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herpes simples tipo 1 e herpesvírus humano tipo 6 em pacientes imunocomprometidos do Rio de Janeiro. 
 

RESUMO 

TESE DE DOUTORADO 

Amanda Perse da Silva 

A família Herpesviridae abriga um grande número de vírus que infectam animais e o 

homem. Nove herpesvirus foram identificados que possuem o homem como hospedeiro 

primário e descritos através da análise filogenética foram classificados em três 

subfamília: Alfaherpesvirinae, Betaherpesvirinae e Gamaherpesvirinae. A família 

Herpesviridae agrupa vírus de genoma DNA e que estão associados a infecções latentes 

e a manifestações clínicas recorrentes. As infecções por herpesvírus podem se 

manifestar de forma assintomática ou sintomática, podendo causar diferentes síndromes 

clínicas. Estes vírus normalmente são benigno, sendo o aparecimento de lesões nas 

mucosas a forma mais comum da doença, podendo causar doenças neurológicas severas 

principalmente em pacientes imunocomprometidos. A incidência e severidade podem 

ser exacerbadas entre indivíduos imunocomprometidos. A presente tese é composta por 

três manuscritos, sendo dois trabalhos publicados e um submetido. Estes estudos se 

propuseram a padronizar métodos de silenciamento gênico, otimizar e comparar 

métodos para o diagnóstico e realizar a caracterização genotípica do herpes simples tipo 

1 (HSV-1) e herpesvírus humano tipo 6 (HHV-6). Os estudos foram realizados em 

paciente imunocomprometidos do estado do Rio de Janeiro. No primeiro artigo “RNA 

interference inhibits herpes simplex vírus type 1 isolated from saliva samples and 

mucocutaneos lesions”, foi possível realizar a comparação da sensibilidade para 

detecção do HSV-1 por isolamento viral e pela metodologia da reação de PCR em 

tempo real em amostras de lesão, saliva e cultura celular . Além disso, neste estudo foi 

possível obter-se a inibição de mais 99% da replicação viral do HSV-1 in vitro 

utilizando a técnica de RNA de interferência. No segundo estudo “Genotypic 

characterization of herpes simplex vírus type 1 isolates in immucompromised patients 

from Rio de Janeiro, Brazil” realizamos a primeira caracterização genotípica do HSV-1 

no Rio de Janeiro. Os resultados demonstraram a existência de um único genótipo viral 

circulando nas amostras de pacientes imunocomprometidos.  Além disso, as amostras 

brasileiras apresentam um alto grau de identidade estamos agrupadas no mesmo clado. 

No terceiro artigo “Acute liver failure in an immunocompetent patient”, foi possível a 

detecção do HHV-6B no soro e no fígado de paciente com hepatite fulminante. Neste 

estudo, foi possível mostrar a contribuição do HHV-6B na hepatite aguda fulminante 

sem etiologia definida.  Esses estudos contribuem para o conhecimento das 

características clínicas e genéticas do HSV-1 e do HHV-6 circulantes em pacientes 

imunocomprometidos do Rio de Janeiro, Brasil. 
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Herpesvírus Humano Tipo 6 (HHV-6) em pacientes imunocomprometidos do Rio de Janeiro. 

ABSTRACT 

DOCTORAL THESIS 

Amanda Perse da Silva 

The Herpesviridae family has a large number of virus widespread in animals and 

human. Nine herpesvirus are identified that have humans as their primary host and 

described by phylogenetic analysis were classified into three subfamily: 

Alfaherpesvirinae, Betaherpesvirinae and Gammaherpesvirinae. The family 

Herpesviridae is family of DNA virus and that are associated with latent infections and 

recurrent clinical manifestations. Herpesvirus infections can manifest themselves in 

asymptomatic or symptomatic form, may cause different clinical syndromes. These 

viruses are usually benign and the appearance of mucosal lesions are more common, but 

severe neurological diseases can occurred especially in immunocompromised patients. 

The incidence and severity may be exacerbated among immunocompromised 

individuals. This thesis consists of three manuscripts, two published papers and 

submitted. These studies set out to standardize methods of gene silencing, optimize and 

compare methods for the diagnosis and the genotypic characterization of herpes simplex 

type 1 (HSV-1) and human herpesvirus type 6 (HHV-6). The studies were conducted in 

immunocompromised patient Rio de Janeiro. In the first article "RNA interference 

inhibits herpes simplex virus type 1 isolated from saliva samples and mucocutaneous 

lesions", the comparison of sensitivity for detection of HSV-1 for viral isolation and 

PCR methodology in real time is possible for different types of samples. Furthermore, 

in this study it was possible to obtain the most 99% inhibition of viral replication of 

HSV-1 in vitro using RNA interference technique. In the second study "Genotypic 

characterization of herpes simplex virus type 1 isolates in immucompromised patients  

from Rio de Janeiro, Brazil" held the first genotypic characterization of HSV-1 in Rio 

de Janeiro. The results demonstrated the existence of a unique viral genotype circulating 

in the samples of immunocompromised patients. Furthermore, viruses of the isolates 

show a high degree of identity and form a single clade. In the third article "Acute liver 

failure in an immunocompetent patient," HHV-6B detection in serum and liver of 

patients with fulminant hepatitis was possible. In this study, we show the HHV-6B 

contribution to acute fulminant hepatitis of unknown etiology. These studies contribute 

to the knowledge of clinical and genetic HSV-1 and HHV-6 circulating in 

immunocompromised patients in Rio de Janeiro, Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Família Herpesviridae  

1.1.1 Histórico 

O primeiro herpervírus humano (HHV) descrito foi o vírus herpes simplex 

(simples) tipo 1 (HSV-1), ou herpesvírus humano tipo 1 (HHV-1), foi primeiramente 

documentado pelo médico grego Hipócrates de Cós (460/377 a.c.), que o denominou de 

herpes (derivado do grego herpein = rastejar, réptil), e descreveu lesões causadas pelo 

vírus, como vesículas e ulcerações. Todas estas manifestações caracterizavam a doença 

Herpes febrilis, que foi descrita mais tarde por Heródoto (484/425 a.c.) (Mcgeoch, 

Rixon e Davison, 2006). No entanto, somente no século XX, entre 1920 a 1960, foi 

demonstrado que os isolados virais infectavam uma imensa gama de hospedeiros, como 

ratos, camundongos, coelhos, cobaias e macacos (Miranda et al., 2002). Em 1968, 

Nahmias e Dowdle classificaram os herpesvírus no gênero simplex e, com base em 

diferenças imunológicas, epidemiológicas e clínicas, propuseram sua divisão em duas 

espécies, denominando-as de vírus herpes simplex tipo 1 e herpes simples tipo 2 (HSV-

1 e HSV-2, respectivamente). Em 1986, Salahuddin e colaboradores isolaram 

herpesvírus humano tipo 6 (HHV-6) em células mononucleares de sangue periférico em 

pacientes infectados com o vírus da imunodeficiência adquirida (VIH, do inglês HIV- 

Human Immunodeficieny Virus) e foi designado vírus linfotrópico B humano, devido a 

seu tropismo por células B (HBLV) (Vírus linfotrópico de células B) (Salahuddin et al., 

1986). Posteriormente, estudos de microscopia demonstraram que as partículas eram 

semelhantes a de membros descritos na família Herpesviridae e que na infecção aguda o 

maior alvo desses vírus eram as células T, justificando assim a classificação do mesmo 

como herpesvírus humano tipo 6 (Pellett, Black e Yamamoto, 1992; Ward, 2005). 

Segundo o ICVT (International Committee for Viruses Taxonomy) a classificação das 

espécies dos herpevírus é realizada pela sua distinção epidemiológica, biológica ou 

genômica independente da sua replicação (ICTV). 
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1.1.2 Subfamílias 

A família Herpesviridae é uma família de vírus com genoma constituído de 

DNA altamente disseminados entre os animais. Os herpesvírus evoluíram há 400 

milhões de anos (Weir, 1998; Mcgeoch, Dolan e Ralph, 2000). A taxa de substituição 

nucleotídica durante a divergência evolutiva dos herpes simples tipo 1 é herpes simples 

tipo 2 e estimada em 3 X 10 
-8

 por ano, sendo pelo menos 20 vezes  maior do que os 

genomas dos mamíferos (Dolan et al., 1998; Markine-Goriaynoff et al., 2003). 

Os membros da família Herpesviridae possuem algumas características 

biológicas importantes, tais como: uma larga gama de enzimas envolvidas no 

metabolismo do ácido nucleico, síntese do DNA, processamento de proteínas, produção 

de uma progênie viral, em geral acompanhada da destruição da célula infectada, e a 

geração de mecanismos de latência, com mecanismos de persistência viral no 

hospedeiro (Roizman, Knipe e Whitley, 2013). Os herpesvírus são definidos 

basicamente com base na estrutura do vírion. Um típico herpesvírus consiste em uma 

fita dupla de DNA (variando de 124-295 kb), com capsídeo icosaédrico contendo 

aproximadamente 161 capsômeros e um envelope contendo glicoproteínas virais 

(Roizman, Knipe e Whitley, 2013).  

Originalmente pertencentes a uma única família, com o estudo da 

disponibilidade de recombinações e a descoberta das sequências nucleotídicas, pode-se 

estabelecer uma nova taxonomia em nível de ordem conhecida como Herpesvirales 

(Davison et al., 2009). Nessa ordem são incluídas três famílias, a família 

Alloherpesviridae que inclui espécies que infectam peixes e anfíbios, a família 

Malacoherpesviridae que inclui espécies que infectam bivalves e a família 

Herpesviridae que inclui espécies que infectam répteis, pássaros e mamíferos (Pellett e 

Roizman, 2013; Roizman, Knipe e Whitley, 2013).  

A família Herpesviridae pode ser subdividida em três subfamílias: 

Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae e Gamaherpesvirinae. No total são nove 

membros representados nessas subfamílias (Pellett e Roizman, 2013). 

A subfamília Alphaherpesvirinae tem como principais características um grande 

número de hospedeiros, a eficiente e rápida reprodução do ciclo celular e a capacidade 

de estabelecer infecção latente nos nervos sensoriais (Roizman e Whitley, 2001). Dentre 
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os membros da subfamília Alphaherpesvirinae estão o Herpes Simples Tipo 1 (HSV-1) 

e Tipo 2 (HSV-2) e vírus da Varicela Zoster (VZV).  

