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RESUMO 

 

O citomegalovírus é uma importante complicação após o transplante renal. O uso de 

imunossupressores na prevenção de rejeição ao aloenxerto pode desencadear 

mudanças no comportamento do CMV, sendo importante o seguimento viral pós-

transplante, como medida preventiva para limitar o impacto clínico deste vírus. O 

objetivo do estudo foi monitorar a infecção por citomegalovírus em pacientes 

submetidos a transplante renal no Hospital Universitário Onofre Lopes, Natal, Rio 

Grande do Norte. No total foram incluídos 165 pacientes no período de fevereiro de 

2013 a janeiro de 2016. Amostras de sangue periférico foram obtidas na 2ª, 4ª, 8ª, 

12ª e 24ª semanas pós-transplante para detecção molecular do CMV pela nested-

PCR e a quantificação da carga viral do CMV pela PCR em tempo real. Os 

transplantados renais apresentaram incidência de 59,4% de infecção ativa por CMV, 

correlacionada ao uso de everolimo (p=0,0008) e timoglobulina (p=0,0042). 

Quarenta e cinco pacientes apresentaram números de cópias superiores ao ponto 

de corte de 4600 cópias/mL, com sensibilidade de 67,2% e especificidade de 70,7%, 

associado a sinais e sintomas de infecção por CMV, tais como febre, distúrbio 

gastrointestinal, mialgia, leucopenia e trombocitopenia. Nossos resultados 

demonstraram uma alta incidência de infecção ativa por CMV, evidenciando a 

necessidade do diagnóstico precoce dessa infecção, além de que a PCR em tempo 

real pode ser utilizada para monitorar infecções sintomáticas por CMV em receptores 

de transplante renal.     

 

Palavras-chave: Carga viral. Citomegalovírus. Monitoramento. Nested-PCR. PCR 

em tempo real. Transplante renal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Cytomegalovirus infection is an important complication after renal transplantation.  

The use of immunosuppressants in the prevention of rejection may trigger changes in 

the behavior of CMV, it is important to post-transplant viral follow-up, as preventive 

measure, to limit clinical impact of this vírus. The objective of this study was to 

monitor cytomegalovirus infection in patients who underwent renal transplant in the 

Onofre Lopes University Hospital (HUOL), Natal, Rio Grande do Norte. In total were 

included 165 patients in the period from 2013 to 2016. Samples of peripheral blood 

obtained on the 2nd, 4th, 8th, 12th and 24th weeks post-transplant to molecular 

detection of CMV by nested-PCR and quantification of CMV viral load by real-time 

PCR.  Who renal transplants presented incidence of 59.4% of active CMV infection 

was, correlation with the use of everolimus (p = 0.0008) and thymoglobulin (p = 

0.0042). Forty-five patients who presented copy numbers above the cut-off point 

(4600 copies/mL), with sensitivity of 67.2% and specificity of 70.7%, associated were 

clinical signs and symptoms of CMV infection, such as fever, gastrointestinal 

disturbance, myalgia, leukopenia and thrombocytopenia. Our results demonstrated a 

high incidence of active CMV infection, evidencing the necessity of the early 

diagnosis of this infection, in addition to real-time PCR can be using to monitor CMV 

symptomatic infections in renal transplant recipients. 

 

Keywords: Viral load. Cytomegalovirus. Monitoring. Nested-PCR. Renal transplant. 

Real-time PCR.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Transplante renal 

 

O transplante renal é indicado para pacientes com insuficiência renal crônica 

em estágio avançado com clearance de creatinina < 18 ml/min/1,73m2, estando o 

paciente em diálise ou em fase pré-dialítica (preemptivo), porém seu grande 

limitador é a rejeição, a qual pode ser mediada por reação celular ou humoral 

(BRASIL, 2014).  

Segundo os dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos 

(ABTO), de janeiro a dezembro de 2016 foram realizados no Brasil 7.956 

transplantes de órgãos sólidos, destes 5.492 (69%) foram transplantes de rim, sem 

considerar os transplantes duplos de pâncreas e rim. Neste período, no estado do 

Rio Grande do Norte foram realizados 67 transplantes de rim (BRASIL, 2016). 

Para prevenir e tratar a rejeição aguda e crônica do órgão transplantado, com 

aumento da sobrevida do enxerto e do paciente, os receptores são submetidos a 

uma terapia imunossupressora que consiste na terapia de indução e de 

manutenção. A terapia de indução é administrada no período transoperatório 

podendo se estender por 7 a 10 dias em âmbito hospitalar com anticorpos 

policlonais (timoglobulina) ou monoclonais (basiliximab, daclizumabe, alentuzumabe, 

rituximabe). Já a terapia de manutenção é utilizada posteriormente a este período.  

O esquema imunossupressor de manutenção é constituída por três medicamentos, 

um corticosteróide (prednisona), um inibidor da calcineurina (tacrolimo, ciclosporina), 

um agente antimetabólico (micofenolato de mofetila, azatioprina), e ainda um inibidor 

da rapamicina (mTOR) (sirolimo ou everolimo) utilizado em substituição ao agente 

antimetabólico (BRASIL, 2014; HILL et al., 2017).  

As infecções são uma das principais causas de morbidade e mortalidade após 

o transplante renal, uma vez que os regimes imunossupressores os tornam 

susceptíveis a agentes infecciosos (BRIGGS, 2001). As etiologias potenciais de 

infecções nestes pacientes são diversas, incluindo doenças fúngicas, bacterianas e 

virais adquiridas na comunidade e infecções oportunistas por Pneumocystis jirovecii, 

Nocardia asteroides, Aspergillus spp, Cryptococcus neoformans, citomegalovírus 

(CMV), vírus varicela zoster (VZV), Legionella spp., poliomavírus BK, vírus Epstein-

Barr (EBV), Herpesvirus humano 6 (HHV-6), Herpesvirus humano 7 (HHV-7) e 
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Herpesvirus humano 8 (HHV-8) (CUKURANOVIC et al., 2012; FISHMAN, 2007; 

FISHMAN e ISSA, 2010; GREEN, 2013). 

 

1.2 Citomegalovírus 

O CMV, também denominado Herpesvirus humano 5 (HHV-5), pertence à 

família Herpesviridae, subfamília Betaherpesvirinae e ao gênero Cytomegalovirus 

(BRENNAN, 2001). A infecção por este patógeno tem elevada prevalência em todo o 

mundo (FRANCO et al., 2017). Possui tropismo por glândula salivar, crescimento 

lento em cultura celular, e efeito citopático característico, representado pelo aumento 

do volume celular por inclusões intranucleares e citoplasmáticas observadas nas 

células infectadas (MAYA e AZULAY, 2000). 

De forma semelhante aos outros herpesvírus após uma infecção inicial o CMV 

estabelece uma infecção latente, podendo ocorrer a reativação da replicação viral na 

supressão do sistema imunológico (MARCELIN, BEAM e RAZONABLE, 2014). 

Considerado um problema significativo no transplante de órgãos sólidos, o CMV 

pode aumentar a predisposição a infecções graves e o risco de rejeição ao 

aloenxerto (BOECKH e GEBALLE, 2011; MARCELIN, BEAM e RAZONABLE, 2014).  

 

1.2.1 Estrutura e genoma viral 

 O CMV é o maior herpesvírus humano conhecido, com 150 a 200nm de 

diâmetro. O seu genoma é constituído por um filamento duplo de DNA linear, com 

cerca de 236kb, protegido por um capsídeo icosaédrico (BHAT et al., 2015; 

CROUGH e KHANNA, 2009). Este genoma codifica mais de 164 proteínas e é 

composto por duas regiões únicas definidas como longa (UL) e curta (US), 

flanqueadas por sequências repetidas invertidas localizadas nas extremidades (EL 

CHAER et al., 2016). A maioria dos genes do CMV codificam proteínas, mas alguns 

expressam RNAs não codificantes, denominados microRNAs (MESHESHA et al., 

2016). 

No tegumento, camada de revestimento amorfa situada entre o capsídeo e o 

envelope, encontra-se as proteínas pp71, pp150, pp28 e pp65 (MATOS et al., 2011; 

TOMTISHEN, 2012). A pp65 é a proteína mais abundante no tegumento, por ser 

expressa pouco tempo após a replicação viral sua detecção é utilizada para o 
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diagnóstico e monitoramento da infecção ativa por CMV através de ensaios de 

imunofluorescência (LANDOLFO et al., 2003; MATOS et al., 2011). 

O envelope lipoprotéico é obtido a partir do compartimento intermediário 

Golgi-retículo endoplasmático, e apresenta em sua superfície glicoproteínas gB, gH, 

gM, gN, gH, gL e gO, que são importantes para a entrada do vírus na célula 

hospedeira (CROUGH e KHANNA, 2009; KAGAN e HAMPRECHT, 2017). As 

glicoproteínas gM e gN são as mais abundantes do envelope e, junto com gH e gB, 

são essenciais para a infectividade do CMV (BRITT e BOPANA, 2004).  

 

1.2.2 Replicação viral 

 

 O processo de replicação do CMV pode ocorrer em diferentes tipos celulares, 

tais como monócitos, macrófagos, células epiteliais, neuronais, fibroblastos, 

hepatócitos e células hematopoiéticas (MINTON, 2010; NAUCLER, 2006).   

