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RESUMO 

 

 

Introdução: Isolados clínicos do Citomegalovirus (CMV) são facilmente propagados 

in vitro resultando em comprometimento da monocamada celular onde o vírus foi 

inoculado, evidenciando assim a presença ou ausência de infecção. A cultura celular 

é um método clássico para detecção do CMV e foi bastante utilizada no passado. O 

ensaio de antigenemia, que detecta o antígeno viral pp65 do CMV, é o método mais 

utilizado atualmente na prática clínica, por ser mais rápido e específico para 

detecção da infecção ativa. Recentemente a técnica de PCR em tempo real tem sido 

empregada no monitoramento da infecção por meio da quantificação da carga viral 

por ser um método de alta sensibilidade e especificidade ao DNA viral. Sendo assim, 

o objetivo do estudo foi empregar testes usados no diagnóstico e monitoramento da 

infecção clínica à cepa padrão do CMV como protocolo para implantação em 

experimentos in vitro. Métodos: Monocamada de células fibroblásticas humanas 

confluentes e em quiescência foram inoculadas com amostras de células infectadas 

pela cepa adaptada em laboratório do CMV AD169. O efeito do vírus sobre a cultura 

foi monitorado 1 hora, 24 horas, 48 horas e 72 horas após a infecção (h.p.i) através 

da observação do efeito citopático. As mesmas amostras foram analisadas por 

antigenemia estimando-se a média de células positivas em 2x105 células e por PCR 

em tempo real estimando-se a média de cópias de DNA viral/Log10 presente nas 

amostras. Resultados: Efeito citopático foi observado pela primeira vez 24 h.p.i, 

evidenciando que o início das mudanças morfológicas ocorreu precocemente. Esse 

efeito tornou-se mais intenso após 72h. O ensaio de antigenemia evidenciou 
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presença de infecção ativa pelo padrão de marcação do antígeno viral pp65 

encontrado no núcleo das células infectadas, enquanto que a PCR em tempo real 

evidenciou o número de cópias de DNA viral nos diferentes tempos de infecção. 

Antigenemia apresentou uma média 57 ±56 células positivas 1h.p.i. O pico da 

infecção foi alcançado 24h.p.i com um aumento significativo da média para 2.381 

±168 (P<0.05 versus 1h.p.i), mantendo-se elevado 48h.p.i, mostrando uma média de 

2.012 ±352. Entretanto, os níveis de antigenemia diminuem significativamente 

72h.p.i para 262 ±5 (P<0.05 versus 48h.p.i). Assim como na antigenemia, observou-

se aumento significativo da carga viral de 1 h.p.i para 24 h.p.i, sendo uma média de 

DNA viral detectado 11.30 ±0.30 e 11.96 ±0.09, respectivamente (P<0.05 versus 

1h.p.i). Os níveis de DNA viral se mantêm elevados 48h.p.i, sendo detectada uma 

média de 12.33 ±0,26. Após esse período, carga viral cai significativamente para 

11.57 ±0.06 (P<0.05 versus 48h.p.i). Não foi encontrada correlação entre os 

métodos quantitativos de antigenemia e PCR em tempo real. Conclusão: Os três 

métodos utilizados, isolamento viral, antigenemia e PCR em tempo real 

evidenciaram o sucesso da infecção “in vitro” pelo CMV por meio de mudanças cito-

morfológicas, detecção de antígeno viral específico e carga viral por detecção do 

DNA viral, respectivamente. A técnica de PCR se mostrou a mais sensível na 

detecção viral em relação às demais técnicas. Embora sejam métodos sensíveis e 

específicos, consideramos a necessidade da titulação viral em quaisquer ensaios 

experimentais in vitro. 

 

Palavras-chaves: Citomegalovírus, Cultura de Vírus, Efeito Citopatogênico Viral, 

Proteínas da Matriz Viral, Carga Viral, Reação em Cadeia da Polimerase.  
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1.1. ASPECTOS GERAIS DA INFECÇÃO PELO CITOMEGALOVIRUS  

O Citomegalovírus humano (CMV) é um β -herpesvírus que se encontra 

amplamente distribuído na natureza. Aproximadamente 60-90% dos adultos no mundo 

inteiro possuem anticorpos para esse vírus (Griffiths et al, 1997; Sinclair et al, 2006). A 

prevalência aumenta com a idade, sendo maior em grupos de pessoas com baixas 

condições sócio-econômicas (Pannuti et al, 1987). 

A infecção pelo CMV é adquirida através do contato direto com secreções 

corporais como saliva, sangue, sêmen, lágrima, leite materno e secreções cervicais, 

contato sexual, infecção congênita transplacentária e transplante de órgãos (Pannuti et 

al, 1987; Bolger et al, 1999; Evers et al, 2004; Gandhi et al, 2004). 

Como todos os herpesvírus, o CMV permanece no tecido humano na forma 

latente após a infecção. Sua adaptação no organismo permite persistência viral por 

toda a vida, embora os mecanismos pelos quais mantém sua latência ainda não sejam 

completamente entendidos.   

O balanço entre persistência viral e imunidade é mantido entre indivíduos 

saudáveis. No entanto, esse balanço é interrompido em situações de baixa imunidade 

como no caso de crianças com infecção congênita e pacientes imunocomprometidos 

tais como transplantados ou mesmo pacientes com Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS), nos quais a apresentação clínica pode ser grave e muitas vezes fatal.  

Em adultos saudáveis, a maioria das infecções, sejam elas primária ou 

reativação viral, apresentam-se de forma subclínica ou acompanhada de manifestações 

clínicas não características, expressas de forma similar ao quadro de mononucleose 

(mononucleose símile) (Vancikova et al, 2001). Em contrapartida, em pacientes 

imunossuprimidos a freqüência e a gravidade da infecção, bem como a de suas 
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manifestações clínicas, são bastante variáveis, podendo apresentar desde um quadro 

febril até alterações laboratoriais como leucopenia e/ou trombocitopenia, ou mesmo o 

desenvolvimento da doença do CMV, dependendo do grau de imunossupressão em 

que o paciente se encontra (Zweygberg Wirgart et al, 1998; Piiparinen et al, 2004), 

podendo resultar também em aumento da carga viral no sangue e virúria (Emery et al, 

1999). 

Entre os pacientes que apresentam risco de contrair a doença do CMV, incluem-

se aqueles submetidos à quimioterapia antineoplásica (especialmente para tratamento 

de leucemias e linfomas), portadores da AIDS e receptores de transplante de órgãos 

sólidos (RTOS) (rim, fígado, coração, coração-pulmão, pâncreas, rim-pâncreas) e 

receptores de transplante de células tronco-hematopoiéticas (RTCTH) (Gandhi et al, 

2004). 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DO CMV 

 O CMV (herpesvírus humano 5) pertence à família Herpesviridae, subfamília 

Betaherpesvirinae. Ele encontra-se amplamente distribuído na natureza e pode infectar 

várias espécies animais inclusive o homem. Caracteriza-se por ser espécie-específico e 

por apresentar características em comum com os demais membros do grupo, incluindo 

a morfologia, que é indistinguível, em microscopia eletrônica, à dos demais 

betaherpesvirus, a estrutura do vírion e a habilidade de estabelecer infecção persistente 

e latente (Locatelli, 1998). 
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1.2.1 Estrutura viral 

 A partícula viral ou vírion maduro apresenta de 150 a 200nm de diâmetro. É 

constituída pelo genoma viral, capsídeo, tegumento (ou matriz) e envelope viral (Figura 

1).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquematização do CMV, adaptado da Abbott (Abbott Diagnostic, 2008) 

 

Dentre os genomas dos herpevírus, o do CMV é considerado o maior e consiste 

de uma molécula linear de DNA dupla fita de 230Kbp (Landolfo, 2003) que codifica 35 

proteínas estruturais e um número de proteínas não estruturais ainda não definido. 

Dentre as proteínas estruturais conhecidas do CMV, sete são identificadas no capsídeo 

viral, sendo três as mais importantes, a MCP (major capsid protein), a mCP (minor 

capsid protein) e a ppUL80 (proteína de capsídeo imaturo e de partículas defectivas). 

Essas proteínas induzem resposta imune humoral específica durante a infecção 

(Mariguela, 2005). O esquema do genoma dos CMV, com 229.354 Kbp, localizando 

genes codificadores de suas principais proteínas, estão apresentado na figura 2 (Chee 

et al, 1990). 

 

Capsídeo viral 

Glicoproteína 

Tegumento ou matriz 

Genoma 

Envelope 
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Figura 2. Genoma do citomegalovirus (cepa AD169), com 229.354 pares de base, 

localizando genes codificadores de suas principais proteínas. (pares de bases x 1000). 

