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RESUMO 

Introdução: A nefropatia associada ao BK poliomavírus acomete cerca de 10 % dos pacientes 
transplantados renais, com perda de função do enxerto em até 50 % dos casos da doença. 
Muitos autores recomendam a PCR no plasma/urina como estratégia de monitoramento dos 
pacientes no pós-transplante, visando diagnóstico precoce da reativação do poliomavírus. 
Hipótese científica: O monitoramento citológico urinário dos pacientes transplantados renais 
por meio da pesquisa de decoy cells é importante para o acompanhamento clínico pós-
transplante, objetivando identificação precoce da reativação viral e seleção dos pacientes com 
maior risco de desenvolvimento da nefropatia associada ao poliomavírus. Objetivo geral: 
Avaliar a eficácia do monitoramento plasmático e urinário com fins de detecção do DNA do 
BKV e pesquisa urinária de decoy cells em uma coorte de pacientes transplantados renais, 
visando identificar os indivíduos com maior risco de desenvolvimento da nefropatia. Objetivos 
específicos: Pesquisar decoy cells em urina e DNA do BK poliomavírus em sangue e urina 
do grupo de pacientes; analisar as amostras de biopsia do enxerto renal realizadas no período 
do estudo; avaliar o curso clínico dos pacientes, correlacionando-o com os resultados do 
monitoramento molecular e citológico. Material e métodos: Pacientes transplantados renais 
foram acompanhados com coletas quinzenais de urina até o terceiro mês, uma coleta ao sexto 
mês e uma após um ano de transplante. A urina foi submetida a pesquisa de decoy cells e 
PCR quantitativa para BKV. Amostras de sangue foram coletadas ao final do segundo e 
terceiro mês pós-transplante para realização da PCR. Foi realizada pesquisa do poliomavírus 
por imuno-histoquímica nas amostras de biopsia do enxerto renal. Amostras urinárias 
contendo decoy cells foram submetidas a exame ultraestrutural, imunocitoquímico e por 
microscopia de contraste de fase. Resultados: O estudo envolveu 29 pacientes. A pesquisa 
viral urinária foi realizada em 19 pacientes e mostrou positividade em 16 (84 %), sendo que 
em 13 (81 %) detectada nos primeiros três meses. A pesquisa de decoy cells foi realizada em 
25 pacientes, sendo positiva em seis (24 %) dos quais quatro (67 %) apresentaram 
positividade no terceiro mês pós-transplante. A pesquisa viral plasmática foi realizada em 22 
indivíduos sendo positiva em seis (27 %), todos ao final do terceiro mês pós-transplante. A 
positividade para decoy cells associou-se ao histórico prévio de transfusão sanguínea do 
receptor (p=0,012). A análise temporal das três técnicas de monitoramento revelou poder de 
detecção precoce de positividade na seguinte ordem: DNA viral urinário, decoy cells e DNA 
viral plasmático. Apenas um caso de nefropatia foi diagnosticado ao final do primeiro ano do 
transplante. Este paciente eliminou, por 45 semanas, numerosas decoy cells isoladas e 
constituindo cilindros, além de apresentar numerosas partículas virais intra e extracelulares 
sob exame ultraestrutural da urina. Conclusão: O monitoramento precoce dos pacientes no 
pós-transplante renal, por meio da pesquisa de decoy cells, foi efetivo na detecção da 
reativação do poliomavírus. A positividade para decoy cells mostrou-se preditora de nefropatia 
pel o BK poliomavírus em caso de eliminação sustentada (≥ 6 semanas) associada a fundo 
citológico produtivo, mesmo na ausência de disfunção clínica do enxerto. O monitoramento, 
ao ser desenvolvido contínua e periodicamente pelo período mínimo de um ano após o 
transplante, revelou-se estratégia promissora para seleção e tratamento tempestivo de 
pacientes com maior risco de nefropatia associada ao poliomavírus. 
 
Palavras-chave: BK poliomavírus, transplante renal, urina, decoy cell, citopatologia 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Introduction: BK polyomavirus-associated nephropathy occurs in about 10 % of kidney 
transplant patients, leading to loss of graft in up to 50% of the cases of nephropathy. Many 
authors recommend plasma/urine PCR for BKV-DNA as a strategy to monitoring post-
transplant patients for early detection of polyomavirus reactivation. Scientific hypothesis: 
Urinary monitoring in renal transplant patients through decoy cells screening is an important 
strategy during the post-transplant period, allowing early detection of polyomavirus reactivation 
and identification of patients with a higher risk of developing BKV-associated nephropathy. 
General objective: Evaluate the importance of monitoring urine and plasma to detect BKV-
DNA and screening urinary decoy cells in a group of renal transplant recipients, aiming to 
identify patients at higher risk of developing nephropathy. Specific objectives: Search for 
decoy cells in urine samples and BKV-DNA in blood and urine samples obtained from the 
group of patients; analyze the graft samples obtained during the study; evaluate the patient 
follow-up and correlate it with the monitoring results. Material and methods: Renal transplant 
patients were monitored with biweekly urine collection up to the third month post-transplant, 
one collection at sixth months and one after a year. The urine samples were submitted to 
cytological examination to search for decoy cells and to quantitative PCR assays to identify 
BKV-DNA. Blood samples were collected at the end of the second and third month post-
transplant for PCR testing for BKV-DNA. Immunohistochemistry analysis for polyomavirus 
were performed in the graft samples. In addition, urine samples presenting decoy cells were 
submitted to ultrastructural analyses, immunocytochemistry for polyomavirus and phase-
contrast microscopy studies. Results: The study included 29 patients. PCR urinary test was 
performed in 19 patients, and they were positive in 16 (84 %) of the cases. Thirteen (81 %) of 
these cases were detected during the first three months. Decoy cells analyses were performed 
in 25 patients, with positive results in six (24 %). Four of them (67 %) were detected at the third 
month. BKV-DNA blood tests were performed in 22 patients, with positive results in six patients 
(27 %), at end of third post-transplant month. Decoy cells positivity was associated to previous 
history of blood transfusion for the receptor (p=0,012). A timeline analysis of the three 
monitoring techniques revealed the following order in terms of early detection power: urinary 
BKV-DNA, decoy cells, and plasma BKV-DNA. Just one case of BKV-associated nephropathy 
was diagnosed at end of the first year post-transplant. This patient presented shedding of a 
huge number of decoy cells for 45 weeks, as single cells or arranged in casts, and presented 
abundant intra and extracellular viral particles, detected through ultrastructural analysis of 
urine samples. Conclusion: Early post-transplant monitoring by urinary decoy cells analysis 
was effective in BKV reactivation detection. Decoy cells positivity was predictive for BKV-
associated nephropathy in the case of sustained shedding (≥ 6 weeks) related to dirty 
cytological background, even in the absence of clinical graft dysfunction. Monitoring, when 
carried out continuously and periodically for a minimum of one year after transplantation, was 
shown to be a promising strategy for the selection and timely treatment of patients at higher 
risk of developing BKV-associated nephropathy. 
 
Key words: BK polyomavirus, renal transplant, urine, decoy cell, cytopathology 
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1 INTRODUÇÃO 

O transplante renal é considerado a modalidade terapia renal substitutiva mais 

conveniente e com melhor custo-benefício para pacientes com doença renal crônica 

avançada. (ABECASSIS et al. 2008) É uma proposta terapêutica que melhora a 

qualidade de vida, reduz a mortalidade e oferece expectativa de vida superior à diálise. 

(WOLFE et al. 1999) 

Durante as últimas décadas, os avanços na cirurgia, cuidados médicos e, 

principalmente, o uso de terapia imunossupressora mais eficiente e seletiva levou a 

melhoras significativas nas sobrevidas, a curto prazo, dos pacientes e enxertos renais. 

No entanto, a longo prazo, os resultados não são claramente satisfatórios. Enquanto 

os óbitos ocorrem, em grande parte dos casos, em decorrência de doenças 

cardiovasculares, infecções e doenças malignas, (BRIGGS, 2001) a perda de função 

do enxerto está, em geral, relacionada à rejeição, glomerulonefrite, nefropatia 

associada ao BK poliomavírus (BKV) e condições medico-cirúrgicas (SELLARÉS et 

al. 2012) 

As infecções aparecem como causa comum de morbidade no pós-transplante 

renal, em virtude das terapias imunossupressoras necessárias para prevenir a 

rejeição dos órgãos, sendo a segunda causa de morte nestes pacientes. Destaca-se 

o BKV como importante patógeno a manifestar-se, usualmente, nos seis primeiros 

meses pós-transplante. A infecção pelo BKV é um problema global no transplante 

renal, tanto pela inexistência de uma abordagem terapêutica plenamente eficaz, 

quanto pela complexidade e variação metodológica do seu monitoramento. 

(SAWINSKI; GORAL, 2015; AMBALATHINGAL et al. 2017) 

O BKV é um vírus DNA de fita dupla que se apresenta na forma latente em 

células epiteliais do trato urinário, em até 90 % dos indivíduos da população mundial 

adulta. Pode ser reativado em pacientes saudáveis ou em diversos estágios de 

imunossupressão. Dentre as complicações de sua reativação encontra-se a nefropatia 

associada ao BKV (BKVAN), que ocorre em 2 a 10 % dos receptores de transplante 

renal, principalmente durante o primeiro ano pós-transplante. (BOHL; BRENNAN, 

2007) 

A BKVAN é doença viral grave, com prognóstico reservado, podendo resultar 

em falência irreversível do enxerto em aproximadamente 45 a 50 % dos pacientes 

afetados. (BOHL; BRENNAN, 2007; CIMBALUK et al. 2009) Pode simular tanto clínica 
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como histologicamente a rejeição, ocasionando importante dilema terapêutico: 

aumento versus redução da imunossupressão, em caso de rejeição e BKVAN, 

respectivamente. (BOHL; BRENNAN, 2007) 

A patogênese da BKVAN é complexa. A replicação viral se inicia logo após o 

transplante e progride em estágios definidos: virúria → viremia → nefropatia. O 

diagnóstico da BKVAN, realizado por meio da biopsia do enxerto, é caracterizado pela 

lesão necroinflamatória associada ao efeito citopático viral, representado por 

inclusões nucleares basofílicas em células epiteliais tubulares renais e/ou positividade 

nuclear para o antígeno SV 40 T do poliomavírus. A imuno-histoquímica para pesquisa 

do BKV é técnica fundamental, seja para complemento diagnóstico nos casos iniciais, 

onde as inclusões podem ser pouco evidentes, como para classificação da BKVAN 

em estágios, por meio da semiquantificação dos núcleos de células epiteliais tubulares 

positivos para o antígeno viral. (NICKELEIT et al. 2017) 

A reativação do vírus pode ser detectada na urina em 35 % a 40 % dos 

pacientes transplantados renais, usualmente em pouco mais de cinco semanas após 

o transplante por meio da pesquisa de decoy cells (DC) e da reação em cadeia da 

polimerase para DNA do BKV (DNA-BKV) na urina. (VIDAS et al. 2010; RANZI et al. 

2012) Embora estes testes sejam sensíveis para detecção de reativação do BKV, são 

pouco específicos para nefropatia, pois podem ser positivos na ausência da doença, 

visto que a reativação e replicação viral podem estar ocorrendo em qualquer 

segmento do trato urinário, não especificamente no parênquima renal. (SINGH et al. 

2015) 

Cerca de um terço dos pacientes transplantados renais com altos níveis de 

DNA-BKV na urina e/ou eliminação de DC desenvolvem viremia, detectada em 

aproximadamente quatro a cinco semanas após o transplante. A detecção do DNA-

BKV no plasma (DNA-BKVp) é o parâmetro considerado mais relevante para prever a 

BKVAN (HIRSCH; RANDHAWA; AST INFECTIOUS DISEASES COMMUNITY OF 

PRACTICE, 2013), contudo há autores que ponderam que a pesquisa do DNA-BKV 

urinária (DNA-BKVu) seja mais aconselhável para monitoramento dos pacientes, visto 

que a detecção do DNA-BKV na urina precede a detecção no plasma. Assim, a 

positividade plasmática poderia ocorrer em um momento em que já existe franco risco 

de desenvolvimento de BKVAN. (BOHL; BRENNAN, 2007; BOAN et al. 2016) 

As DC urinárias são células epiteliais tubulares renais ou uroteliais exfoliadas, 

que mostram inclusão virótica nuclear característica. O uso do exame citopatológico 



15 

da urina por meio da pesquisa de DC, tem sido considerado estratégia viável para 

rastreamento e detecção dos pacientes transplantados renais com reativação do BKV, 

embora apresente valor preditivo positivo (VPP) para BKVAN inferior às técnicas 

moleculares. As motivações para o uso das DC como estratégia de monitoramento 

incluem VPP próximo ao da pesquisa de DNA-BKVu e por ser técnica não invasiva, 

de baixo custo, favorecendo a realização de exames seriados. (CHATTERJEE et al. 

2012; NICKELEIT et al. 2012)  

A identificação precoce dos pacientes com maior potencial de desenvolvimento 

de BKVAN viabiliza acompanhamento clínico mais estreito e oferecimento das 

estratégias terapêuticas antiBKV disponíveis, visando controle da replicação do vírus. 

(NICKELEIT et al. 2012; RANZI et al. 2012) 

O monitoramento urinário e clínico dos pacientes nos parece o caminho para 

alcançar este objetivo. Assim, este estudo aqui apresentado tem como hipótese 

científica que o monitoramento citopatológico urinário dos pacientes transplantados 

renais por meio da pesquisa de DC é importante para o acompanhamento clínico no 

período pós-transplante, visando à detecção precoce da reativação do poliomavírus e 

seleção dos pacientes com maior risco de desenvolvimento da BKVAN. 

1.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1.1.1 Transplante renal – Pequeno histórico. Critérios para doador 

O primeiro transplante renal bem-sucedido foi realizado em Boston (1954), fruto 

de um doador vivo para seu irmão gêmeo idêntico. Uma década depois, em 17 de 

abril de 1964, foi realizado no Hospital dos Servidores do Estado (HSE), no Rio de 

Janeiro, o primeiro transplante renal brasileiro, pela equipe médica dos Drs. Alberto 

Gentile, Pedro Abdala e Jayme Landman. O doador foi uma criança portadora de 

hidrocefalia e o receptor um rapaz de 18 anos. (CORREIO DA MANHÃ, 1964) 

Os transplantes no Brasil são gerenciados, desde 1997, pelo Programa 

Nacional de Transplantes de Órgãos, provavelmente um dos maiores programas 

públicos de transplante do mundo. Mais de 95 % dos transplantes são realizados 

dentro do Sistema Único de Saúde. (MEDINA-PESTANA et al. 2011)  

O transplante de órgãos de doadores falecidos constitui maioria em todo o 

mundo, embora o número de doadores vivos tenha aumentado com o passar dos 

anos. O número de potenciais receptores suplanta, em muito, o de órgãos disponíveis. 



16 

Apesar disso, o descarte de rins captados permanece elevado, superior a 40 % em 

todo o mundo. (LIAPIS et al. 2017) 

Apesar de ocupar o segundo lugar em número absoluto de transplantes renais 

no ano de 2015, com 5.648 transplantes realizados, o Brasil ocupa o 33º lugar por 

milhão de população no mesmo período. A lista de espera por um transplante renal 

no país registrou 21.264 pacientes em dezembro de 2016. (ABTO, 2016) 

A necessidade de maior captação de órgãos motivou a expansão dos critérios 

estabelecidos para os doadores, ocasionando o aumento do número de órgãos aptos 

para o transplante nos últimos anos. Atualmente, além do doador ideal (idade inferior 

a 60 anos e creatinina basal inferior a 1,5 a 2 mg/dL), estão aptos para doação renal 

os que se encaixam nos critérios expandidos: (MATOS et al. 2015) 

▪  idade ≥ a 60 anos 

▪  idade entre 50 e 59 anos que apresentem pelo menos dois dentre os 

três fatores de risco adicionais: 

❖ acidente cerebrovascular como causa de morte; 

❖ histórico de hipertensão arterial sistêmica; 

❖ nível sérico terminal de creatinina acima de 1,5 mg/dL. 

A taxa de sobrevida do enxerto proveniente de doador critério expandido é de 

87,4 % em um ano e 66,4 % em cinco anos de transplante. A do enxerto com doador 

ideal é de 93,7 % e 79,4 % no mesmo período. Embora haja expectativa de menor 

sobrevida do enxerto, em longo prazo, no caso do critério expandido, é fato que a lista 

de espera se torna menor para estes órgãos. Assim, eles são direcionados aos 

pacientes cujo estado de saúde possa se agravar de forma crítica enquanto aguardam 

um órgão dentro do critério padrão, ou seja, aos pacientes em que a expectativa de 

vida com o órgão de doador critério expandido seja superior à obtida com o tratamento 

clínico convencional. (MOTA et al. 2016) 

O uso de parâmetros clínicos para avaliação e classificação dos órgãos tem 

sido motivo de debate há anos. O uso da avaliação histológica da biopsia pré-

implantação, bem como o do índice de fluxo e resistência renal em caso de 

preservação com uso da máquina de perfusão como indicadores para a decisão 

quanto ao uso ou descarte do rim, tem sido postulado por diversos grupos. São 

propostas sem consenso, de forma que a decisão de aceite ou descarte de um rim 

com critério expandido é dependente da experiência de cada serviço. Contudo, o uso 



17 

das informações histológicas ou referentes à perfusão, no auxílio desta decisão, pode 

aumentar a taxa de descarte.  (SÁNCHEZ-ESCUREDO et al. 2017) 

É inegável a utilidade da pontuação histológica nas biopsias pré-implantação, 

em relação à previsão do desempenho do enxerto, auxiliando na decisão quanto aos 

rins a serem descartados. No entanto, alguns aspectos devem ser considerados, 

como a variabilidade interobservador na realização das pontuações (patologista geral 

versus nefropatologista), o uso de diferentes métodos entre os estudos existentes: 

biopsia em cunha versus biopsia por agulha (a primeira superestima a 

glomeruloesclerose), processamento rápido versus congelação (cortes congelados 

são inapropriados para análise morfométrica detalhada, enquanto fixação em formol 

pode levar à adição de algumas horas de tempo de isquemia fria), gerando avaliações 

por vezes conflitantes. (HAAS, 2014) 

Alguns centros têm adotado um sistema de pontuação em associação com as 

informações histopatológicas, denominado KDPI (Kidney Donor Profile Index), que 

representa o risco relativo de falência do enxerto proveniente de um doador falecido 

específico, em comparação com a média dos doadores. Menores valores de KDPI 

associam-se com maior qualidade do doador. Trata-se de uma ferramenta adicional 

para auxílio na decisão sobre a oferta e aceitação dos doadores. (MOTA et al. 2016) 

Os indicadores dos doadores a serem avaliados no KDPI são: idade, altura, peso, 

raça/etnia (padrão baseado em população norte-americana), história de hipertensão 

e diabetes mellitus (tempo de doença), creatinina sérica, causa mortis, situação 

quanto à infecção pelo vírus da hepatite C e se preenche critério para doação após a 

morte circulatória. (LIAPIS et al. 2017) As informações referentes aos diferentes 

parâmetros podem ser inseridas em calculadores automáticos, disponíveis em sites 

específicos, por exemplo: https://optn.transplant.hrsa.gov/resources/allocation-

calculators/kdpi-calculator/, gerando-se o indicador para cada potencial doador. Em 

muitos centros, tem-se utilizado valor superior a 85 % como ponto de corte para 

descarte. O uso do KDPI pode estar associado ao maior descarte de rins de pacientes 

portadores de diabetes ou com risco de doença cardiovascular. Assim, o uso das 

informações da biopsia pré-implantação será importante para a decisão final, 

especialmente nos casos com KDPI elevado. (SÁNCHEZ-ESCUREDO et al. 2017) 

Uma das vantagens do uso do índice KDPI sobre a avaliação de critério expandido é 

o sistema de pontuação, com avaliação de dez variáveis do doador. Em contrapartida, 

https://optn.transplant.hrsa.gov/resources/allocation-calculators/kdpi-calculator/
https://optn.transplant.hrsa.gov/resources/allocation-calculators/kdpi-calculator/
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a avaliação com a classificação do critério expandido tem caráter binário. (MOTA et 

al. 2016) 

Em 2017, o grupo de trabalho em biopsia pré-implantação de Banff publicou 

um formulário com critérios de avaliação para estas amostras, resultante do consenso. 

O objetivo foi facilitar a padronização do relato das lesões histopatológicas observadas 

nas biopsias dos doadores. Recomenda-se o relato do tipo do espécime (se biopsia 

em cunha ou por agulha), número de glomérulos, número de glomérulos globalmente 

esclerosados, número de artérias e quantificação dos achados, cujos critérios foram 

bem delineados no estudo: fibrose intersticial, atrofia tubular, inflamação intersticial, 

fibrose intimal arterial, hialinose arteriolar, trombos glomerulares, dano tubular e outros 

achados. (LIAPIS et al. 2017) 

1.1.2 Transplante renal e imunologia 

Compatibilidade 

A rejeição a um órgão transplantado se fundamenta no reconhecimento dos 

antígenos dos doadores pelo sistema imune dos receptores. Os principais 

determinantes de compatibilidade imunológica entre doadores e receptores são os 

antígenos HLA (antígeno leucocitário humano) e ABO (sistema de grupo sanguíneo 

A, grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo AB e grupo sanguíneo O). (KANENO, 2003) 

O sistema Rh não é considerado tão importante por ser um sistema antigênico 

das hemácias, sem expressão nos demais tecidos. Excetuam-se os casos de 

candidatas a transplante em idade fértil e Rh negativas que, ao receberem órgão de 

doador Rh positivo, podem se sensibilizar, gerando risco de eritroblastose fetal em 

gestação posterior. (KANENO, 2003)  

Os antígenos do sistema HLA (moléculas HLA ou MHC) são glicoproteínas 

presentes na superfície celular com capacidade de se ligar a peptídeos e de 

apresentá-los aos linfócitos T, via receptores antigênicos (TCR) expressos na 

membrana celular. Os loci responsáveis pela codificação destas glicoproteínas são 

denominados complexo principal de histocompatibilidade (MHC) e estão localizados 

no braço curto do cromossomo 6. (KUMBALA; ZHANG, 2013) 

As moléculas da classe I do MHC (HLA-A, -B e -C) estão presentes em todas 

as células nucleadas do organismo e plaquetas. Estão envolvidas na apresentação 

de pequenos antígenos endógenos, como vírus e fragmentos de proteínas próprias, 
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ao TCR dos linfócitos T CD8+. Por outro lado, as moléculas MHC II (HLA-DP, -DQ e -

DR) estão restritas a células apresentadoras de antígenos, que incluem células 

dendríticas, macrófagos e células B. Estão envolvidas na apresentação de antígenos 

maiores, derivados de proteínas extracelulares, ao receptor antigênico dos linfócitos 

T CD4+. (KUMBALA; ZHANG, 2013) 

Os indivíduos herdam HLA de ambos os pais e expressam, portanto, dois 

conjuntos de moléculas classe I e II do MHC. Neste sentido, em caso de doadores 

vivos faz-se a tipagem do HLA do receptor e potenciais doadores para melhor seleção. 

Já em caso de doador falecido, consideram-se os antígenos da classe II (HLA-DP, -

DQ, -DR) e HLA-A e HLA-B como os de maior influência sobre o desenvolvimento de 

rejeição no pós-transplante. Os do locus C parecem ser pouco antigênicos. 

Normalmente os indivíduos não desenvolvem anticorpos anti-HLA, a não ser que 

tenham sido expostos como em caso de transfusão de sangue, gestação e transplante 

anterior. (SHRESTHA, 2014) 

Os antígenos ABO são oligossacarídeos inseridos nas proteínas e lipídeos das 

membranas dos eritrócitos, sendo expressos também em linfócitos, plaquetas, células 

epiteliais e endoteliais. Anticorpos específicos para antígenos não herdados são 

desenvolvidos nos primeiros anos de vida, em decorrência da exposição a antígenos 

ambientais. Assim, uma reação imediata é esperada no caso de um transplante não 

compatível, pois a reação antígeno-anticorpo tem poder de fixação de complemento, 

podendo mediar uma rejeição hiperaguda. (SHRESTHA, 2014) 

Um enxerto é a causa mais importante para desenvolvimento de anticorpos, 

porém transfusões, infecções e gravidez também podem estimular a sua formação. 

Quanto mais causas atuarem em conjunto, mais forte e mais prolongado será o grau 

de sensibilização. (KUMBALA; ZHANG, 2013) 

Os testes imunológicos realizados nos candidatos a receptor de transplante 

renal incluem: 

Tipagem HLA dos receptores: Consiste na identificação dos genes do 

Sistema HLA por teste de biologia molecular: PCR (reação em cadeia da polimerase) 

e sequenciamento. (KUMBALA; ZHANG, 2013) 

Rastreamento de anticorpos (reatividade contra painel/PRA): Consiste no 

rastreamento de anticorpos anti-HLA no soro do receptor. Pode ser realizado por 

microlinfotoxicidade (o soro do receptor é introduzido num painel de células com HLA 

bem caracterizado e a lise celular é o indicador de incompatibilidade) ou citometria de 
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fluxo com uso do sistema LuminexTM (rastreio de anticorpos específicos antidoador). 

O grau de sensibilização do paciente ao grupo potencial de antígenos HLA é avaliado 

como um percentual de anticorpos reativos contra painel (PRA), que reflete o quanto 

o receptor previamente formou anticorpos para o HLA da população em geral. Níveis 

de PRA mais elevados refletem maior incompatibilidade com o grupo de doadores 

potenciais sendo, pois, um indicador de responsividade imunológica pré-transplante. 

Este painel quantifica os anticorpos presentes no soro, determina a especificidade 

destes anticorpos, por exemplo, se contra moléculas de HLA de Classe I ou II (PRA I 

ou PRA II) e deve ser atualizado no soro a cada dois ou três meses. (KUMBALA; 

ZHANG, 2013) 

Prova cruzada de HLA (crossmatch): 

Quando há disponibilização de um rim de doador falecido para transplante, os 

linfócitos do doador, o soro do receptor e complemento são incubados, com finalidade 

de investigar presença de anticorpos previamente formados, específicos para 

antígenos do doador. O ensaio utilizando-se linfócitos T do doador detecta respostas 

citotóxicas contra antígenos MHC de classe I. A positividade para este ensaio detecta 

presença de anticorpos específicos contra o doador e incompatibilidade doador-

receptor. A reação de "crossmatch" positiva, contudo, pode ser observada em 

pacientes que foram submetidos a transfusões prévias, mulheres multíparas ou 

indivíduos que já foram previamente transplantados. (TAKEMOTO et al. 2004; 

SHRESTHA, 2014) 

1.1.3 Respostas imunes e a prática clínica no transplante renal 

Imunidade inata se refere ao sistema imune natural, que envolve barreiras 

físicas, células fagocíticas e proteínas séricas como citocinas e proteínas do sistema 

complemento. Imunidade adaptativa (ou adquirida) envolve o reconhecimento de um 

antígeno, que confere especificidade antigênica a células de memória T e B, produção 

de anticorpos, secreção de citocinas, além de recrutamento de componentes do 

sistema imune inato, como ativação do sistema complemento e migração leucocitária 

para o local da inflamação. Ambos os tipos estão intimamente relacionados e exercem 

papel importante na rejeição ao enxerto e ao dano tecidual associado à rejeição. 

(KUMBALA; ZHANG, 2013) 
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Imunobiologia dos transplantes renais 

No pós-transplante, células apresentadoras de antígenos do doador e do 

receptor são ativadas no interior do enxerto e tecidos próximos. As células 

apresentadoras de antígenos são responsáveis pela ativação de linfócitos T do 

receptor. 

A ativação das células T acontece por meio de três sinais: 

Sinal 1: reconhecimento das proteínas estranhas (aloantígenos) apresentadas 

pelo MHC II expresso na superfície das células apresentadoras de antígeno do 

hospedeiro, pelos receptores TCR do linfócito T. 

Sinal 2: ação das moléculas CD80 e CD86 das células apresentadoras de 

antígenos (moléculas coestimuladoras da célula T), que se ligam ao receptor CD28 

das células T. 

Os sinais 1 e 2 ativam vias (como a da calcineurina e da cascata da proteína 

cinase ativada por mitógeno - MAP cinase) que, por sua vez, ativam fatores de 

transcrição que desencadeiam a expressão de muitas moléculas, dentre elas a 

interleucina (IL)-2, CD154 (proteína com inúmeras funções relacionadas à resposta 

imune) e CD25 (receptor da IL-2). 

Sinal 3: ligação da IL-2 ao receptor CD25, desencadeando várias rotas 

intracelulares, dentre elas a ativação da via da proteína alvo da rapamicina (mTOR) 

que participa da tradução do RNA mensageiro e induz a entrada da célula no ciclo 

celular e sua proliferação. Assim, atua como fator de crescimento para os linfócitos T 

de uma forma autócrina. (HALLORAN, 2009) 

O entendimento da imunobiologia dos transplantes é fundamental para o 

reconhecimento das etapas da resposta imune que podem ser bloqueadas ou 

minimizadas pelo uso de medicamentos. 

