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Desenvolvimento de ferramentas moleculares para identificação de variantes 
genotípicas do vírus causador da Síndrome da Mancha Branca em camarões 

 

RESUMO  

 

A região nordeste é responsável por mais de 90% do camarão produzido no Brasil 
compreendendo os dois maiores produtores, os estados do Ceará e do Rio Grande 
do Norte. O vírus causador da síndrome da mancha branca (WSSV) tem sido 
considerado um dos principais desafios enfrentados pela carcinicultura global nas 
últimas décadas. Apesar de ser o maior problema enfretando pela carcinicultura 
brasileira na atualidade, o status epidemiológico e a variabilidade genética do WSSV 
foram pouco estudados no Brasil até o momento. A variabilidade genética do WSSV 
tem sido investigada em diferentes regiões do mundo, principalmente em estudos de 
dispersão viral e em tentativas de correlacionar genótipo e virulência. Essa 
variabilidade é acessada principalmente por meio de regiões variáveis presentes nas 
inserções entre as ORFs 23/24 e 14/15, e de repetições em tandem de número 
variável (VNTRs) que ocorrem nas ORFs 75, 94 e 125. Os primers usados para 
genotipar o WSSV com base nessas regiões foram descritos há pelo menos dez 
anos, e alguns não funcionam eficientemente para genotipar novas variantes do 
WSSV incluindo as que ocorrem no Brasil. No presente trabalho, foi desenvolvido 
um novo set de primers para amplificação das regiões variáveis no genoma do 
WSSV por PCR, baseados em alinhamentos de todas as sequências disponíveis até 
o momento nos bancos de dados públicos. Os novos primers foram sintetizados, e 
novas reações de PCR foram padronizadas, tendo sua eficiência comparada com 
protocolos e primers anteriormente descritos. Os novos primers foram utilizados em 
um estudo epidemiológico piloto, em que amostras de camarão foram coletadas em 
fazendas localizadas ao longo da costa do Rio Grande do Norte. A prevalência do 
WSSV foi de 58%, 100% e 60% nas fazendas investigadas nas regiões sul, central e 
norte do estado respectivamente. As amostras com maior carga viral foram 
genotipadas. O novo conjunto de primers se mostrou mais eficiente em comparação 
com os primers já descritos, permitindo genotipar maior número de amostras. Os 
resultados indicam que a prevalência do WSSV no estado do Rio Grande do Norte 
estava alta no período em que foram coletadas as amostras, e que a variabilidade 
genética do WSSV no estado é baixa, tendo sido obsevada principalmente no 
marcador ORF94. Os resultados permitiram ainda observar algumas evidências de 
que eventos de recombinação genética podem ter originado os isolados Brasileiros 
do WSSV.  
 
Palavras-chave: WSSV, ORF94, ORF75, ORF125, Genotipagem, VNTR. 
 

 

 

 



 

 

Development of molecular tools to identify genotypic variants of White Spot 
Syndrome virus 

 

ABSTRACT 
 
 

The northeastern region is responsible for more than 90% of shrimp produced in 
Brazil, including the two largest producers, the states of Ceará and Rio Grande do 
Norte. The virus that causes white spot syndrome (WSSV) has been considered a 
major challenge faced by global shrimp farming in recent decades. Despite the fact 
that it is the biggest problem facing Brazilian shrimp farming today, the 
epidemiological status and the genetic variability of the WSSV have been little 
studied in Brazil to date. The genetic variability of WSSV has been investigated in 
different regions of the world, especially in studies of viral dispersion and in attempts 
to correlate genotype and virulence. This variability is accessed primarily through the 
variable regions present at the insertions between ORFs 23/24 and 14/15, and 
variable number of tandem repeats (VNTRs) occurring in ORFs 75, 94 and 125. The 
primers used to genotype the WSSV based on these regions have been described 
for at least 10 years, and some do not work efficiently to genotype new WSSV 
variants including those occurring in Brazil. In the present work, a new set of primers 
was developed to amplify the variable regions in the WSSV genome by PCR, based 
on alignments of all the sequences available so far in the public databases. The new 
primers were synthesized, and new PCR reactions were standardized, having their 
efficiency compared to previously described protocols and primers. The new primers 
were used in a pilot epidemiological study in which shrimp samples were collected on 
farms located along the coast of Rio Grande do Norte. The prevalence of WSSV was 
58%, 100% and 60% in the farms investigated in the southern, central and northern 
regions respectively. The samples with the highest viral load were genotyped. The 
new set of primers proved to be more efficient in comparison with the primers already 
described, allowing the genotyping of more samples. The results indicate that WSSV 
prevalence in the state of Rio Grande do Norte was high at the time the samples 
were collected and that the genetic variability of WSSV in the state is low and was 
observed mainly in the ORF94 marker. The results allowed to observe some 
evidence that events of genetic recombination may have originated the Brazilian 
isolates of WSSV. 
 
Keywords: WSSV, ORF94, ORF75, variable-number tandem repeats, Genotyping, 
Whispovirus 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CARCINICULTURA NO BRASIL E NO MUNDO 

A carcinicultura compreende o setor responsável por uma significativa 

movimentação na economia, uma vez que o camarão é considerado a commodity de 

maior valor agredado dentro da aquicultura, representando cerca de 20% da renda 

total dos produtos da pesca comercializados internacionalmente em 2012 (FAO, 

2014). A carcinicultura é altamente praticada por países em desenvolvimento, que 

comercializam o camarão para os maiores mercados mundiais (FAO, 2014). Os 

principais produtores de camarão cultivado são China, Índia, Tailândia, Vietnã e 

Indonésia. A China, como líder do setor, responde por aproximadamente 57% da 

produção mundial, tendo produzido em 2016 cerca de 600 mil toneladas de 

camarão. A produção chinesa sofreu queda em 2017 (Figura 1), com a ascensão da 

produção Indiana (FAO, 2016), que desponta como outro grande produtor mundial. 

Outro importante produtor Asiático é o Vietnã, fechando 2017 com 415 mil toneladas 

de camarão produzido (ABCC, 2018). 

 

Figura 1. Produção mundial de camarão cultivado até 2017 e estimativa para 2018. A 
identificação de cada país na legenda está da esquerda para a direita e obedecendo a essa mesma 
ordem de baixo para cima nas barras do gráfico. Fonte: Adaptado de GSMC apud ABCC, 2018.   
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Devido à ocorrencia doenças acometendo o camarão, a Ásia experimentou um 

declínio na produção entre 2009 e 2014. No ano de 2015, a produção de camarão 

cultivado foi recuperada principalmente pela Tailândia, um grande produtor e 

exportador do continente. Posteriormente os preços globais do camarão caíram 

significativamente em relação aos anos anteriores (FAO, 2016). 

O continente Americano é responsável pela produção de ~15% do camarão 

cultivado no mundo, e os principais países produtores são Equador, México e Brasil 

(FAO, 2017). Nos últimos anos o Equador tem apresentado um grande crescimento 

no setor, elevando a produção de 399 mil para 469 mil toneladas de 2016 para 2017, 

e esses números são crescentes também no quesito exportação (ABCC, 2018). O 

Brasil também tem destaque no setor camaroneiro das Américas, atingindo valores 

de produção entre 85.000 e 70.000 toneladas em 2014 e 2015, respectivamente. Em 

2016 cerca de 60.000 toneladas foram produzidas (ABCC, 2017). Mais de 90% da 

produção do camarão marinho (Penaeus vannamei) do Brasil está concentrada na 

região Nordeste, que compreende os dois maiores produtores, os estados do Ceará 

e Rio Grande do Norte. Esses dois estados representam mais de 65% da produção 

brasileira (KUBITZA, 2015).  

As enfermidades, também tem apresentado implicações importantes nas 

políticas de importação e exportação. Recentemente o Brasil condicionou a entrada 

de camarão oriunda do Equador a uma análise prévia de risco de importação (ARI), 

como um meio para evitar a entrada de diversos patógenos não existentes no Brasil, 

bem como a provável entrada de mais variantes do vírus da Síndrome da Mancha 

Branca. (ABCC. Disponível em: http://abccam.com.br/2018/06/ministra-suspende-

autorizacao-para-importacao-de-camaroes-do-equador-sem-analise-de-risco/. 

Acesso em: 18 jun.2018). 

 

1.2. DOENÇA DA MANCHA BRANCA EM CAMARÕES 

Os maiores problemas enfrentados na carcinicultura mundial são as 

enfermidades causadas por vírus, bactérias, fungos e outros parasitas que têm 

provocado um grande impacto econômico e social na atividade. As doenças virais 

tem se mostrado as mais difíceis de controlar e são responsáveis pelas maiores 

perdas já registradas em diferentes regiões do mundo (LIGHTNER et al., 2012). No 

Brasil não é diferente, a produtividade de camarão da região Nordeste tem diminuído 

http://abccam.com.br/2018/06/ministra-suspende-autorizacao-para-importacao-de-camaroes-do-equador-sem-analise-de-risco/
http://abccam.com.br/2018/06/ministra-suspende-autorizacao-para-importacao-de-camaroes-do-equador-sem-analise-de-risco/
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consideravelmente nos últimos 5 anos, principalmente devido aos surtos da doença 

da Mancha Branca. Essa doença continua a ser a pandemia viral mais significativa 

na carcinicultura de peneídeos devido as grandes perdas nos cultivos e diminuição 

da exportação (LIGHTNER et al., 2012). 

A Síndrome da Mancha Branca (White Spot Syndrome - WSS) é uma doença 

causada pelo White Spot Syndrome Virus (WSSV). O WSSV é um vírus altamente 

letal que acomete diferentes espécies de camarões, dentre elas: Penaeus monodon, 

Litopenaeus schmitti, Farfantepenaeus brasiliensis, incluindo a espécie de maior 

importância econômica para a carcinicultura brasileira, a Penaeus vannamei. Os 

principais sintomas da doença em camarões cultivados incluem letargia, atraso do 

desenvolvimento, perda de peso, redução na alimentação e o surgimento de 

manchas esbranquiçadas no cefalotórax do camarão. Como consequência, 

apresentam altas taxas de mortalidade, de até 100%, nos animais infectados, 

poucos dias após o surgimento dos sintomas (DURAND et al., 1997).  

