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RESUMO 

 

O aumento do risco de infecções oportunistas após o transplante renal requer o 

monitoramento de infecções virais para se evitar as complicações ocasionadas por esses 

agentes. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi monitorar a infecção pelos herpesvírus 

Epstein-Barr (EBV), Citomegalovírus Humano (HCMV) e Herpesvírus Humano tipo 6 

(HHV-6) em receptores de transplante renal, correlacionando esses achados com dados 

sociodemográficos e clínicos dos pacientes no primeiro ano pós-transplante. Além disso, foi 

realizado o desenvolvimento e implementação de uma técnica de diagnóstico molecular por 

duplex semi-nested PCR (duplex sn-PCR) para triagem e diferenciação de dois poliomavírus, 

BKPyV e JCPyV, também importantes no cenário do transplante. Amostras de sangue total, 

plasma e urina de 82 receptores de transplante renal foram coletadas mensalmente durante o 

primeiro semestre e trimestralmente no segundo semestre até o período de um ano pós-

transplante. EBV, HCMV e HHV-6 foram detectados e quantificados por PCR em tempo real, 

pelo método TaqMan®. Para avaliação da técnica desenvolvida, foram obtidas um total de 87 

amostras clínicas a partir dos 82 receptores de transplante renal, sendo 60 amostras de sangue 

total, 21 amostras de urina, cinco amostras de plasma e uma amostra de biópsia renal. A 

viremia do EBV e HCMV foi detectada em 32 pacientes (39% cada), enquanto a viremia do 

HHV-6 em apenas três pacientes (3,7%). O EBV foi significativamente associado com idade 

(p=0,050), terapia de indução com timoglobulina (p=0,019), terapia baseada em inibidores de 

mTOR (p=0,003) e sexo feminino (p=0,044). O HCMV foi significativamente associado à 

indução com basiliximabe (p=0,015), terapia baseada em micofenolato de mofetil (MMF) 

(p=0,003) e rejeição aguda do aloenxerto (p=0,033). Além disso, a doença por HCMV foi 

correlacionada com terapia baseada em MMF (p=0,021) e sexo feminino (p=0,003). Quanto 

ao desenvolvimento da técnica para triagem e diferenciação dos poliomavírus BK e JC por 

duplex sn-PCR, o limite de detecção de ambos os vírus pela metodologia desenvolvida foi de 

10 cópias/μL, sendo a técnica específica para co-detectar os vírus na mesma amostra clínica. 

Das 87 amostras analisadas, 35,6% (31/87) foram positivas para BKPyV, sendo 11 amostras 

de urina, 19 amostras de sangue total e uma amostra de biópsia renal, enquanto 3,4% (3/87) 

foram positivas para JCPyV, sendo as três amostras de urina. As análises mostraram que as 

viremias do EBV e HCMV foram significativamente associadas com as terapias de 

imunossupressão de indução e manutenção utilizadas. Além disso, viremia do HCMV 

clinicamente relevante (>10.000 cópias/mL) foi relacionada à rejeição aguda do aloenxerto, o 

que reforça a importância do monitoramento viral durante o pós-transplante. Este estudo 

demonstrou também que a técnica desenvolvida é sensível e específica para detectar e 

diferenciar BKPyV e JCPyV em diferentes amostras clínicas.  

 

Palavras-chaves: transplante renal, diagnóstico molecular, herpesvírus, poliomavírus, terapias 

imunossupressoras, viroses oportunistas. 
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ABSTRACT 

 

The increased risk of opportunistic infections after kidney transplant requires monitoring of 

viral infections to avoid the complications caused by these agents. Thus, the objective of this 

study was to monitor Epstein-Barr virus (EBV), Human cytomegalovirus (HCMV) and 

Human herpesvirus type 6 (HHV-6) infection in renal transplant recipients, correlating these 

findings with sociodemographic and clinical data of the patients during the first year post-

transplant. In addition, the development and implementation of a duplex semi-nested PCR 

(duplex sn-PCR) molecular diagnostic technique for screening and differentiation of two 

polyomaviruses, BKPyV and JCPyV, also important in the transplant scenario, was 

performed. Whole blood, plasma and urine samples from 82 renal transplant recipients were 

collected monthly during the first semester and then quarterly up to one year after 

transplantation. EBV, HCMV and HHV-6 were detected and quantified by TaqMan real time 

PCR. For evaluation of the developed technique, a total of 87 clinical samples were obtained 

from 82 renal transplant recipientes, of which 60 whole blood samples, 21 urine samples, five 

plasma samples and one renal biopsy sample. EBV and HCMV viremia was detected in 32 

patients (39% each), while HHV-6 viremia in only three patients (3.7%). EBV was 

significantly associated with age (p=0.050), thymoglobuline induction (p=0.019), mTOR 

inhibitor-based therapy (p=0.003) and female gender (p=0.044). HCMV was significantly 

associated with basiliximab induction (p=0.015), mycophenolate mofetil (MMF)-based 

therapy (p=0.003) and allograft acute rejection (p=0.033). Moreover, HCMV-disease was 

correlated with MMF-based therapy (p=0.021) and female gender (p=0.003). Regarding the 

development of the technique for screening and differentiation of BKPyV and JCPyV by 

duplex sn-PCR, the limit of detection for both viruses by the developed technique was 10 

copies/μL, of which the specific technique to co-detect both viruses in the same clinical 

sample. Of the 87 samples analyzed, 35.6% (31/87) were positive for BKPyV, of which 11 

urine samples, 19 whole blood samples and one renal biopsy specimen, while 3.4% (3/87) 

were positive for JCPyV, all of them were urine samples. The analyzes showed that EBV and 

HCMV viremia were significantly associated with different immunosuppresive induction and 

maintenance strategies. In addition, clinically relevant HCMV viremia (>10.000 copies/mL) 

was related to acute allograft rejection, which reinforces the importance of viral monitoring 

during post-transplantation. This study also showed that the developed technique is sensitive 

and specific to detect and differentiate BKPyV and JCPyV in different clinical samples. 

 

Keywords: kidney transplant, molecular diagnosis, herpesvirus, polyomavirus, 

immunosuppressive therapies, opportunistic viruses. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A doença renal crônica (DRC) consiste em lesão renal e perda progressiva e 

irreversível da função dos rins, causando grande impacto no modo de vida de seus portadores, 

que, se não tratada, levará o paciente à morte (Santos; Costa, 2016). Segundo dados da 

Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), a prevalência da DRC no mundo é de 7,2% para 

indivíduos acima de 30 anos e 28% a 46% em indivíduos acima de 64 anos (Ministério da 

Saúde, 2019).  No Brasil, 126.583 pacientes estão em tratamento, representando um aumento 

de 3% na prevalência de pacientes em hemodiálise de 2016 para 2017 (SBN, 2018). A 

crescente incidência pode ser, em parte, devido ao aumento da expectativa de vida da 

população e ao aumento do número de portadores de hipertensão arterial e diabetes mellitus, 

principais morbidades associadas ao desenvolvimento da disfunção renal (Siviero et al., 

2014).  

A terapia renal substitutiva consiste em duas modalidades de diálise (diálise 

peritoneal e hemodiálise) e no transplante renal (Peres et al., 2010; SBN, 2018). Dados da 

literatura demonstram que o transplante é a melhor alternativa de tratamento para a DRC 

avançada quando comparado à terapia dialítica, pois está relacionado com melhor qualidade 

de vida e maior sobrevida do paciente, além de menor custo (Alvares et al., 2013). Entretanto, 

a fila de espera para o transplante renal teve alta de 29.268 pacientes em 2016 para 31.266 

pacientes em 2017 (SBN, 2018). 

O sucesso do transplante renal não é fruto apenas do aprimoramento das 

técnicas cirúrgicas, mas também tem sido influenciado pelos avanços científicos no que diz 

respeito à terapia imunossupressora. A imunossupressão tem sido utilizada desde a década de 

1960 e teve início a partir de técnicas que envolviam irradiações linfoides. Nos dias atuais é 

realizada por meio de drogas imunossupressoras cada vez mais potentes, onde o principal 

objetivo do seu uso é evitar a rejeição do aloenxerto aumentando a sobrevida do mesmo a 

longo prazo (Ghanta et al., 2013).  

No entanto, se por um lado o aumento na potência e na eficiência das drogas 

imunossupressoras tem sido fundamental à prevenção dos processos de rejeição do órgão 

transplantado, por outro o paciente tormou-se mais susceptível a infecções oportunistas. 

Acredita-se que a imunodeficiência relacionada ao uso desses medicamentos seja o ponto de 



2 
 

partida para ativação de infecções antes latentes em indivíduos imunocompetentes (Harada et 

al., 2009). 

Infecções constituem importantes fatores de risco para a morbimortalidade 

de receptores de transplante de órgãos sólidos (TOS), que estão suscetíveis a grande variedade 

de patógenos, principalmente bacterianos, fúngicos e virais, como consequência da 

imunodeficiência causada pelo uso da terapia imunossupressora (Fishman, 2007). Esse 

binômio imunossupressão-infecção frequentemente implicam uma resposta inflamatória 

prejudicada no hospedeiro, dificultando o diagnóstico do processo infeccioso e retardando a 

terapêutica adequada para redução da morbimortalidade relacionada (Colombo; Silva, 2005). 

As infecções virais são as mais importantes causas de infecção em 

receptores de TOS e podem ser adquiridas através de vias exógenas, como exposição à 

comunidade, ao órgão doado e a hemoderivados; ou pela via endógena, quando há reativação 

de vírus latente. As doenças associadas a estas infecções podem se manifestar de forma direta 

ou indireta, mediada por imunomodulação, contribuindo para disfunção e/ou rejeição do 

enxerto e para o desenvolvimento de doença sistêmica e de algumas neoplasias (Moal et al., 

2013; Fishman, 2007). Em receptores de transplante renal, as infecções virais mais comuns 

são aquelas causadas por membros das famílias Herpesviridae, Polyomaviridae, 

Papillomaviridae, vírus das hepatites e vírus da imunodeficiência humana (HIV), com tempo 

de apresentação principalmente no primeiro ano pós-transplante, período em que a terapia 

imunossupressora é mais intensa (Moal et al., 2013). 

O presente estudo visa estimar a incidência de viremia de três herpesvírus: 

vírus Epstein-Barr (EBV), Citomegalovírus Humano (HCMV) e Herpesvírus Humano tipo 6 

(HHV-6), bem como os fatores associados à mesma, em receptores de transplante renal do 

Centro Estadual de Transplantes do Hospital São Francisco na Providência de Deus (CET-

HSF), sendo o primeiro estudo brasileiro a investigar simultaneamente três importantes 

infecções virais, EBV, HCMV e HHV-6, associadas ao transplante renal. Além disso, este 

estudo tem também como objetivo desenvolver uma técnica de diagnóstico molecular para 

triagem e diferenciação de dois importantes poliomavírus, nomeadamente BKPyV e JCPyV, 

no transplante renal. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Transplante renal no Brasil 

O transplante renal é a melhor opção de tratamento para pacientes com 

insuficiência renal crônica em estágio avançado, conferindo ao paciente uma melhora 

significativa na qualidade de vida, além de ser custo-efetivo (Santos; Costa, 2016). Segundo 

dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) o número de transplantes 

renais entre 2008 e 2012 teve um aumento de 42%, no entanto, esta taxa de crescimento não 

se manteve, tendo sido de apenas 9% nos últimos seis anos. Esta estagnação está relacionada a 

fatores associados a pouco aumento no número de doadores falecidos e uma redução 

considerável nos doadores vivos (2008: 1.780; 2018: 1.018) (ABTO, 2018). 

Com aproximadamente 5.700 transplantes renais realizados por ano, o 

Brasil é o segundo país em número absoluto de procedimentos no mundo. Perde somente para 

os Estados Unidos, com cerca de 18.000 transplantes renais (ABTO, 2016). No entanto, 

quando contextualizado de acordo com o número de transplantes renais realizados por milhar 

de população (pmp), o que, de fato, caracteriza a excelência de um país com relação a seu 

sistema de transplantes, o Brasil ocupa o 33° lugar com 27,9 transplantes por mil habitantes, 

muito próximos de outros países da América Latina como Uruguai e Argentina e atrás da 

maior parte dos países da Europa (ABTO, 2016). Mesmo com quase 6.000 transplantes renais 

ao ano a entrada de novos pacientes na fila de espera é de aproximadamente 10.000 ao ano. 

Estima-se que existam cerca de 130.000 pacientes em diálise no Brasil e que cerca de 30.000 

deles estão inscritos em programa de transplante renal em algum serviço habilitado (SBN, 

2018). O aumento da prevalência na população geral de doenças como hipertensão arterial e 

diabetes, e também o envelhecimento da população, fazem com que essa fila cresça 

constantemente (Siviero et al., 2014). 

No Brasil, a doação é sistematizada por meio de legislação (lei nº 

9.434/1997, lei 10.211/2001 e lei nº 2.600/2009) que trata sobre a remoção de órgãos, tecidos 

e partes do corpo humano para fins de transplante (ABTO, 2019). A doação é organizada pelo 

Ministério da Saúde, por meio do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) em âmbito 

nacional; pela Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO); e pelas 

Organizações de Procura de Órgãos (OPOs) que atuam, em conjunto, com as CNCDOs. Estas 

controlam a lista de espera pelos órgãos e toda a logística do processo de doação e transplante 
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em cada estado brasileiro. Destaca-se que, todos os órgãos e tecidos captados são distribuídos 

segundo o Sistema de Lista Única (SLU), ou seja, seguem um conjunto de critérios 

específicos de distribuição, selecionando o receptor adequado (Costa et al., 2013). O Sistema 

Único de Saúde (SUS) atualmente é o responsável pelo financiamento de até 96% dos 

tratamentos de pacientes que se encontram em terapia renal substitutiva. Os gastos totais com 

procedimentos hospitalares relacionados ao transplante renal passaram de 194 milhões em 

2015 (Alcalde; Kirsztajn, 2018).  

O transplante renal pode ser realizado a partir de doador vivo ou doador 

falecido. A captação do órgão com doador vivo pode ser realizada com qualquer pessoa que 

concorde com a doação, desde que sua própria saúde não seja prejudicada. Além disso, o 

transplante com doador vivo permite maior disponibilidade de doadores, apresenta uma 

menor taxa de rejeição do aloenxerto, maior taxa de sobrevida do enxerto e tem a vantagem 

de reestabelecer a função renal, a curto e longo prazo (Pires et al., 2013). Já para transplantes 

com doadores falecidos (pacientes que vão a óbito com quadro de morte encefálica, definido 

por resolução do Conselho Federal de Medicina) é necessária autorização familiar (ABTO, 

2019). 

Existem muitos fatores que contribuem para a dificuldade no acesso ao 

transplante renal, como a subnotificação do diagnóstico de morte encefálica, considerada a 

principal causa do baixo número de doadores no país, seguido pela contraindicação médica e 

por negativa familiar (Costa; Nogueira, 2014). Além disso, o tempo de espera para realização 

das intervenções, especialmente as cirúrgicas, é elevado e, em alguns casos, imprevisível, com 

uma taxa de mortalidade de 1.300 pacientes aguardando em fila (Mendes, 2019). 

O sucesso no transplante renal é superior a 80% no final do primeiro ano. 

Mas muitos fatores dependem de particularidades dos pacientes, o que impede uma resposta 

mais precisa. Além dos riscos inerentes a uma cirurgia de grande porte, os principais 

problemas são infecção por agentes oportunistas e rejeição do aloenxerto, no entanto, para 

controlar esses efeitos o paciente transplantado usa medicamentos e tem acompanhamento 

médico pelo resto da vida (ABTO, 2019).  

 

2.2. Tratamento imunossupressor no transplante renal 

A introdução de drogas imunossupressoras foi fundamental para garantir o 

sucesso do transplante de órgãos como alternativa terapêutica. Esses agentes 
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imunossupressores são capazes de suprimir de forma eficiente a resposta imune, atuando em 

diferentes mecanismos moleculares que culminam com a rejeição do aloenxerto. Atualmente, 

existem várias drogas que podem ser usadas na indução do estado de imunossupressão, na sua 

manutenção como profilaxia da rejeição e no tratamento da rejeição aguda (Durrbach et al., 

2010).  

A terapia de indução é constituída por anticorpos policlonais (globulina 

antitimocitária (ATG)/timoglobulina) ou anticorpos monoclonais (basiliximabe, 

alentuzumabe, rituximabe, eculizumabe). O propósito da terapia de indução é modular a 

resposta das células-T efetoras para a apresentação de antígenos e, assim, reduzir a incidência 

de rejeição aguda (Nga et al., 2015). Sendo assim, essas drogas são subdivididas em dois 

grupos: anticorpos depletores de linfócitos (ATG/timoglobulina ou alemtuzumabe) e 

anticorpos não depletores de linfócitos (basiliximabe, rituximabe e eculizumabe). Segundo 

recomendações da KDIGO (do inglês Kidney Disease Improving Global Outcomes), os 

agentes depletores de linfócitos têm sido indicados preferencialmente em pacientes com risco 

elevado de rejeição, ou seja, aqueles com baixa compatibilidade HLA, receptores jovens e 

doadores idosos, receptores de raça negra, painel de reatividade contra linfócitos maior que 

zero, presença de anticorpos específicos contra antígenos do doador, transplantes ABO 

incompatíveis, função retardada do enxerto e tempo de isquemia fria superior a 24 horas 

(KDIGO, 2009). Além disso, o uso dos anticorpos depletores de linfócitos têm sido 

fortemente associados à infecção/doença pelo HCMV (Lee et al., 2018; Lucia et al., 2014) e 

viremia pelo EBV (Blazquez-Navarro et al., 2018; Bamoulid et al., 2013).  

A terapia imunossupressora de manutenção consiste em quatro 

medicamentos imunossupressores, que são tipicamente um inibidor da calcineurina 

(tacrolimus ou ciclosporina), um agente antiproliferativo (micofenolato de mofetil/sódico ou 

azatioprina), inibidores de mTOR (sirolimus ou everolimus) e um corticosteroide (prednisona, 

metilprednisolona ou deflazacort). O tacrolimus tem sido associado a menores taxas de 

rejeição aguda quando comparado com a ciclosporina (Hirsch et al., 2013), embora com a 

contrapartida de maior número de infecções pelo poliomavírus e de casos de diabetes pós-

transplante (Manitpisitkul et al., 2010).  

O micofenolato de mofetil (MMF)/sódico substitui quase que totalmente a 

azatioprina, demonstrando maior potência imunossupressora com menor incidência de 

episódios de rejeição aguda (Remuzzi et al., 2004). Atualmente é uma droga de primeira linha 
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nos protocolos de imunossupressão, no entanto, a terapia com MMF está associada ao 

aumento na incidência de infecções virais, sendo seu efeito contraditório na infecção/doença 

pelo HCMV (San Juan et al., 2008; ter Meulen et al., 2000). Já para o EBV, alguns estudos 

demonstraram uma redução da viremia do EBV em pacientes que receberam este 

imunossupressor (Bamoulid et al., 2013; Holmes et al., 2009; Li et al., 2007), o que 

provavelmente seria devido a um efeito anti-célula B do fármaco, interferindo na proliferação 

de linfócitos B portadores de EBV (Holmes et al., 2009).  

Com relação aos inibidores de mTOR sua principal vantagem é o seu 

potencial antitumoral. Estudos tem demonstrado que o uso de inibidores de mTOR está 

associado a um menor risco no desenvolvimento de desordem linfoproliferativa pós-

transplante (PTLD, do inglês post-transplant lymphoproliferative disorder), mas poucos 

estudos relatam que essa classe de medicamentos possa reduzir o risco de infecção pelo EBV 

entre os receptores de TOS (Pascual et al., 2016; Wowro et al., 2016; Kawada et al., 2014; 

Sindhi et al., 2001). Além disso, tem sido sugerido o uso de inibidores de mTOR, 

especialmente sirolimus, em substituição ao MMF, nos casos de infecção por HCMV, para 

limitar os efeitos adversos relacionados ao vírus (Malvezzi et al., 2016). 

O uso de corticosteroides teve início na década de 1960 quando foi 

demonstrado que episódios de rejeição aguda em pacientes submetidos ao transplante renal 

podiam ser revertidos com altas doses de cortisona e que a combinação de corticosteroide e 

azatioprina se associava a melhores resultados do que azatioprina usada de forma isolada 

(Woodle et al., 2008). Ainda hoje essa classe de imunossupressores é utilizada de forma 

rotineira, apesar do desenvolvimento de novas drogas, fazendo parte do esquema 

imunossupressor da maioria dos centros de transplante em todo o mundo. 

Embora a terapia imunossupressora utilizada em receptores de TOS seja 

essencial para prevenção dos processos de rejeição do órgão transplantado, a 

imunodeficiência associada ao uso desses medicamentos possibilita que infecções virais antes 

latentes sejam reativadas ocasionando complicações nessa população (Harada et al., 2009). 

 

2.3. Família Herpesviridae 

De acordo com o Comitê Internacional para a Nomenclatura de Vírus 

(ICTV, do inglês International Committee on Taxonomy of Viruses), os herpesvírus humanos 

estão classificados na ordem Herpesvirales, família Herpesviridae, subfamílias 
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Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae e Gammaherpesvirinae, com base na morfologia, nas 

propriedades biológicas, dados sorológicos e no sequenciamento genético dos herpesvírus 

(ICTV, 2018).  

A subfamília Alphaherpesvirinae é composta pelos Herpesvírus Humano 

tipo 1 (ou vírus herpes simplex tipo 1, HSV-1) e Herpesvírus Humano tipo 2 (ou vírus herpes 

simplex tipo 2, HSV-2), além do Herpesvírus Humano tipo 3 (ou vírus da varicela-zoster, 

VZV). HSV-1 e HSV-2 são vírus neurotrópicos causando lesões mucocutâneas orofaciais e 

genitais, podendo ocasionar também infecção ocular e encefalite (Arduino; Porter, 2008; 

Koelle; Corey, 2008). Já o VZV é o agente causador da varicela (ou catapora) em crianças. 

Em adultos com algum tipo de imunocomprometimento e principalmente idosos, o VZV sofre 

reativação e provoca o aparecimento do zoster, que pode complicar causando neuralgia pós-

herpética (Ku et al., 2005). 

Os herpesvírus humanos da subfamília Betaherpesvirinae são o Herpesvírus 

Humano tipo 5 (ou Citomegalovírus Humano, HCMV) e os Herpesvírus Humanos tipos 6 e 7 

(HHV-6 e HHV-7), que possuem tropismo celular abrangente. O HCMV é capaz de causar 

infecções congênitas, acarretando, principalmente, em perda de audição e retardamento 

mental. A infecção crônica pelo HCMV tem sido associada à ateroesclerose e reestenose 

(Junqueira et al., 2008). Pacientes imunocomprometidos, tais como aqueles submetidos a 

transplante, e pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS, do inglês 

acquired immunodeficiency syndrome), têm quadros de reativação do HCMV, como retinite, 

pneumonia e infecção generalizada (Fishman, 2013). O HHV-6 possui duas espécies, A e B, 

sendo a espécie B, assim como o HHV-7, os agentes etiológicos do exantema súbito ou 

roséola infantil, uma doença caracterizada por febre alta e exantema, ocasionalmente 

complicada com convulsões ou encefalite (Stone et al., 2014). Em pacientes transplantados, a 

reativação do HHV-7 pode facilitar a instalação do quadro clínico provocado pelo HCMV. 

Juntamente com o HCMV e o HHV-7, o HHV-6B está sendo considerado um patógeno 

importante em pacientes imunocomprometidos (Gupta et al., 2003). 

Na subfamília Gammaherpesvirinae encontram-se o Herpesvírus Humano 

tipo 4 (ou vírus Epstein Barr, EBV) e o Herpesvírus Humano tipo 8 (HHV-8). O EBV, 

também chamado de vírus da mononucleose infecciosa, é também capaz de causar o linfoma 

de Burkitt ou linfoma não-Hodgkin, o linfoma de Hodgkin, leucoplasia pilosa oral, PTLD e o 

carcinoma de nasofaringe (Gulley; Tang, 2010). O HHV-8 é o agente etiológico do sarcoma 
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de Kaposi e outras doenças malignas (Ablashi et al., 2002). Esses dois vírus são linfotrópicos 

e os únicos herpesvírus com potencial oncogênico. 

Um herpesvírus típico possui core contendo DNA de fita dupla linear com 

120 a 180 mil pares de bases (kpb); capsídeo com simetria icosaédrica contendo 162 

capsômeros; uma estrutura proteica amorfa chamada tegumento e envelope glicolipoproteico 

(Figura 1). Três glicoproteínas, gB, gH e gL, conhecidas como “core fusion machinery”, são 

conservadas em todos herpesvírus e são requeridas para a infecção celular. A gB é a mais 

conservada destas glicoproteínas e catalisa a fusão com a membrana durante a entrada viral 

(Cairns et al., 2007).  

 

  

Figura 1: A) Esquema da partícula dos herspesvírus humanos. Disponível em: Dreamstime 

[Internet]. B) Microscopia eletrônica de um herpesvírus humano. Disponível em: The 

Homepage of Dr. Edward K Wagner [Internet]. 

 

Uma das principais características dos membros pertencentes a essa família 

é a capacidade de evadir o sistema imune do hospedeiro estabelecendo infecção latente, 

persistindo no indivíduo por toda a vida. A infecção persistente latente se difere da infecção 

persistente crônica porque na infecção persistente latente a produção de vírus infeccioso não 

está presente em todo o curso da infecção, mas o vírus tem a capacidade de reativação em 

situações de imunodepressão do indivíduo. Na infecção latente, um vírus pode não realizar o 

ciclo replicativo completo em algumas células e pode estar ativamente replicando em outras. 
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Existem circunstâncias em que o vírus está latente em praticamente todas as células; em 

outras, o vírus inicia o ciclo lítico em algumas células em particular, mas não existem 

sintomas associados, como no caso da reativação sem sintomas (shedding), e ainda outras 

circunstâncias em que a infecção lítica leva a manifestações clínicas, mas com algumas 

células permanecendo em estado latente (Pellet; Roizman, 2007). 