 

Terapia imunossupressora no transplante renal 

 

Terapia de indução 

A terapia de indução é utilizada no momento de um transplante para criar um 

ambiente de imunossupressão nas situações em que o risco de rejeição aguda for 

muito elevado. O objetivo é depletar ou modular a resposta do linfócito T no momento 

da apresentação antigênica. Está associada a um aumento no risco de complicações 

infecciosas e incidência de malignidades. Os agentes biológicos utilizados na terapia 
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de indução podem ser depletores ou não depletores de linfócitos. E ainda podem ser 

mono ou policlonais. Os anticorpos monoclonais são produzidos em laboratório a 

partir de linfócitos B gerados por camundongos, cujos sistemas imunológicos foram 

estimulados pelos antígenos de interesse. São anticorpos monoclonais humanizados, 

ou seja, adaptados ao organismo humano, cujos genes responsáveis por sua 

produção foram modificados de forma a eliminar a reação imunológica do organismo 

humano contra a proteína animal. (HALLORAN, 2009) 

Agentes depletores de linfócitos: 

Os agentes depletores têm efeitos adversos significativos, como a síndrome da 

liberação de citocinas, caracterizada por sintomas sistêmicos importantes. 

● Globulinas antitimócitos (policlonais): a mais utilizada é a timoglobulina, 

obtida a partir da imunização de coelhos com tecido linfóide humano. 

● Alentuzumabe: anticorpo monoclonal cujo alvo é a proteína CD52, que 

é amplamente distribuída nas células B e T, macrófagos, células natural killer (NK) e 

alguns granulócitos. Esta ligação deflagra importante lise de linfócitos mediada por 

anticorpos, produzindo depleção linfocitária grave cuja resolução pode levar vários 

meses. (HALLORAN, 2009) 

Agentes não depletores de linfócitos 

● Basiliximab/Daclizumab:  anticorpo monoclonal cujo alvo é o receptor da 

IL-2 (CD25) nas células T interrompendo o sinal 3 e inibindo a ativação e a proliferação 

das células T, sem causar lise celular. (HALLORAN, 2009) 

 

Terapia de manutenção inicial 

A terapia de indução é seguida pela terapia de manutenção. Excluindo gêmeos 

idênticos, todos os receptores de transplante renal recebem terapia imunossupressora 

de manutenção com diversos medicamentos, visando redução da ativação de células 

T. O regime de três medicamentos consistindo de prednisona, um antimetabólito e um 

inibidor da calcineurina é o esquema utilizado com maior frequência. Alguns centros 

de transplante utilizam inibidores da via mTOR ao invés de antimetabólitos ou 

inibidores da calcineurina. Esta estratégia terapêutica possibilita o uso de doses 

menores de cada classe de medicamentos imunossupressores, limitando os 

respectivos efeitos colaterais, ao mesmo tempo em que a imunossupressão em 

excesso aumenta o risco de complicações, como as infecções. (HALLORAN, 2009) 
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Corticosteroides: exercem sua função por meio de ligação com receptores 

existentes no citoplasma das células. Ao se ligarem, o complexo migra para núcleo, 

se acopla ao sítio regulatório do DNA, modulando a transcrição de vários genes. 

Assim, inibem a síntese de várias citocinas (IL-1, IL-2, IL-16, interferon gama e fator 

de necrose tumoral), interferindo principalmente no sinal 3 de ativação da célula T. Os 

bloqueios da IL-1 e fator de necrose tumoral inibem a diferenciação e função dos 

macrófagos. (HALLORAN, 2009) 

Inibidores da calcineurina: ciclosporina e o tacrolimo ligam-se a proteínas 

denominadas imunofilinas, formando complexo que se liga à fosfatase da calcineurina. 

Este complexo inibe a desfosforilação catalisada pela calcineurina, que é essencial 

para a transcrição de IL-2 e outras citocinas associadas à diferenciação e crescimento 

dos linfócitos T. Atualmente, o tacrolimo tem sido usado com mais frequência que a 

ciclosporina por apresentar taxas mais baixas de rejeição aguda.  Os níveis séricos da 

medicação são usados para controle e ajuste das dosagens, prevenindo toxicidade. 

Os inibidores da calcineurina podem levar à insuficiência renal aguda e crônica, bem 

como contribuir para a disfunção crônica dos enxertos. (HALLORAN, 2009)  

Antimetabólitos: antimetabólito é um tipo de fármaco com estrutura 

bioquímica similar a um metabólito necessário para reações normais, assim o inibindo 

por competição. Interfere na produção do DNA e consequentemente na divisão 

celular. Os mais utilizados são a azatioprina (seu metabólito é um análogo de purina 

que impede a síntese de DNA e inibe a proliferação rápida de células T e de linfócitos 

B) e micofenolato (micofenolato de mofetil e o micofenolato de sódio são convertidos 

em ácido micofenólico que bloqueia a síntese de purinas e inibe a proliferação de 

linfócitos). Vários estudos comprovaram que o micofenolato é mais eficaz que a 

azatioprina. (HALLORAN, 2009) 

Inibidores mTOR (sirolimo e everolimo): sirolimo é um antibiótico macrolídeo 

que inibe a via mTOR, via que participa da tradução do RNA mensageiro e induz a 

entrada da célula no ciclo celular e sua proliferação – sinal 3 de ativação da célula T. 

O sirolimo pode provocar retardo na função do enxerto e da cicatrização da incisão 

cirúrgica no pós-transplante, sendo por isso restrito seu uso como agente primário. O 

sirolimo também é usado como alternativa para o tacrolimo e a ciclosporina em casos 

de nefrotoxicidade medicamentosa. (KLAWITTER; NASHAN; CHRISTIANS, 2015) 

Belatacept: proteína que interrompe a interação da proteína CD28 expressa 

na superfície da célula T com as moléculas coestimuladoras CD80 e CD86 presentes 
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nas células apresentadoras de antígenos. Inibe, portanto, o sinal 2 de ativação da 

célula T, promovendo anergia e apoptose. (HALLORAN, 2009) 

 

A seleção do melhor esquema de imunossupressão e dose dos medicamentos 

a serem utilizados por cada paciente é decisão delicada e com ponto de equilíbrio 

tênue. Enquanto pouca imunossupressão está associada à rejeição, o excesso de 

imunossupressores está relacionado a malignidade e infecção. (BRENNAN; KOCH, 

2007) 

1.1.4 Transplante renal e infecção pelo BK poliomavírus 

Cerca de dois terços dos pacientes transplantados renais desenvolvem alguma 

infecção no primeiro ano pós-transplante. (BRENNAN; KOCH, 2007) Dentre os 

agentes mais frequentes nos primeiros seis meses, encontra-se o BKV. (KARUTHU; 

BLUMBERG, 2012) 

O termo poliomavírus tem origem grega: “poli” = muitos e “oma” = tumores, pela 

observação do desenvolvimento de neoplasias cervicais pós-inoculação do vírus em 

camundongos recém-nascidos. (DE GASCUN; CARR, 2013) Assim, foi identificado o 

primeiro poliomavírus (atualmente identificado como Mouse polyomavirus ou Mus 

musculus polyomavirus 1) em 1953. (SHARMA et al. 2016) Os poliomavírus 

apresentam franca atividade oncogênica em roedores, em virtude de, nesta espécie, 

o genoma viral se integrar ao genoma da célula hospedeira. (AMBALATHINGAL et al. 

2017) Na infecção dos roedores, antígenos virais de transcrição precoce interferem 

com as proteínas supressoras de tumor pRb e p53, favorecendo a transformação 

oncogênica celular. (WHITE; KHALILI, 2004) 

Até recentemente os poliomavírus e papilomavírus constituíam dois gêneros 

pertencentes à extinta família Papovaviridae (PApillomavirus POlyomavirus simian 

VAcuolating), em virtude de semelhanças estruturais (capsídeos não envelopados 

contendo dupla fita de DNA circular). A ausência de sequências genômicas 

homólogas entre as várias espécies de poliomavírus e papilomavírus, bem como o 

fato de apresentarem organizações genéticas muito distintas, indicaram que estes 

dois grupos provavelmente nunca compartilharam um ancestral virótico. (JOHNE et 

al. 2011; BOUVARD et al. 2012) Portanto, atualmente, há duas famílias bem 

estabelecidas: Polyomaviridae e Papillomaviridae. 
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Os últimos oito anos foram marcados por um incrível aumento no número de 

novas espécies de poliomavírus identificadas, em virtude do uso de métodos 

moleculares sofisticados e tecnologias de sequenciamento de nova geração. 

(SHARMA et al. 2016) 

Em 2010, o Polyomaviridae Study Group (PSG) pertencente à International 

Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) propôs a divisão da família dos 

poliomavírus em três gêneros: Orthopolyomavirus (espécies do tipo SV40), 

Wukipolyomavirus (espécies do tipo KI polyomavirus) e Avipolyomavirus (espécies do 

tipo Avian polyomavirus). Os dois primeiros contendo espécies encontradas em 

mamíferos, o terceiro em aves. (JOHNE et al. 2011) Esta divisão não foi bem recebida 

pelo Comitê Internacional, em virtude dos critérios utilizados para demarcação das 

espécies e delineamento dos gêneros. Em 2016 a nomenclatura foi atualizada, com 

estabelecimento de critérios para definição e criação de novas espécies. 

(POLYOMAVIRIDAE STUDY GROUP OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE ON 

TAXONOMY OF VIRUSES et al. 2016) 

Esta publicação criou regras para a nomenclatura das espécies: uma 

combinação do nome da espécie hospedeira “latinizada” e o termo polyomavirus, 

seguido de um número. Os números são consecutivos, seguindo ordem cronológica 

de descoberta/publicação do respectivo poliomavírus. A atualização renomeou, 

removeu e redefiniu espécies da família Polyomaviridae. À época da publicação, 

foram cadastradas 76 espécies de poliomavírus que infectam humanos, roedores, 

primatas antropoides, macacos, morcegos, outros mamíferos, aves e peixes. A divisão 

de gêneros também foi revista. A delineação dos gêneros se deu através da análise 

da sequência de aminoácidos do antígeno T maior do vírus. As espécies foram 

divididas em quatro gêneros, que foram nomeados com as letras gregas seguidas da 

palavra polyomavirus. Assim, os gêneros Alphapolyomavirus, Betapolyomavirus e 

Deltapolyomavirus possuem espécies que infectam apenas mamíferos. O gênero 

Gammapolyomavirus inclui as sete espécies que infectam aves. Algumas espécies 

não se adequaram aos critérios para enquadramento em nenhum dos gêneros e 

aguardam a descoberta de novas espécies para futuro agrupamento. 

(POLYOMAVIRIDAE STUDY GROUP OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE ON 

TAXONOMY OF VIRUSES et al. 2016) 

Dentre as 14 diferentes espécies de poliomavírus isoladas em humanos, três 

se destacam, no que se refere ao desenvolvimento de síndrome clínica, 
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especialmente em pacientes imunocomprometidos: Human polyomavirus 1 (BK 

polyomavirus, BKPyV), do gênero Betapolyomavirus, objeto do trabalho, que pode 

ocasionar cistite hemorrágica em receptores de transplante de células tronco 

hematopoéticas e estenose ureteral e BKVAN em indivíduos receptores de transplante 

renal. (NICKELEIT et al. 2000; MIHATSCH, 2012; VARELLA et al. 2014) Human 

polyomavirus 2 (JC polyomavirus, JCPyV) vírus neurotrópico, também pertencente 

ao gênero Betapolyomavirus. Sua infecção pode levar à destruição de 

oligodendrócitos, ocasionando leucoencefalopatia multifocal progressiva, doença 

desmielinizante fatal que afeta até 5 % da população de pacientes com Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida e Human polyomavirus 5 (Merkel cell polyomavirus, 

MCPyV) do gênero Alphapolyomavirus, relacionado ao Carcinoma de células de 

Merkel na pele. (POLYOMAVIRIDAE STUDY GROUP OF THE INTERNATIONAL 

COMMITTEE ON TAXONOMY OF VIRUSES et al. 2016) 

O Simian vírus 40 (SV40) ou Macaca mulatta polyomavirus 1, isolado em 1960 

a partir da contaminação de um lote de vacinas antipoliomielite, é o arquétipo dos 

poliomavírus, com semelhança estrutural e genética aos poliomavírus humanos. Por 

isso muitas vezes eles são denominados como vírus do tipo SV40. (DUPZYK; TSAI, 

2016) 

Os vírus SV40 são partículas não envelopadas medindo cerca de 40 a 45 nm 

de diâmetro, compostas por 72 capsômeros, unidos em simetria icosaédrica para 

formar o capsídeo de cada virion. O capsídeo envolve um genoma de DNA circular de 

dupla fita, de tamanho bastante uniforme nas diversas espécies da família. O genoma 

é dividido em três regiões funcionais denominadas de precoce, tardia e uma região de 

controle não-codificante hipervariável. (AMBALATHINGAL et al. 2017) A região 

precoce codifica duas proteínas regulatórias, não estruturais, denominadas antígenos 

T maior e t menor. Durante a replicação do DNA viral a proteína T maior forma um 

complexo que se liga ao DNA facilitando a transcrição de regiões tardias; também 

funciona como molécula reguladora, ligando-se a proteínas supressoras de tumores 

como a p53 inibindo a apoptose e pRb, p107 e p130 estimulando a progressão celular 

da fase G0 ou G1 para a fase S do ciclo celular. A proteína T maior ainda recruta 

enzimas celulares para replicação do DNA viral, visto que os poliomavírus não 

codificam DNA polimerase ou outros fatores necessários para replicação. (RINALDO; 

TYLDEN; SHARMA, 2013) A proteína t menor está envolvida em funções ainda 

incertas, na replicação viral e progressão do ciclo celular. A região tardia codifica as 
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proteínas estruturais VP1, VP2 e VP3 pertencentes ao capsídeo viral (são produzidas 

no citoplasma e depois internalizadas no núcleo) e duas proteínas não estruturais: 

VP4 e agnoproteína. A agnoproteína é responsável pela montagem do capsídeo viral 

e liberação dos virions pela célula infectada. A função da proteína VP4 ainda é motivo 

de debate. Inicialmente descrita como uma viporina, ela levaria à formação de poros 

da membrana nuclear, permitindo a liberação dos virions ao desencadear lise da 

célula hospedeira. No entanto, teve esta função questionada recentemente. 

(HENRIKSEN et al. 2016) A região de controle não codificante contém vários sítios de 

ligação para fatores regulatórios da célula hospedeira que direcionam a transcrição 

viral. (SAWINSKI; GORAL, 2015; TROFE-CLARK; SAWINSKI, 2016; 

AMBALATHINGAL et al. 2017) A proteína VP1 é responsável por cerca de 70 % do 

total de proteínas da partícula viral. Cinco moléculas de VP1 para uma molécula de 

VP2 ou VP3 são necessárias para formar cada uma das 72 unidades estáveis 

arranjadas em pentâmeros, que são os capsômeros. Estes são estabilizados por 

pontes bissulfito e pelo terminal carboxi do VP1, que invade o pentâmero vizinho. As 

proteínas VP1 são as únicas expostas na superfície externa do vírus e responsáveis 

pela adesão do vírus aos receptores da célula hospedeira, o que permite a entrada no 

vírus na célula. No centro do pentâmero, uma molécula de VP2 ou VP3 possui pontos 

de contanto com as histonas e DNA genômico. (JOHNE et al. 2011) 

Para infectar as células, a molécula VP1 viral se liga aos gangliosídeos GD1b 

e GT1b, expressos na membrana da célula hospedeira e que funcionam como 

receptores para o vírus, propiciando sua internalização por meio de endocitose 

caveolar. Cavéolas são invaginações na membrana plasmática, ricas em caveolinas, 

proteínas relacionadas à endocitose de nanopartículas. Uma vez no citossol, o vírus 

é encaminhado ao retículo endoplasmático por meio da rede de microtúbulos. A 

desintegração do capsídeo é seguida da entrada do genoma viral no núcleo da célula 

hospedeira, mediada pelas proteínas VP2 e VP3. O genoma viral permanece no 

núcleo de forma epissomal (não integrado ao genoma da célula hospedeira). A 

permanência do vírus de forma latente parece estar relacionada à codificação de 

microRNAs, que são pequenas moléculas de RNA, não codificantes, que atuam por 

meio da clivagem de um RNA mensageiro ou reprimindo a tradução, proporcionando 

assim, regulação da replicação viral. (AMBALATHINGAL et al. 2017) (Figura 1) 
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Figura 1 - Delineamento esquemático da entrada do BKV na célula hospedeira 

 

Fonte: Traduzido de Ambalathingal et al. (2017) 

 

1.1.4.1 BK poliomavírus  

O BKV foi isolado pela primeira vez em 1971, na urina de um paciente 

transplantado renal que apresentava estenose ureteral e cujas iniciais eram B. K. 

(GARDNER et al. 1971) No entanto, somente há pouco mais de 20 anos, a partir do 
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desenvolvimento de drogas imunossupressoras potentes, sua importância e influência 

tornaram-se mais destacadas. (BOHL; BRENNAN, 2007) 

O BKV apresenta quatro genótipos distintos, baseados em polimorfismos na 

região da VP1 e na região de controle não codificante, sendo o genótipo I o mais 

prevalente em todo o mundo. (PASTRANA et al. 2013) Não existe relação 

comprovada entre os diferentes genótipos e progressão da infecção, porém o 

diagnóstico pode ser dificultado em pacientes com genótipos raros, pois as técnicas 

de detecção têm sido desenvolvidas baseadas em cepas predominantes. 

(RANDHAWA et al. 2002; TROFE-CLARK; SAWINSKI, 2016) 

Cerca de 80 % a 90 % da população adulta mundial apresenta a infecção de 

forma latente. (HIRSCH; RANDHAWA; AST INFECTIOUS DISEASES COMMUNITY 

OF PRACTICE, 2013; CHON et al. 2016; DUPZYK; TSAI, 2016) A infecção primária 

pelo BKV ocorre na infância, sendo geralmente assintomática. Estudos mostram que 

cerca de 70 % das crianças já estão infectadas por volta dos 10 anos de idade. 

Especula-se que a via seja a respiratória, pela evidência de infecção pelo BKV no trato 

respiratório e amígdalas de crianças. Todavia, postulam-se outras vias como 

transfusional, transplacentária e rota fecal/oral. (AMBALATHINGAL et al. 2017) A 

propagação a outros órgãos acontece por meio da corrente sanguínea. (SHARMA et 

al. 2016) O BKV estabelece uma persistência de forma latente principalmente no trato 

urinário, incluindo as células epiteliais dos túbulos renais, revestimento urotelial do 

ureter, bexiga e uretra, embora proteínas e sequências de ácidos nucleicos do BKV 

tenham sido detectadas em tecidos prostáticos (ZAMBRANO et al. 2002), ossos, trato 

genital feminino (BOUVARD et al. 2012), cérebro (DE MATTEI et al. 1995; BOUVARD 

et al. 2012) e leucócitos. (DÖRRIES et al. 1994) 

A reativação do BKV, a partir dos sítios primários de latência, com virúria 

assintomática pode ocorrer em 5 % dos indivíduos saudáveis. (GARCES, 2010) Em 

indivíduos com depressão do sistema imunitário, como ocorre na gravidez, câncer, 

imunodeficiências adquiridas ou hereditárias, diabetes e transplantes, pode haver 

virúria e exfoliação de DC. Contudo viremia e condições patológicas, tais como a 

cistite hemorrágica, estenose ureteral e BKVAN, são raras em indivíduos não 

transplantados. (BOHL; BRENNAN, 2007) Pacientes transplantados renais são 

particularmente susceptíveis à reativação do BKV latente pelo uso de potentes 

imunossupressores, aumentando o risco de viremia e BKVAN. (NICKELEIT et al. 

1999, 2000; HIRSCH; STEIGER, 2003) 
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O BKV tem sido relacionado a várias neoplasias, incluindo neoplasias uroteliais 

e câncer da próstata. Entretanto, sua atuação como agente causal é controverso. 

Tem-se postulado a atuação dos antígenos T maior e t menor como iniciadores ou 

condutores da transformação neoplásica. Estes antígenos são capazes de inativar 

proteínas supressoras de tumores como p53 e pRb, levando à proliferação celular. 

Complexos constituídos pelo antígeno T maior e proteína p53 têm sido detectados no 

citoplasma de células tumorais prostáticas. Embora não suficiente para a 

comprovação da ação oncogênica, leva à suspeição de que a infecção pelo BKV 

possa ser um fator de risco para o desenvolvimento do câncer prostático. Ao lado 

disso, o antígeno t menor parece aumentar a ativação da cascata da proteína cinase 

ativada por mitógeno (MAP cinase), o que pode levar ao aumento da proliferação e 

transformação celulares. (AMBALATHINGAL et al. 2017)   

1.1.4.2 Resposta imune inata ao BK poliomavírus 

A ativação das células dendríticas tem papel importante na resposta imune 

protetora contra o BKV. Maior número de células no período pré-transplante está 

relacionado a um maior número de células T CD8+ vírus específico, enquanto baixo 

número de células dendríticas está associado a maior risco de BKVAN. Células NK 

também parecem ter papel no controle da infecção pelo BKV nos pacientes 

transplantados renais. O BKV produz microRNAs que suprimem a formação do ligante 

ULBP3, glicoproteína de superfície, relacionada às moléculas MHC classe I. A 

ausência deste ligante, que é reconhecido pelo receptor da célula NK, impede sua 

ação de citotoxicidade. Mediadores imunes inatos também estão arrolados na perda 

do enxerto em decorrência da BKVAN. A nefropatia está associada à inflamação renal 

e maior expressão de citocinas como IL-6, IL-8 e interferon gama, que interagem com 

receptores das células NK durante a infecção pelo BKV nas células tubulares 

proximais renais. A infecção pelo BKV também aumenta expressão de fatores de 

crescimento e marcadores de transformação epitelial-mesenquimal, promovendo 

fibrose. (AMBALATHINGAL et al. 2017) 
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1.1.4.3 Resposta imune adaptativa ao BK poliomavírus 

Resposta humoral 

A resposta imune adaptativa contra o vírus se inicia logo após a exposição aos 

antígenos. Portanto, a formação de anticorpos específicos para o BKV se inicia, em 

geral, na infância. No entanto, a presença de anticorpos BKV específicos não parece 

promover proteção contra a reativação do vírus e doenças associadas. Os anticorpos 

serviriam como agentes neutralizantes, por meio de ligação com receptores do vírus, 

restringindo nova infecção. Entretanto, mutações nestes receptores podem resultar 

em falha desta estratégia. Assim, anticorpos teriam papel mais atuante em neutralizar 

vírus circulantes, tendo pouca expressão nas formas latentes e persistentes de 

infecção. Para estas, o controle mais eficiente é através da indução de células T de 

memória antivirais. (AMBALATHINGAL et al. 2017) 

Resposta de células T 

A reconstituição de células T BKV específicas em pacientes transplantados 

renais está associada a um melhor controle da viremia e virúria, o que indica que o 

controle imune está relacionado a células T CD4+ e CD8+. Assim, o monitoramento 

das células T BKV específicas no pós-transplante pode ser uma estratégia para 

predizer o risco de reativação da infecção e mesmo da BKVAN, de forma semelhante 

à observada na infecção pelo citomegalovírus em pacientes transplantados. A 

resposta de células T ao BKV parece ser mediada predominantemente pelas células 

T CD4+. Elas parecem exercer controle direto na infecção pelo BKV pela expressão 

de citocinas pró-inflamatórias como interferon gama e fator de necrose tumoral. Essa 

expressão pode ser reduzida pelo uso de drogas imunossupressoras para prevenção 

de rejeição. (SAWINSKI; GORAL, 2015; AMBALATHINGAL et al. 2017) 

1.1.4.4 Diagnóstico da infecção pelo BK poliomavírus 

A detecção precoce de atividade viral na urina e/ou sangue é componente 

essencial na estratégia de prevenção da perda do enxerto renal por BKVAN 

(RENOULT et al. 2010), embora ainda não exista uma metodologia universalmente 

aceita para acompanhamento da infecção. (HIRSCH; SNYDMAN, 2005; ZALONA et 

al. 2013; TROFE-CLARK; SAWINSKI, 2016) 
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Para entender a relevância dos diferentes métodos de detecção de reativação 

viral, é importante compreender a patogênese da infecção pelo BKV. A replicação viral 

começa logo após o transplante e pode progredir para virúria em 35 % a 40 % dos 

pacientes em pouco mais de cinco semanas após o transplante. Viremia ocorre em 

11 % a 20 % dos pacientes, em 4 a 5 semanas após o transplante. Postula-se que a 

replicação viral se inicia na medula renal e que a infecção se estenda ao urotélio 

adjacente, alcançando o córtex renal pelos túbulos coletores. A necrose epitelial 

viabiliza a disseminação do vírus para o espaço intersticial e capilares. (MIHATSCH, 

2012) 

A reativação do BKV pode ser detectada na urina por meio de PCR para DNA-

BKV, exame citopatógico (pesquisa de DC) ou microscopia eletrônica para partículas 

virais. O antígeno T maior dos poliomavírus (SV40 T Ag) pode ser detectado em 

amostras urinárias por meio de imunocitoquímica; contudo, o sucesso desta técnica 

parece estar associado ao controle de uma série de variáveis, dentre elas a 

recuperação antigênica. Sugere-se o uso de micro-ondas por 5 min a 80ᵒ C, seguida 

de incubação overnight com o anticorpo primário em uma diluição de 1:20.000, a 4ᵒ 

C. (SINGH et al. 2006) 

Cerca de um terço dos pacientes com altos níveis de virúria ou de eliminação 

de DC desenvolvem viremia. Na ausência de qualquer intervenção podem evoluir para 

BKVAN, com risco de perda de função do enxerto de até 90 %. (HIRSCH; 

RANDHAWA; AST INFECTIOUS DISEASES COMMUNITY OF PRACTICE, 2013) 

A detecção de DNA-BKV no plasma pode ser considerada melhor indicadora 

para BKVAN, embora possa ser observada em outras condições sem a ocorrência de 

BKVAN concomitante, como em pacientes imunocomprometidos, na doença 

associada ao BKV da bexiga (cistite hemorrágica) ou em glândulas salivares 

(esclerose de glândula salivar associada ao HIV). (BOHL; BRENNAN, 2007; SINGH 

et al. 2015) É estratégia considerada a mais importante para prever a BKVAN, 

atingindo VPP superior a 90 % em cargas persistentemente elevadas de DNA-BKV. 

(VARELLA et al. 2014; SAWINSKI; GORAL, 2015) 

A detecção de DNA viral com uso da PCR quantitativa em tempo real (qPCR) 

apresenta vantagens, pois combina a metodologia da PCR convencional com um 

mecanismo de detecção e quantificação por fluorescência. Permite que os processos 

de amplificação, detecção e quantificação do DNA sejam realizados em uma única 

etapa. Este avanço oferece maior agilidade na obtenção de resultados, além de maior 
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precisão, por diminuir o risco de contaminação da amostra, visto que não necessita 

de etapa pós-processamento. A qPCR detecta o produto de amplificação “ciclo-a-

ciclo”, permitindo a quantificação da carga viral. Além dos iniciadores (primers), uma 

sonda ligada a um fluoróforo é incluída na reação e hibridiza na região alvo. A sonda 

é excitada por um laser emitido pelo aparelho, mas a fluorescência é absorvida por 

uma molécula inibidora Q (Quencher), presente na outra extremidade da sonda. 

Conforme os ciclos vão ocorrendo, se a reação for capaz de gerar produtos 

(amplicons), a polimerase alcança a sonda e a degrada, liberando a molécula inibidora 

Q e o fluoróforo, que dissipam a energia sob a forma de luz e calor. O aparelho detecta 

as emissões fluorescentes acumuladas e as toma como medida da amplificação 

(quantificação). Quanto maior for a emissão de luz pelo fluoróforo, maior terá sido a 

quantidade de produto gerado. A quantificação do DNA é baseada na comparação do 

momento em que a quantidade de luz atinge um limiar (crossing point) com uma 

curva–padrão de amplificação. (NASCIMENTO; SUAREZ; PINHAL, 2010) 

O valor de 104 cópias de vírus/mL tem sido considerado como ponto de corte 

para valor significativo para DNA-BKVp em relação à BKVAN, da mesma forma, que 

o valor de 107 cópias de vírus/mL para DNA-BKVu. (HIRSCH et al. 2002; KDIGO, 

2009) Entretanto, a comparação direta de dados entre os diferentes estudos é 

dificultada pela ausência de protocolos padronizados para a técnica de qPCR. 

