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Resumo

Resumo
Nali LHS. Perfil de expressão dos Retrovírus Endógenos humanos da família W em
pacientes com Esclerose Múltipla [Tese]. São Paulo: Instituto de Medicina Tropical da
Universidade de São Paulo; 2018.
Introdução: A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença autoimune desmielinizante que
afeta drasticamente a capacidade motora, cognitiva, e sensitiva dos pacientes. Acreditase que o Retrovírus Endógeno Humano da família W (HERV-W) possa ter um papel na
patogênese da doença. Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar o transcriptoma
desses indivíduos, e analisar os loci do HERV-W diferencialmente ativos.
Materiais e Métodos: PBMC e soro de pacientes com EM em surto (GS), em
condições avançadas (GA) e indivíduos saudáveis (GC) foram coletadas. Amplicons de
envelope de HERV-W foram sequenciados em Ion Torrent e o RNAm foi sequenciado
na plataforma Illumina HiSeq2500. Além da análise do HERV-W, análises de interação
gênica foram feitas e citocinas inflamatórias e quimiocinas foram testadas.
Resultados: Foram analisados 23 indivíduos com EM (16 GS e 7 GA) e 36 do GC. Os
pacientes com EM apresentam 3x mais expressão de HERV-W do que os indivíduos
controle. O sequenciamento de amplicon revelou que os grupos com EM apresentavam
mais loci ativos do que o GC. Apesar limitações decorrentes de variações entre corridas,
o transcriptoma demonstrou que o HERV-K11 era diferencialmente expresso no GS, e
no GA, 19 HERVs estavam diferencialmente expressos. Loci novos e já descritos como
ativos em outros estudos foram encontrados no presente trabalho. O perfil de interação
gênica do GS demonstrou um caráter inflamatório, confirmados pela dosagem de
citocinas, onde IL-6, IL-1β, TNF-α, IFN-γ estavam elevadas nos indivíduos do GS. Já
os indivíduos do GA apresentavam um perfil não inflamatório com vias de reparo
neuronal inativadas.
Conclusões: Os pacientes com EM apresentam maior nível de expressão e maior
diversidade de expressão de HERV-W do que o GC. Apesar os perfis semelhantes de
expressão, há loci diferencialmente expressos dependente do grupo estudado. Os
pacientes com EM apresentam perfis distintos de expressão gênica onde os indivíduos
GS apresentam um perfil inflamatório e no GA, um perfil neurodegenerativo.
Descritores: Esclerose Múltipla, Retroviridae, Transcrição gênica, Sequenciamento
genético
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Abstract

Abstract
Nali, LHS. Profile of human endogenous retroviruses W family expression in Multiple
Sclerosis patients [Thesis]. Sao Paulo: Instituto de Medicina Tropical da Universidade
de São Paulo, 2018.
Introduction: Multiple Sclerosis (MS) is an autoimmune disease which drastically
affects motor, cognitive and sensitive capability of the patients. It seems that Human
Endogenous Retrovirus W family (HERV-W) may play a role in MS pathogenesis.
Therefore, the aim of this study was to analyze the transcriptome of these individuals
and to analyze the HERV-W loci differentially expressed.
Materials and Methods: PBMC and serum samples were collected from MS patients
in relapsing conditions (GS), MS patients in advanced conditions (GA) and healthy
individuals (GC). HERV-W Env amplicon was sequenced in Ion Torrent and mRNA
was sequenced in illumina HISeq2500 platform. Besides HERV-W analysis, genic
pathways analysis was performed and inflammatory cytokines and chemokines were
tested.
Results: A total of 23 MS patients (16 from GS and 7 from GA) and 36 from GC were
enrolled in the study. MS patients presented 3-fold higher expression than healthy
individuals. Amplicon sequencing revealed that MS groups presented more active loci
than GC. Despite the limitations due to variations between sequencing runs, the
transcriptome revealed that HERV-K11 was differentially expressed in GS, and 19
HERVs were differentially expressed in GA. New HERV-W loci and other loci that
were reported as active loci previously are described here. The genic pathway analysis
revealed that individuals from GS presented an inflammatory profile, also confirmed by
cytokines dosage, where IL-6, IL-1β, TNF-α, IFN-γ were significantly higher in GS. In
the other hand, individuals from GA presented a non inflammatory profile with
neuronal repair pathways inactivated
Conclusions: MS patients present higher level and diversity of HERV-W expression
than GC. Regardless the similar profile of HERV-W expression in MS groups, there are
differentially expressed HERV-W loci depending of each MS group. MS patients
present distinct genic expression profile, where GS presented an inflammatory pathway
with vascular permeability, whereas GA presented a neurodegenerative profile
Descriptors: Multiple Sclerosis, Retroviridae, Genic Transcription, Genetic Sequencing
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1. Introdução
1.1 A Esclerose Múltipla
As primeiras descrições da Esclerose Múltipla (EM) começaram no século
XIV1. Achados clínicos e histológicos foram descritos posteriormente 2 e, por fim, JeanMartin Charcot uniu esses achados e intitulou a doença como Esclerose em Placas. Seu
nome, por sua vez, vem das diversas “cicatrizes” ou placas que se formam em virtude
do dano ao tecido lesionado em diferentes regiões do Sistema Nervoso Central (SNC) 3.
A primeira descrição da doença no Brasil foi publicada apenas em 1923 por Aluizio
Marques 4.
A EM é definida como uma doença autoimune do SNC, caracterizada por lesões
desmielinizantes que ocorrem de forma não padronizada, disseminadas no tempo e
espaço. Manifesta-se, principalmente, por sinais neurológicos e possui um caráter
evolutivo e posteriormente degenerativo, com sinais clínicos sucessivos causados por
danos contínuos à mielina e aos axônios 5. Os sinais e sintomas da doença são
extremamente variados, no entanto, estão relacionados a região do SNC a qual sofreu
lesão desmielinizante. Alguns dos principais sinais e sintomas relacionados a região da
lesão estão descritos na Tabela 1.
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Tabela 1.Sinais e sintomas da Esclerose Múltipla de acordo com a região do SNC
afetado, adaptado de Compston e Coles 5.
Área do SNC

Sintomas
Deficiência cognitiva

Sinais
Dificuldades de atenção,
raciocínio e de execução

Alterações de
sensibilidade
Cérebro

Epilepsia
Déficit focal cortical
Depressão

Nervo Óptico

Perda de visão unilateral

Redução da acuidade visual

e visão periférica

e reconhecimento de cores

Visão borrada

Defeito pupilar relativo

Dores oculares

aferente, Escotoma

Tremor

Tremor postural e de ação,
disartria

Cerebelo

Perda de equilíbrio

Descoordenação de
membros e ataxia de
marcha

Diplopia, oscilopsia

Nistagmo, oftalmoplegia

Vertigem
Tronco encefálico

Dificuldades para deglutir Disartria
Dificuldades na fala e

Paralisia Pseudobulbar

oscilações de humor
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Fraqueza

Sinais de neurônio motor
superior

Rigidez muscular e
espasmos dolorosos
Medula Espinhal

Disfunção de bexiga
Disfunção erétil
Constipação

Outros

Dor, Fadiga, Intolerância
a calor e a exercícios

1.1.2 Classificações da Esclerose Múltipla
Apesar da maioria dos casos iniciar com um surto com associação de diversos
sintomas neurológicos, o curso da doença é variável e está baseado em como a
progressão clínica da doença se apresenta, sendo assim alguns tipos de critérios foram
elaborados para determinar os diferentes fenótipos da EM 4,6.
Os principais fenótipos de EM descritos foram: Síndrome Clínica Isolada (SCI);
Forma Remitente Recorrente (RR), Forma Primariamente Progressiva (PP) e Forma
Secundariamente Progressiva (SP). A SCI é definida como a primeira manifestação
neurológica relatada que pode estar associada a EM e, basicamente, essa manifestação
possui caráter inflamatório e desmielinizante

7

. Quanto a forma RR, pode ser

caracterizada pelos surtos e remissões no decorrer do tempo. Ainda, essa pode ser
caracterizada de forma ativa e não ativa. Basicamente, a forma RR ativa caracteriza-se
pelo surgimento de novas lesões e sintomas clínicos no período de 1 ano 6. As formas
progressivas, por sua vez, possuem como principal caraterística o caráter degenerativo
ao invés de inflamatório. A forma SP é caracterizada de forma retrospectiva baseada na
piora gradativa comparada ao quadro inicial da forma RR 6. E por fim, a forma PP
apresenta o mesmo perfil que a forma SP

6,8

, no entanto, precede a forma SP,

característica de pacientes que evoluíram da forma RR em um tempo mais longo.
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Apesar da excelente caracterização clínica dos tipos de EM, ainda não há marcadores
para definir quais pacientes irão desenvolver os diferentes tipos da doença.

1.1.3 Epidemiologia

Apesar da EM representar uma das principais doenças neurológicas, dados
epidemiológicos são escassos. Em 2008, a Organização Mundial da Saúde estimou que,
no mundo, existiam cerca de 1.3 milhões de pessoas vivendo com EM (OMS, 2008).
No entanto, em 2013, último período com dados mundiais publicados, estima-se que
havia 2.3 milhões de pessoas vivendo com a doença10. Essa diferença pode ser
explicada por um maior acesso a equipamentos de ressonância magnética utilizados
para realizar o diagnóstico da doença bem como maior adesão de países participantes
das pesquisas de prevalência

10

. A prevalência da EM parece apresentar um padrão

geográfico, com maior prevalência no hemisfério norte 9,10.

Figura 1. Prevalência da EM no mundo estimada em números de casos/100.000
habitantes. Fonte: 10
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Mais recentemente, um trabalho mais detalhado revisou a prevalência da EM na
América Latina, e observou que o número de casos aparentemente aumenta nos países
mais distantes da linha do Equador. Por exemplo, Argentina e Uruguai apresentavam
prevalências de 25.6 e 21 casos/100.000 habitantes, respectivamente, enquanto Peru e
Colômbia, apresentavam prevalências bem menores, com 3.8 e 5 casos/100.000
habitantes, respectivamente 11.
No Brasil, os dados epidemiológicos são escassos, não há um estudo nacional
que busque entender a fundo a prevalência de EM no país. No entanto, os dados
brasileiros disponíveis demonstram um cenário onde a prevalência da EM é menor do
que nos países do hemisfério norte, bem como alguns países da América do Sul, como
Argentina e Uruguai

10,11

. Além disso, a prevalência da EM no Brasil parece não

concordar com a latitude, uma vez que a prevalência é baixa na cidade de São Paulo,
com 15,1 casos/100.000 habitantes 12, corroborando com esse dado antigo, a cidade de
Santos apresenta prevalência de 15,5 casos/100.000 habitantes

13

, podendo ser menor

ainda, como em João Pessoa, com 12 casos/100.000 habitantes 14. Em Belo Horizonte,
foi descrito uma prevalência de 18,1 casos/100.000 habitantes
casos/100.000 habitantes

16

15

e em Uberaba 12,5

. Por outro lado, temos algumas regiões com prevalências

mais elevadas, como em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com 27,2 casos/100.000
habitantes 17 e em Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro, com 30,7 casos/100.000
habitantes

18

, sendo a maior descrita para o país. Tais dados sugerem que não há um

padrão de distribuição de casos de acordo com a latitude do país.
A doença afeta em sua maioria indivíduos caucasianos 19 e é mais prevalente em
mulheres

10,20

que homens

. Estima-se que existam pelo menos 2 vezes mais mulheres com EM do

21

, no entanto essa escala pode ser mais elevada, atingindo valores como

3,5:1 nos EUA

22

, e, até valores 4,5:1 em São Paulo23. Muitas teorias sobre quais

poderiam ser os fatores que levaram a essa diferença foram levantadas. Tais teorias
basearam-se em alguns fatores de risco previamente descritos como: maior número de
mulheres fumantes 24, respostas diferentes a fatores ambientais, como a vitamina D 25 e
uma possível associação do cromossomo X com a autoimunidade

26

. No entanto,

nenhuma dessas possibilidades de fato explicou quais seriam as reais razões para uma
maior prevalência entre as mulheres, muito menos em caucasianos.
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1.1.4 Patogenia da Esclerose Múltipla

A patogenia da EM é basicamente causada por um processo autoimune
inflamatório que leva a desmielinização e dano aos axônios. O processo pelo qual
desenvolve-se a autoimunidade ainda não está totalmente estabelecido, porém, existem
duas formas plausíveis para o desenvolvimento do processo: uma delas sugere a quebra
da tolerância imunológica da mielina 27,28. Essa quebra de tolerância, conhecida
amplamente como bystander activation, é originada pela presença de algum fator
ambiental, ainda não conhecido, que levaria a uma resposta inflamatória inespecífica e
exacerbada, onde por consequência os auto-antígenos poderiam ativar células
dendríticas resultando em expansão clonal de linfócitos T auto-reativos

27,29

.

O

segundo mecanismo que visa explicar a imunopatogenicidade da EM é pautado no
processo de mimetismo molecular. Tal evento trata-se de um processo evolutivo onde
organismos adquiriram similaridades genéticas a outros organismos, o que por sua vez
levaria a aquisição de vantagens de sobrevivência. No entanto, o mimetismo
molecular na EM pode gerar consequências ao indivíduos com a doença. No caso,
antígenos de um agente externo que são similares a antígenos da mielina ou demais
antígenos do SNC, poderiam induzir uma resposta imune inespecífica, tanto para
agentes externos quanto para antígenos de algum tecido do hospedeiro, resultando em
autoimunidade 29,30. Esse segundo fator será mais bem explorado no tópico HERV e a
Esclerose Múltipla.
Ainda, há fatores genéticos que podem estar associados a EM. Por exemplo, um
grande estudo procurou por possíveis single nucleotide polymorphisms (SNPs)
associados a EM em famílias. Ao todo foram relatados 49 SNPs, desses, dois
polimorfismos dentro do gene receptor alfa de interleucina 2 (IL2RA) e um no gene
receptor alfa de interleucina 7 (IL7RA) foram fortemente associados a Esclerose
Múltipla quando comparados a indivíduos controle

31

. Além disso, polimorfismos no

gene do Antígeno Linfocitário Humano (HLA – do inglês Human Leukocyte Antigen)
tem sido fortemente associado a uma maior susceptibilidade para o desenvolvimento da
doença. O DRB1*15:01 tem o maior destaque, apresentando uma frequência cerca de 3
vezes maior em indivíduos com EM 32.

26

Introdução
Muito tem-se discutido sobre quais fatores ambientais que representam fatores
de risco associados a patogênese da EM, dentre estes: poluição do ar 33, deficiência de
vitamina D

25,34,35

, pouca exposição aos raios ultravioleta

36

, fatores hormonais

36

e

infecções virais 37–40.
Independentemente do mecanismo no qual a autoimunidade é desencadeada,
sabe-se que há um infiltrado de linfócitos T CD8+ e macrófagos nas regiões das lesões.
Ainda, esses linfócitos podem ser ativados fora do SNC e depois passar através da
barreira hemato-encefálica (BHE)

41,42

. Com o tempo, essa infiltração linfocitária se

torna mais difusa, o que resulta em danos mais disseminados pelo SNC, levando a
atrofia de substância branca e cinzenta 43. Por sua vez, os linfócitos B podem participar
da patogênese da EM, especialmente quando se diz respeito a produção de anticorpos
oligoclonais no líquido cefalorraquidiano (LCR). Estes anticorpos, presentes na grande
maioria dos pacientes com EM, são reativos a diversos vírus 44,45 e antígenos da mielina
42,46

. Ainda, os linfócitos B presentes nas células mononucleares de sangue periférico

(PBMC) também apresentam reatividade a glicoproteína de mielina de oligodendrócito
(do inglês - Myelin Oligodendrocyte Glicoprotein - MOG) e a proteína básica da
mielina (PBM), podendo contribuir como células apresentadoras de antígenos

47

. A

progressão da doença está relacionada com degeneração, consequência da constante
desmielinização em lesões previamente remielinizadas, estresse oxidativo causado pelos
diversos efeitos gerados pela inflamação e alterações nos canais de íon dos axônios 43,48.
Considerando todos os fatores conhecidos até hoje, a EM trata-se de uma doença
autoimune multifatorial progressiva, resultado da interação de um conjunto de fatores,
envolvendo fatores epigenéticos e susceptibilidade genética 35.