MEP – Major early protein (3783-4294); EGP – Early glycoprotein (13464-13922); 

GHIHLA – Glycoprotein homologous to class 1 HLA (23637-24743); GPCP – G protein 

coupled receptor (43251-444423); IEGP – Immediate early glycoprotein (52219-52706); 

ICP36F – Encodes ICP36 protein family (55211-59373); LSRR – Large subunit of 

ribonucleotide reductase (56653-59373); DNA poly - DNA polymerase (76903-80631); 

GlycopB – Glycoprotein B (80772-83492); MDNABP – Major DNA binding protein 

(86574-90281); Phosphop – Phosphoprotein (96315-96620); Transac – Transactivator 

(98199-100433); DUTPase – Deoxy uraciltriphosphato (104555-105721); GlycopH – 

Glycoprotein H (107901-110132); AssembP – Assembly protein (116203-117324); 

MCP – Major capsid protein (124183-128295); Phosptr – Phosphotransferase (140484-

142607); DNAse – DNAse (142701-144455); MHD – Multiple hydrophobic domais 

(145226-14636); Helicase – Helicase (151926-154796); UDG – Uracil DNA glycosylae 

(162970-163722); MIE – Major immediate early protein (171009-172225); GPCR – G 

protein coupled rceptor ( 217904-220171). 
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O CMV possui uma estrutura genômica com presença de seqüências repetidas 

nas duas extremidades, em uma orientação invertida e justaposta internamente, o que 

divide o genoma em duas seqüências, uma longa (UL-Unique Long) e uma curta (US- 

Unique Short), ambas únicas e limitadas por seqüências terminais internas repetidas 

(b’a’, a’c’) (Figura 3) (Mocarski et al, 2001) 

 

Figura 3 Estrutura do genoma do CMV 

 

O genoma viral encontra-se dentro de um capsídeo eicosaédrico de 110nm de 

diâmetro, composto por 162 capsômeros. O capsômero, por sua vez, é envolto por um 

uma camada protéica denominada matriz ou tegumento. Na matriz encontram-se pelo 

menos vinte e cinco proteínas distintas das quais duas, a pp150 e a pp65 (lower matriz 

protein), são as mais abundantemente sintetizadas durante a replicação, além de serem 

consideradas duas das mais imunogênicas do CMV (Mocarski et al, 2001). A matriz 

viral é circundada por um envelope lípídico que contêm lipoproteínas e proteínas 

estruturais, algumas das quais são glicosiladas (glicoproteínas), sendo as mais 

importantes a glicoproteína B (gB), a glicoproteína H (gH) e a glicoproteína L (gL) 

(Kinzler et al, 2005). As glicoproteínas são importantes na determinação da cepa do 

CMV e são usadas para a entrada do vírus na célula, disseminações célula a célula e 

maturação do vírion (Britt et al, 1996). Além disso, as glicoproteínas são importantes 
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alvos para anticorpos neutralizantes (Brennan, 2001; Vancikova et al, 2001). Sua 

mutação causa falha na produção da progênie infecciosa e salienta o papel essencial 

dessas proteínas para a replicação produtiva (Landolfo, 2003). 

 

1.2.2 Replicação viral 

O ciclo de replicação viral se inicia através da adsorção, desnudamento e 

entrada do vírus na célula mediados por glicoproteínas de envelope viral e receptores 

de superfície celular. Conforme mostrado na figura 4, o vírus adere à superfície celular 

inicialmente pela interação das glicoproteínas gH e gL formando o heterodímero gH/gL 

e a gB ao proteoglicano heparan sulfato localizado na superfície celular (Compton, 

2004; Kinzler et al , 2005). Um segundo grupo de proteínas de superfície celular, as 

integrinas, vão atuar como receptores estáveis para a entrada do vírus na célula (Wang 

et al, 2003; Feire et al, 2004; Wang et al, 2005). Apesar do receptor de fator de 

crescimento epidermal (epidermal growth factor receptor - EGFR) também ser indicado 

como ligante para o CMV (Wang et al, 2003), um estudo recente mostrou que este 

receptor não tem papel significativo na infecção viral (Isaacson et al, 2007). A fusão do 

envelope viral com a membrana celular é seguida pela entrada do nucleocapsídeo e 

das proteínas de tegumento no citoplasma da célula hospedeira, e sua rápida 

translocação para dentro do núcleo, onde antígeno viral pp65 é detectado e a 

replicação viral é iniciada (Landolfo, 2003).  
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Figura 4. Ciclo de replicação do CMV: adesão, fusão e entrada da partícula viral dentro 
da célula induzirão a sinalização e conseqüente replicação viral. Adaptado de Compton 
et al. (2004). 

 

Durante a infecção ativa, o genoma do CMV é expresso em uma cascata de 

eventos transcricionais regulados e coordenados temporariamente, na qual são 

produzidas proteínas virais seqüenciais em três fases distintas: imediatamente precoce 

(immediate early – IE ou α), precoce (early – E ou β) e tardio (late – L ou γ). A fase IE 

acontece em aproximadamente 2 a 4 horas após a infecção. Neste período ocorre a 

transcrição restrita de fragmentos de DNA genômico e a síntese de proteínas 

regulatórias tais como IE1 e IE2, necessárias à replicação do DNA viral (Vancikova et 

al, 2001). Outras proteínas codificadas nesta fase vão atuar na inibição anti-apoptótica 

e no estabelecimento da evasão imune em células infectadas através da modulação as 

moléculas MHC classe I (Landolfo, 2003). A proteína IE é considerada transativadora 

transcricional necessária à expressão do gene E e progressão da infecção (Johnson et 
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al, 1999; Hummel et al, 2002). A fase E perdura por no mínimo 24 horas e é 

caracterizada pela replicação contínua de grande parte do DNA viral, e proteínas 

necessárias à replicação do genoma como a DNA polimerase. A última fase, a L, ocorre 

36 a 48 horas após a infecção viral. Nesta fase são produzidas as proteínas estruturais, 

ocorrendo também a montagem e liberação dos novos virions (Figura 4) (Vancikova et 

al, 2001; Mocarski et al, 2001). As proteínas IE e E são as chamadas proteínas não 

estruturais induzidas pelo vírus e aparecem antes da síntese de DNA viral, o que os 

mostra importantes para o mecanismo de certas terapias antivirais como o uso do 

Ganciclovir, Foscanet e Cidofovir, interrompendo a síntese de DNA viral (Brennan, 

2001). 

 

1.3 PATOGÊNESE VIRAL 

Uma vez em contato, o vírus é disseminado pelo corpo através da corrente 

sanguínea e vai para diferentes órgãos. Esse período é conhecido como viremia e é 

considerado um importante passo na patologia do CMV (Bruggeman et al, 1995). 

Durante a infecção ativa, diferentes tipos celulares são infectados. Dentre esses, 

células endoteliais, neutrófilos e linfócitos são considerados os tipos celulares 

predominantes (Emery, 2001). Neutrófilos polimorfonucleares (PMNL) e células 

mononucleares são consideradas importantes para a disseminação viral. Estas podem 

infectar as células endoteliais, que por sua vez, podem se desprender da parede dos 

vasos e entrar na corrente sanguínea ajudando também a disseminar o vírus em outros 

locais do corpo. Monócitos podem se infiltrar em tecidos de órgãos onde se diferenciam 

em macrófagos, tornando-se altamente permissivos a replicação viral (Gerna et al, 

2004). 
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A presença do CMV em células PMNL e monócitos foi consistentemente 

demonstrada em pacientes imunossuprimidos como pacientes com AIDS e pacientes 

transplantados com infecção disseminada (Gerna et al, 1992). Dentre as duas 

populações de leucócitos, freqüentemente encontra-se em PMNL carga viral maior em 

relação aos monócitos, como documentado pela antigenemia em pacientes 

imunocomprometidos (Emery, 2001; Gerna et al, 2003). 

Após a infecção primária, o CMV estabelece latência ou persistência por toda a 

vida dentro do indivíduo. O sítio de latência do CMV humano ainda é um pouco 

controverso e pode envolver diferentes tipos celulares como células epiteliais dos 

ductos de glândulas salivares e túbulos renais, células endoteliais, monócitos e células 

progenitoras mielóides CD34+, sendo esta última considerada como principal 

reservatório para o vírus (Gandhi et al, 2004; Gerna et al, 2004; Sinclair et al, 2006). Em 

indivíduos imunocompetentes, o DNA viral pode ainda ser encontrado em uma pequena 

quantidade em células dendríticas e megacariócitos (Taylor-Wiedeman et al, 1991; 

Mendelson et al, 1996). 

 

1.4 CMV E TRANSPLANTE 

O CMV é um dos patógenos oportunistas mais importantes entre RTOS e 

RTCTH. Embora geralmente tratável, sua infecção está associada ao aumento da 

morbidade e mortalidade após o transplante e a uma série de complicações 

relacionadas ao enxerto (Hodson et al, 2005). 

O CMV causa enorme impacto sobre os receptores de transplante devido à 

possibilidade de manifestação tanto de efeitos diretos como de efeitos indiretos da 

infecção. Para combater ou, ao menos, minimizar os numerosos fatores que favorecem 
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a infecção e a doença do CMV após o transplante, significantes esforços tem sido 

empregados, incluindo a combinação entre o status sorológico do doador e receptor, a 

combinação de imunossupressores, o uso de profilaxia antiviral e da terapia preemptiva 

nos casos de detecção da infecção por CMV assintomática e, em poucos centros, a 

aplicação experimental da imunoterapia adotiva, à qual envolve a infusão de células T 

específicas para o CMV (Razonable, 2005). 

