, com outra casuística que apresentou viremia de quase 30% de TSPyV (artigo 

4 da lista de artigos). 

Não houve diferença entre os pacientes deste estudo quando foi analisada 

taxa de excreção versus idade, diferentemente dos outros vírus desta família, que 

apresentam uma menor excreção em jovens adultos, aumentando em indivíduos 

idosos 116-119, 152. 

Os Poliomavírus são frequentemente detectados em indivíduos saudáveis 156-

158 e a excreção urinária é frequente em crianças e adultos 147, 157, 159-162. Além da 

excreção na urina, os Poliomavírus também são excretados em fezes de crianças e 

adultos e o Poliomavirus BK é o mais frequente em crianças pequenas 163, 164.  

Embora existam muitas informações na literatura sobre as vias de excreção 

desses vírus, existem poucos estudos que exploram a transmissão. Por exemplo, 

sabemos que vírus como Papilomavírus humano, HIV, Citomegalovírus, HTLV, Zika, 

Dengue e Chikungunya já foram detectados no leite materno 165-167, e a transmissão 

de alguns deles é possível por essa via.  Entretanto, a pesquisa de poliomavirus 

nesse material biológico é negligenciada. Diante disso, encontrar TSPyV no leite 

materno pode sugerir uma possível rota de infecção 166, 168-170. De fato, a presença 

de poliomavírus JCPyV, MCPyV, HPyV6 e 7 em tecidos de tumor de mama já foi 

relatada, abrindo a possibilidade de sua presença também no leite materno 171, 172. 

No entanto, a positividade desses vírus parece ser muito menor do que a observada 

para HPV e Herpesvírus no tecido mamário 172. 

No presente estudo, ao pesquisar pares mães/bebês, o TSPyV foi detectado 

em 10% das amostras de leite materno, mas não foi encontrado na saliva de recém-

nascidos destas mães. A ausência do vírus na saliva não significa que o TSPyV não 
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possa ser transmitido por amamentação, uma vez que apenas uma amostra de 

saliva foi coletada de cada recém-nascido. Jeffers e colaboradores 173 relataram 

BKPyV na saliva e demonstraram que as glândulas salivares humanas podem ser 

infectadas produtivamente com BKPyV, sugerindo que este pode constituir um 

reservatório importante para este vírus.  

Outros grupos demonstraram com sucesso a presença de Poliomavírus na 

saliva de adultos saudáveis e receptores de transplante renal 150, 173, 174. Os 

Poliomavírus também foram detectados na saliva de crianças, sendo 28,3% HIV-

positivas de 6 a 13 anos e em 10% de crianças imunocompetentes de 7 a 12 anos 

149. Analisando em conjunto os resultados das diferentes coortes, demonstramos que 

TSPyV foi mais frequente no leite materno em relação a urina de imunocompetentes, 

sustentando que as rotas utilizadas para a transmissão podem ser diferentes entre 

os vírus da família Polyomaviridae. 

Ainda sobre possíveis rotas de infecção, a presença de HPyVs em águas 

residuais e outros ambientes de água em todo o mundo é frequente, aumentando a 

possibilidade de transmissão hídrica 175-178. 

Vários vírus são excretados em resíduos humanos e animais e são 

classificados como tendo um impacto na saúde de moderado a alto 179. O contato 

direto com a eliminação de resíduos humanos nos ambientes naturais como os 

escoamentos agrícolas, urbanos e pecuários em/ou perto desses pontos de coleta, 

explicariam a contaminação do meio com os Poliomavirus. 

Até o presente momento, não há estudos sobre TSPyV que monitoraram 

indivíduos imunocompetentes e imunocomprometidos coletando amostras ao longo 

do tempo. Diante dos resultados das 3 coletas de cada indivíduo, 19,5% (8/41) 

apresentaram excreção de TSPyV em 2 amostras e nenhum indivíduo apresentou as 
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3 amostras positivas, sugerindo que o perfil de excreção deste vírus não é continuo. 

Observando trabalhos sobre a excreção de outros Poliomavírus, o padrão de 

excreção de amostras sequenciais testadas durante um longo período de 

seguimento é geralmente esporádico ou intermitente 156, 180, 181. 

Diferentemente dos achados descritos nesse trabalho, vários grupos 

mostraram alta prevalência de HPyVs em amostras de água de esgoto e outros 

ambientes em todo o mundo, uma vez que esses vírus são muito resistentes ao 

longo do tempo e também ao tratamento de água com baixo pH 178, 182, 183. 