A replicação do DNA viral do CMV inicia com a adsorção das glicoproteínas 

do envelope viral com receptores específicos da superfície celular, resultado de uma 

cascata de interações entre proteínas virais e celulares, seguido pela fusão do 

envelope viral com a membrana citoplasmática, liberando o nucleocapsídeo no 

citoplasma da célula hospedeira, que migra pelos microtúbulos celulares até os 

poros da membrana nuclear (LANDOLFO et al., 2003). 

 No interior do núcleo, o DNA viral é liberado e inicia-se a síntese de proteínas 

regulatórias e estruturais. A formação do capsídeo e o empacotamento do DNA 

ocorrem no núcleo da célula. No citoplasma o capsídeo adquire o tegumento e seu 

envelope. Estas partículas maduras são retidas dentro de vesículas e transportadas 

para a superfície da célula através do complexo de Golgi (BATISTA et al., 2010; 

SANTOS e ROMANOS, 2008). 

 

1.2.3 Transmissão  

 

A transmissão do CMV pode ocorrer pela contaminação com fluidos 

corporais, incluindo secreções orofaríngeas, lágrimas, urina, secreção vaginal, 

sêmen, leite materno, fezes, sangue, assim como por via transplacentária, 

transfusão sanguínea e por transplante de órgãos sólidos ou de células-tronco 

hematopoiéticas (BALE, 2012; SIA e PATEL, 2000). 
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A infecção primária por CMV geralmente ocorre na infância ou adolescência 

(FOWLER e PASS, 2006). As creches são locais propícios à transmissão na infância 

pela presença de muitas crianças em grupo, facilitando o contato com urina ou saliva 

infectada (HARVEY e DENNIS, 2008). Em um adulto com infecção ativa por CMV, a 

excreção do vírus, via fluidos biológicos, normalmente ocorre durante algumas 

semanas, no entanto em crianças ou adolescentes, a excreção do vírus nos fluidos 

pode demorar meses ou até anos, o que aumenta a possibilidade da transmissão 

viral (HARVEY e DENNIS, 2008).  

Em um estudo, o CMV na saliva humana foi aplicado em superfícies 

ambientais e as amostras foram avaliadas por cultura e reação em cadeia da 

polimerase em PCR em tempo real e verificou-se que este vírus permaneceu viável 

em metal e madeira por uma hora, vidro e plástico por três horas, e em borracha e 

tecido por seis horas (STOWELL et al., 2012). 

 

1.2.4 Epidemiologia 

 

A infecção ativa por CMV possui distribuição mundial acometendo 40% a 

100% em diferentes casuísticas de receptores de transplante renal, com maior 

prevalência em países em desenvolvimento e regiões onde os indivíduos vivem 

aglomerados e em condições sanitárias precárias (AGUADO et al., 2012; 

BRENNAN, 2001; JONG et al., 1998). A prevalência de anticorpos contra o CMV 

eleva-se com a idade, atingindo níveis máximos após os 25 anos (SANTOS e 

ROMANOS, 2008). Apesar de sua elevada prevalência, a infecção causada pelo 

CMV ocorre, geralmente, de forma assintomática (HAKKI, 2010).  

No transplante, o principal fator de risco para infecção ou doença por CMV é o 

status sorológico do doador/receptor para o CMV. Os pacientes D+/R- ou D+/R+ 

apresentam maior risco de reativação viral, porém os pacientes D+/R- estão em 

maior risco de desenvolver doença por CMV do que os pacientes D+/R+ (ABBOTT 

et al., 2002; HARTMANN, SAGEDAL e HJELMESAETH, 2006; KHOURY et al., 

2006; KUMAR et al., 2009). Além disso, as quantificações da carga viral também são 

mais elevadas nestes pacientes (KHOURY et al., 2006). Em um estudo com 

176 pacientes com status sorológico D+/R- e que receberam tratamento profilático 

para o CMV com ganciclovir ou valganciclovir por três meses, 51% dos pacientes 

apresentaram doença por CMV (ARTHURS et al., 2008). 

https://www.uptodate.com/contents/valganciclovir-drug-information?source=see_link
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Um estudo nos Estados Unidos relatou uma soroprevalência de 50% entre os 

adultos (BATE, DOLLARD e CANNON, 2010), mas em algumas populações esta 

prevalência é ainda maior, por exemplo, na Itália aproximadamente 88% dos 

pacientes submetidos a transplante de células-tronco são soropositivos para o CMV 

e 96% no sul do Brasil (LJUNGMAN e BRANDAN, 2007; SOUZA et al., 2010). 

Estudo realizado no Paquistão a soroprevalência para o CMV foi de 93,2% em 1000 

adultos (IBRAHIM et al., 2016). Apesar de sua alta prevalência mundial, as infecções 

por CMV são geralmente assintomáticas, porém em recém-nascidos e indivíduos 

imunocomprometidos o CMV pode causar doenças graves (BOECKH e GEBALLE, 

2011). 

Estima-se que cerca de 9 a 23% dos receptores de transplante cardíaco terão 

infecção por CMV, entre 22 e 29% após o transplante de fígado e 60% após o 

transplante renal (SAGEDAL et al., 2000; SIMON e LEVIN, 2001). Em uma pesquisa 

sobre agentes infecciosos com pacientes transplantados renais com 513 receptores 

acompanhados por um ano, o CMV foi o patógeno viral mais comum nos primeiros 

três meses após o transplante (MENDOZA et al., 1997). Estima-se que cerca de 

90% da transmissão ocorre no transplante em que o doador é falecido, e que a 

principal fonte de infecção provém do orgão do doador soropositivo em 80 a 90% 

(COSTA, 1999).  

Existem três padrões epidemiológicos de infecção por CMV: infecção 

primária, reativação viral e reinfecção. A infecção primária ocorre quando um 

indivíduo soronegativo para o CMV se infecta com o vírus presente na forma latente, 

em células de um doador soropositivo. A reativação viral ocorre quando o receptor, 

previamente infectado, sofre reativação do vírus latente após o transplante, e a 

reinfecção ocorre quando indivíduo soropositivo recebe um órgão de um doador 

soropositivo apresentando uma cepa do vírus diferente daquela do receptor e o vírus 

ativado é procedente do doador (GRUNDY et al., 1988).  

 

1.2.5 Patogênese 

 

Em indivíduos imunocompetentes infecções por CMV geralmente 

permanecem assintomáticas e o vírus persiste no corpo em latência (PILLAY et al., 

1992). A maioria das infecções por CMV em transplantados deve-se à reativação do 
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vírus em seu estágio latente. O status sorológico do doador e receptor é um fator de 

risco significativo para reativação do vírus (LINARES et al., 2011). 

A patogênese do CMV apresenta características comuns à dos outros 

herpesvírus, pela capacidade de estabelecer latência no indivíduo, disseminar-se 

célula a célula mesmo na presença de anticorpos circulantes e reativar-se em 

condições de imunossupressão (SANTOS e ROMANOS, 2008). 

O CMV é um vírus de baixa patogenicidade em indivíduos imunocompetentes, 

mas por ser citopático pode causar destruição da célula infectada (ALFORD et al., 

1990). Após entrar no corpo humano, acredita-se que o vírus se espalha via corrente 

sanguínea para vários órgãos, abrangendo: pulmões, coração, baço, fígado, rins, 

glândulas adrenais, pele e medula óssea (NARAQI, 1990). O processo de 

disseminação e replicação decorre da participação de vários tipos celulares, 

monócitos, macrófagos, neutrófilos, linfócitos e células endoteliais (SWEET, 1999).  

Durante a infecção ativa ocorre a liberação de novos vírus, que se espalham 

pela corrente sanguínea, infectando novos tecidos ou órgãos (NARAQI, 1990; 

SANTOS e ROMANOS, 2008).   

 

1.2.6 Manifestações clínicas 

 

 A infecção por CMV em imunocompetentes, quando se manifesta ocorre de 

forma semelhante à mononucleose infecciosa, caracterizada por febre prolongada, 

sudorese, fraqueza, mialgia, hepatomegalia, esplenomegalia e adenopatia. Icterícia 

e exantema maculopapular também podem ser observados (PANUTTI et al., 2001). 

Em pacientes imunocomprometidos, a infecção por CMV é uma causa 

importante de morbidade e mortalidade, particularmente em receptores de 

transplante pode manifestar-se como infecção ou doença invasiva por CMV 

(CHAKRAVARTI et al., 2009; CROUGH e KHANNA, 2009). A infecção ativa é 

definida pela presença de replicação viral acompanhada de sinais e sintomas como, 

febre, mal-estar, artralgia, leucopenia e trombocitopenia (RAZONABLE et al., 2013; 

SANTOS, BRENNAN e OLSEN, 2015; KOTTON et al., 2013). A doença invasiva 

geralmente se apresenta com enterite, colite, hepatite, nefrite, pneumonite, 

encefalite, retinite e alguns pacientes apresentam coriorretinite (muitas vezes tardia), 

ou meningoencefalites (mais raramente) (BRENNAN e OLSEN, 2015; FISHMAN et 

al., 2007; FISHMAN, 2007). 
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A manifestação clínica mais comum de doença invasiva nos receptores de 

transplante renal é a doença gastrointestinal (ARTHURS et al., 2008; EID et al., 

2010). Em estudo realizado com 26 receptores de transplante foi visto que, dos 

pacientes que desenvolveram doença por CMV, 81% apresentaram doença 

gastrointestinal (ARTHURS et al., 2008).  