1.1.5 Diagnóstico e Tratamento

O diagnóstico da EM passou por diversas revisões no decorrer da história, onde
foram adotados critérios clínicos, laboratoriais e de imagem para determinar parâmetros
necessários para caracterizar a doença. Ainda, muitos desses parâmetros foram
revisados e aprimorados a fim de melhorar a sensibilidade e especificidade do
diagnósticos

49–52

. Por fim, o diagnóstico da doença é baseado na determinação da
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disseminação das lesões no tempo e espaço, ou, quando as lesões se originaram e quais
regiões foram afetadas, respectivamente 51.
A EM é tratada de acordo com as fases em que a doença se encontra, bem como
a capacidade do paciente em responder aos diferentes tratamentos. Sendo assim, os
surtos da doença, ou a forma aguda da doença, são tratados com altas doses de
corticoesteróides53,54. Esse tipo de tratamento pode reduzir a duração do surto, no
entanto, não possui capacidade de retardar a progressão da doença, tampouco a
probabilidade de novos surtos

55

. O tratamento a longo prazo pode ser conduzido com

medicamentos imunossupressores ou com outros capazes de modificar o curso natural
da doença. Dentre os imunossupressores, os principais exemplos são a Ciclofosfamida e
a Azatioprina.
A Ciclofosfamida é um agente alquilante relacionado a mostarda nitrogenada,
que se liga ao DNA impedindo a replicação celular56. O medicamento é capaz de
suprimir respostas inflamatórias potencializadas por IL-12 e resposta Th1

57

, enquanto

promove a ação de interleucina anti-inflamatórias, como IL-4 e IL-10 58. A Azatioprina
por sua vez, é um agente não esteroide análogo de purina que atua em células de
crescimento rápido, como linfócitos T e B, impedindo a sua proliferação56.
Outra classe de medicamentos utilizados para o tratamento da EM são os
chamados modificadores do curso da doença ou, do inglês Disease Modifying Therapies
(DMT). Basicamente, o objetivo do tratamento com tais drogas é reduzir a quantidade
de surtos e a progressão da doença. Essa é uma classe de medicamentos que tem
crescido consideravelmente nos últimos anos, sendo que atualmente existem 13
medicamentos dessa classe disponíveis para tratamento

59

. Dentre eles, os de maior

destaque são, acetato de glatirâmer, Interferon β-1a, Natalizumabe e o Fingolimode.
O acetato de glatirâmer é um polímero sintético com estruturas do auto antígeno
da Proteína Básica da Mielina (PBM). Basicamente, o mecanismo desse medicamento é
mimetizar os antígenos da PBM e indiretamente competir com os antígenos da PBM,
evitando

assim

que

auto-antígenos

se

liguem

ao

complexo

principal

de

histocompatibilidade de classe 2 (MHC II, do inglês, major histocompatibility class II)
60

, e em teoria, reduzir os efeitos inflamatórios da autoimunidade.
O Interferon 1 é produzido de forma endógena por células eucarióticas em

resposta a infecções virais, no entanto, o Interferon β-1a é uma molécula sintética
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produzida através de recombinação de DNA em células de mamíferos

61

. O seu

mecanismo para o tratamento contra a EM ainda não é totalmente compreendido, porém
sabe-se que o Interferon β-1a é capaz de interferir nas sinalizações celulares, sejam elas
parácrinas ou autócrinas

59

. Ainda, o medicamento foi capaz de elevar os níveis de

citocinas anti-inflamatórias como IL-10 e IL-14, enquanto a produção de algumas
citocinas pró-inflamatórias não apresentaram alterações 61. Por fim, acredita-se que esse
medicamento possa também inibir a capacidade secretora de células B 62.
O Fingolimode é um dos novos medicamentos utilizados por via oral, que tem
apresentado resultados promissores 63. Trata-se de um composto derivado da miriocina,
um metabólito produzido pelo fungo Isaria sinclairii 64. O medicamento possui algumas
ações, dentre elas: impedir o egresso de linfócitos ativados ou naïve dos linfonodos de
volta para a circulação, e consequentemente, para o SNC. Isso é realizado através da
internalização de receptores de esfingosina 1-fosfato em linfócitos, que são dependentes
dessa sinalização para migrar entre tecidos 65–67.
Ainda, dentro da classe dos DMTs, existe o tratamento com anticorpos
monoclonais. Dentre eles, destaca-se o Natalizumabe, que tem como alvo a integrina
α4β1 expressa na superfície de linfócitos T

68

. Esse anticorpo bloqueia a migração de

linfócitos T através da BHE. Atualmente, esse medicamento representa uma das
principais ferramentas para o tratamento da EM em sua forma RR, sendo capaz de
reduzir consideravelmente a quantidade de surtos e a progressão da doença

69

. O

Natalizumabe está disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para
tratamento da forma RR da EM
Ocrelizumab
linfócitos B

71,72

72

70

. Outro representante do grupo dos monoclonais é o

. Esse monoclonal tem como alvo a molécula CD20, expressa em

. Esse medicamento também demonstrou bons resultados na redução de

surtos bem como na progressão da doença

71

. Por fim, a escolha do tratamento a ser

utilizado a longo prazo é baseada no histórico de tratamento do paciente e na progressão
da doença.
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1.1.6 Etiologia da Esclerose Múltipla, possível papel virológico?
Muito foi pesquisado sobre possíveis fatores de risco para a autoimunidade. Mas
infelizmente, ainda não existe um fator que seja patognomônico da EM, como discutido
no tópico “Patogenia da Esclerose Múltipla”. A EM é descrita como uma doença
multifatorial onde há interações genéticas e de fatores ambientais. A susceptibilidade
genética sozinha, aparentemente não é determinante para desencadear a autoimunidade,
uma vez que podemos observar diferenças nas incidências entre gêmeos monozigóticos
73

. Logo, os fatores ambientais são decisivos para desencadear a autoimunidade. Dentre

os fatores ambientais há uma teoria sobre um possível papel infeccioso para a doença.
Historicamente, essa hipótese surgiu nos anos 1900, com a ideia de que a doença
poderia ser oriunda de uma zoonose74. Cerca de 30 anos após, pesquisadores britânicos
clamaram que haviam isolado um vírus, denominado Spherula Insularis, de LCR de
pacientes com EM, no entanto os achados foram rapidamente contestados74.
Apesar disso, a lista de vírus que foram pesquisados como possíveis agentes de
uma etiologia autoimune da EM é vasta, dentre eles podemos incluir: Vírus da Raiva,
Coronavírus, Sarampo, Vírus Torque Teno, praticamente todos da família herpesviridae
(com exceção do 7 e do 8) e parainfluenza 75.
A hipótese de que há um fator ambiental infeccioso na patogênese da EM tem
suporte epidemiológico, dado alguns exemplos de agrupamentos de casos descritos na
literatura. O primeiro, mais conhecido, é o caso das Ilhas Faroe. Lá foi registrada uma
epidemia de EM após a ocupação das tropas britânicas nas ilhas durante a segunda
guerra mundial (Figura 2). Basicamente, as tropas britânicas levantaram acampamento
em regiões muito próximas dos vilarejos dessas ilhas, e por fim, os indivíduos locais
passaram a desenvolver sintomas característicos de EM após a ocupação 76.
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Figura 2. Epidemia de EM nas ilhas Faroe durante a segunda guerra mundial. (A)
Incidência dos casos de EM/100.000 habitantes no decorrer dos anos. (B) Mapa das
Ilhas Faroe, em círculos os vilarejos nativos e linhas cruzadas mostram as bases das
ocupações britânica.

Muito foi questionado a respeito das técnicas utilizadas para diagnosticar a EM
durante aquele período, e com total razão, pois os avanços das técnicas de imagem
foram determinantes para aprimorar o diagnóstico da doença na atualidade. No entanto,
um estudo mais recente também demonstrou a presença de agrupamentos de casos de
EM em um bairro na cidade de Ottawa no Canadá

77

. Ainda, essa não é a única cidade

do Canadá a demonstrar esse aspecto de agrupamento de casos, em Winnipeg também
foi observada essa característica 78.
Apesar de não ter sido descrito um único agente etiológico da EM, os vírus
representam fortes candidatos em virtude de consequências de interações entre eles e o
hospedeiro. A princípio, existem vírus capazes de causar desmielinização por efeito
diretamente citopático

75

, como é o caso do vírus JC, um poliomavírus ubíquo na

população humana, causador da Leucoecefalopatia Multifocal Progressiva, uma doença
desmielinizante

79

. Outro exemplo de doença desmielinizante é a pan-encefalite

esclerosante subaguda, causada por uma infecção crônica pelo vírus do Sarampo 80.
Além disso, efeitos imunopatológicos podem ser induzidos pela infecção viral.
A capacidade dos vírus de exercer algum papel na regulação gênica do hospedeiro abre
o leque de possibilidades de como estes poderiam desencadear alterações na resposta
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imunológica. Ainda, destacam-se dois eventos autoimunes em que os vírus atuam, como
o mimetismo molecular e bystander activation, já discutidos no tópico Patogenia da
Esclerose Múltipla.
Uma das principais características clínico-laboratoriais de indivíduos com EM é
a presença de bandas oligoclonais no LCR. As bandas oligoclonais são fruto de uma
resposta imune humoral, IgG principalmente, presente no LCR

81

. A presença dessas

bandas pode auxiliar no diagnóstico da EM, uma vez que essas são encontradas em
cerca de 90% dos indivíduos com a doença

51,81

. Um dado interessante é que boa parte

dessas bandas apresentam anticorpos contra uma série de vírus simultaneamente, como
por exemplo, Sarampo, Vírus da Varicela, Rubéola, Epstein-Barr e herpes simplex 1 e 2
45,82–84

.
Por fim, há um vírus em particular, que tem demonstrado forte associação com a

doença, o Retrovírus Endógeno Humano da família W (HERV-W).

1.2 Os Retrovírus Endógenos
Os retrovírus podem infectar diversas células somáticas de muitas espécies de
vertebrados. No entanto, no decorrer da história, alguns desses retrovírus exógenos,
infectaram células germinativas de grande parte das espécies de vertebrados

85

. Como

uma etapa do ciclo retroviral é integrar-se no genoma do hospedeiro, diversos eventos
de integração viral no genoma de células germinativas ocorreram, sendo que algumas
fixaram-se, gerando um indivíduo com esse provírus no genoma de todas as suas células
85

. Esses retrovírus foram transmitidos no decorrer de gerações de forma Mendeliana, e

foram então denominados Retrovírus Endógenos (ERV) 86–88.
Diversos foram os eventos de integração de retrovírus exógenos distintos em
nossos ancestrais a milhões de anos atrás 89–92.

O

HERV-W,

por

exemplo,

endogenizou e fixou-se no genoma de um ancestral em comum há 40 milhões de anos,
após a divergência entre os primatas do Novo Mundo dos primatas do Velho Mundo 93–
95

.
No entanto, a identificação desses ERVs em humanos ocorreu apenas em 1970,

revisado por Patience et al.

88

. Posteriormente, após o sequenciamento do genoma

humano, identificou-se que aproximadamente 8% deste apresentava sequências de
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retrovírus endógenos, os quais foram então classificados como retrovírus endógenos
humanos (HERV) 86,96,97.

1.2.1 Organização genômica e classificação
Os Retrovírus endógenos podem ser classificados como retrovírus simples, pois
apresentam apenas a estrutura principal genômica e característica dos retrovírus, três
genes principais: o gag, env e pol, flanqueados por duas regiões promotoras idênticas
denominadas Long Terminal Repeats (LTRs) 86,98.
O gene gag recebe esse nome devido a expressão em inglês group-specific
antigen, e as proteínas codificadas por ele são geralmente conservadas e menos
imunogênicas 98. Os peptídeos derivados dessa proteína são responsáveis pela produção
do capsídeo viral

98

. O gene env é responsável por sintetizar as glicoproteínas do

envelope viral. Essas são mais imunogênicas do que as do capsídeo, e por estarem
expostas ao sistema imune do hospedeiro, comumente são alvo de grande pressão
seletiva. O gene pol é responsável por codificar as enzimas virais, incluindo a
transcriptase reversa e integrase 98. Por fim, os ERVs possuem as regiões promotoras de
transcrição, idênticas entre si, divididas em U3, R e U5

99

. Essas possuem elementos

regulatórios, promotores e intensificadores, sítios de ligação de fatores de transcrição e
sinal de poliadenilação 100.
Os ERVs foram então classificados em três grupos, baseados em sua
similaridade com retrovírus exógenos. Portanto, os ERVs da classe I são relacionados
aos gamaretrovírus e compreendem inúmeras famílias de HERVs, incluindo os ativos
HERV-W e HERV-H. Os retrovírus da classe II, betaretrovirus, compreendem o
retrovírus endógeno humano da família K (HERV-K), sendo esta a mais ativa família de
HERVs. Finalmente, dentro da classe III (spumaretrovírus) estão o HERV-L e o HERVS 101,102.
A classificação dos ERVs está relacionada ao aminoácido correspondente ao
sítio onde o RNAt se liga para iniciar a transcrição reversa, como por exemplo, o HERV
que possui como sítio de início o triptofano, é classificado como HERV-W 88.
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1.2.2. HERV e seu papel no genoma humano
Os HERVs, no decorrer da evolução humana, sofreram diversos eventos
mutacionais, onde houve um acúmulo de substituições, deleções, inserções, além de
outros eventos como a presença de um stop codon dentro de uma região codificante ou
até de perda de genes como um todo

103

. Todos esses eventos fizeram com que os

HERVs fossem fragmentados e dispersos no genoma humano, portanto a formação de
partícula viral, aparentemente não seria viável. No entanto, partículas virais podem ser
formadas combinando as proteínas virais produzidas a partir de genes situados em loci
distintos. Estas então interagem para realizar o empacotamento formando a partícula
viral, evento comum para o HERV-K e HERV-W

104–107

. Ainda, as proteínas virais

isoladamente podem atuar em diferentes atividades fisiológicas humanas, bem como as
regiões promotoras do vírus, as LTRs, que exercem papel regulador em genes
adjacentes. Alguns desses exemplos serão descritos nesse tópico.
Como exemplo de genes regulados por LTR de HERVs, destacam-se o gene da
apolipoproteína-C1, no fígado, o gene receptor de endotelina-B e o gene da pleiotrofina,
ambos na placenta

108

. Adicionalmente, o HERV-E contribui com atividade

intensificadora de transcrição (enhancer) para o gene da amilase humana, o que
consequentemente permite o controle da produção de amilase pelas glândulas salivares
109

.
Outro exemplo, onde destaca-se o HERV-W, em especial a sua proteína do

envelope. Um dos sítios do gene env do HERV-W está localizado no cromossomo
7q21.2 e é responsável pela produção da sincitina, proteína fundamental em uma etapa
da embriogênese humana. Esta é responsável pela formação do sinciciotrofoblasto,
auxiliando nas etapas iniciais da formação da placenta

110,111

. Ainda, existe outra

proteína de HERV, dessa vez o HERV-FRD, que é responsável por sintetizar a sincitina
2, que também atua nessa etapa embriológica

112

. Aparentemente, a sincitina não atua

exclusivamente na embriogênese. O potencial fusogênico da proteína também exerce
papel na miogênese. Um estudo descreveu que animais machos knockout para sincitinas
demonstraram uma perda significativa na massa muscular. Em posterior análise ex vivo
foi observado que a proteína atuava na fusão dos mioblastos para a fusão dos miotubos,
tanto na formação ou no reparo dos mesmos, demonstrando que a proteína exerce um
papel sistêmico em tecido muscular e potencialmente em diferentes momentos da vida
do indivíduo 113.
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Ainda, os HERVs podem atuar indiretamente auxiliando no controle de algumas
doenças. Acredita-se que a expressão de HERV-K possa interferir positivamente no
controle da infecção pelo HIV em virtude de sua expressão mais elevada em indivíduos
infectados por esse vírus. Basicamente, linfócitos T específicos para antígenos de
HERV-K tem a capacidade de eliminar seletivamente células infectadas pelo HIV, que
também expressem antígenos de HERV-K

114–116

. Além disso, a expressão dos HERVs

também pode auxiliar no controle do carcinoma renal. Alguns estudos demonstraram a
expressão completa de env HERV-E exclusivamente em tecido tumoral de indivíduo
com carcinoma renal

117

. Os peptídeos virais expressos na superfície das células

tumorais estimulam linfócitos TCD8+, que poderiam induzir uma resposta seletiva
contra células cancerosas. Ainda, acredita-se que essa expressão possa ser responsável
pela regressão de alguns tipos de tumores118.
Por

outro

lado,

os

HERVs

também

podem

ter

participação

no

aparecimento/desenvolvimento de certas doenças, como será discutido a seguir.