Recentemente, o World Health Organization Expert Committee on Biological 

Standardization (2015), publicou uma padronização internacional para ensaios de 

qPCR para BKV, o que certamente será útil na harmonização entre os dados de 

diferentes laboratórios. (AMBALATHINGAL et al. 2017) 

Um novo método que se revela promissor para detecção de replicação ativa do 

BKV é o de mensuração de RNA mensageiro do BKV na urina. (AMBALATHINGAL et 

al. 2017) 

Outra técnica que pode ser utilizada é o exame ultraestrutural do sedimento 

urinário. Assim, partículas virais icosaédricas, medindo cerca de 40 nm de diâmetro, 

podem ser detectadas. É técnica pouco invasiva e, embora especializada, pode 

contribuir como ferramenta adicional para detecção da reativação viral. (HOWELL et 

al. 1999; SINGH et al. 2006) 

A pesquisa dos Haufen de poliomavírus (Haufen-PV) descritos por Singh e 

colaboradores (2009) tem se mostrado o novo biomarcador não invasivo que pode 

predizer a BKVAN com maior acurácia, com VPP para nefropatia superior a 95 %. O 
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teste de Haufen-PV é baseado na detecção de agregados coesos e tridimensionais 

de vírus, similares a cilindros, em amostras de urina, analisadas por exame 

ultraestrutural, preparadas pela técnica de contrastação negativa. Esta técnica 

consiste no envolvimento dos elementos por um meio eletrondenso, de forma que 

suas imagens se apresentam como num negativo, ou seja, o elemento biológico fica 

claro, mais transparente aos elétrons do que o fundo da preparação. É reservada para 

situações em que há necessidade de detalhamento de pequenas partículas em 

suspensão, como bactérias e partículas virais, visando uma representação 

tridimensional, diferente do processamento tradicional de material biológico para 

exame ultraestrutural em microscópio eletrônico de transmissão, que resulta em 

observações bidimensionais. (BARTH, 2007) Os Haufen-PV são detectados apenas 

no sedimento urinário de pacientes portadores de BKVAN. Sua quantificação está 

relacionada ao grau de lesão no parênquima renal, ou seja, possui também valor 

prognóstico no acompanhamento dos pacientes portadores de nefropatia. (SINGH et 

al. 2015; AMBALATHINGAL, 2017) 

1.1.4.5 Decoy cells 

O termo decoy cell aparece inicialmente na segunda edição do livro de Leopold 

G. Koss intitulado Diagnostic Cytology and Its Histopathological Basis (1968), onde o 

autor descreve e ilustra as alterações observadas em células epiteliais urinárias e as 

considera como de provável natureza virótica. Na segunda edição do livro (1979), no 

capítulo de citologia urinária, o autor discorre sobre as descobertas ocorridas nos 

últimos anos (1971 a 1975) relacionadas aos poliomavírus, concluindo que as DC 

presumivelmente são consequência desta infecção viral (KOSS, 1979). Na quinta 

edição do mesmo livro (2005), decoy cell aparece como termo consagrado e 

reconhecido como associado à infecção pelos poliomavírus. 

Ainda em 2005 KOSS publicou um editorial na revista Acta Cytologica 

denominado On Decoy Cells. Nele revela que na década de 1950, durante os estudos 

de citologia urinária de pacientes expostos a um potente carcinógeno de bexiga, seu 

colaborador e amigo, Andrew Ricci, citotécnico experiente e talentoso, observou 

células com núcleo grande, homogêneo, que mimetizavam células neoplásicas, mas 

que não possuíam exatamente as mesmas características. Batizou-as como decoy 

cells, em alusão aos “decoy ducks”, patos artificiais utilizados nas caçadas de patos 

selvagens. Relata neste artigo que as DC mereceram este nome, pois em sua vida 
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observou muitos erros sérios e custosos, baseados na interpretação equivocada de 

DC como células neoplásicas, especialmente nos casos sem história clínica para 

correlação. (KOSS, 2005)  

As DC são, portanto, consequência da reativação e replicação virótica nos 

reservatórios (célula epitelial tubular e urotélio) e causando efeito citopático nuclear 

característico. Em virtude das atipias que apresentam, constituem importante 

diagnóstico diferencial com carcinoma urotelial. Irregularidade no contorno associada 

a hipercromasia nuclear, bem como ausência de inclusão basofílica nuclear, 

favorecem diagnóstico de malignidade. Contudo, em casos duvidosos, a pesquisa do 

SV40 T Ag por imunocitoquímica pode ser utilizada para definição diagnóstica. 

(SULLIVAN PS, CHAN JB, LEVIN MR, RAO J, 2010) 

Decoy cells clássicas podem ser decorrentes da reativação do BKV ou JCV. 

Embora o primeiro seja mais prevalente; a definição do agente virótico não é possível 

sob o ponto de vista morfológico e imuno-citoquímico, apenas por exame molecular. 

(DRACHEMBERG et al. 2007) Contudo, adenovírus e citomegalovírus podem 

ocasionar afeito citopático semelhante. A presença de necrose e hemorragia favorece 

infecção pelo adenovírus, enquanto na infecção pelo citomegalovírus observa-se 

inclusões formação de halo completo também em células endoteliais e 

mononucleares. Nestes casos a microscopia eletrônica, imunocitoquímica e testes 

moleculares podem ser de auxílio na definição do agente virótico. (GEETHA et al. 

2012) 

A pesquisa de DC é teste que possui alto valor preditivo negativo (VPN) para 

nefropatia, próximo a 100 %, ou seja, na ausência de DC, ausência de BKVAN. No 

entanto o VPP para BKVAN está em torno de 27 %, mesmo na presença de grande 

número de DC. Contudo, o VPP pode ser aumentado para até 99 % se outros 

parâmetros são levados em consideração: fundo citológico “sujo”, presença de DC na 

vigência de disfunção do enxerto renal, persistência de descamação de DC em 

período superior a seis semanas e detecção de cilindros de DC. Este último achado 

seria considerado patognomônico para BKVAN, pois cilindros originam-se dos túbulos 

renais, desta forma sendo possível determinar sua origem (SINGH et al. 2006). 

Assim, a pesquisa de DC é importante ferramenta no rastreamento da 

reativação do BKV no trato urinário, mas não para diagnóstico de nefropatia, visto que 

as células descamadas, a princípio, podem ser provenientes de qualquer extensão do 

trato urinário. (NICKELEIT et al. 2000; MIHATSCH, 2012, SINGH et al. 2015) 
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Todos os pacientes portadores de BKVAN em atividade excretam DC na urina 

que facilmente podem ser detectadas em preparações de urina fixadas em álcool e 

coradas pela técnica segundo Papanicolaou. As alterações nucleares que 

classicamente foram observadas e descritas estão relacionadas a corpúsculos de 

inclusão viral que podem apresentar diferentes fenótipos, dependentes do estado de 

replicação viral, maturação, bem como da preservação celular. Há basicamente quatro 

tipos descritos, embora seja possível encontrar formas híbridas: tipo 1 (o mais comum) 

é caracterizado por um grande, homogêneo e amorfo corpúsculo de inclusão 

intranuclear, com aspecto em vidro-fosco e um halo de cromatina condensada; o tipo 

2 revela inclusão intranuclear granular circundada por um halo claro (citomegalovírus-

like); o tipo 3 está relacionado à DC multinucleada com cromatina granular; o tipo 4 

mostra núcleo vesiculoso, com nucléolo e cromatina grumosa. Outra característica é 

o citoplasma excêntrico, lembrando a cauda de um cometa. (SINGH et al. 2006) 

O jato intermediário da segunda urina da manhã é a amostra ideal, visto que a 

presença de células degeneradas limita o estudo da primeira urina matinal. A amostra 

deve ser enviada imediatamente ao laboratório e preparada sob a forma de esfregaço, 

ou preferencialmente, em uma citocentrífuga e corada pela técnica segundo 

Papanicolaou. Em caso de retardo do envio da amostra, esta pode ser fixada em 

álcool 50 % a 70 % em uma proporção de 1:1. (SINGH et al. 2006) 

As DC podem ser classificadas semiquantitativamente em 1+ (1 a 4 células por 

citocentrifugação), 2+ (5 a 10 células por citocentrifugação), 3+ (> 11 células por 

citocentrifugação, mas ainda representando a minoria de células do sedimento) e 4+ 

(numerosas células representando a maioria das células do sedimento). 

(DRACHENBERG, 2001) SINGH et al. (2006) considera o número de 10 DC por 

citospin (citocentrifugação) ou 5 DC/10 campos de grande aumento (CGA) em 

esfregaços, como grande número de DC. Já MIHATSCH (2012) sugere que a urina 

seja citocentrifugada e que o número de DC seja avaliado em 10 CGA. Considera que 

uma amostra com < 3 DC/10 CGA corresponderia a “virúria” insignificante; em caso 

de 3 a 10 DC/10 CGA seria recomendado investigação/controle do paciente e em caso 

de > 10 DC/10 CGA, estaria indicada pesquisa de DNA-BKV plasmática. Refere que 

o número de DC não pode determinar maior ou menor gravidade ou risco de 

desenvolvimento de BKVAN e que regras absolutas para quantificação de células não 

podem ser determinadas em virtude dos diferentes métodos de preparo da urina: da 
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mesma forma que 1 DC/10 CGA não excluiria BKVAN, 1000 DC/10 CGA não selariam 

o diagnóstico da doença. 

Decoy cells podem ainda ser facilmente identificadas em amostras de urina 

fresca, ao microscópio de contraste de fase, mostrando alterações semelhantes às 

descritas nas amostras fixadas e coradas, tais como núcleo aumentado em tamanho, 

com aspecto em vidro fosco ou vesicular, cromatina alterada, nucléolo evidente, 

presença de halo e, por vezes, vacúolos citoplasmáticos. (FOGAZZI; CANTÚ; 

SAGLIMBENI, 2001; SINGH et al. 2006, MIHASTSCH, 2012) No entanto esta técnica 

requer experiência do observador e a quantificação das células é difícil de ser 

realizada. (SINGH et al. 2006) 

1.1.4.6 Monitoramento da reativação do BK poliomavírus no transplante renal 

A estratégia mais eficiente para o diagnóstico precoce da BKVAN é o 

monitoramento regular da reativação do BKV. (SHARMA et al. 2016) O 

acompanhamento dos pacientes pode ser realizado por pesquisa do DNA-BKV no 

plasma e/ou urina, bem como por pesquisa de DC. (HIRSCH; RANDHAWA; AST 

INFECTIOUS DISEASES COMMUNITY OF PRACTICE, 2013) 

A maioria dos protocolos disponíveis concentra o monitoramento no primeiro 

ano pós-transplante, em virtude de grande parte dos casos de BKVAN acontecer até 

o segundo ano após a cirurgia. (Figura 2) Apenas 5 % dos casos de nefropatia 

ocorrem entre dois e cinco anos pós-transplante. (HIRSCH; RANDHAWA; AST 

INFECTIOUS DISEASES COMMUNITY OF PRACTICE, 2013) 

O Grupo de Trabalho de Transplantes KDIGO estabeleceu, em 2009, seu 

protocolo de monitoramento preconizando pesquisa de DNA viral apenas no plasma, 

mensalmente nos primeiros seis meses e a cada três meses até o final do primeiro 

ano de transplante. O exame também foi recomendado em caso de aumento 

inexplicável da creatinina sérica ou após tratamento de rejeição aguda. (KIDNEY 

DISEASE: IMPROVING GLOBAL OUTCOMES (KDIGO) TRANSPLANT WORK 

GROUP, 2009) Proposta semelhante foi apresentada por ALMÉRAS et al. (2011). 

Contudo, o rastreio dos pacientes em risco por meio da citologia urinária tem 

sido utilizado em diversos centros. Seu uso é preferível ao da pesquisa de DNA viral 

na urina por serem duas técnicas que utilizam mesmo tipo de material (urina), por 

apresentarem VPP para BKVAN semelhantes, pelo alto VPN da citologia urinária e 

pelo custo elevado da técnica de qPCR. Nestes centros, a positividade para DC (há 



38 

diferenças entre os critérios de positividade estabelecidos pelos diferentes autores) é 

quem direciona a seleção dos pacientes que serão submetidos à pesquisa do DNA 

viral no plasma, reduzindo custos do monitoramento. (THAMBOO et al. 2007; 

SCHAUB et al. 2010; HIRSCH; RANDHAWA; AST INFECTIOUS DISEASES 

COMMUNITY OF PRACTICE, 2013) 

 

Figura 2 – Propostas de monitoramento da reativação do BKV 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) DC= decoy cell; PCRu= PCR na urina; PCRp= PCR no plasma; 

Haufen-PV= Haufen de poliomavírus; CGA= campo de grande aumento; IS= imunossupressão 

 

O número de publicações relacionadas ao acompanhamento da infecção pelo 

BKV no Brasil é escasso, colaborando para o desconhecimento das particularidades 

desta infecção no país. Publicações nacionais mostram positividade entre 16,9 % e 

37,5 % para detecção de DC e 30,5 % e 48,5 % para detecção de DNA-BKV urinária, 

em diferentes períodos de acompanhamento dos pacientes. Diagnóstico de BKVAN 

foi realizado entre 6 % a 17 % dos pacientes transplantados renais nos mesmos 

estudos, resultando em algumas perdas de enxerto. (KROTH et al. 2012; ZALONA et 

al. 2013; RANZI et al. 2017) 
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1.1.4.7 Nefropatia associada ao BK poliomavírus 

A BKVAN foi inicialmente identificada e descrita em 1995. (PURIGHALLA et al. 

1995) Emergiu progressivamente como uma complicação grave no pós-transplante 

renal. Desenvolve-se em 2 % a 10 % dos transplantados renais, a maioria dos casos 

ocorrendo durante o primeiro ano pós-transplante, em especial no primeiro trimestre. 

Resulta em prognóstico desfavorável, com falência irreversível do enxerto em 

aproximadamente 45 % a 50 % dos pacientes afetados. (BOHL; BRENNAN, 2007; 

CIMBALUK et al. 2009) A patogênese da BKVAN é complexa e progride em estágios 

definidos: virúria → viremia → nefropatia.  

O desenvolvimento da patologia envolve a interação de múltiplos fatores de 

risco. Em particular, o uso de intensa terapia imunossupressora é o principal fator de 

risco para viremia e nefropatia. Os tipos de fármacos utilizados nas terapias de 

indução e manutenção da imunossupressão também parecem influenciar neste risco. 

Por exemplo, indução com timoglobulina e manutenção da imunossupressão com a 

combinação de tacrolimo e micofenolato de mofetila, estão associadas a um maior 

risco de BKVAN. (SHARMA et al. 2016)  

Outros fatores apresentam potencial para elevar o risco de BKVAN:  

Fatores relacionados ao doador: soropositividade para BKV, grau de 

incompatibilidade HLA (número de mismatches), rim de doador falecido. 

Fatores relacionados ao receptor: idade (criança ou adulto com maior idade), 

ausência ou baixos títulos de anticorpos específicos para o BKV, recepção de enxerto 

com incompatibilidade ABO, sexo masculino, infecção pelo citomegalovírus, diabetes 

preexistente, etnia (americano não africano). 

Fatores relacionados ao procedimento do transplante: intensidade da 

imunossupressão, função retardada do enxerto, dano isquêmico do enxerto, rejeição 

aguda prévia, infecções oportunistas, uso de stent ureteral, tempo de isquemia fria, 

retransplante após perda do enxerto por BKVAN. (HIRSCH; RANDHAWA; AST 

INFECTIOUS DISEASES COMMUNITY OF PRACTICE, 2013; TROFE-CLARK; 

SAWINSKI, 2016) 
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1.1.4.7.1 Diagnóstico da nefropatia pelo BK poliomavírus 

O diagnóstico da BKVAN deve ser confirmado através de exame 

anatomopatológico, que permanece como padrão ouro. Na vigência de biopsia 

negativa, a correlação com resultados quantitativos da qPCR no plasma e urina são 

importantes, podendo-se utilizar o critério de diagnóstico presuntivo de BKVAN pré-

clínico: “virúria” significativa (> 107 cópias/mL) ou “viremia” significativa (> 104 

cópias/mL) persistentes, estipulado em período superior a três semanas. (HIRSCH et 

al. 2005) 

O momento ideal para realização da biopsia do enxerto visando diagnóstico da 

BKVAN é controverso. A realização da biopsia no momento da detecção da 

positividade do DNA-BKV no plasma é questionável, pois numa fase inicial da doença, 

com função renal estável, existe alto risco de resultado falso-negativo, face à 

focalidade da lesão. (THAMBOO et al. 2007) Alguns centros preconizam indicação da 

biopsia somente quando a positividade plasmática é acompanhada por aumento de 

creatinina sérica ou quando altos índices de positividade persistem após redução da 

imunossupressão, visto que pacientes diagnosticados na ausência de disfunção do 

enxerto costumam evoluir bem, em comparação com os que apresentaram disfunção. 

(BRENNAN et al. 2005) De fato, não há consenso sobre as indicações clínicas para a 

biopsia que possa resultar num diagnóstico definitivo de BKVAN, sendo dependente 

da prática clínica local e recursos disponíveis. Por outro lado, há os que preferem 

utilizar o recurso da biopsia de rotina em pacientes com viremia/diagnóstico presuntivo 

de BKVAN, com a finalidade de excluir/confirmar o diagnóstico definitivo da doença, 

avaliar o grau de lesão aguda e crônica e ainda investigar outras patologias que 

possam afetar a função do enxerto e seu manejo clínico. Esta estratégia é justificada 

pelo fato dos testes de qPCR para acessar “viremia” não serem padronizados. Assim, 

a quantificação viral refletiria apenas parcialmente o dano renal. Na realidade, BKVAN 

pode estar presente em enxertos com função estável, em outros com perda da função 

sem aparente justificativa e em casos que apresentem também outras infecções. 

(NICKELEIT et al. 2017) 

A BKVAN é um processo que cursa com marcado dano tubular por proliferação 

virótica intracelular. O acúmulo de partículas virais acarreta cariomegalia, aumento do 

volume citoplasmático, corpúsculos de inclusão nucleares característicos, indicativos 

da etiologia virótica e necrose epitelial com desnudamento das membranas basais. 
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Tais alterações muitas vezes têm distribuição multifocal, podendo acometer, 

ocasionalmente, apenas a medula renal. Assim, representação adequada da amostra 

de biopsia é essencial para o diagnóstico acurado, sendo preconizados no mínimo 

dois fragmentos, preferencialmente com representação medular. (SHARMA et al. 

2016) 

A lise celular, resultante da perda da integridade das membranas nuclear e 

citoplasmática, libera virions no espaço extracelular, possibilitando a disseminação 

para células vizinhas. Ao mesmo tempo, a rotura de membranas basais em 

decorrência da necrose epitelial permite a passagem de virions e proteínas virais para 

o sangue. (DRACHENBERG et al. 1999; DRACHENBERG et al. 2005) 

Além das células tubulares e ductos coletores, as alterações degenerativas, 

lise e corpúsculos de inclusão nucleares podem ser observados na cápsula de 

Bowman (revestimento epitelial parietal) e urotélio. O dano tubular está diretamente 

relacionado ao dano parenquimatoso: dano acentuado ou de baixo grau persistente 

está associado à fibrose e atrofia tubular. (DRACHENBERG et al. 2005; NICKELEIT; 

SINGH, 2013) 

O infiltrado inflamatório estromal pode ser observado tanto no córtex como na 

medula, com intensidade variável ou mesmo ser ausente. Rejeição celular deve ser 

considerada se abundante infiltrado inflamatório mononuclear cortical e dano tubular 

com tubulite típica forem encontrados. Os fenômenos regenerativos nucleares 

epiteliais na rejeição podem ser impressionantes, levando ao diagnóstico diferencial 

obrigatório com BKVAN, especialmente nestas condições. (DRACHENBERG et al. 

2005; NICKELEIT; SINGH, 2013) 

Embora as alterações histológicas na BKVAN sejam características, elas não 

são patognomônicas, por isso outras infecções v irais devem ser consideradas no 

diagnóstico diferencial. Assim, a imuno-histoquímica para o SV40 T Ag confirma a 

infecção pelo poliomavírus, demonstrando a positividade nos núcleos das células 

epiteliais infectadas. (NICKELEIT; SINGH, 2013) 

O BKV pode ser encontrado no interior do núcleo de células epiteliais tubulares, 

ao exame ultraestrutural, como pequenas partículas arredondadas, medindo cerca de 

40 nm de diâmetro, que se dispõem isoladas, constituindo pequenos grupamentos ou 

arranjos cristaloides, circundados por cromatina, morfologicamente indistintos de 

outras espécies do mesmo gênero como, por exemplo, JC poliomavírus. Embora a 
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microscopia eletrônica seja técnica muito sensível para detecção viral, seu achado 

não é diagnóstico de nefropatia. (MISCHITELLI et al. 2008) 

O curso clínico da BKVAN dependerá de três fatores: (i) estágio da doença no 

momento do diagnóstico; (ii) grau e extensão do dano túbulo-intersticial e (iii) extensão 

de dano preexistente no enxerto (arterionefroesclerose, toxicidade medicamentosa, 

outros). (NICKELEIT; SINGH, 2013) 

Os achados histológicos previamente classificados em tipos A, B e C por 

DRACHENBERG et al. em 2001 (University of Maryland), foram revistos por outros 

grupos, contudo mantendo-se o cerne de divisão em três classes ou estágios. (Quadro 

1) Atrofia tubular e fibrose intersticial permaneceram como principais preditores de 

mau prognóstico. (SHARMA et al. 2016) A classificação em estágios possui valor 

prognóstico, visto que o risco de perda de enxerto nos pacientes com BKVAN estágio 

A é inferior a 10 %, no estágio B é de cerca de 50 % e no estágio C é superior a 80 

%. (HIRSCH; RANDHAWA; AST INFECTIOUS DISEASES COMMUNITY OF 

PRACTICE, 2013) 

A proposta de classificação da BKVAN do grupo de trabalho de Banff enfatiza 

o dano tubular, replicação viral (semiquantificação do número de células infectadas), 

fibrose e atrofia tubular para a classificação nos três estágios. Contudo, a 

reprodutibilidade desta classificação tem sido discutida por alguns autores. (SAR et 

al. 2011) MASUTANI et al. (2012) sugerem que o grau de inflamação e tubulite sejam 

incorporados aos parâmetros avaliados, visto que, em seus casos, não observaram 

correlação entre a proposta de classificação do grupo de Banff e risco de perda do 

enxerto, possivelmente pela heterogeneidade dos casos em relação aos parâmetros 

estudados, distribuídos nas três diferentes classes de BKVAN. Refere ainda que o 

percentual de células tubulares positivas para BKV não influenciou o curso clínico, em 

sua casuística. O autor sugere possíveis justificativas como a natureza focal da lesão 

em rins humanos e heterogeneidade das formas de avaliação da replicação viral, 

observada em diferentes estudos: percentual de túbulos infectados, contagem do 

número de cortes tubulares contendo efeito citopático viral, número de células 

infectadas, percentual da amostra contendo túbulos infectados. O grupo de Banff 

reagiu às críticas em relação à sua proposta, apresentando sua classificação para 

diagnóstico definitivo para BKVAN, num estudo envolvendo 192 pacientes portadores 

de BKVAN, provenientes de nove centros dos Estados Unidos e Europa. Neste 

trabalho, o grupo apresenta as definições morfológicas e correlações clínicas e contra 
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argumenta que, em seus resultados, o grau de inflamação intersticial permanece 

como critério não associado a prognóstico, diferente da fibrose. Especulam ainda se 

a inflamação não poderia ter um curso “benigno” na BKVAN, mediando cura e curso 

clínico favorável. Na apresentação da classificação, reiteram os critérios de 

adequação das condições para diagnóstico da BKVAN: dois fragmentos do enxerto 

(biopsia por agulha) incluindo medula renal e imuno-histoquímica para SV40 T Ag. 

Também estabelecem os critérios para diagnóstico de BKVAN: reação de imuno-

histoquímica positiva para SV40 T Ag no núcleo de célula epitelial tubular, 

acompanhada ou não dos típicos corpúsculos de inclusão nuclear. Assim, o critério 

de avaliação do grau de lesão pelo poliomavírus (pvl) no diagnóstico definitivo de 

BKVAN, descrito pelo grupo de trabalho de Banff (2017), se baseia na graduação 

semiquantitativa com base no percentual de túbulos com evidência morfológica de 

replicação do poliomavírus. Definem positividade tubular como um túbulo 

apresentando corpúsculo de inclusão nuclear (microscopia de campo claro) ou 

marcação por imuno-histoquímica em uma ou mais células epiteliais/corte. Orientam 

que é necessário estimar o percentual de cortes de túbulos positivos da amostra como 

um todo (todos os fragmentos), no córtex e medula, mesmo nas áreas aparentemente 

sem evidência de replicação viral, inicialmente no aumento de 10x e confirmando a 

observação nos aumentos de 20x e 40x. (NICKELEIT et al. 2017) 

Outra técnica recentemente desenvolvida é o exame ultraestrutural do 

sedimento urinário com uso da técnica de contrastação negativa. Tem sido 

considerada atualmente a forma não invasiva para diagnóstico da BKVAN, pela 

detecção dos chamados Haufen-PV, agregados coesos e tridimensionais de 

poliomavírus, livres de debris celulares ou fragmentos de membranas, achado com 

VPP para BKVAN superior a 95 %. (SINGH et al. 2015) 
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Quadro 1 - Resumo dos sistemas de graduação da BKVAN 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2018) pvl1: ≤1 % de túbulos/ductos positivos; pvl2: > 1% a 10 % de túbulos/ductos positivos; pvl3: > 10 % de túbulos/ductos positivos; 

ci0: fibrose intersticial em até 5 % da cortical; ci1: fibrose intersticial em 6 % a 25 % da cortical; ci2: fibrose intersticial em 26 % a 50% da cortical; 
ci3: fibrose intersticial em >50 % da cortical  

 

Estágio da  

BKVAN  
University of Maryland 

(DRACHENBERG et al . 2001)

American Society of Transplantation 
(HIRSCH; RANDHAWA; AST INFECTIOUS DISEASES 

COMMUNITY OF PRACTICE, 2013)

Grupo de Banff  
(NICKELEIT et al.  2017)

Estágio /Classe A

• Alterações citopáticas/

  citolíticas em poucos túbulos 

• Inflamação mínima ou ausente

• Infecção viral /efeitos citopáticos < 25 %

• Inflamação intersticial  < 10 %

• Atrofia tubular < 10 %

• Fibrose intersticial < 10 %

• pvl = 1 / ci = 0 a 1

Estágio/Classe B

• Alterações citopáticas/

  citolíticas em grupos de túbulos

  (distribuição focal ou difusa)

• Inflamação e atrofia túbulo-

  intersticial variáveis

• Infecção viral /efeitos citopáticos 11 %  a 50 %

• Inflamação intersticial (B1: 11% a 25%;

  B2: 26% a 50%; B3: >50%)

• Atrofia tubular < 50%

• Fibrose intersticial < 50 %

• pvl = 1 / ci = 2 a 3

• pvl = 2 / ci = 0 a 3

• pvl = 3 / ci = 0 a 1

Estágio /Classe C

• Raras alterações citopáticas

   virais

• Extensa fibrose, atrofia tubular

  e inflamação linfocitária

• Infecção viral /efeitos citopáticos variáveis

• Inflamação intersticial variável

• Atrofia tubular > 50%

• Fibrose intersticial > 50 %

• pvl = 3 / ci = 2 a 3
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1.1.4.7.2 Diagnóstico diferencial da nefropatia pelo BK poliomavírus 

O JC poliomavírus (JCV) também pode ser encontrado sob a forma latente nas 

células epiteliais tubulares renais, podendo originar eliminação de DC. Poucos 

estudos têm sido publicados em relação à replicação do JCV em pacientes 

transplantados. No entanto JCV tem sido identificado no tecido de biopsia renal e/ou 

urina numa variação de 3,4 % a 46 % dos pacientes transplantados renais. Virúria 

assintomática pode ser detectada independente do estado imunológico do paciente, 

mas não está aumentada nos casos de transplante renal. (DELBUE et al. 2013) 

Contudo viremia só será observada em caso de imunossupressão e parece ser muito 

rara, transitória e baixa. (DELBUE et al. 2013; BENNETT; DOLIN; BLASER, 2017)  

Apenas poucos casos de nefropatia têm sido atribuídos ao JCV, até o 

momento, com menos de 20 casos publicados na literatura de língua inglesa. 

(TROFE-CLARK; SAWINSKI, 2016) Ao contrário da BKVAN, uma vez estabelecida a 

nefropatia pelo JCV, a redução da imunossupressão tem impacto controverso no 

curso clínico. Contudo, é necessário um estado de profunda imunossupressão para 

uma replicação patológica do JCV, potencialmente ameaçadora. (DELBUE et al. 