 

2.3.1. Vírus Epstein-Barr no transplante renal 

 

 2.3.1.1. Epidemiologia e patogenia do EBV 

Há duas cepas de EBV circulantes na população humana, EBV-1 e EBV-2, 

anteriormente chamados de EBV-A e EBV-B, respectivamente. As principais diferenças 

identificadas entre o genoma do EBV-1 e EBV-2 estão localizadas nos genes que codificam 

os antígenos de latência nuclear (EBNAs). O EBV-1 é mais prevalente em países 

desenvolvidos, enquanto o EBV-2 é encontrado na África Equatorial e Papua-Nova Guiné, 

com possíveis implicações clínicas em termos de tipos de associações de câncer 

(Puchhammer-Stockl; Gorzer, 2006). 

O EBV é um patógeno viral ubíquo, com soroprevalência de mais de 90% 

em adultos. Em países em desenvolvimento, a infecção primária por EBV normalmente 

ocorre na infância e se expressa de forma assintomática ou clinicamente inespecífica, com 

soroprevalência de 100% nos indivíduos com até 4 anos de idade (Dowd et al., 2013). Porém, 

em países desenvolvidos, é mais comum acontecer a primoinfecção na adolescência ou fase 

adulta, com até 89% dessa população infectada até os 19 anos (Balfour et al., 2013a), 

podendo resultar no aparecimento dos sintomas clássicos da mononucleose infecciosa, como 

febre, fadiga, linfadenopatia e faringite (Green; Michaels, 2013; Crawford, 2001). 

A transmissão do EBV, de um modo geral, ocorre durante a infância, 

principalmente através do contato direto ou indireto com secreções orofaríngeas, apesar de 

outras formas de transmissão serem possíveis, como por secreções sexuais (sêmen e secreção 

cervical), amamentação, transfusão sanguínea, além de TOS (Vedham et al., 2015; Gumbo et 

al., 2014; Luzuriaga; Sullivan, 2010).  

A exposição ao EBV após o TOS pode ocorrer por meio de leucócitos 

provenientes de um doador EBV soropositivo, através de produtos sanguíneos ou através da 

exposição do indivíduo a vias típicas, tal como em indivíduos imunocompetentes na 
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comunidade (Green; Michaels, 2013; Green; Webber, 2003). Como a infecção primária pelo 

EBV é um fator de risco importante para o desenvolvimento de doença sintomática, os 

receptores pediátricos de órgãos normalmente têm maior risco de desenvolver essas 

complicações do que os adultos submetidos ao TOS, já que os infantes poderiam entrar em 

contato com o vírus pela primeira vez. No entanto, mesmo um quadro de reativação da 

infecção latente pode levar a manifestações clínicas que compreendem, desde síndromes 

clínicas não neoplásicas à transformação neoplásica mediada pelo EBV, incluindo PTLD 

(Caillard et al., 2006). 

Após a infecção primária, o EBV persiste em linfócitos B e células epiteliais 

da orofaringe por toda a vida do indivíduo, com a maioria dos hospedeiros não demonstrando 

evidência de infecção ativa ou replicação viral. A liberação do vírus pela saliva após a 

infecção, pode ocorrer por até 6 meses após o início do aparecimento de sintomas, podendo 

persistir por décadas, sendo a maioria das infecções subclínicas (Le et al., 2017; Balfour et 

al., 2013b).  

Existem várias formas pelas quais o EBV é capaz de evadir o sistema imune 

do hospedeiro e assegurar a sua persistência nos linfócitos B, das quais a mais relevante é o 

desenvolvimento de padrões de latência. Após a fase aguda de infecção com replicação lítica, 

o vírus tem a capacidade de alterar a sua expressão gênica, produzindo apenas proteínas 

pouco imunogênicas, capazes, no entanto, de promover a transformação tumoral. A mais 

importante destas proteínas é a EBNA-1 (do inglês Epstein-Barr nuclear antigen 1), 

imprescindível para a replicação do genoma e regulação da transcrição de genes virais (Mesri 

et al., 2014; White et al., 2014). Outras proteínas contribuem para a transformação maligna: 

EBNA-2 (do inglês Epstein-Barr nuclear antigen 2) contribui para a imortalização celular e 

LMP-1 (do inglês latent membrane protein 1) possui a capacidade de induzir fatores de 

crescimento, invasão e metástase. Ainda, a produção de EBERs (do inglês Epstein–Barr 

virus-encoded small RNAs) contribuem para a capacidade de crescimento e formação tumoral, 

e de resistência a apoptose induzida por interferon-α (INF-α) (White et al., 2014).  

Baseando-se no padrão de expressão dos genes de latência, descrevem-se 

quatro tipos de infecção latente, associados a diferentes linfomas. Na latência 0, há expressão 

de EBERs, sendo a forma de latência encontrada após o estabelecimento do EBV em 

linfócitos B de memória em indivíduos saudáveis. Na latência I, verifica-se a expressão de 

EBNA-1 e EBERs, sendo esse perfil relacionado ao linfoma de Burkitt. Já na latência II, 



11 
 

encontrada em doenças como linfoma de Hodgkin e carcinoma de nasofaringe, há a expressão 

de EBNA-1, EBERs, LMP-1 e LMP-2. No estado de latência III acontece a expressão de 

todos os genes associados à latência (EBERs, todos os EBNAs, LMP1 e LMP2), sendo este 

padrão expresso nos linfomas não Hodgkin associados à AIDS e PTLD (Hall et al., 2015; 

Mesri et al., 2014; Murata, 2014). 

Quando o EBV infecta uma célula B, ele estabelece o padrão de latência III, 

que expressa proteínas EBV com suficiente potencial oncogênico para causar crescimento e 

diferenciação de células B in vivo. No entanto, esse padrão de latência é altamente 

imunogênico, devido a expressão de EBNA-2 e -3. Isso resulta na pressão imune por 

linfócitos T citotóxicos que promove, em células infectadas, uma mudança para o programa 

de latência I, que não é imunogênico e não é oncogênico, uma vez que somente EBNA-1 e 

EBERs são expressos. No entanto, em pacientes imunossuprimidos como os receptores de 

TOS e indivíduos com AIDS, as células em latência III podem prosperar e levar ao linfoma 

não Hodgkin associado à AIDS e PTLD, onde mutações somáticas no hospedeiro contribuem 

ainda mais com a linfomagêneses. Em regiões afetadas pela malária a infecção pelo 

Plasmodium falciparum desencadeia a proliferação de células B e estando essas células B 

infectadas pelo EBV, podem aumentar a probabilidade de translocações cromossômicas que 

causam a superexpressão de MYC que, juntamente com outras mutações somáticas do 

hospedeiro, pode complementar a oncogenicidade do padrão de latência I, levando ao linfoma 

de Burkitt (Mesri et al., 2014). 

 

 2.3.1.2. Manifestações clínicas em receptores de transplante renal 

As manifestações clínicas da infecção pelo EBV variam de infecção 

assintomática a doença clinicamente significativa e potencialmente fatal em receptores TOS. 

A infecção pelo EBV em receptores de TOS pode ser primária, ocorrendo em pacientes que 

nunca entraram em contato com o vírus, onde no geral está associada a uma doença 

clinicamente mais significativa; secundária, através da reativação do vírus latente; ou por 

reinfecção, quando o receptor soropositivo recebe órgão de um doador também soropositivo 

podendo se reinfectar com uma nova cepa de EBV (Green; Webber, 2003).  

O espectro da doença clínica inclui uma síndrome viral não específica; uma 

apresentação de mononucleose infecciosa e PTLD; incluindo linfoma maligno associado ao 

EBV, como o linfoma de Burkitt, que, segundo o Collaborative Transplant Study (CTS) 
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receptores de TOS tem uma taxa aumentada de 11,8 vezes de desenvolver esse tipo de 

linfoma quando comparado com a população não transplantada (Le et al., 2017; Le, 2016; 

Opelz; Dohler, 2004). Além desses, o carcinoma gástrico associado ao EBV (Lunardi et al., 

2011) ou tumores de músculo liso (Tan et al., 2013; Jonigk et al., 2012), anemia hemolítica 

auto-imune (Hamilton et al., 2015), síndrome hemofagocítica (Nanmoku et al., 2015) e 

Guillain-Barré (Masajtis-Zagajewska et al., 2012) também têm sido descritos.  

A PTLD associada ao EBV é a mais séria e problemática manifestação 

clínica em receptores de TOS, acometendo 1% a 20% dessa população, com taxas variando de 

acordo com o tipo de órgão transplantado, o estado sorológico EBV no momento do 

transplante e a idade do receptor (Gulley; Tang, 2010; Allen; Preiksaitis, 2009). A taxa de 

mortalidade de indivíduos com PTLD varia de 40% a 60% (Le, 2016). 

 

  2.3.1.2.1. Desordem linfoproliferativa pós-transplante: Principal manifestação 

clínica associada ao EBV em receptores de transplante renal 

Muitos indivíduos imunocompetentes não manifestam as doenças 

associadas ao EBV após a infecção inicial. Entretanto, em receptores de TOS ou transplante 

de células tronco hematopoiéticas, a PTLD associada ao EBV é uma grave complicação que 

inclui uma variedade de doenças, desde proliferações benignas a linfomas malignos (Singavi 

et al., 2015). 

A taxa de incidência de PTLD em receptores de rim varia de 1% a 5%, 

quando comparado a 2% a 10% em receptores de transplante de coração e pulmão, e 5% a 

20% em receptores de transplante de intestino (Morscio et al., 2013). A variação nas taxas de 

PTLD observadas em receptores de diferentes aloenxertos, provavelmente reflete os 

diferentes níveis de imunossupressão requeridos para manter esses órgãos, embora outros 

fatores tais como, a quantidade de tecido linfático no aloenxerto, possam também contribuir 

para o risco variável (Green; Michaels, 2013). 

A PTLD tem um pico bimodal com uma maior incidência dentro dos 

primeiros dois anos, acompanhado de um segundo pico entre 5-10 anos após o transplante 

(Faull et al., 2005; Opelz; Dohler, 2004). Dessa forma, PTLD pode ser dividida em PTLD 

precoce e PTLD tardia, com diferentes apresentações clínicas e fatores de risco. PTLD 

precoce normalmente ocorre no primeiro ano pós-transplante, está associada com a infecção 

por EBV, envolve o aloenxerto (57% dos casos), é polimórfica e pode responder à redução da 
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imunossupressão. Já a PTLD tardia ocorre após um ano do tranplante, é disseminada, com 

envolvimento extranodal (menor envolvimento do aloenxerto – apenas 15%), é monomórfica, 

normalmente não está relacionada ao EBV e é resistente à redução da imunossupressão (Le, 

2016; Ghobrial et al., 2005; Muti et al., 2002).  

Receptores com sorologia negativa para EBV no momento do transplante e 

que recebem o órgão de um doador com sorologia EBV positiva (aproximadamente 85% dos 

doadores) tem risco aumentado para infecção primária por EBV levando a uma incidência 10-

76 vezes maior de PTLD (Le et al., 2016). Outros fatores de risco para o desenvolvimento de 

PTLD-EBV incluem: intensidade e tipo de terapia imunossupressora, infecção primária ativa 

por EBV no momento do transplante, número de transplantes, tempo pós-transplante, idade 

(crianças e idosos), etnia, transplante de pâncreas simultâneo, incompatibilidade HLA, 

tratamento de rejeição aguda, co-infecção por HCMV e outros vírus ou a presença de 

múltiplos fatores de risco (Caillard et al., 2012, 2006; Gulley; Tang, 2010; Smith et al., 2006; 

Opelz; Dohler, 2004). 

As manifestações clínicas de PTLD associada ao EBV variam dependendo 

do órgão transplantado, o tempo de manifestação pós-transplante e da natureza da 

linfoproliferação. O espectro de apresentações clínicas de PTLD-EBV varia de sinais e 

sintomas consistentes com mononucleose infecciosa, como febre, dor de garganta, mal-estar e 

fadiga, até sintomas mais constitucionais compatíveis com linfoma, como febre, suores 

noturnos e perda de peso (Le et al., 2017; Le, 2016). 

Mais da metade dos casos de PTLD apresentam massas extranodais com um 

espectro de apresentações histológicas de lesões clonais/não clonais polimórficas a lesões 

clonais monomórficas (Opelz; Dohler, 2004). A Organização Mundial de Saúde (OMS) 

classifica quatro categorias principais de PTLD: (1) lesões precoces, (2) PTLD polimórfica, 

(3) PTLD monomórfica e (4) PTLD tipo linfoma de Hodgkin clássico (Swerdlow et al., 

2008). 

Os locais extra-ganglionares mais envolvidos incluem o trato 

gastrointestinal, pulmões, pele, fígado, sistema nervoso central (SNC) e o aloenxerto que pode 

levar à perda do enxerto (Kew et al., 2000). Os receptores de transplante de rim podem 

apresentar massas no aloenxerto renal ou disfunção renal. Estes também tendem a ter a maior 

taxa de PTLD no SNC em comparação com outros receptores de TOS, apresentando 

frequentemente estado mental alterado ou achados neurológicos focais, com um mau 
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prognóstico (Caillard et al., 2006; Trofe et al., 2005; Opelz; Dohler, 2004). O envolvimento 

gastrointestinal pode ser focal ou agressivo, apresentando-se com perda de peso, hemorragia 

gastrointestinal, obstrução/perfuração intestinal ou enteropatia perdedora de proteína, levando 

a baixa de albumina (Le, 2016). 

 

 2.3.1.3. Diagnóstico laboratorial e monitoramento da infecção pelo EBV em 

receptores de transplante renal 

O monitoramento da carga viral do EBV é ainda dificultado pela ausência 

de um padrão de referência internacional, com grande variabilidade entre instituições, que 

utilizam diferentes valores de corte para carga viral e métodos utilizados, dificultando a 

interpretação dos resultados (Le, 2016). Contudo, o estabelecimento do International 

Standard for EBV for Nucleic Acid Techniques pela OMS pode ajudar a reduzir as variações 

entre os laboratórios (Petrara et al., 2015). 

A escolha do material biológico a ser utilizado nos ensaios de quantificação 

é um dos fatores que dificulta a padronização na interpretação dos resultados. A carga viral do 

EBV pode ser quantificada em sangue total, células mononucleares de sangue periférico 

(PBMCs) ou plasma (Baiocchi et al., 2005). A mensuração do DNA viral nestas diferentes 

amostras clínicas pode oferecer diferentes informações sobre a dinâmica viral nos indivíduos 

infectados (Kanakry; Ambinder, 2015). No entanto, ambos os espécimes clínicos mostraram 

ser adequados para monitoramento do EBV nestes pacientes (Gulley; Tang, 2010). 

Resultados de PCR negativos para EBV, com valor de corte <1.000 

cópias/mL no plasma, têm valor preditivo negativo para PTLD de aproximadamente 100% 

(Le et al., 2017; Holman et al., 2012; Ruf et al., 2012). Títulos altos de carga viral de EBV no 

plasma (>10.000 cópias/mL) são encontrados em pacientes com PTLD (Haque et al., 2011; 

Wagner et al., 2001). Além disso, títulos de 1.000-100.000 cópias/mL de EBV em sangue 

total já foram relacionados à PTLD em um estudo que comparou a viremia do EBV em 

receptores de TOS e células tronco hematopoiéticas (Holman et al., 2012). 

Devido às variadas manifestações clínicas de PTLD-EBV após o transplante 

renal e a sua malignidade, é de extrema importância a avaliação de pacientes transplantados 

renais que apresentem alto risco de desenvolver PTLD, como os receptores soronegativos que 

recebem o órgão de um doador soropositivo (D+/R-). Para esses pacientes, o monitoramento 

do EBV através da quantificação da carga viral é instituído em muitos centros de transplante 
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durante o primeiro ano pós-transplante. Dados sugerem que cargas virais persistentemente 

elevadas de EBV estão correlacionadas com um aumento do risco de PTLD nesses pacientes 

(Cho et al., 2014; Holman et al., 2012). É esperado que nos casos de PTLD, o programa de 

transcrição do EBV passe de latente para lítico, levando então a liberação do vírion na 

corrente sanguínea (Le et al., 2017). Além disso, há o aumento do número de células 

latentemente infectadas circulando, e a carga viral EBV pode aumentar muito semanas antes 

do aparecimento de PTLD (Le et al., 2017). Isso permite uma intervenção preventiva em 

indivíduos de alto risco, cujos níveis de EBV são rotineiramente monitorados. O sucesso da 

intervenção é demonstrado pelo regresso dos níveis à linha basal (Figura 2).  

 

Figura 2: Evolução da carga viral EBV em função do tempo durante a infecção primária e 

após início da imunossupressão (Fonte: Gulley; Tang, 2010).  

 

Segundo recomendações da KDIGO o monitoramento do EBV em 

receptores de transplante renal deve ser realizado em pacientes de alto risco (D+/R-) através 

da avaliação da carga viral EBV por PCR quantitativo (qPCR) a cada 2-4 semanas nos 

primeiros 3 meses após o transplante, mensalmente até o 6° mês, a cada 3 meses até 12 meses 

e a cada 3-6 meses durante 2-3 anos após o transplante, se não houver evidência de replicação 

primária no primeiro ano (San-Juan et al., 2014; KDIGO, 2009) (Figura 3). Aqueles com 

viremia devem ser monitorados num intervalo de tempo mais curto, especialmente se houver 

carga viral persistentemente alta (Le et al., 2017).  
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Figura 3: Esquema de monitoramento e diagnóstico do EBV em receptores de transplante 

renal (Fonte: KDIGO, 2009). 

 

Existem poucos estudos acerca do monitoramento da carga viral do EBV 

após o primeiro ano do transplante, ainda que em certos tipos de transplante, tal como no 

transplante renal, a PTLD tenha tendência a manifestar-se mais tardiamente (mediana de 74 

meses pós-transplante) (Petrara et al., 2015; Végso et al., 2011). No entanto, não há evidência 

que apoie a pesquisa de carga viral de EBV em grupos soropositivos de baixo risco, devendo 

o médico focar-se na pesquisa de sintomas e realização de exames clínicos de rotina, 

especialmente porque em casos tardios de PTLD no transplante renal, cerca de 50% estão 

associados ao EBV (Morton et al., 2014). Os pacientes pós-transplantados com sintomas 

constitucionais como febre, suores noturnos ou perda de peso, anormalidades hematológicas 

inexplicadas, linfadenopatia ou sinais/sintomas relacionados à manifestação extranodal de 

PTLD também devem ser submetidos à avaliação para diagnóstico de PTLD (Le et al., 2017; 

Le, 2016). 

Além dos testes quantitativos, a imagem radiográfica é útil na localização e 

estadiamento da doença. Isso inclui a tomografia computadorizada do tórax/abdômen/pelve e 

tomografia por emissão de pósitrons. Ressonância magnética do cérebro deve ser realizada se 
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houver suspeita de PTLD no SNC. Em última instância, uma biópsia tecidual irá assegurar um 

diagnóstico preciso da PTLD após avaliação da morfologia, imunofenótipo, estudos genéticos 

moleculares, presença/ausência de pequenos RNAs codificados pelo EBV (EBER) por 

hibridização in situ, estudos de rearranjo de genes antígeno-receptor e marcadores 

dependentes de terapia, como expressão de CD20 e epítopos de células T citotóxicas (Le, 

2016; Parker et al., 2010). 

 

 2.3.1.4. Prevenção e tratamento 

A alta morbimortalidade que acompanha o diagnótico de PTLD-EBV em 

receptores de TOS, leva ao interesse na prevenção da infecção por EBV. As estratégias de 

prevenção incluem o monitoramento da carga viral EBV no primeiro ano pós-transplante em 

pacientes de alto risco (D+/R-). No caso de carga viral persistentemente elevada em pacientes 

com sintomas semelhantes à mononucleose, a primeira abordagem é reduzir a terapia 

imunossupressora (Petrara et al., 2015; Green; Michaels, 2013). Estudos tem relatado um 

declínio na incidência de PTLD de 16% para 2% após monitoramento da carga viral e 

diminuição da imunossupressão (Lee et al., 2005; Ganschow et al., 2004). No entanto, a 

redução da imunossupressão pode levar à rejeição do enxerto em até 39% dos receptores de 

TOS, independentemente da resposta à terapia (Tsai et al., 2001). Contudo, os receptores de 

transplante renal podem sofrer uma redução mais agressiva da imunossupressão do que os 

receptores de transplantes de outros órgãos sólidos, uma vez que eles podem ser monitorados 

de perto para rejeição, através da análise da urina e monitoramento do nível de creatinina; 

assim sendo, eles geralmente têm taxas menores de rejeição e podem retomar a hemodiálise se 

o enxerto for rejeitado (Morgans et al., 2010). 

O uso de antivirais como ganciclovir e aciclovir em receptores de 

transplantes soronegativos para EBV é uma estratégia para prevenir a viremia do EBV e 

assim reduzir o risco de PTLD-EBV. No entanto, a administração desses antivirais permanece 

controversa já que nenhum dos agentes tem efeito no estágio latente ou na proliferação de 

células B transformadas pelo EBV (Green et al., 2004). 

O tratamento preventivo com rituximabe, um anticorpo monoclonal 

quimérico (camundongo/humano) que se liga especificamente ao antígeno transmembrana 

CD20 expresso em linfócitos pré-B e linfócitos B maduros, juntamente com o monitoramento 

viral, têm demostrado uma diminuição na incidência de PTLD (Zimmermann; Trappe, 2013). 
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No entanto, devido à depleção profunda de linfócitos B causada pelo rituximabe, este fármaco 

deve ser reservado para doentes de alto risco para o desenvolvimento de PTLD (Bennett et al., 

2015). Além disso, rituximabe tem sido administrado em doentes com PTLD resistentes à 

redução da imunossupressão. A administração de uma dose única de rituximabe pode levar a 

taxas de resposta de 44% a 59% em receptores de TOS com PTLD (Choquet et al., 2007). 

Entretanto, observa-se que a má resposta ao rituximabe inclui PTLD de início tardio (>1 ano 

pós-transplante), envolvimento do SNC e envolvimento de múltiplas vísceras (Loren; Tsai, 

2005). 

A infusão de linfócitos T citotóxicos específicos para EBV ainda não é uma 

prática generalizada, contudo vários estudos atestam a sua segurança e eficácia na prevenção 

de PTLD (Tse; Kwong, 2015). Atualmente não existem vacinas eficazes para a prevenção da 

infecção por EBV, mas algumas estão em desenvolvimento (Smith; Khanna, 2015). 

Não havendo ainda um consenso sobre qual terapêutica seguir em caso de 

PTLD resistente a rituximabe, a quimioterapia (CHOP) é apresentada como uma alternativa 

viável, existindo ainda a possibilidade de combinar a terapêutica de rituximabe com outro tipo 

de quimioterapia (RCHOP) em doentes com PTLD agressivo, o que tem dado resultados 

positivos em vários ensaios, constituindo já em vários centros terapia padrão para pacientes 

que não respondem a redução da imunossupressão (Zimmermann; Trappe, 2013; Kuriyama et 

al., 2014). 

 

 

2.3.2. Citomegalovírus Humano no transplante renal 

 

 2.3.2.1. Epidemiologia e patogenia do HCMV 

O HCMV é um herpesvírus ubíquo, cuja primeira infecção ocorre, em geral, 

na infância, sendo a soroprevalência de 70% a 90% na população adulta mundial (Kasiske et 

al., 2010; Kuo et al., 2010). Após a primoinfecção, contraída normalmente por via 

orofaríngea, a presença do vírus pode ser identificada em subpopulações de progenitores 

mielóides CD34+, bem como em monócitos CD14+, células dendríticas e megacariócitos 

(Kotton; Fishman, 2005; Paya, 2001), onde estabelecem latência.  

A transmissão do HCMV pode ocorrer através da saliva, urina, leite 

materno, exposição ao sangue materno, secreções cervicais, transferência placentária, contato 
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em comunidades (creches, escolas), contato sexual, transfusão de sangue, TOS ou transplante 

de células tronco hematopoiéticas (Luscalov et al., 2016; De Keyzer et al., 2011). 

Três principais padrões de infecção pelo HCMV são observados em 

receptores de TOS: (1) infecção primária, que se desenvolve quando um indivíduo 

soronegativo para HCMV recebe células infectadas com o vírus latente de um doador 

soropositivo; (2) infecção secundária ou reativação viral, que ocorre quando um vírus latente 

endógeno é reativado em um receptor soropositivo e, (3) superinfecção ou reinfecção, que 

ocorre quando um receptor soropositivo recebe células infectadas com o vírus latente de um 

doador soropositivo e o vírus que reativa no pós-transplante é originário do doador 

(Cukuranovic et al., 2012). 

Após a ocorrência da ativação viral (seja na primoinfecção ou na 

reativação), a infecção pelo HCMV pode ser classificada de duas formas: infecção ou doença 

(Kotton et al., 2013, 2010). Na infecção pelo HCMV, há evidências de replicação viral na 

ausência de sintomas. Essa apresentação é diferente da latência, porque na latência não há 

evidência de replicação viral ativa. A doença pelo HCMV, por outro lado, é caracterizada pela 

síndrome clínica, na qual há sintomas como febre, astenia, mialgia, leucopenia, 

trombocitopenia ou alterações das enzimas hepáticas, ou pela doença invasiva, com 

evidências de inclusão viral em células de órgãos ou tecidos, como no trato gastrintestinal, 

fígado, no próprio enxerto renal, pulmão, medula óssea e retina (Requião-Moura et al., 2015).  