A subfamília Betaherpesvirinae tem como principais características serem 

citomegálicos (aumento das células infectadas), ter um ciclo replicativo longo, 

crescimento lento e infecções latentes nas glândulas secretórias e nos rins. Nessa 

subfamília encontramos o citomegalovírus (CMV), herpesvírus humano 6A, herpesvírus 

humano 6B e herpesvirus humano 7 (HHV6A, HHV6B, HHV7) (Davison, 2010). 

A subfamília Gamaherpesvirinae tem como principais características causar 

infecções latentes nas células linfóides, podendo causar latência somente em alguns 

tipos celulares epitelióides ou fibroblásticos.  Nessa subfamília encontramos o vírus 

Epstein-Barr (EBV) e o herpesvírus humano tipo 8 (HHV-8) ou vírus do Sarcoma de 

Kaposi (KSHV) (Gilbert, Bestman-Smith e Boivin, 2002) .  

A filogenia dos membros da família Herpesviridae está diretamente relacionada 

à relação com hospedeiro, suportada pelo grau de co-evolução entre vírus e hospedeiro 

(Mcgeoch et al., 1995). Apesar de possuírem um número considerável de genes 

intrínsecos aos três grupos, acredita-se que pelo fato dos membros da subfamília 

Alphaherpesvirinae incluírem viroses de pássaros e répteis, estes possuem linhagens 

mais diversas quando comparados aos membros da subfamília Betaherpesvirinae e 

Gamaherpesvirinae (Mcgeoch e Gatherer, 2005). 

Inúmeros mecanismos ocorreram no desenvolvimento e divergências da família 

Herpesviridae que explicam a alta complexidade entre os membros da família, tais 

como: acumulação de substituições nucleotídicas, pequenas deleções e inserções, erros 

da DNA polimerase, troca gradual de nucleotídeos com consequente mudança no 

código de leitura, entre outras mudanças que contribuem para caracterização genômica 

entre os diferentes herpesvírus (Mcgeoch, Rixon e Davison, 2006). 

A figura 1.1 mostra a relação filogenética existente entre os diferentes membros 

destas subfamílias. 
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Figura 1.1- Relação filogenética entre os membros da ordem Herpesvirales(Michel et 

al., 2010).
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Principais membros estudados da Familía Herpesviridae 

1.2  Vírus Herpes Simples Tipo 1 e Herpes Simples Tipo 2 (HSV-1 \ HSV-2) 

1.2.1 Morfologia e Genoma dos HSVs 

O HSV (HSV-1HSV-2) é um vírus envelopado, contendo no seu envelope 

lipídico glicoproteínas virais (Figura 1.2).  A função de algumas dessas glicoproteínas 

está descrita no quadro 1.1. O capsídeo icosaédrico que consiste de 162 capsômeros, 

mede cerca de 100 nm (Kimberlin, 2003). O nucleocapsídeo é circundado por um 

tegumento proteico, que é composto pelas proteínas VHS e α-TIF, e principalmente pela 

proteína ICP5 (Mettenleiter, 2004). 

O genoma do HSV (HSV-1 e HSV-2) é formado por uma molécula de DNA 

dupla fita, linear, com cerca de 150 kb e 155 kb (HSV-1 e HSV-2, respectivamente) 

(Figura 1.3). O genoma é constituído por dois componentes que são formados por 

sequências únicas (U) covalentemente ligadas chamadas L (Long) e S (Short). Estas 

sequências são denominadas UL e US e estão relacionadas ao tamanho do fragmento 

genômico (Sheldrick e Berthelot, 1975; Wadsworth, Jacob e Roizman, 1975). No 

genoma viral existem sequências para codificação de cerca de 70 proteínas. Durante a 

infecção ocorre a circularização do DNA viral no núcleo da célula hospedeira (Whitley, 

1996; Roizman e Sears, 1996). Uma característica interessante do genoma dos HHVs é 

o arranjo das sequências. 

 

Figura 1.2: Esquema representativo da estrutura do HSV (Canavan T e Chrenek A, 

2007)  
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Quadro 1.1 : Glicoproteínas do HSV´s (adaptado de Wigg et al, 2008) 

GLICOPROTEÍNAS   FUNÇÕES 

 

gB Interação com GAGs, adsorção e Fusão; formação de sincício 

gC Interação com GAGs (glicosaminoglicanos) 

gD Adsorção em receptores diferentes dos GAGs, espalhamento 

célula-célula; não forma sincício 

gE Receptor para Fc de Imunoglobulinas 

gG                       É maior no HSV-2, usada em testes sorológicos de ELISA, para 

diferenciar a infecção de HSV-1 e HSV-2. 

gI Forma complexo com gE; envolvido com o espalhamento pelas 

junções intercelulares 

gH Forma complexo com gL; está envolvido na fusão do envelope 

viral com a membrana plasmática 

gL Forma complexo com gH e provavelmente regula a atividade de 

fusão de gH. 
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Figura 1.3: Genoma do HSV. Disponível em  http://bioinformatica.uab.es (Acesso em 

30 de dezembro de 2014). 

1.2.2 Replicação Viral 

 

A replicação viral se inicia com a ligação do vírus aos receptores celulares. A 

primeira etapa da infecção viral inicia-se no momento em que ocorre a adsorção do 

HSV na célula hospedeira. As cadeias de glicosaminoglicanas (GAGs) na superfície 

celular interagem com as glicoproteínas virais B e C do envelope do HSV-1  Nesta 

etapa, ocorre a interação das glicoproteínas virais gC e gB com proteoglicanos celulares, 

principalmente com moléculas de heparan sulfato. O próximo passo é a interação da 

glicoproteína gD com os receptores e a  fusão entre o envelope e a membrana celular 

pelo o heterodímero gHgL e gB. Após este processo, a glicoproteína gD pode interagir 

com três tipos distintos de receptores secundários responsáveis pela entrada do vírus na 

célula hospedeira: o mediador da entrada de herpesvírus (HVEM – Mediador de entrada 

dos Herpesvírus) que é uma membro da extensa família do fator de necrose tumoral 

(TNF) expresso em diferentes tipos de células e tecidos, incluindo células T e B; os 

http://bioinformatica.uab.es/
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receptores da família da Nectina -1 e Nectina -2, isoformas dos receptores da Nectina 

capazes de permitir a entrada do HSV-1 e um isoforma modificada da molécula de 

heparan sulfato em sítios específicos pela ação da enzima 3-O – sulfotransferase 

heparan sulfato (3-OS HS) (Spear, Eisenberg e Cohen, 2000; Spear e Longnecker, 2003; 

Spear, 2004; Spear et al., 2006; Campadelli-Fiume et al., 2012) (Figura 1.4). O 

nucleocapsídeo desenvelopado segue para o núcleo da célula, sendo que proteínas do 

tegumento parecem estar associadas com o capsídeo. O nucleocapsídeo alcança os poros 

do núcleo sendo o DNA viral carregado para o nucleoplasma (Garner, 2003). A proteína 

do tegumento denominada VHS (virus host shutoff) permanece no citoplasma e interage 

com uma proteína celular para degradar o RNAm celular logo após a entrada do vírus 

na célula. A proteína do tegumento α-TIF (VP16) é liberada junto com o DNA viral 

regulando a expressão dos genes α (Whitley e Roizman, 2001). O gene UL36 codifica 

uma proteína do tegumento (VP1-2) que está estritamente ligada ao tegumento. Alguns 

estudos têm demonstrado que a proteína UL36 é requerida no processo de clivagem 

permitindo assim a liberação do DNA viral (Jovasevic, Liang e Roizman, 2008). 
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Figura 1.4: Entrada do HSV na célula hospedeira. gC-Glicoproteína C; gD-

Glicoproteína D; gB- Glicoproteína B; HVEM- Mediador da entrada de  herpesvírus; 

TNF- Fator de necrose tumoral; NGF- Fator de crescimento do nervo; α-TIF-Fator 

indutor de transcrição de proteínas de fase α (Adaptado de Wagner, 2003). 

O ciclo lítico dos HSVs envolve a expressão de três conjuntos de genes virais: 

imediatamente iniciais ou de fase α, iniciais ou de fase β e fase γ ou tardios (Hancock, 

Corcoran e Smiley, 2006). A primeira delas (fase α), que tem início no momento em 

que a proteína do tegumento viral α-TIF, associada aos fatores nucleares OCT-1 e HCF, 

se liga ao TATA Box no genoma viral, formando o complexo de pré-iniciação viral. 

Esta fase é responsável pela produção de genes necessários a produção da progênie viral 

(Pellett e Roizman, 2013; Roizman, Knipe e Whitley, 2013).  

Nesta fase são expressos seis genes: gene ICP0, ICP4, ICP22, ICP27, ICP47 e 

US1.5 (Roizman, Knipe e Whitley, 2013). Os genes ICP4 (Dixon e Schaffer, 1980; 
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Carrozza e Deluca, 1996) e ICP27 (Sacks et al., 1985; Mccarthy, Mcmahan e Schaffer, 

1989) são necessários para o crescimento do vírus em cultura de tecidos.  

A proteína ICP4, geralmente, reprime a expressão dos genes imediatamente 

iniciais (Roberts et al., 1988; Gu e Deluca, 1994; Carrozza e Deluca, 1996) e ativa a 

expressão dos genes E ou L através da interação com fatores da RNA polimerase II 

(Smith et al., 1993; Gu e Deluca, 1994). A proteína ICP27 contribui para diminuição de 

genes celulares através da inibição do processamento do RNAm (Sandri-Goldin e 

Mendoza, 1992; Lindberg e Kreivi, 2002). A proteína ICP47 impede o transporte de 

peptídeos antigênicos para o retículo endoplasmático (Hill et al., 1995), sendo crucial 

para a neurovirulência, uma vez que inibe a resposta da célula T do tipo CD8+. A ICP0 

atua como um transativador de diversos genes, estimulando a expressão de genes do 

HSV pertencentes a todas as três classes temporais (fases α, β e γ) durante a infecção 

lítica (Hancock, Corcoran e Smiley, 2006). A proteína ICP22  não é  essencial para a 

replicação do HSV-1 em cultura,  mas é necessária a expressão eficiente de genes de 

fase α, assim como um subconjunto de genes da fase γ (O ´Toole et al., 2003).  

Na fase β ou fase inicial são produzidas enzimas e proteínas envolvidas na 

replicação e na síntese do DNA. Destacam-se a timidina quinase viral (TK) e a DNA 

polimerase viral (UL30) (Gong et al., 2002)  (Roizman, Knipe e Whitley, 2013).  A fase 

γ, ou tardia, se caracteriza pela produção de proteínas estruturais do vírion, como as 

presentes no tegumento e no envelope, assim com a montagem da partícula viral 

(Roizman, 1996; Roizman e Sears, 1996; Whitley, 1996; Boehmer e Lehman, 1997). 