2013) O padrão morfológico da nefropatia pelo JCV é semelhante ao da BKVAN, 

contudo as faixas de fibrose são mais evidentes (como no estágio B da BKVAN) e as 

inclusões virais mais esparsas, com chance de diagnóstico realizado apenas após a 

realização de imuno-histoquímica para o SV40 T Ag. Do ponto de vista morfológico e 

imuno-histoquímico não há como se distinguir as duas infecções, sendo necessária a 

distinção pelo estudo molecular. Embora pouco frequente, a distinção torna-se 

importante, em vista do curso clínico mais agressivo da BKVAN. (DRACHENBERG et 

al. 2007) 

Do ponto de vista prático o principal diagnóstico diferencial da BKVAN é a 

nefrite por adenovírus. (DRACHENBERG et al. 2005) O efeito citopático pode ser 

muito semelhante ao do BKV em biopsias de enxerto renal. Correlação com aspectos 

clínicos e morfológicos auxiliam no direcionamento do diagnóstico. Enquanto a 

infecção pelo adenovírus pode acometer outros órgãos e usualmente promove 

sintomas clínicos sistêmicos, como febre, falência renal aguda, hematúria 

macroscópica e diarreia, a infecção pelo poliomavírus raramente cursa com sintomas 

sistêmicos e é restrita ao rim. Morfologicamente, necrose parenquimatosa, hemorragia 

intersticial e inflamação granulomatosa são algumas características que favorecem 
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infecção por adenovírus. (STORSLEY; GIBSON, 2011) A imuno-histoquímica é 

ferramenta fundamental para definição diagnóstica, bem como a microscopia 

eletrônica, visto que o adenovírus apresenta diâmetro em torno de 70 a 110 nm, 

enquanto o poliovírus mede cerca de 40 nm de diâmetro. (NICKELEIT et al. 1999; 

STORSLEY; GIBSON, 2011) 

Alterações reacionais e regenerativas podem cursar com marcado aumento do 

volume nuclear e mimetizar efeito o citopático virótico observado na BKVAN. Tal 

achado pode ser observado em casos de grave dano tubular, como na necrose tubular 

aguda e rejeição aguda. A imuno-histoquímica com pesquisa do SV40 T Ag é técnica 

importante a ser realizada para a diferenciação entre os processos. (DRACHENBERG 

et al. 2005) 

A rejeição como diagnóstico diferencial da BKVAN no tecido renal, ocorre, 

especialmente, nos casos com intensa inflamação intersticial e tubulite. Na rejeição 

observa-se glomerulite, endarterite, necrose fibrinoide vascular ou depósitos de C4d 

nos capilares tubulares. Contudo rejeição e BKVAN podem ser diagnósticos 

superpostos. (HIRSCH; RANDHAWA; AST INFECTIOUS DISEASES COMMUNITY 

OF PRACTICE, 2013) O caso de BKVAN com lesão restrita à medula, comprovada 

por imuno-histoquímica associada à inflamação cortical com tubulite, pode ser 

classificado como rejeição mediada por células T, Banff IA ou IB (I= inflamação 

intersticial > 25 % de parênquima cortical não esclerótico; A= com focos de tubulite 

moderada; B= com focos de tubulite acentuada). (MIHATSCH, 2012) Deve-se 

observar que as áreas relativas à lesão tubulointersticial da rejeição devem estar 

claramente separadas das áreas de lesão tubular viral, identificadas pela imuno-

histoquímica para SV40 T Ag. (STORSLEY; GIBSON, 2011) 

O estudo do sedimento urinário é estratégia pouco invasiva para o diagnóstico 

diferencial entre BKVAN e rejeição. A ausência de DC desfavorece o diagnóstico de 

BKVAN. Em contrapartida, o primeiro indicador de ameaça de rejeição é o 

aparecimento de células epiteliais tubulares renais e linfócitos na urina (HUME et al. 

1963). Estudos com enfoque no monitoramento de pacientes transplantados renais, 

como o de TAFT & FLAX (1966) e BOSSEN (1970), referiram precoce exfoliação de 

células epiteliais tubulares na urina (do segundo ao quinto dia pós-transplante), em 

graus variáveis, decorrente do dano tubular relacionado ao processo de 

transplantação, ao lado de fundo citológico sujo e hemácias. Desta forma, no pós-

operatório imediato, tal achado não deve ser considerado como suspeito de rejeição. 
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Contudo, a presença de células epiteliais tubulares com atipias marcadas (fenômenos 

degenerativos e regenerativos), bem como o achado de linfócitos, está associado a 

aumento dos níveis de creatinina sérica e rejeição. Destaca-se também, favorecendo 

tal diagnóstico, o achado de cilindros, em especial os mistos, compostos por células 

epiteliais e linfócitos, reflexo da tubulite observada nas amostras de biopsia 

apresentando rejeição aguda celular, que também podem apresentar atipias epiteliais 

tubulares marcadas. (TAFT & FLAX, 1966) A valorização da presença dos linfócitos 

no sedimento urinário no diagnóstico da rejeição foi também preconizada por 

BOSSEN et al (1970). O autor refere que este diagnóstico pode ser realizado em caso 

de aumento substancial, em comparação com o perfil de amostras prévias, da 

representação de pelo menos cinco das seis características: (i) hemácias; (ii) 

linfócitos; (iii) células epiteliais tubulares; (iv) alterações nucleares em células epiteliais 

tubulares; (v) fundo citológico sujo e (vi) aglomerados celulares mistos. No entanto, a 

presença de grande quantidade de linfócitos ativados, aparecendo de forma abrupta, 

em número maior que ocasional, dispensa o achado das demais características. 

Utilizando-se os critérios descritos por BOSSEN et al (1970) resultados falso-positivos 

serão pouco usuais; em contrapartida, falso-negativos podem ser esperados nos 

casos de rejeição mediada por anticorpo, que em geral apresentam menor grau de 

inflamação túbulo-intersticial e casos de rejeição com pouca ou ausência de 

linfocitúria. SCHUMANN et al (1976) relataram experiência um pouco distinta, 

apresentando a exfoliação de células epiteliais tubulares como elemento mais 

confiável que a presença de linfócitos, no diagnóstico da rejeição aguda. Especularam 

que o aparecimento das células epiteliais precede a dos linfócitos, em virtude de a 

rejeição cursar com um precoce processo isquêmico parenquimatoso. A necrose 

epitelial tubular seria seguida de lise da membrana basal, permitindo a passagem de 

material proteináceo e linfócitos. Outro componente a ser avaliado é a presença de 

leucócitos polimorfonucleares, frequentemente observados na urina. Contudo, sua 

valorização favorecendo o diagnóstico de rejeição é controverso, visto que podem ser 

observados em amostras de pacientes com função renal estável. (CHATERJEE et al. 

2012) Seu achado poderia ser melhor aproveitado e valorizado nos casos de 

monitoramento regular; assim o acompanhamento do paciente, por meio do estudo 

contínuo do sedimento urinário, proporcionaria a detecção do momento pré-rejeição, 

ocasião da mudança do padrão citológico da urina. Outra forma de explorar o 

sedimento urinário, seria o estudo da expressão de marcadores nas células exfoliadas 
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por meio de imunocitoquímica: por exemplo, nos casos de rejeição, moléculas como 

HLA-DR, IL-2 e ICAM-1, poderão ser detectadas (CHATERJEE et al. 2012); já a 

pesquisa do SV40 T Ag poderá ser positiva nos casos de BKVAN, teste 

particularmente útil nos casos cuja presença de DC é duvidosa. (NICKELEIT; SINGH, 

2013) 

1.1.4.7.3 Tratamento da nefropatia pelo BK poliomavírus 

Há poucos estudos controlados que possam orientar as ações necessárias 

para o controle da viremia por BKV e da BKVAN nos pacientes transplantados renais. 

Redução gradual da imunossupressão guiada por monitoramento da viremia por PCR 

permanece como pilar principal do tratamento da BKVAN, embora o risco de rejeição 

seja significativo. A rejeição aguda precipitada pela redução da imunossupressão se 

apresenta como desafio diagnóstico nas biopsias subsequentes, visto que inflamação 

persistente pode ser observada em ambas as condições. A fase resolutiva da BKVAN 

é caracterizada por pequeno número de inclusões virais e pouca expressão de 

antígenos SV40 detectados pela imuno-histoquímica, dificultando a definição do 

processo patológico em curso. (AMBALATHINGAL et al. 2017) 

Atualmente não há medicações antivirais disponíveis que apresentem forte 

evidência de eficácia clínica contra o BKV. Contudo, alguns agentes têm sido 

utilizados combinados com a redução da imunossupressão, como a leflunomida: 

agente anti-inflamatório, com propriedades antivirais e imunossupressoras, sendo 

usualmente utilizado em substituição ao micofenolato, no entanto com relatos de 

importantes efeitos tóxicos. Outra droga é o cidofovir: análogo de nucleosídeo, que 

inibe a replicação viral por inibição seletiva da DNA polimerase viral. Utilizado como 

último recurso na BNVAN, em casos refratários, pois possui excreção renal e 

importante potencial nefrotóxico. O broncidofovir é uma droga nova, pró-fármaco do 

cidofovir, que tem mostrado menor incidência de nefrotoxicidade em relatos de casos. 

Outra opção seria o uso de imunoglobulina intravenosa, com atuação por atividade 

neutralizante direta (anticorpos contra BKV) ou por efeitos imunomoduladores 

indiretos. Pode ser especialmente útil em pacientes com hipogamaglobulinemia, 

podendo ajudar a prevenir rejeição do enxerto, no contexto de imunossupressão 

reduzida. (SAWINSKI; GORAL, 2015; AMBALATHINGAL et al. 2017) 
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Imunoterapia celular - O futuro 

A reativação do BKV em um ambiente de imunossupressão está relacionada à 

falência de células T reativas ao BKV em controlar a replicação viral. O uso de 

linfócitos T como terapia para restaurar a imunidade antiviral nos pacientes com 

infecção ativa é objeto de estudo de alguns grupos. Uma das etapas fundamentais é 

a definição dos epítopos imunodominantes para os antígenos do BKV, da forma como 

já foi realizado, por exemplo, com alguns herpesvírus, como o citomegalovírus e vírus 

Epstein-Barr. A transferência de células T específicas, obtidas por meio do uso de 

peptídeos virais sintéticos poderia significar um avanço na condução da BKVAN. 

(AMBALATHINGAL et al. 2017) 

 

Em vista do exposto, entende-se que os pacientes transplantados renais são 

particularmente susceptíveis à reativação do BKV e que a identificação precoce dos 

pacientes de maior risco de desenvolvimento da BKVAN é tarefa de claro benefício 

para a sobrevida do enxerto. 

Assim, reitera-se aqui a hipótese científica do estudo, de que o monitoramento 

citopatológico urinário dos pacientes transplantados renais por meio da pesquisa de 

DC é importante para o acompanhamento clínico no período pós-transplante, visando 

a detecção precoce da reativação do poliomavírus e seleção dos pacientes com maior 

risco de desenvolvimento da BKVAN. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL  

Avaliar a eficácia do monitoramento plasmático e urinário com fins de detecção 

do DNA-BKV e pesquisa urinária de decoy cells em uma coorte de pacientes 

submetidos ao transplante renal no Hospital Universitário Antonio Pedro, visando 

identificar os pacientes com maior risco de desenvolvimento da nefropatia associada 

ao BKV. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1 Investigar a presença de decoy cells em amostras de urina e DNA-BKV em 

amostras de sangue e urina do grupo de pacientes do estudo 

2.2.2 Avaliar o desempenho de técnicas complementares como microscopia 

eletrônica, microscopia de contraste de fase e imunocitoquímica por meio 

de fluorescência e peroxidase, no estudo de amostras contendo decoy 

cells 

2.2.3 Analisar as amostras de biopsia de enxerto renal realizadas no grupo de 

pacientes durante o estudo 

2.2.4 Avaliar o curso clínico dos pacientes no período do estudo, 

correlacionando-o com os resultados do monitoramento molecular e 

citológico 



51 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de coorte prospectivo, inserido em trabalho com maior 

abrangência, denominado “Diagnóstico e monitoramento das infecções virais 

prevalentes no transplante renal” aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisas/Universidade Federal Fluminense (UFF), sob o nº CAAE: 

24490913.9.0000.5243. 

3.1 PACIENTES 

Foram incluídos neste projeto todos os pacientes submetidos ao transplante 

renal no Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP) no período de março de 2014 a 

março de 2016, que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Os 

cuidados assistenciais aos pacientes foram os de rotina do Serviço de Nefrologia do 

HUAP e os exames laboratoriais complementares realizados pela rotina do Serviço 

de Patologia Clínica do HUAP. 

Informações relativas à anamnese, exame físico, resultados de exames 

laboratoriais e evolução clínica, assim como dados referentes à história prévia dos 

receptores em diálise e os dados clínicos e laboratoriais dos doadores, foram obtidos 

a partir da análise dos prontuários médicos de cada paciente. 

3.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

3.2.1 Desenho 

Foram coletadas amostras de urina quinzenais a partir da segunda semana 

pós-transplante até o terceiro mês, uma ao sexto mês e outra amostra após um ano 

de transplante, que foram submetidas a exame citopatológico urinário (pesquisa de 

DC) e qPCR para DNA-BKV. 

Amostras de sangue também foram coletadas ao final do segundo e do terceiro 

mês e submetidas a qPCR para DNA-BKV. 

Amostras de urina positivas para DC foram preparadas para análise em 

microscópio de contraste de fase, para exame ultraestrutural e imunocitoquímico. 

Foram realizadas biopsias dos enxertos em duas ocasiões: (i) tempo zero - 

realizada pelo cirurgião no polo superior do rim ainda resfriado, antes da reperfusão, 

em todos os pacientes; (ii) biopsia pós-transplante - realizada apenas nos pacientes 
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que em algum momento apresentaram disfunção clínica do enxerto, caracterizada por 

retardo na função do enxerto ou aumento inexplicável da creatinina. (Figura 3) 

As amostras de biopsia dos enxertos renais (tempo zero e pós-transplante) 

foram submetidas a exame histopatológico, sendo as amostras renais tempo zero 

analisadas e quantificadas segundo os critérios histopatológicos definidos no 

consenso do grupo de trabalho de Banff em biopsia renal pré-implantação (LIAPIS et 

al. 2017). As amostras renais pós-transplante foram analisadas segundo os critérios 

histopatológicos da classificação em categorias de Banff para amostras de enxertos 

renais, atualizados no consenso de 2015. (LOUPY et al. 2017) 

Foi realizada pesquisa do BKV por meio de imuno-histoquímica em todas as 

amostras de biopsia renal pós-transplante.  

 

Figura 3 – Desenho do estudo 

 
 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017)  DC= decoy cells; RTq-PCR= PCR em tempo real quantitativa; 

 IHQ= imuno-histoquímica 
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O segmento referente à morfologia (exame histopatológico, pesquisa de DC, 

imuno-histoquímica, imunocitoquímica, imunofluorescência e o preparo do material 

para exame ultraestrutural em microscópio eletrônico) foi realizado no Serviço de 

Anatomia Patológica do HUAP. 

O exame de microscopia com contraste de fase foi realizado no microscópio 

Primo Star (ZEISS, Alemanha), instalado no setor de Urinálise do Serviço de Patologia 

Clínica do HUAP. 

O exame ultraestrutural foi efetuado no microscópio eletrônico de transmissão 

JEM 1011 (JEOL, EUA) do Instituto de Biologia da UFF, instalado no Campus da Praia 

Vermelha. 

Os exames de biologia molecular foram realizados por profissionais com 

experiência em técnicas de extração e amplificação de DNA sob a supervisão do 

Professor Doutor Rafael Brandão Varella, no Laboratório Multiusuário de Apoio à 

Pesquisa em Nefrologia e Ciências Médicas (LAMAP) HUAP e Instituto Biomédico da 

UFF, cujos resultados foram acrescentados a este estudo. 

Os resultados de todos os testes de monitoramento e os diagnósticos das 

amostras de biopsias dos enxertos foram repassados aos prontuários dos pacientes 

à medida que foram sendo obtidos. 

3.2.2 Coleta das amostras de urina, sangue e de biopsia renal 

As amostras urinárias (segundo jato da segunda urina da manhã) foram obtidas 

em tubo coletor universal não estéril, num volume de aproximadamente 40 mL. Uma 

pequena alíquota foi reservada para extração do DNA e o restante enviado 

imediatamente ao Serviço de Anatomia Patológica do HUAP. 

Amostras de 4 mL de sangue foram coletadas em tubos BD Vacutainer (EUA) 

contendo EDTA para extração do DNA. 

Os fragmentos renais foram obtidos por meio de biopsia percutânea guiada por 

ultrassom, com uso de agulha calibre 16 G, comprimento de 10 cm e fixados em 

solução de formaldeído tamponado a 10 % para posterior processamento e preparo 

do bloco de parafina (exames histopatológico e imuno-histoquímico). 

O número de fragmentos renais obtidos por ocasião das biopsias foi 

condicionado ao estado clínico do paciente e grau de dificuldade técnica no momento 

do procedimento, tendo sido priorizado o material para exame histopatológico/imuno-

histoquímico e imunofluorescência, nesta ordem. 
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No caso de disponibilidade de tecido renal para realização da técnica de 

imunofluorescência, os fragmentos foram imediatamente enviados ao Serviço de 

Anatomia Patológica do HUAP, em solução fisiológica, para preparo do bloco 

congelado em nitrogênio líquido. 

3.2.3 Preparo das amostras urinárias para exame citopatológico convencional 

As amostras de urina enviadas ao Serviço de Anatomia Patológica do HUAP 

foram processadas conforme o protocolo a seguir: 

1. Centrifugação de alíquota de 14 mL a 1258 g por 10 min – centrífuga T 32A 

(Janetzki, Alemanha); 

2. Ressuspensão do sedimento obtido em pequena quantidade do 

sobrenadante a ser descartado, completando-se em torno de 250 µL; 

3. Transferência para os funis da citocentrífuga CT-12 (Labho, Brasil), com 

utilização do cartão de papel de filtro simples com um furo (THARMAC, 

Alemanha), entre a lâmina e o citofunil; 

4. Citocentrifugação a 227 g por 10 min, preparando-se três lâminas contendo 

uma área de concentração celular circular (cytospin) de 5 mm, referente ao 

orifício do papel de filtro; 

5. Fixação do preparado por imersão da lâmina em álcool 96 % por 5 min; 

6. Coloração pela técnica segundo Papanicolaou (LIMA et al. 2012) 

(hematoxilina: ISOFAR; orange G, eosina e light green: VETEC; ácido 

fosfotúngstico: Nuclear) e montagem com goma de Damar (VETEC, Brasil). 

Foram identificadas como DC as células que apresentaram os aspectos 

nucleares descritos por SINGH et al. (2006): núcleo grande, homogêneo e corpúsculo 

de inclusão intranuclear amorfo, com aspecto em vidro-fosco e um halo de cromatina 

condensada (inclusão do tipo 1); inclusão citomegalovírus-like, intranuclear granular 

circundada por um halo claro (inclusão do tipo 2); célula multinucleada com cromatina 

granular (inclusão do tipo 3) e núcleo vesiculoso, com cromatina grumosa 

irregularmente distribuída (inclusão do tipo 4). 

As amostras positivas foram quantificadas em 10 CGA (400 x), contíguos, na 

lâmina com maior celularidade. Amostras apresentando apenas raras células com 

alterações nucleares não suficientes para sua caracterização como DC foram 

denominadas como suspeitas, não conclusivas para DC. 
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3.2.4 Preparo das amostras urinárias para microscopia de contraste de fase 

1. Centrifugação de 14 mL urina a 560 g por 5 min - centrífuga T 32A (Janetzki, 

Alemanha); 

2. Preparo da lâmina com uma gota do sedimento entre lâmina e lamínula e 

leitura imediata no microscópio de contraste de fase. 

3.2.5 Preparo das amostras urinárias para exame imunocitoquímico 

As amostras foram preparadas conforme a técnica descrita no ítem 3.2.3, até a 

etapa da fixação (subitem 5). Foram utilizadas lâminas para microscopia previamente 

tratadas com solução de silano (Sigma/Aldrich, EUA), para garantir maior aderência 

do material à lâmina durante o processamento. A pesquisa do antígeno T maior dos 

poliomavírus (SV40 T Ag) foi realizada por meio de duas técnicas: 

A) Uso de anticorpo conjugado com peroxidase 
 
1. Hidratação: passagem das lâminas previamente preparadas e fixadas em 

álcool, em água destilada; 

2. Bloqueio da peroxidase endógena: passagem das lâminas no suporte por 

banho preenchido com 10 mL de peróxido de hidrogênio (130 volumes) 

diluído em 250 mL de metanol a 30 % por 15 minutos, lavagem em água 

destilada; 

3. Recuperação antigênica: disposição do suporte com as lâminas em cuba 

preenchida por tampão de recuperação antigênica trilogy (diluição 1:400 

em água destilada), no banho-maria à temperatura de 96 °C por 40 

minutos. Em seguida resfriamento por 20 minutos em água corrente e 

lavagem com tampão PBS; 

4. Diluição do anticorpo antiSV40 T Ag clone MRQ-4 (Cell marque, EUA), em 

solução diluidora de anticorpo (DAKO, EUA), na taxa de 1:200, enquanto 

as lâminas estão na fase de recuperação antigênica; 

5. Bloqueio de ligações inespecíficas: passagem das lâminas na solução 

bloqueadora comercial por 15 minutos; 

6. Incubação com o anticorpo primário por uma hora, após identificação da 

lâmina e ciclagem com caneta para imuno-histoquímica; 

7. Lavagem com tampão PBS; 
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8. Incubação com o anticorpo secundário por 30 minutos - reagente 1 do kit 

Novolink Max Polymer Detection System (reagente de ligação); 

9. Lavagem com tampão PBS; 

10. Incubação com o complexo enzima-polímero por 30 minutos - reagente 2 

do kit Novolink Max Polymer Detection System (reagente de marcação); 

11. Lavagem com tampão PBS; 

12. Revelação com 3,3’- Diaminobenzidina (Sigma-Aldrich, EUA) por 5 

minutos, preparado de acordo com o protocolo que acompanha o kit (50uL 

de cromógeno para cada 1mL de substrato buffer); 

13. Lavagem com água destilada; 

14. Contracoloração com hematoxilina de Harris por 1 minuto; 

15. Lavagem com água amoniacal (10 gotas de amônia para cada 250 mL de 

água destilada); 

16. Desidratação dos cortes em: a) dois banhos de álcool 95 % por 2 minutos, 

b) dois banhos de álcool absoluto por 2 minutos e c) banhos de xilol por 2 

minutos; 

17. Montagem das lâminas com goma de Damar (VETEC, Brasil) e 

etiquetagem. 

 
B) Anticorpo conjugado com isotiocianato de fluoresceína 

 
1. Duas lavagens em solução tampão fosfato-salino (PBS) pH 7,2 com 

TWEEN® 20 a 0,1 %, por 5 min cada banho; 

2. Uma lavagem em tampão PBS pH 7,2 por 5 minutos; 

3. Incubação com a solução de recuperação antigênica (TRIS citrato pH 6), a 

60 ºC por 20 minutos, em banho-maria; 

4. Incubação com tampão PBS com 3 % (vol:vol) soro de albumina bovina, 

por 20 minutos; 

5. Incubação com o anticorpo primário antiSV40 T Ag (clone MRQ-4, Cell 

Marque, EUA), na diluição de 1:200 em tampão PBS, por 1 hora; 

6. Três lavagens em tampão PBS pH 7,2 por 5 minutos cada banho; 

7. Incubação com anticorpo secundário goat anti-mouse IgG conjugado com 

fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (FITC), diluição 1:200 em tampão 

PBS, por 30 minutos; 

8. Três lavagens em tampão PBS pH 7,2 por 5 minutos cada banho; 
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9. Adição da solução de 4',6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) (Thermo Fisher 

Scientific, EUA) na diluição de 1:1.000 em tampão PBS, em volume 

suficiente para cobrir a amostra e incubação por 2 minutos, protegida da 

luz, em temperatura ambiente; 

10. Lavagem em tampão PBS para remoção do excesso de DAPI; 

11. Montagem com uso do meio aquoso de montagem (DAKO, EUA). 

3.2.6 Preparo das amostras urinárias para exame ultraestrutural 

O restante do sedimento da urina preparado para exame ao microscópio de 

contraste de fase (item 3.2.4), foi fixado em solução de glutaraldeído 5 % (KOCH, 

EUA) diluído em tampão cacodilato 0,2 M (KOCH, EUA), na proporção de 1:1 (1 mL 

de sedimento urinário:1 mL de fixador) por 2 horas. 

Em seguida o material foi centrifugado, por 10 min a 315 g - Centrífuga T 32A 

(Janetzki, Alemanha). O pellet obtido seguiu o seguinte processamento: 

1. Lavagens (5 min cada banho) com tampão cacodilato 0,1 M acrescido de 

sacarose 2 M; 

2. Pós-fixação em tetróxido de ósmio 1 % (KOCH, EUA) em tampão 

cacodilato 0,1 M; 

3. Lavagens (5 min cada banho) com tampão cacodilato 0,1 M acrescido de 

sacarose 2 M; 

4. Desidratação em série crescente de acetona a 30 %, 40 %, 50 %, 70 %, 90 

% e 100 % (2 vezes); 

5. Infiltração em mistura de acetona absoluta (100 %) com resina araldite 

(KOCH, EUA), nas proporções acetona:resina – 2:1, 1:1, 1:2, por 1 h cada 

banho e resina pura overnight; 

6. Inclusão do pellet em resina araldite e polimerização à temperatura de 

60 °C, por 24 horas; 

7. A partir do bloco de resina foram feitos cortes semifinos (para localização e 

observação da morfologia das células) com espessura de 0,5 micrômetros, 

em lâminas histopatológicas que foram coradas com azul de toluidina a 1 

% (Proquímios, Brasil) e montadas com goma de Damar (VETEC, Brasil). 

8. Os cortes ultrafinos com espessura de 70 nanômetros dispostos em grades 

foram contrastados com acetato de uranila 5 % (Merck Darmstadt, 
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Alemanha) por 30 minutos e citrato de chumbo (Merck Darmstadt, 

Alemanha) por 4 minutos. 

3.2.7 Preparo das amostras de biopsia renal para exame histopatológico 

As amostras de biopsia renal (tempo zero e pós-transplante) recebidas em 

solução de formaldeído a 10 % foram envoltas em papel de filtro, colocadas em 

cassetes identificados e processadas manualmente segundo as etapas a seguir: 

1. Três banhos de álcool absoluto por 10 min; 

2. Dois banhos de xilol por 10 min; 

3. Dois banhos de parafina à temperatura entre 55 °C a 58 °C por 20 min; 

4. Inclusão em parafina e confecção do bloco; 

5. Confecção de dez lâminas histopatológicas contendo cortes seriados de 

três μm de espessura; 

6. Coloração e montagem com goma de Damar (VETEC, Brasil). 

Nove lâminas histopatológicas foram submetidas à sequência de colorações: 

(NETO, 2012) 

1. Hematoxilina-eosina: hematoxilina (ISOFAR, Brasil), eosina (VETEC, 

Brasil),  

2. Ácido periódico reativo de Schiff (PAS): ácido periódico e fucsina básica 

(Proquímios, Brasil); 

3. Prata metenamina (PASM): ácido periódico (Proquímios, Brasil), nitrato de 

prata (VETEC, Brasil), hexametilenotetramina (ISOFAR, Brasil), tetraborato 

de sódio e cloreto de ouro (Nuclear, Brasil); 

4. Tricrômico de Masson: hematoxilina (ISOFAR, Brasil), ácido pícrico e ácido 

fosfotúngstico (Nuclear, Brasil), azul de anilina e fucsina ácida (Proquímios, 

Brasil), light green (VETEC, Brasil) 

5. Hematoxilina-eosina; 

6. PAS; 

7. Fucsina resorcina de Weigert: fucsina ácida e fuscina básica (Proquímios), 

resorcina (VETEC, Brasil), ácido pícrico e cloreto férrico (Nuclear, Brasil), 

hematoxilina (ISOFAR. Brasil); 

8. Tricrômico de Masson; 

9. Hematoxilina-eosina. 
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A décima lâmina foi reservada para uso em caso de necessidade de repetição 

de alguma coloração. 

3.2.8 Preparo das amostras de biopsia renal para exame imuno-histoquímico 

Reações de imuno-histoquímica foram realizadas apenas nas amostras de 

biopsia pós-transplante. Para cada caso foram obtidos cortes histológicos do bloco de 

parafina com 5 μm de espessura, colocados em lâminas para microscopia 

previamente tratadas com solução de silano (Sigma/Aldrich, EUA), para garantir maior 

aderência do material à lâmina durante o processamento descrito a seguir. Os 

anticorpos utilizados encontram-se na Quadro 2. 