O fator de risco mais importante para infecção/doença por HCMV em 

receptores de TOS é a incompatibilidade sorológica entre doador e receptor, onde o doador é 

soropositivo para HCMV, enquanto o receptor é soronegativo (D+/R-). São considerados de 

risco intermediário para desenvolvimento de doença por HCMV os D+/R+ e D-/R+, e de 

baixo risco (<5%) D-/R- (Humar et al., 2009b; Fishman et al., 2007). Outros fatores de risco 

incluem a intensidade e o tipo da terapia imunossupressora utilizada, como o uso de ATG, 

tratamento de rejeição aguda, idade avançada tanto do doador como do receptor, 

incompatibilidade HLA, outras infecções concomitantes (como com HHV-6 ou HHV-7) e 

polimorfismo genético (Hoffmann et al., 2009; Humar et al., 2009b; Rayes et al., 2005).  

O HCMV é o mais importante patógeno viral após o TOS. A incidência da 

infecção pelo HCMV depende dos perfis sorológicos do doador e do receptor, bem como pelo 

uso de estratégias preventivas em receptores de alto risco para infecção pelo HCMV. A 

incidência de infecção pelo HCMV pode atingir até 60% entre os receptores com sorologia 
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negativa para o HCMV (Hartmann et al., 2006). Para os receptores com sorologia positiva 

para o vírus, a incidência de infecção por HCMV varia de 5% a 30% (De Keyzer et al., 2011), 

podendo chegar a 50% em pacientes que recebem terapia com ATG (López-Oliva et al., 

2017; Chiasakul et al., 2015). A incidência do HCMV em receptores de transplante renal é 

estimada entre 8 e 32% (Hartmann et al.., 2006). Infecção/doença por HCMV ocorrem mais 

frequentemente nos primeiros 100 dias após o transplante, tempo de maior intensidade da 

terapia imunossupressora (Humar et al., 2009b; Legendre; Pascual, 2008). 

 

 2.3.2.2. Manifestações clínicas em receptores de transplante renal 

Na população receptora de transplante renal, a infecção pelo HCMV pode 

ocorrer através da primoinfecção, bem como pela reativação do vírus latente, causando um 

variado espectro de manifestações clínicas (Paya, 2001). A apresentação do HCMV pode 

variar de forma assintomática (definido pela presença de replicação viral ativa) a uma doença 

disseminada. O quadro clínico mais comum em indivíduos transplantados é uma síndrome 

febril mononucleose like, caracterizada por febre e mal-estar, bem como leucopenia, 

trombocitopenia e enzimas hepáticas elevadas (Green et al., 2004). Estes sinais surgem da 3ª a 

4ª semana, com um pico da 6ª a 16ª semana, e tornam-se raros após o 6º mês pós-transplante. 

Quadros mais graves são marcados pela invasão tecidual, incluindo hepatite, pneumonite 

intersticial e gastroenterite. Quadros mais raros incluem pancreatite, miocardite, encefalite e 

retinite por HCMV. Em contraste com o que é encontrado em pacientes com AIDS, a 

coriorretinite é muito rara em pacientes transplantados (Azevedo et al., 2015).  

Os efeitos indiretos da infecção pelo HCMV incluem o risco aumentado de 

infecções secundárias por bactérias, fungos e outros herpesvírus, além do aumento no risco de 

rejeição aguda e disfunção crônica do aloenxerto (Requião-Moura et al., 2015). Múltiplas 

proteínas codificadas pelo HCMV têm atividade imunomoduladora, que pode suprimir o 

sistema imunológico ou aumentar o processo inflamatório (Vanichanan et al., 2018). Dessa 

forma, o HCMV sempre foi considerado um potencial fator de risco para rejeição aguda do 

aloenxerto, especialmente no transplante de pulmão. Em um estudo realizado com receptores 

de transplante renal em 2002, os autores observaram que a infecção e a doença pelo HCMV 

aumentaram o risco de rejeição aguda em 1,6 e 2,5 vezes, respectivamente (Sagedal et al., 

2002). Diversos outros estudos também relacionam rejeição aguda com infecção/doença por 
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HCMV em receptores de transplante renal (Blazquez-Navarro et al., 2018; Stern et al., 2014; 

Lee et al., 2014). 

O acometimento renal pelo HCMV é raro, mas podem ser observadas 

inclusões virais tanto em glomérulos (com apresentação histológica de glomerulonefrite 

proliferativa ou vasculite necrotizante) como em células epiteliais tubulares, com reação 

inflamatória local (Manfro et al., 2014). 

 

 2.3.2.3. Diagnóstico laboratorial e monitoramento da infecção pelo HCMV em 

receptores de transplante renal 

O diagnóstico da infecção causada pelo HCMV evoluiu consideravelmente 

nos últimos anos. Em receptores de TOS, o diagnóstico da doença por HCMV é baseado na 

presença de sinais clínicos típicos e sintomas combinados com a detecção do HCMV no 

sangue e/ou órgãos envolvidos (Kotton et al., 2010; Humar et al., 2009b; KDIGO, 2009).  

Testes sorológicos não são usados para diagnóstico de doença aguda por 

HCMV em receptores de TOS (Kotton et al., 2010; Humar et al., 2009b). Embora estejam 

disponíveis uma grande variedade de métodos sorológicos, estes não mostram valor em 

diagnosticar e tratar em tempo hábil a doença ou em predizer doença dentro do cenário do 

transplante, sendo os resultados obtidos por essa metodologia mais utilizados como marcador 

prévio de exposição ao vírus (Emery, 2013). A utilização de culturas virais no diagnóstico 

também não é adequada para uso na prática clínica por conta de sua baixa precisão e demora 

excessiva para a obtenção de resultados (Kotton et al., 2013). Os testes mais sensíveis e 

recomendados atualmente disponíveis para monitorar a infecção ativa por HCMV em 

receptores de TOS são o teste de antigenemia pp65 e a qPCR (Azevedo et al., 2015; de 

Keyzer et al., 2011). 

 O ensaio de antigenemia é um ensaio rápido baseado em 

imunofluorescência semiquantitativo que detecta a fosfoproteína 65 (pp65) produzida nos 

leucócitos polimorfonucleares infectados pelo HCMV no sangue periférico (Humar et al., 

2009b; Razonable et al., 2002). Os resultados são expressos como número de células positivas 

para pp65 por número de leucócitos avaliados (Razonable et al., 2002). O teste tem boa 

sensibilidade e alta especificidade (Li et al., 2003). Altos níveis de células positivas para pp65 

estão associados com doença sintomática pelo HCMV (Reischig et al., 2006). O ensaio é fácil 

e não requer equipamento caro, no entanto, a etapa de coloração é um processo manual que 
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requer habilidades técnicas, além da interpretação dos resultados ser subjetiva e laboriosa 

(Kotton et al., 2010; Li et al., 2003; Razonable et al., 2002). Além disso, o espécime clínico 

(sangue total) precisa ser processado dentro de 6-8 horas da coleta para evitar um decréscimo 

na sensibilidade, e o teste não pode ser realizado quando a contagem de neutrófilos é baixa 

(<200/μL) (Kotton et al., 2010; Li et al., 2003; Razonable et al., 2002). 

A quantificação da carga viral do HCMV pela qPCR é considerado o padrão 

ouro para o diagnóstico da replicação viral e para tomada de decisão em relação ao tratamento 

preemptivo e monitoramento da resposta ao tratamento (Azevedo et al., 2015; Kotton et al., 

2013; Torre-Cisneros et al., 2011). Este teste é realizado utilizando a técnica de PCR em 

tempo real, que fornece melhor precisão, tempo de resposta mais rápido, maior eficiência e 

menor risco de contaminação em comparação com a PCR convencional. A quantificação da 

carga viral pode ser realizada utilizando plasma ou sangue total. No entanto, o DNA do 

HCMV é geralmente detectado mais cedo e em maior quantidade no sangue total em 

comparação com o plasma. Assim sendo, são necessários estudos de amostras pareadas para 

estabelecer a correlação dos resultados entre os dois tipos de amostras. No entanto, é 

recomendado que durante o monitoramento de pacientes, apenas um tipo de amostra seja 

utilizado (Kotton et al., 2018). 

 As diretrizes para o manejo do HCMV no TOS recomendam o uso do 

padrão de referência internacional conferido pela OMS para vigilância do vírus. Embora 

exista esse padrão de referência internacional, ainda há muitas variações interlaboratoriais, 

incluindo método de extração, alvo de amplificação, sonda, tamanho do amplicon, tipo de 

epécime clínico, que impedem a criação de pontos de corte amplamente aplicáveis para a 

tomada de decisão clínica, especialmente para intervenção com estratégias de tratamento 

preventivo (Torre-Cisneros et al., 2011; Atkinson; Emery, 2011). Estudos demonstraram que 

valores mais altos de carga viral se correlacionam com um risco aumentado de 

desenvolvimento de doença por HCMV (Levitsky et al., 2008). As diretrizes sugerem que a 

evolução da carga viral ao longo do tempo pode ser mais importante para prever o 

desenvolvimento da doença do que quaisquer dos valores absolutos de carga viral. Alterações 

nesses valores que excedam 0,5 log UI/mL (três vezes) devem ser consideradas clinicamente 

significativas (Kotton et al., 2018).  

Estudos anteriores demonstraram a existência de uma boa correlação entre 

os ensaios quantitativos de PCR e a antigenemia pp65 para detecção de replicação viral (Rhee 
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et al., 2011; Cariani et al., 2007; Meyer-Koenig et al., 2004). Uma discrepância entre os 

resultados da antigenemia e o teste de PCR quantitativo geralmente ocorre quando a viremia é 

baixa, com uma média de 0,5 células positivas por campo no ensaio de antigenemia ou menos 

de 1.000 cópias de DNA/mL no plasma na PCR quantitativa (Boeckh et al., 2004). Tanto o 

teste de antigenemia pp65 como o qPCR podem ser utilizados para monitorar a replicação 

viral e a resposta à terapia antiviral. A escolha de um ou outro método depende basicamente 

da disponibilidade de pessoal e recursos econômicos nas instituições de saúde em questão 

(David-Neto et al., 2014; Kotton et al., 2013; Rhee et al., 2011). 

De acordo com as recomendações da KDIGO a profilaxia para HCMV deve 

ser administrada com ganciclovir ou valganciclovir em pacientes D+/R+, D+/R- e D-/R+ por 

até 3 meses após o transplante e por 6 semanas após o tratamento com ATG. Já para pacientes 

com doença HCMV a recomendação é o monitoramento semanal por antigenemia pp65 ou 

qPCR (KDIGO, 2009) (Figura 4). 

 

Figura 4: Esquema de monitoramento e diagnóstico do HCMV em receptores de transplante 

renal (Fonte: KDIGO, 2009). 
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 2.3.2.4. Prevenção e tratamento 

A prevenção da infecção por HCMV tem como objetivo reduzir a incidência 

da doença e os efeitos indiretos associados com a replicação viral (Kotton et al., 2013; Puius; 

Snydman, 2007). Assim, a infecção/doença por HCMV pode ser prevenida de duas maneiras: 

por profilaxia universal ou por tratamento preemptivo. No entanto, não há um consenso sobre 

qual a melhor opção, mas há uma tendência em se usar as estratégias profiláticas em pacientes 

de alto risco e o tratamento preemptivo em pacientes com risco baixo a intermediário para 

infecção por HCMV (Vanichanan et al., 2018). Atualmente, ambas as medidas são aceitas 

para receptores soropositivos, contudo, vários estudos demonstraram benefícios da profilaxia 

oral com ganciclovir ou valganciclovir em relação à terapia preemptiva nesses pacientes (R+), 

como taxas mais baixas de doença por HCMV e disfunção do aloenxerto (Witzke et al., 2018; 

Kliem et al., 2008). 

 

  2.3.2.4.1. Profilaxia 

A profilaxia universal é a administração de drogas antivirais, como o 

ganciclovir e o valganciclovir, começando dentro de 10 dias após o transplante por até 3 

meses. Como regra geral, a profilaxia é indicada para pacientes soronegativos para HCMV 

que receberam órgão de um doador soropositivo (D+/R-), e transplantes realizados com o uso 

de indução ou tratamento de rejeição com ATG (Azevedo et al., 2015). 

Um início tardio da infecção pode ocorrer após a interrupção da profilaxia, e 

há evidências de uma menor incidência de HCMV com suspensão da profilaxia após um 

longo período de uso dessas drogas (Humar et al., 2010). Embora nenhum consenso tenha 

sido alcançado em relação ao período de uso do antiviral, um estudo com receptores de 

transplante renal D+/R- mostrou que doença por HCMV ocorreu em 21,3% dos pacientes que 

receberam profilaxia por 200 dias e em 36,8% dos pacientes que receberam profilaxia por 100 

dias (Humar et al., 2010), reduzindo a incidência de doença por HCMV de início tardio. Há 

também uma tendência a recomendar o monitoramento da carga viral do HCMV após o final 

do período de profilaxia durante o primeiro ano pós-transplante (Azevedo et al., 2015).  

O uso das estratégias profiláticas tem como vantagens o fato de que o uso de 

antivirais impediria a replicação viral e a doença e, portanto, reduziria os efeitos indiretos da 

replicação viral. Além disso, com essa abordagem, o monitoramento da replicação viral não 

seria necessário neste período (Azevedo et al., 2015). Já as desvantagens incluem o custo, os 
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efeitos colaterais dos medicamentos antivirais, a probabilidade de ocorrência da doença 

quando a profilaxia termina, e sua associação com maiores atrasos na suspeita clínica, 

diagnóstico e tratamento, levando à possibilidade de maior morbimortalidade. Além disso, 

aqueles que podem necessitar de tratamento, bem como aqueles que podem não necessitar, 

são medicados indiscriminadamente (Azevedo et al., 2015). Outro aspecto a considerar é o 

aumento da incidência de resistência viral em pacientes submetidos a TOS que recebem 

profilaxia antiviral (Jabs et al., 2006). 

 

  2.3.2.4.2. Tratamento preemptivo 

O tratamento preemptivo é usado para detectar replicação viral 

assintomática precoce (De Keyzer et al., 2011). Essa estratégia consiste no monitoramento 

intenso da viremia semanalmente, entre o 21º e o 90º pós-operatório (podendo ser continuado 

por mais tempo, a depender da evolução do paciente e da intensidade de imunossupressão) 

(Requião-Moura et al., 2015). O monitoramento da viremia pode ser realizado tanto pelo teste 

de antigenemia pp65, quanto pela técnica de qPCR. O tratamento é iniciado com ganciclovir 

intravenoso ou valganciclovir por 14 a 28 dias (Kotton et al., 2010; Humar et al., 2009b). 

Uma importante questão é que o limite ideal do ensaio para iniciar a terapia não está bem 

estabelecido (Kotton et al., 2010; Humar et al., 2009b; Pang et al., 2009), embora alguns 

centros de transplante brasileiros utilizem como limiar para começar o tratamento uma carga 

viral de 1.000-2.000 UI/mL. Além disso, segundo padrão de referência internacional da OMS, 

a terapia deve ser interrompida caso cargas virais <200UI/mL sejam detectadas, mas caso a 

qPCR não seja tão sensível, duas amostras negativas consecutivas são necessárias (Kotton et 

al., 2018). 

Além de menor custo e menor exposição à droga, o tratamento preemptivo 

está associado com menor risco de doença tardia. Uma potencial desvantagem dessa estratégia 

é que ela permite a exposição à viremia com mais frequência do que a profilaxia, o que não 

evitaria os efeitos indiretos do vírus, entretanto os estudos comparativos demonstram que a 

viremia pode ocorrer também durante a profilaxia, mas em menor frequência (Requião-Moura 

et al., 2015). 

Uma vez que tanto a profilaxia universal, quanto o tratamento preemptivo, 

têm exposto os pacientes ao uso frequente e prolongado do ganciclovir, o risco de 

desenvolvimento de resistência do HCMV à droga (CMV-R) tornou-se aumentado. A 
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resistência é causada pela mutação em dois genes, o UL97 e o UL54, sendo a primeira a mais 

importante e a mais frequente. Em um estudo que avaliou 1.244 receptores de transplante 

renal, Myhre e colaboradores identificaram resistência ao ganciclovir em 27 pacientes (2,2%), 

sendo que 26 deles tinham incompatibilidade sorológica D+/R- (Myhre et al., 2011). O 

tratamento do CMV-R pode ser feito com altas doses de ganciclovir intravenoso (até 10 

mg/kg/dose), ou mais adequadamente com foscarnet ou cidofovir. A limitação para o uso 

dessas duas últimas drogas é seu potencial de toxicidade renal (Requião-Moura et al., 2015). 

 

 

2.3.3. Herpesvírus Humano tipo 6 no transplante renal 

 

 2.3.3.1. Epidemiologia e patogenia do HHV-6 

Há duas variantes circulantes de HHV-6 na população humana, HHV-6A e 

HHV-6B (Lautenschlager; Razonable, 2012). A homologia global da sequência nucleotídica 

entre o HHV-6A e o HHV-6B atinge 90%, mas existem evidências crescentes de que são 

virologicamente e epidemiologicamente distintos e devem ser considerados como dois vírus 

separados (Flamand et al., 2010). Esses vírus têm alta homologia genética com HCMV, 

chegando a 67% e 21% de homologia com os herpesvírus das subfamílias Alpha- e 

Gammaherpesvirinae (De Bolle et al., 2005). O HHV-6B é mais comumente implicado em 

doenças humanas, causando a maioria das infecções primárias sintomáticas, incluindo o 

exantema súbito ou roséola infantil (Stone et al., 2014).  

O HHV-6 é um vírus ubíquo presente em mais de 90% da população adulta 

mundial. Dados sobre soroprevalência revelem diferenças de acordo com a localização 

geográfica, idade dos sujeitos e sensibilidade e especificidade dos ensaios sorológicos. A 

transmissão do HHV-6 pode ocorrer via intrauterina (infecção congênita), transmissão 

perinatal, TOS e, menos frequentemente, através de transfusão sanguínea e aleitamento 

materno, sendo a saliva o principal veículo de transmissão do vírus (Agut et al., 2015; Hall et 

al., 2004). 

Assim como os demais membros da subfamília Betaherpesvirinae, o HHV-

6 é um vírus linfotrópico, que se replica nos linfócitos T CD4+, onde HHV-6A usa como 

receptor celular a molécula CD46, enquanto HHV-6B tem como seu receptor celular a 

molécula CD134 (Tang et al., 2013). O vírus também pode infectar outros tipos de células, 
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como monócitos e macrófagos, astrócitos, fibroblastos e células de origem endotelial ou 

epitelial (Flamand et al., 2010). O HHV-6 infecta vários tecidos, incluindo o cérebro, 

glândulas salivares, amígdalas, pulmões, rins e fígado. 

Após a infecção primária, que ocorre geralmente durante a infância, o HHV-

6 persiste no hospedeiro por toda a vida do indivíduo na forma latente, podendo reativar mais 

tarde, especialmente durante períodos de imunossupressão, como no TOS (Tesini et al., 

2014). Durante a latência, o genoma do HHV-6 é abrigado como DNA circular em várias 

células, principalmente monócitos e macrófagos. Na minoria dos indivíduos, o HHV-6 

estabelece latência integrando seu genoma na região telomérica de um cromossomo humano 

por meio de recombinação homóloga (Kaufer; Flamand, 2014). Esse processo normalmente 

ocorre em uma pequena porcentagem de células somáticas, mas pode ocorrer ocasionalmente 

na linhagem germinativa, o que leva a uma condição conhecida como HHV-6 

cromossomicamente integrado (ciHHV-6). Quando o HHV-6 se integra a uma célula 

germinativa, o feto resultante e, em última instância, o adulto, terá o genoma viral em todas as 

células somáticas e na linhagem germinativa. Assim, o estado ciHHV-6 é transmitido aos 

descendentes e foi encontrado afetar aproximadamente 1% da população (Pellett et al., 2012). 

Estudos sobre associações do ciHHV-6 com doenças em receptores de 

transplante produziram resultados variáveis. Um estudo com receptores TOS encontrou 

associação entre ciHHV-6 e infecções bacterianas (Lee et al., 2011). Um outro estudo com 87 

receptores de transplante de células tronco hematopoiéticas encontrou associação entre 

ciHHV-6 com doença do enxerto e viremia do HCMV (Hill et al., 2017). Mais estudos são 

necessários para entender as implicações do ciHHV-6 em receptores de transplantes.  

A incidência geral da infecção pelo HHV-6 varia amplamente, com o HHV-

6B reativando em aproximadamente 40% dos receptores de transplante (Zerr, 2018). Com 

relação à mortalidade associada ao HHV-6, um estudo com receptores de transplante de 

fígado que receberam o órgão de doadores vivos demonstrou uma taxa de mortalidade 

significativamente maior entre aqueles com reativação do HHV-6 em comparação com 

aqueles sem reativação viral (Ohashi et al., 2006). 

 

 2.3.3.2. Manifestações clínicas em receptores de transplante renal 

O HHV-6 tem sido reconhecido como uma causa de infecção em receptores 

de transplante renal há mais de 20 anos (Merlino et al., 1992; Okuno et al., 1990; Morris et 
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al., 1989). A infecção pelo HHV-6 em pacientes com TOS geralmente é assintomática, 

embora complicações tenham sido ocasionalmente relatadas. Os sinais e sintomas clínicos 

associados envolvem febre, assim como distúrbios neurológicos, encefalite, erupção cutânea, 

pneumonite, infecção gastrointestinal, hepatite e disfunção do aloenxerto (Ablashi et al., 

2010; Ylinen et al., 2017), no entanto, ainda não foi relatado perda do aloenxerto relacionada 

diretamente ao vírus (Lautenschlager; Razonable, 2012). A Figura 5 mostra os efeitos diretos 

e indiretos do HHV-6 em receptores de transplante renal. 

O HHV-6B é a variante mais comumente detectada entre pacientes 

transplantados com reativação assintomática, bem como nos casos de pacientes com infecção 

sintomática. No entanto, foi também relatado que o HHV-6A ocasionalmente causa hepatite 

de células gigantes ou febre com disfunção hepática e rejeição do aloenxerto renal (Potenza et 

al., 2008; Deborska-Materkowska et al., 2005). 

 

Figura 5: Efeitos diretos e indiretos da infecção pelo HHV-6 em receptores de transplante 

renal (Fonte: Lautenschlager; Razonable, 2012). 
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 2.3.3.3. Diagnóstico laboratorial e monitoramento da infecção pelo HHV-6 em 

receptores de transplante renal 

O diagnóstico da infecção pelo HHV-6 é difícil, pois a maioria das 

infecções é assintomática. Além disso, a detecção do vírus na amostra clínica não implica 

necessariamente o vírus como o agente etiológico de tal doença específica, sendo a 

diferenciação entre infecção latente e ativa nem sempre possível (Lautenschlager; Razonable, 

2012). A sorologia é de valor diagnóstico muito limitado devido à alta taxa de soroprevalência 

(acima de 90%) em pacientes adultos transplantados. A cultura viral do HHV-6 é possível em 

linhagens de células linfóides, mas a técnica é trabalhosa, não sendo utilizada rotineiramente 

em laboratórios de diagnóstico, devido ao tempo de resposta ser muito lento para orientar o 

manejo em tempo real na prática clínica (Lautenschlager; Razonable, 2012). Recentemente, 

vários métodos de detecção do vírus foram desenvolvidos, incluindo alguns que podem 

discriminar entre HHV-6A e HHV-6B. Esses testes incluem ensaio de antigenemia do HHV-6 

que detecta os antígenos virais em PBMCs por anticorpos monoclonais e coloração de 

imunoperoxidase ou imunofluorescência (Flamand et al., 2010; Lautenschlager et al., 2000). 

Por outro lado, a demonstração de antígenos específicos do HHV-6 em amostras de tecidos 

por imunocoloração pode ser mais informativa em relação ao órgão infectado do que a 

detecção de DNA viral no sangue. Outros testes para demonstrar a presença de HHV-6 nas 

amostras de tecido são baseados em técnicas de hibridização in situ (Abdel; Razonable, 2009). 

Atualmente, os ensaios moleculares são os métodos laboratoriais mais 

comuns para a detecção da reativação e replicação do HHV-6 em receptores de TOS (Abdel; 

Razonable, 2009; Agut et al., 2015). A quantificação do DNA do HHV-6, seja no sangue 

total, plasma ou soro, por meio da PCR em tempo real é, atualmente, a ferramenta mais 

comum para diagnosticar uma infecção ativa pelo HHV-6, embora os métodos não sejam 

padronizados e não existam níveis de corte claros para diferenciar a replicação viral 

assintomática da doença clínica sintomática. Além disso, métodos para a detecção do RNA 

mensageiro (RNAm) do HHV-6 foram desenvolvidos para distinguir entre infecção latente e 

ativa em pacientes transplantados (Pradeau et al., 2006), embora esses testes não estejam em 

uso geral. 

O diagnóstico da infecção pelo HHV-6 através da amplificação do material 

genético viral também deve levar em consideração a possibilidade de se estar detectando o 

ciHHV-6. Como mencionado acima, o ciHHV-6 é herdado e o genoma viral está presente em 
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todas as células nucleadas. Consequentemente, o teste de PCR quantitativo detectará elevadas 

cópias do genoma viral, sendo então interpretado erroneamente como infecção ativa em 

pacientes transplantados (Potenza et al., 2009; Clark; Ward, 2008). Em um estudo de coorte 

de 548 receptores de transplante de fígado, o ciHHV-6 foi detectado em sete pacientes, e estes 

pacientes tinham cargas virais HHV-6 de mais de um milhão de cópias/mL em sangue total 

(Lee et al., 2011). Esses números extremamente altos de cópias virais são ainda raramente 

vistos em doenças associadas ao HHV-6, portanto um nível muito alto pode fornecer uma 

indicação quanto ao diagnóstico do ciHHV-6 (Lautenschlager; Razonable, 2012).  