1.2.2.1. HERVs e doenças em humanos
Apesar das inúmeras interações fisiológicas benéficas ao organismo, existem
evidências que mostram que o aumento da expressão dos retrovírus endógenos possa
estar associado a certas doenças autoimunes e diversos tipos de neoplasias. Como
exemplo, foram descritas altas taxas de expressão dos HERVs em indivíduos com
câncer de mama
124

, linfoma

120

119,120

, próstata

121

, tumor cerebral

e câncer gastrointestinal

125

122

, melanoma

123

, câncer de cólon

. Entretanto, não é conhecido o real motivo

que leva as altas taxas de expressão nesses indivíduos, nem mesmo o papel que essa
expressão pode exercer na patogênese dessas neoplasias. Apesar de não haver
evidências suficientes sugerindo um papel etiológico do HERV em câncer, há o
potencial de utilização dos mesmos como marcador diagnóstico ou prognóstico em
alguns tipos de câncer, como o de mama 126,127.
Acredita-se que os HERVs possam estimular processos que levam a
autoimunidade, possivelmente através de reações inflamatórias
molecular

75,128,129

ou mimetismo

, podendo portanto, exercer um papel na patogênese de algumas

doenças autoimunes. Dentre as principais candidatas estão: o lúpus eritematoso
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sistêmico

130–132

, artrite reumatoide

133

, síndrome de Sjögren

134

e a esclerose múltipla,

que será discutida a seguir em maiores detalhes.

1.2.2.2 HERV-W e a Esclerose Múltipla
A história do envolvimento do HERV-W com EM existe há 30 anos.
Pesquisadores franceses isolaram e cultivaram células das leptomeninges circulantes no
LCR e identificaram partículas virais com atividade de transcriptase reversa (Figura 3).
Com a ascensão da retrovirologia na época, hipotetizou-se que essas partículas fossem
oriundas de HIV ou HTLV, no entanto as células foram testadas com anticorpos
monoclonais anti-p24 do HIV e anti-p19 do HTLV e foram negativas para ambos os
vírus 135,136.

Figura 3. Microscopia eletrônica de células das leptomeninges de paciente com EM
evidenciando uma partícula viral. Fonte: 136

Mais tarde o vírus foi clonado e caracterizado, diferentes genes foram
identificados através dos clones e em então deu-se o nome ao vírus de MSRV (do
inglês, Multiple Sclerosis-associated Retrovirus). Posteriormente, identificou-se que o
MSRV, na verdade, fazia parte da família HERV-W 137.
Uma vez com o vírus devidamente identificado, diversos trabalhos buscaram
estudar os níveis de expressão em indivíduos com EM. Por análise de expressão gênica,
identificaram expressão de HERV-W mais elevada em indivíduos com EM em
comparação a indivíduos saudáveis. Tal achado foi identificado em diversos materiais
biológicos, como nas placas escleróticas

138,139

, em PBMC129,140–144 e um estudo
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descreve a presença de RNA de HERV-W em LCR

145

. Boa parte desses trabalhos

relataram expressão de HERV-W de cerca de 1.5 a 3 vezes maior do que indivíduos
controles. Aparentemente, o nível de expressão de HERV-W é elevado em todas as
formas clínicas da EM 141. Uma das possíveis causas dessa maior expressão de HERVW em indivíduos com EM pode ser explicada pelo fato dos pacientes apresentarem
maior quantidade de cópias de HERV-W no DNA genômico quando comparado a
indivíduos controles 146. No entanto, o inverso também pode ocorrer, por algum motivo,
esse HERV está mais ativo e consequentemente pode se retro-inserir em outras posições
do genoma, contribuindo para uma maior quantidade de sequências de HERV-W. Os
HERVs, assim como os demais retroelementos possuem essa capacidade 147.
A proteína do envelope do HERV-W é imunogênica in vitro, pois é capaz de
estimular a produção de citocinas inflamatórias através dos efeitos agonistas iniciais de
toll like receptor 4 (TLR4). Esse processo pode desencadear uma complexa cascata de
resposta inflamatória

148,149

. Além das alterações imunológicas e da expressão elevada

de RNAm de HERV-W, não é incomum pacientes com EM apresentarem a expressão
da própria proteína env do HERV-W em lesões desmielinizantes características da
doença (Figura 4) 37,138,141,150.

Figura 4. Imunohistoquímica para HERV-W em cérebro de paciente com EM. (A)
Substância branca sem lesões; (B) Lesão precoce e ativa de EM com diversas células
positivas para env do HERV-W em marrom. Fonte: 141
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Perron e colaboradores descreveram o potencial imunopatogênico da proteína
env do HERV-W. Os autores imunizaram camundongos com a MOG e em seguida
expuseram grupos distintos a doses variadas de proteína env do HERV-W. Os autores
descreveram então que os camundongos expostos a proteína env vieram a desenvolver
encefalomielite alérgica experimental. Interessantemente, os graus da doença foram
dependentes da dose administrada, ou seja, quanto maior a quantidade de proteína env
do HERV-W, maior o grau da doença nos animais 151.
De fato, existem evidências in silico de que o HERV-W teria capacidade de
exercer um papel autoimune através do mimetismo molecular. Um estudo realizado
pelo nosso grupo encontrou 5 regiões de similaridade entre a MOG e a proteína env do
HERV-W Figura 5 129.

Figura 5. Representação esquemática do alinhamento entre a proteína env do HERV-W
(acima) e da proteína MOG (abaixo), linhas centrais demonstram os aminoácidos
idênticos entre as duas proteínas e/ou aminoácidos distintos, porém com mesma carga.
Fonte: 129
Curiosamente, uma das melhores alternativas para o tratamento da EM, o
Natalizumabe é capaz de reduzir os níveis de expressão de HERV-W após um certo
período de tratamento 152, bem como diminuir a resposta humoral anti-env do HERV-W
153

. Esses achados levaram então a produção de um anticorpo monoclonal, intitulado
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GNbAC1

154

. Esse anticorpo é direcionado ao domínio extracelular da proteína env do

HERV-W e hoje representa um dos candidatos ao tratamento da EM. O anticorpo é
seguro e atualmente encontra-se em estudo fase IIb 155–157.
Apesar dos inúmeros dados de expressão gênica do HERV-W em indivíduos
com EM, poucos foram os trabalhos que buscaram se aprofundar mais no transcriptoma
desse e dos demais HERVs em indivíduos com EM. Esses trabalhos são contraditórios,
muito provavelmente por utilizarem metodologias diferentes

158,159

. Um deles utilizou-

se de uma combinação de primers e sequenciamento de nova geração para caracterizar o
perfil de HERV-W em amostras de cérebro de indivíduos com EM. No entanto, não
foram encontradas diferença nos níveis e tampouco no perfil de expressão entre os
indivíduos com a doença e indivíduos controles 159.
Sendo assim, torna-se de suma importância analisar o nível de expressão de
HERV-W de forma mais ampla.
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2. Justificativa
A EM é uma doença autoimune que acomete o SNC, caracterizada por seu perfil
progressivo e degenerativo que muitas vezes leva a sequelas importantes, afetando
drasticamente a capacidade motora, cognitiva e sensitiva dos pacientes portadores.
Estudos de prevalência demonstram que a doença apresenta distribuição global sendo
mais frequente em algumas regiões geográficas. Ainda, os tratamentos atuais não
garante a não progressão da doença e o aparecimento de novos surtos.
Infelizmente, a EM não tem etiologia definida, porém no decorrer das
incansáveis buscas para a compreensão da sua patogênese, o HERV-W demonstrou uma
relação particularmente forte com a doença. Essa relação surgiu em virtude de inúmeras
evidências que foram desde o isolamento do vírus e maiores níveis de expressão de
HERV-W em indivíduos com EM até detecção da proteína viral em lesões ativas da
doença e indução do modelo experimental da EM em camundongos expostos a proteína
viral. Contudo, ainda estamos distantes de compreender o real papel dos HERVs, em
especial o W, na patogênese da EM. Considerando a distribuição dos HERVs no
genoma humano, bem como o impacto que esses loci possam representar na
transcriptômica do hospedeiro, estudar esses vírus de forma pontual pode mascarar uma
série de outros loci que também podem estar ativos, atuando na regulação da expressão
gênica, interagindo com fatores ambientais, e talvez estimulando uma resposta imune
direta. Sendo assim, é de suma importância que esses transcritos sejam identificados e
em qual grau de expressão se encontram, para que assim possamos dar o primeiro passo
para compreender o panorama de expressão de HERVs em indivíduos com EM e
possivelmente avançar na compreensão da patogênese da doença.
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3. Objetivos
Este trabalho teve como objetivo central comparar o transcriptoma, com ênfase
no HERV-W, de indivíduos com EM e indivíduos saudáveis.
Objetivos específicos:
- Realizar o sequenciamento em larga escala dos RNA mensageiros obtidos de células
mononucleares do sangue periférico dos indivíduos do estudo;
- Identificar e analisar, através de ferramentas de bioinformática, a presença,
distribuição, nível de expressão e frequência de transcritos de HERVs, com ênfase na
família W;
- Identificar os provírus que possuem nível de transcrição diferenciado entre os grupos
analisados;
- Realizar a quantificação relativa do HERV-W em pacientes com Esclerose Múltipla;
- Investigar citocinas pró-inflamatórias no soro dos indivíduos do estudo;
- Determinar as vias de interação gênica ou de sinalização imunológicas alteradas em
indivíduos com EM.
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4.Materiais e Métodos
4.1. Pacientes
Os indivíduos incluídos no estudo foram pacientes diagnosticados com EM de
acordo com os critérios de McDonald, adequados por Polman et al.,

50,51

. Além disso,

foram incluídos indivíduos saudáveis, adultos de ambos os gêneros sem histórico de
EM na família ou imunossupressão no momento da coleta. Os indivíduos foram
divididos em três grupos:
- Grupo Esclerose Múltipla em Surto (GS) – composto por indivíduos com EM
em condição de surto antes do início do tratamento com corticoides. O diagnóstico do
surto foi estabelecido por um Neurologista colaborador do estudo observando sintomas
clínicos característicos de surto.
- Grupo Esclerose Múltipla Avançado (GA) – composto por indivíduos com EM
com quadro mais avançado. Esses pacientes foram selecionados de acordo com alguns
critérios: tempo de diagnóstico da doença maior que 10 anos, alta carga lesional, com
pelo menos uma lesão em cada uma das regiões do SNC e Expanded Disability Status
Scale (EDSS) maior que 6. Essa escala é uma ferramenta que avalia o grau de dano
neurológico baseando em diversos sistemas funcionais neurológicos, essa escala varia
de 0 a 10 , onde 0 significa que o paciente não expressa nenhum dano neurológico,
enquanto 10 seria morte causada pela EM 160. Portanto, pacientes com EDSS acima de 6
apresentam importantes lesões neurológicas.
- Grupo Controle (GC) – composto por indivíduos adultos, saudáveis e que não
apresentassem histórico de doenças autoimunes na família.
Os pacientes dos grupos GS e GA são pacientes oriundos da Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo e são regularmente atendidos no ambulatório de Esclerose
Múltipla do Centro de Atendimento e Tratamento de Esclerose Múltipla (CATEM). O
GC foi composto por pesquisadores, funcionários e alunos de pós-graduação do
Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo (IMT-USP).
Os dados disponíveis no prontuário dos pacientes tais como o tipo da EM,
EDSS, tratamento atual, data e duração do último surto, foram recuperados.
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4.2 Critério de exclusão
Pacientes pertencentes ao GS que tivessem algum histórico de doença infecciosa
ou câncer no momento da coleta, que não apresentassem o diagnóstico confirmado de
surto, ou que tivesse iniciado o tratamento com imunossupressor antes da coleta seriam
excluídos do estudo.
Pacientes do grupo GA que não apresentassem uma das características definidas
como critério de inclusão, bem como terem câncer ou HIV, seriam excluídos do estudo.
Indivíduos do GC que tivessem qualquer histórico de EM ou demais doenças
autoimunes na família seriam excluídos do estudo. Além disso, mulheres grávidas não
foram incluídas no estudo.

4.3 Casuística
Para realizar as análises propostas foram coletadas 2 amostras de sangue de cada
um dos voluntários em um único momento do estudo. Sendo, um tubo com ácido
etilenodiamino tetra-acético (EDTA) para obtenção de PBMC para posterior análises
moleculares e uma amostra em tubo seco com gel separador para obtenção de soro para
a quantificação de citocinas.

4.4 Aspectos Éticos
O presente projeto foi submetido e aprovado pelos comitês de ética e pesquisa
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e da Irmandade Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo sob os números de protocolo 620.741 e 896.341,
respectivamente (Anexo 1 e 2). Os participantes da pesquisa que concordaram em
participar do projeto de estudo assinaram um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) (Anexo 3).
4.5 Logística Laboratorial
As amostras coletadas foram enviadas ao Laboratório de Virologia do IMTUSP.
Lá, as amostras foram identificadas com código alfanumérico e processadas.
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As amostras de sangue em tubo EDTA foram centrifugadas a 1.500g por 10
minutos para separação do plasma, leucócito e hemácias, o buffy coat foi coletado e
tratado com Buffer EL (Erythrocyte Lysis Buffer – Qiagen) para completa remoção de
eritrócitos. Esse buffer rompe os eritrócitos rapidamente por choque hipotônico e
térmico, os leucócitos intactos foram recuperados após a centrifugação e remoção do
sobrenadante e assim as amostras foram armazenadas em freezer -80oC até o momento
da etapa de extração de RNA.
As amostras de sangue em tubo seco foram também centrifugadas a 1.500g por
10 minutos para obtenção do soro através da separação pelo gel separador e
armazenadas em freezer -20oC até o momento da sua utilização.

4.6 Obtenção e purificação do RNA e síntese do DNAc
Para obtenção de RNA para as análises de expressão gênica e sequenciamento
de RNA, realizou-se a extração de RNA pelo método de Trizol-clorofórmio. Tal método
baseia-se na quebra da membrana celular com 1mL de Trizol e posterior adição de
clorofórmio na proporção 1:6. As amostras foram homogeneizadas em vórtex e
centrifugadas a 15.000 rotações por minuto (RPM) por 15 minutos a 4oC. Após a
centrifugação forma-se então a fase aquosa, que contém o RNA. Retirou-se toda a fase
aquosa e o RNA foi então precipitado com Isopropanol 100% e lavado com Etanol
75%. Em ambas as etapas o material foi centrifugado a 15.000 RPM por 10 minutos a
4oC para precipitação do RNA e remoção do sobrenadante. Em seguida, os tubos
contendo o RNA precipitado foram secos em temperatura ambiente, e o RNA foi eluído
em 40µl de H2O Nuclease-Free.
Naturalmente, após a extração de RNA ainda existem quantidades consideráveis
de DNA genômico contaminante. Para eliminar esse DNA utilizou-se o kit DNAse-Free
Turbo (Ambion). Optou-se pelo método denominado “Turbo” de remoção de DNA
genômico que consiste na incubação com DNAse por um tempo mais prolongado que o
protocolo convencional e com adição de DNAse em dois intervalos distintos.
Brevemente, esse protocolo consiste na adição de 0.1X volume de DNAse Buffer e 2U
de DNAse e 40U RNAse-out Recombinant RNAse inhibitor (Thermo). Em seguida, as
amostras foram incubadas a 37ºC por 30 minutos. Posteriormente, foi adicionado mais
2U de DNAse às amostras, e essas foram novamente incubadas a 37ºC por 30 minutos.
A inativação da enzima foi realizada com auxílio do DNAse Inactivation reagent que
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inativa a enzima e auxilia na remoção de cátions presentes nas amostras. Esse protocolo
foi repetido para a completa remoção do DNA contaminante.
As amostras foram quantificadas em aparelho Nanodrop (Thermo) e para
certificação da integridade do RNA, submetemos as amostras a eletroforese em gel de
agarose 1,5%. Para corar o RNA utilizamos o Gel Red (Uniscience) 10000X, diluído na
proporção de 1:3 em H2O, com 0,1M de NaCl. Esse corante se liga ao RNA de forma
eletrostática, tornando possível a visualização de material de fita simples como RNAm e
algumas regiões do RNA ribossomal (RNAr).
A construção do DNA complementar (DNAc) foi realizada após rigorosa
confirmação de ausência de DNA genômico nas amostras por PCR em Tempo Real com
primers complementares a região do gene env do HERV-W (protocolo descrito a
seguir). Portanto, utilizou-se o kit High capacity cDNA Reverse Transcription (Thermo
Fisher) para construção do DNAc, seguindo as instruções do fabricante. A síntese do
DNAc por esse kit está baseada na utilização de primers randômicos que se ligam ao
RNA e com auxílio da enzima transcriptase reversa o DNAc é sintetizado. Nessa etapa
também foram adicionadas 40U de RNAse-out Recombinant RNAse inhibitor (Thermo)
para evitar a degradação do RNA durante o procedimento. As amostras, agora em
DNAc, foram armazenadas em freezer -20 oC até o momento da utilização.