Após a montagem das partículas no núcleo da célula hospedeira, estas são envelopadas, 

sendo esta etapa bastante complexa e controversa, tendo pelo menos três caminhos. A 

posterior fusão do envelope viral com a membrana nuclear externa possibilita que as 

partículas virais sejam liberadas do núcleo da célula hospedeira, gerando um acúmulo 

de capsídeos sem envelope no citoplasma. O capsídeo é re-envelopado por vesículas 

derivadas do complexo de Golgi. Esta última etapa pode ser mediada por interações 

entre proteínas do tegumento viral e porções citoplasmáticas de glicoproteínas virais, as 

quais já estariam inseridas nas vesículas derivadas do complexo de Golgi (Melancon, 

Foster e Kousoulas, 2004). Em um segundo modelo, o nucleocapsídeo é envelopado na 

membrana nuclear interna (Epstein, 1962) e o terceiro modelo o envelopamento 

ocorreria através da formação de uma poro nuclear (Leuzinger et al., 2005) (figura 1.5). 
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Figura 1.5 - Replicação viral. Fase α, Fase β e Fase  (Figura adaptada de Roizman, 

1996). 

1.2.3 Latência 

 

A habilidade de latência dos HSVs é um importante aspecto biológico para 

manutenção e disponibilidade do vírus no hospedeiro (Roizman, Knipe e Whitley, 

2013). Após a infecção e replicação ativa nas mucosas o vírus é conduzido por 

transporte axonal retrógrado para os corpos das células nervosas, resultando muito 

frequentemente em uma infecção latente nestes neurônios (Quinn, Dalziel e Nash, 

2000).  

Em geral, nesta infecção ocorre uma abundante expressão de genes virais que 

não são requeridos na infecção ativa, mas são produzidos na fase de latência conhecidos 

como transcritos associados a latência (LAT´s). Postula-se que estes transcritos  

desempenham vários papéis na latência e esta fase é também a fonte de miRNAs que 

podem também modular a infecção (Garber, Schaffer e Knipe, 1997; Umbach et al., 

2008; Ma et al., 2014). A latência do HSV ocorre tipicamente nos gânglios trigêmeos e 

dorsais, e a reativação da infecção ocorre geralmente por diversos estímulos como 

estresse e imunossupressão, resultando novamente na reativação do vírus latente (Perng 

e Jones, 2010). Estes vírus, então, retornam pelos axônios, produzindo um novo ciclo de 
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infecção produtiva no sítio da infecção inicial ou próximo deste sítio, podendo resultar 

no reaparecimento da doença (Quinn, Dalziel e Nash, 2000; Kimberlin, 2003; 

Kimberlin e Whitley, 2005). Durante o período de latência o HSV associa-se a histonas, 

formando um DNA epissomal. Durante o período de latência, somente genes LATs são 

produzidos de forma abundante e também miRNAs que auxiliam a manter a fase de 

latência (Tang et al., 2011). Além disso, a latência ocorre principalmente no sistema 

nervoso onde há uma maior expressão do fator nuclear OCT-2 em relação à isoforma 

OCT-1, que é expressa principalmente em outros tecidos. Na maioria dos tecidos a 

proteína do tegumento viral α-TIF interage preferencialmente com a proteína OCT-1. 

Esta ligação é estabilizada pelo fator HCF proporcionando a formação do complexo de 

pré-iniciação junto ao TATA Box do genoma do HSV, iniciando a transcrição de genes 

de fase alfa, com consequente infecção produtiva (Preston, 2000) (Figura 1.6).  

A reativação da latência ocorre quando os níveis transcricionais dos genes LAT  

diminuem, e os principais genes de fase lítica aumentam (Kosz-Vnenchak et al., 1993; 

Du, Zhou e Roizman, 2011). Na fase de latência, os genes LAT são produzidos em 

abundância, porém a infecção lítica do HSV-1 pode ser reativada em qualquer momento 

dependendo de diversos fatores do hospedeiro, muitas vezes esta reativação inicial não é 

visível ocorrendo a mesma de forma assintomática ou conduzindo lesões aparentes no 

hospedeiro (Bloom, Giordani e Kwiatkowski, 2010; Proença et al., 2011; Roizman, 

2011) 
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Figura 1.6: Latência e reativação do HSV-1 (Adaptado de Wagner, 2003). 

 

1.2.4 Epidemiologia  

O HSV-1 é um vírus prevalente em humanos em todo o mundo, e a infecção 

causada por esse agente ocorre mais frequentemente em crianças e adolescente 

(Schubert et al., 2014). O HSV-1 está geralmente associado a exposição oral direta, mas 

diversos estudos têm demonstrado a infecção genital por este (Löwhagen, Tunbäck e 

Bergström, 2002; Mertz, Rosenthal e Stanberry, 2003). O HSV-2 é mais prevalente em 

adultos e adolescentes sexualmente ativos (Schomogyi, Wald e Corey, 1998; Xu et al., 

2006). Em muitas regiões geográficas a prevalência da infecção por HSV-1 é maior que 

a prevalência da infecção por HSV-2 (Chayavichitsilp et al., 2009). 

Muitos adultos são infectados com HSV, mas o sorotipo, gravidade, sintomas e 

modo de transmissão variam com a idade. Crianças possuem a infecção primária 

orolabial por HSV por volta dos 5 anos de idade, com a taxa de infecção variando entre 

33% na população de baixo nível socioeconômico e 20% na população de elevado nível 

socioeconômico (Fatahzadeh e Schwartz, 2007). Globalmente, a prevalência do HSV-1 

aumenta consideravelmente com a idade variando entre 40% até os 15 anos de idade e 

60% a 90% a partir dos 21 anos (Smith e Robinson, 2002). O HSV-2 é uma das doenças 
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sexualmente transmissíveis mais comuns em todo o mundo com estimativas globais de 

536 milhões de pessoas infectadas (Looker, Garnett e Schmid, 2008). 

Com relação à epidemiologia molecular dos herpesvírus, a diversidade genética 

de cepas clínicas de HSV-1 e HSV-2 vem sendo caracterizadas nas últimas décadas 

(Norberg, 2010). Estudos têm demonstrado a presença de diferentes métodos de 

genotipagem para a caracterização dos genótipos de HSV-1, tais como a técnica de 

RFLP (polimorfismo do tamanho dos fragmentos de restrição) e o sequenciamento 

nucleotídico (Norberg, 2010). Estudo de Sakaoka e colaboradores em 1985, 

demonstraram a aplicação da técnica de RFPL em isolados clínicos de HSV-1 do Japão 

resultando na estabilidade de 8 subtipos designados de A-H, sendo três subtipos 

principais A, C e H, na maioria das amostras analisadas (Sakaoka et al., 1985). Diversos 

estudos utilizam frequentemente a técnica de RFPL para a investigação do genótipo de 

HSV-1 circulante, assim como a associação entre o genótipo circulante e infecções 

recorrentes (Umene e Kawana, 2000; Umene et al., 2007), ceratoconjuntivite herpética 

(Umene et al., 2003), eczema herpético (Umene et al., 1996), estudos epidemiológicos 

(Buchman et al., 1978; Haugen et al., 1993) e estudos da distribuição geográfica dos 

genótipos de  HSV-1 (Umene e Sakaoka, 1997).   

Estudos baseados na comparação e análise filogenética de diversas regiões 

genômicas do HSV-1 revelaram informações importantes sobre a relação evolutiva de 

diferentes cepas circulantes. Estudos com 105 isolados de HSV-1 sobre a variabilidade 

do gene US4 em amostras clínicas demonstraram a presença de duas principais 

variantes, das quais possuíam quatro isolados que apresentaram recombinações. Estudos 

anteriores sobre os genótipos circulantes do HSV-1 em amostras clínicas têm 

demonstrado a presença de três clados distintos denominados de genótipo A, genótipo B 

e genótipo C, baseados no sequenciamento dos genes US4, US7 e US8 que codificam as 

glicoproteínas gG, gI e gE, respectivamente (Bowden et al., 2004; Norberg et al., 2004; 

Norberg et al, 2006; Duan et al., 2008; Schmidt-Chanasit et al., 2009).  Estudos mais 

recentes realizados através do sequenciamento nucleotídico completo de cepas de HSV-

1 demonstraram a presença de clados separados por região geográfica (Kolb, Ané e 

Brandt, 2013 e Szpara et al, 2014) 

O HSV-2 é um dos alfaherpesvírus menos investigados com relação a 

variabilidade genética e evolutiva dos isolados clínicos (Norberg, 2010).  Alguns 
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poucos estudos baseados na técnica de RFLP têm demonstrado a divergência entre os  

isolados. Um dos primeiros estudos baseados na divergência entre os diferentes isolados 

clínicos baseados na técnica de RFLP demonstraram uma significativa separação 

geográfica entre amostras do Japão e da Suécia sugerindo uma significativa separação 

geográfica através das amostras que apresentaram diferentes sítios de clivagem para 

cada país (Sakaoka et al., 1987). Estudo mais recentes baseado no sequenciamento 

nucleotídico sobre a filogenia das cepas circulantes de HSV-2 em amostras clínicas da 

Europa demonstram a presença de dois clados denominados de A e B, baseados na 

análise dos genes US4 e UL7 que codificam para as glicoproteínas gG e gB do HSV-2 

(Schmidt-Chanasit et al., 2010) No mundo, poucos dados foram publicados sobre a 

epidemiologia molecular dos herpesvírus, e até o momento não existem dados sobre os 

genótipos circulantes no território Brasileiro. (Figura 1.7). 

 

Figura 1.7: Distribuição Mundial dos genótipos de Herpes Simples Tipo 1 (azul) e 

Herpes Simples Tipo 2 (vermelho) (Modificado de 

http://www.coladaweb.com/mapas/mapa-dos-continentes). Acesso em 08 de agosto de 

2014. 