 Os efeitos indiretos resultam das propriedades imunomoduladoras do CMV, 

tais como aumento do risco de rejeição aguda ao enxerto, infecções oportunistas por 

fungos, vírus e bactérias e aumento do risco de nefropatia crônica do enxerto após o 

transplante renal (FREEMAN, 2009). 

 

1.2.7 Diagnóstico laboratorial  

 

Devido ao impacto que o CMV pode causar em transplantados de órgãos 

sólidos é de grande importância o diagnóstico rápido e precoce desta infecção, 

permitindo aos clínicos detectar a replicação viral e diagnosticar a infecção ativa por 

CMV antes do início da doença (COSTA, 1999; SIA e PATEL, 2000).  

Uma variedade de técnicas laboratoriais estão disponíveis para detectar a 

presença do CMV, tais como: histologia, isolamento viral, sorologia, antigenemia e 

reação em cadeia da polimerase qualitativa e quantitativa (PREISER et al., 2001; 

PANUTTI, 2001). 

 

1.2.7.1 Histologia 

 

O diagnóstico da infecção é feito a partir da observação da presença de 

estruturas citomegálicas nas células endoteliais e epiteliais, com corpos de inclusões 

intranucleares circundadas por halo claro, grande e proeminente (MAYA E AZULAY, 

2000). Embora esse método seja específico, resultados falso-negativos podem 

ocorrer, devido à distribuição das células positivas (SAI e PATEL, 2000). 

 

1.2.7.2 Isolamento viral 

 

O isolamento viral é um método utilizado em cultura de fibroblastos humanos, 

embora não seja uma técnica tão viável, já que há necessidade de um longo período 
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de incubação, o que dificulta o rápido diagnóstico (STARAS et al., 2008). Urina e 

saliva são as amostras mais utilizadas para o isolamento viral, porém, leucócitos 

circulantes, secreção cervical, sêmen, leite materno e lágrimas também podem ser 

usados (NARAQI, 1991). 

 

1.2.7.3 Sorologia 

 

Os testes sorológicos detectam anticorpos IgM e IgG específicos para o CMV, 

para determinar a ocorrência de infecção recente ou passada, respectivamente. 

Estes testes incluem o ensaio imunoenzimático (ELISA) e imunofluorescência 

indireta (HODINKA, 2011). Clinicamente, têm utilidade na determinação do status 

sorológico do doador e receptor antes do transplante, a fim de determinar a 

necessidade de profilaxia pós-operatório e portanto na determinação da 

susceptibilidade de infecção por CMV, que tende a ser mais grave em receptores 

soronegativos para o CMV (KOTTON et al., 2013; STARAS et al., 2008). No entanto, 

a sorologia não é utilizada para diagnosticar infecção por CMV ativa ou doença em 

receptores de transplante (KOTTON et al., 2013). 

 

1.2.7.4 Antigenemia  

 

A antigenemia é uma técnica baseada na detecção do antígeno precoce 

imediato do CMV, a fosfoproteína 65 (pp65), presente em leucócitos 

polimorfonucleares infectados. Esta técnica é realizada por meio da coloração direta 

com anticorpos monoclonais dirigidos contra a proteína viral pp65. Como a pp65 é 

um marcador precoce de infecção por CMV, a antigenemia é utilizada para o 

acompanhamento de infecções por CMV em pacientes transplantados (BOECKH e 

BOIVIN, 1998; SCHROEDER et al., 2005). 

 

1.2.7.5 Reação em cadeia da polimerase 

A reação em cadeia da polimerase (PCR) é amplamente utilizada na detecção 

genômica do CMV, em virtude da alta sensibilidade e especificidade. Fundamentada 

na amplificação seletiva in vitro, permite a produção de grandes quantidades de 

fragmentos específicos de DNA a partir de tecidos ou fluídos de pacientes em 

pequenas concentrações (KOTTON et al., 2013). 
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Porém, é possível aumentar a especificidade e sensibilidade da PCR 

convencional através da nested-PCR, onde o produto da primeira reação, é 

submetido à nova reação de amplificação utilizando-se um par de primers internos, 

sendo o produto então detectado por eletroforese (BRYTTING et al., 1991).  

A PCR permite a detecção do DNA viral tanto qualitativamente, quanto 

quantitativamente na medição da carga viral, que é realizada pela PCR em tempo 

real, cuja técnica é a principal opção alternativa para o diagnóstico da replicação 

viral, do manejo do tratamento antiviral, e a monitorização da resposta a esse 

tratamento (KOTTON et al., 2013; TORRE-CISNEROS et al., 2011). 

 

1.2.8 Prevenção e tratamento  

 

O tratamento para o CMV possui três estratégias: tratamento da doença por 

CMV, tratamento profilático e preemptivo (JONG et al., 1998; RAZONABLE, 2008). 

Profilaticamente, o tratamento se inicia antes da detecção do vírus, visando a 

prevenção da reativação do CMV em pacientes com risco elevado de 

desenvolvimento de doença. Já o tratamento preemptivo é baseado pelo uso de 

marcadores virológicos, como a antigenemia e a PCR, e início do tratamento 

antiviral imediatamente após a detecção do CMV, antes da manifestação clínica da 

doença (JONG et al., 1998).  

Atualmente, os medicamentos utilizados para a prevenção ou tratamento do 

CMV são: ganciclovir, valganciclovir, foscarnet e cidofovir (CAMPOS et al., 2016). A 

escolha do fármaco depende da gravidade das manifestações clínicas e do nível de 

viremia e, entre alguns pacientes, padrões de resistência aos fármacos (CAMPOS et 

al., 2016; RAZONABLE et al., 2013).  

A duração da terapêutica depende da gravidade da doença, bem como da 

resposta clínica e virológica ao tratamento. Geralmente a duração da terapia é de 21 

dias, mas pode variar de 14 a 28 dias ou mais. Em pacientes com doença do trato 

gastrointestinal o período de tratamento pode ser maior (RAZONABLE et al., 2013). 

Em transplantados de órgãos sólidos, o ganciclovir é o fármaco de primeira 

escolha para o tratamento da infecção ou doença por CMV (SIA e PATEL, 2000). No 

entanto, ganciclovir está associado a efeitos adversos, como leucopenia, 

trombocitopenia e manifestações gastrointestinais (RAZONABLE, 2008). O 

ganciclovir é administrado principalmente por via intravenosa, devido a sua baixa 



21 

 

biodisponibilidade oral. O ganciclovir intravenoso é usualmente utilizado para o 

tratamento de indução de citomegalovírus grave em indivíduos infectados pelo HIV e 

receptores de transplante (ARIZA-HEREDIA et al., 2014). 

Valganciclovir é uma pró-fármaco oral do ganciclovir, que apresenta uma 

biodisponibilidade dez vezes maior do que o ganciclovir oral, e desempenha um 

papel importante no tratamento e prevenção de infecções por CMV em hospedeiros 

imunocomprometidos (LIMAYE et al., 2000; RAZONABLE, 2008).  

O foscarnet é um análogo estrutural do ânion pirofosfato que inibe 

seletivamente o local de ligação do ânion na DNA polimerase viral. É utilizado 

principalmente no tratamento de infecções por CMV resistente ao ganciclovir, e está 

associado à nefrotoxicidade e a distúrbios eletrolíticos (CARSTENS et al., 2006; 

LIMAYE et al., 2000; RAZONABLE, 2008). 

O cidofovir é um agente antiviral que suprime a replicação do CMV através da 

inibição seletiva da DNA polimerase viral, impedindo a replicação e transcrição viral, 

e o principal efeito colateral associado é a nefrotoxicidade (CARSTENS et al., 2006; 

LIMAYE et al., 2000; RAZONABLE, 2008). O cidofovir é utilizado quando 

ocorre resistência ao ganciclovir e foscarnet, e não é recomendado quando ocorre 

mutação no gene UL54, uma vez que estas mutações são frequentemente 

resistentes a este fármaco (CHERRINGTON et al., 1998; ERICE et al., 1997).  

 Além disso, mutações em genes do CMV estão associadas à resistência ao 

tratamento antiviral. O uso de ganciclovir e valganciclovir pode resultar em mutações 

localizadas no gene UL97 do CMV (codificante da fosfotransferase) e no gene UL54 

(codificadora da DNA polimerase), ou ambos os genes, enquanto a resistência ao 

foscarnet e cidofovir resulta de mutações localizadas apenas no gene UL54 

(CAMPOS et al., 2016). 

De maneira geral, a toxicidade da droga e o risco de desenvolvimento de 

doença por CMV são fatores observados na escolha da estratégia clínica a ser 

adotada (JONG et al., 1998).  