Recentemente, descreveu-se a presença de JCPyV e BKPyV em amostras de 

água de um afluente na região no Sul do país 184, próxima ao local onde foram 

realizadas as coletas das amostras utilizadas nesse estudo. Portanto, além dos vírus 

dessa família circularem neste ambiente e, embora todos eles possam fazer parte do 

viroma humano, nenhuma amostra positiva para TSPyV foi encontrada. A título de 

informação, dizer que nosso grupo também buscou outros poliomavirus nesse 

mesmo material e encontrou JCPyV e BKPyV em mais da metade das amostras 

(Urbano e colaboradores, em revisão 109). 

Outros estudos com amostras de rios localizados na área do Mediterrâneo em 

Barcelona (Espanha) e Rio de Janeiro (Brasil), que recebem esgoto doméstico de 

áreas urbanizadas, também foram objeto de análise por outros grupos, revelando 

100% de positividade para JCPyV 185. A presença do vírus JCPyV na água da região 

metropolitana de Berlim também foi demonstrada pelo mesmo grupo e concorda que 

JCPyV é o poliomavírus mais prevalente em ambientes naturais, possivelmente 

devido à contaminação com resíduos humanos. Até a presente data nenhum estudo 

havia procurado o TSPyV em suas casuísticas. 
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Apesar de as rotas fecal-oral e hídricas para a infecção por poliomavírus 

serem bem aceitas, dois recentes estudos sugerem que, para o TSPyV ao menos, a 

via respiratória pode ser mais importante 45, 186. 

Além dos estudos sobre transmissão e prevalência, fez parte do objetivo deste 

estudo padronizar métodos de amplificação e sequenciamento do TSPyV. Diante das 

amplificações obtidas com os métodos padronizados, estudos epidemiológicos e 

filogenéticos serão possíveis utilizando conjuntos de primers e métodos 

automatizados de sequenciamento como NGS. O método de pré-amplificação por 

PCR convencional pode ser virtualmente usado em qualquer plataforma de 

sequenciamento, e, usando o sistema de codificação de barras nas plataformas de 

nova geração, várias amostras podem ser sequenciadas ao mesmo tempo.  

Além disso, a metodologia que emprega a amplificação de fragmentos 

menores (“ShortPCR” nesse trabalho) representa uma boa opção para essas 

plataformas em que a geração de dados é menor (ou seja, Sanger; Ion Torrent; 

Roche 454 Jr), diferentemente da metodologia com fragmentos maiores (“LongPCR”) 

ou sequenciamento direto da amostra bruta que utiliza plataformas de alto 

rendimento como Illumina ou Ion Proton. 

Observando as amostras sequenciadas através da reconstrução da árvore de 

genoma completo, podemos observar que uma das amostras do Brasil se localiza 

em um cluster diferente dos clusters formados pelas referencias, sugerindo assim um 

novo genótipo ou subgrupo além dos já descritos por Kazem e colaboradores 187. No 

referido trabalho, apenas 13 amostras foram usadas para classificar TSPyV em 

genótipos (I, II e III) e os vírus isolados no Brasil 109, 115, Holanda 36 e Japão 188 não 

foram incluídos nesta análise.  
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Ainda analisando o trabalho de Kazem 187, ele descreve que os referidos 

genótipos se diferenciam entre si por 7-13 nucleotídeos, dependendo da sequência 

em questão. A sequência do vírus mais distante na análise de Kazem 187 possui até 

20 nucleotídeos distintos das demais sequências. Seguindo esse raciocínio, 

portanto, as sequências brasileiras caracterizam sim um novo genótipo, uma vez que 

se diferenciam das demais em aproximadamente 30 e 23 nucleotídeos (TSV_1 e 

TSV_13 respectivamente).  

Comparando as reconstruções das sequências específicas de AgT, tanto as 

árvores com as sequências fragmentadas quanto a análise concatenada, podemos 

observar que as amostras se agruparam de forma diferente, exceto pela amostra 

TSV_13, que em quase todos os casos está em um cluster separado das demais 

amostras do Brasil, novamente apontando para a existência de um possível novo 

genótipo ou subgrupo circulante, além do já sugerido anteriormente formado pelas 

demais amostras do Brasil. Nota-se porém, que a localização da amostra do 

paciente 13 (TSV_13) fica claramente questionável na reconstrução feita usando o 

Antígeno T Grande (LTAg) - posição 2735 a 3689 (Figura 23 do item Resultados). 