1. Desparafinizacão: colocação das lâminas com os cortes na estufa à 

temperatura de 37 ºC durante aproximadamente 14 a 16 h. Posteriormente 

à temperatura entre 55 a 60 °C por 10 min e imersas em xilol por 10 a 15 

min, ainda na estufa. Passagem das lâminas em xilol em temperatura 

ambiente em três banhos de 10 min cada; 

2. Hidratação: passagem por banhos de álcool 99 % (dois banhos), álcool a 

90 % (um banho) e água destilada (um banho), por 5 min cada banho, em 

temperatura ambiente; 

3. Bloqueio da peroxidase endógena: banhos em solução 1/10 de peróxido de 

hidrogênio (30 %) em metanol (70 %), por 20 min, em temperatura 

ambiente. Em seguida lavagem em água destilada e tampão TBS-T; 

4. Recuperação antigênica: realizada em banho-maria, com metade da cuba 

do banho contendo água destilada; restante da cuba com a solução de 

recuperação (TRIS citrato pH 6). Aquecimento à temperatura de 96 ºC em 

banho-maria. Colocação das laminas nas cubas e do banho-maria por 45 

min. Retirada da cuba plástica contendo as lâminas para esfriamento em 

temperatura ambiente por cerca de 20 a 30 min; 

5. Inibição de ligações inespecíficas: incubação com solução de soro de 

albumina bovina e leite desnatado por 15 min; 

6. Incubação com anticorpo primário (Quadro 2) em câmara úmida: tempo de 

incubação: 30 a 60 min à temperatura de 37 ºC ou por 18 h a 4 °C. Em 

seguida lavagens em tampão TBS-T; 
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7. Aplicação do sistema de amplificação HiDef Amplifier (Cell Marque, EUA) 

e incubação por 10 min em temperatura ambiente. Em seguida três 

lavagens em solução tampão TBS-T; 

8. Aplicação do polímero HiDef Alk-Phos Polymer (Cell Marque, EUA) e 

incubação por 10 min em temperatura ambiente. Em seguida três lavagens 

em tampão TBS-T; 

9. Revelação com 3,3’- Diaminobenzidina (Sigma-Aldrich, EUA) por 5 

minutos, preparado de acordo com o protocolo que acompanha o kit (50uL 

de cromógeno para cada 1 mL de substrato buffer). Em seguida lavagens 

em água destilada; 

10. Contracoloração com Hematoxilina de Harris (Merck Darmstadt, 

Alemanha): durante 30 s a 2 min. Em seguida lavagem com água destilada, 

deixando azular em água amoniacal a 0,5 % e lavagem em água destilada 

(três banhos); 

11. Desidratação dos cortes: passagem em álcool a 90 % (dois banhos de 1 a 

2 min) e álcool a 99 % (dois banhos de 1 a 2 min); 

12. Montagem com lamínula: passagem em xilol (três banhos de 1 a 2 min, 

cada), retirada do excesso e montagem com goma de Damar (VETEC, 

Brasil). 

 

Quadro 2 – Anticorpos primários utilizados nas biopsias pós-transplante (imuno-histoquímica) 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) 

 

3.2.9 Preparo das amostras de biopsia renal para exame por 

imunofluorescência 

A técnica de imunofluorescência direta foi realizada nas amostras de biopsia 

pós-transplante recebidas em solução fisiológica, segundo o protocolo a seguir: 

1. Inclusão imediata dos fragmentos em meio de inclusão para congelamento 

(Killik – OCT/ EP-51-20081); 

2. Confecção do bloco com congelamento em nitrogênio líquido; 

Anticorpo Clone Marca Diluição Função (marcação)

Anti-SV40 MRQ-4 Cell Marque 1:200 Nuclear: antígeno T maior (T Ag) dos poliomavírus

Anti-C4d Policlonal Cell Marque 1:100
Endotelial (capilares peritubulares): rejeição aguda 

mediada por anticorpo
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3. Realização de cortes histológicos com 5 µm de espessura, no criostato CM 

1800 (Leica, Alemanha); 

4. Incubação com os anticorpos de rotina por 60 minutos (Quadro 3); 

5. Lavagens com tampão PBS (três banhos de 5 minutos); 

6. Montagem com uso do meio aquoso de montagem (DAKO, EUA). 

 

Quadro 3- Anticorpos utilizados nas biopsias pós-transplante (imunofluorescência direta) 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) 

 

3.2.10 Preparo das amostras de sangue e urina para exame molecular 

As amostras de sangue foram centrifugadas a 720 g por 10 minutos, em 

centrífuga refrigerada Eppendorf 5804R (Alemanha), para obtenção de 1mL de 

plasma/amostra que foram acondicionados em tubos criogênicos e armazenados em 

freezer à temperatura de -80 °C. Para extração do DNA foram utilizados 200 µL do 

material previamente congelado. 

As amostras de urina foram centrifugadas a 1620 g por 10 min. O sedimento 

obtido foi ressuspenso em pequena quantidade do sobrenadante a ser descartado, 

completando-se em torno de 250 µL de material, que foi armazenado para posterior 

extração do DNA. 

Extração do DNA das amostras de urina e plasma 
 
O método de extração de DNA das amostras de urina seguiu o protocolo de 

extração do Kit Wizard® GenomiDCNA Purification (Promega, EUA), que consta de 

quatro etapas: 

• Lise celular e nuclear (uma etapa para hemácias e outra para leucócitos); 

Anticorpos de coelho conjugados com 

Isotiocianato de Fluoresceína (FITC)
Clone Marca Diluição

Anti-IgG humana Policlonal Dako 1:30

Anti-IgA humana Policlonal Diagnostic BioSystems 1:20

Anti-IgM humana Policlonal Dako 1:20

Anti-C1q humana Policlonal Diagnostic BioSystems 1:20

Anti-C3c humana Policlonal Diagnostic BioSystems 1:20

Anti-cadeia leve kappa humana Policlonal Diagnostic BioSystems 1:20

Anti-cadeia leve lambda humana Policlonal Diagnostic BioSystems 1:20

Anti-Fibrinogênio humano Policlonal Dako 1:20
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• Remoção das proteínas por meio de precipitação (o DNA com alto peso 

molecular se mantém na solução); 

• Concentração do DNA; 

• Precipitação do DNA com uso de isopropanolol. 

Para amostras de plasma foi utilizado protocolo do Kit Purelink® DNA Minikit 

(Life Technologies, EUA), que consta das seguintes etapas: 

• Lise celular e nuclear; 

• Ligação do DNA a uma coluna de resina; 

• Lavagem do DNA para eliminação das proteínas e sais; 

• Liberação e estabilização do DNA para estocagem; 

O DNA extraído das amostras foi armazenado à temperatura de -80 oC. 

 
Reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR) 
 
A quantificação da carga viral do BKV foi realizada com uso do sistema 

TaqMan, no equipamento Step One Plus (Applied Biosystems), utilizando-se os 

oligonucleotídeos VPf, VPr e a sonda TaqMan BKV baseados na região VP1, 

utilizando o TaqMan Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems). (Leung; et al.; 

2002) 

3.3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados das análises dos dados clínicos dos doadores e receptores foram 

expressos em percentual ou média ± desvio padrão (DP). 

Os resultados da PCR na urina ou sangue e a pesquisa de DC foram expressos 

como positivo e negativo, independentemente do valor observado, para fins de 

checagem com as informações referentes às características clínicas dos doadores e 

receptores. 

A associação entre as características clínicas (doadores e receptores) e a 

positividade nas diferentes estratégias de investigação da reativação viral foi 

analisada pelos métodos exatos de análise bivariada teste qui-quadrado de Pearson 

e teste exato de Fisher. 

O nível de significância α=0,05 foi utilizado para identificação dos resultados 

significativos (valor de p<0,05). 

A versão 18 do software PASW (SPSS) foi utilizada como suporte estatístico 

para análise dos dados. 
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4 RESULTADOS 

No período do estudo foram realizados 32 transplantes renais no HUAP, todos 

provenientes de doador falecido. Vinte e nove pacientes assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido e participaram do trabalho. As características dos 

doadores, obtidas do “Formulário II” fornecido pelo Sistema Nacional de Transplantes 

(Informações sobre o doador), disponível no prontuário médico de cada paciente, 

encontram-se na Tabela 1. As características dos receptores, extraídas do prontuário 

médico (ficha de identificação), encontram-se na Tabela 2. 

 

Tabela 1 - Características dos doadores (n = 29) 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) M= média; DP = desvio padrão;  

AVE= acidente vascular encefálico;  
  

Idade (anos) M ± DP 44,3 ± 14,5

Sexo: n (%)

Masculino 15 (51,7)

Feminino 14 (48,3)

Cor da pele: n (%)

Branca 19 (65,5)

Negra 6 (20,7)

Parda 4 (13,8)

Tipo de doador: n (%)

Doador falecido 29 (100,0)

Critério: n (%)

Ideal 25 (86,2)

Expandido 4 (13,8)

Causa mortis: n (%)

Traumatismo cranioencefálico 8 (27,6)

Hemorragia subaracnoidea 6 (20,7)

AVE hemorrágico 5 (17,2)

AVE isquêmico 4 (13,8)

Desconhecida 2 (6,9)

Aneurisma 1 (3,4)

Anoxia 1 (3,4)

Meningite bacteriana 1 (3,4)

Outro 1 (3,4)

Creatinina de saída (mg/dL): M ± DP 1,0 ± 0,3
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Tabela 2 - Características dos receptores (n = 29) 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) M= média; DP = desvio padrão; 

HLA= antígeno leucocitário humano; PRA= anticorpos reativos contra painel 

 

Os procedimentos cirúrgicos realizados no período pós-transplante recente (até 

dois meses após o procedimento) em nove pacientes foram: correção de fístula 

urinária, angioplastia de artéria do enxerto, drenagem de hematoma perirrenal, 

Idade ao transplante (anos) M ± DP 46,4 ± 8,8

Sexo: n (%)

Masculino 14 (48,3)

Feminino 15 (51,7)

Cor da pele: n (%)

Branca 12 (41,4)

Negra 3 (10,3)

Parda 14 (48,3)

Doença primária renal: n (%)

Hipertensão 8 (27,6)

Doença renal policística do adulto 7 (24,1)

Desconhecida 6 (20,7)

Diabetes mellitus 3 (10,3)

Glomerulonefrite 3 (10,3)

Lupus eritematoso 1 (3,4)

Outra 1 (3,4)

Retransplante:  n (%)

Não 23 (79,3)

Sim 6 (20,7)

Transfusão pré-transplante: n (%)

Não 19 (65,5)

Sim 10 (34,5)

Número de incompatibilidades (mismatches) : M ± DP

HLA A/B 2,9 ± 1,1

HLA DR 0,9 ± 0,7

Indução da imunossupressão: n (%)

Timoglobulina 16 (55,2)

Basiliximab 13 (44,8)

Tempo em diálise pré-transplante (anos) M ± DP 4,3 ± 2,4

Tempo de isquemia fria (minutos) M ± DP 1087,0 ± 315,9

Retardo na função do enxerto: n (%)

Não 16 (55,2)

Sim 13 (44,8)

Tempo de internação pós-transplante (dias) M ± DP 23,6 ± 13,4

Procedimento cirúrgico no pós-transplante: n (%)

Não 20 (69,0)

Sim 9 (31,0)

PRA I: n (%)

Negativo 21 (72,4)

Positivo <50% 5 (17,2)

Positivo >50% 3 (10,3)

PRA II: n (%)

Negativo 23 (79,3)

Positivo <50% 5 (17,2)

Positivo >50% 1 (3,4)
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deiscência de anastomose ureteral, deiscência de ferida operatória, 

ureterovesicorrafia (dois pacientes) e enxertectomias (dois pacientes). 

Foram utilizadas três estratégias de monitoramento da reativação do BKV. 

 

Estratégia I: Pesquisa de DNA-BKVu - análise dos resultados 

Das 232 possíveis amostras de urina para realização da técnica de PCR (oito 

tempos em 29 pacientes) foram obtidas 77 amostras (33 %) referentes a 19 pacientes 

(66 %). Os dez pacientes que não apresentaram resultados desta técnica de 

monitoramento foram: quatro por não apresentarem enxerto funcionante e seis por 

impossibilidades técnicas diversas. 

A pesquisa de DNA-BKVu foi positiva em 16 pacientes (n= 19; 84 %). A 

positividade apresentou-se dentro dos três primeiros meses pós-transplante em 13 

dos 16 pacientes (81 %) e em nove pacientes (56 %) já no 1º mês pós-transplante. 

Nove dos 16 pacientes positivos (56 %) apresentaram valor de DNA 

considerado clinicamente relevante para BKVAN - acima do valor de corte de 107 

cópias/mL (HIRSCH et al. 2002; KDIGO, 2009), em pelo menos uma amostra de urina. 

Contudo, somente o paciente 25, com carga viral relevante já no primeiro mês do 

seguimento, desenvolveu BKVAN, diagnosticada ao final de 12 meses pós-

transplante. (Tabela 3) 

 

Tabela 3 - Positividade para DNA-BKV urinária ao longo do estudo (cópias/mL) 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) * = teste não realizado 

Nº do caso Mês 1 Mês 1 Mês 2  Mês 2  Mês 3  Mês 3  Mês 6 Mês 12

1 neg neg neg neg neg neg *

2 neg neg neg neg neg neg

3 neg neg neg neg neg neg *

4 neg * * *

5 neg neg * *

6 neg neg * *

7 * * * * *

8 * * * *

11 sem urina * * * *

12 sem urina * * * *

14 sem urina * * * *

16 sem urina * * * * * *

17 sem urina * * * * * *

20 sem urina * * * * * *

22 * * * * * * *

25 * * * * * * *
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A distribuição dos resultados da pesquisa de DNA-BKVu (positividade versus 

negatividade) em relação às características clínico-laboratoriais dos receptores 

encontra-se na Tabela 4. 

A análise bivariada não evidenciou associação estatisticamente significativa 

entre tais características dos receptores e os casos com positividade para DNA-BKVu 

(p>0,05). 

 

Tabela 4 - Características dos receptores e pesquisa DNA-BKV urinária  

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) DNA-BKVu= DNA do BKV urinária; M= média; DP= desvio padrão;  

HLA= antígeno leucocitário humano; PRA: anticorpos reativos contra painel 

Total
DNA-BKVu 

positivos

DNA-BKVu 

negativos

Número de pacientes (%) 19 (100,0) 16 (84,2) 3 (15,8)

Idade ao transplante (anos) M ± DP 46,4 ± 9,0 46,3 ± 9,3 47,0 ± 8,9

Sexo: n (%)

Masculino 11 (57,9) 10 (62,5) 1 (33,3)

Feminino 8 (42,1) 6 (37,5) 2 (66,7)

Cor da pele: n (%)

Branca 10 (52,6) 8 (50,0) 2 (66,7)

Negra 1 (5,3) 0 (0,0) 1 (33,3)

Parda 8 (42,1) 8 (50,0) 0(0,0)

Doença primária renal: n (%)

Hipertensão 6 (31,6) 5 (31,3) 1 (33,3)

Doença renal policística do adulto  5 (26,3) 5 (31,3) 0 (0,0)

Desconhecida 4 (21,1) 3 (18,8) 1 (33,3)

Diabetes mellitus 1 (5,3) 0 (0,0) 1 (33,3)

Glomerulonefrite 3 (15,8) 3 (18,8) 0 (0,0)

Lupus eritematoso 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

Retransplante n (%) 6 (31,6) 5 (31,3) 1 (33,3)

Transfusão pré-transplante n (%) 9 (47,4) 7 (43,8) 2 (66,7)

Número de incompatibilidades (mismatches):  M ± DP 

HLA A/B 3,4 ± 0,6 3,4 ± 0,6 3,3 ± 0,6

HLA DR 0,8 ± 0,7 0,8 ± 0,8 1,0 ± 0,0

Indução da imunossupressão: n (%)

Timoglobulina 10 (52,6) 8 (50,0) 2 (66,7)

Basiliximab 9 (47,4) 8 (50,0) 1 (33,3)

Tempo de diálise pré-transplante (anos) M ± DP 4,5 ± 2,7 4,6 ± 2,9 3,5 ± 0,7

Tempo de isquemia fria (minutos) M ± DP 1058,4 ± 316,7 1075,9 ± 324,2 965,0 ± 314,8

Retardo na função do enxerto n (%) 8 (42,1) 6 (37,5) 2 (66,7)

Tempo de internação pós-transplante (dias) M ± DP 19,7 ± 9,2 19,6 ± 9,5 20,3 ± 9,0

Procedimento cirúrgico no pós-transplante n (%) 6 (31,6) 6 (37,5) 0 (0,0)

PRA I: n (%)

Negativo 15 (78,9) 13 (81,3) 2 (66,7)

Positivo <50% 4 (21,1) 3 (18,8) 1 (33,3)

Positivo >50% 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

PRA II: n (%)

Negativo 16 (84,2) 14 (87,5) 2 (66,7)

Positivo <50% 3 (15,8) 2 (12,5) 1 (33,3)

Positivo >50% 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

Critério de Doador: n (%)

Ideal 15 (78,9) 13 (81,3) 2 (66,7)

Expandido 4 (21,1) 3 (18,8) 1 (33,3)
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A pesquisa de DNA-BKVu como estratégia de monitoramento da reativação do 

BKV apresentou sensibilidade de 100 %, especificidade de 17 %, VPP de 6 % e VPN 

de 100 %, em relação à BKVAN. (Tabela 5) 

 

Tabela 5– Síntese dos dados para verificação da qualidade do teste DNA-BKVu 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) BKVAN= nefropatia associada ao BKV; DNA-BKVu= DNA-BKV urinário 

 

Estratégia II: Pesquisa de DC - análise dos resultados  

Do mesmo universo de 232 amostras urinárias, já mencionado na estratégia I, 

foram obtidas 142 amostras para a pesquisa de DC (61 %) referentes a 25 pacientes 

(86 %). Em quatro pacientes não foi possível obtenção de urina para o exame, por 

não funcionamento do enxerto. 

Seis pacientes (n= 25, 24 %) apresentaram eliminação de DC. Cinco dos seis 

pacientes (83 %) apresentaram positividade para DNA-BKV urinária. A estratégia 

molecular não foi realizada na urina do sexto paciente. 

Ao longo do estudo foi possível observar os diferentes tipos morfológicos 

descritos por SINGH et al. (2006). (Figura 4) 

 
  

Casos BKVAN + Casos BKVAN -  Total

DNA-BKVu + 1 15 16

DNA-BKVu - 0 3 3

Total 1 18 19
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Figura 4 - Decoy cells: tipos morfológicos de inclusão nuclear 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) Papanicolaou. Aumento original 1000x 

A) Em “vidro fosco”. B) Citomegalovírus-like. C) Célula multinucleada. D) Cromatina grumosa.  

 

A distribuição dos resultados da pesquisa de DC (positividade versus 

negatividade) em relação às características clínico-laboratoriais dos receptores 

encontra-se na Tabela 6. 

Realizada análise bivariada, o único parâmetro que se associou à positividade 

para DC foi a presença de transfusão de sangue anterior ao transplante (χ2= 7,677; 

g.l.=1; valor-p=0,012), com grau de associação moderado (V=0,554; valor-p=0,012). 

Neste estudo, a probabilidade de eliminação de DC por paciente com transfusão 

sanguínea prévia foi de 55,6 % e risco de eliminação de DC 18,75 vezes maior que 

nos indivíduos não previamente transfundidos (I.C. RC; 95 %) = [1,678; 209,547]. 

Dos seis pacientes que eliminaram DC, quatro (67 %) revelaram a primeira 

amostra urinária positiva dentro dos três primeiros meses pós-transplante. O quinto 

paciente apresentou células suspeitas, não conclusivas para DC, na amostra coletada 

ao final do terceiro mês, notando-se positividade plena para DC na coleta do sexto 
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mês. O sexto paciente apresentou DC ao final de 12 meses de transplante. (Quadro 

4) 

 

Tabela 6 - Características dos receptores e pesquisa de decoy cells 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017)  DNA-BKVu = DNA do BKV urinária; M= média; DP= desvio padrão;  

HLA= antígeno leucocitário humano; PRA: anticorpos reativos contra painel 
 * p= 0,012 

 

 

 

  

Total
DC 

positivos

DC 

negativos

Número de pacientes (%) 25 (100,0) 6 (24,0) 19 (76,0)

Idade ao transplante (anos) M ± DP 45,7 ± 8,4 49,2 ± 9,8 44,6 ± 7,9

Sexo: n (%)

Masculino 14 (56,0) 3 (50,0) 11 (57,9)

Feminino 11 (44,0) 3 (50,0) 8 (42,1)

Cor da pele: n (%)

Branca 11 (44,0) 4 (66,7) 7 (36,8)

Negra 2 (8,0) 0 (0,0) 2 (10,5)

Parda 12 (48,0) 2 (33,3) 10 (52,6)

Doença primária renal: n (%)

Hipertensão 7 (28,0) 3 (50,0) 4 (21,1)

Doença renal policística do adulto 6 (24,0) 2 (33,3) 4 (21,1)

Desconhecida 6 (24,0) 1 (16,7) 5 (26,3)

Diabetes mellitus 2 (8,0) 0 (0,0) 2 (10,5)

Glomerulonefrite 3 (12,0) 0 (0,0) 3 (15,8)

Lupus eritematoso 1 (4,0) 0 (0,0) 1 (5,3)

Retransplante n (%) 6 (24,0) 2 (33,3) 4 (21,1)

Transfusão pré-transplante n (%) 9 (36,0) 5 (83,3) * 4 (21,1)

Número de incompatibilidades (mismatches):  M ± DP

HLA A/B 3,1 ± 1,0 3,7 ± 0,5 3,0 ± 1,1

HLA DR 0,8 ± 0,7 0,5 ± 0,6 1,0 ± 0,7

Indução da imunossupressão: n (%)

Timoglobulina 13 (52,0) 3 (50,0) 10 (52,6)

Basiliximab 12 (48,0) 3 (50,0) 9 (47,4)

Tempo em diálise pré-transplante (anos) M ± DP 4,2 ± 2,6 5,2 ± 3,1 3,9 ± 2,4

Tempo de isquemia fria (minutos) M ± DP 1058,0 ± 305,6 1025,5 ± 187,4 1068,3 ± 338,1

Retardo na função do enxerto n (%) 9 (36,0) 2 (33,3) 7 (36,8)

Tempo de internação pós-transplante (dias) M ± DP 20,7 ± 9,7 16,2 ± 7,8 22,2 ± 9,9

Procedimento cirúrgico no pós-transplante n (%)  7 (28,0) 1 (16,7) 6 (31,6)

PRA I: n (%)

Negativo 20 (80,0) 5 (83,3) 15 (78,9)

Positivo <50% 4 16,0) 1 (16,7) 3 (15,8)

Positivo >50% 1 (4,0) 0 (0,0) 1 (5,3)

PRA II: n (%)

Negativo 22 (88,0) 5 (83,3) 17 (89,5)

Positivo <50% 3 (12,0) 1 (16,7) 2 (10,5)

Positivo >50% 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

Critério de Doador: n (%)

Ideal 21 (84,0) 5 (83,3) 16 (84,2)

Expandido 4 (16,0) 1 (16,7) 3 (15,8)
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Quadro 4 - Positividade para decoy cell ao longo do estudo 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017)    Neg= negativo; X= positivo; * = teste não realizado 

 
Revisando-se os prontuários dos seis pacientes com eliminação de DC, 

observou-se que todos apresentaram algum evento clínico anterior ou simultâneo ao 

início da eliminação. (Tabela 7) 

 

Tabela 7 - Evento clínico pré-eliminação de decoy cells 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017)   DC= decoy cells; ; pp65= antigenemia para citomegalovírus; 

CMV= citomegalovírus; RAMCT= rejeição aguda mediada por células T 

 

Cinco dos seis pacientes com eliminação de DC apresentaram amostras com 

número de células clinicamente significativo para BKVAN, considerando como ponto 

de corte o valor de > 10 DC/ 10 CGA. (MIHATSCH, 2012) 

Dois dos seis pacientes apresentaram eliminação sustentada de DC, ou seja, 

em um período igual ou superior a seis semanas (SINGH et al. 2006), com destaque 

para o número de DC eliminadas. (Tabela 8) 

 
 
 
 
 
 
 

Nº do caso Mês 1 Mês 1 Mês 2 Mês 2 Mês 3 Mês 3 Mês 6 Mês 12

01 neg neg neg neg neg neg neg X

05 neg neg neg * X X X neg

09 neg neg neg neg neg suspeito X suspeito

14 sem urina neg X X X neg neg neg

16 neg neg neg neg neg X neg neg

25 neg neg neg * X X X X

Nº do 

caso

Semana da 1ª 

amostra positiva
Evento clínico

Semana do 

evento clínico

01 54 pp65 + 1 a 12

05 9 pp65 + 8 a 11

09 13 pp65 + 8 a 9

14 6
pp65 +

Síndrome hemofagocítica e nefrite pelo CMV

7 a 12

9

16 12 Disfunção do enxerto: suspeito para RAMCT 2

25 9 Toxicidade pelo tacrolimo 2
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Tabela 8 - Detalhamento dos casos positivos para decoy cell 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017)  DC= decoy cell; CGA= campo de grande aumento; M= média; DP= desvio padrão 

 

O caso 05 (maior média de DC/10 CGA) apresentou preparados citológicos 

com fundo limpo, livre de debris celulares e células inflamatórias. (Figura 5)  

 
Figura 5 - Decoy cells (fundo citológico limpo) 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) - Caso 05 Papanicolaou 

 
O caso 25 apresentou preparados citológicos com fundo de aspecto produtivo, 

rico em leucócitos, hemácias, células epiteliais tubulares íntegras e degeneradas, 

cilindros celulares e acelulares. (Figura 6) Este foi o único caso de BKVAN do estudo, 

sendo diagnosticado ao final do primeiro ano pós-transplante. A biopsia do enxerto foi 

indicada após aumento abrupto da creatinina sérica, o que aconteceu 45 semanas 

após a primeira detecção de DC. 

 
 

Nº do caso

N° de 

amostras

positivas

Semana da 1ª  

amostra positiva

Período de 

positividade das 

amostras (semanas) 

N° DC/10CGA

(M ± DP)   

01 1 54 - 27

05 6 9 16 104 ± 82 

09 2 13 4 16 ± 16 

14 5 6 4 22 ± 28 

16 3 12 3 7 ± 2 

25 8 9 45 71 ± 33 



72 

Figura 6 - Decoy cells isoladas e constituindo cilindro (fundo citológico produtivo) 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) - Caso 25 Papanicolaou 

 

A pesquisa de DC como estratégia de monitoramento da reativação do BKV 

apresentou sensibilidade de 100 %, especificidade de 79 %, VPP de 17 % e VPN de 

100 %, em relação à BKVAN. (Tabela 9) 

 

Tabela 9 – Síntese dos dados para verificação da qualidade do teste decoy cells 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017)    DC= decoy cell; BKVAN= nefropatia associada ao BKV 

 

Agregando-se a informação do fundo citológico produtivo à positividade para 

DC obteve-se o valor de 100 % para sensibilidade, especificidade, VPP e VPN. 

(Tabela 10) 

  

Casos BKVAN + Casos BKVAN -  Total

Casos DC + 1 5 6

Casos DC - 0 19 19

Total 1 24 25
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Tabela 10 - Síntese dos dados para verificação da qualidade do teste decoy cell + cilindros 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017)    DC= decoy cell; BKVAN= nefropatia associada ao BKV 

 

Com o intuito de melhor caracterizar, estabelecer novas possibilidades 

técnicas, as amostras com franca positividade para DC foram estudadas mais 

detalhadamente, utilizando para isso a microscopia de contraste de fase, a 

microscopia eletrônica e a imunocitoquímica, conforme descritos a seguir. 

 

Exame de microscopia de contraste de fase do sedimento urinário 

O estudo das amostras com grande quantidade de DC ao microscópio de 

contraste de fase revelou DC facilmente reconhecíveis, com núcleo volumoso, 

aspecto em “vidro fosco, ou despolido”, homogêneo, por vezes com pequeno nucléolo 

visível. Algumas células apresentaram esboço de inclusão, como uma região central 

mais escura, mal definida. O halo claro e delicado observado à coloração segundo 

Papanicolaou, ao contraste de fase revelou-se mais evidente, brilhante, 

especialmente identificável ao manuseio do parafuso micrométrico. Por vezes 

observou-se aspecto alongado do citoplasma (aspecto clássico em “cauda de 

cometa”). (Figura 7) 

 
Figura 7 - Decoy cells: microscópio de contraste de fase 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017)   Caso 28 (3º mês pós-transplante) 

Microscópio de contraste de fase. Aumento original 400x 

 

Casos BKVAN + Casos BKVAN -  Total

Com DC + cilindros 1 0 1

Sem DC + cilindros  0 24 24

Total 1 24 25



74 

Observou-se cilindros de DC, presentes também nas amostras 

correspondentes coradas pelo método segundo Papanicolaou. Todavia, ao 

microscópio de contraste de fase, a morfologia das DC constituintes dos cilindros 

mostrou-se mais íntegra, com melhor definição dos contornos citoplasmático e 

nuclear. (Figura 8) 

 
Figura 8 - Decoy cells isoladas e constituindo cilindros 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017)  Caso 28 (12º mês pós-transplante)  

Microscópio de contraste de fase. Aumento original 400x 

 

 

Exame de microscopia eletrônica do sedimento urinário 

O exame ultraestrutural de duas amostras de urina ricas em DC, referentes ao 

paciente que desenvolveu BKVAN ao final do primeiro ano pós-transplante (caso 25), 

revelou aspectos distintos. 