 

 2.3.3.4. Prevenção e tratamento 

Nenhum agente antiviral para o tratamento do HHV-6B foi aprovado pela 

Food and Drug Administration dos Estados Unidos da América (EUA). Com base na 

atividade in vitro e em dados clínicos limitados, o ganciclovir e/ou foscarnet são considerados 

terapia de primeira linha para o tratamento da encefalite por HHV-6B (Zerr, 2018). 

Ainda não há estudos controlados sobre a terapia antiviral da infecção pelo 

HHV-6 em receptores de TOS. A maioria dos relatos de caso trata de receptores de células-

tronco, indicando uma eficácia in vivo do ganciclovir ou foscarnet contra a replicação viral e 

sintomas clínicos (Ljungman; Singh, 2006). No TOS, o ganciclovir ou foscarnet foram usados 

ocasionalmente para tratamento da infecção pelo HHV-6. A profilaxia antiviral com 

ganciclovir ou valganciclovir para HCMV diminuiu a incidência e a viremia do HHV-6 em 

receptores de TOS (Razonable et al., 2005). Também foi relatado que a profilaxia com 

ganciclovir atrasa e diminui a viremia do HHV-6 em receptores de transplante renal 

(Galarraga et al., 2005). Por outro lado, o tratamento da doença por HCMV com ganciclovir 

em pacientes com transplante de fígado demonstrou um declínio concomitante na antigenemia 

por HHV-6 (Lautenschlager  et al., 2002). Em um estudo realizado por Humar e 

colaboradores (2009) com receptores de TOS com co-infecção HCMV/HHV-6/HHV-7, tanto 

ganciclovir quanto valganciclovir foram eficazes no tratamento da doença por HCMV, mas 

não tiveram efeito claro na viremia do HHV-6 e HHV-7 (Humar et al., 2009a).  

As diretrizes recentes da American Society of Transplantation Infectious 

Diseases Community of Practice não recomendam profilaxia antiviral específica ou terapia 

preemptiva para infecção por HHV-6, mas para doença estabelecida por HHV-6, 

especialmente com encefalite (Razonable et al., 2009). O monitoramento da carga viral deve 
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ser usado como um complemento às avaliações clínicas para orientar a duração do tratamento 

contra o HHV-6 (Agut, 2011). 

 

2.4. Família Polyomaviridae 

Até 1999, os poliomavírus eram classificados como um gênero da família 

Papovaviridae, juntamente com o gênero papilomavírus. Em 2000, o ICTV separou esses 2 

gêneros em 2 famílias distintas: Polyomaviridae e Papillomaviridae (Gascun; Carr, 2013; 

ICTV, 2018). Os poliomavírus foram classificados na família Polyomaviridae, gênero 

Polyomavirus. 

Desde a última atualização taxonômica pelo ICTV, a família 

Polyomaviridae é composta por quatro gêneros: Alphapolyomavirus, Betapolyomavirus, 

Gammapolyomavirus e Deltapolyomavirus, que juntos incluem mais de 100 espécies de vírus 

reconhecidas infectando peixes, aves e mamíferos. As análises filogenéticas da sequência do 

antígeno tumoral maior da proteína viral (LT-ag) foram utilizadas para estabelecer uma 

taxonomia baseada em filogenia (Moens et al., 2017b).  

O BKPyV e o JCPyV, atualmente chamados de poliomavírus humano 1 e 2, 

respectivamente, encontram-se no gênero Betapolyomavirus, junto com o vírus SV40 (Moens 

et al., 2017a). Ambos os vírus foram isolados de forma independente em pacientes 

imunocomprometidos no ano de 1971. O BKPyV foi isolado de um receptor de transplante 

renal imunossuprimido com estenose uretral e seu nome faz referência às iniciais deste 

paciente (Gardner et al., 1971). Já o JCPyV foi isolado do cérebro de um paciente com 

linfoma de Hodgkin que sofria de leucoencefalopatia multifocal progressiva e seu nome 

também faz referência às iniciais deste paciente (Padgett et al., 1971). 

Os membros da família Polyomaviridae demonstram semelhança estrutural, 

com tamanhos similares de capsídeo, altos níveis de homologia genética e tamanhos 

comparáveis de genoma (Ambalathingal et al., 2017). As partículas virais não têm envelope, 

medem cerca de 40 a 45 nm de diâmetro, e possuem três proteínas de capsídeo, VP1, VP2 e 

VP3. O capsídeo é formado de 72 pentâmeros, cada um contendo cinco moléculas de VP1 e 

uma molécula de VP2 ou VP3. Apenas a VP1 é exposta na superfície do capsídeo. O genoma 

é constituído de DNA fita dupla (DNAfd) circular, com  aproximadamente 5 kpb, complexado 

com histonas celulares (H2A, H2B, H3 e H4) formando um microcromossoma 

superenovelado, o qual apresenta a mesma estrutura da cromatina celular, exceto pela 
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ausência de histona H1, que somente está associada ao genoma viral, na célula infectada 

(Ambalathingal et al., 2017; De Caprio; Garcea, 2013) (Figura 6).  

 

Figura 6: Esquema da partícula do poliomavírus (Fonte: Santos, Romanos e Wigg, 2015, 

p.1043). 

 

2.4.1. Poliomavírus BK no transplante renal 

O BKPyV é dividido em quatro subtipos, I, II, III, IV, baseado na sequência 

de aminoácidos da VP1 (proteína estrutural do capsídeo). O subtipo I, o mais prevalente e 

mundialmente disseminado, é subdividido em quatro subgrupos (Ia, Ib1, Ib2 e Ic), também 

com padrões de distribuição geográfico dististos; subgrupo Ia prevalente na África, subgrupo 

Ib1 no sudeste da Ásia e China, subgrupo Ib2 na Europa e subgrupo Ic no nordeste da Ásia 

(Ikegaya et al., 2006; Zheng et al., 2007). O subtipo IV é o segundo com maior prevalência 

sendo encontrado principalmente na Ásia e Europa, sendo também subdividido em seis 

subgrupos (IVa1, IVa2, IVb1, IVb2, IVc1, IVc2). A maioria dos subgrupos do subtipo IV, 

exceto IVc2, predominante na Mongólia e Europa, são encontrados em áreas distintas da Ásia 

Oriental. Os subtipos II e III são encontrados em menor proporção em regiões variadas 

(Nishimoto et al., 2007).  

Estudos sorológicos demonstram que a soroprevalência do vírus BKPyV é 

superior a 80% na população adulta (Egli et al., 2009), onde os títulos de anticorpos variam 

conforme a idade. A soroprevalência BKPyV em crianças de até 5 anos de idade é de 37%, 

aumentando para 83% em adolescentes e caindo para 53% em indivíduos com mais de 50 

anos (Gossai et al., 2016). 

A infecção primária por BKPyV ocorre principalmente durante a infância, 

pela via fecal-oral, sendo na maioria das vezes assintomática. Outras possíveis formas de 

VP1 

VP2 

VP3 

Histonas 

DNAfd circular 
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transmissão são a via urinária, sêmen, transfusão sanguínea e a transmissão vertical 

transplacentária (Boldorini et al., 2011; Gascun; Carr, 2013). Após a primoinfecção, o vírus 

estabelece persistência no trato urinário, especialmente nas células epiteliais do rim, muito 

embora proteínas e sequências de ácidos nucléicos do BKPyV tenham sido detectados nos 

tecidos prostáticos, cerebrais e em leucócitos (Zambrano et al., 2002). A infecção latente 

geralmente é estabelecida no epitélio renal (epitélio de transição, epitélio tubular renal e 

epitélio parietal da cápsula Bowman), bexiga e células linfóides (Patel, 2001). 

A reativação do BKPyV pode ocorrer, especialmente, em indivíduos com 

imunodepressão, como os receptores de TOS (Hirsch; Randhawa, 2013). A patogênese da 

reativação viral envolve uma interação complexa entre a predisposição do hospedeiro à 

reativação, o dano do órgão-alvo e a função imune do indivíduo. No pós-transplante de 

medula óssea ou renal, a terapia imunossupressora necessária para prevenção do órgão 

transplantado, pode levar à reativação do vírus BKPyV nas células renais (Krejci et al., 2018). 

O mecanismo de persistência viral e as condições que levam à reativação viral após a 

imunossupressão ainda não são claros (Ambalathingal et al., 2017). 

O BKPyV está ligado a duas complicações principais em receptores de 

transplante: a nefropatia associada ao poliomavírus BK (BKVAN) ocorrendo em 1% a 10% 

dos pacientes transplantados renais e a cistite hemorrágica associada ao poliomavírus BK 

acometendo de 5% a 15% dos pacientes com transplante alogênico de células-tronco 

hematopoiéticas (Hirsch, 2010; Hirsch; Randhawa, 2013). Embora menos comuns, também 

houve relatos de reativação de BKPyV e BKVAN em receptores TOS não renais ou com 

imunodeficiência herdada, adquirida ou induzida por drogas (Kuppachi et al., 2016; Viswesh 

et al., 2015). Em receptores de transplante renal, a prevalência de virúria varia de 23 a 73% e 

a viremia de 8 a 62% (Hirsch; Randhawa, 2013). A incidência de BKVAN no primeiro ano 

pós-transplante é de 1 a 7% e a perda de enxerto pode ocorrer em até 80% desses indivíduos 

(Ambalathingal et al., 2017). No Brasil, relata-se a detecção de BKPyV em 7% a 42% das 

amostras de plasma em pacientes transplantados (Bicalho, et al. 2018; Montagner, et al. 2010; 

Moura, et al. 2017; Pinto et al., 2018; Zalona et al., 2013), e a BKVAN foi observada em 6% 

a 17% destes pacientes, resultando em perda do aloenxerto (Bicalho et al., 2018; Pinto et al., 

2018; Zalona et al., 2013). 

Atualmente, não existem terapias antivirais eficazes para prevenir a 

replicação do BKPyV ou tratar o BKVAN. Portanto, recomenda-se a triagem prospectiva do 
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vírus no sangue e/ou urina para identificar receptores de transplante renal em risco das 

complicações associadas ao BKPyV, permanecendo a biópsia renal como padrão ouro para o 

diagnóstico de BKVAN, sendo também importante no contexto de disfunção renal para 

excluir rejeição aguda (Trofe-Clark; Sawinski, 2016; Dadhania et al., 2010; Singh et al., 

2009). 

Em geral, os métodos baseados na virúria são considerados ferramentas 

valiosas para o rastreio do BKPyV (valor preditivo negativo elevado), mas pouco indicativos 

de doenças renais ou do trato urinário (baixo valor preditivo positivo), uma vez que menos da 

metade de todos os pacientes com virúria avançam para o estágio de viremia. Os métodos 

disponíveis para rastreio de virúria de BKPyV são: citopatologia urinária ("células decoy"), 

teste Haufen, mensuração de níveis de RNAm do BKPyV e detecção/quantificação de DNA 

(Hirsch; Randhawa, 2013; Ambalathingal et al., 2017). 

As metodologias baseadas em PCR para detecção/quantificação de DNA em 

urina ou sangue são consideradas os principais métodos de escolha pelas diretrizes atuais. No 

entanto, ainda não existe um padrão bem estabelecido, e as variações interlaboratorias nos 

ensaios e nos protocolos utilizados podem produzir diferenças significativas nos resultados da 

quantificação e nos limites de detecção da técnica (Bechert et al., 2010).  

Em uma comparação entre as técnicas, a citologia urinária apresenta 

sensibilidade de apenas 25% e uma especificidade de 84% para BKVAN. Para a qPCR 

utilizando plasma, a sensibilidade se aproxima de 100% e a especificidade de 90%, com um 

valor preditivo positivo de 50% e valor preditivo negativo de 100% (Hirsch et al., 2002; 

Viscount et al., 2007). Embora esta última seja o método de escolha na maioria dos centros de 

transplantes, fatores como o baixo valor preditivo positivo para BKVAN e os custos 

envolvidos na técnica de qPCR, podem ser desvantagens consideráveis (Hirsch; Randhawa, 

2013). Dessa forma, a PCR qualitativa pode ser um método de escolha custo-efetivo para 

centros de transplantes que não dispõem de grandes recursos, sendo esta uma técnica 

altamente sensível para a detecção de replicação viral ativa, embora tenha baixo valor 

preditivo positivo (30% a 50%) para predizer BKVAN (Viscount et al., 2007). 

 

2.4.2. Poliomavírus JC no transplante renal 

O JCPyV possui oito genótipos que diferem em cerca de 1% a 3% da sua 

sequência de nucleotídeos. O genótipo 1, que apresenta três subtipos (1A, 1B e 1C) e o 
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genótipo 4, são encontrados na Europa e nos Estados Unidos. O genótipo 2, que também é 

dividido em três subtipos (2A, 2B e 2C), é encontrado no nordeste da Ásia, enquanto o 

genótipo 7 no sul da China e no sudeste da Ásia. O genótipo 3 que se divide em dois subtipos 

(3A e 3B) e o genótipo 6, são encontrados na África subsaariana, central e ocidental, 

respectivamente. O genótipo 5 é muito semelhante ao genótipo 6 e ao subtipo 2A. O genótipo 

8 foi encontrado em Papua Nova Guiné (Agostini et al., 2001). 

A transmissão do JCPyV não é totalmente compreendida. Anticorpos 

específicos para o vírus são detectados em mais de 80% dos adultos em todo o mundo (Egli et 

al., 2009) e a infecção primária ocorre na infância, geralmente de maneira assintomática e 

resulta em viremia primária. Posteriormente, o vírus produz uma infecção latente persistente 

no rim, onde pode ser detectado na urina. No contexto de uma condição imunossupressora, 

como em receptores de TOS e indivíduos com AIDS, o JCPyV se dissemina para o SNC e 

infecta liticamente os oligodendrócitos, causando uma doença desmielinizante, conhecida 

como leucoencefalopatia multifocal progressiva (LMP) (Perez-Liz et al., 2008). 

A LMP é uma doença desmielinizante rara caracterizada pela infecção lítica 

das células da glia e é frequentemente fatal. A doença ocorre quase exclusivamente em 

pacientes com imunodeficiência grave; consequentemente, a incidência da LMP aumentou 

drasticamente após a disseminação do HIV. Atualmente, a infecção pelo HIV ainda é o 

cenário mais frequente para esta complicação, com aproximadamente 80% dos casos. Em 

menor frequência ela pode ser vista em pacientes com neoplasias hematológicas, cânceres 

sólidos, transplante de órgãos e doenças autoimunes tratadas com imunomoduladores 

(Molloy; Calabrese, 2009). 

Diversos estudos utilizando diferentes metodologias de investigação, 

hibridização in situ, PCR convencional e qPCR, identificou o JCPyV em amostras de tecido 

renal, urina ou sangue numa frequência que variou de 3,4% a 46% em pacientes 

transplantados renais (Husseiny et al., 2010; Drachenberg et al., 2007; Lopez et al., 2008, 

2010; Helanterä et al., 2009; Yin et al., 2010; Hu et al., 2011; Pires et al., 2011; Mengelle et 

al., 2011; Taheri et al., 2011; Saundh et al., 2010). 

A infecção pelo JCPyV já foi observada em receptores de transplante renal 

como nefropatia e/ou LMP. A LMP ocorre raramente em pacientes transplantados renais, 

sendo tipicamente causada pelo JCPyV com altos níveis de genoma viral encontrados no 
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líquido cefalorraquidiano (Crowder et al., 2005). No entanto, relatos sugerem que o BKPyV, 

também pode causar uma doença semelhante à LMP (Hix et al., 2004; Cabrejo et al., 2005). 

Os receptores de transplante renal têm o maior risco de desenvolver 

nefropatia associada ao poliomavírus (PyVAN) em comparação a outros receptores de órgãos 

devido à presença de lesão no enxerto em consequência à toxicidade do medicamento, 

episódios de rejeição, tempo de isquemia frio e incompatibilidade HLA do doador-receptor 

(Mengel et al., 2003; Bohl et al., 2005). A PyVAN com disfunção do enxerto e perda 

prematura do mesmo tem aumentado acentuadamente desde a década de 1990 (Hirsch, 2002; 

Hirsch; Steiger, 2003; Hirsch et al., 2005); portanto, um potencial patogênico do JCPyV deve 

ser levado em consideração. Em contraste com o BKPyV, intimamente relacionado a esta 

manifestação clínica até o momento, alguns casos de nefropatia já foram atribuídos ao JCPyV 

(Drachenberg et al., 2007; Kantarci  et al., 2011). 

Ainda não está claro, mas a incidência de virúria assintomática por JCPyV 

não parece estar aumentada em receptores de aloenxerto renal (Randhawa et al., 2005). Isto 

sugere que o estado imunossupressor não está tão estritamente relacionado com o 

desenvolvimento de PyVAN-JC como é para a BKVAN (Behzad-Behbahani et al., 2004). 

Além disso, parece que a terapia imunossupressora não desempenha nenhum papel importante 

no desenvolvimento de PyVAN-JC e, uma vez estabelecida a PyVAN-JC, a redução da 

imunossupressão tem um impacto controverso no curso clínico (Kazory; Ducloux, 2003). No 

entanto, um estado imunossupressor profundo é necessário para uma replicação patológica e 

potencialmente ameaçadora do JCPyV. De fato, os pacientes com LMP apresentam virúria 

significativa de JCPyV, e LMP mais PyVAN-JC já foram relatados ocorrendo 

concomitantemente (Doerries, 2006; Mateen et al., 2011). Um estudo também demonstrou 

que a maioria dos casos de PyVAN-JC foi diagnosticada em pacientes com função renal 

normal, sugerindo um curso clínico aparentemente menos agressivo de PyVAN-JC quando 

comparado com BKVAN (Drachenberg et al., 2007). 

Poucos estudos estão disponíveis sobre a incidência do JCPyV em 

receptores de TOS. No entanto, está claro que a PyVAN precisa ser diferenciada entre 

BKPyV e JCPyV. Isso requer métodos de tipagem viral que não são amplamente disponíveis 

e isso deve explicar a subestimação do JCPyV em receptores de transplante renal. Assim, o 

monitoramento da infecção pelo JCPyV, especialmente durante os primeiros 24 meses após o 
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transplante, é recomendado (Delbue et al., 2013). Além disso, o desenvolvimento de uma 

técnica custo-efetiva para diagnóstico e diferenciação destes poliomavírus faz-se necessário. 
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3. JUSTIFICATIVA 

O transplante renal é uma das terapias mais bem sucedidas para 

insuficiência renal crônica. No entanto, a terapia imunossupressora necessária para a 

sobrevivência do aloenxerto aumenta o risco de infecções virais oportunistas. A infecção por 

membros da família Herpesviridae e Polyomaviridae é um problema global em receptores de 

transplante renal, devido as graves manifestações clínicas ocasionadas, bem como pela 

complexidade e variação metodológica no monitoramento destas infecções, somada à falta 

deste em muitos centros de transplante, principalmente brasileiros. 

Desta forma, o estabelecimento, monitoramento e estudo de novas 

abordagens diagnósticas para a detecção destas infecções virais de alta morbidade em 

receptores de transplante renal, são fundamentais para garantir uma melhor qualidade de vida 

ao paciente, além de permitir um melhor conhecimento da ocorrência e fisiopatologia destas 

viroses em nosso meio, a fim de se evitar as complicações associadas às mesmas.  

O CET-HSF localizado na Tijuca-RJ inaugurado em fevereiro de 2013 está 

entre os maiores centros de transplante do estado e do país, com quase 300 procedimentos no 

primeiro ano, entre transplantes de rim e fígado. A realização deste estudo em um grande 

centro de transplante nacional possibilita com a contribuição de dados sobre a incidência de 

três infecções virais importantes no cenário do transplante e seus impactos nessa população. 

Este é o primeiro estudo a investigar simultaneamente três herpesvírus, EBV, HCMV e HHV-

6, em uma coorte de transplantados renais atendidos em um centro de transplante brasileiro, 

uma vez que a maior parte dos dados disponíveis em doenças oportunistas no transplante é 

oriunda da literatura internacional. 

Além disso, sendo o BKPyV e JCPyV membros da mesma família viral e 

associados à doença em indivíduos imunocomprometidos, como os receptores de TOS, o 

desenvolvimento de um único teste discriminatório para ambos os vírus é interessante. Além 

disso, casos de nefropatia pelo JCPyV têm sido relatados na literatura, corroborando a 

necessidade de uma identificação precisa desses agentes. Embora o uso de ensaios 

quantitativos tenha se tornado o método padrão para diagnóstico, um método de triagem 

custo-efetivo é útil, especialmente em centros com recursos limitados que não podem arcar 

com os altos custos envolvidos na qPCR. Portanto, o objetivo do presente estudo foi 

desenvolver uma metodologia de duplex semi-nested PCR para detectar e diferenciar ambos 

os vírus em diferentes tipos de amostras clínicas. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo geral 

 

Monitorar as infecções virais causadas pelos herpesvírus EBV, HCMV e HHV-6 em 

receptores de transplante renal e desenvolver uma técnica de diagnóstico molecular para 

triagem e diferenciação dos poliomavírus BK e JC. 

 

  

4.2. Objetivos específicos 

 

1. Detectar e quantificar o material genético do EBV, HCMV e HHV-6 em amostras de 

sangue total;  

2. Avaliar a frequência do EBV, HCMV e HHV-6 no primeiro ano pós-transplante;  

3. Correlacionar as cargas virais do EBV, HCMV e HHV-6 com os dados sociodemográficos 

e clínico-laboratoriais dos pacientes;  

4. Estabelecer uma técnica molecular de duplex semi-nested PCR para triagem e diferenciação 

do BKPyV e JCPyV; 

5. Avaliar a técnica desenvolvida quanto aos parâmetros de sensibilidade, capacidade de 

diferenciação do BKPyV e JCPyV e aplicabilidade utilizando diferentes espécimes clínicos 

oriundos de receptores de transplante renal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1. Desenho do estudo 

Este é um estudo prospectivo e longitudinal de diagnóstico de infecções 

virais causadas por membros da família Herpesviridae em pacientes transplantados renais 

atendidos de abril de 2015 a novembro de 2016, no Centro Estadual de Transplantes do 

Hospital São Francisco na Providência de Deus, localizado no estado do Rio de Janeiro, RJ 

(CET-HSF-RJ). Além disso, este estudo também visa o desenvolvimento de uma técnica de 

diagnóstico para triagem e diferenciação de membros da família Polyomaviridae, em 

pacientes transplantados renais. Foram elegíveis para a pesquisa todos os pacientes renais 

transplantados que atenderam aos critérios de inclusão (item 5.2). O estudo foi conduzido no 

Laboratório de Infectologia e Parasitologia Molecular (LIPAM) e Laboratório de Virologia 

(LV), ambos do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

 

5.2. População do estudo e aspectos éticos 

Foram elegíveis para este estudo 82 receptores de transplante renal do CET-

HSF. Os critérios de inclusão foram: qualquer paciente acima de 18 anos de idade; o 

consentimento em participar do estudo, através da assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1) e ter contribuído com pelo menos uma amostra 

durante o período de acompanhamento. Pacientes abaixo de 18 anos de idade, bem como 

aqueles que se recusaram a assinar o TCLE foram excluídos da pesquisa. 

Este estudo não interferiu na rotina de investigação e acompanhamento 

padrão dos pacientes do CET-HSF, além de ter sido garantida a privacidade dos sujeitos que 

consentiram em participar da pesquisa. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do HUCFF da UFRJ (CAAE n° 43624814.2.00005262) (Anexo 1). 

 

5.3. Condutas do CET-HSF 

As terapias imunossupressoras de indução e manutenção foram 

administradas aos pacientes de acordo com protocolo do hospital, da seguinte forma: como 

terapia de indução foi utilizado timoglobulina ou basiliximabe e como terapia de manutenção 

um esquema triplo foi adotado com prednisona mais tacrolimus e inibidores de mTOR 
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(sirolimus ou everolimus) ou micofenolato de mofetil (MMF). Os receptores soronegativos 

para HCMV, bem como os pacientes que receberam timoglobulina mais MMF foram 

submetidos a terapias profiláticas ou preemptivas. A profilaxia universal foi administrada com 

ganciclovir intravenoso por 90 dias pós-transplante, enquanto a terapia preemptiva foi 

realizada através do monitoramento viral pelo teste de antigenemia pp65 semanalmente no 

primeiro mês, quinzenalmente no segundo mês e mensalmente no terceiro mês em diante. A 

doença por HCMV foi identificada quando o paciente apresentava sintomas específicos 

atribuíveis ao HCMV (Chiasakul et al., 2015). 

A maioria dos 82 receptores de transplante renal foi testada para anticorpos 

contra EBV e HCMV antes do transplante. Os títulos de anticorpos IgG para ambos os vírus 

foram avaliados através de imunoensaio enzimático comercial. Porém, os dados sorológicos 

dos doadores não foram obtidos. 

 

5.4. Coleta de amostras e dados sociodemográficos e clínicos 

Amostras de sangue total, plasma e urina foram coletadas dos receptores de 

transplante renal. Para o diagnóstico das infecções virais causadas pelos herpesvírus, amostras 

de sangue total foram coletadas de todos os 82 pacientes pelo período de um ano, sendo 

mensalmente no primeiro semestre e trimestralmente no segundo semestre. Já para o 

desenvolvimento da técnica de diagnóstico molecular para triagem e diferenciação dos 

poliomavírus BK e JC foram obtidas 60 amostras de sangue total, 21 amostras de urina e 5 

amostras de plasma, coletadas de forma aleatória a partir dos 82 receptores de transplante 

renal. Assim sendo, 8 mL de sangue foi coletado em dois tubos (4 mL cada) contendo 

anticoagulante EDTA (ácido etilenodiaminotetracético). Para obtenção do plasma, um dos 

tubos foi centrifugado a 2500 rpm por 30 minutos. As amostras foram coletadas no CET-HSF 

e armazenadas a -20°C até serem encaminhadas para o LIPAM e LV, onde foram 

armazenadas a -80°C até sua utilização, segundo as normas para biorrepositório (portaria MS 

Nº 2.201). 