 

1.4.1 Efeitos diretos e indiretos  

A infecção pelo CMV pode se manifestar por efeitos diretos ou indiretos em 

pessoas imunossuprimidas. Os efeitos diretos, conhecidos como doença do CMV, se 

apresentam como síndrome ou como doença invasiva. A síndrome é caracterizada por 

quadro gripal e mononucleose, geralmente associada à neutropenia. A doença 

freqüentemente afeta o órgão transplantado, como pulmão, fígado, trato gastrintestinal, 

rim, retina, entre outros, podendo se apresentar como pneumonite, hepatite, doença do 

trato gastrintestinal, nefrite, retinite, respectivamente (Razonable, 2005), e doença do 

enxerto versus hospedeiro (GvHD) em RTCTH (Boeckh et al, 2004). Tais características 

da infecção são comumente acompanhadas pelo rápido aumento da carga viral, e 

desenvolvimento de virúria.  

 Os efeitos indiretos da infecção pelo CMV, contrariamente aos efeitos diretos, 

não estão associados aos níveis elevados da viremia, mas resultam da supressão da 

resposta imune do hospedeiro associada à infecção viral (Paya, 1999; Rubin et al, 

2000). Em RTOS, os efeitos indiretos estão relacionados ao aumento das rejeições 

aguda ou crônica do enxerto com risco de complicações cardiovasculares após o 

transplante de coração ou bronqueolite obliterante após o transplante de pulmão, pré-
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disposição a superinfecções por patógenos oportunistas como infecções bacterianas 

por Listeria monocytogenes, e fúngicas como por Pneumocistes carinii e diminuição da 

sobrevida do enxerto e do paciente (Emery et al, 1999; Paya, 1999; Razonable, 2005). 

Além desses, outros efeitos indiretos podem estar associados, como desenvolvimento 

de doença linfoproliferativa (Fishman et al, 2007), câncer (Dantal et al, 1998) e Diabetes 

mellitus pós-transplante (Hjelmesaeth et al, 2004). 

 

1.4.2 Status sorológico do doador e receptor 

 A incidência variável do CMV em diferentes populações de pacientes é 

dependente do pré-transplante, onde o status sorológico do doador e do receptor é 

definido. O status sorológico de ambos é considerado o prognóstico mais importante da 

infecção e doença do CMV após o transplante. Pacientes RTOS soronegativos que 

recebem órgão transplantado de doador soropositivo (D+/R-) são considerados grupo 

de maior risco para a infecção e doença do CMV. Este grupo também apresenta uma 

incidência maior de infecção por CMV resistente ao Ganciclovir (Nogueira et al, 2006). 

Esta associação está ligada ao risco relativo de infecção vinte vezes maior em relação à 

combinação de doador e receptor, ambos soronegativos (Fishman et al, 2007). Além 

disso, a combinação (D+/R-) está associada à pior sobrevida do enxerto. Pacientes 

soropositivos no pré-transplante que recebem órgão de doador também soropositivo 

(D+/R+) ou soronegativo (D-/R+) são considerados grupo de risco intermediário; já 

pacientes soronegativos que receberam órgão transplantado de doador também 

soronegativo (D-/R-) são considerados um grupo de baixo risco (Schnitzler et al, 2003).. 

Contrariamente aos RTOS, em pacientes RTCTH, a soropositividade nos receptores 
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representa maior risco para a infecção e doença do CMV comparado aos receptores 

soronegativos (Boeckh et al, 2004; Patel et al, 2005). 

 A incidência da doença do CMV também pode variar de acordo com o órgão 

transplantado. Entre os RTOS, o risco observado é maior após o transplante de pulmão 

e transplante rim-pâncreas; risco intermediário após transplante de fígado, coração ou 

intestino delgado; e risco baixo após o transplante de rim (Boeckh et al, 2004). Entre 

RHSCT, o risco de infecção e doença do CMV é maior após o transplante alogênico em 

relação ao transplante autólogo (Razonable, 2005). 

 

1.4.3 Imunossupressão 

 O uso de drogas imunossupressoras tem contribuído para uma melhor aceitação 

do enxerto, tornando-se indispensável ao tratamento efetivo dos pacientes 

transplantados.  

Os imunossupressores são clinicamente usados na terapia de indução 

(imunossupressão intensa nos primeiros dias após o transplante), manutenção e 

reversão de uma rejeição estabelecida, que pode ocorrer através da depleção de 

linfócitos, desvio do tráfego de linfócitos ou bloqueio das vias de resposta a linfócitos, 

dependendo da droga utilizada (Halloran, 2004). 

Corticosteróides, inibidores de calcineurina (Ciclosporina A - CsA e Tacrolimus - 

FK560), inibidores de inosina monofosfato desidrogenase (Ácido micofenólico – MMF e 

Micofenolato de Sódio – MFS), inibidores do alvo da rapamicina (Rapamicina e 

Everolimus) e anticorpos depletantes (globulina anti-linfocitária) são exemplos de 

imunossupressores amplamente utilizados na terapia anti-rejeição. Os esquemas de 

imunossupressão podem variar de acordo com o tipo de transplante (Halloran, 2004). 
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Uma estratégia utilizada é a combinação de imunossupressores, salientando a eficácia 

terapêutica enquanto minimiza a toxicidade ocorrente no uso individual das drogas 

(Chen et al, 1998). 

 Apesar da eficácia contra os episódios de rejeição, a introdução da terapia 

imunossupressora em transplantados também tem influenciado no aumento da infecção 

e risco desenvolvimento da doença invasiva do CMV após o transplante (Hibberd et al, 

1992; Hanto et al, 1994; Chen et al, 1998; Song et al, 2006). Entretanto, a incidência e a 

gravidade dessa doença é fortemente modulada pela combinação de 

imunossupressores, intensidade e duração da terapia.  

 

1.4.4 Terapia anti-CMV 

A freqüência da infecção e a gravidade da doença do CMV após o tratamento 

com anticorpos antilinfocitários (AAL) trouxeram à necessidade de se empregar um 

método profilático específico contra a doença, pelo fato desse tratamento com AAL ser 

responsável pelo aumento triplicado na incidência da doença do CMV (Hibberd et al, 

1992; Schnitzler et al, 2003).  

Opções terapêuticas para o controle da doença do CMV incluem: profilaxia, 

terapia preemptiva e tratamento da doença ativa. A profilaxia envolve o fornecimento de 

terapia antiviral, principalmente para os pacientes com risco de desenvolvimento da 

doença do CMV, que é o caso da combinação de status sorológico D+/R- (Pescovitz, 

2003). O tratamento profilático geralmente é iniciado logo após o transplante e continua 

por aproximadamente 100 dias. Neste período, a viremia é suprimida e 

conseqüentemente ocorre à prevenção dos efeitos diretos da infecção pelo CMV 
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(Razonable, 2005). A terapia profilática é simples de efetuar, mas apresenta algumas 

desvantagens como o fato de serem custosas, a falta de aderência do paciente e a 

exposição do paciente ao medicamento por um tempo maior, o que pode levar ao 

desenvolvimento de resistência a anti-virais (Pescovitz, 2003). A profilaxia em geral, 

reduz a incidência de infecções oportunistas, doenças linfoproliferativas pós-transplante 

e morte (Hodson et al, 2005; Snydman, 2005). 

Uma alternativa na prática clínica é a terapia preemptiva, onde o tratamento 

antiviral é iniciado quando há evidências de replicação viral detectável por métodos 

laboratoriais tais como antigenemia para detecção do antígeno viral no interior das 

células infectadas ou Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para detecção do DNA 

viral no sangue, antes do início das manifestações clínicas da infecção (fase 

assintomática) (Resende et al, 2004). A terapia preemptiva é preferencialmente 

reservada a pacientes com risco moderado de infecção independentemente do status 

sorológico do doador (Fisher, 2009). Pode ser menos custosa em relação à profilaxia 

porque a terapia antiviral é usada apenas em 20-60% dos pacientes transplantados que 

apresentam evidência de infecção pelo CMV. Além disso, o índice de resistência viral é 

menor nesses pacientes. Suas desvantagens em relação à profilaxia incluem sua 

complexidade no que se refere à necessidade de exames laboratoriais para o 

monitoramento da infecção pelo CMV e mão de obra intensiva. Além disso, existe o 

risco de recorrência da infecção após o término da terapia (Pescovitz, 2003).  

O tratamento para doença ativa do CMV pode ser menos caro uma vez que, um 

número menor de pacientes é exposto à terapia com antiviral, evitando a toxicidade 

induzida pela droga. No entanto, embora muito eficaz esta forma terapêutica deva ser 

reservada somente à pacientes de baixo risco. 
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Atualmente diferentes drogas antivirais estão disponíveis para o controle da 

infecção e tratamento da doença do CMV, incluindo a administração intravenosa do 

Ganciclovir, globulina hiperimune, Foscarnet ou Cidofovir, e administração oral do 

Ganciclovir ou Valganciclovir, ou mesmo a combinação desses, diminuindo a 

mortalidade associada à doença (Fishman et al, 2007). Ganciclovir, Foscarnet e 

Cidofovir atuam na inibição da DNA polimerase viral impedindo a replicação do vírus 

(Balfour, 1999). 

