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RESUMO

As hepatites virais  representam um sério  problema de saúde pública em todo o

mundo,  especialmente  aquelas  causadas  pelos  vírus  da  hepatite  B  (HBV)  e  da

hepatite C (HCV). Estes vírus pertencem a famílias distintas e diferem quanto ao seu

material genético, porém ambos são capazes de produzir infecções crônicas com

possibilidade de evolução para cirrose hepática e/ou hepatocarcinoma celular. Para

a  escolha  de  um  tratamento  adequado,  diagnóstico  e  acompanhamento  de

pacientes  infectados  (principalmente  pelo  HCV),  técnicas  moleculares  são

imprescindíveis e, em se tratando das hepatites virais, uma das mais utilizadas é a

PCR em tempo real utilizando amostras de plasma humano. Neste estudo avaliamos

a  possibilidade  de  utilização  de  amostras  de  plasma  humano  submetidas  ao

processo de liofilização, que oferece vantagens sobre as não liofilizadas tais como:

maior resistência ao calor, maior facilidade de estocagem, menor possibilidade de

contaminação bacteriana e ainda mantém todas as características microscópicas

das amostras não processadas.  Para essa avaliação quantificamos por  PCR em

tempo real as cargas virais de amostras HBV DNA positivas e de amostras HCV

RNA positivas  antes  e  depois  da  liofilização.  Os  resultados  mostraram  que  o

processamento das amostras não alterou de forma significativa a carga viral do HBV

e  do  HCV.  Desta  forma,  a  quantificação  de  carga  viral  de  amostras  humanas

liofilizadas  por  PCR  em  tempo  real  mostrou-se  uma  valiosa  ferramenta  para

diagnóstico molecular e acompanhamento das infecções virais causadas pelo HBV e

HCV.

Palavras-chave: Hepatites virais. Amostras liofilizadas. Biologia Molecular. 
                            PCR em tempo real.



ABSTRACT

Viral hepatitis is a serious public health problem worldwide, especially those

caused by hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus (HCV). These viruses belong

to  different  families  and  differ  in  their  genetic  material,  but  both  are  capable  of

producing chronic infections that may progress to liver cirrhosis and / or liver cancer.

For  the  choice of  an  appropriate  treatment,  diagnosis  and monitoring of  infected

patients (mainly with the HCV), molecular techniques are essential and, in the case

of viral hepatitis, one of the most used is the RealTime PCR using human plasma

samples.  This  study  evaluated  the  possibility  of  using  human  plasma  samples

subjected to the lyophilization process, which offers advantages over non-lyophilized

such  as  higher  heat  resistance,  ease  of  storage,  less  possibility  of  microbial

contamination and still retains all the microscopic features of the processed samples.

For this evaluation, viral load of HBV DNA positive samples and HCV RNA positive

samples were quantified by real-time PCR before and after lyophilization. The results

showed that the processing of the samples did not change significantly the viral load

of HCV and HBV. Thus, quantification of viral load of lyophilized human samples by

real-time PCR proved to be a valuable tool for molecular diagnosis and monitoring of

viral infections with HBV and HCV.

Keywords: Viral hepatitis. Lyophilized samples. Molecular biology. RealTime PCR.
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I. INTRODUÇÃO

I.I – Sobre as Hepatites

Hepatite  é  um  termo  genérico  para  designar  qualquer  tipo  de  doença

inflamatória  que acometa o tecido hepático.  Esse processo inflamatório  pode ter

várias  causas,  entre  elas:  alcoolismo,  doenças  parasitárias,  doenças  genéticas,

infecções virais, entre outras(14).

Neste trabalho o enfoque são apenas as hepatites virais causadas pelos vírus

da Hepatite B (HBV) e o vírus da Hepatite C (HCV), que são importantes problemas

de saúde pública em todo mundo(8).

I.II – Sobre o HBV

O HBV é um vírus de DNA de fita dupla pertencente à família Hepadnaviridae.

Na  Figura  1  é  possível  ver  um  esquema mostrando  a  partícula  viral  completa.

Estima-se que existam no mundo 400 milhões de portadores do vírus (KIM, 2011) e que,

anualmente, entre 600 mil a pouco mais de um milhão de pessoas vão a óbito por

doenças hepáticas associadas à infecção por este vírus, como a cirrose hepática e o

hepatocarcinoma celular (HCC)(17, 30).

O HBsAg é uma proteína de superfície  do HBV que é utilizada como um

importante marcador para determinar a cronicidade da infecção. Exames sorológicos

que revelem a presença do marcador na corrente sanguínea após seis meses da

provável data de contágio indicam que o organismo do paciente não está sendo

capaz de controlar a infecção e que a mesma está iniciando o estágio crônico (8,19).

Este quadro aparece em aproximadamente 5% dos infectados(8) e um dos fatores

que  dificultam  uma  resposta  imune  eficaz  é  a  produção  mista  de  partículas

completas e partículas incompletas do vírus(20, 25), conforme mostrado na Figura 2.