Como mencionado anteriormente, a apresentação clínica da infecção ou 

doença por CMV é variada podendo depender de características raciais, 

geográficas, do tipo de transplante, status sorológico do doador e receptor e do 

esquema imunossupressor. Desse modo, a incidência do CMV pode se encontrar 

modificada no estado do Rio Grande do Norte, merecendo ser estudada.  

https://www.uptodate.com/contents/cidofovir-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/ganciclovir-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/foscarnet-drug-information?source=see_link
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A alta prevalência do CMV no Brasil ressalta a possibilidade frequente de 

reativação da infecção latente após o transplante, sugerindo a importância do 

monitoramento da infecção por CMV. 

 Neste contexto, o desenvolvimento e a validação de um protocolo de PCR em 

tempo real, bem como a determinação de um ponto de corte da carga viral, para 

avaliar a correlação da viremia com diferentes sinais e sintomas associados à 

infecção pelo CMV se fazem necessários, contribuindo para o diagnóstico precoce e 

redução da morbidade e mortalidade em transplantados renais. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Realizar o monitoramento da infecção por citomegalovírus (CMV) em 

pacientes submetidos a transplante renal no Hospital Universitário Onofre Lopes, 

Natal, Rio Grande do Norte. 

 

2.2  Objetivos específicos 

- Monitorar a infecção ativa por CMV em receptores de transplante renal;  

- Correlacionar os resultados da detecção viral com dados demográficos e clínico-

laboratoriais dos pacientes transplantados; 

- Descrever sinais e sintomas presentes nos pacientes com infecção ativa por CMV; 

- Realizar a quantificação da carga viral do CMV dos transplantados renais; 

- Determinar um ponto de corte da carga viral do CMV em receptores de transplante 

renal associado a sinais e sintomas. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Pacientes e aspectos éticos do estudo 

 

Trata-se de um estudo prospectivo, no qual foram incluídos pacientes 

submetidos a transplante renal no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 

localizado na cidade do Natal, Rio Grande do Norte, entre fevereiro de 2013 a abril 

de 2016.   

O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do HUOL sob os 

protocolos números: 59057/2012 (ANEXO A) e 1.202.779/2015 (ANEXO B), 

conforme os princípios da Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) 

466/12, e todos os pacientes ou responsáveis foram informados sobre os objetivos 

do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 

A), concordando em participar do estudo.  

 

3.2 Obtenção das amostras e dos dados demográficos e clínico-laboratoriais 

dos pacientes 

 

Os pacientes foram monitorados por um período de seis meses. Amostras de 

sangue periférico foram coletadas em tubos sem anticoagulante sequencialmente na 

2ª, 4ª, 8ª, 12ª e 24ª semanas após o transplante de rim, junto com aquelas 

destinadas para os exames de rotina dos pacientes no serviço de transplante do   

HUOL. 

Dados demográficos, clínicos e laboratoriais foram obtidos a partir da análise 

dos prontuários dos pacientes, fornecidos pelo setor de transplante renal do HUOL, 

tais como: gênero e idade do doador e receptor, tipo de doador, anticorpos IgG e 

IgM contra o CMV do receptor e doador no pré-transplante, tratamento 

imunossupressor, sinais e sintomas clínicos associados a infecção pelo CMV, 

presença e tipo de profilaxia ou tratamento para o CMV, episódios de rejeição aguda 

ou crônica e valores de creatinina no pré-transplante durante a 2ª, 4ª, 8ª, 12ª e 24ª 

semanas após o transplante renal. 

A replicação viral foi avaliada por meio da amplificação do DNA viral pela 

nested-PCR e pela PCR em tempo real. A infecção ativa por CMV foi considerada 
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quando o paciente apresentava pelo menos uma detecção positiva para o CMV nas 

amostras de soro. Se a infecção ocorreu acompanhada por sinais e sintomas 

clínicos, tais como febre, leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, alterações 

cutâneas, astenia, artralgia, disfunção do trato gastrointestinal (dor epigástrica, 

náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia), pancreatite, disúria ou mialgia o paciente 

foi considerado com infecção ativa por CMV sintomática. 

 

3.3 Extração de DNA viral 

 

A extração de DNA viral foi realizada por meio do kit QIAamp® DNA Blood 

Mini Kit (Qiagen, Califórnia, USA) de acordo com as instruções do fabricante. Para 

isso, foram adicionados 200 µL de tampão de lise e 20 µL de protease em um tubo 

de 1,5 mL contendo 200 µL de amostra de soro. A mistura foi incubada por 10 

minutos a 56°C. Após essa etapa de digestão foram adicionados 200 µL de etanol 

(96 - 100%). O material foi transferido para uma coluna que contém uma membrana 

de sílica-gel e centrifugado a 6000 x g por 1 minuto. Duas lavagens subsequentes 

da coluna foram realizadas com 500 µL da solução AW1, com centrifugação de 6000 

x g por 1 minuto e 500 µL da solução AW2, com centrifugação de 20 000 x g por 1 

minuto. Após esse procedimento, a coluna foi centrifugada a 20 000 x g por 3 

minutos para remover a solução residual. Ao final, a coluna foi transferida para um 

tubo de 1,5 mL e o DNA foi eluído com 50 µL de tampão AE, incubação a 

temperatura ambiente por 1 minuto e centrifugação a 6000 x g por 1 minuto. Esse 

processo foi repetido com adição de mais 50 µL de tampão AE, seguida de 

centrifugação a 6000 x g por 1 minuto, para obtenção de 100µL de DNA viral. 

 

3.4 Nested-PCR para detecção do CMV 

 

Para a detecção do CMV foi realizada uma PCR em duas etapas (nested-

PCR) que amplifica um fragmento da região conservada do genoma do CMV, o gene 

major immediate early. O par de primers utilizados na primeira reação foi o MIE4 e 

MIE5, que amplificam um fragmento de 435pb, na segunda reação utilizamos os 

primers IE1 e IE2 que amplificam um fragmento de 159pb do DNA do CMV (Tabela 

1) (TOKIMATSU, TASHIRO e NASU, 1995). 
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Tabela 1 - Primers utilizados na amplificação de uma região conservada do genoma 

do CMV. 

Primer Sentido Sequência (5’- 3’) 
Fragmento 

amplificado (pb) 

MIE4 Sense CCAAGCGGCCTCTGATAACCAAGCC 435  

MIE5 Antisense CAGCACCATCCTCCTCTTCCTCTGG 435 

IE1 Sense CCACCCGTGGTGCCAGCTCC 159 

IE2 Antisense CCCGCTCCTCCTGAGCACCC 159 

 

 

Para as reações de PCR, foram utilizados tubos de 0,2mL com volume final 

de 50 µL, contendo 5 µL do tampão da PCR 10X, 0,2 mM de cada nucleotídeo 

(dATP, dTTP, dCTP, dGTP), 1,5 mM de cloreto de magnésio, 0,5 µM de cada 

primer, 1U de Taq DNA polimerase (Invitrogen, USA), 10 µL de DNA e água mili-Q 

autoclavada o suficiente para completar o volume final da reação. Na primeira 

reação, foi utilizado o par de iniciadores externos, MIE4 e MIE5. As reações de 

amplificação foram realizadas nas seguintes condições: desnaturação inicial a 95ºC 

por 5 minutos, 35 ciclos a 94ºC por 1 minuto (desnaturação), 55ºC por 1 minuto 

(anelamento) e 72ºC por 1 minuto (extensão), com uma extensão final a 72ºC por 10 

minutos (TOKIMATSU, TASHIRO e NASU, 1995). 

Na segunda reação foram utilizados 1µL do produto da amplificação anterior e 

0,5µM dos iniciadores internos, IE1 e IE2. Esta etapa foi submetida às seguintes 

condições: desnaturação inicial a 95°C por 5 minutos, 40 ciclos a 94ºC por 1 minuto 

(desnaturação), 55ºC por 1 minuto (anelamento) e 72ºC por 1 minuto (extensão), 

com uma extensão final a 72ºC por 3 minutos (TOKIMATSU, TASHIRO e NASU, 

1995). 

Em todas as reações foram utilizados controles positivo e negativo. Como 

controle positivo foi utilizado DNA extraído de um estoque da cepa AD169, e como 

controle negativo, utilizou-se água mili-Q estéril em substituição da amostra. 

 



27 

 

3.5 Eletroforese 

Para a visualização dos amplicons, 10 µL do produto da segunda reação da 

PCR mais 2 µL de tampão de corrida (6X DNA Loading Dye, Fermentas) foram 

submetidos à eletroforese (110V/60 minutos) em gel de agarose a 2,0%, e tampão 

TBE 1% (Tris 0,089 M, ácido bórico 0,089 M, EDTA 0,5 M pH 8,0) corado com 

SYBR® Safe DNA Gel stain (Invitrogen, USA). Posteriormente, os géis foram 

visualizados através de um transluminador com luz ultravioleta. O tamanho do 

fragmento produzido foi de 159pb definidos por comparação com um marcador de 

peso molecular de 100pb (Fermentas). 

 

3.6 PCR em tempo real para quantificação da carga viral do CMV 

 

3.6.1 Curva padrão da PCR em tempo real  

 A padronização da curva padrão da PCR em tempo real foi realizada a partir 

de diluições seriadas de uma solução plasmidial contendo parte do gene major 

immediate early do CMV. Assim, essa região foi clonada e o clone escolhido foi 

purificado, e posteriormente quantificado.  