4.7 Padronização e PCR em Tempo Real para HERV-W
Para a análise de expressão gênica de HERV-W em pacientes com EM
utilizamos primers disponíveis na literatura, os parâmetros foram readequados e a
técnica foi padronizada. O método para o ensaio de PCR em Tempo Real adotado foi o
Sybr Green. Esse método consiste na detecção do material nucleico de acordo com sua
amplificação no decorrer dos ciclos. Para a detecção da amplificação do material
nucleico utiliza-se o Sybr Green, que é um intercalante de DNA e se liga às pontes de
hidrogênio conforme as fitas duplas vão sendo reassociadas

161

.

Sendo assim, utilizamos o kit Power Sybr Green PCR Master Mix e primers
complementares ao gene env do HERV-W, que amplifica um fragmento de 80pb
(ENV-F:

CCAATGCATCAGGTGGGTAAC,

162

ENV-R:

GAGGTACCACAGACAAAAAATATTCCT).
As condições de ciclagem foram: 50ºC por 2 minutos, 95ºC por 10 minutos,
seguidos de 40 ciclos de 95ºC por 10 segundos, 50ºC por 45 segundos, 60ºC por 1
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minuto. Após o término dos ciclos, uma etapa de dissociação foi realizada para correta
discriminação dos produtos gerados através da curva de melting.
A descrição do volume e das concentrações dos primers utilizados estão
descritos na Tabela 2.
Tabela 2. Volume e concentração dos reagentes utilizados para amplificação e
quantificação relativa do gene env do HERV-W.
Reagente

Volume

H2 O

7,5µl

2X Power Sybr Green

12,5µl

Concentração final
1X

Master Mix
Primer Forward e Reverse

1µl cada

0,2µM

DNAc

3µl

500ng

Volume Total

25µl

10µM

Para a construção da curva padrão, foi adquirido comercialmente um plasmídeo
(GenScript), contendo uma sequência de 468 pares de bases (pb) compreendendo as
regiões de interesse dos HERV-W e K. O material foi entregue em solução contendo
4µg de DNA do plasmídeo/inserto. Para a conversão de µg em cópias utilizou-se a
seguinte fórmula, que considera o peso molecular bem como o tamanho do plasmídeo
contendo o inserto (2710+468 nucleotídeos).
Fórmula: Peso em Daltons (g/mol) = (tamanho do plasmídeo com inserto)
Onde: (3178pb)(330Da x 2nucleotídeos/pb) = 2.097.480 g/mol
Logo: (g/mol)/número de Avogadro 6,02214199 x 1023) = g / molécula = n de cópias
2.097.480 g/mol/6,02214199 x 1023)= 3,48 x 10-18 g / molécula.
Assim, a concentração de plasmídeo (g/µl)/número de cópias =(4µg/ml)/(3,48
x10-18gramas/moléculas), o que resulta em um total de 1,17 x10e12 cópias/ml.
Após obter a conversão de µg em cópias/mL, realizou-se diluições seriadas na
ordem de 1:10 até a concentração de 1.17x10e-1 cópias/ml. A seguir, as amostras foram
submetidas a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) em Tempo Real em decaplicata
para análise de sensibilidade analítica. Ainda, três concentrações iniciais distintas de
primers foram utilizadas (2µM, 5µM, 10µM) e verificadas quanto a reprodutibilidade
dos cycle threshold (Ct) e sensibilidade. Por fim, controles negativos da reação, da
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mistura dos reagentes utilizados para a construção do DNAc foram adicionadas em
todas as reações a fim de averiguar a possibilidade de DNA contaminante.

4.7.1 Quantificação relativa de expressão de HERV-W
Em virtude do HERV-W ser considerado um gene endógeno não é possível
calcular a sua expressão em quantificação absoluta, mas sim, mensurar a sua expressão
com base em algum gene endógeno e com isso, calcular o fold change de expressão do
HERV-W. Para isso utilizamos a fórmula 2-ΔΔCt, onde por exemplo:
2-

(CT HERV-W Gi- CT gene endógeno Gi) – (CT HERV-W GC – CT gene endógeno GC)

, onde Gi = GS ou GA.

Como gene endógeno foi utilizado o gene hMLH1, que sintetiza uma proteína
responsável pelo reparo de mismatches das bases durante a replicação do DNA 163.
Os

primers,

hMLH1-F:

TGGTGTCTCTAGTTCTGG,

hMLH1-R:

CATTGTTGTAGTAGCTCTGC, amplificam um fragmento de aproximadamente 300
pb sob os seguintes parâmetros: 50°C por 2 minutos para inativação da Uracila nglicosilase, 95°C por 5 minutos para desnaturação inicial, seguido de 40 ciclos de 95°C
por 15 segundos e 60°C por 1 minuto para anelamento do primers e extensão da fita e
mais um ciclo foi inserido para determinar a temperatura de melting de cada umas das
amostras. As amostras foram testadas em duplicatas em cada uma das reações e o Ct foi
obtido para a análise da expressão diferencial. Para o GC, foi calculado o valor médio
do ΔCt, que foi adotado para comparar cada um dos pacientes dos demais grupos. As
amostras foram consideradas positivas se: as amostras fossem positivas para o gene
endógeno, o nível de fluorescência ultrapassasse o cycle threshold antes da diluição
determinada como menor nível de sensibilidade para o HERV-W; os picos da
temperatura de melting fossem os mesmos dos controles positivos de cDNA (76,4°C
+ou- 0,3).
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4.8 Sequenciamento de nova geração
Como parte inicial do estudo, foi realizado um sequenciamento de amplicon a
fim de identificar a quantidade de loci de HERV-W ativos em indivíduos com EM. Para
isso foi desenhado um novo set de primers destinados a amplificar o env de HERV-W
(WF: CCCATACCTCAAACCTCACC e WR:ACAGGGTCCAAAGAGGAGTA).
Esses primers, por sua vez, amplificam um fragmento de aproximadamente 730bp sob
os seguintes parâmetros: 95°C por 7 minutos para desnaturação inicial, seguido de 35
ciclos de 95°C por 1 minuto, 55°C para anelamento dos primers e 72°C para extensão
da fita, por fim, 72°C para extensão final. Os pacientes que apresentavam expressão de
HERV-W foram submetidos a esse segundo PCR para serem sequenciados na
plataforma Ion Torrent. Essa etapa do trabalho teve caráter de estudo piloto para
averiguar de forma pontual alguns loci ativos.
As amostras de RNA, por sua vez, foram encaminhadas ao RNASeq para
obtenção de sequências para análise de transcriptoma.
4.8.1 Sequenciamento de amplicon – Ion Torrent
Essa plataforma de sequenciamento de próxima geração possui algumas etapas
fundamentais de execução, que são: construção da biblioteca, enriquecimento da
biblioteca e sequenciamento.

4.8.1.1 Construção da biblioteca
Os produtos de PCR das amostras positivas foram purificados com o GFX PCR
DNA and Gel Band purification kit (GE) para a remoção de excesso de
oligonucleotídeos ao redor de 20 bases e excesso de grupo fosfato. Para a construção da
biblioteca precisava-se que as amostras estivessem em uma concentração entre 100ng e
1ug de DNA. Para isso as amostras foram quantificadas em aparelho Qubit com o kit
Qubit dsDNA BR (Broad Range) Assay Kit.
As amostras foram submetidas a fragmentação mecânica em aparelho
Biorruptor UCD200 (Thermofisher). Brevemente, as amostras permanecem em meio
aquoso e são submetidas a três sessões de ondas ultrassônicas de 15 minutos cada. Esse
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procedimento pode deixar bases extras/grupo fosfatos extras em uma das fitas, que
devem ser então reparadas para garantir a ação da ligase. Para reparo das extremidades
das fitas utilizamos o Ion Plus Fragment Kit.
A próxima etapa foi de ligação dos adaptadores e dos barcodes às extremidades
das fitas com auxílio de enzima ligase. Os adaptadores são sequências que auxiliam no
enriquecimento da biblioteca por PCR, pois são complementares a primers utilizados na
etapa do PCR de emulsão, enquanto os barcodes são sequências distintas para cada
amostra que são reconhecidas pelo software do sequenciador que irá identificar a qual
amostra cada leitura pertence. Após a conclusão dessa etapa os fragmentos ficaram com
uma estrutura semelhante a descrita na Figura 6.

Adp A

BC X

Sequência Alvo

Adp P1

Figura 6. Representação esquemática da organização das sequências associadas com os
adaptadores e barcodes. Legenda: Adp: Adaptador, BC X: Barcode com a sua sequência
escolhida.

Em seguida as amostras foram purificadas e submetidas a eletroforese em gel de
agarose próprio do kit de construção (E-gel), com o objetivo de selecionar o tamanho de
fragmento desejado de acordo com a biblioteca construída. Brevemente, todo o DNA
contendo os adaptadores e barcodes atravessam o gel juntamente com um marcador de
peso molecular. No caso desejava-se uma biblioteca com fragmento médio de
aproximadamente 330pb, quando o tamanho de interesse atinge a cavidade inferior
coletamos a solução contendo fragmentos de 330pb.

4.8.1.2 Enriquecimento
A etapa subsequente é o enriquecimento da biblioteca por PCR de emulsão. Essa
metodologia é semelhante a PCR tradicional, exceto por ser realizado em uma emulsão
e as amplificações ocorrerem na superfície de beads. O mix de PCR contém beads que
irão servir de base sólida para a amplificação clonal dos fragmentos, e o óleo, que após
o turbilhão promovido pelo equipamento One Touch (Thermo Fisher) gera a formação
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de micelas onde as beads ficarão alocadas. Em seguida as beads contendo fragmentos
amplificados são capturadas com auxílio de sondas de biotina.

4.8.1.3 Sequenciamento
A etapa de sequenciamento é realizada em um chip condutor. As beads contendo
o DNA são inseridas em um chip que contém milhões de cavidades, sendo que o
sequenciamento propriamente dito ocorre em ciclos. Nesses ciclos ocorre a introdução
de um nucleotídeo por vez, e no caso de incorporação do nucleotídeo na fita nascente, é
liberado um íon de hidrogênio que altera o potencial hidrogeniônico (pH) do meio na
cavidade que a bead está localizada. Assim, o sequenciador identifica essa alteração e
registra a incorporação daquele nucleotídeo. Logo, ao final dos 400 ciclos, teremos
diversas sequências sintetizadas paralelamente.

4.8.2 RNASeq Illumina HiSeq
Para essa etapa, foram selecionadas algumas amostras de cada um dos grupos
para realizar o transcriptoma. As amostras foram enviadas ao Laboratório de Genética
da Escola de Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo
(ESALQ USP) onde acompanhou-se todo o procedimento. Assim como o
sequenciamento na plataforma Ion Torrent, o RNASeq no Illumina HiSeq conta com
três principais etapas: construção da biblioteca, enriquecimento e sequenciamento.

4.8.2.1 Construção da biblioteca e enriquecimento
As amostras de RNA foram submetidas inicialmente a uma eletroforese no
equipamento Bioanalyzer com o kit Agilent RNA nano (Agilent). Ao final da corrida é
possível quantificar as amostras, bem como determinar a integridade do RNA, expressas
em uma unidade denominada RNA Integrity Number (RIN), que avalia as áreas de
fluorescência das duas subunidades do RNA ribossomal (RNAr) 28S e 18S.
Posteriormente, as amostras foram quantificadas em aparelho Qubit com o Qubit RNA
HS Assay kit.
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Cerca de 100 ng de RNA foram utilizados para o preparo das bibliotecas.
Utilizamos o kit TruSeq Stranded Total RNA sample (Illumina). O método adotado por
esse kit é baseado na fragmentação iônica, que por possuir elevadas quantidades de Mg+
garante a fragmentação controlada do RNA em altas temperaturas por um determinado
tempo. Além disso, o kit, através de sondas com poli dT, captura somente sequências de
RNA mensageiro (RNAm) deixando para trás sequências de RNAr. Por fim, foi
utilizado ainda um kit de remoção de sequências de globina.
As sequências de RNA são então retrotranscritas, e após a síntese do DNAc,
realiza-se o processo de adenilação, onde é adicionada uma Adenina na extremidade 3’
das fitas de RNA. Esse processo é crucial para a ligação dos adaptadores que possuem
uma Timina complementar em sua extremidade 5’. Esses adaptadores servem para
identificar a origem de cada leitura, bem como possui regiões complementares para
fixar-se na flowcell para a realização do sequenciamento e regiões complementares para
o enriquecimento da biblioteca. Após a ligação dos adaptadores, as bibliotecas são então
enriquecidas através de PCR com primers complementares aos adaptadores. Por fim, as
bibliotecas são então validadas em equipamento Bioanalyzer e quantificadas por PCR
em Tempo real.
4.8.3 Sequenciamento
As bibliotecas são normalizadas a 10nM de DNAc para a correta construção e
posterior dispersão dos clusters pela flowcell. Os clusters de sequenciamento são
pequenos

grupos

de

DNA

que

são

dispersos

pela

flowcell.

Constituem

aproximadamente em 1000 cópias de DNA e são construídos em aparelho cbot com o
kit HiSeq PE Cluster kit v4 cbot (Illumina). Nessa primeira etapa são adicionados
nucleotídeos não marcados para formação das pontes de amplificação clonal que serão
posteriormente utilizadas para o sequenciamento de ambas fitas.
O conceito de sequenciamento pelo sistema Illumina é baseado na metodologia
de Sanger, porém de forma reversiva. Basicamente, todos os nucleotídeos marcados são
inseridos na flowcell que se alinham com a fita molde, ocorrendo a captura da
fluorescência, e ao final de cada ciclo, essa base marcada com o fluorocromo é
removida, permitindo a ligação de um novo nucleotídeo. Ao final da síntese da fita e
captura de todas as bases o processo é repetido para a síntese da fita reversa. O kit
utilizado para o sequenciamento foi HiSeq SBS v4 kit (Illumina).
51

Resultados
Ao final do sequenciamento pode-se observar os primeiros controles de
qualidade das amostras. Um arquivo fastq, que possibilita a análise de qualidade de cada
uma das reads, é gerado para cada amostra.

4.9 Análises dos sequenciamentos
4.9.1 Análises de sequencias da plataforma Ion Torrent
As reads geradas pelo sequenciador foram exportadas em um arquivo fastaq. A
partir de então, toda a etapa de análise foi realizada no programa CLC Genomics
Workbench 7.0 (www.clcbio.com).
As extremidades das reads foram removidas para desconsiderar as sequências
oriundas de adaptadores. As sequências de baixa qualidade também foram descartadas
pelo software. Para a análise dos transcritos presentes nos pacientes, um banco contendo
138 sequências do gene env correspondendo aos loci de HERV-W foi construído. Para
encontrar tais sequências, utilizou-se como query a sequência da Sincitina na ferramenta
de busca de sequências humanas BLAT (https://genome.ucsc.edu/FAQ/FAQblat.html).
Por fim, separamos sequências de env de HERV de diferentes loci do genoma. As
sequências obtidas de cada paciente foram mapeadas contra esse banco seguindo
padrões rigorosos, sendo eles: 99% de similaridade e custo máximo de inserções,
deleções e mismatches.
O total de reads de HERV-W oriundas de cada cromossomo foi utilizado para
determinar os transcritos mais frequentes bem como quantidade de loci mais ativos nos
diferentes grupos de pacientes estudados. As análises estatísticas e elaboração de
gráficos foram realizadas no programa R

164

e para as comparações das variáveis

utilizamos o teste de wilcox.