A Doença da Mancha Branca foi reportada pela primeira vez na China e em 

Taiwan entre 1991 e 1992 (CAI et al., 1995; FLEGEL, 1997). Posteriormente sua 

propagação para outras regiões do globo foram registradas por surtos nas Américas 

(ROSENBERRY, 1996; 2000) e em seguida registradas na Europa (ROSENBERRY, 

2002). Desde então o vírus tem se espalhado rapidamente em todos os principais 

países produtores do mundo, e vem causando consideráveis perdas econômicas 

(DURAND et al., 1996; FLEGEL, 1997; KALAIMANI et al., 2013; STENTIFORD et al., 

2010; WALKER & MOHAN, 2009). As estimativas são de que os prejuízos na 

produção de camarão do ano do surgimento até 2001 tenham sido na ordem de US$ 

4 - 6 bilhões na Ásia e superiores a US$ 2 bilhões nas Américas (HILL, 2002; 

LIGHTNER, 2003). A WSS é uma das doenças de notificação obrigatória a OIE 

(OIE, 2002). 

A presença do WSSV no Brasil foi notificada pela primeira vez à Organização 

Mundial da Saúde Animal (OIE) em janeiro de 2005, devido a um surto nas fazendas 

de camarão do estado de Santa Catarina que causaram uma estimativa de perdas 

de US $ 3 milhões (OIE 2005a; SEIFFERT et al., 2005). Posteriormente, em 2005 e 

2008, os surtos de WSSV foram relatados em fazendas localizadas no nordeste, nos 

estados de Ceará e Bahia, respectivamente (FEIJÓ et al., 2013; MULLER et al., 

2010; OIE, 2005b). Até então não se acreditava que o WSSV se adaptava às 



15 
 

 
 

regiões de maiores temperaturas, entretanto, em 2011 o Ministério da Pesca e 

Aquicultura divulgou que amostras de camarão do estado de Pernambuco foram 

positivas para a Mancha Branca, o que indicava o surgimento de novas variantes 

adaptadas ao clima da região Nordeste (ABCC, 2013). Desde então, a ocorrência da 

WSSV vem sendo relatada em alguns estados do Nordeste do Brasil, como Ceará, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte (GUERRELHAS e TEIXEIRA 2012). 

 

1.3.  MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 

 

 A suspeita da doença geralmente se dá após uma anamnese, com análise 

do histórico do local provavelmente afetado como larvicultura, maturação ou 

fazenda. Antes da realização do diagnóstico, é necessário que sejam identificados 

alguns sinais clínicos para a suspeita da doença. Pode ser feita uma análise 

presuntiva com montagem a fresco, no entanto, essas análises necessitam de um 

diagnóstico confirmatório (NUNAN; PANTOJA; LIGHTNER, 2008). Existem múltiplos 

métodos para auxílio ao diagnóstico, como o analise histopatológica por coloração 

com H&E, microscopia eletrônica e hibridização in situ, no entanto, esses métodos 

consomem tempo e exigem mão-de-obra intensiva. Os métodos mais eficientes e de 

rápida execução são a reação em cadeia da polimerase (polymerase chain reaction - 

PCR) e suas variações, sobretudo a PCR em tempo real (real time PCR) (OIE, 

2003).  

 O diagnóstico molecular da Doença da Mancha Branca é feito a partir de 

análise molecular para detecção do material genético do WSSV no camarão. A 

Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) preconiza que a identificação do 

WSSV seja realizada pela PCR, adotando os iniciadores (primers) e o protocolo de 

reação descrito por Lo e colaboradores (1996). Esse protocolo está descrito na 

íntegra no manual de testes de diagnóstico para animais aquáticos da OIE e 

compreende uma nested - PCR (Figura 2), onde um par de primers inteage em 

regiões do genoma do vírus possibilitando a amplificação de um fragmento de 1447 

pb no primeiro passo e um segundo par de primers gera um fragmento de 941 pb no 

segundo passo (nested). O sistema pode ser utilizado para detecção e quantificação 

preliminar da carga viral, onde resultados positivos no primeiro passo da PCR 

implicam em alta carga viral enquanto que um resultado positivo apenas no segundo 
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passo (reação nested) indica uma infecção latente ou indicação de animal portador. 

A sensibilidade do teste está na detecção de 20.000 e 20 cópias do genoma viral no 

primeiro e segundo passo, respectivamente (OIE, 2012) 

 

 

 

 

Geralmente, sinais clínicos da doença são associados a presença de alta carga 

viral de WSSV, sendo facilmente detectado no primeiro passo da PCR. No entanto, 

uma carga viral mais baixa está associada a uma infecção latente, com ausência de 

sintomas. Nesse caso, só é detectado no segundo passo da nested PCR (Lo et al., 

1996, 1998; Kim et al., 1998; Hsu et al., 1999). 

Outro método também utilizado para detecção de WSSV baseado em PCR e 

recomendo pela OIE é o kit comercial IQ2000®. Este sistema consiste em um 

multiplex PCR, reação onde um conjunto (ou set) de primers é utilizado, ligando-se 

em várias regiões do genoma do vírus e produzindo amplicons de diferentes 

tamanhos, que variam de acordo com a carga viral na amostra. Esse sistema foi 

desenvolvido para diagnosticar com maior precisão e sensibilidade permitindo 

também uma análise preliminar da carga viral, uma vez que é possível a verificação 

de quatro níveis de infecção (muito leve, leve, moderado e alto). A sensibilidade do 

método é de 20 cópias, para detecção de partículas virais (OIE, 20I3). 

Figura 2. Representação esquemática do método de nested PCR. A primeira reação 

produz um amplicom maior, de 1447 pb que é usado como molde para a segunda reação. 

Na segunda reação, é gerado um amplicom menor de 941 pb. Fonte: Adaptado de Dies-

lazy.ga (2016). 
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1.4. O VÍRUS CAUSADOR DA MANCHA BRANCA 

 

O genoma do WSSV consiste em um DNA dupla fita (dsDNA), circular, de 

aproximadamente 300 kb, apresentando ~184 quadros de leitura aberta (open 

reading frames - ORFs) que codificam muitas proteínas que não apresentam 

homologia com qualquer outra espécie (VAN HULTEN et al., 2001; WANG et al., 

1995). Morfologicamente o vírus apresenta um nucleocapsídeo em forma de 

bastonete com diâmetro de 80 a 120 nm e comprimento de 250 a 380 nm, 

apresentando uma característica atípica que é a presença de uma estrutura flagelar 

em uma de suas extremidades (Figura 3) (WONGTEERASUPAYA et al., 1995; 

DURAND et al., 1997; NADALA e LOH, 1998; LO et al., 1997). Uma ampla gama de 

hospedeiros já foram relacionados ao WSSV, incluindo quase todas as espécies de 

camarões e crustáceos cultivados, e espécies selvagens de caranguejos, copépodes 

e até mesmo um poliqueta (HAMEED et al., 2003; HARYADI et al., 2015; LO et al., 

1997; MAEDA et al., 2000; RAJENDRANL, 1999; ZHANG et al., 2008). 

 Devido a presença de características morfológicas e moleculares que são 

peculiares, o WSSV foi classificado em uma posição única e distante de outras 

famílias de dsDNA vírus como sendo o único membro da família Nimaviridae, gênero 

Whispovirus (MAYO, 2002; VAN HULTEN et al., 2001; VLAK et al., 2005; YANG et 

al., 2001).  

 

 

 

Figura 3. Vírus da Síndrome da Mancha Branca. (A) Morfologia do WSSV. (B) 

Eletromicrografia mostrando o WSSV com o apêndice tipo cauda (setas pretas). (A- Adaptado 

de Rahman, 2007; B- Adaptado de Durand et al., 1996). 
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1.5. O GENOMA DO WSSV 

 

Apesar da alta identidade, de cerca de 95%, identificada entre as três primeiras 

sequências completas do genoma do WSSV obtidas de isolados da Tailândia 

(WSSV-TH; van HULTEN et al., 2001; Acc. No. AF369029), China (WSSV-CN; 

YANG et al., 2001; Acc. No. AF332093) e Taiwan (WSSV-TW; TSAI  et al., 2000; 

Acc. No. AF440570), o alinhamento dessas sequências permitiu a identificação de 

algumas regiões variáveis, deleções, mutações de nucleotídeo único (SNP de 

inserções/deleções) e a identificação de regiões repetitivas no genoma do WSSV, o 

que abriu uma nova linha de estudos sobre a diversidade genética do vírus, 

principalmente para estudos sobre a variabilidade de genótipos e sua possível 

implicação no fenótipo (DIEU, 2004; MARKS et al., 2004; PRADEEP et al., 2008b; 

TANG et al., 2012; WONGTEERASUPAYA et al., 2003). 

Posteriormente, outras cinco sequências genômicas completas do WSSV 

foram depositadas no banco de dados, provenientes de isolados da Coréia do Sul 

(WSSV-KR; CHAI et al., 2013; Acc. No. JX515788) do Egito (Acc. No. 76 KR083866) 

e três sequências da China (Acc. No. KT995472.1, KT995470.1 e KT995471.1). Em 

seguida também foi depositada a sequência do genoma parcial proveniente do 

México (RODRIGUEZ-ANAYA et al., 2016) Acc. No. KU216744.1). Recentemente, 

duas novas sequências foram publicadas: a sequência do genoma completo do 

WSSV de um isolado do Brasil (DANTAS et al., 2017 Acc. No. MF784752.1), e 

também a sequência proveniente de um isolado da Austrália (OAKEY; SMITH, 2017 

Acc. No. MF768985.1) (Tabela 1). 

As sequências já publicadas referentes aos genomas completos apresentam 

diferenças significativas no tamanho. O maior genoma publicado até o momento 

corresponde ao isolado de 1994 da China, apresentando 309.286 nucleotídeos (Acc. 

No. KT995472.1), o menor corresponde a outro isolado da China do ano de 2010 

contendo 284.148 nt (Acc. No. KT995471.1). 
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Tabela 1. Genomas completos/parciais do WSSV disponíveis. 