Nessa árvore, a sequência do TSV_13 está idêntica aos vírus analisados na 

Austrália. Entretanto, sabemos pelas demais reconstruções, inclusive a que 

utilizamos o genoma completo, que é irreal assumir que a sequência TSV_13 é 

idêntica ao vírus Australiano. Como mencionado nos resultados, o TSV_13 difere em 

cerca de 20-23 nucleotídeos das demais sequências de referência; entretanto, as 

regiões variáveis das demais amostras brasileiras são mais frequentes e distintas em 

relação ao TSV_13. Por isso, talvez as árvores das diferentes regiões parecem ser 

mais consistentes para as amostras brasileiras que formam um grupo único, do que 

para o vírus do indivíduo 13. 
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Diante dos dados gerados pelas diferentes reconstruções das árvores 

filogenéticas, podemos concluir que o TSPyV não pode ser classificado utilizando 

somente um fragmento viral, diferente do que ocorre para JCPyV e o BKPyV que são 

genotipados utilizando somente a proteína de membrana VP1 189-191. O TSPyV 

possui regiões extremamente conservadas entre diferentes linhagens que, se usadas 

de maneira restrita para classificação, irá certamente resultar em erros. 

De fato, um estudo publicado por Buck e colaboradores 192 mostrou diferentes 

análises filogenéticas com sequências das proteínas VP1, VP2, VP3, AgT e Agt, 

demonstrando que para uma maior precisão taxonómica e determinação genotípica 

dos poliomavirus, a melhor forma seria analisando o genoma completo do mesmo. 

Os resultados descritos nesta tese são inovadores, visto que existem poucos 

dados publicados sobre esse vírus. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Nesse trabalho foi observado que as reações de PCR e qPCR, padronizadas 

para detecção de DNA de TSPyV em diferentes materiais como sangue, urina e até 

amostras de água da natureza são específicas e bem sensíveis.  

Os métodos moleculares aqui descritos permitem o sequenciamento do 

genoma completo de TSPyV em todas as plataformas existentes, podendo 

efetivamente contribuir para o acúmulo de informações sobre a diversidade genética 

deste Poliomavirus 

Levando em consideração a presença de TSPyV em pelo menos uma 

amostra (sangue ou urina), a prevalência geral do vírus foi relativamente alta, 57,7%, 

sugerindo que o vírus é comumente encontrado em indivíduos imunocomprometidos, 

porém, apenas 1,4% dos indivíduos sadios do estudo excretaram o vírus. 

O estudo aponta que não há diferença entre os indivíduos positivos quando 

comparado o sexo, etnia e idade dos mesmos. 

Não foi encontrado vírus nas amostras de água, porém, além da detecção no 

sangue e urina, foi identificada a presença do vírus em amostras de leite materno, 

sugerindo assim uma possível rota de transmissão via aleitamento materno.  

As análises filogenéticas realizadas a partir de diferentes regiões gênicas bem 

como o genoma completo, indicam que o genoma do TSPyV possui diferentes graus 

de conservação/diversidade, sendo mais confiável, portanto sua classificação 

através do genoma completo. 

O sequenciamento de genoma completo de vírus detectados em dois 

indivíduos (TSV_01 e TSV_13) permite dizer que no Brasil existem dois novos 
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genótipos circulantes (TS IV e TS V), que não foram encontrados em outras regiões 

geográficas. 

Apesar do vírus mostrar um potencial causador de dano nas culturas 

celulares, mais estudos precisam r=ser realizados acompanhando as linhagens por 

mais tempo afim de concluir qual é mais suscetível aos danos causados pelo vírus. 
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9. ANEXOS 

	 	

 9.1 – Aprovação do projeto de pesquisa intitulado “Detecção e 

caracterização molecular dos novos poliomavírus humanos em amostras 

biológicas provenientes de indivíduos submetidos a imunossupressão” sob o 

protocolo número 513.805 de 2013. 
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 9.2 – Aprovação do projeto de pesquisa intitulado “Prevalência, 

caracterização genotípica e determinação da dinâmica de excreção do 

Poliomavirus humano BK em amostras de urina de indivíduos saudáveis” sob 

o protocolo número 0032/11 de 2011, o qual foi utilizado as amostras de urina 

de indivíduos sadios para esse estudo. 
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 9.3 – Aprovação do projeto de pesquisa intitulado “Determinação da 

prevalência e caracterização molecular dos Poliomavirus humanos – BK e JC – 

em pacientes submetidos a transplante renal” sob o protocolo número 0569/11 

de 2011, o qual foi utilizado as amostras de urina de indivíduos submetidos a 

transplante renal para esse estudo. 
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 9.4 - Aprovação do projeto de pesquisa intitulado “Infecção pelos 