Outra informação relevante sobre este vírus é que ele pode ser classificado

em até dez genótipos (A-J)(30). Essa variação genotípica é importante por influenciar

no tratamento e no prognóstico do paciente. Por exemplo, pacientes infectados com

o genótipo C desenvolvem resposta humoral  mais tardiamente que os pacientes
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infectados  com  o  genótipo  B,  além  de  responderem  menos  aos  principais

medicamentos utilizados para o tratamento da doença(12, 24). Além disto, também foi

verificado que os infectados pelo genótipo A respondem bem ao tratamento com

Interferon  Alfa,  o  que  não  é  observado  em  infecções  causadas  pelo  vírus  de

genótipo D(12, 24). Essas e outras diferenças no tratamento e na resposta imunológica

humoral  e  celular  foram observadas ao se comparar  as  infecções causadas por

estes oito diferentes tipos de genótipos.

Segundo dados do Centro de Controle de Doenças (CDC), o Brasil apresenta

prevalência de HBsAg menor que 2% (10) e o maior número de casos confirmados da

infecção se concentra na região sudeste do país, seguido (em ordem decrescente)

pela  região  sul,  norte,  nordeste  e  centro-oeste,  conforme boletim epidemiológico

emitido pelo Ministério da Saúde (21). O genótipo A é o mais comumente encontrado,

mas também há presença significativa dos genótipos D e F variando o perfil  de

prevalência  destes  últimos  dois  genótipos  de  acordo  com  a  região  brasileira

analisada (22) (Figura 4). 

 

I.III – Sobre o HCV

O HCV é um vírus de RNA fita  simples, linear, não segmentada, polaridade

positiva (Figura 5) e pertencente à família  Flaviviridae. As estimativas são de 170

milhões de portadores ao redor do mundo e apesar destes números serem inferiores

aos do HBV, a taxa de mortalidade causada pelo HCV é bem maior: do total  de

infectados,  entre  5  e  7%  vão  a  óbito(31).  O  principal  motivo  para  estes  índices

consiste  no  fato  de  as  infecções causadas pelo  HCV cronificarem em 80% dos

casos, em adultos, contra 5% do HBV na mesma faixa etária (8). Logo, mais pessoas

desenvolvem as complicações da infecção crônica (cirrose hepática e o HCC, como

dito anteriormente), aumentando o número de óbitos. Principalmente por este motivo

a hepatite C se tornou umas das principais indicações para o transplante hepático(7).

Este vírus possui  sete genótipos, classificados de 1 a 7  (29).  As diferenças

entre  estes  genótipos  também  interferem  significativamente  no  prognóstico  da

infecção. Pacientes infectados com os genótipos 2 e 3 são melhores respondedores

ao tratamento que os indivíduos infectados pelos genótipos 1 e 4 (4).  Também foi
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observado que,  dependendo do genótipo,  alguns fármacos não vão ser  eficazes

como formas de tratamento. Em outros casos, um mesmo fármaco poderá ser eficaz

como  opção  de  tratamento,  no  entanto  para  um  genótipo  será  necessário  um

tratamento de 24 semanas e para outro, um tratamento de 48 semanas (15).

O Brasil possui prevalência menor que 2% de infecções causadas por HCV

(Figura 6). Em ordem decrescente de prevalência está o genótipo 3, seguido pelo

genótipo 1 e 2, no entanto, outros trabalhos mostram o genótipo 1 como o mais

prevalente(23). Este perfil sofre pequenas variações de acordo com a região brasileira

analisada. (Figura 7).

I.IV – Diagnóstico sorológico e molecular

As  técnicas  sorológicas  geralmente  possuem  menor  custo  de  realização

quando comparadas às moleculares, além de serem de fácil execução. O ELISA, por

exemplo, é bastante utilizado para a pesquisa de HBsAg. Se o marcador continua

presente  no  sangue  do  paciente  após  seis  meses,  a  infecção  passa  a  ser

considerada  crônica(19).  Além  disso,  outros  marcadores  do  HBV  podem  ser

pesquisados por métodos sorológicos, tais como: HbeAg, Anti-HBc total e IgM, anti-

HBe  e  Anti-HBs(19).  Dependendo  da  combinação  dos  resultados  sorológicos,

diferentes interpretações são possíveis: indivíduo susceptível, indivíduo imune por

contato prévio com o vírus, imunidade gerada por vacinação, infecção aguda ou

reativação de infecção e infecção crônica(8).

Para o HCV, no entanto, não há uma boa correlação dos níveis sorológicos e

a doença crônica, pois os anticorpos IgM Anti-HCV normalmente estão presentes em

infecções agudas e crônicas com concentrações semelhantes, podendo induzir a um

diagnóstico errôneo (6). Desta forma é imprescindível o uso de técnicas moleculares

para o acompanhamento da infecção, especialmente após o início do tratamento(13). 