Número de acesso Origem/Abreviação Ano de 
Coleta 

Hospedeiro Tamanho 
do genoma 

(bp) 

G+C conteúdo 
(%) 

AF440570.1 Taiwan/TW 1994 Penaeus monodon 307.287 41.0 

AF332093.3 China/CN 1996 Penaeus japonicus 305.119 41.0 

AF369029.2 Thailand/TH 1996 Penaeus monodon 292.967 41.1 

JX515788.1 South Korea/KR 2011 Penaeus vannamei 295.884 40.9 

KR083866.1 Egypt/EG 2014 Desconhecido 305.119 41.0 

KT995472.1 China/CN01 1994 Marsupenaeus 
japonicus 

309.286 40.9 

KT995470.1 China/CN02 2010 Procambarus clarkii 294.261 41.0 

KT995471.1 China/CN03 2010 Penaeus vannamei 284.148 41.0 

KU216744.1 Mexico/MX 2008 Penaeus vannamei 293.183 41.1 

MF784752.1 Brazil/BR 2015 Penaeus vannamei 292.912 41.1 

MF768985.1 Austrália/AU 2016 Penaeus monodon 285.973 41.0 

  

Apesar das diferenças no tamanho entre os genomas, a similaridade entre as 

sequências atinge valores entre 89.6% a 99.5% de identidade, porcentagens 

significativas principalmente considerando-se a distância entre os locais de 

ocorrência (NADALA & LOH, 1998; MARKS et al., 2004).  

As principais diferenças observadas comprando dos genomas do WSSV 

correspondem a: (1) uma região variável ocorrendo entre as ORFs 23 e 24 

(ORF23/24) que pode apresentar deleções; (2) uma região variável de 

aproximadamente 750 pb, abrangendo as ORFs 14 e 15 (ORF14/15), que 

demonstrou tendência a sofrer eventos de recombinação; (3) uma inserção de 1337 

pb que apresenta homologia com elementos de transposase, tanto de origem 

procariótica como eucariótica; (4) Unidades de repetição em tandem de tamanho 

variado (VNTRs) dentro de regiões condificantes das ORFs 75, 94 e 125; e (5) além 

de mutações de nucleotídeo único (SNP e inserções/deleções) aleatoriamente 

distribuídas ao longo do genoma (Figura 4). 

Foram identificadas também nove regiões homólogas (hrs) com diferentes 

tamanhos, compostas por unidades repetitivas de aproximadamente 250 pb 

(MARKS et al., 2004). Essas regiões estão dispostas ao longo de todo o genoma do 

vírus, estando representadas na ilustração do genoma da China (WSSV-CH). 
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Figura 4 - Representação esquemática da localização das regiões 
variáveis ao longo do genoma do vírus da síndrome da mancha branca. 
(hr) regiões homólogas (ORF ou O) janela aberta de leitura. 

 

1.6. VARIAÇÕES GENOTÍPICAS DO WSSV 

 

Apesar da alta identidade entre os genomas WSSV já descritos, as regiões 

variáveis ORF94, ORF75, ORF125, ORF14/15 e ORF23/24 têm sido eficazes e 

amplamente utilizadas para diferenciar genótipos de WSSV, proporcionando 

variabilidade suficiente para distinguir isolados de uma mesma região (DIEU, 2004; 

TANG et al., 2012; WONGTEERASUPAYA et al., 2003). Estas regiões podem ainda 

ser utilizadas para estudos epidemiológicos e para genotipagem de isolados 

(GALAVIZ-SILVA; GONZÁLEZ-GALAVIZ, 2009; MARKS et al., 2004; PRADEEP et 

al., 2008b). As mais utilizadas são as ORFs 94 e 75 que têm sido eficazes e 

amplamente utilizadas para diferenciar variantes de alguns países asiáticos, como 

Tailândia, Vietnã, China, Taiwan, Índia e Arábia Saudita (DIEU, 2004; HOA et al., 

2005; SYED MUSTHAQ et al., 2006; VAN HULTEN et al., 2000; WAIKHOM et al., 

2006; WONGTEERASUPAYA et al., 2003). Estas abordagens possibilitam definir 

genótipos que predominam em algumas regiões permitindo o estudo da dispersão 

de algumas variantes ou a proposição de sua origem (HOA et al., 2005; PRADEEP 

et al., 2008b). 
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Alguns estudos recentes abordam a aplicação da genotipagem de regiões 

variáveis para estabelecer correlações entre o genótipo viral e fatores de virulência, 

no entanto, até o momento essa correlação ainda não está clara (HOA et al., 2005, 

2011; MARKS et al., 2005; PRADEEP et al., 2009; RAMOS-PAREDES; GRIJALVA-

CHON; IBARRA-GÁMEZ, 2017; MUSTHAQ et al., 2006; WONGTEERASUPAYA et 

al., 2003). Entre os loci variáveis no genoma do WSSV, tem-se sugerido que as 

regiões das ORF23/24 e ORF14/15 (Figura 5) são úteis em estudos evolutivos do 

vírus (MARKS et al., 2004).  

A análise da região ORF23/24 juntamente com a região ORF14/15, sugere que 

o isolado da Tailândia pode ser um ancestral dos isolados do WSSV descritos até o 

momento (MARKS et al., 2005). Entretanto nenhuma análise filogenética robusta foi 

realizada entre diferentes isolados do WSSV. 

Outra variação ocorre no genoma do isolado de Taiwan (WSSV-TW), que 

apresenta uma inserção de 1337 pb em relação aos outros isolados de Tailândia 

(WSSV-TH) e China (WSSV-CN) (Figura 5) (MARKS et al., 2004). A inserção, fica 

localizada na região correspondente a provável ORF 166 (nt 254028-254029), e tem 

100% de homologia com elementos transponíveis conhecidos, tanto de origem 

procariótica como de origem eucariótica, correspondendo, portanto, a uma ORF que 

codifica uma possível transposase (KLECKNER, 1981). 

As unidades de repetições (URs) presentes na ORF 94 são de 54 pb; A ORF 

75 apresenta dois padrões de URs diferentes, uma de 45 pb e outra de 57 pb; A 

ORF 125 apresenta regiões repetitivas de 69 pb (DIEU et al., 2004; PRADEEP et al., 

2008a). Dentre as três ORFs, a que apresenta o maior número de variações já 

descritas é a ORF 94, seguido pela ORF 125 e a ORF 75. 
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O primeiro estudo de genotipagem do WSSV baseado em VNTRs associadas à 

ORF 94 foi realizado na Tailândia durante o período de 2000-2002. Neste estudo, 

uma ampla gama de variação compreendendo 6 a 20 unidades de repetição 

classificou o WSSV em 12 diferentes genótipos (WONGTEERASUPAYA et al., 

Figura 5. Representação esquemática de algumas regiões variáveis do genoma do WSSV. (A): 
Região variável na ORF 23/24; (B): Região Variável da ORF 14/15; (C): Região correspondente à 
transposase (Marks et al, 2005). 
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2003). As sequências repetitivas das ORFs 94, 75 e 125 foram também usadas para 

comparar genótipos do WSSV em fazendas localizadas em regiões diferentes na 

Índia, onde foram registradas ocorrências de surtos do vírus. Os resultados 

mostraram padrões de repetição semelhantes para amostras de fazendas dentro de 

uma mesma região e padrões distintos para amostras de regiões diferentes, 

sugerindo que a transmissão do WSSV ocorreu diretamente através de portadores 

do vírus ou da troca de água entre fazendas adjacentes em cada região (PRADEEP 

et al., 2008a). 

Até o momento, esses estudos de variabilidae genética são realizados por meio 

de alguns conjuntos de primers que flanqueiam as regiões variáveis (MARKS et al., 

2004). Os primers amplamente utilizados para identificar essas regiões variáveis 

foram publicados há pelo menos 10 anos. O primeiro deles foi desenvolvido em 

2003, onde WONGTEERASUPAYA e colaboradores (2003) identificaram variações 

repetitivas em amostras de camarão na Tailândia usando como marcador a ORF94. 

O segundo conjunto de primers desenvolvidos foi publicado em 2004 e abrange as 

regiões variáveis ORF94, ORF75, ORF125, ORF14/15, ORF23/24, DNA polimerase 

e transposase. Neste trabalho, a análise de genótipos de isolados de Vietnã mostrou 

diferenças nas deleções em comparação com os isolados da Tailândia (DIEU et al., 

2004).  

Marks e colaboradores (2005), utilizando um conjunto de primers, avaliaram o 

perfil de isolados da Tailândia. Identificaram uma deleção de mais de 5 kb na região 

ORF14/15 dos genomas da China, Taiwan e Tailândia, o que não foi observado no 

estudo do isolado TH-96-II. Em 2008, um estudo que desenvolveu um conjunto de 

primers para ORF75 e ORF125 observou variações consideráveis em regiões 

repetitivas do DNA usadas para comparar genótipos de WSSV prevalentes em 

surtos de doenças em diferentes locais na Índia (PRADEEP et al., 2008a). Até o 

momento não se conhecem associações diretas entre os diferentes genótipos do 

WSSV e a virulência, entretanto, alguns marcadores no genoma têm sido eleitos 

como candidatos para determinação dessas associações.  

O conhecimento sobre a variabilidade genética dos isolados americanos do 

WSSV é restrito a quatro trabalhos, dois deles utilizaram Polimorfismo no 

Comprimento do Fragmento de Restrição (Restriction Fragment Length 
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Polymorphism - RFLP) para analisar isolados dos EUA (LO et al., 1999; WANG; 

NUNAN; LIGHTNER, 2000).  

Um outro trabalho explora algumas regiões variáveis, incluindo a ORF94 e a 

ORF75, para genotipar os isolados brasileiros dos estados de Santa Catarina e 

Bahia (MULLER et al., 2010) e o trabalho mais recente caracteriza algumas 

variantes que ocorrem no México, sugerindo algumas correlações entre genótipo e 

virulência (RAMOS-PAREDES; GRIJALVA-CHON; IBARRA-GÁMEZ, 2017). Em seu 

trabalho, Muller (2010) demonstra que três isolados de Santa Catarina apresentam o 

mesmo número de variáveis em número de repetições em tandem (VNTRs), 

enquanto um isolado da Bahia apresentou um padrão diferente, indicando a 

presença de pelo menos dois diferentes genótipos de WSSV no Brasil. O estudo 

mais recente descrevendo novos iniciadores de PCR foi publicado em 2009 para 

comparar a virulência e fitness ou valor adptativo entre três diferentes genótipos 

WSSV da Índia (PRADEEP; KARUNASAGAR; KARUNASAGAR, 2009). 