 

 

http://www.coladaweb.com/mapas/mapa-dos-continentes
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1.2.5  Manifestações clínicas e patogênese 

 

A transmissão do HSV depende do contato do indivíduo soronegativo com o 

indivíduo positivo para HSV que esteja excretando o mesmo (Ministério da Saúde, 

2014). Em geral, a replicação primária ocorre nas mucosas, sendo a porta de entrada do 

vírus no hospedeiro resultando em uma infecção no gânglio sensorial onde o vírus é 

transportado para a raiz do gânglio dorsal (Bastian et al., 1972; Baringer e Swoveland, 

1973). A transmissão do HSV ocorre quando a mucosa ou pele com algum tipo de 

abrasão entra em contato direto com secreções que contenham o vírus, podendo causar 

lesões mucocutâneas, encefalite em pacientes imunocomprometidos e neonatos, e 

ceratoconjutivite (Corey e Spear, 1986; Whitley, 2002; Brady e Bernstein, 2004). A 

lesão orolabial recorrente causada pelo HSV-1 tem como sinais uma vermelhidão em 

torno dos lábios e pode ser precedida por “formigamento” ou queimação local (Whitley, 

2002).   

As manifestações clínicas da infecção do HSV-1 são variáveis e dependem do 

método de transmissão, idade e imunocompetência do hospedeiro. O HSV-1 infecta a 

mucosa oral e provoca a maioria das formas de herpes não genital, embora também 

possa infectar a mucosa genital em humanos. Muitos dos quadros infecciosos da 

infância e da adolescência erroneamente atribuídos a outros vírus e infecções 

bacterianas da orofaringe, são, na verdade, infecções herpéticas. Até 95% dos pacientes 

expostos primariamente ao HSV não apresentam sintomas clinicamente evidentes 

suficiente para plena caracterização do quadro da infecção (Lupi et al., 2000). O quadro 

clássico desta infecção é caracterizado por cefaléia, febre, mialgias e adinamia. Em 24 

horas surgem pápulas eritomatosas acompanhadas por dor, ardor e prurido (Lupi et 

al.,1995) (Figura 1.8). Os quadros de infecção grave ocorrem em pacientes 

imunodeprimidos, especialmente quando a carga viral é elevada, podendo apresentar 

manifestações mais graves e duradouras (Schirren et al., 1995). 

A maioria das infecções por HSV-2 são adquiridas de pessoas sem história 

clínica de herpes genital (Mertz, 2008). Assim, o risco de transmissão sexual não se 

correlaciona com o reconhecimento de sinais e sintomas de HSV-2 clínicos, mas muito 

provavelmente se correlaciona com a transmissão viral assintomática (Schiffer et al., 

2009). A maioria das lesões causadas por HSV-2 se desenvolve na mucosa genital 

(Figura 1.8). O HSV também é facilmente transmitido pela saliva, podendo ser estável 
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no hospedeiro por curtos períodos de tempo, permitindo a transmissão deste pelo 

contato direto com o vírus. O HSV também pode ser transmitido por meio de gotículas 

respiratórias ou através da exposição mucocutânea em indivíduos assintomáticos 

(Chayavichitsilp et al., 2009).  

 

Figura 1.8: Manifestações clínicas causadas por HSV-1 e HSV-2 (Pinheiro, 2015). 

1.2.6 Herpes em pacientes HIV positivos 

 

A infecção pelo HIV é caracterizada por uma ativação crônica do sistema imune 

e uma inflamação sistêmica que não é totalmente revertida com a introdução da terapia 

antiretroviral (TARV) (Dolan et al., 2005; Yi et al., 2013). Atualmente acredita-se que 

35 milhões de pessoas vivem com HIVAIDS em todo o mundo (OMS, 2013) e cerca de 

75% de pessoas infectadas com o HIV vivem com algum tipo de herpesvirose (Palella 

et al., 1998; Schwartz, 2004; Springer e Weinberg, 2004; Weiss, 2004; Leidner e 

Aboulafia, 2005). No Brasil, dados do departamento de DSTs, AIDS e Hepatites Virais 

mostraram aproximadamente 757 042 casos reportados de HIVAIDS de 1980 até 2014 

(AIDS-GOV, 2014). A detecção do HSV ocorre mais freqüentemente em pacientes 

infectados pelo HIV em comparação com indivíduos infectados apenas pelo HSV 

(Strick, Wald e Celum, 2006; Nagot et al., 2007; Baeten et al., 2008; Mayaud et al., 

2008; Van De Perre et al., 2008).  

O aumento da utilização de terapia antiviral aumenta a incidência de infecções 

oportunistas de doenças causadas por HHVs (Miralles et al., 1998; Clifford et al., 1999; 

Antinori et al., 2003). Estima-se que dois terços dos  indivíduos que tenham contraído o 

HIV em todo o mundo estão co-infectados com HSV-1/2, devido as vias semelhantes de 

infecção (Baeten et al., 2008; Chentoufi et al., 2012; Dervillez et al., 2012; Zhang et al., 

2012), sendo o HSV-2 uma das principais fontes de infecção para indivíduos HIV +. 
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Nesses indivíduos a co-infecção fica em torno de 52%-95% (Paz-Bailey et al., 2007; 

Romanowski et al., 2009). A infecção pelo HIV facilita a reativação do HSV-2 

(Rebbapragada et al., 2007), que por sua vez desencadeia aumento da ativação imune 

(Zhu et al., 2009). 

Ainda não se sabe se o uso da terapia antiviral para HIV altera a remeergência da 

habilidade de latência ou a habilidade de produzir manifestações clínica do HSV-1, 

porém, já se sabe que a infecção do HSV em pacientes co-infectados com HIV aumenta 

significativamente a gravidade da doença (Wood e Harrington, 2005; Bower, Palmieri e 

Dhillon, 2006).  

1.2.7 Diagnóstico 

 

Diferentes métodos diagnóstico, atualmente estão disponíveis para identificar a 

infecção pelo HSVs, variando de métodos mais modernos a métodos tradicionais. O 

método clínico atualmente utilizado é o reconhecimento das vesículas características 

destas viroses. As vesículas são agrupadas, eritematosas, apresentando pápulas 

crostosas e placas em 1 a 3 dias. O método mais tradicional utilizado para diagnóstico a 

do HSV ou VZV é o isolamento viral, porém o isolamento viral requer que o material 

seja coletado a fresco, com o vírus ainda viável (Storch, 2001). O maior problema desta 

técnica é principalmente o longo tempo para a detecção do vírus, com resultados 

variando entre 7 a 15 dias (Kimberlin, 2004).  

O advento dos testes sorológicos HSV tipo específicos facilitou a identificação 

do HSV. Os testes sorológicos inicialmente disponíveis eram baseados em preparações 

de antígeno bruto, não sendo confiáveis como uma ferramenta de diagnóstico para 

identificação da infecção com o HSV-1 ou HSV-2 (Ashley et al., 1991). Apesar do alto 

grau de reatividade sorológica cruzada entre o HSV-1 e o HSV-2, uma glicoproteína do 

envelope (g), gG, foi identificada como antigenicamente distinta entre as duas viroses 

(Dolan et al., 1998). Os teste sorológicos gG tipo específicos, portanto, podem 

diferenciar com precisão infecções por HSV-1 (gG1) ou HSV-2 (gG2) e são cada vez 

mais utilizados em pesquisas para identificar  infecções por esses vírus (Leyland et al., 

2009). Testes sorológicos incluindo imunofluorescência, imunoblotting e testes 

imunoenzimáticos (ELISA, do inglês, enzyme linked imunosorbent assay) vêm sendo 
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bastante utilizados para a realização do diagnóstico do HSV-1.  Estes testes podem 

detectar anticorpos anti-HSV-1 e anti-HSV-2 (Wald e Ashley-Morrow, 2002).  

O teste western blotting gG é considerado excelente para a detecção do HSV e 

pode discriminar as infecções entre o HSV-1 e  o HSV-2, mas este método é demorado 

e caro, podendo ser de difícil interpretação (Corey et al., 2004). Outro teste gG menos 

demorado  e que pode discriminar entre as infecções por HSV-1 e o HSV-2 incluem 

testes de  ELISA. No entanto, estes ensaios são menos sensíveis do que o western 

blotting. Apesar disso, os teste de ELISA tipo - específico são altamente precisos para a 

diagnóstico sorológico principalmente da infecção pelo HSV-2 em populações onde a 

prevalência da doença é alta (Mark et al., 2007). Estudos recentes têm demostrado a 

importância desses testes, principalmente relacionados a programas de prevenção a 

grupos de riscos, tais como: homossexuais e profissionais do sexo (Da Silva et al., 

2014). Entretanto, técnicas moleculares, como a reação em cadeia da polimerase (PCR), 

estão sendo cada vez mais utilizadas e vêm sendo capazes de detectar pequenas 

quantidades de genoma viral (Schmutzhard et al., 2004). Através da reação de PCR é 

possível a detecção do DNA do HSV em diferentes amostras clínicas, tais como: lesão 

orolabial e genital, fluido cérebro espinhal (Kimura et al., 1991; Anderson, Powell e 

Croxson, 1993; Berrington et al., 2009). Além disso, a reação de PCR permite a 

detecção do DNA do HSV em amostras de soro durante a infecção primária de 

pacientes imunocompetentes (Johnston et al., 2008). 

Nos últimos anos vêm crescendo  a aplicação do ensaio de PCR em tempo real, 

no diagnóstico da infecção constituindo-se em uma técnica de detecção e quantificação 

de ácidos nucleicos com alta sensibilidade, rapidez e minimização de contaminações 

(Bustin e Mueller, 2005). A técnica de PCR em tempo real permite a detecção e 

quantificação do genoma viral em diferentes espécimes, sendo também bastante 

utilizada para a avaliação dos efeitos de canditados a antivirais (Schloss et al., 2009). 

Diversos estudos têm demonstrado a sensibilidade e rapidez desta técnica para a 

diferenciação rápida e precisa do HSV-1 e HSV-2 (Baeten et al., 2008; Reil et al., 2008; 

Weidmann, Armbruster e Hufert, 2008). Esta técnica é principalmente interessante para 

a detecção do DNA do HSV em amostras de pacientes assintomáticos, mostrando 

transmissão do HSV de forma inaparente. Estudos recentes têm mostrado através da 

técnica de PCR em tempo real a presença do genoma do HSV em amostras de saliva de 

pacientes assintomáticos (Liljeqvist, Tunbäck e Norberg, 2009; Silva, Lopes e Paula, 
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2014). A maior vantagem da reação de PCR em tempo real para o diagnóstico do HSV é 

a análise quantitativa das amostras, isto é particularmente importante principalmente 

para o diagnóstico e tratamento do HSV e VZV em pacientes transplantados e 

imunosuprimidos (Schmutzhard et al., 2004).  