Também é  importante  destacar  que  no início  da  infecção ocorre  o  que é

chamado de janela imunológica, que é um período onde o vírus está se replicando

nas células-alvo sem que o sistema imunológico tenha conseguido produzir  uma

resposta adaptativa humoral ou celular eficiente para conter a infecção. No caso do

HCV,  por  exemplo,  os  testes  sorológicos  podem levar  até  12  semanas  para  se
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positivarem para IgG anti-HCV. Qualquer exame sorológico realizado nesta etapa

poderá retornar resultados falso-negativos(11).

Por outro lado, as técnicas moleculares são bastante sensíveis no início da

infecção por qualquer um destes vírus, uma vez que a ausência de resposta imune

adaptativa facilita a viremia e a dosagem de elevada carga de DNA ou RNA viral em

soro  ou  plasma.  No  entanto,  como  a  produção  de  HBsAg  é  muito  precoce,  é

desvantajoso utilizar técnicas moleculares na fase aguda da hepatite B, já que o

ELISA é satisfatoriamente específico e sensível com a vantagem de ser uma técnica

de menor custo de execução (11). 

Além das vantagens já citadas, as técnicas moleculares permitem avaliar a

eficácia do tratamento, pois se o fármaco está atuando de maneira eficaz, a carga

viral irá reduzir de acordo com o tempo de tratamento e com melhora na resposta

imune do paciente infectado. Anticorpos não demonstram esta variação dinâmica na

sua concentração de acordo com a eficácia do tratamento(32). Em doenças agudas e

crônicas,  uma  vez  que  os  anticorpos  comecem a  ser  produzidos,  eles  atingem

concentrações  máximas  e  reduzem  consideravelmente  sua  concentração  em

meses,  como  no  caso  dos  anticorpos  IgM,  ou  em  anos,  como  no  caso  dos

anticorpos IgG gerados em resposta ao HBV e HCV, por exemplo. A permanência

por mais tempo na corrente sanguínea é a razão pela qual esta última classe de

anticorpos são os principais responsáveis pela imunidade duradoura, além de serem

a principal escolha para pesquisa em estudos epidemiológicos (especialmente os

retrospectivos) ou em casos de diagnóstico de infecções crônicas(11).

Também é necessário realizar o PCR quantitativo todas as vezes em que se

desejar confirmar uma infecção pelo HCV no qual  as amostras possuem valores

muito próximos aos do ponto de corte (cut-off) dos testes de ELISA(32).

I.V – PCR em tempo real

Como o acompanhamento da carga viral é importante para a avaliação da

eficácia  do  tratamento,  é  fundamental  dispormos  de  metodologias  de  qualidade.
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Atualmente, a metodologia mais utilizada é a PCR em tempo real, sendo a Abbott a

empresa fornecedora de reagentes durante o período de realização deste trabalho.

Nos ensaios para carga viral  do HCV, a região genômica alvo é a 5’-UTR

(Figura 8). Esta região é a mais conservada do genoma, o que também garante

pouca diferença de sensibilidade do teste entre os genótipos de 1 a 6 (2).  Já nos

ensaios para amplificação do DNA do HBV, a região alvo situa-se no gene S, que

codifica o antígeno de superfície do vírus (Figura 9), também demonstrando pouca

variação de sensibilidade entre os diferentes genótipos(1).

Apesar  dos avanços na área da biologia molecular,  as diferentes técnicas

continuam a ter grande variação de sensibilidade entre si, o que tem sido até hoje

uma das maiores dificuldades do trabalho com material genético viral. Os resultados

de  uma  mesma  amostra  testada  em  diferentes  laboratórios  por  metodologias

distintas muitas vezes acaba não sendo reprodutíveis. Além disso, uma metodologia

padronizada  para  a  detecção  de  genótipos  prevalentes  numa  região  pode

apresentar  perda  de  sensibilidade  para  genótipos  mais  prevalentes  em  outras

regiões. Esta variação de sensibilidade e reprodutibilidade tem sido constantemente

apresentada em alguns trabalhos científicos(26, 27). Alguns laboratórios também fazem

a opção de padronizar protocolos domésticos (in house).

I.VI – Liofilização de amostras de plasma

A liofilização é uma técnica bastante utilizada na indústria de alimentos, mas

inicialmente  seu  uso  estava  vinculado  à  área  da  pesquisa.  O  primeiro  material

liofilizado foi o vírus da raiva, em 1911. Além dos vírus, é possível liofilizar vacinas

atenuadas, bactérias, enzimas, hormônios, entre vários outros produtos biológicos e

não-biológicos(7).

Na primeira etapa da liofilização, o material é congelado abaixo do seu ponto

de fusão e depois colocado em uma câmara com baixa pressão. Ao adicionar calor,

a água congelada evapora por sublimação(7).

Na  segunda  etapa,  chamada  de  dessorção,  o  material  permanece  no

liofilizador por mais 2-6h e é aquecido entre 20°C e 60°C ainda sob baixa pressão,
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mantendo-se o vácuo. Após estas duas etapas, o material fica com umidade entre 2

e 8%(7).