Até o momento não se conhece a variabilidade desse vírus na região Nordeste 

do Brasil. Nosso grupo de pesquisa nos últimos cinco anos vem atuando na 

caracterização de alguns patógenos da área da saúde e/ou de interesse econômico, 

dentre eles, os vírus que acometem a carcinicultura. A parceria com importantes 

produtores do estado vem permitindo o acompanhamento e levantamento de dados 

e amostras em diferentes regiões do estado do Rio Grande do Norte.  

Este trabalho foi realizado com o objetivo de desenvolver novos primers 

aperfeiçoados para a amplificação das regiões variáveis do WSSV por PCR, uma 

vez que os primers já descritos não estavam sendo eficientes para a amplificação de 

algumas variantes virais que ocorrem no Brasil. Após os passos de desenvolvimento 

e padronização das novas reações de PCR, os novos conjuntos de primers foram 

utilizados para investigar a variabilidade genética do WSSV em diferentes regiões 

que abrangem pequenas e médias fazendas de camarão no Estado do Rio Grande 

do Norte (RN).  
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2. OBJETIVOS GERAIS 

 

Desenvolver novos primers e protocolos de PCR para identificação molecular do 

WSSV, e avaliar a prevalência do WSSV e suas variantes em regiões produtoras de 

camarão do estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✓ Identificar regiões produtoras no litoral do Rio Grande do Norte, e calcular 

amostragem representativa para cada região; 

✓ Identificar o WSSV nas amostras coletadas e verificar a prevalência viral; 

✓ Desenhar novos conjuntos de iniciadores (primers) para amplificação das 

regiões variáveis do genoma do WSSV para genotipagem do vírus de 

forma eficiente; 

✓ Validar novos protocolos de PCR que sejam mais eficientes que os já 

descritos para identificação das variantes do WSSV que ocorrem no Rio 

Grande do Norte;  

✓ Verificar a prevalência dos genótipos do WSSV em diferentes regiões 

produtoras no Rio Grande do Norte; 

✓ Aplicar os novos protocolos desenvolvidos para genotipagem dos vírus 

que ocorrem nas regiões estudadas.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. LEVANTAMENTO DA REGIÃO E COLETA DAS AMOSTRAS  

  A estimativa da área total de lâmina d'água, identificação das fazendas, 

pontos de cultivo e a quantidade de amostras a serem coletadas em cada ponto 

para uma análise significativa dos dados foi realizada por meio de um levantamento 

via imagens de satélite usando o Google Earth Pro para toda a área de cultivo de 

camarão no litoral do estado do Rio Grande do Norte. Com base na análise das 

imagens foi identificado o número e localização dos pontos de cultivo e o 

levantamento de dados para cada uma das regiões do estudo. Amostras de 

camarões da espécie Penaeus vannamei (Holthuis 1980) foram coletadas de 12 

fazendas localizadas nas margens sul, centro e norte do litoral do Rio Grande do 

Norte, nordeste do Brasil, marcadas como Pontos A, B e C respectivamente na 

Figura 6.  

 Figura 6. Mapa com localização dos pontos de coleta 

do estudo. Fonte: Adaptado de Google Earth. 
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Na região A, foram determinados três pontos de coleta nos municípios de Arês, 

Senador Georgino Avelino e Tibau do Sul. Nas regiões B, e C foram determinados 

os municípios de Ceará-Mirim e São Bento do Norte, respectivamente. A 

amostragem foi realizada no ano de 2015, de maio a julho na região A, de julho a 

agosto na região B e em setembro na região C. Nas regiões A e B o período das 

coletas compreendem o período chuvoso para essas regiões, principalmente na 

região A. Já para a região C, o período de coleta coincidiu com o período mais seco 

de acordo com os registros de dados pluviométricos (EMPARN, 2015). 

O número de viveiros ativos foi determinado por contagem, utilizando imagens 

de satélite e confirmado por uma verificação no local. Devido à alta heterogeneidade 

dos tamanhos de viveiros e densidades de cultivos, especialmente na região A, o 

número total de indivíduos em risco foi estimado a partir de uma medida da camada 

de água total para cada região. O tamanho médio dos viveiros foi obtido pela divisão 

do tamanho total do espelho d'água pelo número de viveiros identificado por 

imagens de satélite, utilizando o Google Earth Pro para visualização e demarcação 

dos pontos de coleta. O número final de indivíduos por viveiro foi estimado 

considerando cinco camarões/m², sendo este o valor médio praticado na maioria das 

fazendas nessas regiões do estudo. Assim, estimamos o número de 129.000 

indivíduos por viveiro na região A e 116.000 em cada uma das regiões B e C. O 

número de camarões amostrados por viveiro foi calculado pela fórmula abaixo (1,5 

mM). 

 

 

 

 

Sendo: 

 n = o tamanho da amostra 

 α = o nível de confiança,  

N = número de indivíduos em risco,  

D = número mínimo de indivíduos afetados (prevalência limiar)  

Se = a sensibilidade do teste.  
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Foram considerados 95% de nível de confiança e 100% de indivíduos em risco. 

Como a maioria das pequenas propriedades que participaram do estudo não 

possuíam monitoramento dos dados zootécnicos, não foi possível determinar com 

exatidão o limiar de prevalência. As prevalências dos limiares foram estimadas em 

70% na região A e 50% nas regiões B e C, com base nas taxas médias de 

mortalidade de cada fazenda de camarão no momento da coleta da amostra nas 

regiões. A sensibilidade do teste foi fixada em 95%. Essa mesma fórmula foi usada 

para calcular o número de viveiros a serem amostradas por região, usando os 

mesmos parâmetros.  

Durante a realização das coletas das amostras, foi marcado a localização da 

área com GPS Garmin Etrex Legend HCX 3.3", o nome das Fazendas foi mantido 

em confidencialidade, denominando apenas a região onde as mesmas estavam 

localizadas. Os camarões foram coletados aleatoriamente com o uso de redes de 

pesca e colocados em sacos devidamente rotulados, armazenados com gelo e 

posteriormente transportados em caixas térmicas para o Laboratório de Biologia 

Molecular Aplicada (LAPLIC) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). No laboratório as amostras foram congeladas em freezer a -20º C para 

análise posterior. No total, foram amostrados 22 viveiros e 86 camarões. 

 

3.2. EXTRAÇÃO DE DNA E CONDIÇÕES DE PCR PARA IDENTIFICAÇÃO 

VIRAL 

O DNA total foi extraído de aproximadamente 30 mg do músculo abdominal de 

camarões, utilizando o kit Nucleospin®Tissue Macherey-Nagel de acordo com as 

instruções do fabricante. O método de nested PCR recomendado pela Organização 

Mundial de Saúde Animal (OIE) foi utilizado para a detecção do WSSV (Lo et al., 

1996). A primeira reação foi realizada utilizando 0,25 μM de cada iniciador (146F1 e 

146R1) numa reação contendo tampão de reação 1X, 1,5 mM de MgCl2, 0,2 mM de 

cada dNTP, 1 U de polimerase Taq (BiotoolsbB&M Labs, S.A) e 1,5 μL de molde de 

DNA em um volume final de 20 μl. A reação de PCR foi realizada utilizando a 

desnaturação inicial a 94 °C durante 3 min, seguida de 40 ciclos de 94 °C durante 1 

min, 55 ºC durante 1 min, 72 °C durante 2 min e utilizando um alongamento final a 

72 °C durante 5 min. A amplificação aninhada foi realizada sob as mesmas 
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condições, usando 1,5 µl do primeiro passo como molde, e utilizando os primers 

146F2 e 146R2. 

Foram utilizadas amostras de DNA total de camarões infectados e não 

infectados como controles positivos e negativos, respectivamente. Para excluir 

resultados de PCR falso-negativos e verificar a eficiência da extração de DNA das 

amostras, foi utilizado um par de primers amplificando um gene para a ordem 

decápoda. Este par de primers (143F e 145R) amplifica um fragmento de 848 pb, e é 

oriundo de uma região altamente conservada do RNA ribossômico 18S (KIM et al., 

2015; LO et al., 1996). Os produtos de PCR foram submetidos à corrida 

eletroforética em géis de agarose a 1% e corados com brometo de etídio. Os 

tamanhos dos fragmentos foram determinados utilizando um marcador de peso 

molecular de 100 pb (Ludwig Biotec) ou marcador de 1 kb (Gelpilot plus – QIAGEN), 

e os produtos foram visualizados sob um transiluminador ultravioleta e fotografados 

utilizando uma câmera digital de alta definição. 

 

3.3. DESENHO DE PRIMERS E PADRONIZAÇÃO DA REAÇÃO DE PCR 

 

As sequências disponíveis nos bancos de dados para todos os genomas 

completos disponíveis foram acessadas e submetidas a alinhamentos usando o 

software ClustalW. Os conjuntos de sequências anotadas como ORF94, ORF75, 

ORF125, ORF23/24 e ORF14/15 de cada região variável disponível nas bases de 

dados também foram alinhadas, usando o software MUSCLE e sequências muito 

discrepantes foram excluídas manualmente.  

O número e padrão de unidades de repetição foi identificado por busca manual 

para todas as regiões analisadas no estudo. As regiões consensuais foram 

determinadas a partir dos alinhamentos e utilizadas para o desenho dos iniciadores. 

Nas ORFs com unidades de repetição (UR), o sistema foi feito com o desenho de 

primers flanqueando essas regiões, para que estas fossem produtos da 

amplificação, permitindo assim a diferenciação de genótipos distintos, de acordo 

com o número de URs. Cada alinhamento foi editado manualmente para ajustar as 

regiões repetitivas ou inserções e deleções.  

Os primers projetados também foram avaliados pelo software RNA fold para 

verificar a formação de estruturas secundárias e pelo software Auto Dimmer com o 
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objetivo de verificar possíveis formações de dímeros. A especificidade de cada 

primer foi avaliada usando o software Primer Blast, e testada em todas as 

sequências utilizadas nesse estudo, no plugin Geneious Software 9.0. 

Os oligos desenhados foram sintetizados pela empresa Thermo Fisher 

Scientific e submetidos a testes em reações de 20 µL contendo: 0,25 µM de cada 

iniciador, tampão Green GoTaq® (1X), 1,5 mM de MgCl2, 0,2 mM de cada dNTP, 1U 

de DNA Polimerase GoTaq® (Promega) e 1,5µL de template. Foi realizada uma 

padronização por meio de gradientes de temperatura de anelamento, para 

determinar a Temperatura de melting (Tm) ideal cada um dos pares de oligos bem 

como a padronização da temperatura de alongamento.  