 

3.6.2 Clonagem de amplicons em vetor plasmidial 

Inicialmente foi realizada a eletroforese em gel de agarose 2% de 40 μL do 

produto da PCR, com os primers IE1 e IE2, que contém os amplicons de 159pb, com 

posterior purificação da banda através do Kit Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up 

System de acordo com as instruções do fabricante (Promega, Madison, WI, USA).  

A reação de ligação do produto da PCR ao vetor de clonagem pCR 4-TOPO 

(Invitrogen, USA), com tamanho aproximado de 3956pb foi realizada utilizando 4 µL 

dos amplicons, 1 µL de solução salina e 1 µL do vetor pCR 4-TOPO. Após 

incubação por 5 minutos a temperatura ambiente, o produto da ligação foi mantido 

no gelo, para posterior ser utilização na transformação de células quimicamente 

competentes de Escherichia coli (E.coli), linhagem DH10B (Invitrogen, USA). 
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3.6.3 Transformação das células competentes  

 A transformação das células quimicamente competentes foi preparada a partir 

da cepa de E. coli, linhagem DH10B (Invitrogen, USA). Em um tubo de 1,5 mL foi 

adici

competentes DH10B, esta mistura foi incubada em gelo por 30 minutos. 

Posteriormente, as células foram submetidas a um choque térmico (42oC por 45 

segundos). Após 2 minutos de incubação em gelo, o material foi transferido para um 

SOC (2% triptona, 0,5% extrato de levedura, 10 

mM NaCl, 2,5 mM KCl, 10 mM MgCl2, 10 mM MgSO4, 20 mM glicose). As células 

foram incubadas sob agitação constante a 200 rpm, durante 1 hora a 37oC. 

Centrifugação a 3000 rpm durante 5 minutos. 

foi semeada, com alça de drigalski, em meio LB sólido (15 g/L de ágar, 10 g/L de 

triptona, 5 g/L de extrato de levedura, 10 g/L NaCl, pH 7.0) suplementado com 50 

 de Kanamicina. Após 16 horas de incubação a 37°C, as colônias isoladas 

foram repicadas em outra placa contendo meio LB sólido com  de 

Kanamicina, e incubada a 37ºC por 16 horas. 

 

3.6.4 Seleção das colônias contendo o plasmídeo com o fragmento inserido 

Para verificar a presença do inserto ligado ao vetor de clonagem foi realizada 

uma PCR com os primers IE1 e IE2 para a amplificação do fragmento de 159pb. A 

reação foi realizada com um volume final de 25 µL contendo 12,5 µL de GoTaq 

Master Mix (Promega), 0,5 µL do primer IE1, 0,5 µL do primer IE2 e água ultra pura 

o suficiente para completar o volume de 24 µL. Feito isso, as colônias isoladas foram 

repicadas no mix da PCR. As reações de amplificação foram realizadas nas 

seguintes condições: 95ºC por 10 minutos, 40 ciclos de 94ºC por 1 minuto, 55ºC por 

1 minuto e 72ºC por 1 minuto, com uma extensão final de 72ºC durante 3 minutos. 

As amostras de colônias foram analisadas em gel de agarose a 2%.  

 Uma colônia foi selecionada para inóculo em 100 mL de meio LB líquido (10 

g/L de triptona, 5 g/L de extrato de levedura, 10 g/L NaCl, pH 7.0) contendo  

de kanamicina, e submetida a crescimento em agitação constante de 200 rpm, por 

12 horas a 37ºC. Em paralelo 10 mL de meio LB líquido contendo  de 

kanamicina, foram incubados em agitação constante de 200 rpm, por 12 horas a 

37ºC, como controle negativo do procedimento. Após centrifugação (8000 rpm, 20 
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minutos), o sobrenadante foi desprezado e com o sedimento bacteriano foi realizada 

a extração de DNA plasmidial. 

 

3.6.5 Purificação dos plasmídeos  

 A purificação do DNA plasmidial foi realizada pelo kit PureYield™ Plasmid 

Midiprep System (Promega, USA). Inicialmente, o meio LB líquido com células 

bacterianas clonadas foi transferido para um tubo de 50 mL e centrifugado a 5.000 x 

g por 5 minutos. Ao pellet formado foram adicionados 3 mL de Cell Resuspension 

Solution e 3 mL de Cell Lysis Solution, com incubação a temperatura ambiente 

durante 3 minutos. As células lisadas, foram adicionados 5 mL de Neutralization 

Solution, seguido de repouso por 3 minutos. Posteriormente, a mistura foi transferida 

para uma coluna de purificação PureYield™ azul, a qual foi introduzida em um tubo 

de 50 mL, e incubação por 2 minutos, e centrifugação a 1.500 x g por 5 minutos. O 

material filtrado foi transferido para uma coluna de ligação PureYield™ branca, 

introduzida em um tubo de 50 mL, e centrifugado a 1.500 x g por 3 minutos. Após 

esta etapa, foram adicionados 5 mL de Endotoxin Removal Wash, com 

centrifugação a 1.500 x g por 3 minutos. Na coluna foram adicionados 20 mL da 

solução de Column Wash, com centrifugação a 1.500 x g por 5 minutos. Para 

garantir a remoção do etanol da coluna foi realizada uma nova centrifugação a 1.500 

x g por 10 minutos. A coluna PureYield™ branca foi transferida para um novo tubo 

de 50 mL, e a eluição do DNA plasmidial foi realizada com 1 mL de Nuclease-Free 

Water, com centrifugação a 1.500 x g durante 5 minutos. O filtrado contendo o DNA 

plasmidial purificado foi transferido para um tubo de 1,5 mL e armazenado à - 20ºC.  

 Para confirmação da presença do DNA plasmidial com o inserto foi realizada 

uma PCR com volume final de 25 µL contendo 12,5 µL de GoTaq Master Mix 

(Promega), 0,5 µL do primer IE1, 0,5 µL do primer IE2, 5 µL do DNA plasmidial, e 

água ultra pura o suficiente para completar o volume de 25 µL. Esta reação foi 

submetida às seguintes condições de amplificação: 95°C por 5 minutos, 40 ciclos a 

94ºC por 1 minuto, 55ºC por 1 minuto e 72ºC por 1 minuto, com uma extensão final a 

72ºC por 3 minutos (TOKIMATSU, TASHIRO e NASU, 1995). O produto da reação 

foi submetido à eletroforese em gel de agarose a 2%.  
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3.6.6 Quantificação do clone plasmidial selecionado 

 O DNA plasmidial foi quantificado em espectrofotômetro NanoDrop 2000 

(Thermo Scientific) a uma absorbância de 260nm, que serviu como base para o 

cálculo da concentração do lote plasmidial (g/mL).  

 Para determinação do peso molecular de cada alíquota de DNA plasmidial o 

valor do peso molecular médio de um par de bases nitrogenadas (653,9) foi 

multiplicado pelo número de pares de bases do plasmídeo (Qiagen, Califórnia, USA) 

contendo o inserto (4115pb). Considerando que um mol de cada plasmídeo (1 clone) 

contém 6,02 x 1023 moléculas plasmidiais ou cópias (número de Avogadro), 

utilizando as concentrações previamente calculadas dos lotes plasmidiais (g/mL), 

determinou-se a quantidade de plasmídeos contidos em cada lote (moléculas 

plasmidiais ou cópias/mL). 

 

3.6.7 PCR em tempo real 

 

 A quantificação da carga viral do CMV foi realizada a partir de amostras de 

DNA do soro por meio de reações de PCR em tempo real, utilizando o kit Power 

SYBR Green PCR Master Mix (Qiagen, Califórnia, USA). As reações foram 

realizadas com volume final de 25 µL, contendo 5 µL de DNA, 12,5 µL de Power 

SYBR Green PCR Master Mix e 10 pmol dos primers IE1 e IE2, nas seguintes 

condições: 95°C por 10 minutos, 45 ciclos a 95ºC por 15 segundos, 55ºC por 30 

segundos e 60ºC por 1 minuto. Diluições seriadas da solução plasmidial, que contém 

parte do gene do CMV com quantidades de 3,96 x 107 a 3,96 x 101 cópias de DNA 

plasmidiais foram adicionadas em todas as placas em duplicada para a construção 

da curva padrão para a quantificação das amostras clínicas. O sistema utilizado para 

a amplificação, detecção e quantificação das amostras foi o termociclador 7500 Real 

Time PCR System (Applied Biosystems, USA). 

 

3.7 Análise estatística 

Após a coleta dos dados os mesmos foram codificados, criando-se um banco 

de dados em EXCEL. Todas as análises estatísticas foram realizadas no programa 

GraphPad Prism versão 6.0. O teste exato de Fisher foi utilizado na comparação 

entre os grupos positivos e negativos na detecção molecular do CMV de acordo com 
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os dados demográficos e clínico-laboratoriais dos indivíduos em estudo. O teste 

Mann Whitney foi utilizado na comparação dos valores da creatinina plasmática no 

grupo de pacientes com detecção positiva para CMV no soro em relação aos 

negativos. Para todos os testes realizados, a hipótese de nulidade foi rejeitada 

(estatisticamente significante), quando a possibilidade de ocorrência casual das 

diferenças observadas não excedia o valor de 5% (p<0,05).  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Características clínicas e demográficas dos pacientes 

 

No total foram analisados 165 receptores de transplante renal, dos quais 

foram obtidas 720 amostras de sangue periférico, com média de 4,4 amostras por 

paciente. Desses 102 (61,8%) foram do sexo masculino e 63 (38,2%) do feminino, 

com mediana de idade de 43 anos ao transplante, variando de 10 a 79 anos, de 

etnia branca (40/165; 24,2%), parda (99/165; 60%) e negra (26/165; 15,8%).  