Entretanto, um agravante ligado ao uso de antivirais, mais especificamente do 

GCV, antiviral mais comumente usado em receptores de transplante refere-se ao 

aumento dos casos de resistência do CMV a esta droga. A resistência é bem 

documentada em pacientes transplantados, ocorrendo em 2% de todos os casos e em 

5-10% dos pacientes de alto risco (Nogueira et al, 2006) e entre pacientes com AIDS 

(Baldanti et al, 1998). Foscarnet e Cidofovir são usados como antivirais alternativos em 

pacientes com resistência ao GCV. Entretanto, ambos apresentam uso limitado devido 

à nefrotoxicidade (Brennan, 2001). Alguns estudos mencionam o Valganciclovir como 

promessa na terapia profilática a mais para pacientes de alto risco para doença do CMV 

(Wiltshire et al, 2005; Khoury et al, 2006; Busca et al, 2007). Outros estudos têm 

observado uma incidência menor da infecção por CMV em pacientes que receberam o 

imunossupressor Rapamicina (Kreis et al, 2000; Trotter et al, 2003; Ozaki et al, 2005; 

Haririan et al, 2007) ou Everolimus (Eisen et al, 2003; Vitko et al, 2004) como drogas 

com possível ação antiviral. Além disso, Ozaki et al, observaram um efeito anti-CMV 

após a introdução da Rapamicina em pacientes que apresentaram CMV resistente ao 

GCV (Ozaki et al, 2007). 
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1.5 MÉTODOS USADOS NA DETECÇÃO DO CMV 

A infecção pelo CMV pode ser detectada através do isolamento do vírus, por 

detecção de proteínas virais bem como do ácido nucléico viral em fluídos corpóreos ou 

tecidos (Ljungman et al, 2002). Tais métodos são importantes para o monitoramento da 

infecção bem como para direcionar a terapia antiviral adequada para cada paciente.  

 

1.5.1 Isolamento viral por cultura clássica  

  O isolamento viral é um método convencional de detecção do CMV. Consiste na 

inoculação de uma amostra suspeita em cultura de células fibroblásticas, na qual o 

vírus se multiplica, determinando modificações morfológicas tais como o 

arredondamento e aumento do tamanho celular, com presença de inclusões intra e 

perinuclear nessas células denominado efeito citopático (Landolfo, 2003). O CMV pode 

ser isolado de materiais biológicos diversos tais como urina, saliva, sangue, secreções 

cervicais, leite materno, lavados de órgãos e tecidos obtidos por biópsia ou autópsia. 

A infecção pelo CMV “in vitro”, assim como “in vivo”, é altamente espécie-

específica (Britt et al, 1996; Sinzger et al, 1996). Além disso, “in vitro” a replicação do 

CMV ocorre exclusivamente em fibroblastos humanos extraídos de tecido embrionário, 

pele, músculo, pulmão, testículo, prepúcio e miométrio, diferentemente do que ocorre 

“in vivo”, onde a infecção pelo CMV acomete diferentes tipos de células tais como 

células epiteliais, células endoteliais, células do músculo liso, células mesenquimais, 

hepátócitos, granulócitos e macrófagos derivados de monócitos, onde o vírus se replica 

produtivamente (Plachter et al, 1996; Sinzger et al, 1996; Bissinger et al, 2002). 
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O isolamento é um método complexo. O ciclo do vírus em cultura é relativamente 

lento, e o efeito citopático pode levar até semanas para se manifestar (Landolfo, 2003), 

dependendo da quantidade de vírus presente nas preparações. 

As cepas adaptadas de laboratório são comumente usadas para diversas 

finalidades de estudos in vitro. Cepas do CMV tais como AD169 e Towne são capazes 

de produzir efeito citopático generalizado, com lise completa da monocamada celular, 

ou seja, leva à separação das células em monocamada dentro da cultura, e a liberação 

de títulos elevados de virions que geralmente se inicia três a quatro dias após a 

infecção. Cepas clínicas são principalmente disseminadas em monocamada de 

fibroblastos pelo contato célula a célula e produzem um efeito citopático limitado, com 

foco disperso e produção pobre de virion (Pass, 2001). 

As cepas adaptadas de laboratório mostraram por vários anos sua importância 

para o entendimento das características morfológicas e disseminação do CMV 

(Furukawa et al, 1973; Albrecht et al, 1980; Sinzger et al, 1997). Estudos subseqüentes 

in vitro mostram sua importância no entendimento da dinâmica de ativação, replicação 

(Sinzger et al, 1997; Johnson et al, 2001; Kudchodkar et al, 2004) e comportamento do 

vírus sob diferentes tratamentos com drogas de atividade antiviral (Anwar et al, 1999). 

O efeito citopático é suficientemente característico para identificação do CMV, 

mas pode ser confirmado por outros métodos tais como antigenemia e, mais 

recentemente carga viral por PCR em tempo real. 
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1.5.2 Antigenemia 

A antigenemia é considerada um grande avanço no diagnóstico da infecção ativa 

do CMV. O método é baseado na marcação indireta da proteína de matriz viral pp65 

(tegumento) no núcleo das células infectadas pelo CMV. O resultado é expresso pela 

quantificação do número de células positivamente marcadas dentro de um determinado 

número de células usadas para o preparo das lâminas (van der Bij et al, 1988). A 

detecção da antigenemia é feita especificamente nas células polimorfonucleares do 

sangue periférico. A imunodetecção do antígeno pp65 do CMV é possível através dos 

métodos de imunoperoxidase indireta ou imunofluorescência indireta (The et al, 1995).  

A demonstração do CMV em amostras de sangue mostra sua importância uma 

vez que a viremia é considerada um marcador de infecção ativa e o teste consegue 

captar precocemente a infecção (van den Berg et al, 1991). Níveis elevados de 

antigenemia são freqüentemente encontrados em pacientes com doença por CMV, 

enquanto baixos níveis mostram correlação com infecção assintomática. Além disso, 

antigenemia é um método rápido, sensível e fornece resultado em um curto período de 

tempo, o que possibilita seu uso no monitoramento da infecção e do tratamento antiviral 

em pacientes imunocomprometidos (van den Berg et al,, 1989). 

  

1.5.3 PCR em Tempo Real 

 A Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) é uma técnica baseada na 

amplificação seletiva de seqüências especificas de ácidos nucléicos. Permite a 

detecção com alta sensibilidade e especificidade do DNA viral, mesmo naquelas 

amostras onde a concentração se encontra diminuta, e o término da amplificação 

resultará em uma concentração final que excede inúmeras vezes a do DNA presente na 
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amostra inicial (Costa et al, 1994). Além disso, pode ser empregada em diferentes 

amostras de tecidos e fluídos biológicos (Uknis, 2005). A PCR pode ser realizada de 

forma qualitativa, semi-quantitativa ou quantitativa, dependendo do objetivo do estudo. 

A PCR em tempo real é utilizada para a quantificação da carga viral, o que 

corresponde à quantidade de cópias do agente viral presente da amostra (Demmler et 

al, 1988). É um procedimento sensível que permite um monitoramento mais eficiente e 

precoce da infecção ativa, incluindo a infecção pelo CMV. É baseado na detecção, ciclo 

após ciclo do produto de PCR acumulado, que é marcado com moléculas fluorescentes, 

obtendo-se resultados quantitativos logo após o término da reação de amplificação 

(Locatelli et al, 2000; Gautheret-Dejean et al, 2002). 

Por mais de uma década a PCR, ao lado da antigenemia, têm permitido o 

controle e monitoramento da infecção pelo CMV. Antigenemia e PCR em tempo real 

têm demonstrado boa correlação no monitoramento da infecção (Allice et al, 2006; 

Cariani et al, 2007). Porém, tanto a antigenemia quanto a PCR se mostram mais 

sensíveis em relação à cultura (Hebart et al, 1996; Evans et al,1999). 
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Com base nos testes clínicos usados para monitoramento da infecção pelo CMV, 

tais como isolamento viral em cultura de células, antigenemia e carga viral por PCR em 

tempo real, o objetivo do presente estudo foi estudar um sistema de cultura in vitro para 

futuros testes de drogas contra o CMV, em relação a: 

− Mudanças morfológicas induzidas pela cepa viral em diferentes tempos de 

infecção (efeito citopático); 

− Detecção da infecção pelo CMV in vitro por meio de métodos como antigenemia, 

para detecção do antígeno viral pp65 e PCR em tempo real; e 

− Comparação dos resultados observados pelos métodos de antigenemia e PCR em 

tempo real na infecção pelo CMV in vitro. 
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3.1 AMOSTRAS CELULAR E VIRAL 

 Foram utilizadas nos experimentos células diplóides de fibroblasto humano de 

prepúcio (FHP) (Sharon, 1976) e a cepa adaptada do CMV humano AD169. Células e 

cepa viral foram doadas pelo Professor Doutor Claudio Sergio Pannuti, responsável 

pelo laboratório de Virologia e Diretor do Instituto de Medicina Tropical da Universidade 

de São Paulo – IMT-USP, onde os experimentos de cultura celular e antigenemia foram 

realizados. Os experimentos foram realizados usando células entre as passagens 14 e 

19, e a cepa viral entre as passagens 238-241. 