Para determinação da eficiência dos primers, foram realizados testes de 

diluição seriada de template com fator 10, realizados em triplicata para cada um dos 

pares de primers. Todos os testes de eficiência foram realizados em um comparativo 

utilizando nosso sistema e o sistema proposto por Dieu et al 2004. O mix foi 

submetido à desnaturação a uma temperatura de 94° C durante 3 min e a 

amplificação foi realizada utilizando 35 ciclos de desnaturação a 94° C durante 50 

seg, anelamento entre 50-70° C durante 40 seg, alongamento a 72° C durante 50 

seg e alongamento final a 72° C durante 5 min. Estas mesmas condições foram 

usadas também para a padronização da temperatura de alongamento.  

Os produtos de PCR foram resolvidos em géis de agarose a 1,5% contendo 

brometo de etidio e visualizadas em transluminador ultravioleta. As melhores 

temperaturas foram escolhidas e utilizadas nos ciclos de genotipagem das amostras 

selecionadas. Todas as reações de padronização foram realizadas usando o mesmo 

molde de DNA obtido de um camarão severamente infectado (aproximadamente 1011 

de carga viral) coletado na região sul do Rio Grande do Norte em setembro de 2015. 

 

3.4. GENOTIPAGEM DO WSSV 

 

Para amplificação de regiões variáveis e de repetições em tandem (VNTR), 

apenas as amostras positivas para o teste de detecção do WSSV no primeiro step e 

as amostras positivas com bandas mais fortes no segundo step puderam ser 

utilizadas. As amostras selecionadas foram utilizadas para amplificar as regiões 

VNTR das ORF94, ORF75 e ORF125 e ainda a região variável das ORF14/15 e 
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ORF23/24. Para todas essas regiões foram utilizados iniciadores previamente 

descritos por Dieu et al (2004) denominados aqui como pd_primers, bem como os 

desenvolvidos no presente estudo denominados n_primers.  

Os diferentes conjuntos de primers foram utilizados em reações de volume final 

de 20 μl contendo tampão Green GoTaq® (1X), 1,5 mM de MgCl2, 0,2 mM de cada 

dNTP, 1U de DNA Polimerase GoTaq® (Promega). As condições de reação e 

ciclagem foram utilizadas como definidas para cada um dos primers após os testes 

de padronização 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. PREVALÊNCIA DO WSSV EM TRÊS REGIÕES DO RN  

 

Foi observado que o cultivo do camarão é uma atividade que ocorre em toda a 

costa do Rio Grande do Norte. No levantamento realizado via satélite para 

determinar o número de viveiros a serem coletados na região sul (região A) 

constatou-se que a região compreende o entorno do Complexo Estuarino-Lagunar 

de Guaraíras, abrangendo o Município de Senador Georgino Avelino, abrangendo 

134 viveiros e lâmina d’água de 3.416 ha; Município de Tibau do Sul, abrangendo 

115 viveiros e lâmina d’água de 2.220 ha; e o município de Arês, contendo 119 

viveiros e lâmina d’água de 2.847 ha, totalizando em 368 viveiros. Nessa região, 

foram coletados 12 (doze) viveiros e de cada viveiro foram coletados 3 animais 

totalizando 36 animais. As coletas foram realizadas em diferentes propriedades que 

adotam métodos de cultivo variados, desde fazendas orgânicas até fazendas com 

altas densidades (> 30 camaroes/m²). As fazendas que adotam sistemas de 

produção superintensivos correspondiam a uma fração mínima das fazendas 

produtoras e não foram incluídas neste estudo. 

A região central (região B) corresponde aos municípios de Ceará-Mirim e 

Extremoz, compreendendo 89 viveiros. Nessa foram coletados cinco viveiros com 

representação dos dois municípios. Foram coletados cinco camarões de cada viveiro 

totalizando 25 animais.  

Na área norte do estudo (região C), as coletas foram determinadas no 

município de São Bento do norte, situado na microrregião de Macau. Nessa área, 
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foram identificados 30 viveiros ativos. Foi realizada a coleta em 5 viveiros, com cinco 

camarões de cada, totalizando 25 animais nessa região. 

A detecção do vírus da Mancha branca nas amostras se deu pela presença 

de amplicons específicos de 1447 pb após a primeira PCR ou 941 pb após a reação 

nested (LO et al, 1996; OIE, 2009) revelando 28 amostras positivas para WSSV 

entre todos os 86 camarões analisados em todas as regiões coletadas (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Resultados da prevalência do WSSV nas regiões do estudo. 
 

  Região A Região B Região C 

Nº de viveiros ativos 368  89  30  

Nº de viveiros amostrados 12  5  5  

Nº de amostras por viveiro 3  5  5  

Total de amostras coletadas 36  25  25  

Nº de viveiros positivos 7 (58%) 5 (100%) 3 (60%) 

Nº de amostras positivas para WSSV 
step1 

3  0  2  

Nº de amostras positivas para WSSV 
step2 

10  8  5  

Total de amostras positivas 13 (36%) 8 (32%) 7 (28%) 

 

De um total de 36 amostras analisadas na região A (litoral sul), distribuídas em 

12 pontos de coleta (viveiros), foram identificados 7 viveiros positivos (Figura 7), 

indicando uma prevalência de 58% para essa região. Nos camarões analisados não 

foram identificadas as manchas brancas que consistem no sinal clínico mais 

evidente da doença, porém em alguns camarões foi observada uma coloração 

avermelhada, letargia e intestino vazio. 
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 Na região B (litoral central), de um total de 25 amostras coletadas, nenhuma 

foi positiva no primeiro step de PCR dentre todos os cinco pontos analisados. 

Entretanto, os 5 viveiros testados se apresentaram positivos na reação nested, 

indicando 100% de prevalência na região onde foi realizada a coleta (Figura 8). 

 A região C (litoral norte) contou com 25 amostras no total, foram observadas 7 

amostras positivas. Dentre os 5 viveiros analisados 3 apresentaram amostras 

positivas correspondendo a uma prevalência de 60% na região.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Detecção do vírus em amostras de camarões da região A.  Os pontos P1 a P12 

representam os viveiros. Siglas: P = pontos de coleta, C- = controle negativo; M = marcador controle 

positivo de 848 pb (Linha C+), 1447 pb (Linha S1), 941 pb (Linha S2); Siglas laterais: C+ = Controle 

positivo decápoda; S1 = primeiro step do nested-PCR; S2 = segundo step do nested-PCR; (+): 

Indicam amostras positivas. 
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A presença de maior carga viral, observada por amostras positivas na primeira 

reação de PCR, ocorreu nas regiões sul e norte, nenhuma amostra da região central 

do estado apresentou amplificação na primeira reação da PCR.  

Os resultados descritos aqui não podem ser aplicados diretamente a toda a 

população de camarões cultivados no estado do RN, uma vez que para isso seria 

necessário uma amostragem maior, para representação de toda área de cultivo do 

Figura 8. Detecção do vírus em amostras obtidas nas regiões  B 

(Pontos P1 a P5) e C (Pontos P6 a P10). Siglas: P = pontos de 

coleta, C- = controle negativo; M = marcador controle positivo de 848 

pb (Linha C+), 1447 pb (Linha S1), 941 pb (Linha S2); Siglas laterais: 

C+ = Controle positivo decápoda; S1 = primeiro step do nested-PCR; 

S2 = segundo step do nested-PCR; (+): Indicam amostras 

identificadas positivas. 
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estado. Apesar disso, os dados apresentados nesse estudo confirmam que o WSSV 

está difundido em pequenas fazendas localizadas em todas as regiões do estado do 

Rio Grande do Norte, curiosamente, com maior prevalência em fazendas localizadas 

na costa central, que foram as que apresentaram amostras com menor carga viral 

(Região B). 

 

4.2. DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DO NOVO SET DE PRIMERS 
 
Nesse estudo foi desenvolvido um novo set de primers denominados 

n_primers. Esses primers foram desenhados em regiões conservadas (100% de 

identidade) que flanqueiam as regiões VNTR das ORFs 94, 75, e 125, e as regiões 

variáveis nos clusters ORF14/15 e ORF23/24, com base nos alinhamentos de todas 

as sequências de cada uma dessas regiões disponíveis no Genbank.  

As reações de PCR foram realizadas utilizando os n_primers e um conjunto de 

primers disponível na literatura denominados aqui como pd_primers (Dieu et al, 

2004) para fins de comparação. Os detalhes dos sets de primers utilizados nesse 

estudo estão descritos na Tabela 3.  

 
Tabela 3 - Primers e condições de PCR usadas nesse estudo. 

Nome do primer Sequência do primer Tm Condições de PCR Referência 

146F1(step1) ACTACTAACTTCAGCCTATCTAG 54.21  

 

94ºC - 4' (39x 94ºC - 1' 
/ 55ºC -1' / 72ºC-2') 

72ºC - 5’ 

 

 

Lo et al. 1996 
146R1 (step1) TAATGCGGGTGTAATGTTCTTACG 59.43 

146F2 (step2) GTAACTGCCCCTTCCATCTCCA 61.75 

146R2 (step2) TACGGCAGCTGCTGCACCTTGT 67.22 

143F (Decapoda) TGCCTTATCAGCTACGTTCGATTGTAG 62.99 

145R (Decapoda) TTCAGACGTTTTGCAACCATACTTCCC 64.13 

ORF94-flank GTGCCGCAGGTCTACTC 57.0 94ºC - 3' (35x 94ºC -
30'' / 56ºC -30'' / 72ºC-
1') 72ºC - 7’ 

 

 

 

 

 

 

Dieu et al. 
2004 

ORF94-flank CATACGACTCTGCTTCTTG 53.3 

ORF75-flank GAAGCAGTATCTCTAACAC 42.1 94ºC - 3'(35x 94ºC - 
30'' / 51ºC -30'' / 72ºC 
-1') 72ºC - 7' 

ORF75-flank CAACAGGTGCGTAAAAGAAG 55.2 

ORF125-flank CGAAATCTTGATATGTTGTGC 53.7 94ºC - 3'(35x 94ºC - 
40'' / 55ºC - 1' / 70ºC - 
1') 70ºC - 7' 

ORF125-flank CCATATCCATTGCCCTTCTC 55,6 

VR14/15-screen_F GAGATGCGAACCACTAAAAG 54.4 94ºC- 3' (35x 94ºC - 
45'' / 60ºC - 1'15'' / 
72ºC - 1') 72ºC - 3' 

VR14/15-screen_R ATGGAGGCGAGACTTGC 56.5 

VR23/24-1_F ATGGGCTCTGCTAACTTG 54,2 94ºC - 3' (35x 94ºC - 
40''/ 55ºC - 1'/ 70ºC - 
1') 70ºC - 7' 

 

 

VR23/24-1_R ATGATTGTATTCGTCGAAGG 53.2 
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Inicialmente, todos os primers foram testados em diferentes temperaturas de 

anelamento (Figura 9).  