A terapia de indução foi utilizada em 96/165 (58,2%) transplantados, 87/96 

(90,6%) receberam anticorpos depletores de linfócitos T (timoglobulina) e 9/96 

(9,4%) anticorpos anti-receptores de interleucina-2 (basiliximabe). Em 135/165 

(81,8%) transplantados foi instituída a terapia imunossupressora tríplice com 

prednisona, tacrolimo e micofenolato de mofetila e em 30/165 (18,2%) com 

prednisona, tacrolimo e everolimo. 

 Foram considerados pacientes com risco elevado de infecção por CMV, os 

receptores IgG- para CMV que receberam órgão de doadores IgG+ para CMV 

(14/165; 8,5%), assim como os que receberam timoglobulina (87/165; 52,7%). Como 

estratégia de redução de risco de doença ou infecção por CMV em pacientes de alto 

risco, foi realizada profilaxia para este vírus em 49/165 (29,7%) receptores com 

ganciclovir (45/49; 91,8%) ou valganciclovir (4/49; 8,2%). 

 

4.2 Características dos doadores 

 

O transplante de rim foi realizado com 105 doadores, alguns receptores 

compartilharam o mesmo doador, 82/105 (78,1%) foram doadores cadavéricos e 

23/105 (21,9%) doadores vivos, 62 (59%) do sexo masculino e 43 (41%) do sexo 

feminino, com mediana de idade de 41,5 anos (10 - 65 anos). 

Na sorologia de anticorpos IgG e IgM anti-CMV no pré-transplante, 94/105 

(89,5%) foram IgG positivo e IgM negativo (IgG+/IgM-), 10/105 (9,5%) IgG e IgM 

negativos (IgG-/IgM-) e 1/105 (1,0%) IgG e IgM positivos (IgG+/IgM+). 
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4.3 Prevalência de anticorpos IgG e IgM anti-CMV e status sorológico do 

doador e receptor 

 

Na pesquisa de anticorpos IgG e IgM anti-CMV antes do transplante, 149/165 

(90,3%) receptores apresentaram anticorpos IgG anti-CMV, dos quais 145/165 

(87,9%) possuíam anticorpos IgG positivo e IgM negativo (IgG+/IgM-) e 4/165 (2,4%) 

IgG e IgM positivos (IgG+/IgM+). Em 16/165 (9,7%) receptores não foi evidenciado 

anticorpos IgG e IgM específicos para o CMV (IgG-/IgM-).  

Em todos os candidatos a transplante de rim, bem como em todos os 

doadores, foi estabelecido o status sorológico por meio da identificação de 

anticorpos IgG para o CMV. Dos 165 transplantes realizados 135 (81,8%) foram com 

D+/R+, 14 (8,5%) D+/R-, 14 (8,5%) D-/R+ e 2 (1,2%) D-/R-. 

 

4.4 Detecção molecular do CMV pela nested-PCR 

 

O DNA do CMV foi detectado pela nested-PCR em 98 (59,4%) pacientes, dos 

165 incluídos neste estudo, em pelo menos uma coleta realizada durante o 

monitoramento da infecção viral. Nesse período a infecção ativa por CMV foi 

detectada em 30/143 (21%) receptores na 2ª semana após o transplante, na 4ª 

semana esta positividade aumentou para 40/150 (26,7%), assim como na 8ª semana 

para 49/141 (34,8%), na 12ª semana e na 24ª semana houve uma redução para 

39/145 (26,9%) e 23/141 (16,3%), respectivamente, de pacientes positivos para o 

CMV (Figura 1).   

Dos 98 pacientes que apresentaram infecção ativa por CMV, 46 (46,9%) 

apresentaram 1 episódio, 28 (28,6%) pacientes 2 episódios e 24 (24,5%) pacientes 3 

a 5 episódios de infecção. Desses, 39 (39,8%) apresentaram pelo menos dois 

resultados de PCR positivos consecutivos, e 11 (11,2%) três ou mais resultados 

positivos consecutivos. Em 94 (95,9%) receptores a primeira detecção do vírus 

ocorreu durante as primeiras 12 semanas e 4 (4,1%) entre 12 e 24 semanas pós-

transplante. Infecções de recorrência foram observadas em 20 (20,4%) pacientes, 8 

(40%) dos quais ocorreram dentro das primeiros 12 semanas após o transplante. 
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Figura 1 – Monitoramento da infecção ativa por CMV em pacientes submetidos a 

transplante renal pela nested-PCR. 

 

4.5 Relação da detecção molecular do CMV com dados clínicos e demográficos 

dos pacientes 

 

Ao comparar os pacientes que apresentaram infecção ativa por CMV com 

aqueles que não apresentaram observou-se diferença estatisticamente significante 

quanto ao uso de terapia imunossupressora de prednisona e tacrolimo com 

micofenolato de mofetila ou everolimo (p=0,0008). Assim como, os que utilizaram 

timoglobulina, em que a infecção ativa ocorreu em 61 (70,1%) dos 87 pacientes que 

receberam terapia de indução com timoglobulina (p=0,0042) (Tabela 2). 

Variáveis como gênero, etnia, tipo de doador, ocorrência de rejeição aguda ao 

órgão transplantado, e a profilaxia antiviral não apresentaram associação com a 

ocorrência de infecção ativa por CMV nesses pacientes (Tabela 2).  
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Tabela 2 - Características clínicas e demográficas dos pacientes transplantados 

renais de acordo com a detecção molecular de CMV no pós-transplante. 

 
CMV+ 

N= 98 (%) 

CMV- 

N= 67 (%) 
P valor 

Gênero, N (%)    

     Masculino 62 (63,3) 40 (59,7) 0,74 

     Feminino 36 (36,7) 27 (40,3)  

Idade ao transplantar (anos), média ± DP 41,8 ± 15,4 42,6 ± 14  

Etnia, N (%)    

Branca 20 (20,4) 20 (29,9) 0,13 

Negra 13 (13,3) 13 (19,4)  

Parda 65 (66,3) 34 (50,7)  

Tipo de doador, N (%)    

     Cadáver  85 (86,7) 57 (85,1) 0,76 

Vivo  13 (13,3) 10 (14,9)  

Rejeição aguda ao aloenxerto, N (%) 10 (10,2) 9 (13,4) 0,50 

Terapia Imunossupressores, N (%)    

PRED+TAC+MMF  72 (73,5) 63 (94) 0,0008* 

PRED+TAC+EVE 26 (26,5)  4 (6)  

Indução com timoglobulina, N (%)    

Sim 61 (62,2) 26 (38,8) 0,0042* 

Não 37 (37,8) 41 (61,2)  

Profilaxia antiviral**, N (%)    

     Sim 28 (28,6) 22 (32,8) 0,607 

     Não 70 (71,4) 45 (67,1)  

*Resultados significativos (P < 0,05). DP: Desvio padrão. PRED: Prednisona. 
TAC: Tacrolimo. MMF: Micofenolato de mofetila. EVE: Everolimo. **Profilaxia 
antiviral foi realizada com ganciclovir ou valganciclovir. 

 

Dos 98 pacientes que apresentaram infecção ativa por CMV, 34 (34,7%) 

foram assintomáticos e 64 (65,3%) apresentaram sinais e sintomas associados à 

infecção por CMV. Dentre estes, o distúrbio gastrointestinal (36/64; 56,3%) foi o mais 

comum, seguido por trombocitopenia (19/64; 29,7%), febre (14/64; 21,9%), 

leucopenia (10/64; 15,6%), disúria (9/64; 14%), alterações cutâneas (7/64; 10,9%), 

mialgia (4/64; 6,3%), artralgia (2/64; 3,1%), neutropenia (2/64; 3,1%), astenia (1/64; 

1,6%), cólica renal (1/64; 1,6%) e pancreatite (1/64; 1,6%). 
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4.6 Relação da detecção molecular do CMV com dados laboratoriais dos 

pacientes 

 

Ao correlacionar o status sorológico do doador/receptor, estabelecidos no pré-

transplante, com os resultados da detecção molecular do CMV, observou-se que 

81/98 (82,7%) receptores que apresentaram infecção ativa por CMV possuíam 

status D+/R+, 9/98 (9,2%) D+/R-, 7/98 (7,1%) D-/R+ e 1/98 (1%) D-/R-.   

Dos 16 receptores com sorologia negativa para o CMV (D+/R- ou D-/R-) 10 

(62,5%) desenvolveram infecção ativa por CMV, já entre os 149 receptores com 

sorologia positiva (D+/R+ ou D-/R+) a infecção por CMV ocorreu em 88 (59,1%). 

Não foi evidenciada associação entre os grupos que apresentaram infecção por 

CMV ativa em relação os que não apresentaram quanto ao perfil sorológico 

doador/receptor para o CMV (p=0,86) (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Incidência de infecção ativa por CMV de acordo com o status sorológico 

do doador/receptor. 