Além disso, dados sociodemográficos e clínicos dos pacientes foram obtidos 

ao longo do período de acompanhamento, tais como: sexo, idade, doença de base que motivou 

o transplante, presença de diabetes mellitus, compatibilidade HLA entre doador e receptor, 

tipo de doador (vivo relacionado, vivo não relacionado, falecido), idade do doador, tempo de 

isquemia total do órgão, droga utilizada para terapia de indução, drogas utilizadas para terapia 
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de manutenção e dados sorológicos do receptor para HIV, HCMV, EBV, vírus da hepatite B 

(HBV) e vírus da hepatite C (HCV) no pré-transplante. As variáveis coletadas durante o 

seguimento dos pacientes incluem: modificações no esquema imunossupressor utilizado; 

nível sérico de creatinina; ocorrência de função retardada do enxerto (definida como a 

necessidade de hemodiálise na primeira semana pós-transplante); ocorrência de disfunção 

aguda do enxerto (definida como elevação de 50% no nível sérico de creatinina), bem como a 

causa atribuída à mesma (rejeição, pielonefrite aguda, obstrução, complicações vasculares, 

nefrotoxicidade associada a medicamentos, infecção por poliomavírus, outras); esquema 

empregado para tratamento nos casos de rejeição aguda; ocorrência de infecção ativa pelo 

HCMV (detectada pela positividade no teste de antigenemia pp65); ocorrência de doença 

HCMV (identificada na presença de sintomas específicos atribuíveis ao vírus); realização de 

biópsia renal; indicação da biópsia (protocolar ou disfunção do enxerto); e laudo do exame 

histopatológico do rim. 

 

5.5. Metodologia laboratorial 

Para investigação dos herpesvírus, o acompanhamento dos 82 receptores de 

transplante renal foi realizado mensalmente no primeiro semestre e trimestralmente no 

segundo semestre completando o período de um ano do pós-transplante. O início do 

seguimento foi definido pela data de realização do transplante renal. A detecção e o 

monitoramento da carga viral dos herpesvírus foram realizados através de PCR quantitativo 

em tempo real (qPCR), utilizando-se amostras de sangue total, sendo obtidas um total de 409 

amostras. 

Para avaliação do desempenho da técnica desenvolvida, foram obtidas um 

total de 87 amostras clínicas a partir dos 82 receptores de transplante renal do estudo: 60 

amostras de sangue total, 21 amostras de urina, 5 amostras de plasma e uma biópsia renal, 

sendo esta última pertencente à um outro projeto desenvolvido em paralelo no LV do HUCFF 

da UFRJ. 
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 5.5.1. Metodologia para detecção e quantificação dos herpesvírus EBV, HCMV e 

HHV-6 

  5.5.1.1. Extração do material genético viral  

Para a detecção dos herpesvírus EBV, HCMV e HHV-6, o material genético 

viral foi extraído a partir de 300 uL de amostras de sangue total utilizando-se o kit comercial 

Wizard Genomic DNA Purification Kit (Promega, EUA), de acordo com as instruções do 

fabricante. Todos os produtos da extração foram estocados em freezer -80°C até o momento 

de sua utilização. 

 

  5.5.1.2. Monitoramento da carga viral EBV, HCMV e HHV-6 

Para estabelecimento da carga viral nas amostras, foram adquiridos 

segmentos de DNA sintéticos (GBlock®) (IDT Technologies-Iowa, US) correspondentes às 

regiões-alvo para cada vírus, para a realização das curvas padrão quantitativas. Diluições 

seriadas do GBlock nas concentrações entre 10
8
 e 10

1
 cópias virais/μL foram utilizadas em 

duplicata, em cada ensaio, para quantificar o número de cópias de genoma dos diferentes 

agentes virais em cada amostra. Somente para o HCMV, a curva padrão foi estabelecida a 

partir de plasmídeo contendo o segmento do gene UL55 do HCMV, já previamente disponível 

no laboratório. Para todas as reações de quantificação foi utilizada como controle positivo 

uma amostra sabidamente positiva para cada um dos agentes virais, previamente obtidas e 

sequenciadas. Como controle negativo foi utilizado água milli-Q. Ambos os controles, assim 

como as amostras testadas, foram utilizados em duplicata a cada ensaio. 

A quantificação da carga viral dos diferentes agentes virais foi realizada por 

qPCR, através da metodologia Taqman®, utilizando primers e sondas específicos para região 

alvo de cada vírus. As concentrações finais dos oligonucleotídeos e sondas utilizados, bem 

como suas sequências e condições das reações estão descritos nas Tabelas 1 e 2. As reações 

foram realizadas no termociclador Step One Plus
TM

 (Life Technologies). O limite de 

quantificação para ambos os vírus foi de 100 cópias/μL e os valores de referência para cada 

curva estão descritos na Tabela 3. 
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Tabela 1: Concentrações finais dos oligonucleotídeos e sondas utilizados nos diferentes 

ensaios de quantificação viral, pela técnica PCR em tempo real. 

Vírus TaqMan 
Concentração final dos 

oligonucleotídeos 

Concentração final da 

sonda 

EBV 1x 
EBNA1F: [0,3 μM] 

EBNA1R: [0,3 μM] 
[0,1 μM] 

HCMV 1x 
CMV-3: [0,2 μM] 

CMV-4: [0,2 μM] 
[0,1 μM] 

HHV-6 1x 
HHV-6F: [0,2 μM] 

HHV-6R: [0,2 μM] 
[0,1 μM] 
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Tabela 2: Posição de alinhamento dos oligonucleotídeos e sondas e condições de reação utilizados para detecção e quantificação da carga viral 

por qPCR dos diferentes agentes virais. 

Vírus 

Gene 

amplificado 

(tamanho do 

amplicon) 

Segmento nucleotídico (5’-3’) 
Condições da 

reação 

Referência 

Bibliográfica 

EBV 
EBNA1 

(73 pb) 

CCGCTCCTACCTGCAATATCAAGGTGACTGTGTGCAGCTTTG

ACGATGGAGTAGATTTGCCTCCCTGGTTTCC 

50° - 2 min 

95° - 10 min 

45 ciclos: 

95° - 15 seg 

60° - 1 min 

Fellner et al., 2014. 

HCMV 

 

UL55 

(73 pb) 

TGGCGAAATTAAAGATGACCACGGGTCGTGAGTAGCAGCGT

CCTGGCGACTCCTTCACGTTCATATCACGCAG 

50° - 5 min 

95° - 10 min 

40 ciclos: 

95° - 15 seg 

55° - 45 seg 

Guiver et al., 2001. 

HHV-6 

 

U65-U66 

(176 pb) 

TGTAAGCGTGTGGTAATGGACTAATTGTGTGTTGTTTTATGT

ATTAATTTTTTATTTTTGAAAATAAAGTTAAATTAATAGTAC

TTACGTGTGTATTGTAGCAGCTGGCGAAAAGTGCTGTGCTCT

TTATATTTTGATGGTCGATTGTAATTACATTATCCAGGCATG

TGATTGTC 

50° - 2 min 

95° - 10 min 

45 ciclos: 

95° - 15 seg 

60° - 1 min 

Gautheret-Dejean et 

al., 2002. 

Legenda: posição de anelamento do iniciador senso; posição de anelamento do iniciador anti-senso; posição de anelamento da sonda FAM-MGB.
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Tabela 3: Valores de referência das curvas padrão estabelecidas. 

 

Vírus Slope Y-Intercept R
2
 Efficiency (%) 

EBV -3.126 42.109 0.974 108.861 

HCMV -3.29 37.655 0.992 101.35 

HHV-6 -3.18 45.298 0.996 106.303 

 

  5.5.1.3. Classificação dos pacientes baseado na viremia do EBV, HCMV e 

HHV-6 

Os pacientes foram classificados com base na detecção, duração e 

relevância da carga viral para EBV, HCMV e HHV-6. Pacientes com carga viral maior que o 

limite de quantificação foram classificados como “pacientes com carga viral detectável” 

(
D
EBV, 

D
HCMV e 

D
HHV-6). Pacientes com carga viral maior que 10.000 cópias/mL foram 

considerados “pacientes com viremia clinicamente relevante” (
R
EBV, 

R
HCMV e 

R
HHV-6). 

Finalmente, “pacientes com viremia prolongada” foram definidos como aqueles com mais de 

uma amostra positiva durante o período de acompanhamento (
P
EBV, 

P
HCMV e 

P
HHV-6). 

  

 5.5.2. Desenvolvimento da técnica duplex semi-nested PCR para detecção e 

diferenciação do BKPyV e JCPyV 

 

  5.5.2.1. Extração do material genético viral  

Para detecção dos poliomavírus BKPyV e JCPyV, o material genético viral 

foi extraído a partir de biópsia renal e 200 uL de amostras sangue total utilizando-se o kit 

comercial RTP® DNA/RNA Virus Mini Kit (Stratec Molecular Biomedical - Berlin, 

Germany), de acordo com as instruções do fabricante, enquanto para os demais espécimes 

clínicos o DNA viral foi extraído a partir de 200 uL de plasma e 200 uL de urina utilizando-se 

o kit comercial Pure Link™ Viral DNA/RNA Mini Kit (ThermoFisher Scientific®, USA), 

também de acordo com as instruções do fabricante. Todos os produtos da extração foram 

estocados em freezer -80°C até o momento de sua utilização. 

 

  5.5.2.2. Desenho dos iniciadores 

Um duplex semi-nested PCR (duplex sn-PCR) foi desenvolvido para região 

genômica conservada da proteína estrutural do capsídeo VP2 (~1032pb). Para isto, sequências 

consenso desta região correspondentes a todos os genótipos de BKPyV [V01108 (Ia), 
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AB211371 (Ib1), AB211370 (Ib2), AB211375 (Ic), AB263916 (II), M23122 (III), AB211387 

(IV)] e JCPyV [J02227 (1A), AF015527 (1B), AF030085 (2A), AF015532 (2B), AF015534 

(2C), AF015536 (2D), AF281606 (2E), U73500 (3A), U73501 (3B), AF015528 (4), 

AF015537 (6), U61771 (7)] disponíveis na base de dados do Genbank 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) foram alinhadas com o auxílio do software 

Molecular Evolutionary Genetics Analysis (MEGA 7.0) (Kumar et al., 2015) em busca de 

regiões potenciais para alinhamento dos oligonucleotídeos. Uma região com 

aproximadamente 870pb (639nt-1516nt) foi escolhida devido à sua conservação nucleotídica 

ao longo dos genótipos de BKPyV e JCPyV, bem como sua potencial discriminação entre os 

vírus (Figura 7). 
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Figura 7: Alinhamento das sequências da região VP2 de BKPyV e JCPyV, mostrando os sítios de alinhamento dos oligonucleotídeos (em 

retângulos) e o tamanho dos produtos no primeiro e segundo ciclo de amplificação. 
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No primeiro ciclo de amplificação, os oligonucleotídeos senso BKJCf (5’-

GCA CTT TTG GGG GAC CTA GT-3’) e anti-senso BKJCr (5’-GGC AAC ATC CAT TGA 

GGA G-3’) foram usados sendo comuns para ambos os vírus. Para o segundo ciclo de 

amplificação, os oligonucleotídeos sensos de BKPyV e JCPyV foram desenhados para 

distinguir BKPyV (BKf: 5'-GGA CAA TTG TAA ATG CCC CYA T-3'), e JCPyV (JCf: 5'-

CCA AAG GGA GGG AAC CTA TAT T-3'), combinado com o oligonucleotídeo anti-senso 

BKJCr utilizado no primeiro ciclo de PCR. Devido a uma substituição de uma citosina por 

uma timina (T→C) na posição 1247nt do genótipo BKV III, uma degeneração (Y) foi inserida 

na 20ª posição do oligonucleotídeo BKf. O conjunto de oligonucleotídeos internos amplificou 

um fragmento longo de 284 pb para BKPyV e 190 pb para JCPyV (Figura 8). A 

especificidade de ambos os pares de iniciadores foi confirmada com o auxílio do software 

BLASTn, resultando em 100% de similaridade com BKPyV e/ou JCPyV. 

 

 

Figura 8: Tamanho dos produtos de amplificação das etapas do duplex sn-PCR para BKPyV 

(V01108, cepa Dunlop) e JCPyV (J02226, cepa Mad1). 

 

  5.5.2.3. Reação de amplificação 

A mistura de PCR para ambos os ciclos de amplificação continha 2,5 µL de 

tampão de PCR 10X (200 mM Tris-HCl pH8,4 e 500 mM KCl); 0,75 µl de MgCl2 a 50 mM; 

0,2 µl de desoxirribonucleosídeos trifosfato (dNTPs) a 100 mM; 0,2 µL de enzima Taq DNA 

polimerase a 5 U/µL (Invitrogen, Thermofischer Scientific, USA); e 0,5 µL de cada 

oligonucleotídeo senso (BKJCf ) e anti-senso (BKJCr) a 25 µM cada no primeiro ciclo. No 

segundo ciclo foi utilizado 0,5 µL de cada oligonucleotídeo senso (BKf e JCf) a 25 µM e 1 µL 

do iniciador anti-senso (BKJCr) a 25 µM. A mistura de PCR foi ajustada para um volume 



50 
 

final de 25 µL com água ultrapura (Ambion, EUA). No primeiro ciclo de amplificação 

adicionou-se 2 µl de DNA à mistura, enquanto na segunda etapa de amplificação 2 µl do 

primeiro produto de PCR foram diluídos 1:100 em água ultrapura e 2 µL destes foram 

utilizados na PCR. Ambas as reações de amplificação foram realizadas nas seguintes 

condições: 5 minutos a 94ºC, 40 ciclos de 55 segundos a 94ºC, 50 segundos a 55ºC e 55 

segundos a 72ºC e uma extensão final de 5 minutos a 72ºC. As reações foram realizadas no 

termociclador Veriti Thermal Cycler (Applied Biosystems). 

Dez microlitros dos produtos amplificados na segunda PCR foram 

submetidos à eletroforese em gel de agarose a 1,5% em tampão TAE 1X (0,04 mM de Tris, 1 

mM de ácido acético glacial, 50 mM de EDTA, em pH 8) e corado com 0,02% de brometo de 

etídeo. Após a eletroforese os produtos foram visualizados através de transiluminação por luz 

ultravioleta. 

As condições da PCR aplicadas neste protocolo foram estabelecidas em 

função de parâmetros já previamente definidos no laboratório para reação do tipo semi-nested, 

utilizando plasmídeos como controle padrão. 

Como controle interno, oligonucleotídeos foram desenhados para o gene da 

beta-actina (BAF1: 5'-AAG AGA GGC ATC CTC ACC CT-3’; e BAR2: 5'-TAC ATG GCT 

GGG GTG TTG AA-3'), amplificando um fragmento de 220pb (Reddy et al., 1998), sendo 

utilizadas as mesmas condições de ciclagem e reação, como descrito para o primeiro ciclo de 

amplificação para detecção do BKPyV e JCPyV. 

 

   5.5.2.4. Sensibilidade e aplicação da técnica 

A sensibilidade da técnica foi avaliada com plasmídeos contendo genomas 

completos de BKPyV e JCPyV. O número de cópias de plasmídeo foi calculado utilizando o 

software ENDMEMO, que é baseado no tamanho (em pares de bases) de cada plasmídeo, o 

peso molecular médio do nucleotídeo e a quantidade de DNA. Os plasmídeos foram 

quantificados pelo Espectrofotômetro Nanodrop (ThermoFisher Scientific®, EUA) a 260nm 

de comprimento de onda sendo diluídos 10 vezes em tampão TE (Tris-EDTA) (ThermoFisher 

Scientific®, EUA). As diluições de 10
10

 a 10
1
 cópias/µl foram posteriormente submetidas ao 

duplex sn-PCR. Uma mistura de plasmídeos de BKPyV e JCPyV também foi testada para 

verificar a capacidade da PCR de co-detectar ambos os vírus na mesma amostra. Além dos 
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plasmídeos testados, diferentes amostras clínicas de receptores de transplante renal também 

foram avaliadas. 

 

  5.5.2.5. Comparação da técnica duplex sn-PCR desenvolvida com a técnica de 

Fedele e colaboradores (1999) 

A técnica de Fedele e colaboradores (1999), método mais referenciado na 

literatura, visa à detecção simultânea e diferenciação dos poliomavírus BK, JC e SV40 através 

da amplificação do gene do antígeno T maior (LT-ag). A fim de comparar a técnica de duplex 

sn-PCR desenvolvida neste estudo com a técnica estabelecida por Fedele, as amostras clínicas 

foram submetidas também ao protocolo estabelecido pelo autor. Amostras que apresentaram 

resultados discordantes entre as técnicas foram submetidas ao sequenciamento genético por 

Sanger, utilizando-se oligonucleotídeos internos para BKPyV e JCPyV (para ambas as 

regiões: VP2 e LT-ag) e reagentes e protocolo do kit comercial BigDye™ Terminator 3.1 

Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, Foster City, CA), de acordo com as instruções do 

fabricante. 

 

5.6. Análise estatística 

Os dados coletados foram arquivados em banco de dados gerado com Excel 

e analisados com o uso do programa SPSS para Windows V.20 (SPSS Inc, Michigan, EUA). 

Para a descrição dos resultados do estudo foram empregados mediana e desvio padrão (DP) 

no caso das variáveis numéricas, e frequência absoluta e percentual, no caso das variáveis 

categóricas. A associação entre a ocorrência de viremia e diferentes covariáveis analisadas 

foram exploradas com o emprego do teste de Mann-Whitney para as análises não-

paramétricas e do qui-quadrado ou exato de Fisher para as variáveis categóricas. Em todos os 

casos, o cálculo do p-valor foi bicaudado, sendo definido como significantes os valores 

<0,050. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Monitoramento dos herpesvírus em receptores de transplante renal 

 

 6.1.1. Amostras coletadas e características da população investigada 

Entre abril de 2015 e novembro de 2016 foram elegíveis para este estudo 82 

pacientes transplantados renais atendidos no Centro Estadual de Transplante do Hospital São 

Francisco na Providência de Deus (CET-HSF), localizado no Rio de Janeiro. Estes pacientes 

foram acompanhados mensalmente no primeiro semestre e trimestralmente no segundo 

semestre do pós-transplante, obtendo-se um total de 409 amostras de sangue total. A 

tendência de queda na quantidade de amostras coletadas deve-se ao fato de nem todos os 

receptores de transplante renal terem tido o material biológico coletado em todos os meses 

propostos (Figura 9). As características dos receptores de transplante renal participantes deste 

estudo encontram-se resumidas na Tabela 4. 

 

 

Figura 9: Quantidade de amostras coletadas em cada mês durante o período de 

acompanhamento dos receptores de transplante renal. 
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Tabela 4: Características sociodemográficas e clínicas dos 82 receptores de transplante renal 

elegíveis para o estudo. 

CARACTERÍSTICAS n(%) 

Sexo 

  Feminino 35 (42,7%) 

  Masculino 47 (57,3%) 

Idade (anos - mediana; ±DP) 43,9 ± 12,8 

Correspondência HLA (mediana ± DP) 2,44 ± 1,03 

Doenças de base 

  GNC 20 (24,4%) 

  HAS 16 (19,5%) 

  DM2 4 (4,9%) 

  GESF 6 (7,3%) 

  PNC 1 (1,2%) 

  GNC + HAS 1 (1,2%) 

  HAS + DM2 9 (11%) 

  GNC + PNC 1 (1,2%) 

  HAS + PNC 1 (1,2%) 

  Outras 20 (24,4%) 

  Indeterminada 3 (3,7%) 

Terapia Imunossupressora de Indução 

  Timoglobulina 54 (65,9%) 

  Basiliximabe 28 (34,1%) 

Terapia Imunossupressora de Manutenção 

  Tacrolimus/Prednisona/MMF 43 (52,4%) 

  Tacrolimus/Prednisona/Inibidores de mTOR 37 (45,1%) 

  Outros 2 (2,4%) 

Tipo de Doador 

  Vivo 1 (1,2%) 

  Falecido 81 (98,8%) 

Tempo de Isquemia Total (horas - mediana ± DP) 14,5 ± 5,9 

Soropositivos para EBV* 56 (91,8%) 

Soropositivos para HCMV* 71 (91%) 

Doença HCMV 6 (7,3%) 

Função retardada do enxerto 24 (29,3%) 

Disfunção do enxerto  29 (35,4%) 

Rejeição aguda do enxerto  28 (34,1%) 

Falência do enxerto 9 (11%) 
Siglas: GNC = glomerulonefrite crônica; HAS = hipertensão arterial sistêmica; DM2 = diabetes 

mellitus tipo 2; GESF = glomeruloesclerose segmentar e focal; PNC = pielonefrite crônica; MMF = 

micofenolato de mofetil; EBV = vírus Epstein-Barr; HCMV = Citomegalovírus Humano. 

*Frequências calculadas com base no número de receptores que tiveram a sorologia realizada. Para 

EBV, n=61. Para HCMV, n=78. 
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Dentre os 82 receptores de transplante renal acompanhados, 35 (42,7%) 

eram do sexo feminino, enquanto 47 (57,3%) eram do sexo masculino. A idade média dos 

receptores foi de 43,9 anos, variando de 18 a 67 anos. Com relação ao tipo de doador, 

observou-se um caso (1,2%) em que o transplante foi realizado com doador vivo e os demais 

(98,8%) em que o transplante foi realizado com doadores falecidos. A média de idade dos 

doadores foi de 46,7 anos, variando de 17 a 73 anos. 

Com relação às doenças de base que levaram ao transplante, 20 (24,4%) dos 

casos foram por glomerulonefrite crônica, 16 (19,5%) por hipertensão arterial sistêmica, 

quatro (4,9%) por diabetes mellitus tipo 2, seis (7,3%) por glomeruloesclerose segmentar e 

focal, um (1,2%) por pielonefrite crônica, um (1,2%) por glomerulonefrite crônica mais 

hipertensão arterial sistêmica, nove (11%) por hipertensão arterial sistêmica mais diabetes 

mellitus tipo 2, um (1,2%) por glomerulonefrite crônica mais pielonefrite crônica, um (1,2%) 

por hipertensão arterial sistêmica mais pielonefrite crônica, 20 (24,4%) apresentaram outras 

doenças e três (3,7%) não tiveram a doença de base determinada. 

Como terapia imunossupressora de indução para prevenção de rejeição 

aguda do enxerto no pós-transplante, 54 (65,9%) pacientes utilizaram timoglobulina e 28 

(34,1%) utilizaram basiliximabe. Como terapia imunossupressora de manutenção, para 

prevenir a rejeição crônica do aloenxerto e promover a sobrevivência do mesmo a longo 

prazo, 81 (98,8%) pacientes adotaram o esquema de imunossupressão triplo. Destes, 43 

(52,4%) utilizaram tacrolimus mais prednisona mais MMF, 37 (45,1%) utilizaram tacrolimus 

mais prednisona mais inibidores de mTOR e um (1,2%) fez uso de prednisona mais MMF 

mais ecilizumab. O único paciente que adotou esquema duplo de imunossupressão fez uso de 

tacrolimus mais sirolimus. 

Ao longo do período de um ano de acompanhamento 21 (25,6%) receptores 

de transplante renal fizeram troca do esquema imunossupressor. Algumas causas incluem 

proteinúria nefrótica acometendo cinco (6,1%) pacientes, persistência da infecção por HCMV 

em seis (7,3%) pacientes e rejeição aguda do aloenxerto em dois (2,4%) pacientes. Outras 

causas são encontradas nos demais pacientes (8/82; 9,7%). 

Com relação à sorologia para EBV pré-transplante, cinco (6%) dos 

receptores eram soronegativos para o vírus, indicando risco elevado de infecção primária pelo 

EBV, embora dados de sorologia do doador sejam desconhecidos. Além disso, sete (8,5%) 

dos receptores apresentaram sorologia negativa para HCMV, também indicando risco elevado 
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para infecção/doença pelo HCMV. Ainda entre os receptores, 21 (25,6%) e quatro (4,9%), 

apresentaram sorologia desconhecida para EBV e HCMV no pré-transplante, 

respectivamente. 

Com relação aos marcadores sorológicos para hepatites B e C no pré-

transplante, nenhum receptor de transplante renal tinha infecção ativa para o HBV no 

momento do transplante (HBsAg não reativos) e 51 (62,2%) eram soropositivos para o anti-

HBs. Sete receptores de transplante renal (8,5%) tinham sorologia desconhecida para o anti-

HBs. Para o anti-HCV, apenas um (1,2%) apresentou este marcador. Já para o HIV, apenas 

um (1,2%) foi soropositivo para o marcador sorológico anti-HIV. 

Quanto à presença de diabetes mellitus, 14 (17%) apresentavam a doença no 

pré-transplante e quatro (4,9%) apresentaram a doença no pós-transplante. Os níveis de 

creatinina entre os pacientes variaram de 0,5 a 12,7 mg/dL. Além disso, 24 (29,3%) pacientes 

apresentaram função retardada do enxerto e a média do tempo de isquemia total foi de 14,5 

horas, variando de 0,9 a 29,7 horas.  

Dentre as informações coletadas, 31 (37,8%) pacientes apresentaram 

infecção do trato urinário. Além disso, 13 (15,9%) pacientes fizeram uso de ciprofloxacino. 

Os motivos para uso desse antibiótico foram devido à infecção urinária (7/13; 53,8%), diarreia 

(3/13; 23%), viremia para BKPyV (2/13; 15,4%) e prostatite (1/13; 7,7%). 

Ao longo do período de acompanhamento de um ano pós-transplante, 29 

(35,4%) pacientes apresentaram disfunção do aloenxerto e 28 (34,1%) pacientes apresentaram 

rejeição aguda com perda da função renal progressiva, embora o enxerto tenha permanecido 

funcional. No final do período, nove (11%) pacientes haviam perdido o enxerto e retornaram 

a hemodiálise e nenhum paciente foi a óbito. Em relação à falência renal, como principais 

causas destacam-se: infecção por HCMV em dois (2,4%) pacientes; trombose em um (1,2%) 

paciente; rejeição aguda em um (1,2%) paciente; disfunção crônica do aloenxerto em um 

(1,2%) paciente; e outras causas em quatro (4,9%) pacientes. 