O processo de liofilização oferece algumas vantagens interessantes como a

manutenção das propriedades microscópicas das amostras, pois a liofilização não

rompe membranas de células, por exemplo. Além disso, amostras liofilizadas, por

terem perdido água, ocupam menos espaço, resistem mais tempo ao calor (o que é

bastante interessante para o HCV que é bastante sensível) e contaminam menos,

pois os microorganismos precisam de água para crescer(7). Essas características são

muito favoráveis principalmente para armazenamento das amostras em condições

mais precárias e o transporte a longas distâncias.

O  HBV é  bastante  resistente  às  condições  ambientais,  mas  amostras  de

plasma  humano  infectadas  com  HCV  sofrem  perda  de  carga  viral  considerável

quando  estocadas  a  37°C  por  mais  de  dois  dias.  Para  efeitos  comparativos

observou-se que as amostras liofilizadas podiam ser estocadas a 20°C por 200 dias

e a 45°C por até 21 dias, mostrando o quanto o processo de liofilização aumenta a

termoresistência deste material(27).  
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II. OBJETIVO DO TRABALHO

Verificar se a liofilização de amostras de plasma humano positivas para HBV

DNA ou HCV RNA interfere na quantificação molecular da carga viral destes vírus

através da técnica de PCR em Tempo Real.
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III. RELEVÂNCIA DO TRABALHO

Frequentemente pesquisadores importam reagentes ou fazem transporte de

amostras biológicas para a análise  em um laboratório  especializado,  que muitas

vezes se situa distante do local  de origem destes materiais.  No entanto,  há um

grande obstáculo nesse processo: a estabilidade do material.

Quando as amostras vêm do exterior, por exemplo, só o tempo necessário

para  a  liberação  e  retirada  dessas  amostras  pode  ser  suficiente  para  uma

degradação significativa e perda de boa parte do material,  especialmente porque

nem sempre há uma preocupação de quem os estoca em mantê-los sob condições

adequadas de refrigeração, luminosidade, entre outros. Além disso, como o Brasil é

um país de dimensões continentais, o transporte interno a longas distâncias também

pode causar danos às amostras biológicas mais instáveis e prejudicando assim a

confiabilidade dos resultados obtidos a partir delas.  De fato, esta é uma reclamação

comum na área da pesquisa e as histórias de perda parcial ou até mesmo perda

completa destes produtos tem se repetido.

Diante  destes  problemas,  a  liofilização  das  amostras  de  plasma  humano

poderia ser uma solução para aumentar a proteção do material biológico contra a

degradação causada principalmente pelo calor. 

Como  a  quantificação  de  carga  viral  é  muito  importante  no  processo  de

diagnóstico das hepatites virais (especialmente para a hepatite C), seria interessante

avaliar se há interferência da liofilização de amostras nos resultados da PCR em

tempo Real. Esta análise é importante porque há interesse do Ministério da Saúde

que painéis de amostras sejam enviados periodicamente para diversos laboratórios

que prestam serviços para a rede pública de saúde para avaliar a qualidade das

metodologias utilizadas por estes laboratórios e a reprodutibilidade dos resultados.

Entre todas as vantagens anteriormente citadas, a liofilização das amostras

infectadas com HBV DNA ou HCV RNA aumentaria a estabilidade do material  e

permitiria que estes painéis pudessem ser transportados a todos os laboratórios e

que todos recebem estas amostras sob as mesmas condições de conservação para

participarem da avaliação externa da qualidade, que é uma demanda do Ministério

da Saúde.
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IV. MATERIAL E MÉTODOS

IV.I – O PCR em tempo real

Atualmente a Abbott Molecular está entre as empresas de maior destaque no

mercado para fornecimento de reagentes e aparelhos para a PCR em tempo real.

Neste  trabalho  utilizamos  os  reagentes  e  equipamentos  desta  empresa,  cuja

plataforma foi utilizada pelo Ministério da Saúde nos anos de 2013 e 2014, período

no qual o projeto foi desenvolvido.

Para  o  HBV,  foi  utilizado  o  extrator  da  Abbott,  plataforma  m2000sp.  Este

aparelho além de extrair o DNA, também prepara o mix para a reação posterior de

amplificação do material genético. Já para a extração do RNA do HCV a plataforma

utilizada foi  a Abbott  m24sp.  Na etapa de amplificação e leitura do resultado foi

utilizado o Abbott m2000rt tanto para DNA quanto para RNA (Figura 10).

A sensibilidade para amostras de 0,5mL é de 10UI/mL para HBV e 12UI/mL

para HCV e não há variação da qualidade da técnica em função dos diferentes

genótipos  virais.  Além  disso,  o  teste  possui  especificidade  satisfatória,

especialmente para os ensaios feitos para HBV DNA. Segundo o fabricante, das 249

amostras de soro e plasma soronegativas para HBV que foram testadas para HBV

DNA, todas retornaram um resultado negativo da quantificação realizada, o que se

considerou, então, especificidade de 100%.