Poliomavirus humanos BK e JC em pacientes submetidos a transplante renal: 

segmento clinico-laboratorial” sob o protocolo número 0234/10 de 2010, o qual 

foi utilizado as amostras de urina de indivíduos submetidos a transplante renal 

para esse estudo 
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9.5 - Aprovação do projeto de pesquisa intitulado “Investigação do potencial de 

transmissão vertical dos poliomavirus ” sob o protocolo número 1.464.831 de 

2016, o qual foi utilizado as amostras de leite materno e urina das mães, e 

salivas dos recém-nascidos provenientes do bio-repositório da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, FMRP-USP, aprovadas pelo Comitê de Ética da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – FMUSP.  
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Reemergence of mumps in São Paulo, Brazil – the  
urgent need for booster shot campaign to prevent  

a serious infectious disease 
Paulo Roberto Urbano[1], Dennis Minoru Fujita[2] and Camila Malta Romano[1],[3]
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Abstract
Introduction: Neglected infectious diseases like mumps may be opportunistic in controlled areas with low vaccine coverage, 
particularly in developed and emerging countries. Methods: A retrospective analysis of mumps-related data from 2001 to 2016 
for São Paulo State, Brazil was conducted. Results: From 2014 to 2015, there was an increase of 82% in reported mumps cases 
in São Paulo, with prevalence of n=49 and 297, respectively in young adults aged 15-29 years. Conclusions: A booster-shot 
campaign on MMR vaccination is recommended to prevent the spread of mumps in unvaccinated children and recipients of only 
the first dose.

Keywords: Mumps outbreak. São Paulo. Booster shot. 

The recent mumps outbreaks in populations considered to 
have achieved high coverage of the vaccine, particularly in 
developed and emerging countries, suggest among other reasons 
a problem related to vaccine acceptance in these nations, which 
is mainly caused by a failure in booster vaccination and by 
individual/authorities negligence1.

The mumps virus (MuV) is a member of the family 
Paramyxoviridae, subfamily Paramyxoviridae, and the genus 
Rubulavirus. Its negative-sense single-stranded ribonucleic 
acid (RNA) genome comprises 15,384 nucleotides that encode 
seven proteins, namely fusion (F) protein, hemagglutinin-
neuraminidase (HN) protein, nucleocapsid-associated  protein 
(NP), phosphoprotein (V/P/I), large (L) protein, small 
hydrophobic (SH) protein,  and matrix (M) protein2.

Humans are the only natural host for MuV, although other 
animal species, such as hamster, mouse, chicken embryo and 
non-human primates can be infected. However, the infection 
occurs only in laboratory experiments3. In humans, the 
incubation period is between 14 and 24 days, being transmissible 
via saliva droplets in the air from three days before to four days 
after the onset of parotitis4,5.

MuV is responsible for mumps disease, characterized by 
unilateral or bilateral swelling of the parotid salivary glands, 

usually affecting children and young adolescents. Half of 
infected individuals develop the classic symptoms, while others 
may be asymptomatic or develop non-specific respiratory 
manifestations. The virus can also infect susceptible adults of 
any age, in whom the consequences can be more severe, leading 
to hearing loss, orchitis, oophoritis, pancreatitis, and meningo-
encephalitis6. As a result, an increase in the incidence rates of 
orchitis may be observed in populations experiencing mumps 
outbreaks7. Among women who acquire mumps during the first 
trimester of pregnancy, more than 25% suffer a spontaneous 
abortion. Less common, but equally important, unilateral or 
bilateral deafness, the worst consequence of the infection may 
also occur and the rate today is about 1/20,000 cases8.

The measles/mumps/rubella (MMR) vaccine contains live 
and attenuated strains of the measles, mumps, and rubella 
viruses. A single dose of vaccine is only partially effective 
(78-92%) against mumps virus, but a second dose can increase 
this effectiveness to 88-95%9. Globally, 290 cases per 100,000 
population were reported between 1977 and 1985. With the 
introduction of the MMR vaccine in the late of 1960s, more than 
a 90% reduction in the incidence of mumps was achieved. In 
countries with no vaccination program against mumps, however, 
its incidence remains high, with epidemic peaks occurring every 
2-5 years10.

Nevertheless, even in countries with vaccination policies, 
outbreaks are reported every year. Besides the probably low 
acceptance of vaccine campaigns in some regions, such repeated 
reemergence of mumps may be attributable to several factors, 
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