 

3.2 SUBCULTIVO CELULAR 

 FHP foram cultivados, em meio Eagle modificado por Dulbecco (Dulbecco’s 

Modified Eagle’s Médium – DMEM), contendo 1% de L-glutamina, antibióticos 

(estreptomicina 100µg/ml e penicilina 100u/ml) (Gibco, BRL) conforme (Kudchodkar et 

al, 2004). O pH do meio de cultura foi ajustado para uso entre 7,2 e 7,4, e o Soro Fetal 

Bovino (SFB) foi usado a uma concentração de 10% no meio de crescimento e 2% no 

meio de manutenção. 

 Uma alíquota de células FHP foi rapidamente descongelada em temperatura 

ambiente, transferida para garrafa de cultura de 25cm2 onde foi ressuspendida em 6ml 

de meio de crescimento e incubada a 37°C em atmosfera de CO2
 5%. Após obter 

confluência, as células foram lavadas duas vezes com solução fosfato salina 

tamponada (PBS) e descoladas da garrafa com a adição de 3ml de solução de 

tripsina/EDTA 0,25% (Invitrogem). Após a incubação a 37°C por 2 a 3 minutos, o 

descolamento celular foi observado em microscópio de luz invertida (Nikon 45178, 

Japão). As células foram ressuspendidas em meio de crescimento e distribuídas em 
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novas garrafas. A distribuição da suspensão celular em garrafas de 25cm2 foi feita na 

proporção de 1:3 e em garrafas de 75cm2 na proporção de 1:1. Estas últimas foram 

distribuídas na proporção de 1:3. Todas as garrafas foram submetidas à incubação a 

37° C em atmosfera de CO2

 

 5% até a formação de nova camada celular confluente.  

3.3 ISOLAMENTO VIRAL 

3.3.1 Adaptação do vírus em cultura 

Após a obtenção de células confluentes, o meio de crescimento foi removido de 

uma das garrafas de 25cm2 e uma alíquota de 1ml de células FHP infectadas com CMV 

foi rapidamente descongelada e inoculada sobre células em cultura. As células foram 

incubadas por 1hora a 37°C em atmosfera de CO2 

 

5% para a adsorção do vírus. Após 

esse período, 6ml de meio de crescimento foram adicionados e a garrafa foi re-

incubada (Veal et al, 1996). As células foram observadas por microscópio de luz 

invertida em aumento de 40x três vezes por semana em um período de 

aproximadamente 14 e 16 dias para acompanhar o aparecimento do efeito citopático 

(Griffiths et al, 1997). O meio de cultura foi trocado de acordo com a necessidade da 

célula.  

3.3.2 Expansão do inoculo viral 

O meio de cultura foi removido da garrafa após a observação de 

aproximadamente 100% de efeito citopático. As células foram lavadas uma vez com 

4ml de tripsina/EDTA 0.25% e depois incubadas com outros 4ml de tripsina por 1min 

em temperatura ambiente. Aproximadamente 2ml da tripsina foram decantados da 

garrafa e esta foi re-incubada a 37°C em atmosfera de CO2 5% com os outros 2ml 
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restantes. Após a observação do descolamento celular por microscopia, as células 

infectadas foram ressuspendidas em 4ml de meio de crescimento e inoculadas em 

outras garrafas contendo monocamada de células confluentes. A distribuição da 

suspensão de células infectadas em garrafas menores (25cm2) foi feita na proporção de 

1:4 e em garrafas maiores (75cm2

 

) na proporção de 2:1. As células foram novamente 

incubadas por 1hora a 37°C e após esse período, 6ml de crescimento foi adicionado 

nas garrafas menores e 20ml nas garrafas maiores e as garrafas foram novamente 

incubadas. Quando necessário, o meio de manutenção foi usado para manter o cultivo 

das células infectadas, impedindo a toxicidade do vírus pelo crescimento acelerado. 

3.4 CULTURA VIRAL EXPERIMENTAL 

3.4.1 Suspensão viral 

 Uma suspensão viral foi preparada a partir de duas garrafas de 75cm2

 

 

apresentando efeito citopático de 100%. O sobrenadante foi removido e separado em 

um tubo cônico estéril e as células infectadas foram submetidas a tripsinização 

semelhante à usada para a expansão do inoculo viral. As células foram ressuspendidas 

em 5ml de meio de crescimento e transferidas para o tubo cônico contendo o 

sobrenadante previamente separado. Após serem homogeneizadas, foram submetidas 

à centrifugação por 5min a 1900rpm em temperatura ambiente para remoção de 

resíduos de SFB e restos celular. O sobrenadante foi desprezado e o material foi 

ressuspendido em 36ml de meio puro.  
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3.4.2 Cultura viral experimental 

O experimento foi dividido em dois grupos: grupo não infectado e grupo 

infectado. FHP obtidos de uma suspensão feita a partir de oito garrafas de 75cm2 foram 

subcultivados em 40 garrafas de 25cm2 a uma concentração de aproximadamente 

2,6x106 e incubadas a 37°C em atmosfera de CO2 

 

5% até a formação de monocamada 

confluente (aproximadamente cinco dias). Após esse período, as células foram lavadas 

duas vezes com 5ml de PBS estéril e privadas de soro por 48 horas em DMEM com 

antibióticos (Johnson et al, 2001; Kudchodkar et al, 2004). Após esse período as células 

foram então inoculadas com 800μl de uma suspensão de células infectadas pela cepa 

do CMV humano AD169 e incubadas novamente a 37°C. O momento da adição do 

vírus foi considerado como tempo zero, mesmo para os grupos que não foram 

inoculados. As culturas foram analisados 1, 24, 48 e 72 horas após a inoculação da 

suspensão de células infectadas (Figura 5).  

               Células                               CMV 
                        confluentes                          AD169 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           - 48h                                    0h              1h           24h        48h          72h 
                                                                 
                           Privação           
                           de soro »»»                                                                Análise 
 

Figura 5. Desenho do experimento. 
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3.5 OBSERVAÇÃO DE EFEITO CITOPÁTICO 

Nos pontos de tempo indicados, as células foram observadas e fotografadas em 

microscópio de luz invertida em aumento de 40x para identificação da presença de 

efeito citopático característico, que foi classificado segundo a intensidade em:  

0-  Ausência de efeito citopático. Monocamada de células uniforme com discreto grau 

de necrobiose (processo pelo qual as células morrem e são substituídas por novas 

células). 

±  Presença de arredondamento das células por toda a monocamada. Esta alteração 

pode ser específica ou não, podendo ocorrer em células não infectadas. 

1+ Presença de células arredondadas formando lesões focais na monocamada, 

acometendo menos de 25% da monocamada. Esta alteração é específica (efeito 

citopático) e representa grupo de células infectadas por CMV e pode conter, 

também, granulações intranucleares. 

2+  Efeito citopático acometendo 25 a 50% da monocamada. 

3+  Efeito citopático acometendo 50 a 75% da monocamada 

4+  Efeito citopático acometendo mais de 75% da monocamada. 

 

3.6 COLETA DAS AMOSTRAS 

 Após a observação do efeito citopático, as células foram descoladas das garrafas 

pela adição de 4ml de tripsina/EDTA 0,25% e ressuspendidas em 10ml de meio de 

crescimento para neutralizar a ação da tripsina. Todo o material foi transferido para 

tubos cônicos de 15ml previamente identificados e centrifugados em centrífuga Sorvall 

RT7 em temperatura ambiente por 10 minutos a 1500rpm. O sobrenadante foi 

descartado, o grumo de células homogeneizado em 5ml de PBS estéril e as células 
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foram novamente centrifugadas. O sobrenadante foi novamente descartado e as células 

ressuspendidas em 1ml de PBS estéril. Amostras destinadas a PCR em tempo real 

foram congeladas em freezer -20°C até o seu processamento. As amostras destinadas 

a antigenemia foram imediatamente processadas. 