1.2.8 Prevenção e Tratamento 

A prevenção da transmissão é o primeiro passo para o controle da infecção pelo 

HSV. Além disso, alguns cuidados para o controle da infecção incluem uso do 

preservativo ou uso de métodos de barreira durante a relação sexual para a prevenção da 

infecção pelo HSV em área genital, evitar contato direto e indireto com lesões 

mucocutâneas em pacientes com a virose em atividade e abstinência sexual em 

mulheres grávidas soronegativas com parceiros soropositivos para a infecção primária. 

Além disso, múltiplos fatores como, estresse, exposição ao sol, imunossupressão, febre 

e traumas podem desencadear a recorrência da infecção pelo HSV (Chayavichitsilp et 

al., 2009). 

Infecções recorrentes por HSV são tratados com sucesso com o aciclovir  

(ACV), em parte devido ao pré-requisito de conversão de pró-fármaco do ACV para 

ACV-monofosfato (ACVMP)  pela timidina kinase (TK) (Balfour, 1983). O ACV é 

uma guanina com grupamento ribosil que não apresenta os carbonos 2’ e 3’ e suas 

respectivas hidroxilas. Sendo assim, fosforilada pela timidina kinase viral e di e 

trifosforilado por enzimas celulares. Finalmente, a molécula é captada pela DNA 

polimerase viral resultando na terminação de cadeia da fita de DNA, pela ausência do 

3’-OH (De Clercq, 2004). 

No entanto, cepas resistentes ao ACV vêm sendo descritas, principalmente em 

pacientes imunocomprometidos, seja decorrente de uma co-infecção com outras viroses 

ou tratamento com corticosteróide após transplante de órgãos (Coen, 1996; Kimberlin e 

Whitley, 1996). Também têm surgido cepas resistentes em pacientes transplantados 

(Chayavichitsilp et al., 2009). A resistência ao aciclovir é associada com a mutação de 

duas enzimas virais envolvidas no mecanismo de ação do aciclovir, que são a timidina 

kinase (UL23) e a DNA polimerase (UL30) sendo que, em 95% dos casos essa 

resistência está associada ao gene da timidina kinase. Cepas resistentes ao aciclovir 

podem ser tratadas com foscarnet ou cidoclovir, porém, estes são mais tóxicos que o 

aciclovir (Morfin e Thouvenot, 2003). 
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Embora uma série de antivirais esteja disponível para o tratamento da infecção, o 

HSV continua a ser altamente prevalente em todo o mundo. Portanto, o 

desenvolvimento de novos agentes antivirais com diferentes mecanismos de ação é uma 

questão de extrema urgência (Jin et al., 2014). Uma alternativa viral que vêm sendo 

estudada nos últimos anos para diminuição e controle da replicação viral do HSV é o 

uso da técnica de RNA de interferência (RNAi). A habilidade de pequenos RNAs 

(siRNA-Small Interfering RNA) promoverem um eficiente silenciamento de genes 

específicos pode constitui uma nova terapia baseada em siRNA (Convertine et al., 

2010).  

O siRNA vem sendo desenvolvido para diversas viroses como uma nova 

modalidade terapêutica antiviral (Bhuyan et al., 2004). Dentre as muitas viroses nas 

quais foram utilizados siRNA contra patógeno humanos in vitro estão incluídas as 

infecções por HIV/AIDS, poliovírus, vírus da hepatite C, vírus da dengue e vírus da 

hepatite Delta (Adelman et al., 2002; Capodici, Kariko e Weissman, 2002; Gitlin, 

Karelsky e Andino, 2002; Jiang e Milner, 2002; Mccaffrey et al., 2002; Novina et al., 

2002; Chang e Taylor, 2003; Jia e Sun, 2003). Com base na literatura de inúmeros 

trabalhos sobre a capacidade de o siRNA atuar contra patógenos virais, observa-se que 

este funciona  como um sistema de defesa antiviral, permitindo que a célula hospedeira 

restrinja a replicação viral em nível pós-transcricional. Apesar do sucesso destas 

técnica, muito vírus desenvolveram mecanismos de defesa antiviral, codificando 

proteínas ou moléculas de RNA que funcionam como supressores de silenciamento 

inibindo diferentes etapas e componentes da via de siRNA e permitindo a replicação 

viral com sucesso (Bivalkar-Mehla et al., 2011). Os siRNA podem inibir diversos 

estágios do ciclo replicativo viral (Figura 1.9), atuando em diferentes etapas desde a 

multiplicação a liberação viral em alvos celulares (Colbere-Garapin et al., 2005). 

Estudos recentes com siRNA contra HSV-1 têm demonstrado a inibição da expressão 

do gene e consequentemente a inibição da replicação do Herpes Simples Tipo 1 de 

forma eficiente tanto  in vitro (Jin et al., 2014; Silva, Lopes e Paula, 2014) como in vivo 

(Li et al., 2014). 
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Figura 1.9: Alvos envolvidos no silenciamento por siRNAs durante o ciclo replicativo 

viral (Colbère-Garapin et al., 2005 Adaptado). 
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1.3  Herpesvírus Humano Tipo 6 (HHV-6) 

1.3.1 Características Gerais 

O herpesvírus humano tipo 6 (HHV-6) possui muitas de suas propriedades 

semelhantes a outros herpesvírus, tais como: estrutura do vírion e características 

genômicas (Roizman, Knipe e Whitley, 2013). O herpesvírus humano tipo 6 é 

classificado na subfamília Betaherpesvirinae, gênero Roseolovirus, sendo um vírus 

linfotrópico que juntamente com o citomegalovírus humano (HCMV) persistem no 

hospedeiro podendo gerar doenças na ativação e reativação (Lacoste et al., 2005). 

1.3.2  Morfologia e Genoma 

A estrutura do genoma viral é constituída de um capsídeo icosaédrico de 90 a 

110 nm de diâmetro, com um envelope extracelular de aproximadamente 160 a 200 nm  

(Biberfeld et al., 1987; Yoshida et al., 1989)(Figura 1.10).  

 

 Figura 1.10: Características estrutural do HHV-6B.  A- Partícula viral do HHV-6B 

acumuladas ao longo da membrana plasmática. Em destaque detalhe do vírion. B- 

Nucleocapsídeos coberto pelo tegumento com HHV-6B no citoplasma e aparentemente 

nas cisternas do complexo de golgi (Pellett e Dominguez, 2001). 

O genoma do HHV-6 apresenta aproximadamente 170 kb, dos quais 

aproximadamente 144 kb constituem a região central constituída por longas sequências 

única (U) que contém sequências de leitura aberta conhecidas como ORFs numerada de  
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U1-U100. Cada ORF termina por elementos de repetição terminal conhecidos como DR 

(Terminal Direct Repeats) chamados de elementos de repetição terminal direita (DRR) e 

elementos repetição terminal esquerda (DRL) (Martin et al., 1991; Lindquester et al., 

1996), sendo interrompidas por três repetições intermediárias, designadas R1, R2 e R3 

(Santos, Wigg e Oliveira, 2008). Esses DRs são necessários para o empacotamento do 

DNA e a replicação viral e consistem em 25 a 29 pares de bases (bp), possuindo 

também sequências conservadas conhecidas como pac1 e pac2, assim como repetições 

de um único hexanucleotídeo (GGGTTA) sendo esta uma sequência característica  dos 

telômeros das células dos vertebrados (Achour et al., 2009; Borenstein e Frenkel, 2009). 

Existem duas variantes para HHV-6: HHV-6A e HHV-6B. A cepa do HHV-6A 

(U1102) tem sido comparada com o HHV-6B (Z29) (Dominguez et al., 1999; Isegawa 

et al., 1999).  Analisando o HHV-6B verificou-se que este possui 119 ORFs codificadas 

por 97 genes em comparação a 110 ORFs do HHV-6A. A similaridade nucleotídica dos 

dois vírus é de 90%, sendo as regiões U32 e U77, altamente conservadas e as regiões 

U86 e U100 apresentando divergências nucleotídicas que variam de 15 a 28% 

(Dominguez et al., 1999). Outras diferenças genéticas, variações na reatividade com 

anticorpos monoclonais, tropismo celular e manifestações das doenças diferem essas 

variantes em distintos Betaherpesvírus (Dockrell, 2003) (Figura 1.11). 

 

 

 

Figura 1. 11: Diagrama demonstrando a estrutura genômica do HHV-6A e HHV-6B 

(Yamanishi, Mori e Pellett, 2013). 
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1.3.3  Replicação Viral e mecanismos de latência 

Tanto o HHV-6A como o HHV-6B infectam preferencialmente linfócitos 

TCD4+, e o HHV6 utiliza como receptor celular CD46, que está presente em todas as 

células nucleadas (Santoro et al., 1999). O HHV-6A inicia a fusão viral sem requerer a 

síntese de proteínas virais (Mori et al., 2002), porém o HHV-6B não, sendo este um 

processo dependente da expressão da CD46 (Pedersen et al., 2006). 

O complexo de glicoproteínas virais gH-gL do HHV-6 se associa com 

glicoproteínas do envelope viral denominada gQ1, formando o complexo gH-gL-gQ1 

que interage com gQ2 , formando o complexo gH-gL-gQ1-gQ2 interagindo com o 

receptor CD46 (Akkapaiboon et al., 2004). Assim o complexo gH-gL-gQ1-gQ2 viral 

interage com o receptor celular, junto com outras glicoproteínas para mediar a entrada 

do vírus a célula (Mori et al., 2003; Santoro et al., 2003; Huang et al., 2006).  

O cíclo lítico do HHV-6 se inicia com a produção de três grupos de genes: genes 

imediatos iniciais (IE), genes iniciais (E) e genes tardios (L). As proteínas da fase IE são 

codificadas pelos genes virais U86, U89, U95, UL16 e U3, expressos imediatamente 

após a infecção. As proteínas iniciais da fase E são codificadas pelos genes U27, U41, 

U43,U74,U77,U73 e U94, são necessários para a replicação do DNA e montagem do 

genoma viral, enquanto proteínas da fase tardia auxiliam na maturação do vírion (Zou et 

al., 1999; Dockrell, 2003; De Bolle, Naesens e De Clercq, 2005). O ciclo de replicação 

é bastante complexo, e leva de quatro a cinco dias, para que os vírus possam ser 

detectados no interior de vacúolos citoplasmáticos e extracelularmente. O gênero 

Roseolovirus segue o programa geral de replicação de outros herpesvírus, sendo que 

HHV-6B expressa 8 genes da fase IE, 44 genes da fase E e 8 genes que são bifásicos 

(Tsao et al., 2009). 