 

 

 

 

Tabela 3 - continuação 

ORF94F AGGAACTTTCGATACAGTAGGGTCT 60.81 94ºC - 3'(35x 94ºC - 
30'' / 64ºC - 30''/72ºC -
1') 72ºC - 7' 

 

 

 

 

 

Presente 
estudo 

ORF94R TAGTCTATTCTTCAACCACCGTCAC 60.34 

ORF75F ATATGCCAGATTTCTTCCCCTACCC 62.00 

ORF75R CAACAGGTGCGTAAAAGAAGTCGAG 62.51 

ORF125F_step1 AGTGTACACCTAACTTGAATTGG 56.5 94ºC - 3' (35x 94ºC - 1' 
/ 61ºC - 1'30'' / 72ºC -
1') 72ºC - 3' 

ORF125R_step1 CTTGGCTTCATCCTTATTACACC 57.2 

ORF125F_step2 TCCAAAGAAAAACGAAGATGGAAAC 58.7 94ºC  - 3' (35x 94ºC - 
40''/ 58ºC - 45'' / 70ºC 
-1') 70ºC - 4' 

ORF125R_step2 TCCTCATATCAACAGTCAAGTCAAT 58.0 

14/15F TCTTCTTTGTCCTCTGTACCATCCT 61.0 94ºC - 3'(35x 94ºC - 1' / 
55ºC - 1'30''/72ºC -1') 
72ºC - 3' 

14/15R CATGGCTGGGGTAGATTTGTATGGA 62.5 

23/24F ATTGCTCAAATAAGTTACTACACC 55,2 94ºC - 3' (35x 94ºC - 1' 
/ 61ºC- 1'30''/72ºC -1') 
72ºC - 3' 

23/24R GCAAATCCACATCAGTTATTGG 56,0 

Figura 9. Testes em diferentes temperaturas de anelamento para validação 

dos n_primers e pd_primers.  A eficiência dos primers desenvolvidos nesse 

estudo (A) e dos primers desenvolvidos por Dieu et al. 2004 (B) foi comparada 

em diferentes temperaturas de anelamento.   
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Os dois conjuntos de primers amplificaram as regiões VNTRs da ORF94 e 

ORF75 eficientemente em temperaturas entre 55 e 59 graus. Os novos primers 

(n_primers) foram eficientes também em temperaturas variando acima de 60 graus. 

Uma vez que os pd_primers para a ORF125 não foram eficientes para a 

amplificação dos isolados nas condições testadas, foram desenhados novos 

iniciadores utilizando uma região mais distante para anelamento, com base nos 

genomas completos do WSSV disponíveis. Dois conjuntos de primers foram 

desenvolvidos para a ORF125, o primeiro amplifica um fragmento maior, que 

acrescenta 599 nucleotídeos a mais do que os da região VNTR, e o segundo par 

mais próximo, aumenta 197 pares de bases no tamanho do amplicon. Esses dois 

pares de primers podem ser usados em combinação para realizar uma nested PCR. 

A amplificação da VNTR de ORF125 utilizando os n_primers produziu amplicons 

fracos na maior parte das temperaturas testadas, contudo os pd_primers não 

funcionaram, apesar das várias repetições que foram realizadas. 

 A região de anelamento do primer VR23/24-1_F não estava presente na 

sequência do isolado brasileiro do WSSV. Os n_ primers foram projetados para se 

ligar a todas as sequências WSSV disponíveis e foram mais eficientes que os 

pd_primers, gerando amplicons em temperaturas de anelamento entre 53°C e 64°C. 

No teste de temperaturas, a intensidade da banda produzida utilizando os 

pd_primers foi superior para ORF14/15 e estes primers foram considerados mais 

eficientes que os n_primers nesse caso. Os novos primers para ORF14/15 geraram 

amplicons em todas as temperaturas de anelamento avaliadas, mas a intensidade 

de bandas apresentada pelos pd_primers foi superior. 

Testes de diluição seriada (Figura 10) mostraram que os novos primers para 

ORF94 são mais sensíveis e que os novos primers para a região da ORF75 exibem 

sensibilidade equivalente aos anteriormente descritos. As reações utilizando-se 

n_primers para ORF14/15 apresentaram menor sensibilidade que os pd_primers 

confirmando os resultados observados no teste de temperatura de anelamento. 
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4.3. GENOTIPAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GENÓTIPOS 
 
As amostras fortemente positivas para WSSV foram utilizadas para a 

genotipagem do vírus. Dessa forma, foram genotipadas seis amostras selecionadas 

da região A (numeradas de 1 a 6 na Figura 11 à esquerda) e cinco amostras da 

região C (numeradas de 1 a 5 na Figura 11 à direita). A amostra 4 da região C 

também foi utilizada para sequenciamento direto do genoma brasileiro do WSSV 

(Acc. No. MF784752.1), o resultado da montagem do genoma já foi publicado 

(Dantas et al, 2018).  

Os novos primers e protocolos propostos neste trabalho apresentaram 

melhores resultados para a ORF94, ORF75, ORF125 e ORF23/24, permitindo a 

visualização da maioria dos amplicons quando comparados com os protocolos de 

genotipagem descritos anteriormente por Dieu et al (2004). Além disso, no caso das 

ORFs 94 e 75, os tamanhos menores dos amplicons permitiram diferenciar melhor 

as variações de tamanho dos amplicons, favorecendo a identificação dos genótipos. 

 

Figura 10. Teste de diluição seriada. A sensibilidade das reações de PCR 

utilizando-se os primers desenvolvidos neste estudo (A) e os desenvolvidos por 

Dieu et al 2004 (B) para as ORFs 94, 75 e 14/15 foram comparadas. 
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A amplificação da ORF94 utilizando os n_primers produziu amplicons nas 12 

amostras testadas.  Foram observados cinco amplicons de tamanhos diferentes que 

puderam ser distinguidos visualmente após a separação eletroforética, dois na 

região A, incluindo o controle positivo que corresponde a uma amostra severamente 

infectada da região A, e dois na região C (Figura 11 B). Todas as reações de PCR 

utilizando os n_primers para detectar a ORF75 produziram amplicons de ~ 600 pb 

(Figura 11 D). Amplicons de tamanhos diferentes foram sequenciados pelo método 

Sanger e o número de unidades de repetição (RUs) foram redefinidos por uma 

Figura 11. Produtos de amplificação por PCR obtidos da ORF94, ORF75 e ORF125. 

Foram utilizados os iniciadores desenvolvidos por Dieu et al 2004 (gel A, C e E) e os 

primers desenhados neste estudo (gel B, D, F e G). Os números correspondem a amostras 

individuais; C + e C- a controles positivos e negativos, respectivamente, e M ao marcador 

de peso molecular. As setas pretas indicam os amplicons de tamanhos diferentes que foram 

sequenciados. 
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inspeção visual cuidadosa assistida pelo plugin Repeat Finder do Geneious Software 

Version 9.1.5.  

 Os primers desenvolvidos para a região da ORF125 geraram amplicons com 

tamanho aproximado de 900 pb, em todas as amostras da região C e para o controle 

positivo (Figura 11 F). Foi realizado o sequenciamento das amostras 1 (1º Step) e 5 

(2º step) da região C para garantir a identificação de que nas duas etapas tenha tido 

eficiência de amplificação específica. Os resultados confirmaram os tamanhos de 

amplicons de 872 bp and 469 bp contendo 5 URs típicas de 69 bp.  

 
Tabela 4. Caracterização dos marcadores genéticos usando os novos primers. 

*Bases sublinhadas correspondem a regiões com 100% de identidade. Os nucleotídeos destacados 
em cinza correspondem a inserções nas sequências consenso. 
⧨O número 527 deve ser usado quando se tratar do isolados Brasileiros do WSSV identificatos neste 
estudo, em decorrência de uma deleção de 72pb existente antes da região VNTR da ORF125. 

  

 

O teste com os pd_primers na região da ORF14/15 possibilitou a produção de 

um amplicon de aproximadamente 1200 bp nas amostras 1 a 3 da região A e 

amostras de 1 a 5 na região C (Figura 12). A sequência nucleotídica correspondente 

a esta região foi extraída do genoma completo previamente obtido a partir do 

sequenciamento amostra 4 da região C (Dantas et al, 2018). 

 

Marcador 
Tamannho 

(bp) 

Número de 
URs 

alinhados 

Sequência consenso 
(Unidade de Repetição)* 

Fórmula para cálculo do número de 
unidades de repetição (nURs) 

ORF94 54 305 
CGCAAAAAGCGTGCCGCACC
TCCACCTGAGGATGAAGAAG
AGGATGAGTTCTAC 

𝑛𝑅𝑈𝑠 =
𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑜𝑛 −  92𝑝𝑏

54
 

ORF94  
insertion 

55 1 
CGCAAAAAGCGTGCCGCACC
TCCACCTGAGGATGAAAGAA
GAGGATGATTTCTAC 

ORF75_1 45 370 
GAAGCAGCTCCCCCACTTAA
AGGTGCACTTGGACGTAAGA
GGCGC 

 

 

 

 

- ORF75_2 57 89 
GAAGCAGAATCCTTGGAGGA
AGAACTTGTGTCTGCTGAAGA
AGAACGTGAAAAGCGC 

ORF75 
insertion 1 

46 5 
GAAGCAGCTCCCCCCACTTA
AAGGTGCTCTTGGACGTAAG
AGGCG 

ORF75 
Insertion 2 

61 2 
GAAGCAGAATCCTTGGAGGA
AGAACTTGTGTCTGCTGAAGA
ATTGCGAACGTGAAAAGCGC 

ORF125 69 122 

AGAACAAGGAGGAAGAAGAC
GCGAGGATCAAGCGTGCAGT
CGACATGGCGGTTGCAGCCA
CCAACGAAA 

𝑛𝑅𝑈𝑠 =
𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑜𝑛 −  599𝑝𝑏⧨

69
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Os novos iniciadores para a região variável dentro da ORF23/24 produziram 

amplicons de aproximadamente 1800 pb para as amostras 2 e 4 da região C (Figura 

12). A sequência completa desta região extraída do genoma completo do WSSV 

(amostra 4 da região C) confirma que o amplicon tem 1879 pb. Os resultados 

mostram que não houve variação de tamanho para esse marcador em amostras 

positivas de WSSV na região do litoral do estado do Rio Grande do Norte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os genótipos esperados dos isolados de WSSV identificados neste estudo e 

também de isolados que tinham sequências disponíveis no Genbank foram 

determinados utilizando como base as sequências consenso para as URs. As 

sequências KF157833.1, KP640278.1, KF956790.1, KC906266.1, KF157841.1, 

KR083862.1, provenientes de isolados do Irã, não puderam ser genotipadas uma 

vez que as extremidades das regiões VNTR não estavam disponíveis. As 

sequências KF157840.1 e KC 906267.1 podem não ter sido genotipadas com 

precisão, uma vez que as suas extremidades 3' podem compreender a região final 

do VNTR ou o local de partida de uma nova repetição.  