 

3.7 DETECÇÃO DO ANTÍGENO VIRAL PP65 

As amostras foram preparadas em solução contendo 2x105 células em 100μl 

para cada amostra, que foram então citocentrifugadas em lâminas por 3 minutos a 

950rpm em temperatura ambiente. As lâminas com amostras obtidas através da 

centrifugação foram fixadas em acetona por 5 minutos e estocadas por 18 horas em 

freezer -70°C. Para dar início à reação, o esfregaço foi re-fixado em acetona por 5 

minutos e a amostra delimitada com esmalte. Após a secagem em temperatura 

ambiente, as lâminas foram colocadas em câmara fria e incubadas por 45 minutos com 

20µl de anticorpo monoclonal C10 e C11 (Biotest Clonab CMV, Dreieich, Alemanha) a 

37°C em atmosfera de CO2 5%. Após serem lavadas três vezes com PBS e secadas 

em temperatura ambiente, as lâminas foram novamente colocadas em câmara fria e 

incubadas por 8 minutos no escuro com 20µl de conjugado anti-mouse marcado com 

imunoperoxidade AEC (3-amino-9 eticarbazol) (Biotest, Dreieich, Germany). As lâminas 

foram então colocadas em uma cuba contendo tampão de acetato de sódio por 10 

minutos, lavadas três vezes em água deionizada por 5 minutos. As amostras foram 

coradas por 15 segundos em Hematoxilina de Mayer, lavadas em água corrente até a 

retirada do excesso do corante e montadas com glicerina sob uma lamínula que foi 

colocada sobre a amostra na lâmina. As células positivas foram identificadas, em 

microscópio de luz invertida (Zeiss, Alemanha), pela coloração castanho-avermelhada 
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no núcleo (Van Der Bij et al, 1988; Gerna et al, 1992). As fotos foram feitas usando 

câmera Cânon e programa Canon Utilites Zoombrowser versão 4.6.1.35 (Canon, 

Austrália) 

 

3.8 PCR EM TEMPO REAL 

3.8.1 Extração de DNA 

 O DNA foi extraído com o mini kit DNA QIAmp conforme as instruções do 

fabricante (Qiagen, Alemanha), ressuspendido em 60µl de tampão buffer AE. A 

concentração do DNA extraído foi quantificada utilizando 2µl do DNA total em aparelho 

de espectrofotômetro (NanoDrop ND-1000) 

 

3.8.2 Quantificação da carga viral através de PCR em Tempo Real 

 As amostras foram quantificadas em aparelho ABI PRISM 7300 sequence 

detection system (Applied Biosystems, EUA). A análise das amostras foi realizada 

através de PCR em tempo real utilizando primers sense 5’-GGGTGCGCCGTTGATC-3’ 

e antisense 5’-GCGCTGGCGCAAATC-3’ correspondentes à região do gene da 

glicopoteína B (gB) do envelope do CMV e a sonda Taq-Man 5’-

CACACCAGGCTTCTGC-3’. Os primers e a sonda foram desenhados pela Applied 

Biosystems através do programa Assay by design. Durante a PCR, o desenvolvimento 

de fluorescência ocorreu quando a sonda marcada com a molécula de fluoresceína 6-

carboxitetrametilrodamina (FAM) hibridizou-se ao DNA alvo. Cada amplificação foi 

realizada em um volume final de 10µl contendo 20ng de DNA, 0,5µl de mix Taq-Man 

(sonda e primers), 5µl de PCR Mater Mix Taq-Man (Applied Biosystems, Warrington, 
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Reino Unido) e água q.p.s. Em cada ensaio foram utilizados controle positivo (amostra 

positiva) e controle negativo (água). As condições para ciclagem foram: 95°C por 10 

minutos, acompanhado de 40 ciclos de denaturação (95°C por 15s), anelamento e 

extensão em um só passo (60°C por 30s). DNA da cepa AD169 do CMV foi amplificado 

na região gB do CMV. A padronização da curva foi feita com fragmentos de PCR em gel 

de agarose 1% com kit Pharmacia. Posteriormente foi realizada a clonagem, inserindo o 

fragmento de PCR purificado no plasmídio utilizando o kit para clonagem pCR2.1 TA 

(Invitrogen,). Após a realização da reação de clonagem, as bactérias competentes 

(DH5ALPHA) foram colocadas em meio sólido (LB) por 24 horas para determinar a 

colônia com o inserto através de marcadores (lacZ) e utilização de antibióticos. Cada 

colônia isolada foi novamente colocada em meio de cultura líquido por 18 horas para 

extração deste plasmídeo. O plasmídeo purificado foi serialmente diluído nas 

concentrações 103 a 109

 

 cópias para a construção da curva padrão que foi utilizada na 

realização da quantificação absoluta do vírus (Machida et al, 2000). 

3.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Os valores da média ±desvio padrão foram calculados para todos os parâmetros. 

O teste de Mann-Whitney U-test foi usado para comparar os diferentes tempos de 

infecção. O teste de correlação de Pearson foi usado para os testes de antigenemia e 

PCR em tempo real. Os valores de P<0,05 foram considerados estatisticamente 

significativos. 
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A abordagem experimental usada neste trabalho pode ser detalhada na figura a 

seguir (figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquematização detalhada do estudo. 
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4.1 GRUPOS EXPERIMENTAIS 

Foram processadas 40 amostras de células confluentes. Destas, vinte foram 

inoculadas com células infectadas pelo CMV e vinte não receberam o inoculo. A 

observação da presença de efeito citopático foi seguida por antigenemia e quantificação 

da carga viral por PCR em tempo real. Antigenemia foi feita em duplicata e a PCR em 

triplicata. As amostras foram analisadas 1 hora, 24 horas, 48 horas e 72 horas após a 

infecção.  

 

4.2 DESENVOLVIMENTO DE EFEITO CITOPÁTICO 

Análise microscópica foi realizada para detecção de mudanças cito-morfológicas 

induzidas pelo CMV em células FPH cultivadas in vitro. Na presença do CMV, células 

fibroblásticas (Figura 7A) perdem sua característica fusiforme, tornando-se 

arredondadas e com volume aumentado (Figura 7B), evidenciando a presença do efeito 

citopático. Lise da monocamada celular foi observada devido à presença de infecção 

disseminada, não sendo possível à identificação de focos individuais de infecção. O 

grau de infecção se mostrou intenso logo nas primeiras 24h.p.i e assim permaneceu até 

48hp.i. Com 72 horas de infecção, notamos a presença de citotoxicidade viral (Tabela 

1). 

 

Tabela 1: Efeito citopático em cultura de células FHP infectadas pelo CMV. 
 
 

 
 
 
 
 

       Intensidade do CPE: 4+ 100%; 3+ 75%; 2+ 50%; 1+ 25%; 0,5± 5; --  
       ausência de CPE; (T) toxicidade celular; * indefinido. 

 CPE em diferentes tempos pós-infecção 
1h. p.i             24h.p.i            48h.p.i           72h.p.i 

CN - - - - 
CP - 3+ 4+ T 
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a 

b 

d 

c 

Figura 7. Efeito citopático em células fibroblásticas. (A) sem inoculação viral e (B) com 
inoculação viral. Efeito citopático foi (b) 24 horas, (c) 48 horas e (d) 72 horas após a infecção. 
(a) Após 1 hora de infecção não foi observada a presença de efeito citopático. As amostras 
foram analisadas em aumento de 40x. 

A B 
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4.3 DETECÇÃO DA INFECÇÃO PELO CMV ATRAVÉS DA ANTIGENEMIA 

4.3.1 Detecção do antígeno viral pp65 

 Na presença do CMV, células infectadas apresentaram uma típica coloração 

nuclear castanho-avermenhada, evidenciando a positividade para o antígeno de matriz 

viral pp65 (Figuras 9B) nos tempos de 1h, 24h, 48h e 72h após a infecção. No tempo de 

1h.p.i, a maioria das células apresentaram marcação inespecífica para a infecção viral, 

portanto, essas não foram inclusas na quantificação (Figura 9B.a). 

A figura 8 mostra os resultados obtidos pela quantificação de células positivas 

para antígeno de matriz viral pp65 do CMV em lâminas contendo 2x105 células através 

do ensaio de antigenemia. A média obtida 1h.p.i foi de 57 ±56 células positivas. O pico 

de infecção foi alcançado 24h.p.i com um aumento significativo da média para 2.381 

±168 células positivas (P<0.05 versus 1h). A infecção se manteve elevada até 48h.p.i,  

mostrando uma média de 2.012  ±352 células positivas. Esse número diminuiu 

significativamente para 262 

 

±5 após 72 horas de infecção (P<0.05 versus 48h). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Quantificação de células positivas para o antígeno viral pp65. Foi encontrado 
um aumento significativo de células positivas 24h.p.i (P<0.05 versus 1h.p.i). Após 72 h 
de infecção, a positividade diminui significativamente (P<0.05 versus 48h.p.i). 
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a 

b 

d 

c 

Figura 9. Antigenemia. (A) sem inoculação viral e (B) com inoculação viral. Marcação do 
antígeno viral pp65 do CMV presente no núcleo celular: (a) 1 hora, (b) 24 horas, (c) 48 horas e 
(d) 72 horas após a infecção. As amostras foram analisadas em aumento de 100x. 

A B 
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4.4 QUANTIFICAÇÃO DA CARGA VIRAL POR PCR EM TEMPO REAL  

 A figura 10 mostra a média da carga viral obtida do número de cópias em 

Log10/20ng DNA viral, através da técnica de PCR em tempo real.  

A média da carga viral detectada 1h.p.i foi de 11.30 ±0.30. Após 24h de infecção, 

a carga viral aumenta significativamente para 11.96 ±0.09 (P<0.05 versus 1h). Os níveis 

de DNA viral se mantêm elevados 48h.p.i, alcançando uma média de 12.33 ±0.26. Após 

esse período, observa-se uma diminuição significativa da carga viral para 11.57 ±0.06 

(P<0.05 versus 48h). 

 

 

Figura 10. Carga viral quantificada por PCR em tempo real. Foi observado um aumento 
significativo da carga viral 24h.p.i (P<0.05 versus 1h.p.i). Após 72 h de infecção, a 
positividade diminui significativamente (P<0.05 versus 48h.p.i). 
 