O processo de maturação e saída dos vírus envolve um processo de 

envelopamento e desenvelopamento, quando o vírion está dentro da célula. A replicação 

do DNA é o capsídeo ocorrem no núcleo três dias após a infecção (Black et al., 1989). 

Uma característica resultante deste processo e a presença de nucleocapsídeos com 

tegumento, mas sem envelope no citoplasma da célula (Torrisi et al., 1999). O 

tegumento aparece como sendo uma aquisição do citoplasma ou como alguns estudos 

propõem como sendo uma aquisição de uma estrutura da membrana nuclear conhecida 
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como tegussoma (Roffman et al., 1990). Sendo assim, a partículas maduras saem por 

exocitose através da lise celular (Torrisi et al., 1999) (Figura 1.12). 

 

Figura 1.12: Replicação do HHV-6 (Fonte: Santos, Wigg e Oliveira, 2008) 

Após a infecção lítica, o vírus HHV-6 estabelece um estado de latência, sendo 

esta uma característica marcante na família Herpesviridae. Durante este mecanismo, o 

HHV-6 fica como DNA circular no interior das células infectadas, tais como: linfócitos 

e monócitos provavelmente (Luppi et al., 1999). Em raros casos, o HHV-6 se integra ao 

cromossoma humano sendo conhecido como CIHHV-6 (HHV-6 integrado ao 

cromossoma humano). Tanto o HHV-6A como o HHV6B, pode ser encontrado com 

esta habilidade (Abdel Massih e Razonable, 2009). Alguns estudos demonstram que o 

CIHHV-6 pode ser transmitido verticalmente (da mãe para o filho) (Tanaka-Taya et al., 

2004).  

Indivíduos com CIHHV-6 apresentam persistência em altos níveis de cópias do 

DNA do HHV-6 no sangue, no soro e nos folículos piloso, podendo causar a doença 

clínica (Ward et al., 2006). Estudos demonstram que os genes associados à latência são 

originados da região IE do gene U94 (Caserta et al., 2004). 
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1.3.4 Patogênese e manifestações clínicas do HHV-6 

O HHV-6 pode ser detectado na saliva, secreções nasais, cérebro, pulmão e 

medula óssea, acometendo principalmente bebês com idade de 6 a 12 meses (Yamanishi 

et al., 1988; Santos, Wigg e Oliveira, 2008).  Geralmente ocorre a infecção na infância 

causada pelo HHV-6B. 

A infecção primária acomete o trato respiratório, incluindo as tonsilas que são 

ricas em linfócitos e a cavidade nasal (Yamanishi, Mori e Pellett, 2013). Este pode 

infectar uma gama de células se ligando principalmente ao receptor CD46 nas células 

hospedeiras, e infectando preferencialmente os linfócitos T CD4+ (Black e Pellett, 

1999). A maioria dos casos de infecção primária é caracterizada por um estado febril, 

com temperaturas de febre aproximando ou superior a 40 ° C sendo a infecção por 

HHV-6 responsável por 10-40% das internações hospitalares de crianças com febre alta 

(Portolani et al., 1996). A febre pode durar por 3-7dias, após a febre, geralmente 

aparece um exantema súbito (ES) conhecido popularmente como roséola, que persiste 

por 1 ou 2 dias, não sendo este um meio de transmissão (Pruksananonda et al., 1992). 

Esta erupção pode aparecer por todo o corpo da criança podendo causar desconforto a 

mesma (Figura 1.13). 

    

Figura 1.13: Manifestações clínicas comuns em crianças infectadas com o HHV-6 

Disponível   em 

https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Human_Chromosomal_Integration_of_Laten

t_State_Human_Herpes_Virus_6_(HHV-6) ( Acesso em 25 de dezembro de 2014). 

 

Além da febra alta, em alguns casos a criança pode desenvolver convulsão febril 

(De Bolle, Naesens e De Clercq, 2005). Em casos raros, alto títulos virais podem ser 
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encontrado a partir do cérebro e fluído espinhal, podendo ser associados a sintomas do 

sistema nervoso central, como a encefalite (Zou et al., 1999). As manifestações clínicas 

mais severas são encontradas na reativação do vírus em pacientes imunocomprometidos 

e pacientes imunosuprimidos como pacientes que recebem transplantes de órgãos, e 

possuem a sua imunocompetência reduzida terapeuticamente (De Bolle, Naesens e De 

Clercq, 2005).  Nestes indivíduos, em geral o HHV-6 se desenvolve de forma 

sintomática, possivelmente provocada por uma reativação do HHV-6 latente no receptor 

ou infecção exógena (Pellett, Black e Yamamoto, 1992; Abdel Massih e Razonable, 

2009). Nesses indivíduos podem ser associadas manifestações clínicas diretas ou 

indiretamente geradas pelo efeito da infecção pelo HHV-6, tais como: febre alta, 

mielossupressão, hepatite, pneumonia e doenças neurológicas, que apesar de raras 

manisfestações já foram descritas na literatura (Lautenschlager et al., 1998; Humar et 

al., 2002; Montejo et al., 2002; Grima et al., 2008; Paula et al., 2014). 

1.3.5 Epidemiologia 

A infecção por HHV-6 é prevalente, é muito comum na população mundial, sem 

restrição geográfica (Knowles e Gardner, 1988), sendo inicialmente adquirida nos 

primeiros 2 anos de vida, com pico de incidência ocorrendo entre os 6-9 meses (Caserta, 

Mock e Dewhurst, 2001). Estudos de soroprevalência não são específicos sobre a 

variante mais comum nas infecções, porém, acredita-se que a maioria das infecções 

clínicas em hospedeiros imunocompetentes são HHV-6B (Hall et al., 1998). 

Ainda não é bem entendido o modo de transmissão do HHV-6. Verifica-se que o 

HHV-6 está presente na saliva e replica em células epiteliais, sugerindo que as 

secreções orais auxiliam para contribuir para a transmissão oral, principalmente 

relacionada ao HHV-6B (Levy, Landay e Lennette, 1990; Simmons et al., 1992; Clark, 

2000). Estudos de Martins e colaboradores, 2012 mostraram a presença de HHV-6B em 

amostras de saliva tanto em pacientes que realizaram transplante renal como em 

pacientes saudáveis do Rio de Janeiro.   Alguns estudos demonstram que HHV-6B 

ocorre geralmente nos primeiros dois anos de vida, replicando nas glândulas salivares 

(Levy et al., 1990). O HHV-6A está mais associado a infecções neurotrópicas 

(Dewhurst et al., 1993), sendo comumente detectado em pacientes imundeficientes 

(Knox, Harrington e Carrigan, 1995). Em indivíduos transplantados a incidência do 
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HHV-6 é alta de 14% a 82% dos casos (Dockrell e Paya, 2001; Emery, 2001; Mendez et 

al., 2001) (Figura 1.14). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.14: Esquema representativo das diferentes manifestação do HHV-6A e HHV-

6B . Figura adaptada, disponível em 

http://www.wisconsinlab.com/images/reactivation_diagram.jpg Acesso em 09 de 

janeiro de 2015.  

1.3.6 Diagnóstico e tratamento 

O diagnóstico laboratorial do HHV-6 pode ser feito de diferentes maneiras 

dependendo, muitas vezes, do espécime coletado para a análise. O HHV-6 pode ser 

isolado em cultura celular de células mononucleares do sangue periférico (PBMC), 

porém, para que se realize tal análise é necessária à coleta de PBMC dos pacientes que 

apresentem o exantema súbito ainda na fase aguda da doença (Yamanishi et al., 1988). 

Os testes sorológicos incluindo imunofluorescência, imunoblot, western blotting 

e imunoenzimáticos, também são bastante utilizados para a detecção do HHV-6. As 

principais limitações desses testes são: baixa sensibilidade, possibilidade de reação 

cruzada e não diferenciação entre as variantes (Santos, Wigg e Oliveira, 2008), porém 

estudos têm demostrado o desenvolvimento de testes sorológicos variantes-específicos, 

realizando a distinção entre HHV-6A e HHV-6B (Thäder-Voigt et al., 2011). 

Para a detecção do genoma viral, é muito comum o uso da reação em cadeia da 

polimerase (PCR) e da reação de PCR em tempo real. Numerosos primers vêm sendo 

descritos para identificar, discriminar e quantificar HHV-6A e HHV6B, assim como a 

simultânea detecção de HHV-6 e HHV-7 (Minjolle et al., 1999; Safronetz, Humar e 
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Tipples, 2003; Li et al., 2009). O DNA do HHV-6 é facilmente detectado pela reação de 

PCR no sangue de pacientes com exantema súbito durante a fase aguda (Caserta et al., 

2010). Devido ao fato do exantema súbito e outros sintomas relacionados ao HHV-6 e 

HHV-7 serem bastante inespecíficos e relacionados também a outras doenças, e cada 

vez mais importante a utilização de técnicas que possam identificar simultâneamente 

diferentes agentes, principalmente em casos neurólogicos e em casos de crianças recém-

vacinadas (Ward, 2005; Ward et al., 2006). 

A infecção do HHV-6 em crianças é geralmente autolimitada é não necessita de 

tratamento específico (Santos, Wigg e Oliveira, 2008), contudo em pacientes que 

apresentam casos mais graves relacionados a infecção por HHV-6, pacientes 

imunocomprometidos e pacientes imunodeprimidos a inibição da replicação do HHV-6 

é realizada com o uso do ganciclovir, foscarnet e cidociclovir que são potentes 

inibidores da replicação viral dos Roseolovirus. O aciclovir e outras drogas timidina 

kinase dependente são usados somente como drogas adicionais efetivas (Braun, 

Dominguez e Pellett, 1997; De Bolle, Naesens e De Clercq, 2005). 
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2. JUSTIFICATIVA  

Os membros da família Herpesviridae, no geral, causam infecções benignas, 

contudo, casos mais graves podem levar a infecções neurológicas, podendo evoluir 

rapidamente, com graves sequelas levando o paciente a morte. A presença de um 

determinado herpesvírus em um paciente pode demonstrar imunossupressão, sendo 

utilizado como um marcador (Pessa, 2011). Estes vírus são, geralmente, adquiridos na 

infância ou na idade adulta jovem, estabelecem um estado de latência assintomática e 

podem, eventualmente, reativar com o aparecimento dos sintomas clínicos nas idades 

mais avançadas ou devido a infecção pelo HIV (Chakraborty et al., 2010).  