A caracterização da ORF94 de cada isolado é esquematizada na Figura 13. 

Das 36 sequências analisadas foram determinados 15 tamanhos de VNTR 

Figura 12. Produtos de amplificação por PCR obtidos das 
regiões variáveis ORF14/15 e ORF23/24. Foram usandos os 
iniciadores projetados neste estudo (gel inferior) e comparados aos 
iniciadores desenvolvidos no estudo de Dieu et al 2004 (gel 
superior). Os números correspondem a amostras individuais, C + e 
C- a controles positivos e negativos, respectivamente. M ao 
marcador de tamanho molecular.  
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diferentes, variando de 1 a 18 UR, correspondendo a amplicons esperados variando 

de 146 pb (Coréia do Sul - JX515788.1) a 1064 pb (México - HQ007032.1). Os 

genótipos mais difundidos contém 12 RUs, ocorrendo em isolados do México 

(HQ007029.1), China (KT995470.1; KT995472.1; AF332093.3) e Egito 

(KR083866.1); E 6 RUs, observados em isolados de Taiwan (AF440570.1) Tailândia 

(AF69029.2; AY864669.1) e Irã, (KF157835.1; KC906274.1).  

Com base na região VNTR da ORF94, ocorrem pelo menos cinco genótipos do 

WSSV na costa do Rio Grande do Norte, apresentados como as cinco primeiras 

sequências da Figura 13. O sequenciamento confirmou os tamanhos de 902 pb e 

686 pb (Amostra 2 da Região A), 794 pb (Amostra 4 da região C), 470 pb (Amostra 2 

da região C) e 362 pb (Amostra C + da região A), compreendendo 15, 13, 11, 7 e 5 

RUs, respectivamente. 

Com relação a ORF75, pelo menos 14 genótipos poderiam ser distinguidos 

entre as 30 sequências analisadas (Figura 14). Foi notável observar que a ORF75 

tem uma grande diversidade entre as localizações geográficas não sendo possível 

definir uma configuração mais frequente das RUs. Em todos os genótipos as URs de 

57 pb foram flanqueadas por uma ou mais repetições de 45 pb. Para simplificar a 

descrição de cada genótipo, as repetições de 45 pb foram representadas por 

números, as repetições de 57 pb por colunas e a VNTR terminal por parênteses. Os 

amplicons esperados variaram de 163 pb (Irã - KF157840.1) a 1265 pb (Taiwan - 

AF440570.1), apresentando as configurações genotípicas [2:] e [2: 5: 4: 3: 5: 2], 

respectivamente. Os amplicons esperados variaram de 163 pb (Irã - KF157840.1) a 

1265 pb (Taiwan - AF440570.1), apresentando as configurações genotípicas [2:] e 

[2: 5: 4: 3: 5: 2] respectivamente. 

As sequências da ORF 125 analisadas, apontam a existência de pelo menos 

seis genótipos com base nessa região ocorrendo no mundo. A sequência do Iran 

(IRAN KF835978.1) pode não ter sido genotipada eficientemente. As sequências do 

Brasil se mostraram semelhantes às oriundas do México, Iran e China em 92% 

(Figura 15). 
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Figura 13. Genótipos da ORF 94. Cinco isolados brasileiros sequenciados neste estudo e 31 isolados de diferentes 
países foram determinados. As barras pretas correspondem às sequências nucleotídicas e as linhas finas aos GAPs. A 
barra superior corresponde à média da identidade em relação a todas as sequências comparadas (Verde: 100% de 
identidade, Verde-oliva: pelo menos 30% e menos de 100%, Vermelho: inferior a 30%). Os triângulos verdes indicam os 
locais de anelamento para os iniciadores O94F e O94R do presente estudo. Triângulos azul-celeste são os pd_primers 
ORF94 e cada seta cinza representa uma unidade repetida de 54 pb.  
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Figura 14. Genótipos da ORF 75. Um isolado brasileiro sequenciado neste estudo e 29 isolados de diferentes países 
foram determinados. As barras pretas correspondem às sequências nucleotídicas e as linhas finas aos GAPs. A barra 
superior corresponde à média da identidade em relação a todas as sequências comparadas (Verde: 100% de 
identidade, Verde-Oliva: pelo menos 30% e menos de 100%, Vermelho: inferior a 30%). Os triângulos verdes indicam 
os locais de anelamento para os iniciadores O75F e O75R do estudo e triângulos azul-celeste a aos pd_primers cada 
seta cinza representa uma unidade repetida de 45pb, as pretas a URs de 57pb e as rosas são padrões atípicos. 
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Figura 15. Genótipos da ORF 125. Dois isolados brasileiros sequenciados neste estudo e 28 isolados de diferentes 
países foram determinados. As barras pretas correspondem às sequências nucleotídicas e as linhas finas aos GAPs. A 
barra superior corresponde à média da identidade em relação a todas as sequências comparadas (Verde: 100% de 
identidade, Verde-oliva: pelo menos 30% e menos de 100%, Vermelho: inferior a 30%). Os triângulos verdes indicam os 
locais de anelamento para os iniciadores O125F e O125R(step 1) e rosa step 2. Cada seta cinza representa uma 
unidade repetida de 69pb. 
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Análises com base nas sequências da ORF14/15 extraídas dos genomas 

completos, publicados até a data do estudo, confirmaram que a maioria dos 

genomas apresenta uma deleção de aproximadamente 5kb nessa região. A 

sequência do genoma do Brasil apresenta esse mesmo padrão (Figura 16 A).  

Com relação a ORF23/24, a sequência do Brasil compartilha um padrão de 

deleção com os isolados da Tailândia (AF369029.2), México (KU216744.1) e China 

03 (KT995471.1) (Figura 16 B). 

Figura 16. Genótipos das regiões variáveis nas ORF14/15 (A) e ORF 23/24 (B). As barras pretas 

correspondem às sequências nucleotídicas e as linhas finas aos GAPs. A barra superior corresponde á 

média da identidade em relação a vermelho: inferior a 30%. Os triângulos azuis correspondem aos primers 

desenvolvidos por Dieu et al, 2004. Os triângulos verdes e lilás, correspondem aos primers desenvolvidos 

no presente estudo. 
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Com relação a isolados do WSSV com base na ORF14/15, foi possível 

observar que essa região compartilha 98,14% de identidade entre os genomas 

brasileiro e tailandês, diferindo consideravelmente dos demais isolados analisados  

(Figura 17A).  

Com relação à ORF23/24, comparando os amplicons esperados para 

WSSV_MX e WSSV_TH que são os genomas mais similares ao isolado brasileiro, a 

diferença é considerável. Essa região do genoma brasileiro curiosamente possui a 

maior identidade com a sequência WSSV_CN03 (Figura 17B). 

 

5. DISCUSSÃO 

5.1.  SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DO WSSV NO ESTADO DO RN 

Os resultados mostraram que o WSSV ocorre em fazendas localizadas em 

todas as regiões avaliadas no presente trabalho. A época do ano em que as coletas 

foram realizadas pode ter influenciado diretamente os resultados observados, 

geralmente no período chuvoso ocorrem variações bruscas de temperatura e as 

fortes chuvas tendem alterar alguns parâmetros da água, como temperatura, 

salinidade, alcalinidade e dureza, contribuindo para o aumento da carga viral nos 

camarões (PEINADO-GUEVARA; LÓPEZ-MEYER, 2006). Esse aumento na carga 

Figura 17. Distâncias genéticas baseadas nas ORFs 14/15 e 23/24 mostradas em heat maps. 

Usando sequências de diferentes isolados de WSSV com base na ORF14/15 (A) e ORF23/24 (B). 

Cores mais escuras indicam maior similaridade.  
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viral geralmente é relacionado a uma apresentação mais forte dos sintomas da 

doença (HSU et al, 1999; KIM et al, 1998; LO et al, 1996, 1998). 

Na região de Tibau do Sul, (região A) o vírus foi detectado no primeiro step da 

PCR para as 3 amostras de um mesmo ponto, um indicativo de carga viral elevada. 

Esses dados corroboram com relatos de observação dos proprietários e funcionários 

das fazendas, que informam uma alta taxa de mortalidade nos cultivos, culminando 

em baixíssimas densidades de estocagem, se fazendo desnecessário até a 

utilização de aeradores nos viveiros. 

Na área B, pertencente a região de Ceará Mirim, as coletas foram realizadas 

no mês de julho, época caracterizada por chuvas na região (EMPARN, 2015). Já as 

coletas em São Bento do Norte, região C, foram realizadas no mês de setembro, 

que é caracterizado por época de seca na região. Essa diferença nas condições 

climáticas pode ter influenciado nos resultados do diagnóstico, sendo a área B mais 

infectada.  

Outro fato interessante com relação a região C é o fato de essa região ser 

diferenciada das demais com relação à entrada de água, pois recebe água 

diretamente do oceano. Nessa região em específico foi possível observar uma 

tendência de aumento na incidência do vírus de acordo com que os pontos de coleta 

se aproximam do mar. Contudo esses resultados podem ser explicados ao se 

considerar que a maior parte dos cultivos se localizam nas regiões próximas ao 

oceano.  