IV.II – As amostras HBV DNA positivas

A Rede Nacional de Laboratórios para Quantificação da Carga Viral do HBV

possuía 37 laboratórios distribuídos pelo país durante o período de realização deste

trabalho. Até o segundo semestre de 2014, o número de laboratórios já havia subido

para 44 e há uma tendência para novas adesões à rede nos próximos anos. 

Os testes para a quantificação da carga viral de HBV visam ao monitoramento

da  evolução  clínica  dos  pacientes  infectados  pelo  vírus  da  hepatite  B.  Com  a

finalidade de avaliar  o desempenho dos laboratórios e para dar  continuidade ao
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Programa de Avaliação Externa da Qualidade dos testes de carga viral do HBV do

Departamento  de  DST,  AIDS  e  Hepatites  Virais  do  Ministério  da  Saúde,  em

novembro de 2013 foi  elaborado e enviado aos laboratórios o segundo painel de

Carga Viral (AEQ02-CV-HBV). 

Para o preparo dos painéis  de HBV DNA, foram utilizadas duas amostras

provenientes do Laboratório Central Noel Nutels. Ambas eram de carga viral log 7,

genótipo A (genotipadas pelo kit INNO-LiPA HBV Genotyping -Innogenetics/Belgica)

e  com sorologia  negativa  para  anti-HCV e  anti-HIV.  Estas  duas  amostras  foram

misturadas e após esta etapa retirou-se 3mL da mistura para acrescentar em 297mL

de plasma diluente. Com esta diluição, obteve-se um pool de plasma log 5.

O procedimento seguinte foi a extração de 30mL do pool log 5 e esse volume

foi acrescentado a 270mL de plasma diluente. Dessa vez a diluição foi de dez vezes

e não de cem, como na etapa anterior. Após este procedimento obteve-se um novo

pool de plasma com carga viral de log 4. Este passo foi repetido mais uma vez para

que se obtivesse outro pool  de plasma log 3.  Dessa forma, o resultado final  da

diluição foram três pools de diferentes faixas de carga viral e todos com um volume

mínimo de 270mL.

 A partir do plasma destes pools, tubos de 1mL foram preenchidos para cada

faixa de carga viral. Cada painel foi composto por 12 criotubos com amostras em

triplicada das três diferentes diluições. Os painéis também incluíram um adicional de

três amostras negativas que correspondem apenas a um pool de plasma diluente

não infectado com HBV DNA. Um exemplo de um dos painéis está representado na

Tabela 1. As amostras dos painéis foram numerados de forma aleatória por meio do

programa  computacional  Graph  Pad™,  que  gerou  como  resultado  uma  lista

contendo  números  de  1  a  12.  As  amostras  destinadas  aos  painéis  foram

previamente retiradas do freezer a -70°C e descongeladas a temperatura ambiente.

O plasma diluente que foi utilizado na confecção dos painéis foi previamente

testado, com perfil sorológico negativo para anti-HCV, HBsAg, anti-HBc, anti-HIV 1 e

2, VDRL, HTLV I/II e Chagas, além de resultados negativos de testes moleculares

para HBV, HCV e HIV. 

A maior  parte  dos  painéis  produzidos  seguiu  para  o  projeto  da  Avaliação

Externa da Qualidade (AEQ),  no  entanto,  a  parte  restante  ficou armazenada no

freezer -70ºC do LAHEP e foi posteriormente enviada para o PNCQ para que
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fossem liofilizadas para este projeto.  Um esquema resumindo toda esta etapa

pode ser visto na Figura 11.

Ao  todo  foram 35  amostras  com HBV DNA liofilizadas  para  este  projeto,

sendo oito amostras de carga viral log 5, nove de carga viral log 4, nove de log 3 e

nove de carga viral não detectável. O resultado destas quantificações também será

exibido futuramente neste trabalho.

IV.III – As amostras HCV RNA positivas

Os painéis para HCV foram feitos a partir de duas amostras do acervo do

LAHEP, identificadas como: amostra 5/2010 (contendo 1,9mL de plasma, com carga

viral log 6) e amostra 3807/12 (contendo 2mL de plasma, com carga viral log 7).

Ambas  as  amostras  eram  de  genótipo  1a  (genotipadas  por  sequenciamento

nucleotídico da região NS5B) e com sorologia negativa para anti-HBc, HBsAg e anti-

HIV. Estas amostras foram misturadas para realizar a diluição para formação dos

pools de plasma, exatamente como descrito anteriormente para as amostras de HBV

DNA.

Os painéis de HCV RNA também contêm doze tubos cada e sua identificação

também foi feita através de uma randomização gerada pelo programa computacional

Graph Pad™. A tabela 2 mostra a identificação atribuída às amostras de um destes

painéis. 

Infelizmente,  dois  dos  três  painéis  que  tínhamos  para  este  projeto  foram

perdidos: um por erro de execução da técnica (que pôs em dúvida a confiabilidade

dos resultados, que foram descartados) e outro por defeito da máquina durante o

procedimento de extração do DNA, perdendo-se todas as amostras que estavam

sendo  analisadas  naquela  corrida.  Assim  sendo,  foram  utilizadas  no  total  doze

amostras liofilizadas HCV RNA positivas.