Sendo importante conhecer a incidência dos diferentes herpesvírus no Rio de 

Janeiro, este projeto visa investigar a presença do HSV e do HHV-6 em pacientes 

imunocomprometidos, realizando o diagnóstico e a caracterização genotípica desses 

vírus, pois, estas viroses acabam gerando infecções oportunistas em pacientes 

imunocomprometidos, podendo gerar sérias complicações devido à baixa do sistema 

imunológico. O potencial dos herpesvírus em produzir doenças neste pacientes precisa 

ser definido. A clarificação do papel patogênico desses vírus é necessária, tendo em 

vista a multiplicidade de quadros clínicos observados (Studahl et al., 2000). 

Este trabalho visa o estabelecimento de técnicas moleculares que possibilitaram 

a rápida e eficiente detecção do HSV-1 e do HHV-6 em diferentes tipos de amostras, 

tais como soro, raspado da lesão e saliva. Além disso, a caracterização genotípica desses 

vírus é de suma relevância, pois através desta é possível à análise de mutações que 

possam levar a mudança de genótipos ou mecanismos de resistência no hospedeiro. 

Além disso, não existem trabalhos sobre a caracterização genotípica dos genótipos 

circulantes de HSV-1 no território brasileiro. Neste estudo pretende-se realizar a 

caracterização genotípica das amostras clínicas analisadas. 

Neste projeto também será avaliada a técnica de RNAi através da utilização de 

siRNA que inibem a replicação do HSV-1 in vitro e nos permiti mais facilmente 

prosseguir nos estudos de controle da infecção através da diminuição da replicação viral 

pela função da ribonucleotídeo redutase fornecendo assim dados que auxiliem o 

desenvolvimento de aplicações do siRNA in vivo. A rápida detecção de tais agentes e a 

introdução de uma terapia antiviral específica podem diminuir a morbidade e 

mortalidade causada por essas viroses (Pessa, 2011). 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral da Tese 

Desenvolver métodos de diagnóstico, promover o silenciamento gênico do HSV-1 e 

caracterizar molecularmente do vírus herpes simples tipo 1 e herpesvírus humano 

tipo 6 em pacientes imunocomprometidos.  

3.2 Objetivos Específicos 

 Objetivo do Artigo 1 

  Avaliar o método mais eficiente para o diagnóstico da infecção HSV-1, 

por meio da comparação entre a detecção do HSV-1 por isolamento em 

cultura celular “padrão ouro” e a técnica de PCR em tempo real. 

 Estabelecer um método para diagnosticar a infecção pelo HSV-1 por 

meio da detecção e quantificação do genoma viral. 

 Avaliar o uso do siRNA para inibição do ciclo replicativo do HSV-1 “in 

vitro”. 

 

 Objetivo do Artigo 2 

 Caracterizar os genótipos circulantes do HSV-1 em pacientes 

imunocomprometidos do estado do Rio de Janeiro  

 Caracterizar mutações nos genes US8, UL44 e UL23 dos genótipos 

circulantes entre os pacientes imunocomprometidos. 

 

 Objetivo do Artigo 3 

 Investigar a infecção por herpesvírus em pacientes com hepatite 

fulminante sem etiologia definida. 
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4. RESULTADOS 

Os resultados obtidos na presente tese serão apresentados sob a forma de artigos 

científicos e serão listados na ordem em que serão discutidos. 

1. Perse, AS. ; Lopes, JF. ; De Paula, VS. RNA interference inhibits herpes simplex 

virus type 1 isolated from saliva and mucocutaneos lesions. The Brazilian Journal of 

Infectious Diseases , v. 1, p. 1, 2014. 

2. Perse, AS; Lopes AO; Vieira, YR; De Almeida, AJ; Sion; FS; Grinsztejn B; 

Wagner, S; De Paula, VS. Genotypic characterization of herpes simplex virus type 1 

isolates in immunocompromised patients from Rio de Janeiro, Brazil, artigo em 

processo de submissão. 

3. De Paula, VS; Perse, AS, Detlef, M; Melgalço, JG; Vieira, YR; Dos Santo, DC; 

De Araujo, CCV; Pacheco-Moreira, LF, Pelajo-Machado, M, Nascimento, CM; 

Schmidt-Chanasit, J; Pinto, MA. Acute liver failure in an immunocompetent patient. 

Journal of Clinical Virology, v. 60, p. 1-3, 2014. 
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4.1 ARTIGO I 

Breve Contextualização e metas alcançadas 

Este estudo teve como objetivo avaliar o uso da técnica de RNA de interferência 

(RNAi) através da utilização de siRNAs para inibir a replicação do herpes simples tipo 

1 in vitro e avaliar o método mais eficiente para o diagnótico da infecção do HSV-1, 

comparando as técnicas de isolamento viral e PCR em tempo real. Este estudo foi 

realizado através da utilização de amostras clínicas de lesão mucocutâneas e de saliva  

provenientes de pacientes infectados por HSV-1 . Para o silenciamento gênico foram 

utilizadas três sequências de  siRNAs ( si-UL 39-1, si-UL 39-2, e si-UL 39-3) que visam 

inibir a replicação do gene UL-39. Neste estudo foram utilizados isolados de HSV-1 a 

partir de amostras clínicas de lesões mucocutâneas e da saliva de pacientes infectados. 

Os resultados demostraram que todas as amostras de lesões mucocutâneas foram 

positivas para HSV-1 para ambas as técnicas analisadas (isolamento viral e PCR em 

tempo real). Nas amostras de saliva, 50% das amostras foram positivas para a técnica de 

isolamento viral e 100% foram positivas para a técnica do PCR em tempo real. Neste 

estudo também foi quantificado os níveis de DNA do HSV-1, após o tratamento com 

siRNA, em uma amostra de paciente que apresentava alto título viral. Os resultados 

demostraram que o efeito do siRNA depende da concentração de siRNA utilizado. As 

três sequências de siRNA utilizadas foram capazes de inibir a replicação viral, avaliada 

pela a reação de PCR em tempo real e ensaios de placas (PFU). A sequência de si-

UL39-1 foi a mais eficiente no silenciamento gênico, inibindo até 99% da replicação 

viral do HSV-1 in vitro. Este estudo demonstrou que o siRNA é capaz de inibir 

eficazmente a replicação do HSV-1, podendo ser utilizado como futura alternativa 

antiviral. 



35 

 

 

 

 



36 

 

 

 



37 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 



39 

 

          

4.2 ARTIGO II 

Breve Contextualização e metas alcançadas 

O HSV-1 é um vírus que causa uma variedade de doenças, podendo desenvolver 

formas mais graves em indivíduos infectados pelo HIV. No Brasil, não há informações 

sobre a epidemiologia molecular do HSV-1, especialmente em indivíduos infectados 

pelo HIV. O objetivo deste estudo foi realizar a caracterização genotípica do HSV-1 em 

pacientes co-infectados com o vírus HIV. Um total de 214 amostras de soro de 

pacientes HIV+ sem sintomas clínicos do HSV-1 foram analisadas. Estas amostras 

foram provenientes de dois hospitais referência no tratamento de pacientes HIV+ do Rio 

de Janeiro. A caracterização genotípica das amostras foi realizada através da técnica de 

RFLP pela análise dos genes gG e gI e pelo sequenciamento nucleotídico seguido de 

análise filogenética realizado pelos genes US8 (1601 pb), o UL44 (1996 pb) e o UL23 

(1244 pb) . A análise pelo RFLP permitiu a classificação das amostras positivas para o 

HSV-1 como genótipo A. A análise filogenética das amostras brasileiras demonstrou 

alta identidade nucleotídica, sendo esta superior a 97% para todos os genes analisados, 

estando as amostras brasileiras relacionadas entre si e agrupadas em um mesmo clado.  

Nestas amostras não foram encontradas mutações de resistência ao aciclovir. Este é o 

primeiro registro da caracterização molecular do HSV-1 no Rio de Janeiro, Brasil. 
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Abstract 

Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) is a prevalent human pathogen that causes a 

variety of diseases, including an increased risk of developing more severe disease in 

HIV-infected individuals. In Brazil, there is no information about the molecular 

epidemiology of HSV-1 infection, especially in HIV-infected individuals. The aim of 

this study was to perform the genotypic characterization of HSV-1 among HIV-infected 

patients. A total of 214 serum samples from HIV-positive patients without HSV 

infection symptoms were enrolled in one of two reference hospitals for HIV infection 

managing in Rio de Janeiro. The gG and gI genes were analyzed by restriction fragment 

length polymorphism (RFLP) and full nucleotide sequencing of the US8 (1601 bp), 

UL44 (1996 bp), and UL23 (1244 bp) regions was performed. A total of 38.3% 

(82/214) and 32.7% (70/214) of the serum samples tested positive for gG and gI genes, 

respectively. RFLP analysis classified the HSV-1 as belonging to genotype A. 

Phylogenetic analysis of the Brazilian samples for the US8, UL44, and UL23 regions 

demonstrated that the nucleotide identity between Brazilian samples was higher than 

97% for all genes. No acyclovir mutation was detected in the patients. The shedding of 

HSV in the serum samples from HIV-positive patients who were asymptomatic for 

HSV infection was detected in this work. This is the first report of molecular 

characterization of HSV-1 in Brazilian samples since there is no previous data available 

in the literature concerning the genotypic classification and stable distribution of 

Brazilian strains of HSV-1 in Rio de Janeiro, Brazil. Key words: HSV-1, HIV, 

genotype.  
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Introduction 

 

Herpes simplex infection is caused by either Herpes simplex virus type 1 (HSV-

1) or Herpes simplex virus type 2 (HSV-2), with tropism for mucosa surfaces where it 

causes skin vesicles or mucosal ulcers or it can simply be excreted in the absence of 

symptoms[1]. Herpes simplex virus (HSV) infections contribute substantially to 

hospitalization, morbidity, and mortality in HIV-infected patients [2].  

HSV-1 is one of the most common viruses in humans, and infection caused by 

this agent occurs often during childhood and adolescence [3]. Some studies have 

demonstrated an increasing frequency of HSV-1 as the agent of genital herpes in 

developed countries [4, 5].  HSV-2 is more prevalent in sexually active adults and 

adolescents [6, 7]. In most geographic regions, the prevalence of HSV-1 infection is 

greater than HSV-2 infection [8].  