Status sorológico 

para CMV 

PCR  

Positivo  

N= 98 (%) 

Negativo 

N= 67 (%) 

P valor 

D+/R+           81 (82,6) 54 (80,6) 0,86 

D-/R+  7 (7,2)  7 (10,4)  

D+/R-  9 (9,2) 5 (7,5)  

D-/R- 1 (1)  1 (1,5)  

    

 

Ao comparar os grupos que apresentaram infecção ativa por CMV com os 

que não apresentaram infecção não foi evidenciada diferenças estatisticamente 

significantes em relação aos parâmetros laboratoriais estudados, média de 

creatinina plasmática um mês, dois, três e seis pós-transplante (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Características laboratoriais dos pacientes transplantados renais de 

acordo com detecção molecular de CMV no pós-transplante. 

 
CMV+ 

N= 98 (%) 

CMV- 

N= 67 (%) 
P valor 

Anticorpos anti-CMV, N (%)    

IgG+ 88 (89,8) 61 (6) 1,00 

IgG- 10 (10,2) 6 (8,9)  

Creatinina (mg/dL) média ± DP    

      1 mês pós-Tx 2,6 ± 1,8 2,1 ± 2,1 0,15 

      2 meses pós-Tx 1,4 ± 0,6 1,4 ± 0,9 0,49 

      3 meses pós-Tx 2,0 ± 2,0 1,2 ± 0,4 0,55 

 6 meses pós-Tx 1,4 ± 0,9 1,2 ± 0,3 0,44 

     Resultados significativos (P < 0,05). DP: Desvio padrão. Tx: Transplante. 
  

 

4.7 Clonagem de um fragmento do gene major immediate early do CMV em 

vetor plasmidial 

 

Quanto a clonagem do DNA plasmidial, após a ligação do vetor pCR 4 TOPO 

(Invitrogen USA) ao inserto, essa mistura foi inserida em células competentes de E. 

coli DH10B por choque térmico. A transformação resultou em nove clones, e foi 

confirmada pela análise do produto da PCR em gel de agarose a 2%. Dos nove 

clones iniciais, selecionamos o clone 04 (Figura 2), escolhido aleatoriamente, já que 

todos apresentaram o fragmento de interesse (159pb), confirmando a ligação entre o 

vetor de ligação e o produto da PCR. 

Além disso, após a purificação do DNA plasmidial verificamos a presença do 

plasmídeo contendo o inserto através da visualização do fragmento de 159pb em gel 

de agarose a 2%. Confirmada a ligação entre o vetor e inserto realizamos a 

padronização da curva padrão da PCR em tempo real para a quantificação da carga 

viral. 
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Figura 2 – Gel de agarose a 2% dos produtos amplificados (159pb) por PCR. 

Eletroforese em gel de agarose 2% corado com SYBR® Safe DNA Gel stain. (1) 

Marcador de peso molecular de 100pb (Fermentas life sciences); (2) Controle 

positivo; (3) Branco da reação: água mili-Q autoclavada; (4-12) Amostras de 

diferentes clones obtidos na clonagem.  

 

4.8 Padronização da curva padrão da PCR em tempo real 

 

Para a determinação da carga viral do CMV nas amostras dos pacientes, uma 

curva padrão com quantidades pré-estabelecidas de cópias de DNA plasmidial 

contendo parte do gene major immediate early do CMV foi elaborada. A curva foi 

padronizada a partir de sete pontos, com diluições seriadas de 3,96 x 107 a 3,96 x 

101 cópias/µL em duplicata. A correlação encontrada foi de 0,998, inclinação da reta 

(slope) -3,35 e eficiência de 99,05% (Figura 3). A temperatura de “melting” (Tm) de 

cada diluição do produto específico amplificado foi de 82,6ºC (Figura 4).  
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Figura 3 - Curva padrão da PCR em tempo real para quantificação da carga viral do 

CMV. A curva padrão foi construída a partir da amplificação de sete diluições 

seriadas do clone plasmidial (3,96 x 107 a 3,96 x 101 cópias de DNA plasmidial). O 

início da amplificação foi no CT de 12. A correlação encontrada foi de 0,998, 

inclinação da reta (slope) -3,35 e eficiência de 99,05%. 
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Figura 4 - Análise da curva de dissociação para determinação da especificidade da 

reação de amplificação pela PCR em Tempo Real. A curva de dissociação obtida de 

cada diluição (3,96 x 107 a 3,96 x 101 cópias/µL) do clone de DNA plasmidial. A 

temperatura de “melting” (Tm) de cada diluição do produto específico do vírus foi de 

82,6ºC. 

 

4.9 Quantificação da carga viral do CMV por PCR em tempo real  

 

Após a padronização da curva padrão absoluta, foi possível realizar a 

quantificação das amostras de soro que apresentaram positividade para o CMV. No 

total foram quantificadas 181 amostras, pertencentes a 98 pacientes que 

apresentaram infecção ativa por CMV pela nested-PCR.  

Em relação ao monitoramento da infecção ativa por CMV na 2ª, 4ª, 8ª, 12ª e 

24ª semanas pós-transplante, observou-se uma mediana da carga viral de 4017 

cópias/mL na 2ª semana, 4610 cópias/mL na 4ª semana, 5700 cópias/mL na 8ª 

semana, 5027 cópias/mL na 12ª semana e 3529 cópias/mL na 24ª semana após o 

transplante renal (Figura 5).            
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Figura 5 - Quantificação da carga viral do CMV em amostras de soro dos receptores 

de transplante renal com infecção ativa por CMV.  

 

4.10 Determinação do ponto de corte da carga viral indicativo de infecção 

sintomática por CMV 

 

A determinação do ponto de corte (cutoff) associado a sinais e sintomas 

sugestivos de infecção por CMV baseou-se na construção da curva ROC a partir da 

quantificação pela PCR em tempo real, de 181 amostras de soro de receptores de 

transplante renal que apresentaram detecção do CMV na nested-PCR.  

Após a realização desta análise, o ponto de corte definido para indicar o 

desenvolvimento de sinais e sintomas associados a infecção por CMV foi >4600 

cópias/mL com sensibilidade de 67,2% (IC 95%= 56,56% - 76,37%) e especificidade 

de 70,73% (95%IC= 59,65% - 80,26%) (Figura 6).  
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Figura 6 - Curva ROC de sensibilidade versus especificidade para determinar o 

cutoff da carga viral indicativa de infecção ativa por CMV com sinais e sintomas 

clínicos. 

 

Considerando-se o cutoff de >4600 cópias/mL, os resultados da quantificação 

da PCR em tempo real foram analisados e observou-se que 35,9% das amostras 

(65/181) quantificadas, pertencentes a 45 (45,9%; 45/98) receptores submetidos a 

transplante renal, com carga viral variando entre 4590 cópias/mL a 2.322.393 

cópias/mL, estavam associadas a sinais e sintomas sugestivos de infecção ativa por 

CMV.  
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5 DISCUSSÃO 

 

 O CMV é o agente infeccioso mais importante que acomete os pacientes após 

o transplante de órgão sólido (RAMANAN e RAZONABLE, 2013). Desse modo, a 

imunossupressão intensa pode desencadear mudanças no comportamento de 

agentes infecciosos, como, o CMV, sendo importante o desenvolvimento de medidas 

preventivas, como o rastreio sorológico no pré-transplante e o seguimento viral pós-

transplante, para limitar o impacto clínico deste vírus (DENGLER et al., 2000).   

O status sorológico do doador/receptor é considerado um fator de risco para o 

desenvolvimento de complicações clínicas associadas ao CMV após o transplante. 

Definido no pré-transplante pela identificação dos anticorpos IgG e IgM específicos 

para o CMV, o status sorológico é uma importante ferramenta para determinar o 

risco de reativação do CMV no pós-transplante (HUMAR e SNYDEMAN, 2009; 

ROMAN et al., 2014). Neste estudo, a soroprevalência de anticorpos IgG anti-CMV 

dos receptores no pré-transplante foi de 90,3%, semelhante a um trabalho realizado 

com receptores de transplante renal em que observou-se uma soroprevalência de 

IgG anti-CMV de 98,5% (HASANNIA et al., 2016). Assim como, Souza et al. (2010) 

que relataram uma soroprevalência de anticorpos IgG anti-CMV em doadores de 

sangue de 96,4%. A baixa porcentagem de anticorpos IgG e IgM negativos anti-CMV 

apresentados tanto pelos receptores (16/165; 9,7%), quanto pelos doadores (10/105; 

9,5%) provavelmente indica que a grande maioria das infecções ocorreram durante 

a juventude (SANTOS e ROMANOS, 2008).  

 A monitorização viral de rotina durante os três primeiros meses pós-

transplante tem um impacto clínico positivo sobre a detecção precoce da replicação 

do CMV permitindo o tratamento oportuno para reduzir a morbidade associada à 

infecção causada por este vírus. A incidência de infecção por CMV pode variar de 

acordo com o status sorológico, bem como a imunossupressão empregada e os 

métodos utilizados para detecção viral (CORDERO et al., 2012). Em receptores de 

transplante renal a incidência de infecção ativa por CMV é estimada em 60%, sendo 

que apenas 20% dos pacientes irão desenvolver doença sintomática (SAGEDAL et 

al., 2000).  