O plasma diluente utilizado também foi testado para os mesmos marcadores

citados no item de confecção dos painéis de amostras HBV DNA positivas.
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IV.IV – A liofilização

As amostras de plasma dos painéis foram liofilizadas pelo Programa Nacional

de Controle de Qualidade (PNCQ), utilizando o liofilizador IMA-EDWARDS de última

geração.  Infelizmente,  a  empresa  não  disponibilizou  dados  mais  detalhados  do

protocolo interno do ciclo de liofilização empregado.

As amostras  liofilizadas foram ressuspensas com UltraPure  DEPC-Treated

water (DNAse/RNAse free) até completar o volume de 1mL, ficando assim prontas

para serem quantificadas.
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V. RESULTADOS

A  quantificação  das  amostras  HCV  RNA  positivas  foi  validada  com  os

controles positivo alto (log 5,52), positivo baixo (log 2,3) e controle negativo (não

detectado).

Na tabela 3 está exposto o resultado da quantificação do painel de amostras

HCV RNA positivas  com as identificações atribuídas pelo  PNCQ e pelo  LAHEP.

Também é possível verificar a carga viral de cada uma das amostras antes e depois

do processo de liofilização.

Esta tabela ainda mostra a variação em log da carga viral antes e depois do

processo de liofilização de cada uma das amostras que foram quantificadas.

Já  para  as  amostras  HBV  DNA positivas,  a  validação  ocorreu  com  os

controles positivo alto (log 4,76), positivo baixo (log 2,69) e negativo (não detectado).

 Os mesmos critérios  analisados para  HBV DNA também foram utilizados

para HCV RNA e estas informações poderão ser vistas na Tabela 4.

A tabela 5 mostra o resultado da análise estatística dos dados referentes às

amostras liofilizadas contendo HCV RNA. Nela é possível observar a média da carga

viral de cada pool antes e depois do processo de liofilização, com o desvio padrão

de cada análise, além do P valor calculado para a análise de cada pool antes e após

a liofilização.

Da  mesma  forma,  também  foi  realizada  a  análise  estatística  para  os

resultados encontrados a partir da liofilização das amostras contendo HBV DNA. Os

parâmetros  estatísticos  permaneceram os mesmos.  Os  resultados dessa  análise

podem ser visualizados na Tabela 6.
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VI. DISCUSSÃO

A técnica de PCR em tempo real possui uma variação de sensibilidade que é

própria  da  metodologia(5,  9,  16,  18),  ou  seja,  uma mesma amostra  pode apresentar

resultados diferentes em dois ensaios que sejam realizados simultaneamente. Por

outro lado, grandes variações no resultado da quantificação do material genético da

amostra já teriam de ser interpretadas como perda de carga viral. Diante disso, é

evidente a necessidade de estabelecer um limite para diferenciar o que é variação

da própria metodologia e o que é perda de carga viral.

Alguns trabalhos têm estabelecido para a PCR em tempo real o valor limite de

variação de 0,5 log para mais ou para menos. Qualquer resultado que esteja abaixo

dessa variação é considerado como se não houvesse nenhuma perda de carga viral

ou como se a perda fosse insignificante(5, 9, 16, 18). 

Os resultados obtidos mostram que as concentrações de HBV DNA e HCV

RNA em amostras liofilizadas não diferiram significativamente quando comparadas

aos resultados das não-liofilizadas. As amostras liofilizadas de HCV RNA tiveram

perda de carga viral numa faixa de 0,01 a 0,13 log e as amostras liofilizadas de HBV

DNA tiveram perda de carga viral entre 0,01 e 0,27 log. A maior variação encontrada,

dessa forma, foi para HBV DNA, o que não seria o esperado já que o HBV é mais

estável que o HCV. Ainda assim, o valor máximo de variação está abaixo do limite de

0,5 log, não sendo considerado perda de carga viral. 

Quanto à análise estatística, a maioria dos trabalhos realiza comparações de

resultados na tentativa de mostrar um quadro inicial diferindo de outro secundário e

assim mostrar estatisticamente que essa mudança é significativa. Neste caso, uma

variação relevante de resultados se refletiria em um p valor menor que 0,05. No

entanto, neste trabalho o resultado ideal seria não observar nenhuma mudança de

carga viral nas amostras antes e após a liofilização. Dessa forma, como o desejado

é a manutenção dos resultados e não a mudança, o ideal a ser encontrado é um p

valor  alto  para  que  qualquer  valor  de  variação  encontrado  seja  estatisticamente

irrelevante(5).

Se fossem analisados apenas o  valor  de  Δlog,  a  leitura  que se  faria  dos

resultados é que a liofilização não causa dano às amostras infectadas por nenhum

dos dois tipos de vírus. No entanto, a análise estatística mostrou um p valor menor

14



que 0,05 para as amostras HBV DNA positivas e maior que 0,05 para a amostras

HCV RNA positivas, contrariando e pondo em dúvida a interpretação gerada pela

leitura dos valores de Δlog. 