 

 6.1.2. Frequência dos herpesvírus nos receptores de transplante renal 

Um total de 409 amostras de sangue total a partir de 82 receptores de 

transplante renal foram submetidas à detecção e quantificação da carga viral para EBV, 

HCMV e HHV-6 através do qPCR. Cinquenta e dois (63,4%)  pacientes tiveram carga viral 

detectável para pelo menos um vírus durante o período de acompanhamento, onde EBV e 
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HCMV foram as viroses com maior detecção com frequência de 39% cada (32/82), seguido 

pelo HHV-6 com detecção de 3,7% (3/82) (Figura 10). Com relação às co-infecções, 15 

(18,3%) pacientes apresentaram carga viral detectável para mais de um vírus: EBV e HCMV 

(15,8%; 13/82), seguido por HCMV e HHV-6 (2,4%; 2/82). Co-infecções envolvendo EBV e 

HHV-6, além de todos os três vírus não foram observadas. 

 

 

Figura 10: Frequência dos herpesvírus em receptores de transplante renal ao longo do período 

de um ano de acompanhamento no pós-transplante. Siglas: EBV = Vírus Epstein-Barr; 

HCMV = Citomegalovírus Humano; HHV-6 = Herpesvírus Humano tipo 6. 

 

Das 409 amostras de sangue total coletadas, 28,8% (118/409) tiveram carga 

viral acima do limite de quantificação (>100 cópias/μL) durante o período de 

acompanhamento. Com relação à frequência dos herpesvírus ao longo do período de um ano 

pós-transplante, observou-se um aumento gradativo na detecção do primeiro mês até o 

terceiro mês pós-transplante, seguido por uma brusca queda com posterior estabilização a 

partir do quarto mês até o final do período de acompanhamento (Figura 11). 
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Figura 11: Frequência dos herpesvírus em receptores de transplante renal em cada mês 

monitorado. 

A frequência de cada um dos agentes virais demonstrou um pico de 

positividade no primeiro mês para o EBV com 17,5% (11/63) das amostras positivas, no 

terceiro mês para o HCMV com 25% (13/52) de positividade e, por fim, no quarto mês para o 

HHV-6 com 4,2% das amostras positivas (2/48) (Figura 12). 

 

Figura 12: Frequência do EBV, HCMV e HHV-6 em receptores de transplante renal em cada 

mês monitorado. Siglas: EBV = Vírus Epstein-Barr; HCMV = Citomegalovírus Humano; 

HHV-6 = Herpesvírus Humano tipo 6. 
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 6.1.3. Padrões de viremia dos herpesvírus 

O tempo médio para o início da primeira viremia após o transplante foi de 

89,1 dias para o EBV e HCMV e 80 dias para o HHV-6. A tabela 5 resume as características 

das viremias do EBV, HCMV e HHV-6 na população estudada. EBV e HCMV tiveram taxas 

semelhantes de carga viral detectável (39%, cada) e viremia prolongada (19,5% e 14,6%, 

respectivamente). No entanto, 12,2% (10/82) dos pacientes apresentaram viremia 

clinicamente relevante para HCMV, enquanto 4,9% (4/82) apresentaram para EBV. Já para o 

HHV-6, dos três pacientes com carga viral detectável, dois (2,4%) pacientes apresentaram 

viremia clinicamente relevante e dois (2,4%) tiveram viremia prolongada. As cargas virais 

variaram de 10
2,7

 a 10
5,0 

cópias/mL, com pico no 2º, 4º e 12º meses para HCMV, EBV e 

HHV-6, respectivamente. A distribuição das cargas virais EBV, HCMV e HHV-6 durante o 

período de acompanhamento pode ser vista em detalhes na Figura 13. No final do período de 

acompanhamento, 24 dos 32 pacientes (75%) com viremia para EBV não tiveram mais carga 

viral detectável, assim como 30 dos 32 (93,75%) pacientes HCMV positivos e dois dos três 

(66,7%) pacientes HHV-6 positivos. 

 

Tabela 5: Características das viremias do EBV, HCMV e HHV-6 em receptores de transplante 

renal no primeiro ano pós-transplante. 

 EBV HCMV HHV-6 

Pacientes com carga viral detectável 32 (39%) 32 (39%) 3 (3,7%) 

Pacientes com viremia clinicamente 

relevante 

4 (4,9%)  10 (12,2%) 2 (2,4%)  

Pacientes com viremia prolongada 16 (19,5%) 12 (14,6%) 2 (2,4%) 

Carga viral (cópias/mL) 10
3,4 

a 10
4,9

 10
2,7

 a 10
5,0

 10
3,7 

a 10
5,0

 

Clareamento da viremia um ano pós-

transplante 
24 (75%) 30 (93,7%) 2 (66,7%) 
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Figura 13: Distribuição das cargas virais EBV, HCMV e HHV-6 durante o período de 

acompanhamento no pós-transplante. Siglas: EBV = Vírus Epstein-Barr; HCMV = 

Citomegalovírus Humano; HHV-6 = Herpesvírus Humano tipo 6. 

 

 6.1.4. Correlação dos dados sociodemográficos e clínicos com as viremias do EBV, 

HCMV e HHV-6 

As características sociodemográficas e clínicas dos pacientes foram 

analisadas para associação com os padrões de viremia para cada vírus (Tabela 6). As terapias 

imunossupressoras de indução e manutenção foram significativamente associadas com as 

viremias do EBV e HCMV. As Figuras 14 e 15 mostram a distribuição da carga viral EBV e 

HCMV ao longo do período de acompanhamento nos diferentes grupos que receberam 

esquema triplo de imunossupressão. 
D
EBV foi significativamente associado com idade 

(p=0,050) e com o uso dos imunossupressores de indução timoglobulina (p=0,019) e terapia 

baseada em inibidores de mTOR (p=0,003). Já 
R
EBV foi significativamente associado com o 

sexo feminino (p=0,044). Com relação ao HCMV, 
D
HCMV foi significativamente associado 

com o uso dos imunossupressores de indução basiliximabe (p=0,015) e de manutenção MMF 

(p=0,003). Já 
R
HCMV apresentou associação significativa com rejeição aguda do aloenxerto 

(p=0,033) (Figura 16). Além disso, doença pelo HCMV foi significativamente associada com 

o uso do imunossupressor MMF (p=0,021) e com o sexo feminino (p=0,003). Observou-se 

também uma tendência de associação significativa entre 
R
HCMV e os testes de antigenemia 

pp65 (p=0,053). 
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Tabela 6: Correlação dos dados sociodemográficos e clínicos com as viremias do EBV, HCMV e HHV-6. 

D
EBV, 

D
HCMV, 

D
HHV-6: Pacientes com carga viral detectável; 

R
EBV, 

R
HCMV,

 R
HHV-6: Pacientes com viremia clinicamente relevante; 

P
EBV,

 P
HCMV,

 

P
HHV-6: Pacientes com viremia prolongada.

 A
: p= 0,050; 

B
: p= 0,019; 

C
: p= 0,003; 

D
: p= 0,044; 

E
: p= 0,015; 

F
: p= 0,003; 

G
: p= 0,033. 

*A análise estatística foi realizada com base nas frequências relativas para cada variável. 

Variáveis 

EBV HCMV HHV-6 
D
EBV 

(n=32) 

 
R
EBV  

(n=4) 

 
P
EBV 

(n=16) 

D
HCMV 

(n=32) 

 
R
HCMV  

(n=10) 

P
HCMV  

(n=12) 

 
D
HHV-6 

(n=3) 

R
HHV-6  

(n=2) 

 
P
HHV-6 

(n=2) 

Sexo 

  Feminino 

  Masculino 

 

10 (28,6%) 

22 (46,8%) 

 

3 (30%)
D
 

1 (4,5%) 

 

6 (60%) 

10 (45,4%) 

 

13 (37,1%) 

19 (40,4%) 

 

5 (38,5%) 

5 (26,3%) 

 

6 (46,1%) 

6 (33,3%) 

 

2 (5,7%) 

1 (2,1%) 

 

1 (50%) 

1 (100%) 

 

1 (50%) 

1 (100%) 

Idade (anos; média) 
47,4 

(24-67)
A
 

49 

(34-61) 

50,2 

(34-67) 

42,6 

(18-67) 

38,2 

(18-59) 

40,7 

(22-62) 

46,7 

(43-50) 

45 

(43-47) 

46,5 

(43-50) 

Terapia Imunossupressora de 

Indução 

  Timoglobulina 

  Basiliximabe 

 

 

26 (48,1%)
B
 

6 (21,4%) 

 

 

4 (15,4%) 

0 (0%) 

 

 

14 (53,8%) 

2 (33,3%) 

 

 

16 (29,6%) 

16 (57,1%)
E
 

 

 

3 (18,7%) 

7 (43,7%) 

 

 

4 (25%) 

8 (50%) 

 

 

2 (3,7%) 

1 (3,6%) 

 

 

1 (50%) 

1 (100%) 

 

 

2 (100%) 

0 (0%) 

Terapia Imunossupressora de 

Manutenção 

  Tacrolimus/Prednisona/MMF 

  Tacrolimus/Prednisona/Inibidores 

de mTOR 

 

 

10 (22,7%) 

22 (57,9%)
C
 

 

 

1 (9,1%) 

3 (14,3%) 

 

 

 

4 (36,4%) 

12 (57,1%) 

 

 

 

23 (52,3%)
F
 

9 (23,7%) 

 

 

8 (34,8%) 

2 (22,2%) 

 

 

 

9 (37,5%) 

3 (37,5%) 

 

 

2 (4,5%) 

1 (2,6%) 

 

 

2 (100%) 

0 (0%) 

 

 

 

1 (50%) 

1 (50%) 

 

Rejeição aguda do aloenxerto 10 (35,7%) 2 (20%) 5 (50%) 12 (42,8%) 6 (50%)
G

 5 (41,7%) 1 (3,6%) 1 (50%) 0 (0%) 

Disfunção do aloenxerto  14 (48,3%) 1 (7,1%) 6 (42,8%) 10 (34,5%) 2 (20%) 6 (60%) 2 (6,9%) 1 (50%) 2 (100%) 

Função retardada do aloenxerto 8 (33,3%) 1 (12,5%) 3 (37,5%) 8 (33,3%) 2 (25%) 2 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Falência do aloenxerto 3 (33,3%) 0 (0%) 1 (33,3%) 2 (22,2%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Doença por HCMV 1 (16,7%) 0 (0%) 1 (100%) 3 (50%) 1 (33,3%) 1 (33,3%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
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Figura 14: Distribuição da carga viral EBV ao longo do período de acompanhamento no pós-

transplante nos diferentes grupos que receberam esquema triplo de imunossupressão. Siglas: 

Tacro = Tacrolimus; Pred = Prednisona; MMF = Micofenolato de Mofetil; mTOR = 

Inibidores de mTOR. 
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Figura 15: Distribuição da carga viral HCMV ao longo do período de acompanhamento no 

pós-transplante nos diferentes grupos que receberam esquema triplo de imunossupressão. 

Siglas: Tacro = Tacrolimus; Pred = Prednisona; MMF = Micofenolato de Mofetil; mTOR = 

Inibidores de mTOR. 
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Figura 16: Comparação do valor da carga viral HCMV entre os pacientes com e sem rejeição 

aguda do aloenxerto (p=0,033). CV média = carga viral média (em log
10

/mL).  

 

6.2. Desenvolvimento da técnica de diagnóstico molecular para triagem e diferenciação dos 

poliomavírus BKPyV e JCPyV 

 

 6.2.1. Detecção e diferenciação do BKPyV e JCPyV pelo duplex sn-PCR 

O limite de detecção do duplex sn-PCR foi de 10 cópias/μL de DNA 

plasmidial para cada vírus (Figura 17). A técnica também foi capaz de co-detectar JCPyV e 

BKPyV na mistura contendo DNA plasmidial com os respectivos insertos (Figura 18). Além 

disso, a técnica foi conduzida também para testar a reatividade cruzada entre os 

oligonucleotídeos de BKPyV e JCPyV no segundo ciclo de amplificação, revelando que os 

iniciadores projetados não amplificam plasmídeos não específicos. 
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Figura 17: Gel de agarose mostrando o limite de detecção obtido com os plasmídeos JCPyV 

(a) e BKPyV (b). Linhas 1 a 10: Plasmídeos na concentração de 10
10

 a 10
1
 cópias/μL; linha 

11: gene da beta actina usado como controle endógeno; linha 12: Marcador de peso molecular 

50pb DNA ladder (New England Biolabs, USA). 

 

Figura 18: Gel de agarose mostrando os produtos do duplex sn-PCR. Linhas 2 e 3: fragmento 

de 284pb do BKPyV; linhas 6 e 7: fragmento de 190pb do JCPyV; linha 4: co-detecção do 

BKPyV e JCPyV; linhas 1 e 5: Marcador de peso molecular 50pb DNA ladder (New England 

Biolabs, USA). 

 

 6.2.2. Aplicação da técnica em amostras clínicas variadas 

Para fins de avaliação do desempenho da técnica em amostras clínicas 

diversas, das 87 amostras de transplantados renais testadas, 39% (34/87) foram positivas para 

qualquer um dos dois vírus, dos quais 35,6% (31/87) foram positivos para BKPyV e 3,4% 

(3/87) para JCPyV. Em relação ao tipo de espécime clínico, o JCPyV foi detectado apenas na 

urina, enquanto o BKPyV foi detectado em 11 amostras de urina, 19 amostras de sangue total 

e no fragmento de tecido renal. Nenhum dos vírus foi detectado nas amostras de plasma 

testadas e não foi observado co-detecção nas amostras testadas, sendo todas elas positivas 

para o gene da beta-actina. 

190pb 284pb 

190pb 

284pb 
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 6.2.3. Comparação da técnica duplex sn-PCR desenvolvida com a técnica de Fedele e 

colaboradores (1999) 

Das 87 amostras clínicas testadas também pelo método de Fedele e 

colaboradores para detecção e diferenciação dos poliomavírus BK e JC, sete (8%) amostras de 

sangue total apresentaram co-detecção para ambos os vírus, demonstrando conflito entre os 

resultados encontrados. Essas amostras foram então sequenciadas e também submetidas à 

análise por BLASTn para confirmação dos resultados, observando-se apenas a presença do 

BKPyV, corroborando com nossos achados. A Figura 19 exemplifica uma dessas amostras 

(A696) demonstrando apenas a detecção de BKPyV na mesma. 

 

 

Figura 19: Análise BLASTn da sequência A696 demonstrando 100% de identidade da cepa 

detectada com BKPyV.  
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7. DISCUSSÃO 

 

O monitoramento de infecções virais oportunistas em receptores de TOS é 

de suma importância, em vista das graves complicações que essas infecções podem causar 

nessa população. O monitoramento desses agentes virais através da quantificação do material 

genético viral por qPCR é o método de escolha, sensível, rápido e acessível; no entanto, não 

existe ainda uma concordância inter-laboratorial acerca do procedimento, do tipo de amostras 

ou dos valores de referência (Gulley; Tang, 2010). Além disso, a adesão dos pacientes à rotina 

de monitoramento é ponto fundamental para o sucesso do controle das complicações 

ocasionadas por essas infecções virais, sendo este um aspecto pouco abordado em estudos 

anteriores. A baixa adesão pode limitar os benefícios do protocolo de monitoramento. Neste 

trabalho, a adesão à rotina de monitoramento mostrou tendência de queda ao longo dos 12 

meses pós-transplante, potencialmente influenciada pela crise do estado do RJ a partir de 

2015, afetando sobremaneira as condições de funcionamento do CET-HSF durante a pesquisa. 

Para a identificação da viremia do EBV, a padronização dos valores de 

referência frente ao tipo de amostra é de particular importância, visto que diferentes 

espécimes clínicos (sangue total vs. plasma) podem retratar situações distintas. O DNA do 

EBV encontra-se normalmente dentro de linfócitos B circulantes, enquanto que indivíduos 

com infecção ativa pelo EBV ou com PTLD relacionada com o EBV, também tem DNA viral 

detectável no plasma. Esse DNA extracelular do EBV é encapsidado, significando que os 

vírions estão sendo produzidos ou, mais frequentemente, trata-se de DNA viral livre 

parcialmente degradado e que provavelmente emana das células que estão morrendo (Gulley; 

Tang, 2010). Além disso, resultados com sangue total e células mononucleares do sangue 

periférico (PBMCs, do inglês peripheral blood mononuclear cells) mostraram-se semelhantes 

(Hakim et al., 2007; Wadowsky et al., 2003). Vários pesquisadores recomendam o sangue 

total em vez do plasma (Bakker et al., 2008; Wada et al., 2007), no entanto, é inadequado 

concluir que o sangue total é mais informativo do que o plasma para avaliar a ocorrência de 

PTLD, embora receptores de transplante sadios frequentemente apresentem baixo nível de 

viremia do EBV no sangue total com ou sem DNA na fração de plasma, e apenas uma 

pequena proporção desses pacientes progrida para PTLD (Doesch et al., 2008; Tsai et al., 

2008; Hakim et al., 2007). Um estudo com o objetivo de comparar diferentes espécimes 

clínicos para quantificação da carga viral de EBV em pacientes pediátricos após transplante 
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de coração e células tronco hematopoiéticas demonstrou que um valor de corte de ≥20.000 

cópias/mL em sangue total e ≥1.000 cópias/mL em plasma tem altos valores de sensibilidade 

e especificidade para predizer PTLD (sangue total: sensibilidade = 100%, especificidade = 

87% e plasma: sensibilidade = 88%, especificidade = 98%) (Ruf et al., 2012). No entanto, não 

dispomos de ponto de corte internacionalmente aceito para a definição de um nível de viremia 

que prediga de forma acurada a PTLD e, dessa forma, oriente a tomada de decisões seja para 

complementação diagnóstica, através de procedimentos invasivos como biópsia renal, seja 

para alteração da medicação imunossupressora através da sua redução. Diante deste cenário e 

baseado em trabalho recente (Blazquez-Navarro et al., 2018), foi estabelecido neste estudo o 

uso de sangue total e o valor de carga viral de 10.000 cópias/mL como clinicamente relevante 

para EBV. 

Da mesma forma, a quantificação da carga viral de HCMV também pode ser 

conduzida em diferentes espécimes clínicos (plasma vs. sangue total vs. fluido 

cerebroespinhal), onde a viremia do HCMV é geralmente detectada mais cedo no sangue total 

comparado ao plasma (Azevedo et al., 2015), o que também dificulta o estabelecimento de 

um valor de corte de referência. Estudos tem mostrado que altos valores de carga viral estão 

correlacionados com o aumento de risco de desenvolver doença (Levitsky et al., 2008). Além 

disso, estudos relatam a mesma eficácia para tratamento preemptivo e profilaxia universal em 

ensaios clínicos randomizados realizados com receptores de transplante renal usando um valor 

de corte para intervenção de >2.000 cópias/mL em sangue total (Reischig et al., 2008; Khoury 

et al., 2006). Como os resultados deste estudo não interferiram na rotina de acompanhamento 

dos pacientes do CET-HSF e diante de um estudo recente que utilizou o valor de carga viral 

de 10.000 cópias/mL para classificar seus pacientes com alta carga viral para HCMV 

(Blazquez-Navarro et al., 2018), também foi adotado neste estudo este valor de carga viral 

como clinicamente relevante para HCMV. 

O presente estudo avaliou a prevalência e impacto do EBV, HCMV e HHV-

6 em receptores de transplante renal durante o primeiro ano pós-transplante. As viremias do 

EBV e HCMV foram frequentes incidindo em quase 40% dos pacientes, sendo detectadas 

principalmente nos três primeiros meses pós-transplante, quando a terapia imunossupressora é 

mais intensa (Bamoulid et al., 2013; Schroeder et al., 2012). Embora as terapias 

imunossupressoras atualmente utilizadas sejam mais eficazes na prevenção dos processos de 

rejeição do aloenxerto, por outro lado, reativações virais são esperadas em pacientes 
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imunodeprimidos (Vanichanan et al., 2018). De fato, este estudo demonstrou que as terapias 

imunossupressoras de indução e manutenção utilizadas tiveram efeito significativo na viremia 

do EBV e HCMV. 

As taxas observadas de viremia do EBV e viremia clinicamente relevante 

(>10.000 cópias/mL) de 39% e 4,9%, respectivamente, são consistentes com os resultados 

encontrados em diferentes estudos no primeiro ano pós-transplante, que relatam taxas de 20% 

a 56% e 2% a 7%, respectivamente (Blazquez-Navarro et al., 2018; Bamoulid et al., 2013; 

Holman et al., 2012; Holmes et al., 2009). Altas taxas de viremia durante o primeiro ano 

podem ser esperadas, uma vez que os níveis de imunossupressão são altos e que receptores 

soronegativos podem apresentar infecção primária, normalmente clinicamente mais 

significativa (Morton et al., 2014). 

A viremia do EBV foi significativamente associada com o uso do indutor 

timoglobulina, assim como demonstrado em estudos anteriores (Blazquez-Navarro et al., 

2018; Bamoulid et al., 2013). Além do efeito profundo na supressão de linfócitos T, a 

timoglobulina também exerce um amplo espectro de efeitos imunomoduladores, visando 

células B, plasmócitos, monócitos e células dendríticas (Hertig et al., 2015). Por outro lado, 

esse estudo não encontrou nenhuma associação entre viremia do EBV e o uso de MMF, 

contrastando com estudo anterior que demonstrou tal associação (Morton et al., 2014). No 

entanto, a relação entre EBV e MMF é conflitante, uma vez que outros estudos indicaram uma 

redução da viremia do EBV em pacientes que receberam este imunossupressor (Bamoulid et 

al., 2013; Holmes et al., 2009; Li et al. 2007), o que provavelmente seria devido a um efeito 

anti-célula B do fármaco, interferindo na proliferação de linfócitos B portadores de EBV 

(Holmes et al., 2009). O presente estudo encontrou associação entre viremia do EBV e 

inibidores de mTOR sobre a terapia baseada em MMF. Embora os inibidores de mTOR 

estejam associados com um menor risco de PTLD, poucos estudos relatam que essa classe de 

medicamentos possa reduzir o risco de infecção pelo EBV entre os receptores de TOS e, 

portanto, essa associação requer estudos adicionais para que essa questão seja totalmente 

elucidada (Pascual et al., 2016; Wowro et al., 2016; Kawada et al., 2014; Sindhi et al., 2001). 

Análises das características sociodemográficas dos pacientes demonstraram 

uma significante associação entre viremia do EBV e idade. Os receptores com tal 

característica eram mais velhos (idade media de 47,4 anos) quando comparados aos receptores 

com viremia negativa para EBV (idade média de 41,8 anos), o que provavelmente se deve à 
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queda natural da imunidade em função da idade, um achado ainda não demonstrado em 

estudo anterior. Além disso, uma significante associação também foi encontrada entre viremia 

clinicamente relevante EBV e sexo feminino. No entanto, esse dado deve ser observado com 

cautela, pois apenas quatro pacientes apresentaram altas cargas de EBV. 

Em relação ao HCMV, também foi identificada uma incidência de viremia 

de 39%, sendo que 12,2% dos pacientes apresentaram cargas virais acima de 10.000 

cópias/mL durante o primeiro ano pós-transplante. Estes achados são consistentes com 

estudos anteriores que relataram uma média de 35% na incidência de viremia do HCMV em 

pacientes que receberam terapias profiláticas ou preventivas anti-HCMV (Paulsen et al., 

2019; Bataille et al., 2010; Helanterä et al., 2010). A incidência de viremia do HCMV tende a 

aumentar na ausência de estratégias preventivas (Azevedo et al., 2015).  

Diversos estudos demonstram o uso de timoglobulina para terapia de 

indução ou para tratamento de rejeição como um fator de risco para viremia do HCMV 

(Chiasakul et al. 2015; Lee et al., 2018), assim como para doença por HCMV (Mourad et al., 

2004; Lucia et al., 2014; Gasser et al., 2009). Nesse estudo, entretanto, o indutor basiliximabe 

e a terapia baseada em MMF foram correlacionados com a viremia do HCMV. Da mesma 

forma, o uso de MMF também foi associado à doença HCMV. Há evidências de que os 

inibidores de mTOR tem um efeito anti-HCMV (Kotton et al., 2018; Malvezzi et al., 2016; 

Pascual et al., 2016; Tedesco-Silva et al., 2015; Andrassy et al., 2012), enquanto resultados 

sobre o efeito do MMF na viremia e doença por HCMV são contraditórios (San Juan et al., 

2008; ter Meulen et al., 2000), embora tenha sido sugerido o uso de inibidores de mTOR, 

especialmente sirolimus, em substituição ao MMF, nos casos de infecção por HCMV, para 

limitar os efeitos adversos relacionados ao vírus (Malvezzi et al., 2016). No presente estudo, 

todos os pacientes que fizeram uso do indutor timoglobulina, receberam tratamento profilático 

com ganciclovir (19,5%; 16/82) ou fizeram uso de terapia baseada em inibidores de mTOR 

(46,3%; 38/82), o que dificulta uma avaliação não tendenciosa entre o tratamento 

imunossupressor e a viremia do HCMV.  