4.5 ANÁLISE DE CO-RELAÇÃO ENTRE ANTIGENEMIA E A CARGA VIRAL  

A figura 11 mostra que não foi possível observar correlação (coeficiente de 

correlação de Pearson (R2) =0.143; p=0.3557) entre a detecção do antígeno pp65 por 

ensaio de antigenemia e o número de cópias em Log10/20ng DNA obtidos pela 
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quantificação da carga viral, tempos de percurso da infecção e os diferentes grupos 

testados. 

 

Figura 11. Correlação entre o número de células positivas para o antígeno pp65 e o 
número de cópias de DNA para o CMV, com base nos resultados obtidos de 16 
amostras, sendo 8 delas positivas para antigenemia e 8 positivas para a PCR em tempo 
real. Não foi observada correlação entre os métodos pelo coeficiente de correlação de 
Pearson (R2

 
) = 0.143 (p=0.3557).  
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 A infecção pelo CMV continua sendo uma das grandes causas de morbidade e 

mortalidade entre pacientes imunocomprometidos, especialmente os receptores de 

transplante, em decorrência das terapias imunossupressoras que, apesar de 

contribuírem para o sucesso do transplante e a eficácia contra os episódios de rejeição, 

têm influenciado de forma significativa no risco de infecção e doença por esse vírus. 

O diagnóstico é essencial para a detecção do CMV em pacientes 

immunossuprimidos. Devido aos esforços empregados na detecção do CMV, vários 

métodos laboratoriais encontram-se agora disponíveis e são usados para o 

monitoramento da infecção e da terapia antiviral. O isolamento viral clássico é 

considerado um dos métodos mais antigos usado rotineiramente para a detecção do 

CMV. Entretanto, métodos quantitativos como a antigenemia e, mais recentemente, 

análise da carga viral por PCR em tempo real resultaram da evolução na área 

diagnóstica por serem mais sensíveis e fornecem resultados em um curto período de 

tempo, e vem sendo empregados com freqüência na prática clínica. Através desses 

métodos é possível se detectar efeito citopático em cultura, antigenemia positiva e 

carga viral elevada durante a infecção ativa, respectivamente (Landolfo, 2003).  

Em decorrência a gravidade da infecção em indivíduos imunocomprometidos, 

diferentes técnicas têm sido usadas, não apenas no diagnóstico clínico, mas também 

para elucidar à dinâmica da interação vírus-hospedeiro tanto celular como molecular. 

Inúmeros protocolos experimentais têm sido elaborados através da associação de 

métodos “clássicos” de infecção in vitro à técnicas mais elaboradas para o estudo das 

diferentes cepas do CMV, bem como o seu comportamento mediante aos tratamentos 

com componentes antivirais. Uma vez que a detecção do CMV é bem documentada 

pelas técnicas de isolamento viral, antigenemia e PCR em tempo real na prática clínica, 
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o objetivo do presente trabalho foi utilizar desses métodos de diagnóstico clínico com 

objetivo de implantá-los experimentalmente para testes in vitro.  

No presente estudo, a evolução da infecção foi primeiramente caracterizada 

pelas mudanças celulares, denominadas efeito citopático, naturalmente induzidas pelo 

CMV (Sarisky et al, 2002; Dal Pozzo et al, 2008; Wang et al, 2008). Essas mudanças 

citopáticas, que consiste de vários estágios de arredondamento celular, foram vistas 

pela primeira vez 24h.p.i. Nesse período observou-se lise completa da monocamada 

celular associada ao arredondamento e aumento do tamanho das células, uma 

característica “clássica” do efeito citopático (Pass, 2001; Mockarski et al, 2001). Após 

esse período, o efeito citopático se mostrou mais intenso. Tais resultados são 

consistentes com alguns estudos anteriores nos quais o efeito citopático também é 

observado precocemente, mais especificamente em um período inferior a 24 horas, 

período que ocorre muitas horas antes da replicação viral ser iniciada e, após esse 

período, a evolução da infecção torna-se mais intensa (Furukawa et al, 1973; Albrecht 

et al, 1980).  

O isolamento viral por cultura convencional permite a detecção sensível e 

específica do CMV (Veal et al, 1996). As mudanças induzidas pelo vírus em cultura são 

características da infecção, mas podem levar até semanas para se manifestarem 

(Griffiths et al, 1997; Mocarski et al, 2001). Entretanto, alguns fatores podem, 

inicialmente, ter contribuído para a evolução precoce do efeito citopático do CMV in 

vitro, tais como: a cepa viral e ausência de soro. 

A capacidade do CMV se disseminar em entre células não infectadas reflete nas 

propriedades de replicação desse vírus em dado sistema de cultura. Diferentemente 

dos isolados clínicos, os quais normalmente replicam mais lentamente em cultura, 
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podendo levar semanas para manifestar a presença de efeito citopático (Mocarski et al, 

2001; Griffiths et al, 1997; Kanich et al, 1972), cepas do CMV adaptadas em laboratório 

geralmente são passadas muitas vezes em cultura e levam à lise completa da 

monocamada celular a qual foi inoculada, em um período de tempo mais curto, 

impossibilitando a observação de focos individuais de infecção. Além disso, a 

passagem da cepa adaptada do CMV em cultura de fibroblastos geralmente leva à 

liberação de vírus infeccioso dentro do sobrenadante, podendo alterar a dinâmica de 

replicação e tropismo celular. Sucessivos subcultivos dessa mesma cepa podem 

acelerar o desenvolvimento de efeito citopático (Kanich et al, 1972; Sinzger et al, 1997; 

Lam et al, 2006). A disseminação célula a célula também contribui para a dispersão do 

vírus (Pass, 2001; Digel et al, 2006; Lam et al, 2006).  

Todos os nossos experimentos foram realizados na ausência de soro, para 

diminuir a interferência de estimulos não virais durante a infecção (Johnson et al, 2001; 

Kudchodkar et al, 2004). Os ensaios de isolamento mostraram monocamadas de 

células quiescentes totalmente destruídas no período mais tardio de infecção em 

nossos experimentos. Uma razão para a progressão da infecção ter sido reduzida pode 

ser explicada pela remoção do soro das culturas, o que leva a interrupção da 

multiplicação celular, diminuindo o número de células disponíveis para infecção (Todaro 

et al, 1965; Lam et al, 2006). Tais resultados, obviamente refletiram nos resultados 

obtidos na antigenemia e na quantificação da carga viral, visto que tais análises foram 

realizadas a partir das células infectadas em cultura.  

A antigenemia é atualmente considerada como “padrão ouro” para o diagnóstico 

clínico de infecção ativa pelo CMV. A técnica utiliza anticorpos monoclonais para a 

detecção da proteína pp65 do CMV em leucócitos do sangue periférico (Allice et al, 
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2006). O antígeno pp65 está localizado principalmente no núcleo de células 

polimorfonucleares (PMN). Pacientes com doença avançada ou disseminada podem 

ainda ter esse antígeno detectado nas células endoteliais circulantes (Gerna et al, 

1998).  

Revello e colaboradores (1998) usaram a antigenemia em amostras cultivadas in 

vitro para fornecer evidência experimental de infecção pelo CMV semelhante à 

observada em amostras clínicas. Seus resultados mostraram a detecção da proteína 

viral pp65 do CMV no interior de células PMN quando co-cultivadas sobre células 

fibroblásticas ou endoteliais infectadas com cepa clínica, mas não com a cepa adaptada 

do CMV. Nossos experimentos mostraram a presença do antígeno viral pp65 no núcleo 

de células fibroblásticas positivamente infectadas com a cepa adaptada AD169 do CMV 

em todos os tempos de infecção.  

Revello et al (1998) descrevem o padrão de marcação nuclear como exclusivo de 

células PMNL. Entretanto, nossos dados mostraram padrão de marcação nuclear 

semelhante em células fibroblásticas infectadas. Slobbe-van Drunen e colaboradores 

(1998) demonstraram, através de ensaio de imunofluorescência, que a marcação 

encontrada no núcleo de células fibroblásticas infectadas pelo CMV evidencia o 

transporte da molécula de DNA viral para o núcleo, onde a transcrição e a replicação 

são iniciadas. Outras linhagens celulares, como é o caso das células endoteliais, além 

de levar mais tempo para demonstrar a presença de DNA nuclear, apresentam 

marcação para o vírus reduzida comparada à linhagem fibroblásticas (Slobbe-van 

Drunen et al, 1998). Além disso, a infecção foi capaz de originar células com volume 

aumentado, revelando mais uma evidência da infecção (Kas-Deelen et al, 2001). 
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A disseminação da infecção do CMV através do sangue é um importante fator de 

patogênese desse vírus. Por conta disso, o antígeno de matriz viral pp65 do CMV é 

facilmente detectável, por ensaio de antigenemia, no núcleo de células 

polimorfonucleares (PMN) provenientes de amostras de sangue de pacientes 

imunocomprometidos, como é o caso dos transplantados, funcionando como um 

indicador de infecção ativa (Revello et al, 1998). Dessa forma, é possível realizar o 

monitoramento tanto da infecção como também da terapia antiviral nesses pacientes 

(Grossi et al, 1995), justificando nosso interesse em implantá-lo para amostras em 

cultura. 