4.9.2 Análise do transcriptoma
Os arquivos fastq foram alinhados com o genoma humano (GRCh38/hg38)
como referência, no programa STAR Aligner

165

. Esse programa possui algoritmos

específicos para alinhamentos de sequências oriundas de RNA. Alguns parâmetros de
qualidade foram adotados para o alinhamento dessas sequências: reads pequenos (<20
bases) e de baixa qualidade foram excluídos, além disso para garantir a estringência
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elevada, utilizamos reads que apresentassem single hit, ou seja, mapeados apenas uma
vez, e que apresentassem no máximo dois mismatches em relação a referência. Ainda
para garantir a quantidade elevada de reads aumentou-se o limite de mapeamentos
múltiplos, isso se dá pelo fato de estarmos analisando dados oriundos de elementos
repetitivos, e assim seria possível obter quantidade de reads mapeadas mais relevantes
dos HERVs.
Em seguida, as amostras foram analisadas utilizando um arquivo Gene Transfer
Format (GTF) desenvolvido por Jin et al.,

166

. Esse arquivo é ideal para análise de

elementos repetitivos pois incluem esses elementos ao final da análise, sendo que a
maioria dos outros GTFs disponíveis desconsideram esses elementos, o que inviabiliza
as análises. As contagens das reads utilizadas bem como o mapeamento dos mesmos
foram baseados no programa Salmon 167.
Por fim, utilizou-se o DeSeq2
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para normalizar os dados e determinar a

expressão diferencial dos HERVs bem como de outros genes diferencialmente
expressos em relação aos grupos a serem comparados. Os dados foram então exportados
e os gráficos montados no programa R (https://www.r-project.org).

4.10 Análise de vias de interação gênica
Para compreender o perfil do transcriptoma dos indivíduos com EM bem como o
papel que algumas vias alteradas teriam na fisiologia desses pacientes, o programa IPA
Ingenuity (Qiagen) foi utilizado. Com esse programa é possível analisar o perfil de
expressão dos genes e a sua relação com vias canônicas, bem como interação entre vias
distintas. Logo espera-se ao final das análises compreender o panorama de vias
possivelmente alteradas de indivíduos com EM em duas condições distintas.
Sendo assim, todo o painel de genes analisados pelo programa DESeq2 foi
exportado em uma planilha contendo informações importantes como Gene ID,
log2foldchange e o valor de p. Após carregar essa planilha no IPA, a core analysis foi
realizada. Essa determina quais são as principais vias alteradas, possíveis relações com
doenças, bem como pathways de interações gênicas dessas vias. Ainda, para refinar as
análises, estabeleceu-se como ponto de corte apenas os genes diferencialmente
expressos (p<0.05), e apenas as vias determinadas experimentalmente foram
selecionadas.
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As vias são expressas em imagens com quadros conectados e cores que
diferenciam os genes com maior e menor expressão, bem como um sumário das funções
de cada uma das vias alteradas.

4.11 Quantificação de citocinas pró inflamatórias.
Selecionou-se, por conveniência, um painel de algumas citocinas pró
inflamatórias (IL-6, IL-1β, TNF-α, IFN-γ), quimiocinas IP/CXCL10, MCP-1 e CD14
solúvel (CD14s). Neste ensaio a tecnologia Luminex xMAP foi utilizada. Essa
plataforma consiste em dosar diversos analitos simultaneamente. Ainda, a técnica é
semelhante ao ELISA, no entanto envolve o uso de microesferas de poliestireno
marcadas com dois fluoróforos, que são utilizadas para a identificação e diferenciação
de cada uma das esferas, as quais são posteriormente identificadas pelo equipamento.
Adicionalmente, as esferas são marcadas com anticorpos específicos (contra cada um
dos analitos descritos). Após o analito se ligar aos anticorpos de captura localizados na
superfície das esferas, a detecção é realizada através de um terceiro marcador
fluorescente, conjugado ao anticorpo de detecção. Por fim, o equipamento movimenta
as esferas em fila única através de dois lasers diferentes em um citômetro de fluxo,
onde o primeiro identifica a esfera e o segundo quantifica o sinal de reporte em cada
esfera.
Para a análise do CD14s utilizou-se o kit Quantikine ELISA para CD14 solúvel
(RnD Systems).
4.12 Análises estatísticas
Para analisar a diferença estatística de expressão de HERV-W, da quantificação
de citocinas, e quantidade de loci ativos pela metodologia de sequenciamento de
amplicon, foi utilizado o teste de Wilcox.
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5. Resultados
5.1. Dados demográficos dos indivíduos incluídos no estudo
Ao todo, foram incluídos no estudo 23 pacientes com Esclerose Múltipla e 36
indivíduos saudáveis. A descrição detalhada dos pacientes encontra-se na Tabela 3.

Tabela 3. Dados demográficos dos indivíduos incluídos no estudo.
Indivíduos
Dados demográficos

Grupos Esclerose Múltipla(n)

saudáveis(n)

GS (16)

GA (7)

GC (36)

14 Mulheres

4 Mulheres

26 Mulheres

2 Homens

3 Homens

10 Homens

18-61 (33,5)

24-60 (40)

20-57 (30,5)

2-14 dias (5 dias)

NA

NA

1-4,5 (2)

6-8 (6,5)

NA

15 RR

6 SP

NA

1 SIC

1RR

Tempo de

1-20 anos (4,5

10-20 anos (15

doença(média)

anos)

anos)

Grupos

Gênero
Idade(média)
Tempo de Surto*
(media)
EDSS(média)
Tipo de EM•

NA

5 S/ Tratamento
5 Avonex
1 Natalizumabe
Tratamento atual

1 Copaxone

6 Natalizumabe♦

1 Rebiff

1 Copaxone

NA

1 Fingolimode
2 βInterferon
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*Aplicável apenas para GS. • CIS= Síndrome Clínica Isolada, RR= Remitente
Recorrente, SP = Secundariamente progressiva, aplicável apenas para GS e GA. NA=
não se aplica. ♦ 5 desses receberam menos de 5 infusões do medicamento.
5.2 Análise da quantidade e integridade de RNA após o tratamento com DNAse

Após a extração de RNA, todas as amostras foram tratadas com o protocolo
turbo de DNAse por duas vezes para completa remoção do DNA genômico. Devido a
agressividade do protocolo (tempo e temperatura de exposição das amostras),
adicionamos 2U de RNAse out inhibitor (Thermo). Após os tratamentos, uma
eletroforese foi feita para analisar as bandas do RNA ribossomal e o RNA presente nas
amostras antes e após os tratamentos com DNAse foi quantificado (Figura 7 A e B).

A

B

Figura 7. Análise da integridade do RNA nas amostras antes e após o tratamento com
DNAse. (A) Quantidade de RNA antes e após dois tratamentos de DNAse seguindo o
protocolo turbo, p=0,44; (B) exemplo de gel de agarose corado com Gel Red
(Uniscience) após os tratamentos com DNAse, observa-se a integridade das bandas 28S
e 18S do RNAr
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Não foi observada perda significativa de RNA. Em média, as amostras
precisaram ser tratadas com DNAse turbo por pelo menos duas vezes para que houvesse
completa remoção do DNA contaminante. Ainda, o RNA presente nas amostras
demonstrava-se estar íntegro conforme a figura 7B e portanto, em condições de ser
utilizado.

5.3 Ensaio de PCR em Tempo Real para HERV-W
Uma análise paralela com poucas replicatas da nossa diluição seriada do
plasmídeo demonstrou que a concentração final de 0,2µM dos primers foi a mais
reprodutível. Ainda, a reação de decaplicata demonstrou uma positividade em pelo
menos 90% das réplicas na diluição contendo 117 cópias/mL, portanto o teste
apresentou uma sensibilidade de 117 cópias/mL. Ainda, a análise de regressão linear da
curva padrão revelou valores bem satisfatórios com y-intercept: 37,65, slope: 3,341 e
R2: 0,993 (Figura 8 A e B). Vale ressaltar que esse teste foi utilizado para verificar a
ausência de DNA genômico em todas as amostras após os tratamentos com DNAse.
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Figura 8. PCR em Tempo Real para HERV-W em decaplicata. (A) Curva padrão com
os gráficos de fluorescências no decorrer dos ciclos de cada replicata; (B) Curva padrão
com valores de y-intercept: 37,65, slope: 3,341 e R2: 0,993.
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5.3.1 Frequência e quantificação relativa da expressão de HERV-W em pacientes
com EM
Todos os pacientes com EM avaliados, tanto do GS quanto do GA, apresentaram
alguma expressão do gene env do HERV-W. Com relação ao GC, 31 dos 36 indivíduos
apresentaram expressão de HERV-W.
Apesar da frequência elevada de expressão do gene env de HERV-W nos
indivíduos controles, notamos que esses apresentavam baixos níveis de expressão,
enquanto os pacientes do grupo GS e GA apresentavam cerca de 3 x mais expressão do
vírus do que os indivíduos do GC (p<0,01). A análise dos níveis de expressão entre os
grupos dos pacientes com EM revelou que os indivíduos do GA apresentam uma
expressão ligeiramente maior do que as dos indivíduos GS, no entanto sem diferença
estatística significativa (p=0,6) (Figura 9).

Figura 9. Análise de expressão diferencial de HERV-W em pacientes com EM e
indivíduos controles.
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5.4 Análises do transcriptoma
5.4.1 Sequenciamento de amplicon para gene env do HERV-W
Essa etapa consistiu em um estudo piloto para compreender a diversidade de
expressão do HERV-W em indivíduos com EM. Sendo assim, foram selecionados
aleatoriamente 10 pacientes com EM, sendo 4 do GS e 6 do GA além de 10 indivíduos
do GC que expressavam HERV-W. Todos os pacientes do GA estavam sob tratamento
com Natalizumabe, enquanto do GS todos estavam sob tratamento com Avonex. Para o
grupo GS, foram selecionados 3 mulheres e 1 homem, para o GA, foram selecionados 5
mulheres e 1 homem e para o GC foram selecionados 6 mulheres e 4 homens.
Após o sequenciamento, as reads obtidas foram mapeadas contra o banco de loci
de env HERV-W. Foram considerados loci ativos quaisquer loci de HERV-W que
apresentasse reads que contemplassem ao menos alguma região do fragmento de
referência e com uma cobertura de pelo menos 3 vezes.
Então, foi possível observar que os pacientes com EM, de uma forma geral,
apresentavam cerca de 15 loci ativos, enquanto os indivíduos do GC que expressavam
HERV-W apresentaram em média 10 loci ativos (p<0.01) (Figura 10).

Figura 10. Box plot representando a quantidade de loci ativos em pacientes com EM em
comparação ao GC.
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Ainda, observou-se que os transcritos mais expressos em pacientes com EM
foram: 1p34.2, 6q27, 9q31.3, 14q21.2 e Xq22.3, enquanto nos indivíduos saudáveis os
loci mais ativos foram o 1p34.2, 6q27, 7q21.2 (Sincitina) e 14q21.2. Buscou-se
entender a diferença na diversidade de transcritos de env de HERV-W presente entre os
grupos dos indivíduos com EM (Figura 11). Os indivíduos com GA aparentemente
apresentam uma diversidade ligeiramente maior do que as dos indivíduos do GS. Ainda,
os loci que apresentaram maior número de reads no grupo GS foram 1p34.2, 6q27 e
14q21.2, enquanto os loci mais ativos no grupo GA foram Xq22.3, 1p34.2 e 6q27 e
9q31.2.

Figura 11. Box plot representando a quantidade de loci ativos em pacientes com EM do
GS e GA.

Nesse caso pudemos observar perfis completamente distintos: os pacientes do
grupo GA apresentavam uma maior diversidade de expressão de HERVs em
comparação aos pacientes do GS (p<0.01).
Uma análise detalhada do alinhamento do banco contra os primers utilizados
revelou que havia mismatches na região de ligação dos primers das sequências de
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alguns cromossomos, sugerindo que alguns transcritos possam ser amplificados
parcialmente, portanto com menor eficiência, ou ainda que outros possam nem estar
sendo detectados. Mesmo assim, vale ressaltar que foram observadas diferenças de loci
ativos entre os grupos, e podemos assumir que, se determinados loci são amplificados
com certo viés, isso deve ocorrer em ambos os grupos. Portanto, as diferenças
observadas não devem refletir problemas experimentais, mas sim, diferenças reais entre
os objetos. De qualquer forma, essa metodologia claramente não é adequada para se
estudar a fundo a diversidade de transcritos de HERV.
5.4.2 Transcriptoma de HERV-W em indivíduos com Esclerose Múltipla
5.4.2.1 Procedimento de sequenciamento no Illumima HiSeq
Para dar prosseguimento ao sequenciamento das amostras, uma eletroforese em
Bioanalyzer foi realizada para a obtenção do RIN. Brevemente, esse valor representa
uma escala obtida através de análise de alguns fatores que vão desde o pico de
absorbância da região 28S e 18S do RNAr até oscilações de absorbância antes do
primeiro pico e áreas de cada pico das bandas do RNAr. O valor obtido varia de 0-10,
onde o valor do algoritmo obtido representa proporcionalmente a integridade de RNA
169

. Sendo assim, estabeleceu-se que um valor ideal para o sequenciamento e posterior

análise dos dados seria de 7,0

170

. Todas as amostras apresentaram valores de RIN

satisfatórios variando de 7,3 a 9,3, vide Figura 12.

62

Resultados

Figura 12. Eletroforese em Bioanalyzer para RNA total de parte das amostras.
Observa-se dois principais picos, o de maior intensidade representando a subunidade do
28S e o de menor intensidade o do 18S. O RIN de cada amostra está descrito no interior
de cada quadro azul. Os quadros cinzas representam ausência de amostra (cavidades
vazias)

As amostras foram então sequenciadas. Ao final do sequenciamento as reads
ficam disponíveis na nuvem em uma plataforma fornecida pela empresa
desenvolvedora, o BaseSpace. Lá podemos observar as quantidades e tamanhos das
reads obtidas em cada uma das amostras. Todas elas apresentaram acima de 30 milhões
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de reads na forma pair-ended. Um exemplo de uma das corridas está descrito na Figura
13.

Figura 13. Imagem disponível no BaseSpace referente aos dados de uma das amostras
submetidas ao sequenciamento (PET30).

Após o alinhamento e o mapeamento das reads com o genoma humano
utilizando os filtros de estringência, verificamos que mais de 87% das reads foram
mapeadas corretamente, alcançando uma cobertura de até 46x do transcriptoma
humano, Tabela 4.
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Tabela 4. Relação da quantidade de reads utilizadas após aplicação dos filtros
Paired-Reads

Amostra

mapeadas

Reads Mapeadas
após filtros de
estringência

% utilizada

Cobertura

para análises

em vezes

PET10

22.961.092

21.591.157

94,03366791

43,93

PET12

19.797.357

18.124.313

91,54915477

36,80

PET15

21.886.468

20.664.788

94,41810346

42,05

PET16

17.953.569

16.025.894

89,26299835

32,61

PET27

22.970.517

21.539.649

93,77084982

43,83

PET28

16.736.064

14.662.326

87,60916545

29,83

PET29

24.375.119

22.870.542

93,82740655

46,54

PET30

21.086.819

19.858.084

94,17297128

40,41

PET8

22.323.082

20.654.878

92,52699963

42,03

PET9

18.654.953

16.826.476

90,19843684

34,24

5.4.2.2 Análise do transcriptoma
A análise dos dados teve início com uma parceria com a equipe de
bioinformática do Hospital AC Camargo. Para alinhar as reads utilizou-se o programa
STAR aligner

165

, utilizando o genoma hg19 como referência; para mapear os

elementos transponíveis foi empregado o programa TEtranscript

166

. E finalmente para

análise de expressão diferencial utilizou-se o programa DESeq2 168.
Buscou-se compreender quais loci de HERV-W estavam mais ativos em cada
um dos grupos, ou seja, qual o perfil transcricional desses elementos em indivíduos com
EM e nos controles. Sendo assim, foi analisado inicialmente o panorama geral de
expressão dos HERVs. Para isso, as quantidades de reads de cada um dos loci foram
transformadas em uma escala de log2, basicamente a função rlog() normaliza os dados e
calcula a expressão diferencial dos genes a serem analisados. Esse dado foi utilizado
para a construção dos heatmaps.
Com essa análise inicial pode-se observar que os HERVs das famílias 1, H, 9,
K9, L, L74, K22, IP, 3 e K3 são os mais expressos nos indivíduos com EM. Ainda, a
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análise revelou que o HERV-W, anotado como HERV-17-int também faz parte dos
HERVs mais ativos nos indivíduos do nosso estudo, Figura 14.

Figura 14. Heatmap de expressão dos HERVs em pacientes com EM e em indivíduos
do GC. Em destaque o HERV-W, anotado como HERV-17-int.