Um estudo retrospectivo com pacientes transplantados renais realizado na 

Austrália e Nova Zelândia relatou uma incidência de 38% de infecção causada pelo 

CMV (SEALE e DWYER, 2008). Outro estudo desenvolvido com 125 pacientes 



44 

 

transplantados renais relatou uma incidência de infecção de 42,4% durante o 

primeiro ano pós-transplante (MENDOZA e COQUIA, 2003). Lautenschlager et al. 

(2013) encontraram uma incidência de 60% dos pacientes com infecção por CMV 

em transplantados de fígado. Trabalhos anteriores relataram uma incidência de 

infecção ativa por CMV entre 10% e 70% em diversos centros de transplante renal 

(DE KEYZER et al., 2011; GIAKOUSTIDIS et al., 2012). No presente estudo a 

infecção ativa por CMV foi detectada em 59,4% (98/165) dos receptores de 

transplante renal. Este resultado observado sustenta a relevância do CMV como 

fator de risco para o desenvolvimento de complicações infecciosas após o 

transplante de órgãos sólidos. 

Um estudo relatou o período de maior risco de infecção por CMV entre a 1ª e 

24ª semana, com um pico entre a 8ª e 12ª semana após o transplante renal (DAVILA 

e ABETE, 2008). Cordero et al. (2012) relataram uma incidência de infecção por 

CMV de 55% durante as primeiras 12 semanas, 16% entre 12 e 24 semanas, e 14% 

entre 24 e 48 semanas após o transplante. No nosso estudo observou-se uma maior 

detecção do CMV durante as primeiras 12 semanas (95,9%) após o transplante. O 

elevado nível de imunossupressão proporcionado pela terapia imunossupressora 

utilizada para prevenir a rejeição ao órgão transplantado pode ser responsável por 

este período de maior incidência de infecção por CMV. 

O perfil sorológico D+/R- é um dos principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de infecção primária, com frequente evolução para doença (DE 

KEYZER et al., 2011; RAMANAN e RAZONABLE, 2013). No presente estudo 14 

receptores apresentaram o perfil sorológico D+/R-, destes 9 (64,3%) apresentaram 

positividade, os quais 7 (77,8%) mostraram positividade associada à sinais e 

sintomas sugestivos de CMV, caracterizando-se como infecção primária sintomática. 

Além disso, os perfis D+/R+ (81/98; 82,6%) e D-/R+ (7/98; 7,2%), que apresentaram 

detecção do DNA viral, podem estar associados à reativação da infecção por CMV, 

pois em situações de elevada imunossupressão, receptores soropositivos podem 

desenvolver infecção recorrente por reativação do vírus latente ou por reinfecção 

com uma nova linhagem viral (HIBBERD e SNYDMAN, 1995).  

 Um risco elevado de adquirir a infecção por CMV está associado à utilização 

de agentes antilinfocitários, tais como timoglobulina, uma vez que estes podem 

promover a reativação do vírus latente. Neste estudo, quanto ao uso de 

timoglobulina, ao comparar os pacientes que apresentaram infecção ativa por CMV 
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com aqueles que não apresentaram observou-se uma diferença significativa na 

detecção da infecção. Assim, os receptores que fizeram terapia de indução com 

timoglobulina apresentaram mais infecção ativa por CMV do que os pacientes que 

não utilizaram.  

Dados clínicos sugerem que o uso de everolimo está associado a uma menor 

incidência de infecção por CMV independente da realização de profilaxia antiviral 

para o CMV (BRENNAN et al., 2011). No entanto, neste estudo, entre os 30 

receptores de transplante renal que utilizaram everolimo, 26 (86,7%) apresentaram 

infecção ativa por CMV. Assim, maior incidência de infecção por CMV foi observada 

nos pacientes que fizeram uso de everolimo em comparação com aqueles que não 

utilizaram. 

A infecção pelo CMV está associada ao aumento da predisposição de 

rejeição aguda e crônica ao aloenxerto, e a redução da sobrevida do paciente e do 

órgão transplantado (BRENNAN, 2001). Um estudo demonstrou que 45% dos 

receptores com infecção por CMV apresentaram sinais de rejeição aguda, enquanto 

que os pacientes sem infecção a ocorrência foi de 10,6% (POUTEIL-NOBLE et al., 

1993). No presente estudo, não foi observada a correlação entre a detecção do DNA 

viral com rejeição aguda ao órgão transplantado. Os demais fatores avaliados 

também não influenciaram a incidência de infecção ativa por CMV nos pacientes 

estudados, como etnia, gênero, tipo de doador e profilaxia antiviral. 

 O CMV pode causar infecção assintomática ou com a presença de sinais e 

sintomas, podendo até evoluir para infecção órgão invasiva (DE KEYZER et al., 

2011). Trabalhos anteriores relataram uma incidência de infecção por CMV 

sintomática de 11% a 72% durante os 100 primeiros dias após o transplante 

(LINARES et al., 2011; MILLER et al., 2005). Trabalho realizado com transplantados 

renais descreveu febre (52%) como sintoma mais frequente relacionado à infecção 

por CMV (CORDERO et al., 2012). Outros autores observaram que os sinais e 

sintomas mais comuns associados ao CMV foram febre e anormalidades 

hematológicas (JUNG et al., 2010). Cordero et al. (2012) relataram febre como 

principal apresentação clínica associada à infecção ativa por CMV, seguida, por mal-

estar, leucopenia e diarreia.  

 No presente estudo, dos 98 receptores que apresentaram infecção ativa, em 

64 (65,3%) foi evidenciado sinais e sintomas associados à infecção ativa por CMV, 

em que o distúrbio gastrointestinal (56,3%) foi o sintoma mais comum, seguido por 
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trombocitopenia (29,7%), febre (21,9%), leucopenia (15,6%), disúria (14%), 

alterações cutâneas (10,9%), mialgia (6,3%), artralgia (3,1%), neutropenia (3,1%), 

astenia (1,6%), cólica renal (1,6%) e pancreatite (1,6%). Vale ressaltar que outros 

fatores, a exemplo a terapia imunossupressora, podem ter contribuído para o 

aparecimento desses sinais e sintomas associado à infecção ativa por CMV. 

 A utilização da PCR em tempo real para monitorar a infecção ativa por CMV e 

determinar o início da terapia antiviral é recomendado por diversos autores para o 

manejo do paciente transplantado (KOTTON et al., 2013). No entanto, o ponto de 

corte associado ao risco de infecção sintomática ou sugestivo para o início do 

surgimento de sinais e sintomas associados ao CMV ainda não foi estabelecido, 

fazendo com que cada centro de transplante estabeleça e utilize o seu próprio ponto 

de corte (JUNG et al., 2010). 

Estudo realizado com receptores de transplante de órgãos sólidos foi 

estabelecido que carga viral de 2600 cópias/mL detectada no plasma pode ser 

considerada como ponto de corte apropriado para iniciar a terapia preventiva em 

receptores de órgãos sólidos. Para validar o valor deste cutoff foi realizada uma 

curva ROC e obtiveram especificidade e sensibilidade, respectivamente, 91,8 % e 

75,0% (MARTÍN-GANDUL et al., 2013). Hadaya et al. (2003) realizaram um estudo 

com receptores de transplante de órgãos sólidos de alto e baixo risco para infecção 

ativa por CMV e sugeriram que um cutoff >5000 cópias/mL estavam relacionadas a 

um maior risco de desenvolver doença por CMV, sugerindo que geralmente cargas 

virais elevadas estão relacionadas a sintomas sugestivos de infecção por CMV. 

A partir da construção da curva padrão especifica para o CMV foi possível 

realizar a quantificação da carga viral do CMV de 181 amostras de soro pela PCR 

em tempo real, possibilitando utilizar as quantificações realizadas para estabelecer 

um valor de corte da carga viral do CMV com correlação entre a viremia e os sinais e 

sintomas clínicos sugestivos de infecção ativa por CMV. No nosso estudo, 

observamos que o ponto de corte mais apropriado para o surgimento de sinais e 

sintomas em receptores de transplante renal com infecção por CMV foi de >4600 

cópias/mL com sensibilidade de 67,2% e especificidade de 70,7%. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 No monitoramento da infecção ativa pelo CMV, 59,4% receptores de 

transplante renal apresentaram infecção ativa por CMV, com maior frequência de 

positividade até a 12ª semana pós-transplante. 

 Ao comparar os pacientes que apresentaram infecção ativa por CMV com 

aqueles que não apresentaram observou-se que os receptores que fizeram uso de 

everolimo tiveram maior porcentagem de infecção por CMV, assim como, os que 

utilizaram timoglobulina. 

 Para a padronização da quantificação das amostras foi construída uma curva 

padrão com êxito (correlação de 0,998, inclinação da reta -3,35 e eficiência de 

99,05%) demonstrado que a mesma pode ser utilizada para o monitoramento da 

infecção por CMV e o valor de corte sugestivo de infecção sintomática foi de 4600 

cópias/mL. 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO HUOL/UFRN 

 

 

 
 



57 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

ANEXO B – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO HUOL/UFRN 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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