De forma geral, os resultados positivos puderam ser claramente observados 

após a reação nested indicando uma predominância de infecções com baixa carga 

viral, o que é consistente com a ausência de sintomas visíveis na maioria dos 

camarões amostrados. Os resultados aqui relatados não podem ser aplicados 

diretamente a toda à população, mas confirmam que o WSSV está difundido entre 

as fazendas comerciais de camarão localizadas nas costas sul, centro e norte do 

estado. 

 

5.2 GENOTIPAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GENÓTIPOS 

5.2.1 ORF94, ORF75 e ORF125 

Foi identificada uma UR de 54pb na ORF94, conforme descrito anteriormente 

(DIEU, 2004; PRADEEP et al., 2008a). Com base na região VNTR da ORF94, 
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existem pelo menos cinco variantes virais ocorrendo na costa do Rio Grande do 

Norte. Muller et al (2010) relataram que as amostras brasileiras de WSSV dos 

estados de Santa Catarina e Bahia apresentaram 16 e 4 URs, respectivamente, 

assim, incluindo os genótipos identificados neste trabalho, há pelo menos sete 

variações diferentes de ORF94 no Brasil. Uma questão interessante, foi que a 

maioria das amostras da região A apresentaram um padrão de banda dupla, 

indicando a presença de dois genótipos virais na mesma amostra.  

Um estudo interessante mostrou que viveiros não atingidos pelo surto de 

Mancha branca no Delta do Mekong (Vietnã) tiveram uma frequência significativa de 

infecções por WSSV de genótipo misto, e que surtos de doenças se correlacionam 

positivamente com infecções por genótipos únicos (HOA et al., 2011). Também foi 

relatado que vários genótipos de WSSV ocorrem simultaneamente em camarões 

selvagens, caranguejos e plâncton, co-circulando através dessas diferentes 

populações (WALKER et al., 2011). Além disso, a passagem por diferentes 

hospedeiros pode causar alterações nas sequências de repetições em tandem 

(WAIKHOM et al., 2006) e a relação disso com a patogênese que ainda é 

desconhecida. 

A análise baseada no alinhamento de um grande número de sequências 

permitiu confirmar o padrão composto das URs na ORF75, sendo as URs de 45 pb 

mais frequentes e as URs de 57 menos frequentes, conforme proposto 

anteriormente (PRADEEP et al., 2008; SHEKAR et al., 2005). As sequências 

consenso de cada UR, sua respectiva conservação e algumas sequências atípicas 

são mostradas na comparação dos isolados de diferentes locais do mundo,  

permitindo confirmar que a variabilidade da ORF75 também é grande. No entanto, 

com base nos resultados apresentados, especulamos que a variabilidade da região 

VNTR ORF75 é nula considerando os isolados identificados no Rio Grande do 

Norte. A sequência da amostra 2 da região A revelou uma configuração de 1x45pb, 

1x57pb, 5x45pb, 1x47pb e 2x45pb totalizando 10 repetições. Muller et al também 

relataram que isolados brasileiros de Santa Catarina e Bahia contêm 10 e 11 URs, 

respectivamente, e estes resultados, em associação com nossos achados, indicam 

que a variabilidade do loco da ORF75 é menor do que a ORF94 em isolados 

brasileiros.  
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Os achados de genotipagem para a região da ORF125 vão de encontro aos 

resultados de Muller et al. 2010, em que vírus com 8 e 9 URs foram identificados em 

Santa Catarina e Bahia respectivamente, confirmado que esta região é variável entre 

os isolados brasileiros. No entanto, o pequeno número de amostras do RN 

analisadas até o momento não permite concluir se essa variabilidade existe no 

estado, e corrobora que se trata de uma região também pouco variável no Brasil. Os 

resultados são interessantes, pois foi possível observar que os isolados brasileiros 

sequenciados apresentaram uma deleção de 72 pb na porção anterior da região 

VNTR. Esta deleção não compreende os sítios de anelamento dos primers 

analisados neste estudo. A análise da estrutura secundária dos amplicons previstos 

revelou que o pd_primer (reverso de ORF125) anela exatamente em uma região 

propensa à formação de estruturas de G-quadruplex, o que poderia explicar a 

melhor eficiência dos primers desenvolvidos neste estudo. 

5.2.2 ORF 14/15 e ORF 23/24 

Após confirmação do tamanho esperado de 1254 pb, notou-se observar que a 

região da ORF14/15 compartilha 98,97% de identidade entre genomas brasileiros e 

tailandeses, diferindo consideravelmente dos demais isolados analisados. Estes 

resultados reforçam a hipótese de que isolados brasileiros e tailandeses 

compartilham uma origem comum, como indicado por análises filogenéticas 

anteriores (DANTAS et al., 2018). 

Considerando os resultados observados no presente estudo para a região da 

ORF23/24 e os observados para WSSV_MEX e WSSV_TH contendo 86 e 79 pb 

respectivamente, temos aqui uma diferença considerável entre esses genomas e o 

genoma do Brasil. Curiosamente, essa região do genoma brasileiro possui a maior 

identidade com a sequência do WSSV_CN3. Esse resultado corrobora a existência 

de eventos de recombinação durante a história evolutiva do WSSV, uma vez que o 

genoma do WSSV brasileiro compreende grandes porções que também foram 

identificadas nos genomas da Tailândia e da China, conforme discutido em um 

trabalho anterior do nosso grupo (DANTAS et al, 2017). Outra pista interessante de 

recombinação identificada neste estudo foi a presença de uma inserção de 321 pb 

na região da ORF14/15 apenas nos genomas WSSV_TH e WSSV_MEX. 

Considerando que genomas ainda mais antigos não possuem essa região, é 

plausível que eventos de inserção possam estar ocorrendo durante a evolução do 
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vírus, o que novamente corrobora a possibilidade de que eventos de recombinação 

também ocorreram durante a história evolutiva do WSSV.  

Os primers VR23/24-1_F (pd_primers) não apresentaram amplificação em 

nenhum dos isolados brasileiros testados, evidenciando que o sítio de anelamento 

do primer F não estava disponível. Estes dados estão de acordo com a presença da 

deleção em todos os isolados analisados.  

A correlação entre a ocorrência viral e a genotipagem identificados nesse 

estudo permite algumas considerações. A não existência do mesmo genótipo do 

WSSV nas regiões sul e norte é uma indicação de que no mínimo duas variantes de 

vírus chegaram a essas regiões de diferentes fontes e possivelmente em momentos 

diferentes. Uma explicação para isso seria a possibilidade de dispersão 

antropogênica (transporte de larvas e / ou camarões reprodutores). Contudo, devido 

ao fato de as variações estarem concentradas na ORF94, a proteína codificada por 

essa região também poderia estar sofrendo algum tipo de pressão adaptativa 

diferenciada em relação à outras regiões variáveis no genoma, que poderia estar 

impulsionando a sua variação. Pode ser que sua maior variabilidade seja uma 

estratégia adaptativa para o vírus (Marks et al., 2005b). 

Outro ponto que deve ser considerado é o fato de não ter sido possível 

genotipar os animais que apresentaram baixa carga viral. Esta limitação é recorrente 

em outros trabalhos e também pode corresponder a erros de interpretação, uma vez 

que não é tecnicamente possível detectar todos os genótipos que estão realmente 

ocorrendo, uma vez que os genótipos da variantes virais que eventualente se 

repliquem menos podem estar sendo perdidos.  A maior parte dos trabalhos já 

publicados que envolvem genotipagem do WSSV consegue o sucesso da 

genotipagem em poucas amostras. 

 

6. CONCLUSÃO 

A motivação inicial para este trabalho foi desenvolver novos primers que 

permitissem a genotipagem de novos isolados brasileiros de WSSV; entretanto, foi 

interessante observar que os resultados também permitiram verificar algumas 

questões interessantes sobre a prevalência e diversidade do vírus no estado do Rio 

Grande do Norte. Observou-se que WSSV ocorre ao longo de praticamente todo o 

estado, porém na maioria dos casos os pequenos pontos calcificados brancos, não 
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são observados no cefalotórax dos animais infectados. O sintoma mais comum 

observado é o avermelhamento do cefalotórax associado à expansão dos 

cromatóforos cuticulares acompanhados por letargia.  

Os iniciadores desenvolvidos neste estudo foram mais eficientes que os 

previamente descritos para amplificação das regiões variáveis ORF94, ORF75, 

ORF125 e ORF23/24, possibilitando acessar essas regiões em isolados do WSSV 

oriundos do estado do Rio Grande do Norte.  

O estudo epidemiológico preliminar, permitiu verificar que o WSSV ocorre nas 

regiões sul, central e norte do estado e que apesar das prevalências semelhantes as 

maiores cargas virais foram identificadas em animais coletados nas regiões norte e 

sul. A genotipagem permitiu observar que as variações nos isolados do estado 

ocorrem principalmente na ORF94, evidenciando que existem diferenças discretas 

entre os isolados das regiões sul e norte do estado. De forma geral, os resultados 

deste estudo indicam que a variabilidade genética do WSSV é baixa no RN, uma vez 

que não foi possível identificar variações nos marcadores ORF75, ORF125 e 

ORF14/15 nas amostras das regiões norte e sul do estado. 

Os resultados aqui apresentados são a primeira evidência de que pelo menos 

cinco variantes diferentes do WSSV ocorrem no Rio Grande do Norte. Contudo, 

como trata-se de uma variação discreta entre os genótipos, restrita à região da 

ORF94, o mais plausível é que essas variações não exerçam grande diferença no 

fenótipo da infecção.  

Nenhum dos genótipos identificados referentes a ORF94 foi comum às regiões 

A e C, sugerindo que as variações dessa região podem estar relacionadas a algum 

tipo de pressão adaptativa.  

Esses dados genotípicos abrem perspectivas para trabalhos futuros, podendo 

ser utilizados em estudos epidemiológicos, como forma de identificar outras regiões 

e os genótipos que lá ocorrem. Podendo melhor avaliar a relação entre a diversidade 

genotípica e os surtos e com isso possibilitar formas de manejo e até uma possível 

prevenção da doença. Além disso, as informações genotípicas exemplificam a baixa 

variabilidade genética do vírus no Brasil.  
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