Neste estudo, a significativa perda de carga viral (p<0,05) vista nas amostras

liofilizadas  de  HBV  DNA pode  ser  explicada  pelo  fato  que  em  alguns  casos  o

coeficiente de variação (CV) dos testes moleculares é maior que o real decaimento

da carga viral. Para exemplificar, o CV do Versant HCV RNA 3.0 (bDNA) é de 14 a

26%; o Cobas TaqMan varia de 15 a 30% e o Cobas Amplicor Monitor vai de 22-

34,5%(5). Esta variação intra-teste, inerente ao teste molecular, é mostrada nos altos

valores de desvio-padrão de diversas medidas.

Dessa forma, a análise estatística acaba não tendo muito valor, pois um CV

de até 34,5% pode não ser considerado interferente na quantificação de carga viral,

mas influencia bastante em uma análise estatística.
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VII. CONCLUSÃO

O presente trabalho mostrou que o protocolo de liofilização das amostras de

plasma  utilizado  não  interfere  na  quantificação  da  carga  viral,  uma  vez  que  a

variação  da  quantificação  do  HCV RNA e  HBV DNA percebida  antes  e  após  a

liofilização foi considerada não significativa. 

Dessa  forma,  fica  evidente  que  é  possível  obter  resultados  reprodutíveis

através da técnica de PCR em tempo real utilizando amostras de plasma humano

liofilizadas, aproveitando todas as vantagens que esse tipo de amostras possui. O

uso dessas amostras processadas pode ser uma valiosa ferramenta no processo de

diagnóstico e também no acompanhamento das hepatites virais do tipo B e C. A

liofilização  de  amostras  também  é  uma  importante  ferramenta  para  a  área  de

pesquisa, uma vez que facilita o transporte à grandes distâncias, armazenamento de

material biológico e aumenta a resistência destas amostras ao calor. 

O processamento das amostras ainda não é utilizado em larga escala, mas

pode ser uma opção interessante quando as vantagens superarem os custos.
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IX. APÊNDICES

Tabela 1 - Caracterização das amostras da AEQ02-CV-HBV

Amostra Numeração dos tubos
Carga viral esperada 

(log UI/mL)

A 3, 8 e 9 5,0

B 6, 10 e 11 4,0

C 2, 5 e 7 3,0

D 1, 4 e 12 Não detectado

Tabela 2 - Caracterização das amostras da AEQ01-CV-HCV

Amostra Numeração dos tubos
Carga viral esperada

(log UI/mL)

A 8, 9 e 10 5,0

B 4, 5 e 11 4,0

C 1, 3 e 12 3,0

D 2, 6 e 7 Não detectado

Tabela 3 – Resultado do teste quantitativo para o painel 
de amostras de plasma humano HCV RNA positivas

Identificação
PNCQ

Identificação
LAHEP

Carga Viral 
Antes da Liofilização 

(em log10)

Carga Viral 
Após Liofilização 

(em log10)
∆ log10

POOL 1 C8 4,85 4,77 0,08
POOL 1 C9 4,83 4,79 0,04
POOL 1 C10 4,72 4,85 0,13
POOL 2 C4 3,77 3,81 0,04
POOL 2 C5 3,66 3,77 0,11
POOL 2 C11 3,74 3,77 0,03
POOL 3 C1 2,74 2,74 0
POOL 3 C3 2,79 2,78 0,01
POOL 3 C12 2,81 2,79 0,02
POOL 4 C2 NÃO DETECTADO NÃO DETECTADO 0
POOL 4 C6 NÃO DETECTADO NÃO DETECTADO 0
POOL 4 C7 NÃO DETECTADO NÃO DETECTADO 0

Tabela 4 – Resultado do teste quantitativo para o painel 
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de amostras de plasma humano HBV DNA positivas

Identificação
PNCQ

Identificação
HAHEP

Carga Viral
Antes da Liofilização 

(Em log10)