Posteriormente, os loci diferencialmente expressos do HERV-17 foram
estratificados em heatmaps separados para verificar quais eram de fato ativos dentro da
família.
Uma forma de identificar quais loci estavam ativos seria plotar os dados de log
de fold change contra o valor de p de cada loci em um gráfico do tipo volcano (volcano
plot), assim identificar quais loci estavam mais e quais estavam menos ativos em cada
grupo. Sendo assim, realizou-se diferentes comparações: EM total contra GC, GA
contra GC, GS contra GC e GA contra GS. Os dados podem ser visualizados na Figura
15.
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Figura 15. Volcano plot representando a quantidade de loci de HERV-W
diferencialmente

expressos.

Em

verde,

loci

diferencialmente

expressos

significativamente, enquanto loci em vermelho não apresentaram diferença estatística.
Cada imagem representa uma comparação de dois gruos distintos, onde em: (A) Todos
pacientes com EM contra o GC; (B) GS contra GC; (C) GA contra GC e; e (D) GA
contra GS.

Identificou-se, na Figura 15, uma série de loci de HERV-W diferencialmente
expressos em todas as comparações. Ainda, verificou-se posteriormente a localização de
cada um desses loci diferencialmente expressos, que serão apresentados a seguir.
Inicialmente, os dados comparativos de EM contra GC foram utilizados para
construir um heatmap, (Figura 16). Nessa análise verificou-se que existiam 16 loci
diferencialmente expressos, sendo 6 mais ativos e 10 menos ativos. Ainda, verificou-se
que os loci de HERV-W das famílias 1 e 2 (ERVW-1 e ERVW-2) estavam expressos
em indivíduos com EM, no entanto o ERVW-1 era o mais frequente. Uma análise
detalhada demonstrou que 75% dos loci mais ativos eram oriundos da LTR de HERVW. Ainda, dentre os loci mais ativos, destacam-se os Xq22.3, 2q11.2, 12p13.31
(Figura16).
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Figura 16. Heatmap dos loci de HERV-W diferencialmente expressos dos pacientes
com EM comparado aos indivíduos do GC. Pontos em vermelho representam ERVW-1,
enquanto pontos em azul demonstram ERVW-2. Retângulo azul demonstra o locus
Xq22.3.

Em seguida foram comparados os indivíduos do GS e indivíduos do GC, Figura
17. Assim como na análise inicial, foram vistos mais loci ativos nos indivíduos GS do
que

nos

indivíduos

GC.

Identificamos

24

loci

diferencialmente

expressos

significativamente, sendo 6 menos ativos e 18 mais ativos. Ainda, detectou-se a
expressão de ambas as famílias de HERV-W, sendo que a família ERVW-1 foi a mais
frequente. Além disso, boa parte dos loci diferencialmente expressos eram originários
de Gag (50%) e LTR (50%). Os loci mais expressos no GS em comparação ao grupo
GC foram: 1p32.2, 2q35, 11q14.1, (Figura 17).
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Figura 17. Heatmap dos loci de HERV-W diferencialmente expressos dos pacientes do
GS comparado aos indivíduos do GC. Pontos em vermelho representam ERVW-1,
enquanto pontos em azul demonstram ERVW-2. Retângulo azul demonstra o locus
Xq22.3.

A próxima comparação foi entre indivíduos do GA e indivíduos do GC (Figura
18). Assim como nas análises anteriores, os indivíduos GA apresentavam mais loci
ativos significativamente do que os indivíduos do GC. Foram identificados um total de
45 loci diferencialmente expressos, sendo 11 menos ativos e 34 mais expressos. Desta
vez, o gene mais expresso foi o env (70%). Ainda, a família de HERV-W mais
frequentemente expressa foi a ERVW-1 e dentre os loci mais expressos, destacaram-se
os loci 6q21, Xp11.2 e Xq22.3, (Figura 18).
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Figura 18. Heatmap dos loci de HERV-W diferencialmente expressos dos pacientes do
GA comparado aos indivíduos do GC. Pontos em vermelho representam ERVW-1,
enquanto pontos em azul demonstram ERVW-2. Retângulo azul demonstra o locus
Xq22.3.

Por fim, a comparação entre os indivíduos GS e GA mostrou que os indivíduos
do GA apresentavam mais loci ativos em comparação aos indivíduos GS (Figura 19).
Ao todo foram 100 loci diferencialmente expressos, sendo 38 mais expressos em GS e
62 mais expressos no GA. O gene env foi o mais prevalente, expresso em 62% e 67%
em indivíduos com GS e GA respectivamente. Ainda, a família de HERV-W mais
expressa foi a ERVW-1, e dentre os loci mais expressos destacam-se 1p34.2, 5p14.3,
Xq21.2 do grupo GS e os loci 1q22, 3q25.1, 9p13.3, Xq22.3 no grupo GA, (Figura 19).
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Figura 19. Heatmap dos loci de HERV-W diferencialmente expressos dos pacientes do
GS comparado aos indivíduos do GA. Pontos em vermelho representam ERVW-1,
enquanto pontos em azul demonstram ERVW-2. Retângulo azul demonstra o locus
Xq22.3 e retângulo vermelho demonstra o locus 7q21.2

Interessantemente, foi observado um perfil de expressão distinto dependente do
grau de progressão da doença em que o paciente se encontra. E, o gene env foi mais
frequente quando comparamos os grupos de EM entre si. Adicionalmente, foi
encontrado o locus 7q21.2(Sincitina), um envelope do HERV-W, mais ativo nos
indivíduos do GS do que nos indivíduos GA. Por outro lado, os indivíduos do GA
apresentaram outros loci mais ativos em relação ao GS, como por exemplo, o Xq22.3.
Na segunda metade do meu doutoramento, realizei um estágio na Unidad de
Bioinformática do Instituto Pasteur de Montevidéu, Uruguai. Lá tive como objetivo
adquirir expertise em análise de bioinformática, com ênfase em transcriptômica. Sendo
assim, algumas análises foram refeitas e realizamos uma Análise de Componentes
Principais (ACP) para verificar a distribuição do perfil transcricional dos indivíduos
como um todo. Observamos que a maioria dos indivíduos dos grupos com EM
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agrupavam-se separadamente dos indivíduos do GC. No entanto os indivíduos do grupo
GC agrupavam-se dependente dos grupos relacionados a cada corrida de
sequenciamento. Brevemente, foram realizadas duas corridas de sequenciamento, a
primeira contendo os pacientes do GS e alguns indivíduos do GC, e a corrida posterior

0.3

incluiu pacientes do GA e novos indivíduos do GC (Figura 20).
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Figura 20. Análise de componente principal baseando-se em todas as reads obtidas de
cada amostra. S = GS; A = GA, C= GC.
Ao retornar, conversamos com o bioinformata responsável da ESALQ, local
onde foram realizadas as corridas do sequenciamento, para tentar entender o que
poderia estar acontecendo. Identificou-se que as amostras dos indivíduos da primeira
corrida apresentavam uma contaminação com RNAr. Mesmo após tentativas de
remoção de transcritos ribossomais das amostras da primeira corrida, algumas
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apresentaram quantidade de reads muito baixas, o que poderia desviar o eixo do perfil
transcricional destas amostras. Assim, decidimos remover algumas amostras da primeira
corrida para as análises posteriores (8, 9 do GS; 12, 16 e 28 do GC), (Figura 21). Após a
remoção destas, bem como dos reads de genes ribossomais das demais, observou-se que
em ambos os ACPS os indivíduos com EM agruparam de forma independente dos
indivíduos do GC.

Figura 21. Análise de componente principal baseando-se em todas das reads de cada
amostra. A) GS e GC, correspondendo a primeira corrida e B) GA e GC,
correspondendo a segunda corrida. Em verde os indivíduos com EM, e em vermelho os
indivíduos do GC.

Devido a essa inesperada intercorrência, decidimos reanalisar o perfil
transcricional dos HERVs de cada corrida separadamente. A primeira análise, GS contra
GC, demonstrou apenas 1 HERV diferencialmente expresso, o HERV-K11. Enquanto
na análise do GA contra o GC, encontrou-se 19 HERVs diferencialmente expressos
(incluindo os HERVs 17, 9 e algumas subfamílias do K), Figura 22.
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Figura 22. Heatmap dos HERVs diferencialmente expressos na comparação GA contra
GC. HERV-17= HERV-W.

Apesar do único HERV diferencialmente expresso na comparação do GS contra
o GC, ter sido o HERV-K11, verificou-se quais eram os loci com maior número de
reads do HERV-17 (HERV-W). Esses loci bem como a quantidade de reads para cada
um dos pacientes pode ser observada na Figura 23. Ainda, a maioria dos loci expressos
foram do ERVW-1 (90%) e dentre os genes expressos, destaca-se o env em 80% dos
casos.
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Figura 23. Quantidade de reads dos loci de HERV-W mais frequentes nos indivíduos
da primeira corrida (GS contra GC).

Com relação a análise dos loci de HERV-W nos indivíduos do GA, foi
encontrado um perfil de expressão com alguns loci também prevalentes nos indivíduos
do GS, como o 4q21.22, 6q27, 7q21.2(sincitina), 11q14 e 15q21.3 (Figura 24). Assim
como na comparação anterior o ERVW-1 foi o mais frequente e os genes mais
expressos por sua vez, foram env e LTR, em 52% e 31% dos casos, respectivamente.
Apesar das semelhanças entre os loci mais frequentemente expressos, a atividade
transcricional desses loci HERV-W aparentemente é maior nos indivíduos do GS, dado
o número das reads do grupo mencionado.
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Figura 24. Quantidade de reads dos loci de HERV-W mais frequentes nos indivíduos
da segunda corrida (GA contra GC).

5.5Análise dos pathways gênicos dos indivíduos com EM
Foram selecionados para essa análise apenas genes diferencialmente expressos
de forma significativa (p<0.05). Sabendo do problema de viés de corrida, duas análises
distintas foram feitas, uma baseada na corrida 1 (GS em comparação ao GC) e outra
baseada na corrida 2 (GA em comparação a GC). Foram identificados 353 genes
diferencialmente expressos nos indivíduos do GS e 365 genes diferencialmente
expressos nos pacientes do GA.
Realizamos a core analysis desses genes de forma individual para cada uma das
corridas. A análise dos genes diferencialmente expressos entre GS em comparação ao
GC revelou 12 principais vias canônicas alteradas com suporte biológico para a doença.
Todas as vias, bem como as funções biológicas de cada gene estão descritas na Tabela
5. Além disso, o valor de Z representa uma ferramenta matemática para determinar os
desvios-padrões de uma base de dados, expressão gênica nesse caso, dentro de uma via
a ser analisada. Portanto, valores positivos podem estar relacionados de forma empírica
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a uma ativação da via, enquanto valores negativos podem estar associados a uma
inativação da via estudada.

Tabela 5. Relação de vias alteradas nos pacientes do GS em comparação ao GC.
Via alterada
Sinalização de
extravasamento linfocitário

Função Biológica

Valor de Z

Diapedese durante processos

+3,05

inflamatórios

IL-12

Resposta inflamatória

IL-7

Resposta Inflamátoria

+0,06

+1,342

Conexão de moléculas de
ILK (Integrin linked kinase)
PEDF(Pigment

epithelium

derived factor)

integrinas ao citoesqueleto

+1,897

Fator neurotrópico promotor
de sobrevivência neuronal

+1,633

Moléculas de adesão celular,
Sinalização de Integrinas

adesão celular de barreira

+2,121

hematoencefálica
Atuação em resposta
NFkβ

imunológica adaptativa e

+2,828

inata

IL-6

IL-2
TH1

Resposta inflamatória
Proliferação e homeostase de

+2,646

+2,00

linfócitos
Resposta intracelular contra

+1,32

microrganismos
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Maturação de células
dendríticas
Paxilina

Potencializador de resposta
inata e adaptativa

+2,646

Mobilidade celular, adesão

+2,45

em matriz extra-celular

A comparação de vias alteradas dos indivíduos do GA em comparação ao GC
revelou por sua vez 15 principais vias canônicas alteradas, com suporte biológico.
Todas as vias, funções biológicas de cada via e valor de Z estão descritos na Tabela 6.

Tabela 6. Relação de vias alteradas nos pacientes do GA em comparação ao GC.
Via alterada

Função Biológica

Valor de Z

Apoptose, dano celular

+2,6

EIF2 (Eukaryotic initiation
factor)

Crescimento celular,
EIF4

proliferação e

-1,13

desenvolvimento
Crescimento celular,
mTOR

proliferação e

-0,33

desenvolvimento
Crescimento e
VEGF (Vascular endothelial
growth fator)

desenvolvimento de células

-2,6

endoteliais, vasculares e
linfáticas

IL-1

Resposta inflamatória

-3.3

iNOS

Sinalização celular

-2,6

Proliferação e crescimento

-2,7

P13k (AKT)
IL-6

celular
Resposta Inflamatória

-3,05
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Receptor de células B
Toll Like Receptor
Fator

de

ativação

de

linfócitos B
NGF

(Neuronal

Growth

Factor)

Ativação de células B

-3,1

Resposta humoral e celular

-2,12

Ativação de células B

-2,23

Crescimento e proliferação de

-3,31

células neuronais

Neuregulina

Manutenção, crescimento e

-1,4

reparo de células neuronais

IL8

Resposta inflamatória

-3,3

Neurotrofina

Crescimento neuronal

-2,6

Outras vias, sem suporte biológico que estavam alteradas em ambas as análises
estão ligadas ao diabetes, alguns tipos de cânceres, hipertrofia cardíaca e resposta a
antígenos por vias aéreas.
Finalmente, realizou-se uma análise de comparação das vias alteradas. Essa
análise utiliza-se do valor de Z para cada uma das vias estudadas em ambas as análises
as agregando para determinar perfis de expressão gênica de populações distintas. Assim,
utilizamos essa comparação para averiguar mais detalhadamente o perfil de expressão
gênica dos pacientes GS e GA em comparação aos indivíduos controles. De acordo com
a Figura 25 verificou-se de início uma série de vias ativadas no GS em comparação ao
GA. Obviamente, muitas dessas vias não apresentam suporte biológico para a doença
estudada, porém vale ressaltar o valor de Z score positivo nos indivíduos do GS, e o
valor de Z negativo para essas vias nos indivíduos do GA para diversas vias de resposta
inflamatória, IL6, IL-8, por exemplo, permeabilidade endotelial (extravasamento
linfocitário), moléculas de reconhecimento celular (reelin, integrinas) e de fatores de
crescimento e manutenção neuronal (Neuronal Growth Factor, Neurotrofina).
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Figura 25. Heatmap da análise de comparação de perfil gênico das vias alteradas dos
indivíduos do GS e GA. Genes AGU = GS, Genes AVA = GA. Figura gerada
automaticamente como output do programa IPA.
Interessantemente, foi possível observar que os genes envolvidos nas vias
alteradas, fossem eles mais ou menos ativos, em cada uma das análises (GS e GA) não
foram os mesmos. Esse exemplo fica mais claro ao observarmos as Figuras 26 e 27.
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Figura 26. Representação esquemática da via da IL-6 dos indivíduos do GS. Genes em
branco não apresentaram diferença significativa na análise do transcriptoma. Genes em
rosa estão mais ativos do que nos indivíduos do GC. Ícones em roxo são citocinas em
maior quantidade avaliadas na quantificação de citocinas no soro (próximo tópico).
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Figura 27. Representação esquemática da via da IL-6 dos indivíduos do GA. Genes em
branco não apresentaram diferença significativa na análise do transcriptoma. Genes em
rosa estão mais ativos do que nos indivíduos do GC. Genes em verde estão menos
ativos do que nos indivíduos do GC.
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5.6. Quantificação de citocinas inflamatórias e quimiocinas
Ao todo foram quantificadas 4 citocinas pró inflamatórias, as quimiocinas MCP1, IP/CXCL10 e CD14s em todos os grupos. Verificamos que as 4 citocinas pró
inflamatórias analisadas (IL-6, IL-1β, TNF-α, IFN-γ) estavam elevadas nos indivíduos
do GS em comparação aos indivíduos do GC (p<0,01). Por outro lado, a quimiocina
MCP-1 estava mais elevada nos indivíduos do GA em comparação aos indivíduos do
GC, Figura 28.
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Figura 28. Quantificação de citocinas pró inflamatórias e quimiocinas. Legendas: EM
SP = GA, EM Surto = GS, Controle = GC, *=p<0.01.