O desenvolvimento da técnica de PCR em tempo real, procedimento de rápida 

quantificação da carga viral, tem se revelado útil para o monitoramento mais acurado da 

infecção. Tem sido usado em muitos estudos paralelamente a antigenemia (Piiparinen 

et al, 2004; Cariani et al, 2007). A técnica detecta uma intensidade de fluorescência 

proporcional a quantidade de DNA viral presente na amostra, no caso do presente 

estudo, do CMV. Assim, ela permite uma quantificação objetiva da carga viral. 

Comparada à antigenemia e mesmo ao método convencional de cultura, a PCR em 

tempo real apresenta sensibilidade maior (Allice et al, 2006; Deback et al, 2007).  

Nos experimentos usando a técnica de PCR em tempo real, a carga viral foi 

quantificada a partir de células infectada in vitro, pelo uso de primers para a região gB. 

Sabe-se, por estudos anteriores, que a glicoproteína B (gB) pode ser encontrada nas 

diversas cepas virais e possui alta sensibilidade e especificidade para  detecção do 

CMV (Pereira, 1994; Aquino et al, 2001). 

Assim como na antigenemia, onde se detectou a presença do antígeno do CMV, 

mostramos que é possível realizar a quantificação do número de cópias de DNA viral 
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pela técnica de PCR em tempo real a partir de amostras isoladas em cultura de células. 

Diferentemente do esperado, observamos o pico da infecção pela técnica da 

antigenemia mais precocemente em relação à carga viral, ambos seguidos por uma 

redução significativa da detecção da infecção. 72h.p.i. (p<0.05). Entretanto, nossos 

resultados demonstram a tendência da carga viral permanecer positiva enquanto que a 

antigenemia começa a se tornar negativa, conforme observado em estudos com 

amostras clínicas (Kalpoe et al, 2004; Deback et al, 2007). 

Nós tentamos avaliar a correlação do número de células positivas para pp65 

obtidos pela técnica de antigenemia e a quantidade de DNA viral detectada por PCR 

em tempo real nos diferentes períodos estudados. Diferentemente dos resultados 

encontrados em alguns estudos clínicos (Machida et al, 2000; Allice et al, 2006; Cariani 

et al, 2007; Madhavan et al, 2007), não foi possível encontrar correlação entre ambos 

os métodos in vitro. Contudo, em dois métodos (antigenemia e PCR em tempo real), 

observamos aumento significativo entre os tempos de 1 hora e 24 horas, sua 

manutenção elevada até 48 horas e uma queda significativa 72 h.p.i. Não realizamos a 

análise de correlação entre a cultura e os métodos quantitativos devido à presença de 

efeito citopático generalizado, impossibilitando a detecção de focos de infecção. 

Em relação aos métodos quantitativos de antigenemia e PCR em tempo real, é 

importante se fazer mais algumas observações. A antigenemia é feita por meio de 

marcação do antígeno viral pp65 com anticorpo monoclonal e resulta na contagem 

aproximada do número de células positivamente marcadas. Outro fator importante é 

que a antigenemia avalia o número de células expressando esse antígeno durante a 

infecção ativa enquanto que o PCR avaliou o genoma do CMV nessas células. Uma vez 

que as células infectadas abrigam poucos ou muitos genomas virais do CMV, os níveis 
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de antigenemia podem ser altos ou baixos (Veal et al, 1996). Entretanto, o vírus em 

cultura pode liberar partículas no citoplasma ou no meio de cultura, interferindo na 

quantificação do genoma viral. Além disso, a técnica de PCR em tempo real é 

considerada muito sensível na detecção de mínimas concentrações do DNA do CMV. 

Por conta disso, a PCR pode detectar também partículas do CMV defectivas (Stinski et 

al, 1979). Alguns estudos justificam o potencial da técnica de PCR em tempo real de 

captar, não apenas partículas virais ativas, mas também partículas de vírus latente 

(Monte et al, 1996; Boeckh et al, 1998; Gerna et al, 2004). Acreditamos que a alta 

sensibilidade do método possa ter levado à captura de partículas não viáveis ou mesmo 

a captura de partículas extracelulares. 

Nós monitoramos a infecção in vitro pelo CMV conforme as técnicas utilizadas 

em pacientes. Uma das principais limitações deste estudo foi a inoculação de amostras 

por passagem cega. Para a obtenção de resultados reproduzíveis, é de grande 

importância o uso da titulação viral. A titulação normalmente é feita por meio de 

diluições seriadas a partir de um estoque viral para estimar a quantidade de vírus em 

termos de dose infecciosa em cultura celular (TCID50) ou pela contagem de placas 

formadas focalmente em cultura (Mocarski et al, 2001). Apesar de ser um método 

laborioso, ambos são considerados confiáveis e permitem a dedução da razão da 

infecção em cultura de forma mais fidedigna em relação à passagem cega (Duca et al, 

2001; Dal Pozzo et al, 2008), o que influenciará diretamente nos resultados obtidos por 

ensaios feitos com essas amostras. Outra limitação está relacionada ao número baixo 

de amostras. Embora tenha se observado a dinâmica da infecção, incluindo o aumento, 

o pico e sua redução 72h.p.i, consideramos a necessidade de novos ensaios, a 
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padronização do método e um número maior de amostras para que se possa aplicar 

esta metodologia em testes de drogas in vitro.  
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 Os achados no presente estudo demonstram que: 

1. A progressão da infecção pela cepa viral adaptada do CMV levou a alteração 

cito-morfológicas em curto período de tempo e que progrediram para a lise da 

monocamada celular, quanto maior o tempo de infecção; 

2. Foi possível a detecção e a quantificação de células positivas para o antígeno 

viral pp65 pela técnica de antigenemia bem como a quantificação da carga viral 

por PCR em tempo real a partir de células fibroblásticas infectadas in vitro pela 

cepa adaptada do CMV; 

3. A técnica de PCR em tempo real demonstrou maior sensibilidade em relação à 

antigenemia, visto que está tendeu a negativar no período mais tardio do nosso 

experimento enquanto a carga viral permanecia positiva, embora a mesma 

também tenha apresentado uma redução significativa; e 

4. A técnica de antigenemia e a PCR em tempo real foram capazes de demonstrar 

a dinâmica da replicação viral em cultura, embora não tenhamos observado 

correlação entre os resultados observados por estes métodos nos diferentes 

períodos analisados.  
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ABSTRACT 

 

 

Introduction: Clinical isolates of Cytomegalovirus (CMV) are easily spread in vitro 

resulting in impairment of the monolayer cell where the virus was inoculated, thus 

evidencing the presence or absence of infection. The cell culture is a classic method for 

detection of CMV and it was widely used in the past. Antigenemia assay, which detects 

CMV pp65 antigen, is the method most used currently in clinical practice, because it is 

faster and specific for detection of the active infection. Recently, the real-time PCR has 

been used in monitoring of the infection through the quantification of viral load for being 

a high sensitivity and specificity method to viral DNA. Therefore, the aim of the study 

was employing tests used in diagnosis and monitoring of infection to the standard CMV 

strain as a protocol for implantation in experiments in vitro. Methods: Quiescent human 

fibroblasts in confluent monolayer were inoculated with samples of infected cells by the 

adapted CMV AD169 strain. The effect of the virus on culture was monitored at 1 hour, 

24 hours, 48 hours and 72 hours post infection (h.p.i) by observation of cytopathic effect. 

The same samples were analyzed by antigenemia being estimate the mean of positive 

cells in 2x105 cells and by real-time PCR being estimate the mean of copies of viral 

DNA/Log10 present in samples. Results: Cytopathic effect was first noticed 24 h.p.i, 

showing that the initiation of morphological changes occurred early. This effect became 

more intense after 72 h.p.i. Antigenemia assay showed the presence of active infection 

through pattern of labeling of the pp65 viral antigen found on nucleus of infected cells, 

while the real-time PCR showed the number of copies of viral DNA in different times of 

infection. Antigenemia showed an mean of 57 ±56 positive cells 1h.p.i. The peak of the 
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infection was reached 24h.p.i with a significant increase in the mean 2.381 ±168 

(P<0.05 versus 1h.p.i) and remained high 48h.p.i, showing an mean of 2.012 ±352 

positive cells. However, the mean of antigenemia decrease 72h.p.i to 262 ±5 (P<0.05 

versus 48h.p.i). As well as in antigenemia, a significant increase of th viral load was 

observed of 1h.p.i to 24h.p.i, being the mean of viral DNA detected 11.30 ±0.30 and 

11.96 ±0.09, respectively (P<0.05). The levels of viral DNA stayed high 48h.p.i, being 

detected a mean of 12.33 ±0.26. After this period, viral load decreased significantly to 

11.57 ±0.06 (P<0.05 versus 48h.p.i). No correlation was found between the quantitative 

methods of antigenemia and real-time PCR. Conclusion: The three methods, virus 

isolation, antigenemia and real-time PCR, showed the success of the CMV infection “in 

vitro” by cyto-morphological changes, detection of viral antigen specific and viral load by 

virus DNA detection, respectively. PCR method was more sensitive in detecting virus in 

relation the other methods. Although sensitive and specific, we consider the need for 

viral titration in any experimental studies in vitro. 
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