A primeira amostra (oitavo mês pós-transplante) apresentou DC com sinais de 

degeneração celular: membrana citoplasmática e organelas rotas, grande quantidade 

de partículas virais isoladas ou constituindo pequenos grupamentos no meio 

extracelular, citoplasma e interior do núcleo. No espaço extracelular as partículas 

virais foram observadas, em geral, entremeadas a fragmentos de membranas e debris 

celulares ou ainda formando aspecto em “fila indiana” na porção externa da membrana 

citoplasmática. No citoplasma, foram observadas isoladas ou envoltas por fragmentos 

de membranas celulares e organelas degeneradas. Os núcleos das DC 

apresentaram-se volumosos, com cromatina condensada na periferia e as partículas 
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virais presentes na porção central, em meio aos resíduos de cromatina fragmentada 

e rarefeita. (Figura 9) 

A segunda amostra (um ano após o transplante e na vigência de BKVAN) 

revelou maior número de DC, com aspecto heterogêneo, apresentando acentuados 

sinais de degeneração representados por fragmentação das organelas e da 

membrana citoplasmática. As células apresentaram ora padrão observado na amostra 

anterior, ora exibiam volumoso núcleo, destacando-se do escasso citoplasma 

degenerado, com partículas virais abundantes, muitas vezes organizadas em 

formações cristaloides dispersas na região central nuclear ou na periferia, próxima à 

membrana nuclear. A cromatina, apresentando maior fragmentação e rarefação, 

estava restrita à porção periférica, junto à carioteca. O citoplasma revelou 

mitocôndrias íntegras, porém tumefeitas, em meio a fragmentos de membranas 

celulares. Estas muitas vezes envolviam partículas virais, como que esboçando a 

formação de vesícula. No espaço extracelular, partículas virais foram observadas 

isoladas ou frequentemente constituindo pequenos agregados pouco coesos. Estes 

estavam sempre próximos ou permeados por debris celulares. (Figura 10) 
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Figura 9 - Exame ultraestrutural urinário: decoy cells – amostra 1 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) Caso 25, 8º mês pós-transplante. Partículas virais em 
diferentes formas de apresentação: (A) envoltas por fragmentos de membrana, (B) 

em “fila indiana” na porção externa na membrana citoplasmática, (C) isoladas e 
dispersas no citoplasma, (D) de permeio à cromatina dispersa. 
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Figura 10 - Exame ultraestrutural urinário: decoy cells – amostra 2 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) Caso 25, 12º mês pós-transplante Decoy cells  
A) Cromatina rechaçada para a periferia B) Vírus de permeio à cromatina 

C) Particulas virais constituindo arranjo cristaloide D) Grupamentos lineares de vírus em 
meio a mitocôndrias tumefeitas E) Grupamentos de virions envoltos por fragmentos de 
membrana no espaço extracelular F) Agregados de virions extracelulares associados a 

debris citoplasmáticos 
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Exame imunocitoquímico do sedimento urinário 

O exame de amostras citológicas por imunofluorescência indireta para SV40 T 

Ag revelou positividade com intensidade variável no núcleo das DC, com mesmo 

posicionamento da marcação com o corante nuclear DAPI. (Figura 11) 

 

Figura 11 - Decoy cells: imunofluorescência indireta para SV40 T Ag 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) Caso 25 A) Filtro para DAPI 

B) Filtro para FITC C) Sobreposição dos filtros 

  

A mesma amostra ao microscópio confocal (Zeiss, LSM 510 META) 

proporcionou melhor resolução e avaliação do contorno nuclear. (Figura 12) 
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Figura 12 – Decoy cells: microscópio confocal – contorno nuclear mais evidente. 
Imunofluorescência indireta para SV40 T Ag 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) Caso 25 A) Filtro para DAPI  

B) Filtro para FITC C) Sobreposição dos filtros - Aumento original 400x 
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Já o exame imunocitoquímico para SV40 T Ag com uso da peroxidase revelou 

fraca positividade nuclear, com distribuição heterogênea da marcação nos núcleos 

positivos. Para os testes foram usadas preparações citológicas ricas em DC. 

Constatou-se que a marcação não ocorreu em todas as células. (Figura 13)  

 

Figura 13 – Imunocitoquímica para SV40 T Ag – Decoy cells 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) Caso 25 - Aumento original 1000x 

 

Outra observação a ser acrescentada é que do total de 257 amostras de urina 

recebidas para exame citopatológico no período do estudo, duas delas (0,8 %) 

apresentaram células escamosas com alterações consistentes com infecção pelo 

papilomavírus humano (binucleação, halo perinuclear bem definido, hipercromasia e 

irregularidade no contorno nuclear), referentes à quinta e sexta semanas pós-

transplante de paciente do sexo feminino, configurando quadro citopatológico de lesão 

intraepitelial escamosa de baixo grau. (Figura 14) No sexto mês pós-transplante a 

mesma paciente apresentou apenas raras células epiteliais escamosas com atipias 

de significado indeterminado. As amostras subsequentes não apresentaram 

alterações celulares específicas. 
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Figura 14 - Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) Caso 13 – 2º mês pós-transplante. Papanicolaou – Aumento original 400 x 

 

Do mesmo modo, seguindo essa análise descritiva, observou-se também que 

quatro amostras referentes a três pacientes apresentaram esporos de fungo, em geral 

ovalados, eosinofílicos, facilmente detectáveis. 

Cinco amostras apresentaram ainda pseudo-hifas associadas a esporos de 

fungo. Duas destas amostras, referentes a um paciente, apresentaram também 

estruturas arredondadas, de formato mais regular e levemente maiores do que os 

também presentes clássicos esporos ovalados. As estruturas se apresentavam ora 

eosinofílicas, ora levemente refringentes, pouco ou não coradas pelo método segundo 

Papanicolaou, em geral constituindo pequenos agregados. O mesmo padrão foi 

observado quando o material foi submetido às técnicas de Grocott e PAS. Ao exame 

direto com tinta nanquin as formas arredondadas mostraram discreto halo claro no 

contraste com a tinta. A cultura da urina em ágar Sabouraud 2 % e ágar Mycosel 

revelou crescimento de numerosas colônias leveduriformes pregueadas brancas e 

reverso incolor, consistentes com Trichosporon sp. A identificação da espécie pelo 

API 20 C AUX 5.0 (ControlLab, RJ) mostrou tratar-se de Trichosporon mucoides. 

(Figura 15) 
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Figura 15 – Trichosporon mucoides. Microscopia de campo claro e cultura 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2016). Caso 28 - Aumento original 400x 

A) Esparsos esporos arredondados e pseudo-hifas incolores (seta) – Papanicolaou 
B) Esporos arredondados -  Grocott C) Esporos arredondados – PAS 

D) Esporos arredondados e pseudo-hifas com discreto halo claro no contraste com nanquin. 
E) Colônia leveduriforme branca (anverso) F) Reverso da colônia incolor  

 

Estratégia III: análise dos resultados da pesquisa de DNA-BKVp 

Do universo possível de 58 amostras de plasma para realização da pesquisa 

de DNA-BKV (dois tempos em 29 pacientes) foram obtidas 44 amostras referentes a 

22 pacientes (76 %).  

Todas as amostras obtidas ao final do segundo mês foram negativas para DNA-

BKV. Positividade foi encontrada em seis dos 22 pacientes (27 %) ao final do terceiro 
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mês, todos com quantificação viral significativa para BKVAN, segundo o ponto de 

corte sugerido na literatura (> 104 cópias/mL). 

A distribuição dos resultados da pesquisa de DNA-BKVp (positividade versus 

negatividade) em relação às características clínico-laboratoriais dos receptores 

encontra-se na Tabela 11. 

A análise bivariada não evidenciou associação entre as características dos 

receptores e os casos com positividade para DNA-BKVp (p>0,05). 

 

Tabela 11 – Características dos receptores e pesquisa de DNA-BKVp 

 
 

Fonte: Gouvêa, ALF (2017) DNA-BKVp= DNA do BKV plasmática; M= média; DP= desvio padrão;  
HLA= antígeno leucocitário humano; PRA= anticorpos reativos contra painel 

Total
DNA-BKVp 

positivos

DNA-BKVp 

negativos

Número de pacientes (%) 22 (100,0) 6 (27,3) 16 (72,7)

Idade ao transplante (anos) M ± DP 47,1 ± 9,6 50,8 ± 15,6 45,7 ± 6,4

Sexo: n (%)

Masculino 10 (45,5) 2 (33,3) 8 (50,0)

Feminino 12 (54,5) 4 (66,7) 8 (50,0)

Cor da pele: n (%)

Branca 9 (40,9) 3 (50,0) 6 (37,5)

Negra 3 (13,6) 0 (0,0) 3 (18,8)

Parda 10 (45,5) 3 (50,0) 7 (43,8)

Doença primária renal: n (%)

Hipertensão 7 (31,8) 2 (33,3) 5 (31,3)

Doença renal policística do adulto 4 (18,2) 0 (0,0) 4 (25,0)

Desconhecida 5 (22,7) 0 (0,0) 5 (31,3)

Diabetes mellitus 2 (9,1) 2 (33,3) 0 (0,0)

Glomerulonefrite 3 (13,6) 2 (33,3) 1 (6,3)

Lupus eritematoso 1 (4,5) 0 (0,0) 1 (6,3)

Retransplante n (%) 5 (22,7) 2 (33,3) 3 (18,8)

Transfusão pré-transplante n (%) 10 (45,5) 5 (83,3) 5 (31,3)

Número de incompatibilidades (mismatches):  M ± DP

HLA A/B 3,2 ± 0,8 3,7 ± 0,5 3,1 ± 0,8

HLA DR 0,8 ± 0,7 0,7 ± 0,8 0,9 ± 0,6

Indução da imunossupressão: n (%)

Timoglobulina 13 (59,1) 4 (66,7) 9 (56,3)

Basiliximab 9 (40,9) 2 (33,3) 7 (43,8)

Tempo em diálise pré transplante (anos) M ± DP  4,4 ± 2,6 3,5 ± 2,4 4,8 ± 2,7

Tempo de isquemia fria (minutos) M ± DP 1112,3 ± 324,1 1145,0 ± 260,5 1100,1 ± 351,9

Retardo na função do enxerto n (%) 11 (50,0) 2 (33,3) 9 (56,3)

Tempo de internação pós-transplante (dias) M ± DP 22,6 ± 12,2 24,0 ± 19,4 22,1 ± 9,0

Procedimento cirúrgico no pós-transplante n (%) 7 (31,8) 2 (33,3) 5 (31,3)

PRA I: n (%)

Negativo 15 (68,2) 5 (83,3) 10 (62,5)

Positivo <50% 4 (18,2) 0 (0,0) 4 (25,0)

Positivo >50% 3 (13,6) 1 (16,7) 2 (12,5)

PRA II: n (%)

Negativo 17 (77,3) 5 (83,3) 12 (75,0)

Positivo <50% 4 (18,2) 0 (0,0) 4 (25,0)

Positivo >50% 1 (4,5) 1 (16,7) 0 (0,0)

Critério de Doador: n (%)

Ideal 17 (77,3) 6 (100,0) 11 (68,8)

Expandido 5 (22,7) 0 (0,0) 5 (31,3)



84 

Avaliando-se temporalmente as três estratégias de monitoramento, a detecção 

de positividade foi observada na seguinte ordem: (i) DNA-BKVu; (ii) DC e (iii) DNA-

BKVp. (Gráfico 1) 

 

Gráfico 1 - Distribuição temporal das amostras positivas para decoy cells e DNA-BKV na urina 
e plasma 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) 

 

Análise das biopsias do enxerto renal no pós-transplante 

Foram realizadas ao todo 21 biopsias nos enxertos renais em 15 pacientes que 

apresentaram indicação clínica para realização do procedimento. Os principais 

achados morfológicos encontrados nas amostras encontram-se na Tabela 12. 

Apenas um caso apresentou BKVAN, estágio B, ao final de um ano do 

transplante. Este paciente apresentou quantificação de DNA-BKVu significativa já ao 

final do primeiro mês e eliminação sustentada e maciça de DC desde o terceiro mês 

pós-transplante, ao longo de 45 semanas. A biopsia revelou inclusão viral nuclear em 

células epiteliais tubulares (Figura 16) e esparsas faixas de expansão fibrosa 

acometendo cerca de 20 % da cortical, associadas a leve atrofia de túbulos. (Figura 

17) Os núcleos das células epiteliais contendo inclusões apresentaram forte 

positividade para SV40 T Ag, tanto por meio de imuno-histoquímica (realizada na 

amostra de biopsia incluída em parafina), como por imunofluorescência indireta 

(realizada na amostra de biopsia congelada). (Figuras 18 e 19) 
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Tabela 12 - Principais achados morfológicos das biopsias dos enxertos renais 

 

Fonte: Gouvêa, ALF (2017) 

 
Figura 16 – Nefropatia pelo BKV. Inclusões nucleares epiteliais (setas) 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) Caso 25. Hematoxilina-eosina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnósticos principais n

Borderline/limítrofe para rejeição aguda mediada por células T 7

Borderline/limítrofe para rejeição aguda mediada por anticorpo 2

Rejeição aguda mediada por células T 2

Nefrite associada ao CMV 2

Compatível com nefrotoxicidade por uso de inibidor da calcineurina 2

Extensa necrose coagulativa 1

Calcificação intratubular multifocal 1

Alterações crônicas inespecíficas 1

Amostra insatisfatória 3

Nefropatia associada ao BKV 1
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Figura 17 - Nefropatia pelo BKV estágio B. Fibrose intersticial e atrofia tubular leves 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) Caso 25. Tricrômico de Masson. 

 
 

Figura 18 – Positividade nuclear para SV40 T Ag (imuno-histoquímica) - BKVAN 

  
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) Caso 25. BKVAN= nefropatia associada ao BKV – Aumento original 400 x 
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Figura 19 – Positividade nuclear para SV40 T Ag (imunofluorescência indireta) - BKVAN 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) Caso 25. BKVAN= nefropatia associada ao BKV - Aumento original 400x 

 

Como observação vale ressaltar que, para alcance de sucesso na técnica de 

imunohistoquímica tecidual para SV-40, foi preciso testar e validar diferentes 

protocolos de realização do procedimento. A técnica de imunoperoxidade com uso do 

anticorpo anti SV40 T Ag seja em cortes histológicos ou preparados celulares 

apresentou melhor êxito somente quando utilizado o polímero denominado de “duas” 

etapas: (i) anticorpo primário; (ii) anticorpo secundário; (iii) anticorpo terciário 

conjugado ao polímero e peroxidase. As diferentes tentativas realizadas, com uso do 

polímero denominado de “uma” etapa: (i) anticorpo primário; (ii) anticorpo secundário 

conjugado ao polímero e peroxidase, não resultaram em positividade nas amostras 

controle. (Figura 20) 
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Figura 20 - Sistema de detecção de sinal – imunoperoxidase 

 
Fonte: Site de internet1   Sistema em “uma” etapa    B) Sistema em “duas” etapas 

 

 

Análise das biopsias tempo zero 

O estudo das biopsias tempo zero foi importante para a interpretação dos 

achados nas biopsias pós-transplante, em vista da possibilidade de correlação com 

lesões previamente existentes. Os achados morfológicos referentes às biopsias tempo 

zero encontram-se na tabela 13. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Disponível em: <http://www.cellmarque.com/troubleshooting/staining/detection> 

http://www.cellmarque.com/troubleshooting/staining/detection
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Tabela 13 – Aspectos histopatológicos das biopsias tempo zero (n=29) 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) M= média; DP= desvio padrão 

Número de glomérulos: M ± DP 15,3 ±9,0

Glomérulos globalmente esclerosados: M ± DP 0,9 ± 1,2

Número de artérias: M ± DP 1,9 ± 0,8

Fibrose intersticial (cortical):  n (%)

Ausente (≤5%) 15 (51,7)

Leve (6 a 25%) 13 (44,8)

Moderada (26 a 50%) 0 (0,0)

Acentuada (>50%) 0 (0,0)

Não Aplicável 1 (3,4)

Atrofia tubular (cortical): n (%)

Ausente (0%) 12 (41,4)

Leve (≤25%) 15 (51,7)

Moderada (26 a 50%) 1 (3,4)

Não Aplicável 1 (3,4)

Inflamação intersticial: n (%)

Ausente (<10%) 21 (72,4)

Leve (10 a 25%) 8 (27,6)

Moderada (26 a 50%) 0 (0,0)

Acentuada (>50%) 0 (0,0)

Fibrose arterial intimal:  n (%)

Ausente (0%) 5 (17,2)

Leve (<25%) 15 (51,7)

Moderada (26 a 50%) 3 (10,3)

Acentuada (>50%) 4 (13,8)

Não Aplicável 2 (6,9)

Hialinose arteriolar

Ausente 21 (72,4)

Leve (ao menos 1 arteríola) 4 (13,8)

Moderada (mais que 1 arteríola) 1 (3,4)

Acentuada (múltiplas arteríolas, circunferencial) 2 (6,9)

Não Aplicável  1 (3,4)

Trombose glomerular (oclusão capilar): n (%)

Ausente 27 (93,1)

Leve (<10%) 0 (0,0)

Moderada (10 a 25%) 1 (3,4)

Acentuada (>25%) 1 (3,4)

Não Aplicável 0 (0,0)

Necrose/dano tubular agudo: n (%)

Ausente 1 (3,4)

Leve (aplanamento epitelial, perda da borda "em escova") 21 (72,4)

Moderada (necrose coagulativa focal) 6 (20,7)

Acentuada (infarto) 0 (0,0)

Não Aplicável 1 (3,4)

Outros achados: n (%)

Calcificação intratubular 2 (6,9)

Esclerose glomerular segmentar 2 (6,9)
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Calcificação intratubular multifocal, observada em uma das biopsias pós-

transplante, já havia sido constatada na biopsia tempo zero, indicativa de lesão tubular 

preexistente. (Figura 21) 

 

Figura 21 – Biopsia tempo zero e pós-transplante: calcificação intratubular  

 
Gouvêa, ALF (2017) A) Biopsia tempo zero B) Biopsia no 15º dia pós-transplante 

Caso 10. Hematoxilina-eosina – Aumento original 400 x 

 

Duas amostras tempo zero apresentaram trombose capilar glomerular. Uma 

delas apresentava trombose capilar acentuada (> 25 % de oclusão nos glomérulos 

mais afetados) e difusa. A análise histopatológica da amostra correspondente ao nono 

dia pós-transplante, revelou trombose capilar glomerular leve (< 10 % de oclusão nos 

glomérulos mais afetados) e focal. (Figura 22)  

 
Figura 22 – Biopsia tempo zero e pós-transplante: trombose capilar glomerular 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) A) Biopsia tempo zero B) Biopsia no 9º dia pós-transplante 

Caso18. Tricrômico de Masson – Aumento original 400 x 

 

Acompanhamento clínico dos pacientes 

Treze pacientes (45 %) apresentaram função retardada do enxerto, sendo 

diagnosticada trombose do enxerto pós enxertectomia em dois dos casos. Nove casos 
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apresentaram os seguintes diagnósticos pós-biopsia do enxerto: necrose tubular 

aguda (um caso), suspeito de rejeição aguda mediada por anticorpo (um caso), 

suspeito de rejeição aguda mediada por células T (quatro casos), rejeição aguda 

mediada por células T (um caso), calcificação tubular (um caso), sem representação 

renal para exame (um caso). Dois casos não foram submetidos à biopsia. 

Dos 13 pacientes com função retardada do enxerto, oito tiveram amostras de 

urina testadas para DNA-BKV e 12 para pesquisa de DC. Reativação urinária do BKV 

foi detectada em seis casos (46 %): positividade para DNA-BKVu em quatro casos e 

positividade em ambas as técnicas (DNA-BKVu e DC) em dois casos. Curiosamente, 

dois dos 13 casos de função retardada do enxerto estão entre os seis que 

apresentaram quantificação de DNA-BKVp significativa (acima de 104 cópias/mL), 

observados no estudo. 

O quantitativo dos pacientes ao final do primeiro e do segundo ano de 

transplante, quanto ao desfecho óbito ou taxa de filtração glomerular estimada 

(calculada com uso da equação CKD-EPI – Chronic Kidney Disease Epidemiology 

Collaboration, segundo a classificação em estágios adotada pelo KDIGO 2012), 

encontra-se na tabela 14. 

 

Tabela 14 - Desfecho dos pacientes ao final do 1º e 2º anos pós-transplante 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) TFGe= Taxa de filtração glomerular estimada 

 

Os cinco casos de óbito ocorridos ao final de dois anos pós-transplante foram 

em consequência de hemorragia pulmonar micronodular (quarto mês pós-

transplante), infarto agudo miocárdico (quinto mês pós-transplante), provável 

Desfecho / Filtração glomerular Categoria de TFGe 

(mL/min/1,73m²)

1º ano    

 n (%)

2º ano    

 n (%)

Normal G1 (≥ 90) 2 (6,9) 2 (6,9)

Redução discreta G2 (60 a 89) 4 (13,8) 6 (20,7)

Redução discreta-moderada G3a (45 a 59) 4 (13,8) 1 (3,5)

Redução moderada-acentuada G3b (30 a 44) 5 (17,2) 4 (13,8)

Redução acentuada G4 (15 a 29) 7 (24,2) 5 (17,2)

Falência renal G5 (<15) 4 (13,8) 5 (17,2)

Óbito - 3 (10,3) 5 (17,2)

Perda de seguimento - 0 (0,0) 1 (3,5)
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tromboembolismo pulmonar (sétimo mês pós-transplante), infecção pulmonar/quadro 

neurológico não esclarecido (18º mês pós-transplante) e causa desconhecida (22º 

mês pós-transplante). 

A perda da função do enxerto ao final de dois anos de acompanhamento clínico 

(G5) em cinco casos foi em decorrência de trombose venosa renal (dois casos), 

episódios de rejeição (dois casos, um deles associado à estenose da artéria do 

enxerto) e pós-BKVAN (um caso). 

As enxertectomias em decorrência de trombose de veia renal aconteceram no 

terceiro e 21º dias pós-transplante. (Figura 23) 

 

Figura 23 - Enxertectomia por trombose de veia renal 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) Caso 26 -  21º dia pós-transplante 
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5 DISCUSSÃO 

Este trabalho teve como meta principal testar o monitoramento citopatológico 

urinário por meio da pesquisa de DC, dentro de uma faixa de possibilidades técnicas, 

como ferramenta importante para o acompanhamento dos pacientes no período pós-

transplante. Para esse intento, foram acompanhados 90,6 % dos pacientes 

transplantados na instituição, no período do estudo. Entretanto, o número total de 

indivíduos estudados foi pequeno, ao redor de 30. O número limitado de casos foi, 

possivelmente, reflexo de uma política de saúde pouco articulada, particularmente nos 

hospitais universitários federais, visto que em 2016 não houve, com pesar, um único 

transplante renal no HUAP. No estado do Rio de Janeiro e no Brasil, a queda no 

número de transplantes renais foi de 26,2 e 2,8 %, respectivamente, em relação ao 

ano de 2015 – dados do Registro Brasileiro de Transplantes - Veículo Oficial da 

Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. (BRASIL, 2016) (Gráfico 2) 

 

Gráfico 2 – Número de transplantes renais de 2013 a 2016 (Brasil, RJ e HUAP) 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) RJ= Estado do Rio de Janeiro; HUAP= Hospital Universitário Antonio Pedro 

Dados nacionais e estaduais extraídos do Registro Brasileiro de Transplantes 
Veículo oficial da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos 

 

O protocolo do estudo visava coletas de urina quinzenais até o terceiro mês e 

ao final do sexto e 12º meses. A motivação para o detalhamento maior no primeiro 

trimestre pós-transplante foi decorrente da sabida referência, descrita por diversos 

autores, da maior frequência de reativação do BKV neste período. (BRESSOLLETTE-

BODIN et al. 2005; THAMBOO et al. 2007; HUANG et al. 2010; BOUKOUM et al. 

2015) 

Assim, considerando o primeiro ano como referencial, o percentual de 

positividade para DNA-BKVu encontrado foi elevado (84 %). Na literatura a 

positividade para DNA-BKVu é bastante variável: 15 % a 65 %. (VERA-SEMPERE et 
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al. 2005; COSTA et al. 2008; SAUNDH et al. 2013; BOOBES et al. 2015; BOUKOUM 

et al. 2015; COMERLATO et al. 2015; HUANG et al. 2015; CHON et al. 2016) A 

divergência entre os resultados pode se justificar pela heterogeneidade de realização 

das técnicas moleculares nos diferentes estudos e pela forma de processamento do 

material – por exemplo, a utilização de urina total ou centrifugada, visto que há perda 

de DNA na amostra, na segunda opção. (CHEN et al. 2016) Considera-se ainda a 

influência das diversas características dos diferentes iniciadores (primers), sondas 

utilizadas e tamanho do produto gerado (amplicon), bem como a periodicidade das 

avaliações. (SUEUR et al. 2014; SAWINSKI; GORAL, 2015) Se as coletas são mais 

esporádicas, podem deixar de detectar positividades transitórias. (COSTA et al. 2008) 

Enquanto a positividade para DNA-BKVu no primeiro ano foi alta e acima do 

registrado na literatura, o percentual de positividade especificamente no primeiro 

trimestre, embora também alto (81 %), foi semelhante ao observado em outros 

estudos que mostram variação entre 73 % a 82 % no mesmo período. 

(BRESSOLLETTE-BODIN et al. 2005; THAMBOO et al. 2007; BOUKOUM et al. 2015) 

Ademais, o detalhamento quinzenal do protocolo permitiu a percepção de positividade 

já no primeiro mês pós-transplante em 56% destes pacientes. De fato, a constatação 

da precocidade da reativação viral foi um resultado também obtido por BRENNAN et 

al. (2005) que, realizando exames semanais, apresentou a média de 40,5 dias para 

início da detecção de DNA-BKVu. 

Nesse contexto, apesar do pequeno número total de casos, o trabalho foi capaz 

de captar essa tendência epidemiológica, de certo modo pouco valorizada: a 

reativação do BKV é frequente e precoce no pós-transplante e ainda capaz de 

demonstrar que os estudos de protocolos de monitoramento parecem ter um papel 

importante e devem ser estimulados. 

Certamente importa discutir de antemão e abertamente as dificuldades 

encontradas como a situação da exclusão de casos e o seguimento incompleto de 

outros, prejudicando, em parte, a melhor utilização dos dados da análise quantitativa 

do DNA-BKVu. Como exemplo, essa limitação dificultou a detecção dos pacientes 

com “virúria” significativa persistente, especialmente entre os nove casos que 

apresentaram carga viral elevada em pelo menos uma amostra urinária e prejudicou 

também a detecção de casos com diagnósticos presuntivos de BKVAN, o que seria 

uma das metas. Destacou-se neste grupo de pacientes, o único caso com diagnóstico 

definitivo de BVKAN existente no estudo. 
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Outra intenção foi avaliar fatores de predição das diferentes estratégias de 

monitoramento. Apesar do já mencionado reduzido número de casos, foram utilizados 

modelos estatísticos clássicos para validação dos testes. Por exemplo, a pesquisa de 

DNA-BKVu apresentou sensibilidade e VPN de 100%, concordante com a literatura. 

(AMBALATHINGAL et al. 2017) Contudo, especificidade e VPP da pesquisa de DNA-

BKVu alcançaram valores muito baixos (17 % e 6%, respectivamente). O VPP é 

usualmente baixo para esta estratégia de monitoramento, nas grandes séries já 

estudadas, em torno de 30 % a 40 %. (AMBALATHINGAL et al. 2017) 

Em relação à estratégia de monitoramento citológico, o resultado de 

positividade para DC em 24 % dos pacientes no primeiro ano pós-transplante renal foi 

semelhante ao de diversos autores, que mostram variação entre 11 % e 42 % (M= 29 

% ± 9 %). (HIRSCH et al. 2002; GERAMIZADEH et al. 2006; THAMBOO et al. 2007; 

HUANG et al. 2010; NICKELEIT et al. 2012; ZALONA et al. 2013; ABDELSALAM et 

al. 2014) É sabido que a eliminação das DC inicia-se por volta do segundo ao quarto 

mês pós-transplante (HIRSCH et al. 2002; THAMBOO et al. 2007; CHAKERA et al. 