Carga Viral 
Depois da Liofilização

(Em log10)
∆ log10

POOL 1 B3
5,34

5,44 0,10
POOL 1 B3 5,40 0,06
POOL 1 B3 5,47 0,13
POOL 1 B8

5,28
5,41 0,13

POOL 1 B8 5,43 0,15
POOL 1 B8 5,45 0,17
POOL 1 B9

5,40
5,43 0,03

POOL 1 B9 5,41 0,01
POOL 2 B6

4,52
4,32 0,20

POOL 2 B6 4,28 0,24
POOL 2 B6 4,39 0,13
POOL 2 B10

4,51
4,34 0,17

POOL 2 B10 4,36 0,15
POOL 2 B10 4,29 0,22
POOL 2 B11

4,54
4,31 0,23

POOL 2 B11 4,27 0,27
POOL 2 B11 4,34 0,20
POOL 3 B2

3,49
3,34 0,15

POOL 3 B2 3,31 0,18
POOL 3 B2 3,32 0,17
POOL 3 B5

3,48
3,33 0,15

POOL 3 B5 3,32 0,16
POOL 3 B5 3,32 0,16
POOL 3 B7

3,54
3,34 0,20

POOL 3 B7 3,33 0,21
POOL 3 B7 3,38 0,16
POOL 4 B1

NÃO DETECTADO
NÃO DETECTADO 0

POOL 4 B1 NÃO DETECTADO 0
POOL 4 B1 NÃO DETECTADO 0
POOL 4 B4

NÃO DETECTADO
NÃO DETECTADO 0

POOL 4 B4 NÃO DETECTADO 0
POOL 4 B4 NÃO DETECTADO 0
POOL 4 B12

NÃO DETECTADO
NÃO DETECTADO 0

POOL 4 B12 NÃO DETECTADO 0
POOL 4 B12 NÃO DETECTADO 0
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Tabela 5 – Resultados da análise estatística dos dados referentes à quantificação
de carga de HCV RNA nas etapas pré e pós-liofilização para cada pool de

amostras.

MÉDIA ± DP P VALOR

POOL 1 - PRÉ-LIOF. 4,80 ± 0,070
0,8248

POOL 1 - PÓS-LIOF. 4,80 ± 0,041
POOL 2 - PRÉ-LIOF. 3,72 ± 0,056

0,1642
POOL 2 - PÓS-LIOF. 3,78 ± 0,023
POOL 3 - PRÉ-LIOF. 2,78 ± 0,036

0,6531
POOL 3 - PÓS-LIOF. 2,77 ± 0,026

Tabela 6 – Resultados da análise estatística dos dados referentes à quantificação de
carga de HBV DNA nas etapas pré e pós-liofilização para cada pool de amostras.

MÉDIA ± DP P VALOR

POOL 1 - PRÉ-LIOF. 5,153 ± 0,058
0,0121

POOL 1 - PÓS-LIOF. 5,430 ± 0,023
POOL 2 - PRÉ-LIOF. 4,027 ± 0,118

0,0091
POOL 2 - PÓS-LIOF. 4,322 ± 0,039
POOL 3 - PRÉ-LIOF. 3,087 ± 0,035

0,0091
POOL 3 - PÓS-LIOF. 3,332 ± 0,020
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X. ANEXOS

Figura 1 – Caracterização de uma partícula viral completa do HBV

Fonte: University of Washington. Disponível em: <https://depts.washington.edu/

hepstudy/hepB/clindx/serology/fig1d/1.html>  Acesso em novembro de 2014.

Figura 2 – Partículas esféricas (completas) do HBV e as formas filamentosas

(incompletas) do HBV

Fonte: University of Washington. Disponível em: <https://depts.washington.edu/

hepstudy/hepB/clindx/serology/fig1d/3.html> Acesso em novembro de 2014.
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Figura 3 – Prevalência de casos de Hepatite B ao redor do mundo

Fonte: Medscape®. Disponível em: <http://img.medscape.com/fullsize/migrated/

editorial/casecme/2008/17750/figure.png> Acesso em novembro de 2014.

Figura 4 – Distribuição de genótipos do HBV em diferentes países

Fonte: Medscape®. Disponível em: <http://img.medscape.com/article/754/316/

754316-fig1.jpg> Acesso em novembro de 2014.
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Figura 5 – Esquema da partícula do HCV e imagens de microscopia eletrônica

Fonte: Nature reviews | Microbiology. Disponível em: <http://www.nature.com/

nrmicro/journal/v11/n10/fig_tab/nrmicro3098_F1.html>  Acesso em novembro de

2014

Figura 6 – Prevalência de infecção pelo HCV no mundo

Fonte: ALTER, Miriam J. Epidemiology of hepatitis C virus infection. World Journal of

Enterology. Maio de 2007.
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Figura 7 – Prevalência de genótipos de HCV por região brasileira e número de

amostras de sangue analisadas

Fonte: Brazilian Journal of Medical and Biological Research. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/bjmbr/v38n1/5378.pdf> Acesso em novembro de 2014

Figura 8 – Região genômica alvo do ensaio de PCR em tempo real 

da Abbott para HCV RNA
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Fonte: Abbott Molecular - RealTime HCV. 

Disponível em: < https://www.abbottmolecular.com/us/products/infectious-

diseases/realtime-pcr/realtime-hcv.html>  Acesso em novembro de 2014

Figura 9 – Região genômica alvo dos ensaios de PCR em tempo real 

da Abbott para HBV DNA

Fonte: Abbott Molecular  - RealTime HBV. 

Disponível em: <https://www.abbottmolecular.com/us/realtime-hbv.html> 

Acesso em novembro de 2014
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Figura 10 – Aparelhos de extração e amplificação de 

material genético da plataforma Abbott

Fonte: Adaptado de Abbott Molecular – Real Time PCR

Figura 11 – Esquema do preparo de amostras para serem enviadas à liofilização.

Fonte: Elaborado pelo autor
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