Com o objetivo de contribuir com a validação de determinadas vias
inflamatórias, os dados observados aqui também foram utilizados para a análise nos
pathways gênicos (tópico 5.5 Análise dos pathways gênicos dos indivíduos com EM).
Por exemplo, na figura 27 observamos que a via de sinalização da IL-6 estava alterada,
com uma série de genes mais expressos em relação aos indivíduos do GC. Ainda, dentro
dessa mesma via a IL-6 e o TNF-α, encontravam-se aumentadas no nosso ensaio, sendo
que essas moléculas podem interagir com os genes dessa via.
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6. Discussão
6.1 Pacientes e qualidade do RNA a ser estudado
Os pacientes do grupo GS foram selecionados de acordo com a sua condição
clínica dependente do surto, enquanto os pacientes do GA foram selecionados com base
em: progressão clínica da EM e os critérios adotados pelo nosso grupo para caracterizar
esses pacientes em condição mais extrema, como tempo de doença e a quantidade de
lesões no SNC. Esses critérios podem ter interferido na homogeneidade da idade entre
os grupos, onde em média, os indivíduos do GS tinham 33,5 anos, os do GA 40, e o GC
30,5. No entanto, essa diferença é de certa forma esperada. Uma extensa revisão avaliou
os dados clínicos de diversos pacientes e mostrou que apesar do início da doença ser
praticamente o mesmo para pacientes nas formas RR e SP (29 anos, em média), aqueles
que evoluíram para a a forma SP tinham, em média, 39,1 anos no momento

171

. Sendo

assim, a diferença entre as idades dos presentes grupos pode ser explicada, talvez, pelo
tempo do curso natural da doença.
Outro fator que vale a pena ser destacado é que grande parte dos indivíduos SP
(pertencentes ao grupo GA) falharam em suas terapias anteriores e hoje estão sob a
terapia com Natalizumabe. De fato, 6/7 pacientes do GA recebem esse medicamento.
Sabe-se que o Natalizumabe pode atuar na modulação gênica dos indivíduos tratados,
portanto poderia representar um impacto negativo no estudo. Pode-se citar algumas
situações onde o tratamento com Natalizumabe pode alterar a expressão de genes. Por
exemplo, a expressão de alguns miRNAs, como no caso do miR-155 e miR-132, let-7c,
miR-125a-5p e miR-642, e algumas citocinas pró-inflamatórias são modulados pelo
Natalizumabe após um período de 6 meses de tratamento
como no caso dos miR-320, miR-320b e miR-629

173

172,173

, outros após 12 meses,

. Além disso, o Natalizumabe

também pode aumentar a expressão de alguns genes como POU2AF1/Spi-B

174

após 2

anos de tratamento. Um pouco mais preocupante é a já descrita capacidade do
Natalizumabe de reduzir a expressão de HERV-W e também a resposta humoral antiHERV-W em pacientes com EM que tratam por longos períodos, no caso >24 meses
152,153

. Felizmente, todos os pacientes do GA incluídos no estudo migraram para o

Natalizumabe pouco tempo antes da coleta, sendo que todos receberam menos de 5
infusões, com exceção do indivíduo 41, que recebeu cerca de 45 infusões. Ainda, todos
os pacientes do GA apresentavam expressão de HERV-W e de acordo com a analise de
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quantificação relativa, os indivíduos do GA expressam HERV-W em níveis semelhantes
ao dos indivíduos em surto e superiores ao de indivíduos saudáveis (Discussão no
tópico 6.2). Portanto, é plausível que o tratamento tenha representado pouco ou nenhum
impacto na expressão diferencial dos indivíduos incluídos no estudo.

6.2 Expressão relativa de HERV-W em indivíduos com EM
Identificamos que todos os indivíduos com EM, independentemente do grupo,
estavam expressando HERV-W. Por outro lado, 31/36 (86,1%) dos indivíduos do GC
também expressavam HERV-W. A elevada frequência de expressão em indivíduos com
EM é esperada, porém a frequência de expressão é considerada alta para o GC quando
comparada a estudos anteriores que, não detectaram, ou detectaram em baixa frequência
a expressão em indivíduos saudáveis 99,135,140,141,150.
Diversas podem ser as explicações para essa diferença. Por exemplo, alguns
primers desenhados e utilizados em estudos anteriores 144 foram específicos para o locus
7q21.2 (Sincitina). Além disso, o ensaio de PCR foi padronizado novamente, e ao final
das análises observamos que o limite de sensibilidade foi de 117 cópias/ml, podendo
portanto ter contribuído para uma maior frequência de detecção de RNAm dos provírus.
Por fim, descarta-se a presença de DNA contaminante, pois um rigoroso controle de
qualidade foi adotado a fim de evitar a contaminação por DNA genômico, e as etapas de
construção de cDNA e do PCR em Tempo Real foram realizadas apenas após a
confirmação da ausência do DNA.
Apesar da frequência elevada de expressão do HERV-W em indivíduos do GC,
observou-se que o nível de expressão nesses indivíduos era basal. Por outro lado, os
indivíduos com EM (GS ou GA) apesentaram um nível de expressão 3x maior do que
indivíduos saudáveis. Esse dado corrobora grande parte dos estudos descritos até agora,
onde os pacientes com EM apresentam uma expressão mais elevada em comparação a
indivíduos saudáveis 99,129,139,141,144,149.
Além disso, foi observado que os indivíduos do GS e do GA apresentavam
níveis semelhantes de expressão de HERV-W. Esse dado também corrobora um estudo
anterior que visou compreender os níveis de expressão de HERV-W em diferentes tipos
de EM. Perron et al. também não encontraram diferença nos níveis de expressão entre
indivíduos com diferentes tipos de EM

141

. Portanto, esse dado sugere que o nível

transcricional de HERV-W não se diferencie de acordo com o tipo de EM.
85

Discussão
Como já levantado anteriormente, sabe-se que o Natalizumabe pode diminuir a
expressão de HERV-W em pacientes com EM tratados por longos períodos

152

. Todos

os pacientes que estavam sob o tratamento com esse medicamento apresentaram níveis
elevados de expressão de HERV-W, possivelmente pelo curto período de tratamento
com o medicamento. Interessantemente, o único paciente que tratava com Natalizumabe
por mais de 4 anos também apresentou níveis elevados de expressão de HERV-W (~8x
mais que a média dos indivíduos do GC). Aparentemente o medicamento não foi capaz
de interferir negativamente na expressão do provírus nos pacientes que estavam sob
essa terapia e em especial o paciente 41. Vale ressaltar que apesar dos níveis de
expressão serem satisfatórios decidiu-se não incluir o paciente no estudo do
transcriptoma a fim de evitar possíveis vieses nos dados gerados.
O real motivo para os pacientes com EM apresentarem um maior nível de
expressão pode ser explicado pela diferença na “constituição genômica” desses
pacientes. Os indivíduos com EM apresentam um maior número de cópias do HERV-W
em comparação a indivíduos saudáveis

141,146

. Nesse sentido, a expressão elevada

levaria a um maior número de novas integrações, que por sua vez, foram retrotranscritas
e detectadas no pool de RNAm de HERV. Logo, trata-se de um feedback positivo.
Como mencionado no tópico “HERVs e doenças em humanos” os HERVs têm
sido associados a uma série de doenças autoimunes

131–134,140,141

. No entanto, o HERV-

W especificamente tem sido pouco pesquisado em outras doenças além da EM. Não há
trabalhos que pesquisaram a relação do HERV-W com Lúpus e síndrome de Sjögren,
por exemplo. Com relação a Artrite Reumatóide, apenas um trabalho encontrou
partículas virais e RNAm de HERV-W em amostras de sangue e líquido sinovial em
pacientes afetados pela doença, entretanto, sem associação direta175.
Essa ausência de dados do HERV-W com outras doenças autoimunes pode
aparentar que a expressão desse retrovírus não seja tão ubíqua nessas doenças, mas sim
apresenta um caráter específico para a EM.

6.3 Transcriptoma dos pacientes com EM com foco no HERV-W
Os primeiros dados analisados foram originados através de sequenciamento de
amplicon do gene env do HERV-W, onde o nosso objetivo foi começar a compreender
qual era a diversidade dos HERVs nos indivíduos com EM. Obviamente, os dados
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observados nessa etapa do estudo foram mais restritos em comparação aos gerados pelo
RNASeq. No entanto, pôde-se observar alguns resultados interessantes ao comparar os
resultados de ambos os sequenciamentos, como por exemplo uma maior diversidade de
loci ativos de HERV-W, bem como um perfil transcricional distinto entre os indivíduos
dos grupos de EM. Com base nisso, foi possível avaliar as primeiras características do
perfil transcricional do HERV-W na EM.
Durante a análise dos resultados de RNASeq observou-se um importante fator
que tornou necessário readequar os parâmetros da mesma. O ACP revelou que apesar
dos grupos de cada corrida estarem distantes, GA contra o GC, por exemplo, as duas
corridas estavam distantes umas das outras (ao se comparar indivíduos comuns a ambas,
como o Grupo Controle). Esse fator impossibilitou a comparação direta dos dois grupos
de EM, bem como inviabilizou a utilização de todos os indivíduos do GC como um
único grupo. Muitas podem ser as explicações para a ocorrência dessa discrepância no
perfil transcricional desses indivíduos. No entanto, o principal fator está no preparo da
biblioteca. Como nossas amostras eram oriundas de células do PBMC, a possibilidade
de haver uma quantidade grande de sequências oriundas de globinas era muito grande,
então além da depleção do RNAr, optou-se por depletar as sequências de globinas
também. Logo, utilizou-se na primeira corrida o TruSeq Stranded Total RNA Ribo-Zero
Globin (Illumina) e na segunda corrida, o GLOBINclear-Human kit (Ambion). O
primeiro kit é baseado na hibridização de oligos com sequências de RNAr e sequências
de globinas. Já o segundo kit usa metodologia baseada em microesferas com oligos
complementares às sequências de globina. Essas microesferas, após hibridização com o
RNA alvo são descartadas e o RNA restante é, dessa vez, purificado com microesferas
com oligodT, para a captura do RNAm. Em conjunto, é possível que as diferentes
metodologias adotadas nas duas corridas possam ter interferido no perfil transcricional
observado dos indivíduos de cada corrida.
Variações indesejadas são eventos comuns em sequenciamentos de larga escala,
sendo que protocolos específicos para a normalização dos dados foram desenvolvidos
para contornar esse tipo de problema

176

. Tais abordagens também foram adotadas no

nosso ensaio, removendo sequências indesejadas e repetindo os ACPS. Ainda, existem
algoritmos que foram desenvolvidos para tentar integrar os dados gerados por
bibliotecas de RNA geradas de formas distintas (cauda poli-T ou depleção de RNAr)
177

. As amostras da primeira corrida, mesmo tendo sido submetidas à remoção de

sequências não RNAm, aparentemente tinham muitas leituras ainda de RNAr, o que
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potencialmente pode ter interferido no perfil transcricional e desviado o eixo do ACP
desse grupo de indivíduos. Infelizmente, as metodologias utilizadas parecem ter
impedido o agrupamento dos indivíduos do GC das duas corridas, e sendo assim,
decidimos analisar as corridas de forma independente.
Apesar dos fatores complicadores observados durante essa etapa do estudo, foi
possível identificar que dos 22 dos loci mais ativos de HERV-W do GA observados na
primeira análise, 15 também apareceram na segunda análise. Para o grupo GS,
verificou-se que 10/11 dos loci mais ativos na primeira análise também estavam
presentes na segunda análise. Ainda, alguns desses loci (6q27, 7q21.2 e Xq22.3)
também se apresentaram com número significativo de leituras no sequenciamento de
amplicon. Tomando em conjunto, podemos sugerir que a diferença encontrada no ACP
não represente, necessariamente, o que acontece com os loci de HERV-W, já que
aparentemente esses retroelementos são extremamente ativos em ambas as fases da
doença.
O perfil de expressão de HERV-W em cada uma das análises revelou
determinados loci ativos em ambos os tipos da doença, como 1p22.2, 1p12, 2p16,
4q21.22, 6p22.3, 6q27, 7q21.2(Sincitina), 11q14.2, 15q21.3 e Xq22.3. Por outro lado,
foram identificados 8 loci distintos para o GS e outros 8 loci para o GA. Esse dado
sugere duas possibilidades interessantes: a) existem alguns loci que são expressos em
indivíduos com EM independentemente do tipo de EM em que o paciente se encontra; e
b) outros loci talvez tragam uma assinatura do perfil transcricional do HERV-W
dependente do tipo de EM. Sem dúvida, com esse perfil de transcritos em mãos é
possível dedicar esforços em estudos experimentais dirigidos a esses loci afim de
averiguar o possível papel destes na patogênese da doença.
Vale ressaltar que poucos foram os trabalhos que tiveram como foco determinar
quais eram os loci mais ativos nos indivíduos com EM. Ainda, nesses trabalhos foram
adotadas abordagens metodológicas mais restritas do que a utilizada nesse estudo. O
trabalho mais recente investigou a presença de RNA viral em amostras de cérebro de
indivíduos com EM através de RNASeq. Nesse trabalho, os autores encontraram além
de sequências de outros vírus, transcritos de HERV-K, HERV-K10 e HERV-E178.
Curiosamente, os autores não encontraram sequências de HERV-W.
No entanto, foram dois os trabalhos que buscaram as mesmas respostas que o
que foi proposto nesse estudo. O primeiro, realizado por Lauffer et al., utilizou
clonagem e sequenciamento para identificar os loci mais ativos em amostras de PBMC
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de indivíduos com EM. Os autores não encontraram diferença significativa na
frequência da maioria dos clones na comparação dos grupos de estudo (EM e Controle),
com exceção de clones que representavam dois loci, 15q21.3 e 6q21. Ainda, outros loci
também foram encontrados como o Xq22.3 e 7q21.2 e o 17q12

158

. Tais loci também

foram encontrados no presente estudo como mais frequentemente expressos. No
entanto, todos esses foram encontrados com maior número de reads nos indivíduos com
EM do que no GC. Vale mencionar que dentre estes, o loci 17q12 demonstrou níveis
semelhantes de expressão entre o GA e o GC. No presente estudo foram avaliados mais
pacientes e com metodologia mais adequada para responder esse tipo de pergunta, e
com isso foi possível identificar esses e novos loci diferencialmente expressos entre os
indivíduos com EM.
O segundo estudo foi realizado por Schmitt et al. Nesse trabalho os autores
utilizaram a metodologia de sequenciamento de próxima geração baseada em amplicon
com um conjunto de primers complementares ao gene env e LTRs virais em amostras
cerebrais de indivíduos com EM. Nesse estudo, os autores encontraram uma diversidade
de expressão extremamente similar entre os indivíduos com EM e indivíduos controles
com predominância de expressão de 6 loci: 6q21, 7q21.2, 14q21.3, 15q21.3 e
Xq22.3159. Todos estes foram encontrados também no nosso estudo, e estavam entre os
que tinham maior número de reads. Porém, estavam mais expressos nos indivíduos com
EM em comparação aos controles, com exceção do loci 15q21.3, que apresentou níveis
similares de expressão entre o GA e o GC. Ainda, demais loci dados como baixa
atividade no estudo de Schmitt, aqui também são mais expressos. Como mencionado,
nesse estudo foram utilizadas amostras de sangue, enquanto no estudo de Schmitt et al.,
foram utilizadas amostras de cérebro. Foi observado ainda uma diversidade de
expressão mais heterogênea nas amostras deste estudo, contrastando com as amostras de
tecido cerebral. Ademais, os 6 loci mais ativos apresentavam níveis semelhantes tanto
para os indivíduos com EM quanto para indivíduos controles, também contrastando
com os resultados descritos aqui. Isso sugere uma expressão heterogênea de
determinados loci em diferentes tecidos/fluidos corporais. De fato a expressão de
HERVs tecido-dependente existe 108,110–113. Possivelmente, no caso do HERV-W há um
perfil e nível distinto de expressão de HERV-W dependendo do tecido estudado, onde a
diversidade de expressão pode ser maior em células do PBMC e menos diversa e mais
homogênea em tecido cerebral. Essa possibilidade poderia representar um novo rumo a
investigação da patogênese da doença. Considerando a diversidade de HERV-W
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presente no PBMC, e eventos de mimetismo molecular entre proteínas do HERV-W e
proteínas da MOG129, a ativação de células imunológicas poderia ser realizada fora do
SNC, e posteriormente migrar para o SNC. Essa ativação de células B e T, de fato, pode
ocorrer na via sanguínea, e essas células, agora autoreativas, atravessam a barreira
hemato-encefálica causando dano autoimune41,42.
Acreditamos que os dados gerados e descritos aqui representam nada mais do
que o inicio de outras investigações, servindo de base para futuros estudos de interações
gênicas e proteicas, a fim de compreender totalmente o papel desses retrovírus na
patogênese da doença.