A incidência de doença causada pelo HCMV em pacientes que fazem uso de 

estratégias profiláticas ou preemptivas declina quando comparado aos receptores de 

transplante renal que não recebem (Caskurlu et al., 2019; Reusing et al., 2018; Humar et al., 

2010; Bataille et al., 2010; Helanterä et al., 2010). Helanterä e colaboradores (2014) em um 

estudo que avaliava o impacto da infecção por HCMV após transplante renal, demonstraram 



69 
 

que a doença tecido-invasiva pelo vírus foi significativamente mais frequente (p=0,001) em 

pacientes sem profilaxia anti-HCMV, quando comparado a pacientes que receberam 

profilaxia (Helanterä et al., 2014). No presente estudo, 7,3% (6/82) dos receptores 

desenvolveram doença por HCMV. Essa baixa prevalência poderia ser explicada pelo uso de 

estratégias profiláticas e preemptivas anti-HCMV, que se mostraram adequadas (Caskurlu et 

al., 2019), já que todos os pacientes em risco para infecção HCMV foram submetidos ao uso 

de ganciclovir ou monitoramento viral pelo teste de antigenemia pp65, seguindo protocolo 

estabelecido pelo centro de transplantes. Nossos achados corroboram com estudos anteriores, 

cuja prevalência de doença HCMV em receptores soropositivos que receberam profilaxia anti-

HCMV variou de 3,7% a 19% (Reusing et al., 2018; Jamal et al., 2014; Helanterä et al., 

2014). Uma explicação para ocorrência de doença pelo HCMV mesmo na presença de 

estratégias profiláticas, provavelmente se deve à doença de início tardio, com incidência de 

até 18%, após a descontinuidade da medicação (Requião-Moura et al., 2015). 

Foi observada também neste estudo uma tendência de associação entre 

viremia clinicamente relevante pelo HCMV (>10.000 cópias/mL) e positividade no teste de 

antigenemia pp65 (p=0,053). Como um método semiquantitativo, o teste de antigenemia pp65 

tem um alto valor preditivo para infecção ativa e progressão para doença, o que é consistente 

com altas cargas virais (Breda et al., 2013; Cariani et al., 2007). Além disso, pacientes com 

viremia clinicamente relevante apresentaram uma significante associação com rejeição aguda 

do aloenxerto, corroborando com os achados de um estudo multicêntrico maior, que também 

associou rejeição aguda com valores de carga viral acima de 10.000 cópias/mL (Blazquez-

Navarro et al., 2018). Outros estudos com receptores de tranplante renal também 

demonstraram associação da infecção/doença por HCMV com rejeição aguda (Stern et al., 

2014; Lee et al., 2014; Sagedal et al., 2002). Embora a causa da rejeição aguda do aloenxerto 

após a infecção pelo HCMV não seja completamente conhecida, a imunomodulação mediada 

pelo vírus pode ser um fator importante (Hasanzamani et al., 2016). 

Além disso, este estudo demonstrou uma tendência de associação entre 

viremia do HHV-6 e viremia prolongada do HCMV (p=0,059). Alguns estudos tem 

demonstrado que a viremia do HHV-6 está fortemente associada com a detecção do HCMV, 

sendo essa frequentemente detectada antes do HCMV (Van Leer-Buter et al., 2013; Lehto et 

al., 2007). No presente estudo, dois dos três pacientes com viremia do HHV-6 também 

apresentaram viremia do HCMV, no entanto, a viremia do HCMV foi mais precoce.  
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Em um estudo realizado em 2005, Razonable e colaboradores demonstraram 

que a profilaxia com ganciclovir ou valganciclovir diminui a incidência de viremia do HHV-6 

em receptores de TOS. Isso poderia explicar a baixa prevalência do HHV-6 neste estudo, 

quando comparado a outros (Ylinen et al., 2017; Luiz et al., 2013), não sendo possível, dessa 

forma, correlacionar a viremia do HHV-6 com as características sociodemográficas e clínicas 

dos pacientes, dificultando a observação da influência do HHV-6 na rejeição aguda do 

aloenxerto, embora tal associação não seja consenso entre os diferentes autores (Caïola et al., 

2012; Sánchez-Ponce et al., 2018; Schroeder et al., 2012; Luiz et al., 2013). 

Neste estudo definimos como viremia prolongada a detecção de mais de 

uma amostra positiva ao longo do período de um ano de acompanhamento dos receptores de 

transplante renal, assim como também definido por Blazquez-Navarro e colaboradores em 

estudo recente (Blazquez-Navarro et al., 2018). No entanto, o termo viremia persistente 

também pode ser encontrado, possuindo diferentes definições de acordo com cada autor 

(Bamoulid et al., 2013; Morton et al., 2014). Neste estudo, 19,5% (16/82) dos pacientes 

apresentaram viremia prolongada para EBV, com oito destes pacientes ainda apresentando 

carga viral detectável no final do período de acompanhamento. Já para o HCMV, 14,6% 

(12/82) dos pacientes apresentaram viremia prolongada com apenas dois pacientes 

apresentando carga viral detectável no final do mesmo período. Estes resultados estão acima 

do encontrado em estudo que utilizou a mesma definição para viremia prolongada, onde as 

frequências chegaram a 6,67% e 6,48%, respectivamente (Blazquez-Navarro et al., 2018). 

Devido ao estado de imunodeficiência desses pacientes ocasionado pelo uso contínuo das 

drogas imunossupressoras, a presença de viremia prolongada é esperada. No entanto, 

nenhuma associação estatisticamente significativa foi encontrada entre esta classificação e as 

características sociodemográficas e clínicas dos pacientes. 

É importante reconhecer que esse estudo possui algumas limitações. 

Embora a reativação viral ocorra principalmente no primeiro ano pós-transplante, desfechos 

de longo prazo, como PTLD, poderiam ocorrer após o período de seguimento do estudo 

(Petrara et al., 2015; Végso et al., 2011). Outra limitação é o tamanho amostral relativamente 

modesto deste estudo (82 pacientes, 409 amostras), que dificulta uma análise mais 

aprofundada dos dados obtidos, muito embora esta coorte seja semelhante ou até maior do que 

outras publicações no assunto (Van Leer-Buter et al., 2013; Schroeder et al., 2012; Luiz et al., 

2013; Ylinen et al., 2017). Além disso, informações sobre o estado sorológico do EBV e 
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HCMV dos doadores não estavam disponíveis, não sendo possível classificar os receptores 

soronegativos no grupo de risco D+/R-. Finalmente, os casos de rejeição aguda não foram 

confirmados por biópsia. Isto se deve, principalmente, às restrições de recursos destinados ao 

CET-HSF durante o estudo, impossibilitando o acesso ao diagnóstico histopatológico 

especializado para doenças renais. 

Além da investigação e monitoramento dos herpesvírus, um duplex semi-

nested PCR também foi desenvolvido para detectar e diferenciar BKPyV e JCPyV em 

diversos tipos de espécimes clínicos de receptores de transplante renal. Sendo ambos os vírus 

membros da mesma família, com similaridade genética superior a 70%, e associados a 

doenças em indivíduos imunocomprometidos, como os receptores de TOS (Hirsch; 

Randhawa, 2013; Perez-Liz et al., 2008), o desenvolvimento de um único teste 

discriminatório é interessante e desafiador.  

A técnica desenvolvida mostrou-se altamente sensível, tal como observado 

pelo limite de detecção de 10 cópias/μL. Além disso, os conjuntos de iniciadores escolhidos 

após o alinhamento extensivo dos diferentes genomas de BKPyV e JCPyV, e confirmados 

pela análise por BLASTn, confirmaram sua abrangência aos diversos genótipos existentes. 

Não obstante, os resultados obtidos com amostras clínicas acelulares (sobrenadante de urina e 

plasma) e celulares (biópsia renal e sangue total) indicam uma aplicação ampla da técnica. 

O desenvolvimento de uma ferramenta multiplex confiável para a 

identificação dos poliomavírus é complexo, o que pode explicar o pequeno número de 

protocolos existentes. O BKPyV e o JCPyV são classificados em subtipos principais (4 

BKPyV e 7 JCyV) que são subdivididos em genótipos geograficamente dispersos (Zhong et 

al., 2009; Agostini et al., 2001). Portanto, a inclusão dessas variantes deve ser considerada 

sob pena de um diagnóstico incorreto. Como observado no nosso estudo, usando o protocolo 

estabelecido por Fedele e colaboradores (1999), que é o método mais referenciado para 

detecção simultânea de BKPyV e JCPyV atualmente, sete pacientes do nosso estudo 

apresentaram co-infecção por ambos os vírus por essa técnica. No entanto, a análise do 

sequenciamento confirmou apenas o BKPyV, que foi confirmado pelos nossos conjuntos de 

iniciadores. Portanto, concluiu-se que os oligonucleotídeos do JCPyV descritos por esses 

autores não eram específicos, provavelmente devido à extensa degeneração das sequências de 

iniciadores.  
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Em 2000, Bofil-Mas e colaboradores desenvolveram uma interessante 

ferramenta multiplex para o diagnóstico de BKPyV e JCPyV, embora a reação aninhada 

necessitasse de uma amplificação separada de BKPyV e JCPyV. Publicações mais recentes 

sobre PCR multiplex para ambos os vírus se baseiam na metodologia descrita por Fedele 

(Fedele et al., 1999), que pode, como mostrado, gerar resultados não específicos, e também na 

metodologia proposta por Bofil-Mas (Bofil-Mas et al., 2000). 

Embora a PCR em tempo real seja o diagnóstico padrão para detecção dos 

poliomavírus, o uso de métodos qualitativos pode ser de interesse em centros de transplante 

que carecem de infraestrutura ou recebem um pequeno número de amostras para compensar o 

uso de métodos diagnósticos mais dispendiosos. Além disso, resultados obtidos em estudo 

anterior conduzido por nosso grupo de pesquisa, indicam que a sensibilidade do ensaio semi-

aninhado, tendo o qPCR como padrão-ouro, seria superior a 90% (Zalona et al., 2017). 

Com base nos resultados deste estudo, pôde-se observar que o duplex sn-

PCR desenvolvido é uma metodologia molecular sensível, específica e confiável para detectar 

e diferenciar BKPyV e JCPyV em amostras clínicas. A diferenciação dos dois poliomavírus 

no contexto do transplante faz-se necessária uma vez que a terapia imunossupressora 

desempenha papel importante na infecção pelo BKPyV (Hirsch et al., 2014; Hardinger, et al., 

2010), enquanto que para a infecção pelo JCPyV essa questão precisa ser melhor elucidada 

(Kazory; Ducloux, 2003). Além disso, a PyVAN-JC parece ter um curso clínico menos 

agressivo quando comparado a BKVAN, já que a maioria dos pacientes com PyVAN-JC 

apresentam função renal normal (Drachenberg et al., 2007). Embora tenhamos estabelecido a 

técnica usando apenas amostras de receptores de transplante renal, materiais biológicos 

oriundos de pacientes com diferentes manifestações clínicas poderiam ser testados também 

aumentando assim a aplicabilidade da técnica desenvolvida. 

Este é o primeiro estudo a investigar simultaneamente três importantes 

herpesvírus, EBV, HCMV e HHV-6, em uma coorte brasileira de receptores de transplante 

renal. Os resultados corroboram a relevância do EBV e do HCMV em receptores de TOS, 

devido à sua associação com as terapias imunossupressoras de indução e manutenção 

utilizadas, bem como à rejeição aguda do aloenxerto, especialmente na ocorrência de alta 

carga HCMV. Ainda, este estudo endossa o papel das estratégias profiláticas e preemptivas 

anti-HCMV como eficazes para reduzir as complicações da infecção viral pós-transplante. 

Além disso, uma metodologia molecular custo-efetiva para triagem e diferenciação do 
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BKPyV e JCPyV em diferentes espécimes clínicos também foi desenvolvida. Levando-se em 

consideração a importância de se diferenciar a infecção pelo BKPyV e JCPyV no cenário do 

transplante e as poucas metodologias disponíveis capazes de diagnosticar simultaneamente 

ambos os vírus, o desenvolvimento de um duplex semi-nested PCR é necessário 

especialmente para centros de transplante com recursos limitados que não podem arcar com 

os altos custos envolvidos na qPCR ou que recebem uma pequena quantidade de amostras 

para diagnóstico dessas infecções virais. 
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8. CONCLUSÕES 

 A detecção viral revelou alta frequência principalmente do EBV e HCMV nos 

receptores de transplante renal durante o primeiro ano pós-transplante; 

 

 Os três herpesvírus investigados foram detectados ao longo do tempo de 

acompanhamento desta coorte, sendo o primeiro semestre o período de maior 

frequência viral; 

 

 As viremias do EBV e HCMV foram significativamente associadas com as terapias de 

imunossupressão de indução e manutenção utilizadas.  

 

 Cargas virais clinicamente relevantes do HCMV foram associadas com rejeição aguda 

do aloenxerto; 

 

 O HHV-6 foi pouco frequente nesta coorte de pacientes, não tendo sido associado às 

características sociodemográficas e clínico-laboratoriais investigadas; 

 

 A técnica de duplex sn-PCR desenvolvida neste estudo mostrou-se uma metodologia 

válida para detectar e diferenciar BKPyV e JCPyV em diferentes amostras clínicas, 

tendo-se obtido, inclusive, resultados mais precisos que às metodologias já 

disponíveis. 
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10. APÊNDICE 

Apêndice 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

  

 Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Estudo-piloto 

visando o estabelecimento de diagnóstico da infecção pelo vírus BK em pacientes 

transplantados renais do Centro Estadual de Transplantes, no Hospital São Francisco na 

Providência de Deus (HSF)”, de responsabilidade da pesquisadora Tereza Cristina Simão 

Wagner  e que visa diagnosticar e acompanhar a infecção pelo vírus BK em urina e sangue de 

pacientes que receberam transplante renal. Este vírus, quando presente na urina e sangue, 

pode ser um futuro causador de doenças no trato urinário, a menos que seja detectado com 

antecedência, quando a prevenção dos sintomas é possível. A equipe do estudo discutirá a 

pesquisa com você, respondendo todas as suas perguntas. Uma vez que você entenda o 

estudo, poderá decidir se quer ou não participar. Se decidir tomar parte nesta pesquisa, você 

assinará este termo de consentimento e também receberá uma via dele. Lembre-se que sua 

participação é voluntária e seu aceite em participar do estudo poderá ser retirado a qualquer 

tempo, sem prejuízos ao seu tratamento neste hospital. É importante também que você saiba 

que esta pesquisa foi previamente submetida e avaliada por um Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) que tem como objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa, além de 

contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.  

 Para participar, você deverá colher a primeira urina da manhã (cerca de 5ml) com 

auxílio de um frasco de coleta previamente cedido pelo profissional que lhe atender e 

armazená-lo em geladeira, trazendo-o no dia de sua consulta médica normal. Nesse dia 

também poderá ser coletado um tubo de 4ml sangue (semelhante ao tubo de sangue para 

hemograma), não sendo porém necessário nenhum deslocamento ou custos extras para você. 

Ainda assim, qualquer custo inesperado e eventual relacionado com esta pesquisa, tais como 

alimentação e transporte, serão arcados pelo pesquisador principal.    

 Os riscos e desconfortos associados à pesquisa são relacionados à coleta de sangue 

venoso, como dor de leve intensidade no braço no momento da punção venosa e, 

eventualmente, formação de pequeno hematoma no local, que será devidamente cuidado pelos 

profissionais do HSF, em caso de necessidade. Após a coleta, o material será identificado com 

um código individual conhecido apenas pelos pesquisadores e armazenado em freezer 

específico em laboratório. Ao fim da pesquisa, o material será descartado de acordo com as 

normas de segurança previstas na lei. Os pesquisadores se comprometem a manter segredo 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Estudo-piloto visando o estabelecimento de diagnóstico da infecção pelo vírus 

BK em pacientes transplantados renais do Centro Estadual de Transplantes, no 

Hospital São Francisco na Providência de Deus (HSF). 

 Versão 02/08/2015
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das informações geradas sobre sua pessoa tanto as obtidas de prontuários como as obtidas 

pelo médico atendente, quando for o caso, não sendo permitido o acesso a terceiros 

(seguidores, empregadores, superiores hierárquicos). Os dados obtidos serão utilizados 

somente para esta pesquisa.  

 Este estudo trará como benefício direto o diagnóstico do vírus BK em sua urina e 

sangue, que será informado ao seu médico. Além disto, havendo indicação da equipe médica, 

poderá ainda ser realizado o diagnóstico de outras viroses oportunistas tais como adenovírus, 

herpesvírus, parvovírus e hepatites virais. O estudo da ocorrência destes agentes infecciosos 

poderá beneficiar outras pessoas no futuro pelas informações que serão aprendidas a partir 

desta pesquisa.  

 Para obter quaisquer informações sobre esta pesquisa em qualquer etapa do estudo, 

você terá acesso ao profissional responsável que poderá ser encontrado através do telefone: 

(21) 98872-4206. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho/HUCFF/UFRJ – R. Prof. Rodolpho Paulo Rocco, n.° 255 – Cidade 

Universitária/Ilha do Fundão - Sala 01D-46/1° andar - pelo telefone 3938-2480, de segunda a 

sexta-feira, das 8 às 16 horas, ou através do e-mail:  cep@hucff.ufrj.br. 

 Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações sobre o estudo 

acima citado que li ou que foram lidas para mim. 

 Eu discuti com a Dra. Tereza Cristina Simão Wagner, sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia de acesso a tratamento hospitalar 

quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, sem penalidades ou prejuízos e sem a perda de 

atendimento nesta Instituição ou de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. Eu 

receberei uma via desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a outra ficará 

com o pesquisador responsável por essa pesquisa. Além disso, estou ciente de que eu (ou meu 

representante legal) e o pesquisador responsável deveremos rubricar todas as folhas desse 

TCLE e assinar na ultima folha.  

___________________________________ 

Nome do Sujeito da Pesquisa 

 

                                     ___________________________________  Data: ____/____/____ 

Assinatura do Sujeito da Pesquisa 

 

___________________________________ 

Nome do representante legal 

 

                                   __________________________________  Data: ____/____/____ 

Assinatura do representante legal 

 

___________________________________ 

Nome do Pesquisador Responsável 

 

                                     ___________________________________  Data: ____/____/____ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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11. ANEXOS 

Anexo 1 - Aprovação do CEP do HUCFF da UFRJ (CAAE: 43624814.2.0000.5262) 
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Anexo 2 - Artigo publicado: “A globally applicable PCR-based detection and discrimination 

of BK and JC polyomaviruses” 
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of BK and JC polyomaviruses 
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ABSTRACT

BKV and JCV belong to the Polyomaviridae family and are opportunistic agents 

associated with complications in immunocompromised individuals. Although a single 

screening assay for both viruses would be convenient, the diversity of BKV and JCV serotypes 

and genotypes is a methodological challenge. In this paper, we developed a PCR method 

able to detect and segregate BKV and JCV, despite these genetic discrepancies. A duplex 

semi-nested PCR (duplex snPCR) was designed to target a conserved region (639nt-1516nt) 

within the VP2 gene. In the first PCR, a primer set common to all BKV and JCV serotypes/

genotypes was used, followed by a semi-nested PCR with internal primers for BKV and JCV 

segregation. The limit of detection of the duplex snPCR was as low as 10 copies of BKV or 

JCV plasmids/µL. Specific products were observed when JCV and BKV plasmids were mixed 

in the same reaction. In field sample testing, the duplex snPCR detected and distinguished 

both viruses in different biological samples. Results were confirmed by Sanger’s sequencing. 

The geographical complexity of BKV and JCV serotypes and genotypes imposes limits to 

a simple and universal method that could detect each virus. However, we describe here a 

sensitive and reliable PCR technique for BKV and JCV diagnosis that overcomes these 

limitations and could be universally applied. 

KEYWORDS: BKV. JCV. PCR. Genotypes. Serotypes,

BKV and JVC belong to the Polyomaviridae family and are small (40-45 nm), 
non-enveloped double-stranded DNA viruses (~5000 pb) with a high prevalence in 
the population, estimated as high as 80% and 70% for BKV and JCV, respectively1. 

The most common complications caused by BKV are the nephropathy (NPV) 
and hemorrhagic cystitis (HC) in renal transplant recipients, whereas the JCV is 
associated with progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) in HIV-positive 
patients and in those with multiple sclerosis treated with natalizumab2,3. Recently, 
BKV and JCV have also been associated to some types of neoplasms4-6 requiring 
further investigations.

In general, BKV and JCV can be detected in urine, whole blood, plasma, 
serum, tissues and rarely in cerebrospinal fluid (CSF)2. The diagnostic methods 
include cytological examination, immunofluorescent staining, enzyme-linked 
immunosorbent assay (ELISA) and polymerase chain reaction (PCR)7-9. The latter 
is the method of choice to detect active BKV replication in urine or blood since 
anti-BKV antibodies detection is not helpful and viral isolation is time-consuming6. 
For JCV, the immunohistochemistry of brain biopsies and PCR of CSF are the most 
accurate to diagnose PML10.
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Asmembers of the same viral family which are 
associated to disease in immunocompromised individuals, 
the development of a single discriminative test for both 
viruses is attractive. In addition, cases of JCV nephropathy 
have been reported in literature8, supporting the need for 
an accurate identification of these agents. Although the 
use of quantitative real-time based assays became the 
standard diagnosis for both viruses, especially for BK in 
plasma, a cost-saving sensitive screening method would be 
helpful, especially in limited resourced centers that could 
not afford the high costs involved in the real-time PCR. 
However, due to genetic similarities (above 70%) and a 
diversity of serotypes and genotypes11, the differentiation 
of BKV and JCV by molecular methods is challenging. 
Therefore, the goal of the present study was to design a 
PCR methodology to detect and differentiate BKV and 
JCV in clinical samples.

A duplex semi-nested PCR was designed targeting a 
conserved genomic region of the minor capsid protein VP2. 
To this end, VP2 sequences from all BKV viruses [V01108 
(Ia), AB211371 (Ib1), AB211370 (Ib2), AB211375 (Ic), 
AB263916 (II), AB211386 (III), AB211387 (IV)] and 
JCV genotypes [J02226 (1A), AF015527 (1B), AF030085 
(2A), AF015532 (2B), AF015534 (2C), AF015536 (2D), 
AF281606 (2E), U73500 (3A), U73501 (3B), AF015528 
(4), AF015537 (6), U61771 (7)], available at GenBank 
database were aligned with the aid of the Molecular 
Evolutionary Genetics Analysis version 7.0 (MEGA 7.0)12 

software in search of potential regions for primer alignment. 
A region comprising ~870 pb (639 nt-1516 nt) was chosen 
due to its conservation along BKV and JCV genotypes, as 
well as its potential to discriminate between the viruses 
(Figure 1).

In the first round of amplification, the forward primer 
BKJCf [5’-GCACTTTTGGGGGACCTAGT-3’; (nt 639-657 
in BKV and nt 541-559 in JCV)] and the reverse primer BKJCr 
[5’-GGCAACATCCATTGAGGAG-3’; (nt 1,511-1,492 in 
BKV and nt 1,416-1,397 in JCV)] were used as they were 

common for both viruses. For the second round, the forward 
primers were designed to distinguish between BKV [BKf: 
5’-GGACAATTGTAAATGCCCCYAT-3’; (nt 1228-1249)], 
and JCV [JCf: 5’-CCAAAGGGAGGGAACCTATATT-3’; 
(nt 1227-1248)], combined with the reverse primer BKJCr, 
already used in the first round. Due to a substitution of a 
T→C at the position 1,247 of BK genotype III, a degeneration 
(Y) was inserted at the 20th position of BKf primer. The 
inner primer set amplified a 284 bp fragment for BKV and 
190 bp for JCV (Figure 1). The specificity of both pair primer 
pairs was confirmed with the aid of the BLASTn software, 
resulting in 100% similarity with BKV and/or JCV. 

PCR mixture for both PCR steps contained 2.5 µL of 
10X PCR buffer (200 mM Tris-HCl pH 8.4 and 500 mM 
KCl), 0.75 µL of 50 mM MgCl

2, 
0.2 µL of 100 mM dNTP 

mixture, 0.2 µL of the 5 U/µL Taq polymerase enzyme 
(Invitrogen, Thermofischer Scientific, USA), 0.5 µL of 
each 25 µM forward and reverse primers in the first round, 
but in the second round 0.5 µL of each 25 µM forward 
primer and 1µL of the 25 µM reverse primer. The reaction 
mixture was adjusted to 25 µL of final volume with 
ultrapure water (Ambion, USA). In the first round 2 µL 
of DNA was added to the mixture, while in the second 
step 2 µL of the first PCR product was diluted 1:100 in 
ultrapure water and 2 µL of the dilution was added. The 
Thermal Cycling of both PCR rounds consisted of an 
initial denaturation step of 5 min at 9 ºC, following 40 
cycles of 55 s at 94 ºC, 50 s at 55 ºC and 55 s at 72 ºC, and 
a final extension of 5 min at 72 ºC. The BKV and JCV VP2 
amplicons were visualized on 1.5% agarose gels stained 
with 0.02% ethidium bromide.

As the internal reaction control, in-house designed 
primers (BAF1: 5’-AAGAGAGGCATCCTCACCCT-3’; 
and BAR2: 5’-TACATGGCTGGGGTGTTGAA-3’), 
amplifying a 220 bp fragment of the beta-actin gene13 

were used in the same cycling and reaction conditions, 
as described for the first round of PCR for BKV and JCV 
detections.