2011) Foi possível constatar este dado visto que quatro dos seis casos DC positivos 

(67 %), apresentaram positividade no terceiro mês pós-transplante. O quinto caso 

positivo apresentou, ao final do terceiro mês, amostra pouco celular, identificando-se 

apenas esparsas células suspeitas, não conclusivas de DC. Na ocasião não foi 

possível obter nova amostra para repetição da técnica. Já na etapa seguinte do 

monitoramento, realizada ao sexto mês, revelou positividade plena para DC. 

Sabe-se que o uso de técnicas acessórias, como a imunocitoquímica e 

microscopia eletrônica, pode auxiliar na detecção de antígenos e partículas virais, 

respectivamente. (SINGH et al. 2006) Algumas destas técnicas desenvolvidas no 

estudo (imunocitoquímica, imunofluorescência e microscopia eletrônica), poderão no 

futuro, se implementadas e validadas no HUAP, auxiliar na definição diagnóstica, 

especialmente em casos duvidosos. 

Dentre tais técnicas testadas, a imunocitoquímica para SV40 T Ag em urina 

com uso de peroxidase foi um recurso no qual não foi possível a obtenção de 

resultados satisfatórios, a despeito do uso de diversos protocolos. É possível que a 

“etapa problema” seja a de recuperação antigênica, visto que SINGH et al, (2006) 

sugerem, especificamente em seu protocolo, que esta etapa seja realizada com uso 

do micro-ondas a 80 ºC por 5 minutos, seguida de incubação com anticorpo primário. 

Atualmente o micro-ondas não é mais utilizado como instrumento para recuperação 
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antigênica no HUAP, tendo sido substituído por soluções de recuperação com uso do 

banho-maria. Algumas das tentativas de recuperação antigênica realizadas, incluíram 

o uso de tampão trilogy como solução de recuperação, o qual possui pH neutro e 

promove hidratação e recuperação antigênica em única etapa. Este foi o protocolo no 

qual obteve-se um melhor padrão de marcação, embora com sinal fraco e focal (vide 

Figura 13). Outras soluções de recuperação antigênica testadas foram tampão TRIS 

citrato pH 6 a 96 ºC por 45 minutos (utilizada com sucesso na imuno-histoquímica, 

com uso do mesmo protocolo e anticorpo primário) e TRIS EDTA pH 9 a 60 ºC por 20 

minutos. 

Embora o resultado de imunomarcação citológica com uso da peroxidase tenha 

sido limitado, a imunocitoquímica por imunofluorescência indireta, foi realizada com 

sucesso. Vale ressaltar que o anticorpo primário utilizado para ambas as técnicas foi 

o mesmo utilizado na imuno-histoquímica. Os protocolos de processamento das duas 

técnicas nos preparados citológicos (peroxidase e fluorescência) cursaram com 

diferenças em etapas importantes como bloqueio da peroxidase endógena e 

recuperação antigênica. Na técnica de fluorescência não foi realizada a etapa do 

bloqueio da peroxidase endógena; ao mesmo tempo, a recuperação antigênica foi 

realizada com protocolo que não foi experimentado na imunocitoquímica com 

peroxidase pela ausência de amostras contendo DC disponíveis para teste. No futuro, 

com a disponibilidade de amostras positivas para DC, poderemos testar este 

protocolo. 

Na técnica de imunocitoquímica por fluorescência a marcação nuclear 

apresentou intensidade variável nas amostras testadas. A adição do corante nuclear 

fluorescente DAPI foi fundamental para identificação dos núcleos celulares e 

comprovação do exato posicionamento da marcação fluorescente, evitando que 

depósitos inespecíficos da fluoresceína pudessem ser fonte de interpretação errônea. 

Dificuldades foram vivenciadas, também, no uso do anticorpo antiSV40 T Ag 

no exame imuno-histoquímico. O uso do sistema de detecção de sinal em “duas” 

etapas foi fundamental para o funcionamento da técnica. Em ambos os sistemas, seja 

em “uma” ou “duas” etapas, a recuperação antigênica é seguida de incubação com o 

anticorpo primário. A diferença entre os sistemas está nas etapas seguintes (vide 

Figura 20). Embora o sistema em “uma” etapa seja comercializado com a vantagem 

de diminuir o tempo de realização das reações, este sistema pode ser de difícil 

utilização com alguns anticorpos primários existentes no mercado. Uma possível 



97 

explicação seria que este sistema oferece maior número de sítios de ligação com o 

cromógeno, o que poderia levar a um rearranjo conformacional das volumosas 

moléculas do polímero e ao risco de ocasionar diminuição da sensibilidade. A 

“desvantagem” do sistema em “duas” etapas relatada nos manuais seria a 

necessidade de uma etapa técnica excedente, o que poderia oferecer maior 

oportunidade de ligações inespecíficas em virtude da existência de anticorpos 

terciários.2 Contudo, esta possível limitação, que seria representada pela formação de 

“fundo” na reação, não foi observada (vide Figura 18). 

Em relação ao estudo do sedimento urinário por meio de microscopia 

eletrônica, houve a oportunidade do estudo de duas amostras de urina do paciente 

que desenvolveu BKVAN - a segunda delas obtida na vigência da doença - nas quais 

foram detectadas alterações morfológicas semelhantes às descritas por 

DRACHENBERG et al. (2003), em relação às DC degeneradas. Neste artigo, os 

autores referem que a detecção de grande quantidade de agregados de vírus no 

espaço extracelular está relacionada à lise de células infectadas, a única forma de 

alcançarem esta localização. Nas amostras estudadas, foram observados numerosos 

agregados de vírus pouco coesos e associados a debris citoplasmáticos no espaço 

extracelular que não preencheram completamente os critérios para Haufen-PV 

(SINGH; DONNA THOMPSON; NICKELEIT, 2009). Contudo, a técnica descrita pelos 

autores para detecção das estruturas é a de uma contrastação negativa, precedida de 

um protocolo específico para preparo da amostra. Este procedimento não foi realizado 

nas amostras disponíveis. Será objeto de estudos futuros estudos, visando 

implantação desta técnica. 

Algumas das amostras positivas para DC foram estudadas por microscopia de 

contraste de fase, uma estratégia já bem estabelecida. (FOGAZZI; CANTÚ; 

SAGLIMBENI, 2001; GAI; LANFRANCO; SEGOLONI, 2005; SINGH et al. 2006; 

POLONI et al. 2016) O intuito da utilização deste método no estudo foi o de utilizar 

algumas das amostras com grande número de DC com o objetivo de treinamento e 

aquisição de experiência na sua identificação. Entretanto, o método convencional 

(com a técnica de coloração segundo Papanicolaou) mostrou-se mais confortável 

visualmente, para uso de rotina, com menor risco de resultados falso-negativos, 

especialmente nos casos com pequeno número de DC. No entanto, a microscopia por 

                                            
2 Disponível em: <http://www.cellmarque.com/troubleshooting/staining/detection> Acesso em: 
15/01/2018. 

http://www.cellmarque.com/troubleshooting/staining/detection
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contraste de fase revelou-se como técnica viável, pela fácil detecção das alterações 

morfológicas, particularmente nas amostras com grande número de DC e se realizada 

por profissional previamente treinado. O uso do parafuso micrométrico foi de grande 

auxílio para observação do contorno nuclear e identificação do halo refringente, 

presente na periferia da maioria das inclusões nucleares e ausente no núcleo dos 

macrófagos, células que poderiam ser confundidas com DC neste tipo de avaliação 

citológica.  

Dois em 25 pacientes (8 %) apresentaram eliminação sustentada de DC (≥ 6 

semanas – SINGH et al. 2006), resultado semelhante ao de NICKELEIT et al. (2012), 

que encontraram 12 % em sua casuística (16 em 212 pacientes). Os dois referidos 

pacientes eliminaram grande número de DC, sendo o paciente com maior período de 

eliminação (45 semanas de eliminação sustentada, a partir da nona semana pós-

transplante) o único caso de BKVAN do estudo. Suas amostras urinárias 

apresentaram fundo citológico necroinflamatório e cilindros de DC. Os achados vieram 

ao encontro dos de DRACHENBERG et al. (1999) que observaram que pacientes com 

eliminação de grande número de DC e sedimento com evidência de inflamação eram 

mais propensos a apresentar biopsia positiva para BKVAN. Em linha de entendimento 

semelhante, SINGH et al. (2006), defendem que o VPP para BKVAN pode ser 

aumentado para superior a 90 % se utilizados parâmetros adicionais como fundo 

citológico “sujo”, eliminação de DC na vigência de disfunção do enxerto, eliminação 

sustentada de DC por mais de 6 semanas e a detecção de cilindros de DC. Também 

HUANG et al. (2010) observaram DC abundantes em meio a fundo inflamatório e 

necrótico nas urinas de pacientes na vigência de BKVAN estágio B. 

Foi realizada ainda contagem das DC em 10 CGA (vide Tabela 8), resultado 

que pareceu refletir correlação com intensidade, mas não necessariamente com 

gravidade da infecção, nesta limitada casuística. O indivíduo com a maior média de 

DC/10CGA apresentou valor relevante de DNA-BKVp (>104 cópias/mL) ao final do 

terceiro mês e valor de DNA-BKVu também acima do ponto de corte (>107 cópias/mL) 

no segundo, terceiro e 12º mês pós-transplante. Contudo, manteve taxa de filtração 

glomerular estimada estável durante todo o período de acompanhamento, não 

apresentando indicação de biopsia do enxerto. No entanto, presume-se que a 

paciente possa ter sido, para isso, beneficiada pela informação da reativação do BKV, 

quando da liberação dos resultados para o prontuário médico. Soma-se o fato da 

pesquisa de antigenemia para citomegalovírus também ter sido positiva, o que levou 
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a equipe médica a revisar e modificar a prescrição das drogas imunossupressoras. Já 

o caso que desenvolveu BKVAN apresentou a segunda maior média de DC/10CGA. 

A correlação entre o número de DC e gravidade da infecção é considerada 

controversa. (FUNAHASHI et al. 2016) Enquanto KOH et al. (2012) encontraram 

correlação entre a contagem de DC (≥ 10DC/10 CGA) com positividade para DNA-

BKVu e eliminação sustentada de DC, SINGH et al. (2015) não observaram tal 

resultado. 

Ainda em relação à contagem de DC, observando-se a Tabela 8 percebe-se 

que os desvios-padrões são elevados. A justificativa possivelmente estaria na forma 

de preparo da amostra, utilizando-se a citocentrífuga. Nesta forma de preparo, embora 

o sedimento concentre-se na área referente ao furo no papel de filtro (citospin), a 

distribuição das células nesta área não é uniforme. A contagem em 10 CGA, embora 

contíguos, revelou a heterogeneidade da distribuição celular. A utilização de citologia 

em meio líquido, técnica que permite uma homogênea distribuição celular no 

preparado citológico, poderia eliminar esta variável. Todavia, o objetivo do trabalho se 

lançava sobre uma proposta de monitoramento que fosse viável economicamente, 

com a finalidade de uso na rotina diagnóstica. O Sistema Único de Saúde não oferece 

este tipo de exame, que necessita de um kit específico para coleta da amostra. Além 

disso, a informação sobre o fundo dos esfregaços poderia se perder, visto que a 

citologia em meio líquido provê esfregaços com fundo claro, removendo hemácias, 

células inflamatórias, debris celulares e substância proteinácea, conforme observaram 

DRACHENBERG et al. (2001) no estudo de citologia urinária, ao utilizarem diferentes 

formas de preparo das amostras. 

Os eventos clínicos apresentados pelos pacientes, anteriores ou simultâneos à 

eliminação de DC (vide Tabela 7), corrobora a ideia de que o estado de 

imunossupressão favorece o desenvolvimento de outras infecções oportunistas. 

Estas, por sua vez, podem desencadear eventos patológicos distintos, como a 

síndrome hemofagocítica (ESMAILI et al. 2016) observada em um dos casos, cujo 

relato foi submetido à publicação. Outro ponto importante é que a lesão prévia renal, 

levando à replicação de células epiteliais tubulares na presença de um estado 

imunológico enfraquecido, provê um microambiente fértil para a replicação do BKV 

em altos níveis, favorecendo o desenvolvimento de BKVAN. (HIRSCH, 2005) 

Outro ponto a ser destacado é a importância da manutenção de níveis séricos 

adequados de tacrolimo, pois sua toxicidade é considerada fator de risco para BKVAN. 
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(HIRSCH; SNYDMAN, 2005) O uso do tacrolimo associado ao micofenolato poderia 

funcionar como um dos “golpes” necessários para reativação do BKV no parênquima 

do enxerto renal, visto que a BKVAN é apenas raramente observada nos rins nativos 

de pacientes receptores de transplantes não renais, mesmo em altas doses das 

mesmas medicações e que a BKVAN é apenas esporádica em transplantados renais 

em programas de manutenção com ciclosporina, azatioprina e sirolimo. (NICKELEIT; 

SINGH, 2015) Ao revisar os prontuários, constatou-se que quatro dos seis pacientes 

com eliminação de DC apresentaram sinais clínicos compatíveis com efeitos adversos 

pelo uso de tacrolimo (tremor de extremidades). Um destes pacientes, o que 

desenvolveu BKVAN, exibiu comprovação de níveis séricos do medicamento muito 

elevados. Contudo, não houve mensuração sistemática dos níveis séricos do 

medicamento nos demais pacientes que permitisse confronto de resultados.  

Das características clínico-laboratoriais relativas aos doadores e receptores, a 

única a apresentar associação estatisticamente significativa com a positividade em 

alguma das estratégias testadas no estudo, foi a de transfusão sanguínea prévia do 

receptor em relação à positividade para DC (p=0,012). Embora objeto de discussão, 

a possibilidade de transmissão do BKV por meio de produtos sanguíneos foi levantada 

após a detecção de DNA-BKV em linfócitos de doadores de sangue saudáveis. 

(DOLEI et al. 2000; KALVATCHEV et al. 2015) Entretanto, vale a ressalva que, em 

vista da baixa casuística do estudo, não podemos descartar a possibilidade de a 

associação tratar-se de um artefato. 

Testou-se também a validação de modelos estatísticos em relação à estratégia 

II, pesquisa de DC. Os valores de sensibilidade, especificidade, VPP e VPN para 

BKVAN relacionados à pesquisa de DC encontrados, foram muito semelhantes à 

literatura. (Tabela 15) 

 

Tabela 15 – Qualidade do teste pesquisa de decoy cells em relação à nefropatia pelo BKV 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017) DC= decoy cells; BKVAN= nefropatia associada ao BKV 

VPP= valor preditivo positivo; VPN= valor preditivo negativo 

 

DC x BKVAN Sensibilidade (%) Especificidade (%) VPP (%) VPN (%)

Ambalathingal et al . 2017

(artigo de revisão)
>80 70 a 84 20 a 35 >95

Gouvêa et al . 2018 100 79 17 100
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Ao se considerar a positividade do teste como presença de DC associada à 

informação de fundo citológico contendo cilindros de DC, o VPP e especificidade 

atingiram 100 %. Embora com pequeno número de casos, foi possível reproduzir o 

resultado de SINGH et al. (2006), que referiu VPP superior a 90 % para esta 

estratégia, considerando-se a presença do fundo inflamatório dos esfregaços. 

A estratégia III de monitoramento, utilizando o plasma (DNA-BKVp), mostrou 

certo retardo temporal de positividade em relação às estratégias I e II, com 

positividade ao final do terceiro mês pós-transplante em 27% dos pacientes. Este 

resultado é concordante com KDIGO (2009), que refere que cinquenta por cento dos 

pacientes que desenvolvem “viremia” o fazem por volta do terceiro mês pós-

transplante. Os trabalhos de BOUKOUM et al. (2015) e SAUNDH et al. (2013) referem 

início da “viremia” também durante o primeiro trimestre pós-transplante, enquanto 

HIRSCH et al. (2002) e POLLARA et al. (2011) referem um período um pouco mais 

tardio, em média aos 5,5 e 6 meses pós-transplante, respectivamente. 

Quanto ao percentual de positividade para a pesquisa de DNA-BKVp (27 %), o 

resultado obtido no estudo está dentro da faixa encontrada na literatura que, no 

primeiro ano pós-transplante, varia de 3 % (BOOBES et al. 2015) a 35 % (POLLARA 

et al. 2011). Dentre vários fatores que poderiam interferir nos resultados, justificando 

tamanha amplitude, está a periodicidade das avaliações, com chances de não 

detecção de positividade ocasional, no caso de coletas espaçadas e as variações 

inerentes à técnica dos exames realizados em diferentes centros. (COSTA et al. 2008)  

A distribuição temporal da positividade nas três estratégias de monitoramento 

no estudo, que mostrou DNA-BKVu precedendo o aparecimento de DC e, por sua vez, 

precedendo a positividade para DNA-BKVp (vide Gráfico 1), foi resultado também 

partilhado com outros autores e que remete à história da infecção pelo BKV: replicação 

viral no trato urinário levando à virúria e exfoliação de DC, seguida de alcance viral 

aos capilares subepiteliais levando à viremia, que antecede a BKVAN. (HIRSCH et al. 

2002; BRENNAN et al. 2005; BOHL; BRENNAN, 2007; COSTA et al. 2008; 

MIHATSCH, 2012) 

O exame citopatólogico urinário proporcionou, ainda, a oportunidade da 

detecção da atividade de outros patógenos, que não o BKV. Assim, foi possível 

observar alterações morfológicas condizentes com infecção pelo papilomavírus 

humano em duas dentre 257 amostras de urina (0,8 %), referentes a uma paciente, 

no segundo mês pós-transplante. SELVAGGI (2010) refere, em sua casuística, 
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positividade para o papilomavírus em 1,6 % dos casos (115 em 7116 amostras). LEON 

et al. (2016) refere positividade para este vírus em 0,6 % (13 em 2.305 amostras), 46 

% das quais presentes nos seis primeiros meses pós-transplante. 

Outro resultado foi a detecção de fungos sob a forma de esporos e/ou pseudo-

hifas, morfologicamente compatíveis com Candida sp, em nove dentre as 257 

amostras urinárias do estudo (3,5 %). SELVAGGI (2010) refere presença de Candida 

sp em 3,2 % de 7116 amostras urinárias de transplantados renais, com a ressalva de 

que todos os casos foram confirmados por meio de cultura da urina. Uma amostra 

urinária contendo esporos com uma conformação um pouco diferente da 

habitualmente observada, associados a grande quantidade de pseudo-hifas, foi 

submetida à cultura. A cultura revelou o crescimento de Trichosporon mucoides. 

Curiosamente, não houve crescimento de fungo do gênero Candida. 

Morfologicamente é difícil a distinção entre os gêneros Candida e Trichosporon. A 

microscopia eletrônica e colorações especiais como Alcian blue e ferro coloidal em 

amostras teciduais podem auxiliar na distinção entre os dois gêneros de fungo 

(OBANA et al. 2010), no entanto os critérios são de difícil aplicação e reprodutibilidade. 

A trichosporonose está associada a fatores predisponentes como imunossupressão, 

terapia corticoide, grandes queimaduras ou transplante de órgãos e apresenta alta 

taxa de mortalidade. A incidência de infecção urinária por Trichosporon tem 

aumentado nos últimos anos por fatores como cateterização de bexiga prolongada, 

diálise peritoneal e uso de antibióticos de largo espectro. (IKEN et al. 2015) O paciente 

em questão, portador de diabetes mellitus, foi tratado com fluconazol e itraconazol 

após a classificação do fungo, porém evoluiu com queda do estado geral, infecção 

respiratória, diminuição do nível de consciência e óbito. Não ficou definido se houve 

disseminação sistêmica fúngica, embora raras hifas de fungo tenham sido detectadas 

em amostra de secreção traqueal. Infelizmente, não houve disponibilidade de cultura 

para fungos para os demais materiais deste paciente, como líquor e secreção 

traqueal. 

Mais um ponto a ser destacado é o fato de trombose venosa profunda aparecer 

como complicação importante, na casuística no estudo. Houve dois casos de perda 

do enxerto por trombose de veia renal (7 %) ainda no primeiro mês de transplante e, 

possivelmente, um caso de óbito no início do quinto mês pós-transplante, cuja causa 

mortis provável foi tromboembolismo pulmonar. Trombose do enxerto renal pode ser 

causa de perda precoce do enxerto em 2 a 7 % dos transplantes renais em adultos. 



103 

(IRISH, 2004; PONTICELLI; MOIA; MONTAGNINO, 2009) O aumento da incidência 

de trombose profunda se deve ao estado de hipercoagulabilidade que estes pacientes 

manifestam, explicado pelo aumento multifatorial de fatores pró-coagulantes. Assim, 

a identificação dos pacientes com maior risco ou com trombofilia, ainda no período 

pré-transplante, poderia ser uma forma de prevenir esta complicação. (TODESCHINI 

et al. 2013) 

No período de um ano desse estudo foi diagnosticado apenas um caso de 

BKVAN (3 %), resultado semelhante ao observado na literatura, que apresenta 

variação entre 0 a 6 % (M = 2,57 ± 2,38), no mesmo período de acompanhamento. 

(HIRSCH et al. 2002; BRESSOLLETTE-BODIN et al. 2005; COSTA et al. 2008; 

HUANG et al. 2010; SAUNDH et al. 2013; BOOBES et al. 2015; BOUKOUM et al. 

2015) 

Os resultados do monitoramento urinário permitiram que ajustes terapêuticos 

fossem realizados ao longo do estudo. Entretanto, o foco do trabalho não contemplava 

acompanhamento estrito das prescrições, que não obedeceram a um protocolo 

específico e foram delineadas caso a caso. Em adição, as alterações de conduta 

realizadas em vários pacientes foram decorrentes de outro monitoramento ocorrido 

simultaneamente (citomegalovírus por meio da pesquisa do antígeno pp65), visto que 

a positividade para o citomegalovírus, em geral, precedeu a positividade para o BKV 

(vide tabela 7). 

 

Ao final deste estudo, em vista dos resultados obtidos e da literatura vigente, 

propõe-se uma nova estratégia de monitoramento da reativação do BKV em pacientes 

transplantados renais. Destacam-se alguns pontos, previamente discutidos, que 

foram fundamentais para o embasamento da proposta: 

✓ O uso da citologia urinária, como estratégia para monitoramento de 

massa, é técnica de baixo custo e eficiente. (NICKELEIT et al. 2012) 

✓ O estímulo ao uso da pesquisa de DC como estratégia de monitoramento 

da reativação do BKV não deve ser encarado como uma tentativa de promovê-la a 

uma alternativa ao teste molecular, mas sim como técnica complementar para 

identificar os pacientes de alto risco e que mais se beneficiariam da pesquisa do DNA 

viral. (CHAKERA et al. 2012) 
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✓ Os VPP para diagnóstico de BKVAN das técnicas de PCR urinária e 

citologia urinária são semelhantes (30 % a 40 % e 20 % a 35 %, respectivamente). 

(NICKELEIT et al. 2012; AMBALATHINGAL, 2017) 

✓ O VPP para BKVAN da estratégia de citologia urinária pode ser elevado 

de 29 % para superior a 90 % se utilizados parâmetros adicionais como fundo 

citológico “sujo”, eliminação de DC na vigência de disfunção do enxerto, eliminação 

sustentada de DC por mais de seis semanas e a detecção de cilindros de DC. (SINGH 

et al. 2006) 

✓ O início da eliminação das DC varia do segundo ao quarto mês pós-

transplante (THAMBOO et al. 2007; CHAKERA et al. 2011; HIRSCH et al. 2002) 

✓ A positividade para DC por um período superior a um mês é um 

importante marco temporal para possível desenvolvimento da BKVAN. (CHEN, T.-W 

et al. 2016) 

✓ Pode ser inapropriado alterar a terapia de pacientes com base apenas 

na presença de DC urinárias. (KIDNEY DISEASE: IMPROVING GLOBAL 

OUTCOMES (KDIGO) TRANSPLANT WORK GROUP, 2009) 

✓ O início da positividade para DNA-BKVu ocorre preferencialmente no 

primeiro trimestre (73 % a 82 % dos casos). (BRESSOLLETTE-BODIN et al. 2005; 

THAMBOO et al. 2007; BOUKOUM et al. 2015) 

✓ A detecção da reativação do vírus na urina (positividade para DNA-BKV 

ou presença de DC) precede a “viremia” e a BKVAN num período de seis a 12 

semanas. (HIRSCH; RANDHAWA; AST INFECTIOUS DISEASES COMMUNITY OF 

PRACTICE, 2013) 

✓ O VPP da pesquisa de DNA-BKV no plasma para BKVAN é de 50 % a 

60 % (SAWINSKI; GORAL, 2015), o mais alto dentre as três técnicas por nós 

utilizadas. 

✓ Evidência histológica de BKVAN pode estar presente mesmo na 

ausência de elevação da creatinina sérica. (KIDNEY DISEASE: IMPROVING GLOBAL 

OUTCOMES (KDIGO) TRANSPLANT WORK GROUP, 2009) 

✓ A maior parte dos casos de BKVAN ocorre nos primeiros dois anos pós-

transplante. Apenas 5 % ocorrem entre dois a cinco anos de transplante. (KIDNEY 

DISEASE: IMPROVING GLOBAL OUTCOMES (KDIGO) TRANSPLANT WORK 

GROUP, 2009) 
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A proposta, objeto de discussão, se baseia no monitoramento citopatológico 

urinário por meio de pesquisa de DC com periodicidade mensal no primeiro ano pós-

transplante, trimestral no segundo ano e semestral do terceiro ao final do quinto ano 

pós-transplante. (Figura 24) 

Serão considerados sob significância clínica os casos positivos que 

apresentarem número igual ou superior a 10 DC/citospin. 

Em caso de positividade para DC (≥ 10 DC/citospin) avaliar o fundo citológico: 

se limpo, sem cilindros de DC, manutenção do monitoramento citológico - se “sujo”, 

contendo debris celulares, cilindros de DC ou células inflamatórias, realização de PCR 

quantitativa no plasma para pesquisa de DNA-BKV. 

Em caso de carga viral ≥ 104 cópias/mL, avaliação quanto à conduta clínica: se 

revisão do regime imunossupressor, indicação de biopsia do enxerto ou de 

tratamentos específicos para o BKV. Ao mesmo tempo, acompanhamento do paciente 

por PCR plasmática mensal até carga viral < 104 cópias/mL, quando retornará ao 

monitoramento citológico com a pesquisa periódica de DC. 

Em caso de carga viral < 104 cópias/mL, manutenção do monitoramento 

citológico. 

Em caso de positividade ≥ 10 DC/citospin em duas coletas mensais 

consecutivas, o que significaria pelo menos quatro semanas de eliminação de DC, 

realização de PCR quantitativa no plasma. 

Em caso de positividade importante para DC (≥ 10 DC/citospin) a partir do 

segundo ano pós-transplante, retorno ao monitoramento mensal (seguimento do 

fluxograma como no acompanhamento durante o primeiro ano), até desaparecimento 

das DC. 

Em caso de disfunção clínica do enxerto em qualquer etapa do 

acompanhamento, realização de biopsia com pesquisa do SV40 T Ag por imuno-

histoquímica. 
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Figura 24 – Proposta de monitoramento da reativação do BK poliomavírus 

 
 
 

 
Fonte: Gouvêa, ALF (2017)   DC= decoy cell; qPCRp= PCR quantitativa plasmática 
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6 CONCLUSÃO 

1. O monitoramento urinário precoce dos pacientes no pós-transplante renal, 

por meio de PCR e pesquisa de decoy cells, foi efetivo na detecção da reativação do 

BKV. 

2. A técnica de PCR urinária mostrou-se mais eficiente que a pesquisa de decoy 

cells e PCR plasmático para detecção da reativação do BKV, nas primeiras semanas 

pós-transplante. 

3. A positividade para decoy cells mostrou-se preditora de nefropatia pelo BKV 

em caso de eliminação sustentada (≥ 6 semanas) associada a fundo citológico 

produtivo, mesmo na ausência de disfunção clínica do enxerto. 

4. O exame ultraestrutural e a pesquisa do SV40 T Ag por imunofluorescência 

no sedimento urinário apresentaram-se como técnicas alternativas para pesquisa da 

reativação do BKV na urina. 

5. O exame do sedimento urinário foi particularmente útil na vigência de eventos 

complicadores no pós-transplante, possibilitando a detecção de comorbidades 

infecciosas no trato urinário. 

6. Os primeiros seis meses pós-transplante mostraram-se críticos em relação 

à reativação de infecções virais latentes, indicando a importância do monitoramento 

sistemático dos pacientes neste período.  