6.4 Pathways gênicos e quantificação de citocinas séricas
Embora o foco desse estudo tenha sido investigar os HERVs na população
estudada, estavam disponíveis dados de expressão de todos os outros genes desses
indivíduos. Sendo assim, realizou-se a análise de expressão diferencial gênica dos
indivíduos com EM. Investigou-se inicialmente quais eram os genes diferencialmente
expressos em cada uma das corridas, foram identificados mais de 350 genes
diferencialmente expressos em cada uma das corridas analisadas. Esses dados serviram
de input para averiguar as possíveis interações gênica, bem como possíveis vias
alteradas em cada um dos grupos. A core analysis, realizada no IPA, revelou cerca de
12 vias alteradas para o grupo GS, e 15 vias alteradas para o GA.
Basicamente, observou-se que os indivíduos do GS apresentavam diversas vias
inflamatórias com valor de Z positivo, ou seja, ativadas. Além disso, outras vias de
sinalização de integrinas e diapedese em processos inflamatórios também estavam
ativadas. Isso parece indicar que os pacientes do GS apresentam vias ativadas de
produção de citocinas inflamatórias, permeabilidade vascular e fatores de reparo
neuronal. De fato, alterações em algumas dessas vias parecem atuar na EM, como IFNγ,
IL-12, IL-2, IL-657,179–182, além disso, algumas das integrinas são alvo de tratamento da
doença, já que podem impedir a transmigração de linfócitos T através da BHE 183.
Ainda, temos vias que promovem a migração de linfócitos a determinados sítios.
Dentre as vias alteradas, destaca-se a via da Paxilina, que também mostrou-se ativada
no GS. Essa molécula é capaz de interagir com as moléculas de integrinas, promovendo
uma resposta inflamatória a diferentes regiões do organismo 184,185. Ainda, a ação dessa
molécula tem aparentemente papel fundamental na inflamação, onde em estudo usando
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modelo animal, a inibição da produção dessa proteína foi capaz de reduzir
drasticamente

a

migração

de

linfócitos

para

regiões

de

inflamação

186

.

Interessantemente, um estudo descreveu que PBMCs estimulados com a proteína env do
HERV-W, foram capazes de produzir uma série de citocinas pró-inflamatórias, como
IFN-γ, IL-6 e TNF-α187. Considerando todos esses fatores pode-se imaginar um cenário
onde os pacientes com EM em surto teriam um perfil inflamatório e maior
susceptibilidade a migração de células inflamatórias a sítios específicos. Ainda, com a
possibilidade do retroelemento representar um papel fundamental na resposta autoimune
por mimetismo molecular, os HERVs portanto poderiam contribuir para a promoção de
inflamação no SNC.
Vale ressaltar que investigamos os níveis de algumas citocinas pró inflamatórias
no soro dos pacientes com EM e verificamos uma correlação positiva nas vias em que
essas citocinas atuam, como por exemplo a via da IL-6 (Figura 27), corroborando os
dados encontrados através do transcriptoma.
Com relação ao grupo GA, encontramos um perfil com ausência de inflamação,
onde algumas citocinas pro-inflamatórias estavam inativadas e com uma série de vias de
reparo e crescimento neuronal inativadas. Dentre elas, destaca-se a Neuregulina, que
tem como principal papel atuar na oligodendrogênese promovendo a remielinização188.
Níveis desregulados dessa proteína e mutações no gene estão associados as formas
progressivas da doença188,189. Além dessas vias, outras responsáveis pelo crescimento
neuronal também estavam inativadas no caso da Neurotrofina e NGF. Portanto, para os
indivíduos do GA, aparentemente temos um perfil mais degenerativo, onde as principais
vias de crescimento e reparo neuronal estão inativadas.
Em resumo, os dados gerados neste estudo sugerem que de fato existam dois
cenários distintos para a doença em seus dois estágios, onde para o GS foi descrito um
perfil totalmente inflamatório e com vias atuando diretamente para um recrutamento das
células responsáveis pela inflamação. Ainda, é possível que o sistema de reparo celular
esteja tentando conter os danos causados pela autoimunidade. Os pacientes do GA, por
outro lado, não apresentam resposta inflamatória, e determinadas vias responsáveis pelo
reparo e crescimento celular estão inativadas, demonstrando exaustão do sistema em
reparar a região lesionada, promovendo portanto, a degeneração neurológica.
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7. Conclusão

Todos os indivíduos com EM expressam HERV-W, enquanto 86,1% dos
indivíduos do GC expressam os provírus. O nível de expressão de HERV-W em
indivíduos com EM é maior do que em indivíduos saudáveis. Entre os indivíduos com
EM em diferentes fases da doença o nível de expressão é semelhante;
Os HERVs FC1, L32, 1, H48, K11, W, S71, L, K22, 15, 3, 9N E, L18, IP10FH,
K3, H, IP10B3 foram os HERVs mais ativos em indivíduos com EM.
Os loci mais ativos de HERV-W foram 1p34.2, 6q21, 6q27, 7q21.2(Sincitina),
11q14.2 e 15q21.3 nos pacientes do GS quando comparados ao grupo controle; por
outro lado os loci HERV-W 6q27, 7q21.2(Sincitina), 11q14.1, 13q13.3, 15q21.3 e
Xq22.3 foram os mais prevalentes no GA. Tanto a diversidade quanto o nível de
expressão de HERV-W foram mais elevados nos pacientes com EM;
Os dados gerados pelo RNASeq foram mais informativos dos que os dados
gerados pela metodologia de sequenciamento de amplicon;
Perfis totalmente distintos de expressão gênica estão relacionados ao tipo de EM
em que o paciente se encontra: os indivíduos do GS apresentam fundamentalmente um
perfil inflamatório, com confirmação dos níveis séricos de algumas citocinas elevadas
significativamente, e com sinalização de moléculas responsáveis por adesão e migração
celular para sítios de inflamação; e os indivíduos do GA apresentam todas as vias de
sinalização inflamatória inativadas e com vias de reparo do sistema neuronal também
inativadas;
As citocinas inflamatórias IL-6, IL-1β, TNF-α, IFN-γ estão mais elevadas em
pacientes do GS em comparação aos indivíduos do GC.
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9. Anexos
Anexo 1. Aprovação do comitê de ética da Faculdade de medicina da Universidade de
São Paulo.
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Anexo 2. Aprovação do comitê de ética da Faculdade de Medicina da Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo
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Anexo 3. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido fornecido aos voluntários da
pesquisa
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO-HCFMUSP
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL
LEGAL
1.
NOME:
.:.............................................................................
...........................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M □ F □
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO:
..................
BAIRRO:
..........................................................
CIDADE
.............................................................
CEP:......................................TELEFONE:
DDD
(............)
......................................................................
2.
RESPONSÁVEL
LEGAL
..................................................................................................................
NATUREZA
(grau
de
parentesco,
tutor,
curador
etc.)
............................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M □ F □
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO:.............................................................................................Nº...................APTO:
..........
BAIRRO:
.......................................................
CIDADE:
......................................................................
CEP:..............................................TELEFONE: DDD (
)...........................................
_____________________________________________________________________________
________
DADOS SOBRE A PESQUISA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Perfil de expressão dos Retrovírus

Endógenos Humanos da família W (HERV-W) em indivíduos com Esclerose
Múltipla em condições de recorrência.

PESQUISADOR : Dra. CAMILA MALTA ROMANO
CARGO/FUNÇÃO: PESQUISADOR CIENTÍFICO
UNIDADE DO HCFMUSP: LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO MÉDICA LIM52
2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
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RISCO MÍNIMO
RISCO BAIXO

X
□

RISCO MÉDIO
RISCO MAIOR

□
□

3. DURAÇÃO DO ESTUDO : 4 ANOS
4. DURAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES: corte transversal

1 – Desenho do Estudo e Objetivo
Estamos realizando um estudo de caráter observacional em indivíduos com Esclerose
Múltipla, esse estudo visa analisar as variações dos níveis de RNA mensageiro de um
gene específico, presente em nosso DNA, parecido com o gene de um retrovírus,
conhecido como HERV-W. Esse gene está presente em todos os humanos. Isso está
sendo proposto pelo fato de que esse gene aparentemente pode apresentar alguma
relação com a doença, para isso também avaliaremos a expressão de citocinas (fatores
imunológicos) responsáveis pelo inicio ou fim da inflamação. O objetivo deste termo é
convidá-lo a participar desse estudo, que irá comparar o perfil do nível dos genes
citados de indivíduos com Esclerose Múltipla em momento de recorrência com o perfil
do nível dos genes de indivíduos saudáveis. É importante mencionar que nenhum tipo
de interferência será feita por parte do estudo nos regimes terapêuticos que os
voluntários estejam recebendo.
Dessa forma, de acordo com a decisão do seu médico, você pode ser incluído no
seguinte grupo:
1) Pessoas que tem Esclerose Múltipla que estejam em um momento de recorrência
(retorno da doença) da doença;
Caso você não você não possua Esclerose Múltipla e nem possua histórico da doença na
família, você será incluído no seguinte grupo:
2) Pessoas que não possuam Esclerose Múltipla.
2 – Procedimentos de Pesquisa
Após ter sido esclarecido sobre o estudo, você poderá decidir se deseja ou não
participar. Se decidir participar, você será solicitado a assinar o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido ou colocar suas impressões digitais em frente a
uma testemunha de sua confiança. Uma cópia deste documento lhe será fornecida. O
seu acompanhamento e tratamento prosseguirão normalmente a cargo dos médicos que
lhe acompanham e não será modificado de maneira alguma caso você decida participar
ou não da pesquisa. Além disso, você poderá optar por não participar mais do estudo a
qualquer momento, sem que exista qualquer implicação no seu tratamento médico. Caso
você aceite participar, serão solicitadas duas amostras sangue a serem coletadas nos dias
em que estiver sob os cuidados médicos. O seu material e os dados coletados durante
este projeto serão utilizados apenas para o estudo da presença do material genético dos
pacientes, e poderá ser armazenado para posteriores estudos que envolvam a
investigação de outros vírus. Entretanto, o paciente deverá ser contatado para permitir o
uso da amostra em outro (s) estudo (s).
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3 - Benefícios e Obrigações do Participante
Você não terá despesas pessoais por participar desse estudo, e nem qualquer
obrigação. Também não haverá compensação financeira por sua participação. A
princípio, esse estudo não trará nenhum benefício imediato a você. Entretanto, as
informações obtidas de sua participação poderão beneficiar no futuro outras pessoas nas
mesmas condições que você.
4 – Riscos para o participante
Por ser um estudo observacional, ou seja, sem qualquer tipo de intervenção nos
regimes terapêuticos aos quais os pacientes estão submetidos, esse estudo não oferece
riscos para os voluntários envolvidos. A coleta de sangue consiste no único
procedimento invasivo, o que pode, em casos extremos, acarretar em hematoma no local
da punção, que deve desaparecer em um ou dois dias após a coleta.

5- Garantia de Acesso aos Pesquisadores
Você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para
esclarecimento de eventuais dúvidas. Um deles é Camila M. Romano, que pode ser
encontrada na Rua Eneas de Carvalho Aguiar, 470, prédio IMTI, 2º andar, SP. Tel:
3061-7020, ou pelo endereço eletrônico cmromano@usp.br. Ou ainda, com o aluno de
pós graduação Luiz Henrique da Silva Nali no mesmo endereço e telefone email
luiznali@usp.br.
6 – Direito de Confidencialidade
A confidencialidade das informações obtidas nesse estudo será garantida e os
dados obtidos serão analisados em conjunto com os de outros voluntários, não sendo
divulgada a identificação do voluntário. Sua participação neste estudo é confidencial e
sigilosa. Você poderá ter acesso aos resultados dos seus exames colhidos durante o
estudo, bem como terá acesso, se assim desejar, às publicações pertinentes.
7 - Autorização para armazenamento e utilização futura das suas amostras
de sangue para novas pesquisas.
7.1 - Quais são as razões para guardar suas amostras obtidas durante esta
pesquisa?
Toda pesquisa tem como objetivo buscar resposta para algum aspecto ainda não
bem conhecido de determinadas doenças. Contudo, com a rápida evolução da medicina,
novos fatos e novas dúvidas estão sempre surgindo. As amostras clínicas obtidas
durante uma determinada pesquisa, se guardadas de forma segura e adequada, podem
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ser usadas pelos investigadores para responder novas questões de forma rápida e
eficiente, dispensando novas coletas.
7.2 - O que envolve autorizar o armazenamento de amostras clínicas para
uso futuro?
Como parte deste projeto de pesquisa você deverá colher amostras de sangue
para avaliar os níveis de HERV-W e os fatores imunológicos citado anteriormente.
Estas amostras, depois de colhidas e examinadas no laboratório, serão armazenadas em
vez de serem desprezadas.
4.3 - O que acontecerá com as suas amostras?
Suas amostras irão para o Repositório de Amostras do Laboratório de Virologia
do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da Universidade de São Paulo (LIM
HC-FMUSP) e serão armazenadas de forma segura e adequada. Estas amostras ficarão
disponíveis para pesquisas futuras que poderão incluir avaliações laboratoriais extras na
sua amostra, juntamente com informações clínicas obtidas durante a pesquisa original
durante a qual foram coletadas estas amostras. Pode ser que estas amostras sejam
utilizadas somente daqui a muitos anos, mas elas podem ajudar muitos pacientes no
futuro. Qualquer projeto de pesquisa a ser realizada no futuro utilizando suas amostras
deverá ser submetido à Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital das Clinicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que irá avaliar se o estudo
proposto justifica a sua utilização. Além disso, antes de utilizar estas amostras, você
será contatado para dar uma autorização específica para a nova pesquisa que está sendo
proposta.
A autorização para guardar suas amostras no Repositório de Amostras Clínicas
do Laboratório de Virologia do HC-FMUSP é inteiramente de sua escolha. Você pode
decidir não autorizar o armazenamento de suas amostras. Mesmo que você decida
fornecer as amostras, você pode retirar sua permissão a qualquer momento, por
qualquer razão. Se você decidir retirar sua permissão suas amostras serão destruídas. No
entanto, a informação já obtida de suas amostras até a sua retirada será utilizada.
Se você não der permissão para a utilização futura de suas amostras, isto não
afetará de nenhuma forma sua participação no presente estudo ou seu cuidado médico
atual.
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Seu médico pode retirar sua autorização para o Projeto de Repositório de
Amostras Clínicas por qualquer razão, como por exemplo, se for difícil coletar seu
sangue.
CONSENTIMENTO

Eu, abaixo assinado, afirmo que li na íntegra e entendi completamente as
informações. Concordo que as informações a respeito de minha condição médica e os
resultados obtidos através de meu sangue podem ser utilizados neste estudo. Minha
participação é voluntária e livre de qualquer tipo de pressão ou coação. Eu entendo que
estas informações serão confidenciais e que meu nome não será mencionado em
qualquer publicação deste estudo.

_____________________________________________
_____________________
Nome completo do voluntário/representante legal

Data

_____________________________________________
_____________________
Assinatura do voluntário/representante legal

Data

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente ou representante legal para a
participação neste estudo

_____________________________________________
_____________________
Pesquisadora responsável: Camila Malta Romano

Data

_____________________________________________
_____________________
Médico responsável:

Data
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CONSENTIMENTO

Permissão de armazenamento
Eu, abaixo assinado, afirmo que li na íntegra e entendi completamente as
informações. Concordo que as informações a respeito de minha condição médica e os
resultados obtidos através de meu sangue podem ser armazenados para que seja possível
estudá-los em projetos futuros. Entendo que os pesquisadores deverão entrar em contato
comigo caso minha amostra seja utilizada para outro estudo além deste. Minha
participação é voluntária e livre de qualquer tipo de pressão ou coação.
Eu entendo que estas informações serão confidenciais e que meu nome não será
mencionado em qualquer publicação deste estudo.

_____________________________________________
_____________________
Nome completo do voluntário/representante legal

Data

_____________________________________________
_____________________
Assinatura do voluntário/representante legal

Data

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente ou representante legal para a
participação neste estudo

_____________________________________________
_____________________
Pesquisadora responsável: Camila Malta Romano

Data

_____________________________________________
_____________________
Médico responsável:

Data
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