Figure 1 - Product sizes in the 1st and the 2nd (nested) PCR in BKV (V01108, Dunlop strain) and JCV (J02226, Mad1 strain) VP2 
sequences
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The sensitivity of the reaction was evaluated with 
plasmids containing complete genomes of BKV and JCV. 
The theoretical plasmid copy number was calculated using 
the ENDMEMO software available at www.endmemo.com/
bio/dnacopynum.php, which is based on the size (in base-
pairs) of each plasmid, the average nucleotide molecular 
weight and DNA quantity. The plasmids were quantified 
by the Nanodrop Spectophotometer (ThermoFisher 
Scientific®, USA) at 260 nm wave length 10-fold diluted 
in TE (Tris-EDTA) buffer (ThermoFisher Scientific®, 
USA). The 1010 to 10 copies per microliter dilutions were 
subsequently submitted to the duplex-snPCR. A mixture 
of BKV and JCV plasmids were also tested to check 
out the capacity of PCR to co-detect both viruses in the 
same sample. Finally, 87 clinical samples (60 whole 
blood; 21 urines; 5 plasma samples; 1 renal biopsy) from 
renal transplant patients, one per individual, were tested. 
Samples were stored at -80 °C until DNA was extracted. 
Biopsies and 200 µL of whole blood samples DNA were 
extracted by the RTP® DNA/RNA Virus Mini Kit (Stratec 
Molecular Biomedical - Berlin, Germany) according to 
the manufacturer’s instructions, while 200 µL of urine and 
plasma samples DNA were extracted by the PureLink™ Viral 
RNA/DNA Mini Kit (ThermoFisher Scientific®, USA), also 
according to the manufacturer’s instructionsSamples were 
all eluated in 50 µL of TE buffer provided by the extraction 
kits. This study was approved by the Ethic Committee 
of the Hospital Universitario Clementino Fraga Filho 
(CAAE Nº 43624814.2.0000.5262). 

The duplex snPCR could detect as few as 10 copies 
of template plasmidic DNA of each virus per microliter 
(Figure 2). It was also able to co-detect JCV and BKV 
in the same mixture (Figure 3). Moreover, sn-PCR was 
conducted to test the cross-reactivity between second 
round BKV and JCV primers and JCV BKV plasmids, 
respectively, revealing that the designed primers do not 
amplify non-specific plasmids. Of the clinical samples, 34 
(39%) were positive for any of the two viruses, of which 
31(35.6%) were positive for BKV and 3 (3.4%) for JCV. 
Regarding the sample type, JCV was detected only in urine, 

while BKV was detected in 11 urine samples, one kidney 
tissue fragment and 19 whole blood samples. None of the 
viruses were detected in plasma samples. No dual detection 
was observed in the tested samples and all of them were 
positive for the beta-actin reaction.

BKV and JCV share many genetic and biological 
properties, but are associated with different illnesses4. 
Meanwhile, other pathogenic properties of both viruses 
need further investigation, especially concerning their 
association with different neoplasias14. 

In this study, a duplex semi-nested PCR was developed 
to detect and discriminate BKV and JCV in diverse types of 
clinical samples. The technique was proven highly sensitive, 
as observed by the limit of detection of 10 copies per µL. In 
addition, the primer sets chosen after extensive alignment of 
the different BKV and JCV genomes, and confirmed by the 
BLAST analysis, confirmed their inclusiveness. In addition, 
the results obtained with acellular (urine supernatant, 
plasma) and cellular (tissue, whole blood) clinical samples, 
indicate a wider application. 

The development of a reliable multiplex tool for the 
identification of polyomaviruses is not trivial, which may 

Figure 3 - Agarose gel showing the duplex snPCR products. 
Lines 2 and 3: 284 bp BKV fragment; lines 6 and 7: JCV 190 bp 
fragment; line 4: JCV and BKV dual detection; lines 1 and 
5: 50 DNA bp ladder (New England Biolabs, USA)

Figure 2 - Agarose gel showing the limit of detection for JCV (190 pb): A) and BKV (284 pb); B) plasmids. Lines 1 to 10: Plasmids 
ranging from 1010 to 101 copies; line 11: the human beta-actin used as an endogenous control (220 pb); line 12: 100 bp DNA ladder 
(New England Biolabs, USA) 
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explain the small number of existing protocols. BKV and 
JCV are classified into major subtypes (4 BKV and 7 JCV) 
that are further subdivided into geographically dispersed 
genotypes15,16. Therefore, the inclusion of these variants 
should be considered under the penalty of a misdiagnosis. 
For instance, using the protocol established by Fedele et 
al.17, which is the most referenced method for simultaneous 
detections of BKV and JCV, 7 patients of our study were 
co-infected with JCV and BKV. However, the sequencing 
analysis confirmed only BKV, which was further confirmed 
by our primer sets. Therefore, the conclusion was that 
the JCV primers described by these authors were not 
specific, probably due to the extensive degeneration of the 
primer sequences. In 2000, Bofil-Mas et al.18 developed 
an interesting multiplex tool for BKV and JCV diagnosis, 
although the nested reaction required a separated BKV and 
JCV amplification. More recent publications on multiplex 
PCR for both viruses are based on the methodology 
described by Fedele et al.19 which can, as shown, generate 
non-specific results, and also the methodology proposed 
by Bofil-Mas et al. 20. 

Although real-time PCR is the standard diagnosis for 
polyomaviruses, the use of qualitative methods may be of 
interest in centers that lack the infrastructure or receive 
a small number of samples to compensate for the use of 
more expensive diagnostic methods. In addition, qualitative 
tests have shown to be compatible with quantitative tests 
for detecting BKV in blood samples (unpublished data).

Based on our results, we conclude that the original 
duplex snPCR presented here is a sensitive, specific and 
reliable molecular methodology to detect and differentiate 
BKV and JCV in clinical samples. Although we established 
the technique using samples from renal recipients only, we 
could extend it to other types of biological materials from 
patients presenting different clinical manifestations. 
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Abstract

The increased risk for opportunistic infections after a renal transplant requires

monitoring of viral infections to avoid future complications. Our goal was to

investigate the impact and factors associated with Epstein‐Barr virus (EBV), human

cytomegalovirus (HCMV) and human herpesvirus type 6 (HHV‐6) viremia in renal

transplant recipients. Whole blood samples were collected monthly from 82 patients

during the first semester and then quarterly up to 1 year after transplantation. EBV,

HCMV, and HHV‐6 were detected and quantified by TaqMan real‐time polymerase

chain reaction. The results showed that EBV and HCMV viremia were detected in 32

patients (39% each), while HHV‐6 viremia in only 3 patients (3.7%). EBV was

significantly associated with age (P = .050), thymoglobuline induction (P = .019),

mTOR inhibitor‐based therapy (P = .003), and female gender (P = .044). HCMV was

significantly associated with basiliximab induction (P = .015), mycophenolate mofetil

(MMF)‐based therapy (P = .003) and allograft acute rejection (P = .033). Moreover,

HCMV‐disease was correlated with MMF‐based therapy (P = .021) and female gender

(P = .003). In conclusion, EBV and HCMV viremia were associated with different

immunosuppressive induction and maintenance strategies. Additionally, higher

HCMV viremia (> 104 copies/mL) was related to acute allograft rejection.

K E YWORD S

Epstein‐Barr virus, human cytomegalovirus, human herpesvirus type 6, transplant

1 | INTRODUCTION

Kidney transplant is one of the most successful therapies for chronic

kidney failure. However, the immunosuppressive therapy necessary

for graft survival increases the risk of opportunistic viral infections,

mainly by persistent viral infections such as those promoted by the

Herpesviridae family. In special, Epstein‐Barr virus (EBV), human

cytomegalovirus (HCMV), and human herpesvirus type 6 (HHV‐6)

are of interest since they may be related to severe post‐transplant
complications.1

EBV is mainly associated with post‐transplant lymphoprolifera-

tive disorders (PTLD), a serious complication that includes a variety

of diseases from benign proliferations to malignant lymphomas.2

Although PTLD incidence rate in kidney recipients is usually low, its

mortality rate can be as great as 60%, and therefore it inspires close

monitoring.3,4



HCMV, by its turn, is the most important viral pathogen in kidney

transplant, due to its high rates of infection and HCMV‐disease in the

absence of preventive strategies.5 HCMV infection after transplanta-

tion may lead to direct effects, characterized by viral syndrome or

invasive disease, and indirect effects, such as increased risk of acute

allograft rejection and chronic graft dysfunction.6

Another relevant virus in renal transplant recipients is HHV‐6,
which reactivates in approximately 40% of transplant recipients7 and

in whom it has been associated with a number of important clinical

outcomes such as encephalitis, skin rashes, convulsions, pneumonitis,

gastrointestinal infection, hepatitis, and graft dysfunctions.8,9

Furthermore, HHV‐6 DNA detection is strongly associated with

HCMV viremia.10

Hence, we investigated three relevant herpesviruses in trans-

plantation, namely EBV, HCMV, and HHV‐6, and also evaluated the

influence of the different immunosuppression strategies and clinical‐
epidemiological characteristics in viral dynamics throughout the first

year after transplant.

2 | MATERIAL AND METHODS

2.1 | Patients management, sample collection, and
ethical statement

Eighty‐two renal transplant patients who attended the São Francisco

na Providência de Deus Hospital, Rio de Janeiro, Brazil, from April

2015 to November 2016 were included in this longitudinal study.

Immunosuppressive induction and maintenance treatments were

given according to the hospital’s protocols, as follows: immunosup-

pressive induction therapy was either thymoglobuline or basiliximab

for all patients. The choice between either drug was based on the

predicted risk of rejection. As immunosuppression maintenance

therapy, a triple regimen was adopted with prednisone plus

tacrolimus and either mTOR inhibitors or mycophenolate mofetil

(MMF). HCMV‐seronegative recipients, as well as patients under

thymoglobulin plus MMF, were submitted to prophylactic or

preemptive therapies. Universal prophylaxis was administered with

intravenous ganciclovir for 90 days post‐transplantation, while

preemptive therapy was performed through pp65 antigenemia

testing weekly in the first month, biweekly in the second month,

and monthly in the third month onwards. HCMV‐disease was

identified when there were specific symptoms attributable to HCMV

infection.11

All 82 patients were tested for antibodies against EBV and

HCMV before transplantation. EBV and HCMV IgG antibody titers

were assessed using commercial enzyme immunoassay. Donor

serology was not performed.

For EBV, HCMV, and HHV‐6 viremia monitoring, whole blood

samples were collected monthly in the first semester and quarterly in

the second semester for a period of 1‐year post‐transplant. In

addition, the demographic and clinical data of the patients were

obtained during the follow‐up period. The study was approved by the

ethics committee of the University Hospital Clementino Fraga Filho

of Federal University of Rio de Janeiro (protocol 1.211.280/2015).

2.2 | EBV, HCMV, and HHV‐6 viremia monitoring

DNA was extracted from whole blood samples using the Wizard

Genomic DNA Purification Kit (Promega, Madison) following the

instructions of the manufacturer.

EBV, HCMV, and HHV‐6 quantification was performed using

TaqMan probes previously described elsewhere.12-14 Real‐time

polymerase chain reaction (PCR) assays were run on Step One Plus

thermocycler (Life Technologies). Both EBV, HCMV and HHV‐6 PCR

had a quantification limit of 100 copies/mL. Patients were classified

based on the detection, duration, and relevance of viral load for EBV,

HCMV, and HHV‐6. Thus, patients with viral loads higher than the

quantification limit were classified as “patients with detectable

viremia” (DEBV, DHCMV, and DHHV‐6). Patients with viral loads

higher than 10 000 copies/mL, which is considered significant from

the clinical point of view, were classified as “patients with clinically

relevant viremia” (REBV, RHCMV, and RHHV‐6).15 Finally, “patients

with prolonged viremia” were defined as those with more than one

positive sample (PEBV, PHCMV, and PHHV‐6).

2.3 | Statistical analysis

Statistical analyses were performed using SPSS statistics 20 (SPSS

Inc, Chicago, IL). The Fisher’s exact test was used to examine

associations between categorical variables, and the Mann‐Whitney

test was used for non‐parametric analyses. P values < .050 were

considered significant.

3 | RESULTS

3.1 | Prevalence and patterns of EBV, HCMV, and
HHV‐6 viremia

A total of 409 whole blood samples from 82 patients were analyzed

for EBV, HCMV, and HHV‐6. Demographic and clinical characteristics

of the patients are described in Table 1.

Fifty‐two patients (63.4%) had detectable viremia for at least one

the viruses investigated during the follow‐up period, being EBV and

HCMV the most prevalent ones (39% each) (Table 2). Regarding

co‐infections, 15 (18.3%) patients had detectable viremia for more

than one virus: EBV plus HCMV (13; 86.7%), followed by HCMV plus

HHV‐6 (2; 13.3%). Co‐infections involving EBV plus HHV‐6 or all the

three viruses were not observed.

The characteristics of EBV, HCMV, and HHV‐6 viremia during

1 year of transplantation are summarized in Table 2. EBV and HCMV

had similar rates of detectable viremia (39%, each) and prolonged

viremia (19.5% vs 14.6%), although HCMV had higher rates of

relevant viremia (12.2% vs 5%). The mean time to onset of the first

viremia after transplantation was 89.1 days for EBV and HCMV and

80 days for HHV‐6. Viral loads ranged from 102.7 to 105.0, peaking on

2 | SAVASSI‐RIBAS ET AL.



the 2nd, 4th, and 12th months for HCMV, EBV, and HHV‐6,
respectively. Such a pattern was reflected in the clearance of each

virus in blood after 1 year, where earlier viral loads indicate higher

clearance rates in the period.

Viral load distribution during the follow‐up time is shown in

detail on Figure S1, where it is possible to observe a downward

trend in the detection of HCMV and EBV after the 2nd and 4th

months, respectively, and an increase of HHV‐6 after the 4th

month. Other relevant aspects of EBV and HCMV viremia

throughout the follow‐up are shown in Figures S2 to S5. HHV‐6
viremia was not shown in the figures due to the low number of

cases (n = 3).

3.2 | Correlations with demographical and clinical
data

Demographical and clinical data were correlated to the patterns of

viremia for each virus (Table 3). DEBV was statistically associated

with age (P = .050), thymoglobuline induction therapy (P = .019) and

mTOR inhibitor‐based therapy (P = .003). REBV was associated with

female gender (P = .044). Regarding HCMV, DHCMV was associated

with basiliximab induction therapy (P = .015) and MMF‐based
therapy (P = .003), while RHCMV was correlated with acute

allograft rejection (P = .033). HCMV‐related disease5 was correlated

with MMF‐based therapy (P = .021) and female gender (P = .003)

(Table S1). Furthermore, a tendency on RHCMV and pp65

antigenemia were observed (P = .053). HHV‐6 was not associated

with any variable investigated.

4 | DISCUSSION

This study demonstrates that immunosuppressive induction and

maintenance therapies have a significant effect on EBV and HCMV

viremia. Moreover, EBV, HCMV, and HHV‐6 viremia were detected

in the first 3 months of transplantation, when immunosuppressive

therapy is more intense.16-18

The observed rates of EBV viremia and clinically relevant

viremia of 39% and 5%, respectively, are consistent with the first

year of renal transplantation, according to different studies, that

report EBV viremia and high EBV loads rates ranging from 20% to

56% and 2% to 7%, respectively.15,17,19 High EBV viremia rates

during de first year might be expected as immunosuppression

levels are high and seronegative recipients experience primary

infection.20

EBV viremia was associated with the use of the thymoglobulin as

induction therapy, as previously observed.15,17 In addition to its

effect on T‐cells, thymoglobulin also exerts a wide spectrum of

immunomodulatory effects, targeting B‐cells, plasma cells, mono-

cytes, and dendritic cells.21 On the other hand, this study did not find

any association between EBV viremia and MMF, contrasting to

studies that have demonstrated this association.20 However, the

effect of MMF over EBV viremia is conflicting since it has been

shown a reduced EBV viremia in the patients receiving MMF,17,19,22

which would probably be due to an anti‐B cell effect of the drug,

interfering with B lymphocyte carrying EBV proliferation.19 The

present study has found a significant association between EBV

viremia with mTOR inhibitors over MMF‐based therapy. Although

mTOR inhibitors have been associated to a lower risk of PTLD, there

are few studies indicating this class of drug could reduce the risk of

TABLE 1 Baseline and post‐transplant characteristics of 82 renal
transplant recipients

Variable Total

Gender, n (%)

Female 35 (42.7%)

Male 47 (57.3%)

Age, y (mean ± SD) 43.9 ± 12.8

HLA match (mean ± SD) 2.44 ± 1.03

Induction immunosuppressive therapy, n (%)

Thymoglobulin 54 (65.9%)

Basiliximab 28 (34.1%)

Maintenance immunosuppressive therapy, n (%)

Tacrolimus/Prednisone/MMF 43 (52.4%)

Tacrolimus/Prednisone/mTOR inhibitors 37 (45.1%)

Others 2 (2.4%)

Type of transplantation, n (%)

Living donor 1 (1.2%)

Deceased donor 81 (98.8%)

EBV seropositive recipient 56 (91.8%)

HCMV seropositive recipient 71 (91%)

Total ischemia time, h (mean ± SD) 14.3 ± 5.9

HCMV‐disease 6 (7.3%)

Graft dysfunction 1‐year post‐transplant 29 (35.4%)

Graft acute rejection 1‐year post‐transplant 28 (34.1%)

Graft loss 1‐year post‐transplant 9 (11%)

Graft survival 1‐year post‐transplant 45 (54.9%)

Abbreviations: EBV, Epstein‐Barr virus; HCMV, human cytomegalovirus;

MMF, mycophenolate mofetil.

TABLE 2 Characteristics of EBV, HCMV, and HHV‐6 viremia in
renal transplant recipients

Viremia characteristics EBV HCMV HHV‐6

Patients with

detectable viremia

32 (39%) 32 (39%) 3 (3.7%)

Patients with clinically

relevant viremia

4 (5%) 10 (12.2%) 2 (2.4%)

Patients with prolonged

viremia

16 (19.5%) 12 (14.6%) 2 (2.4%)

Viral load range

(copies/mL)

103.4 to 104.9 102.7 to 105.0 103.7 to 105.0

Viremia clearance 1

year after

transplantation

24 (75%) 30 (93.7%) 2 (66.7%)

Abbreviations: EBV, Epstein‐Barr virus; HCMV, human cytomegalovirus;

HHV‐6, human herpesvirus type 6.
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EBV infection among solid organ transplant (SOT) recipients and

thus, this association requires further studies to be fully eluci-

dated.23-26

Analyses of the demographic characteristics of the patients

showed a significant association between EBV viremia and age. Renal

recipients with EBV viremia were older (mean 47.4 years) when

compared to EBV negative (mean 41.78 years), a finding not yet

demonstrated in previous studies. In addition, a significant associa-

tion was also found between clinically relevant EBV viremia and

female sex. However, we must observe this data with caution since

only four patients presented high EBV loads.

In regard to HCMV, we also reported a viremia incidence of 39%

being 12.2% over >10 000 copies/mL. Our findings are consistent

with previous studies that reported an average of 35% in the

incidence HCMV viremia in patients who received anti‐HCMV

prophylactic or preemptive therapies,27-29 as the incidence of HCMV

viremia increases in the absence of preventive strategies.30

Several studies indicate the use of thymoglobulin as a risk factor

to the HCMV viremia11,31 and HCMV‐disease.32,33 In this study,

however, basiliximab induction and MMF‐based therapies were

correlated with HCMV viremia. There are evidence that mTOR

inhibitors have an anti‐HCMV effect,23,34,35 while results regarding

the effect of MMF on HCMV viremia and disease are contra-

dictory.36,37 Nonetheless, most thymoglobulin patients of this study

received ganciclovir prophylaxis or mTOR inhibitor‐based therapy,

which hinders a non‐biased assessment between immunosuppressive

treatment and HCMV viremia.

The incidence of HCMV‐disease in patients who use prophylactic

or preemptive strategies declines when compared with non‐receiving
renal transplant recipients.28,29,38,39 In this study, 7.3% of allograft

recipients developed HCMV‐disease. This low outcome of HCMV‐
disease could be explained by the use of anti‐HCMV prophylactic and

preemptive strategies, which have proved to be adequate,38 since all

patients at risk for HCMV infection, underwent the use of ganciclovir

or viral monitoring by pp65 antigenemia test (data not shown),

following the protocol established by the transplant Center.

In spite of the low rate of HCMV‐disease outcome in this study, it

was observed a tendency on clinically relevant HCMV viremia and

positive pp65 antigenemia test (P = .053). As a semi‐quantitative
method, pp65 antigenemia test has a high predictive value for active

infection and progression to disease, which is consistent with higher

viral loads.40,41 Furthermore, patients with clinically relevant HCMV

viremia presented a significant association with acute rejection,

which corroborates with the findings of a larger multicentric study.15

Although the cause of acute kidney transplant rejection after HCMV

infection is not completely known, HCMV‐mediated immunomodula-

tion may play as a major factor.42

A tendency towards HHV‐6 viremia and prolonged HCMV

viremia (P = .059) was also observed. Some studies have shown that

HHV‐6 viremia can be linked to HCMV detection and that HHV‐6
DNA is frequently detected before HCMV DNA.10,43,44 In our study,

two out of three HHV‐6‐positive patients also had HCMV viremia,

however, HCMV preceded HHV‐6 viremia. It has been demonstrated

that ganciclovir or valganciclovir prophylaxis decreases HHV‐6

TABLE 3 Correlation of demographical and clinical data with EBV, HCMV, and HHV‐6 viremia

Variable

EBV HCMV HHV‐6
DEBV
(n = 32)

REBV
(n = 4)

PEBV
(n = 16)

DHCMV
(n = 32)

RHCMV
(n = 10)

PHCMV
(n = 12)

DHHV‐6
(n = 3)

RHHV‐6
(n = 2)

PHHV‐6
(n = 2)

Gender

Female 10 (28.6%) 3 (30%) 6 (60%) 13 (37.1%) 5 (38.5%) 6 (46.1%) 2 (5.7%) 1 (50%) 1 (50%)

Male 22 (46.8%) 1 (4.5%) 10 (45.4%) 19 (40.4%) 5 (26.3%) 6 (33.3%) 1 (2.1%) 1 (100%) 1 (100%)

Age, y (mean) 47.4 (24‐67) 49 (34‐61) 50.2 (34‐67) 42.6 (18‐67) 38.2 (18‐59) 40.7 (22‐62) 46.7 (43‐50) 45 (43‐47) 46.5 (43‐50)

Induction therapy

Thymoglobulin 26 (48.1%) 4 (15.4%) 14 (53.8%) 16 (29.6%) 3 (18.7%) 4 (25%) 2 (3.7%) 1 (50%) 2 (100%)

Basiliximab 6 (21.4%) 0 2 (33.3%) 16 (57.1%) 7 (43.7%) 8 (50%) 1 (3.6%) 1 (100%) 0

Maintenance therapy

Tacrolimus/

Prednisone/MMF

10 (22.7%) 1 (9.1%) 4 (36.4%) 23 (52.3%) 8 (34.8%) 9 (37.5%) 2 (4.5%) 2 (100%) 1 (50%)

Tacrolimus/

Prednisone/mTOR

22 (57.9%) 3 (14.3%) 12 (57.1%) 9 (23.7%) 2 (22.2%) 3 (37.5%) 1 (2.6%) 0 1 (50%)

Graft acute rejection 10 (35.7%) 2 (20%) 5 (50%) 12 (42.8%) 6 (50%) 5 (41.7%) 1 (3.6%) 1 (50%) 0

Graft dysfunction 14 (48.3%) 1 (7.1%) 6 (42.8%) 10 (34.5%) 2 (20%) 6 (60%) 2 (6.9%) 1 (50%) 2 (100%)

Delayed graft

function

8 (33.3%) 1 (12.5%) 3 (37.5%) 8 (33.3%) 2 (25%) 2 (25%) 0 0 0

Graft loss 3 (33.3%) 0 1 (33.3%) 2 (22.2%) 1 (50%) 0 0 0 0

CMV‐disease 1 (16.7%) 0 1 (100%) 3 (50%) 1 (33.3%) 1 (33.3%) 0 0 0

Note: DEBV, DHCMV, DHHV‐6: Patients with detectable viremia; REBV, RHCMV, RHHV‐6: Patients with clinically relevant viremia; PEBV, PHCMV,
PHHV‐6: Patients with prolonged viremia. Statistical significant results (P < .05) are in bold letter.

Abrreviations: EBV, Epstein‐Barr virus; HCMV, human cytomegalovirus; HHV‐6, human herpesvirus type 6; MMF, mycophenolate mofetil.
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viremia incidence in SOT recipients,45 which could explain the low

prevalence of HHV‐6 in our study, when compared to others.9,46 The

low frequency of HHV‐6 detection in this cohort made it difficult to

observe its influence on acute rejection, although such association is

not a consensus among different authors.18,46,47

One of the limitations of the study could be the short follow‐up
period for long‐term outcomes, such as PTLD. The modest sample

size (82 patients, 409 samples) of the study may have limited further

analysis, even though it is similar or even larger than other

publications on the subject.9,18,43,46 Furthermore, information on

EBV and HCMV serological status of donors were not available

making it impossible to classify risk groups as D+/R‐. Finally, cases of
acute rejection were not confirmed by biopsy.

Brazil has the largest public transplant program in the world in

absolute numbers, although the monitoring of viral infections is still

uneven among the Centers. This is the first study to investigate three

herpesviruses, namely EBV, HCMV and HHV‐6 in a Brazilian cohort of

renal transplant recipients. The results support the relevance of EBV and

HCMV in SOT recipients due to their association with immunosuppres-

sive induction and maintenance therapies, as well as with allograft

rejection, especially in the occurrence of higher HCMV loads. Besides, our

study endorses the role of prophylactic and preemptive strategies for

HCMV as effective to decrease post‐transplant complications.
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Anexo 4 - Aceite de trabalho para apresentação em congresso internacional: “Epstein-Barr 

virus, Human Cytomegalovirus and Human Herpesvirus type 6 infections in the first year post 

renal transplant: a longitudinal study” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

Anexo 5 – Certificado de apresentação de trabalho em congresso nacional: “Herpesvirus 

molecular diagnosis and infection monitoring in renal transplant recipientes” 
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Anexo 6 – Certificado de apresentação de trabalho em congresso nacional: “Detection and 

differentiation of the polyomaviruses BKPyV and JCPyV in samples from kidney recipient 

patients through two PCR methodologies” 
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Anexo 7 - Certificado de apresentação de trabalho em congresso nacional: “Detecção dos 

poliomavírus BK e JC em amostras de pacientes submetidos a transplante renal através de 

uma PCR duplex aninhada” 

 

 

 

 

 

 

 

 