7. O monitoramento, ao ser desenvolvido de forma contínua e periódica pelo 

período mínimo de um ano após o transplante, revelou-se estratégia promissora para 

seleção e tratamento tempestivo de pacientes com risco de desenvolvimento de 

nefropatia pelo BKV. 
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ABSTRACT

Background. Urine monitoring programs represent an important strategy for early
diagnosis of reactivation of BK polyomavirus (BKV) in kidney transplant recipients. This
study analyzes a BKV urine screening model in kidney transplant patients.
Methods. Urinary screening for BKV reactivation was performed by urinary decoy cell
and polymerase chain reaction (PCR) tests in samples from 32 consecutive kidney trans-
plant patients, collected in a 6-month follow-up period. PCR in plasma samples and BKV
immunohistochemical studies to assess BKV renal disease, if a kidney biopsy was indicated,
were performed.
Results. The urinary screening for BKV among 32 renal receptors was positive in 18 pa-
tients (56%) by the concomitant use of the decoy cells and/or qualitative PCR at some time
during the study period. Transfusion before transplantation was significantly associated with
urinary decoy cell positive screening (odds ratio ¼ 11; 95% confidence interval ¼ 1.47 to
82.4; P < .05); and so was male sex (odds ratio ¼ 2.02; 95% confidence interval ¼ 1.07 to
3.83; P < .05). The clinical management of screening positive cases consisted of decreasing
or changing the immunosuppression regimen. Sixteen renal biopsies were performed.
Immunohistochemistry for SV40 T antigen was negative in all biopsies. After 1 year of
follow-up, no patient developed BKV-associated nephropathy, and there was no difference
in renal function between patients positive and negative for BKV urinary screening.
Conclusions. Early urinary monitoring is effective in detection of BKV replication and
represents a good strategy to minimize the deleterious effects caused by the presence of the
virus on preservation of graft function.
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THE BK POLYOMAVIRUS (BKV) is an important
causative agent of graft failure and loss in kidney

transplantation [1]. The diagnosis of infection requires early
detection of the virus in urine and/or blood and is an
essential component in the strategy of prevention of graft
loss by BKV-associated nephropathy (BKVAN) [2],
although there is no universally accepted methodology for
monitoring the infection [3]. Virus replication begins
immediately after transplantation, followed by detectable
DNA BKV in the urine and plasma, and in some cases
progress to nephropathy [4]. Herein we report a pilot study
6
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of early monitoring strategy using urinary screening for
BKV replication in kidney transplant patients for the first 6
months posttransplantation.
MATERIALS AND METHODS

Kidney transplant recipients were enrolled in a prospective study in
2014, followed up and clinically monitored for 1 year post-
transplantation. A urinary screening for BKV using cytology and
molecular biology was performed. Urine samples from each patient
were collected every 2 weeks during the first 3 months, and at the
end of month 6. A positive urinary screening was defined as at least
a single positivity for decoy cells (DC) or urinary BKV load (uBKV)
throughout the screening period (6 months). Peripheral EDTA
blood samples also were collected at months 2 and 3. The study was
performed at the Hospital Universitario Antonio Pedro and
approved by the Universidade Federal Fluminense (Rio de Janeiro/
Brazil) Ethics Committee (CAAE: 24490913.9.0000.5243/2013).
Clinical and demographic data from the deceased donors and re-
cipients, such as sex, age, cold ischemia time, human leukocyte
antigen mismatch, transfusions, type of induction therapy, mainte-
nance therapy, and laboratory biochemical results among others
were recorded. Urinary cytology smears stained using the Papani-
colaou method were evaluated as routine for the presence of DC
with their typical ground-glass intranuclear viral inclusions and
hyperchromatic chromatin. When positive, the fresh urinary sedi-
ments were also examined under phase contrast microscopy (Fig 1).
Urine and plasma BKV load quantification was performed by
quantitative polymerase chain reaction (PCR; MJ Research,
Waltham, MA, USA) with real-time PCR specific primers and a
TaqMan BKV probe (50-FAM-CCAGCACACATGTGTCTACT-
MGB-30) based on the VP1 region using the TaqMan Universal
PCR Master Mix (Applied Biosystems, Waltham, MA, USA). The
Life Technologies StepOne real-time PCR instrument and analysis
software were used. Cases with urine positive for DC or PCR were
managed by reducing the immunosuppressive treatment. All bi-
opsies were classified according to Banff criteria for kidney graft
pathology. Immunoperoxidase staining for BKV was performed
using mouse monoclonal antibody directed against the large T SV40
antigen (Cell Marque, clone MRQ-4, dilution 1:200). For practical
clinical proposes, an inferior limit of plasma quantification of 104

copies/mL was used as cut-off for BKVAN. Results were expressed
as percentages or mean � SD. Differences between groups were
analyzed by unpaired Student t test or Mann-Whitney U test ac-
cording to the distribution. Qualitative variables were evaluated
using c2 square test. P values < .05 were considered significant.
Fig 1. (A) Classic decoy cells showing homogeneous, ground-glas
original magnification �400). (B) Decoy cell with an enlarged
magnification �400).
Statistical analyses were performed with SPSS software for
Windows (Statistical Product and Service Solutions, version 18.0).

RESULTS

The mean donor age was 44 � 14 years (53% male, 59%
white), the mean last serum creatinine 1.03 � 0.3 mg/dL,
and the mean cold ischemia time 18.47 � 8.5 hours. Intra-
cranial bleeding (41%) and trauma (31%) were the major
causes of brain death. No differences were found between
positive and negative cases regarding donor parameters or
induction therapy. Transplant recipients received thymo-
globulin (56%) or basiliximab (44%) as induction therapy;
maintenance immunosuppression consisted of mycopheno-
late mofetil (720 mg, twice daily), prednisone (30 mg daily,
when possible a reduction in dosage until 5 mg), and
tacrolimus (0.15 mg/kg/d, divided twice a day). Thirty-two
patients underwent the urinary screening. Three patients
died (cardiovascular disease 2, micronodular hemorrhagic
pneumonia 1), and 3 had loss of graft function (humoral
rejection 1, renal thrombotic events 2) during the follow-up
period. No relevant biochemical or immunologic data were
associated with the urinary screening or the type of induc-
tion therapy. Receptors demographic and clinical data are
shown and analyzed in Table 1.
The overall positivity of the urinary screening was 19%

when we used DC, increasing to 56% when we used the
DC/uBKV combination. Despite the small number of DC-
positive results, we also found a good morphologic corre-
lation between routine cytology and direct contrast phase
microscopy in urinary DC analyses. From the 18 positives
cases in the uBKV assay, only 8 had values >107 copies/mL.
Among clinical, demographic, and immunological data, only
male sex and transfusion before transplantation were sta-
tistically associated with positive urinary screening. The
highest association with male sex was found when DC plus
uBKV were taken into account (odds ratio ¼ 2.02, 95%
confidence interval ¼ 1.07 to 3.83, P < .05). Regarding
blood transfusion before transplantation, 83% of patients
were DC positive (odds ratio = 11, confidence interval ¼
1.47 to 82.4, P < .05), and 44% of them were DC/uBKV
(odds ratio ¼ 1.76; confidence interval ¼ 1.01 to 3.06, P <
.05). uBKV occurred as early as 2 weeks after
s intranuclear inclusion body (Papanicolaou stained preparation,
ground-glass nucleus (phase-contrast microscopy, original



Table 1. Baseline Characteristics of Receptors According to Different Urinary Tests for BK Polyomavirus (BKV) After 6 Months

Receptors Parameters All

DC uBKV DC/uBKV

Positive Negative Positive Negative Positive Negative

Total of patients 32 (100%) 6 (19%) 26 (81%) 17 (53%) 15 (47%) 18 (56%) 14 (44%)
Age (y) 47.0 � 8.6 49.2 � 9.8 46.5 � 8.4 45.8 � 9.1 48.3 � 8.1 46.1 � 8.9 48.2 � 8.4
Male sex 14 (44%) 3 (50%) 11 (42%) 10 (59%)* 4 (27%) 11 (61%)* 3 (21%)
Skin color

White 13 (41%) 4 (67%) 9 (35%) 8 (47%) 5 (33%) 9 (50%) 4 (29%)
Brown 16 (50%) 2 (33%) 14 (54%) 9 (53%) 7 (47%) 9 (50%) 7 (50%)
Black 3 (9%) 0 3 (12%) 0 3 (20%) 0 3 (21%)

Time on dialysis 4.2 � 2.4 5.2 � 3.1 4 � 2.2 4.6 � 2.9 3.7 � 1.5 4.6 � 2.8 3.7 � 1.6
Retransplantation 3 (9%) 2 (33%) 1 (4%) 2 (12%) 1 (7%) 2 (11%) 1 (7%)
Transfusion before transplantation 10 (31%) 5 (83%)* 5 (19%) 7 (41%) 3 (20%) 8 (44%)* 2 (14%)
Underlying disease

Hypertension 9 (28%) 3 (50%) 6 (23%) 6 (35%) 3 (20%) 7 (39%) 2 (14%)
Diabetes 4 (13%) 0 4 (15%) 0 4 (27%) 0 4 (29%)
Glomerulonephritis 3 (9%) 0 3 (12%) 3 (18%) 0 3 (17%) 0
ADPKD 8 (25%) 2 (33%) 6 (23%) 5 (29%) 3 (20%) 5 (28%) 3 (21%)
SLE 1 (3%) 0 1 (4%) 0 1 (7%) 0 1 (7%)
Others 1 (3%) 0 1 (4%) 0 1 (7%) 0 1 (7%)
Undetermined 6 (19%) 1 (17%) 5 (19%) 3 (18%) 3 (20%) 3 (17%) 3 (21%)

HLA A/B mismatches 3.1 � 0.9 3.7 � 0.6 3.0 � 0.9 3.4 � 0.7 2.9 � 0.9 3.4 � 0.7 2.9 � 0.9
HLA DR mismatches 0.8 � 0.7 0.3 � 0.6 0.9 � 0.7 1.0 � 0.8 0.8 � 0.7 1.0 � 0.8 0.7 � 0.7
PRA I

Negative 24 (75%) 5 (83%) 19 (73%) 14 (82%) 10 (67%) 15 (83%) 9 (64%)
<50% 5 (16%) 1 (17%) 4 (15%) 3 (18%) 2 (13%) 3 (17%) 2 (14%)
>50% 3 (9%) 0 3 (12%) 0 3 (20%) 0 3 (21%)

PRA II
Negative 26 (81%) 5 (83%) 21 (4%) 15 (88%) 11 (73%) 16 (89%) 10 (71%)
<50% 5 (16%) 1 (17%) 4 (15%) 2 (12%) 3 (20%) 2 (11%) 3 (21%)
>50% 1 (3%) 0 1 (4%) 0 1 (7%) 0 1 (7%)

Abbreviations: DC, decoy cells; uBKV, urinary polymerase chain reaction for BK polyomavirus; HLA, human leukocyte antigen.
*P < .05 vs negative case.
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transplantation in 2 patients, whereas the presence of DC
was first detected in week 6 (Fig 2). From all positive pa-
tients, 72% (13 of 18) were detected in the first 3 months.
Sixteen renal biopsies were performed in 14 patients, and

the histopathological findings included: T-cellemediated
rejection, antibody-mediated rejection, cytomegalovirus in-
clusion, calcineurin inhibitor toxicity, and acute tubular
necrosis. Immunohistochemistry for SV40 T antigen was
negative in all biopsies. BKV viral load in plasma was
negative for every biopsied and nonbiopsied patient at the
end of the second month, and positive (>104 copies/mL) in
19% at the end of the third month. None of our patients
developed BKVAN during the study.
Patients with a positive screening result received a ther-

apeutic adjustment by reducing tacrolimus or mycopheno-
late, and/or by switching to mTOR inhibitor. In the majority
of the cases, those patients’ results became negative. No
difference in renal function was found between patients with
positive and negative screening results after 1 year.
DISCUSSION

BKV replication/reactivation and BKVAN are emergent
complications in renal transplant recipients. Silent positive
uBKV in kidney allograft recipients may occur, and some of
them may progress to nephropathy. Factors associated with
clinical disease are incompletely known, but virus genotyp-
ing may have a role in this regard [5]. We hypothesize that
the results from the screening of viruria could be used
clinically as an indicator of patients who are more prone to
develop BKVAN and need more close monitoring. In the
present study, we observed a uBKV prevalence of 53%,
consistent with the 11.9% to 65.2% prevalence range re-
ported in recent studies [6e9]. The precise role of intensive
screening and clinical management are not yet fully under-
stood. Nevertheless, a recent study has brought new insights
regarding its importance using different screening strategies
for monitoring and preemptive immunosuppression
handling [10]. It has previously been mentioned that uBKV
may precede viremia and BKV nephropathy by many weeks
[11], showing the importance of urinary screening for BKV.
Screening is a way to obtain an early diagnosis for BKV
infection and to appropriately customize the immunosup-
pressive protocol in order to prevent or treat BKVAN in the
posttransplantation period [12,13]. We have conducted a 6-
month pilot study of intensive screening, preferentially
based on the biweekly urinary studies in the first 3 months.
Our findings showed an overall prevalence of positive

urinary screening around 56% when we used the DC/uBKV
combination, but only 19% when merely using DC. These



Fig 2. Temporal distribution of
urinary sampling positive for
decoy cells and BKV uBKV.
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findings allow us to raise some questions regarding the
sensitivity and specificity of urinary screening. For example,
the presence of DC has a low positive predictive value
(29%) for the diagnosis of BKVAN [11]. BKV is expected
to cause nephropathy and graft loss in the first 5 years after
transplantation [14]. In our study, no graft was lost due to
virus infection during the first 12 months, despite the pres-
ence of 56% DC/uBKV ¼ positive cases in the first 6
months, suggesting that the early diagnosis and changes in
immunosuppression may impact the clinical outcome.
In our study, men were found to present more PCRu than

women, in agreement with other studies [7,15]. To our
surprise, we found that blood transfusion before trans-
plantation was associated with both DC shedding and the
DC/uBKV combination. This finding may have been
underexplored in previous studies, despite the well-known
association of blood transfusion components with virus
transmission, including BKV [16].
As a general result in our study, uBKV positivity was

precocious in comparison to DC shedding, but both started
very soon after transplantation (2 and 6 weeks, respectively).
In addition, about 72% of patients had a positive urinary
screening in the first 3 months, when we analyze simulta-
neously both DC shedding and DC/uBKV (Fig 2). Our pilot
study design predicted that a urinary positivity would allow
triggering of a prompt adjustment in the immunosuppres-
sive regimen and contribute to better allograft outcome.
Intriguingly, in some individual cases, DC shedding antici-
pated uBKV positivity. The routine recipient screening for
BK viruria and viremia using urine/serum PCR assays has
been proposed for the full follow-up period [17]; however,
recent studies have highlighted the importance of early
monitoring as a tool to approach the posttransplantation
BKV challenge [13], keeping in mind the lack of available
specific antiviral strategies. We found that blood BKV PCR
was negative for all patients in the eighth week, being pos-
itive in only 19% of the patients by the end of the third
month, supporting the concept that viremia occurs later and
in a lower proportion of patients [11]. Our pilot study was
not planned to have a specific BKVAN kidney biopsy pro-
tocol. Kidney biopsies were performed in the context of
clinical needs, but no patient showed findings of BKVAN.
After 1 year of follow-up, there was no difference in renal
function between patients positive and negative for BKV
urinary screening, according to a previous study [18].
In conclusion, the early urinary screening/monitoring

combination might be an effective approach to detect BKV
replication/reactivation. In this pilot study, it seemed to be
useful for immunosuppression handling in order to mini-
mize the deleterious effects of the virus, perhaps preserving
graft function.
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BK polyomavirus nephropathy in two
kidney transplant patients with distinct
diagnostic strategies for BK virus and
similar clinical outcomes: two case reports
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Fabiana Rabe Carvalho1, Andrea Alice Silva1,2, Heleno Pinto de Moraes3, Mayra Carrijo Rochael2,
Rafael Brandão Varella1, Stephanie Gomes Almeida4, Jorge Reis Almeida1 and Jocemir Ronaldo Lugon1

Abstract

Background: BK polyomavirus-associated nephropathy is an important cause of post-transplantation renal failure.
We present two cases of BK polyomavirus-associated nephropathy who were submitted to contrasting strategies
of clinical follow-up to BK polyomavirus reactivation, but progressed to a similar final outcome.

Case presentation: Case 1 is a 37-year-old white man whose graft had never presented a good glomerular
filtration rate function, with episodes of tacrolimus nephrotoxicity, and no urinary monitoring for BK polyomavirus;
stage B BK polyomavirus-associated nephropathy was diagnosed by biopsy at 14 months post-transplant. Despite
clinical treatment (dosage decrease and immunosuppressive drug change), he progressed to stage C BK
polyomavirus-associated nephropathy and loss of graft function 30 months post-transplant. Case 2 is a 49-year-old
mulatto man in his second renal transplantation who was submitted to cytological urinary monitoring for BK
polyomavirus; he presented early, persistent, and massive urinary decoy cell shedding and concomitant tacrolimus
nephrotoxicity. Even with decreasing immunosuppression, he developed BK polyomavirus-associated nephropathy
1-year post-transplant. Loss of graft function occurred 15 months post-transplant.

Conclusions: Cytological urinary monitoring was an efficient strategy for monitoring BK virus reactivation. Decoy
cell shedding may be related to BK polyomavirus-associated nephropathy when extensive and persistent. The
presence of associated tacrolimus nephrotoxicity may be a confounding factor for the clinical diagnosis of BK
polyomavirus-associated nephropathy.

Keywords: BK polyomavirus, BK-associated nephropathy, Decoy cell, Urinary monitoring, Renal transplant, Allograft
dysfunction infectious disease

Background
BK polyomavirus-associated nephropathy (BKVAN) affects
up to 15% of renal transplant recipients and is an important
cause of graft failure, due to insidious inflammatory de-
struction of the renal tissue [1–5]. Monitoring of BK
polyomavirus (BKV) infection in these patients is required

for early detection of reactivation. It can be performed by
detection of decoy cells (DC) in urine or detection of virus
in plasma and urine using polymerase chain reaction (PCR)
tests [5–10]. BKVAN diagnosis depends on specific mor-
phological findings in allograft biopsy or detection of small
and cohesive aggregates of polyomavirus called Haufen-
polyomavirus in ultrastructural urine tests [11–13].
Many risk factors are involved in BKV reactivation

[13–15], but the identification of patients who have
high risk to develop BKVAN remains a challenge [16].
Specific antiviral treatments for BKV are not available
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[14, 17]. The absence of a standard protocol for BKV
infection treatment makes clinical management of these
patients difficult.
We present two cases of BKVAN. Patient 1 was not

monitored for BKV reactivation, while patient 2 was
regularly monitored for BKV by urine testing for the
presence of DC, which led to early diagnosis of viral re-
activation. Both patients lost graft function due to
BKVAN approximately a year after transplantation.

Case presentation
Case 1
A 37-year-old white man underwent kidney transplant in
July 2013 due to hypertension nephropathy. In the first
postoperative (PO) 5 months, his glomerular filtration rate
estimated by the Modification of Diet in Renal Disease
Study equation (MDRD) [18] ranged between 45 and
49 mL/minute per 1.73 m2 (Fig. 1). In PO month 6, he
was administered prednisone 5 mg/day, mycophenolate
mofetil (MMF) 1440 mg/day, and tacrolimus 6 mg twice a
day. The tacrolimus was reduced from 12 mg to 6 mg/day
and MMF was substituted with sirolimus (3 mg/day). In
PO month 10, there were clinical signs of tacrolimus
nephrotoxicity and the dosage was further decreased to
4 mg/day. A graft biopsy was performed in PO month 14,

due to continuous decreasing renal function. The biopsy
revealed stage B BKVAN characterized by: epithelial tubu-
lar necrosis foci; many epithelial cells with basophilic
intranuclear inclusions presenting diffusely in the core,
especially in the medulla; patchy and moderate interstitial
infiltrate with predominance of lymphocytes; a microabs-
cess of neutrophils involving medullar tubules; edema,
especially in the medulla; patchy stromal bleeding; few foci
of mild tubulitis (maximum two inflammatory cells per
tubular cross-section); tubular atrophy; interstitial fibrosis
in <10% of renal cortex (Fig. 2a); and arteriolosclerosis
with some hyalinosis. Many tubular epithelial cells were
positive for Simian virus 40 large T antigen (SV40 T-ag).
There were no signs of transplant glomerulopathy or
vasculopathy/vasculitis. Tacrolimus was substituted
with MMF 720 mg/day. Our patient presented episodes
of bacterial infection in his respiratory tract (PO month
27) and skin (PO month 29), when two sessions of
hemodialysis were required. A second graft biopsy was
performed in PO month 30, showing extensive intersti-
tial fibrosis (>90% renal cortex) and inflammatory cell
infiltration (>50% renal cortex), mainly composed of lym-
phocytes (Fig. 2b). Some tubular cells in the medulla
showed basophilic intranuclear inclusions. There were no
signs of transplant glomerulopathy or vasculopathy and

Fig. 1 Patient 1. Estimated glomerular filtration rate over 32 month follow-up. The timeline of clinical events and management is indicated. BKVAN BK
polyomavirus-associated nephropathy, MDRD Modification of Diet in Renal Disease Study equation, MMF mycophenolate mofetil, TC tacrolimus
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complement component 4d (C4d) was negative. There
was weak nuclear positivity for SV40 T-ag in a few tubular
epithelial cells in the cortex and medulla. The diagnosis
was stage C BKVAN. He was returned to the hemodialysis
program.

Case 2
A 49-year-old mulatto man underwent kidney transplant
in June 2015 due to autosomal dominant polycystic kidney
disease. He underwent a previous kidney transplant in
2011 and spent 3 years on dialysis between the two trans-
plants. In PO month 2, his serum tacrolimus level was
26.7 ng/mL. He was administered prednisone (15 mg/

day), sirolimus (3 mg/day), and tacrolimus (2 mg twice a
day). Tacrolimus was decreased from 4 mg to 2 mg/day
(Fig. 3). He was submitted to biweekly urinary monitoring
for BKV (screening for DC in urine sediment). Urinary
DC were detected in PO month 3. From then on, all urine
samples were strongly positive for DC, >10/high power
field (HPF), with the smears presenting a dirty back-
ground, cellular debris, many leukocytes and, in some
samples, cellular casts with nuclei showing features of
polyomavirus infection (Fig. 4). An ultrastructural study of
urine sediment revealed abundant icosahedral viral parti-
cles measuring approximately 40 nm in diameter, either
intranuclear or in the cytosol, as single particles, small

Fig. 2 Patient 1. Kidney allograft biopsy: a Stage B BK polyomavirus-associated nephropathy; b Stage C BK polyomavirus-associated nephropathy.
Methenamine silver stain

Fig. 3 Patient 2. Estimated glomerular filtration rate over 15 month follow-up. The timeline of clinical events and management is indicated. BKVAN
BK polyomavirus-associated nephropathy, DC decoy cells, MDRD Modification of Diet in Renal Disease Study equation, TC tacrolimus
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aggregates, or forming typical crystalline arrays, free or
membrane-bound, or extracellular in continuity with
the cell membrane (Fig. 5). In PO month 12, there was
a sharp drop in renal function and a graft biopsy was
performed. The histology revealed stage B BKVAN
characterized by tubular cellular necrosis associated
with many nuclear inclusions expressing SV40 T-ag
(Fig. 6), present in both cortex and medulla, minimal
interstitial inflammatory infiltrate, fibrosis and tubular
atrophy, no tubulitis, and no transplant glomerulopathy
or vasculopathy. There were no typical morphological
signs of nephrotoxicity by tacrolimus. He returned to
the hemodialysis program in PO month 15.

Discussion
Effective and safe antiviral therapies for BKVAN are not
available. The management of patients with BKV reactiva-
tion is a challenge because there is not a reliable and uni-
versally accepted protocol to follow.
The pathogenesis of BKVAN is multifactorial, with sev-

eral known risk factors: immunosuppression (a general
prerequisite); “high dose” of new drugs such as tacrolimus;
pre-transplant use of antilymphocyte therapy and MMF
use at baseline; tubular injury/regeneration and/or ische-
mia/reperfusion in allograft (since native kidneys are gen-
erally not involved); human leukocyte antigen (HLA)
mismatches; recipient diabetes; previous acute rejection;
recipient age >55 years; recipient race (white); and
recipient gender (male) [4, 5, 14, 15, 19–21]. Both cases
discussed here are male, presenting tacrolimus nephrotox-
icity before BKVAN development. Higher blood levels of
tacrolimus are associated with an increased incidence of
BK viremia, which supports the notion that immunosup-
pression increases the risk of BKVAN [14]. Epithelial cell
proliferative state in response to different forms of in-
jury may increase BKV replication [15]. When their
charts were reviewed, both patients presented previous
tubular damage (multifocal epithelial necrosis) in their
pre-implantation donor kidney biopsies.
Once BKVAN is diagnosed, definition of the presence

of concurrent rejection can be very difficult to establish,
because some morphological aspects may be shared by
both conditions and they may co-occur [15, 22]. Some
clues for BKVAN diagnosis are: a heterogeneous inflam-
matory reaction, sometimes minimal, present especially in
the medulla and composed of mononuclear cells; poly-
morphonuclear leukocytes, which can be seen in response
to urinary leakage from damaged tubules; and inconspicu-
ous tubulitis and viral lesions restricted to the medulla

Fig. 4 Patient 2. Numerous decoy cells and a decoy cell cast (arrow).
Papanicolaou stain

Fig. 5 Patient 2. Decoy cell ultrastructure: chromatin clumps at
nuclear periphery and intranuclear spherical virions arranged in
crystalloid array

Fig. 6 Patient 2. Kidney allograft biopsy: Simian virus 40 large T
antigen nuclear staining in renal tubular cells. Inset: nuclear
detail (immunofluorescence)
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[19]. On the other hand, in concurrent rejection there is
abundant tubulitis, cortical inflammatory infiltrates (more
pronounced in areas without viral inclusions), transplant
endarteritis, glomerulitis, glomerulopathy, sclerosing vas-
culopathy, and C4d deposition along the peritubular capil-
laries [19, 23]. Patient 1 exhibited interstitial edema and
hemorrhagic foci. Although no morphological criteria
for rejection (Banff classification) were present in this
sample, it would be very difficult to definitely rule out this
association.
It is difficult to make predictions about the progression

of BKVAN. The risk of graft loss function in stage A is
<10%, in stage B close to 50%, and in stage C >80% [5].
Both patients were diagnosed at stage B.
Tacrolimus is a calcineurin inhibitor and some histo-

logical lesions have been associated with its chronic use,
such as striped interstitial fibrosis, tubular atrophy, medial
arteriolar hyalinosis, and tubular microcalcification [24].
Tacrolimus may have played a role in the fibrosis observed
in the graft biopsies of both patients.
Patient 2 presented early DC shedding. Considering

that he had two renal transplants in 4 years, we won-
dered if BKV reactivation could be linked to his first
kidney transplant. A previous transplant, in general, has
not been confirmed as a risk factor for BKVAN [21].
However, retransplantation after a graft loss due to
BKVAN may be an important factor [5]. Unfortunately,
the reason for the loss of his first graft is unknown.
PCR tests for BKV in urine and plasma have higher

positive predictive value for BKVAN than urinary cy-
tology. However, urinary cytology is a low cost and simple
method for BKV screening, with negative predictive value
for BKVAN of 100% [5, 25]. Some authors value the num-
ber of DC (>10/HPF), presence of a necro-inflammatory
background in urine containing DC, persistent DC shed-
ding (over 6 weeks), and detection of DC casts to identify
patients with possible active BKVAN [1, 26, 27]. Patient 2
presented all of these characteristics, but we only had an
unequivocal criterion to perform graft biopsy when a clear
drop in renal function was detected. The choice of the
ideal moment to perform a renal allograft biopsy in BKV
infection is a matter of controversy. It is an invasive
procedure, which requires strict indication. On the other
hand, initial BKVAN can have an indolent presentation,
with no clear allograft dysfunction [5]. The associated
tacrolimus nephrotoxicity may have masked the real
importance of BKV reactivation in the clinical scenario of
patient 2.
Both patients were diagnosed with BKVAN at the end

of the first year post-transplant. The diagnosis of viral
reactivation was conceivably earlier in patient 2, who
was systematically monitored. In spite of that, the course
of BKVAN in the two cases was similar. An early diag-
nosis can be very important to preserve the tissue from

inflammation and fibrosis. It is unclear if the availability
of an effective antiviral drug would have made a differ-
ence in the clinical course of these patients.

Conclusions
Urinary monitoring for DC is a simple and efficient
strategy for routine screening of BKV reactivation. Early
detection of BKV infection in patients who have under-
gone a renal transplant is crucial to identify patients
demanding closer clinical supervision. The presence of
massive and persistent DC shedding can indicate a high
risk for BKVAN development, even if renal function is
normal.
Tacrolimus nephrotoxicity is a common complication

in patients who have undergone a renal transplant and
may mask the real importance of BKV reactivation.
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