HSV-1 infections may occur in a primary or a recurrent form and may lead to 

substantial physical morbidity [3]. In primary infection, the replication of the virus at 

the portal of entry, usually oral or genital mucosa, results in infection of sensory nerve 

endings [1]. The ability of the virus to replicate in mucosa and to be transported to the 

dorsal root ganglia is associated with the pathogenesis of the infection. Primary 

infection can spread beyond the dorsal root glanglia, thereby becoming systemic. HSV-

1 is able to establish a lifelong latent infection of sensory ganglia with intermittent 

reactivation and neuronal spread of the virus to innervating tissues [9]. HSV-1 can be 

reactivated from latency [10] and, during reactivation, the virus is detected at 

mucocutaneous sites, and appears as skin vesicles or mucosal ulcers, or it can be 

excreted without any symptoms [1].  

Information about the frequency and clinical correlates of HSV viremia is 

limited. No HSV viremia has been detected in patients with recurrent herpes labialis but 

otherwise in healthy individuals. Thus, the detection of HSV viremia is possible, but 

seems to be limited to primary infections since it has not been detected in recurrent 

infections [11]. In a previous study to evaluate HSV viremia during primary genital 

infection, 24% of the patients had HSV DNA detected when assayed by polymerase 

chain reaction (PCR) in their peripheral blood [12]. 
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HSV-1 reactivation is more common in immunocompromised individuals and 

may result in viral shedding in saliva [13]. Patients with immunodeficiencies or 

treatment-related immunosuppression are at increased risk of developing severe 

generalized or prolonged HSV excretion [14]. PCR-based assays can rapidly and 

accurately detect and quantify HSV DNA from clinical specimens of lesion, saliva, 

serum, and plasma [15-17]. 

The genome of HSV consists of two components that are formed from unique 

sequences (U) covalently bound to either L (long) or S (Short) sequences, and are 

identified in relation to the size of the genomic fragment, using the abbreviations UL or 

US [18, 19]. HSV-1 is a double-stranded DNA virus with a 152 kb genome that encodes 

at least 74 proteins [14]. Molecular recombination generates new combinations of 

genetic material. These mechanisms are poorly understood but are associated with DNA 

replication [20] and different cell factors [21, 22].  

Acyclovir (ACV) is one of the antiviral drug indicated for the treatment of 

herpes infections. ACV acts through the inhibition of viral DNA polymerase (pol) by 

acting as a competitive inhibitor of viral DNA. Initial phosphorylation of ACV by viral 

thymidine kinase (TK) in infected cells provides this competitive inhibition [23]. 

Resistance to ACV in the majority of cases (95%) is due to a mutation in TK or by 

alteration in substrate specificity [24, 25].  

The aim of this study was to detect and molecularly characterize the circulating 

strains of HSV-1 in HIV-positive patients. Many studies on HSV-1 phylogeny have 

analyzed the viral strains in different geographic regions such as Europe, North 

America, East Asia, and Eastern Africa [26, 27]. These studies have described three 

genotypes for HSV-1 (A, B, and C) when analyzed through the glycoprotein E (gE), C 

(gC), and I (gI) [10, 28]. In Brazil, until now, there are no data available concerning the 

genotypic characterization of circulating HSV-1 isolates. 
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Materials and Methods 

Ethics Statement 

This study was approved by the Human Research Ethics Committee of Evandro 

Chagas National Institute of Infectology (protocol number: 0039.0.009.000-10) and 

Gaffrée & Guinle University Hospital (protocol number: 11350212.3.0000.5258). All 

the subjects participating in the study signed a consent form after being provided all the 

necessary and sufficient information to make an informed decision. 

Study Population 

In this study, 214 serum samples were tested for HSV-1. Between January 1988 

and December 2012, a total of 173 serum samples of HIV-infected patients followed up 

at Gaffrée & Guinle University Hospital of the Federal University of the State of Rio de 

Janeiro were collected. In the course of 2012, 41 serum samples of HIV-infected 

patients followed up at the Evandro Chagas National Institute of Infectology of 

Oswaldo Cruz Foundation were also collected. Both Institutions are Public Health Care 

Units localized in Rio de Janeiro, Brazil. Inclusion criteria were as follows: 18 years old 

or older, male or female, any race, HIV infection confirmed by enzyme-linked 

immunosorbent assay and Western blot. All patients included were asymptomatic for 

HSV-1.  

At Gaffrée & Guinle University Hospital 61.8% (107/173) of patients were 

males, with a median age of 45 years old (ranging from 18 to 72 years old). At Evandro 

Chagas National Institute of Infectology, 68.29% (28/41) of patients were males, with a 

median age of 40 years old (ranging from 21 to 60 years old). 

HSV-1 detection and quantification 

Viral DNA was isolated from serum samples using the QIAmp DNA Mini kit 

(QIAGEN®, Valencia, CA, USA) according to the manufacturer's instructions. 

Extracted DNA was analyzed by qualitative PCR specific for gG (269 bp) and gI (410 

bp) for partial genome amplification. The following reagents were used in the PCR 

assays: 5x Phusion Buffer, 1X Phusion DNA Polymerase (Phusion High Fidelity 

DNA Polymerase, New England BioLabs, MA, USA), primers 10 µM (forward/ 

reverse), dNTPs 20 µM, and 5 µL of DNA. Single-positive samples were tested by 

restriction fragment length (RFLP), according to published protocols [28, 29].  
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In order to quantify the viral load, DNA samples were evaluated in duplicate by 

Real Time PCR using Real Star® HSV PCR Kit 1.0 Multiplex (Altona Diagnostic, 

Hamburg, Germany), according to manufacturer’s instructions. This kit contains all the 

components (buffer, enzymes, primers, and probes) to allow simultaneous detection and 

quantification of HSV-1 and HSV-2.  

Partial genome amplification and direct nucleotide sequencing 

 The US8 (1601 bp), UL44 (1996 bp), and UL23 (1244 bp) regions were 

subjected to partial genome amplification under the conditions established in this study: 

20 µL reaction volume consisted of 2 µL DNA, HotStar Taq Plus Master Mix 1X 

(QIAGEN®, Hilden, Germany), primers 0.3 µM (forward/ reverse), and H2O RNAse 

free. Cycling conditions were as follows: initial denaturation at 95°C for 5 min, 

followed by 45 cycles of denaturation at 95°C for 30 s, annealing at 55°C for 45 s and 

extension at 72°C for 90 s, and a final extension at 72°C for 10 min. Amplicons were 

analyzed by electrophoresis on 2.5% agarose gel, stained with ethidium bromide (0.2 

µg/mL) and observed under UV light. 

PCR products with expected size were purified using reagents and protocols of 

the QIAquick Gel Extraction kit (QIAGEN®, Hilden, Germany) and sequenced using 

reagents and protocols of the ABI Kit Big Dye® Terminator version 1.1 cycle 

sequencing kit (Applied Biosystems, Foster City, CA,USA) at the sequencing platform 

of LGC Genomics. Samples were sequenced using primers previously used in PCR 

reactions (Table 1). 

Table 1: Primers used for amplification and sequencing of the UL23, UL44, and US8 

genes of HSV-1. 

Gene and primer 

orientation* 

Sequence 

(5´3´) 

Fragment length (bp) 

UL-23 

UL-23 1F CGTTATTTACCCTGTTTCG  

290 UL-23 272R ATTGTCTCCTTCCGTGTT 

UL-23 253F CCGAAACAGGGTAAATAACG  

468 UL-23 720 R GTTCTGGCTCCTCATATCG 

UL23 702F CGATATGAGGAGCCAGAAC  

486 UL23 1187R ATCTTGGTGGCGTGAAAC 

UL-44 

UL44 1F AGGCATTAGTCCCGAAGA  

573 UL44 331R TGGTGTTGTTCTTGGGTTT 
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*F, forward; R, reverse; bp, base pairs. 

Phylogenetic analysis 

 HSV-1 sequences were manually checked in the BioEdit. Bayesian 

phylogenetic trees were constructed with partial nucleotide sequences from positive 

samples for US8 (1601 bp), UL44 (1996 bp), and UL23 (1244 bp), as well as sequences 

from GenBank. Consensus trees were visualized using the FigTree program. A 

nucleotide identity matrix was also constructed using the Brazilian strains and 

nucleotide sequences available in the literature.  

For the US8 region, multiple nucleotide sequence alignment was analyzed by 

using the Markov Chain Monte Carlo method implemented in the program MrBayes 

version 3.1.2 under the HKY + + I nucleotide substitution model, selected by using the 

jModeltest program (ngen = 8,000,000). For the UL44 region, multiple nucleotide 

sequence alignment was analyzed by using the Markov Chain Monte Carlo method 

implemented in the program MrBayes version 3.1.2 under the GTR +   nucleotide 

substitution model, selected by using the jModeltest program (ngen = 10,000,000). For 

the UL23 region, multiple nucleotide sequence alignment was analyzed by using the 

Markov Chain Monte Carlo method implemented in the program MrBayes version 3.1.2 

under  the GTR + + I nucleotide substitution model, selected by using the jModeltest 

program (ngen = 12,000,000). Nucleotide sequence accession numbers are indicated 

below.  

 

 

UL44 311F CCAAACCCAAGAACAACAC  

392 UL44 702R CACCTCGCCGATAATCAG 

UL44 643F CCTCCGTTGTATTCTGTCA  

404 UL44 1104R ATCTGGCAGGTGAAGGTC 

UL44 1090F CTTCACCTGCCAGATGAC  

627 UL44 1551R GGATCGACCAAGGATGAC 

US-8 

US8 21F TTCTTCTCGGTGTTTGTGTTG  

657 US8 739R TCTCCATACGCACGGTCAC 

US8 724F ACCGTGCGTATGGAGACT  

440 US8 1163R GCGTGAATATGGTCGTTGA 

US8 1144F GTCAACGACCATATTCACG  

564 US8 1707R CCAGAAGACGGACGAATC 
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Nucleotide Sequence Accession Numbers:  

US8 

 BR- I15- KM279031, BR8-KM279032, BR61-  KM279033, BR60-

KM279034,BR54 - KM279035, BR52- KM279036, BR19 - KM279037, BR18-

 KM279038, BR16-  KM279039, BR15- KM279040, BR12-KM279041, BR 9-

KM279042, BR6- KM279043, BR3-KM279044, BR67-KM279045, BR5-KM279046, 

BR I18- KM279047, BR23- KM279048, BR-10- KM279049, BR 4- KM279050 

UL23 

BR I15- KM279052, BR68- KM279053, BR61- KM279054, BR60- KM279055, 

BR54 KM279056, BR 52- KM279057, BR19-  KM279058, BR18- KM279059, BR16- 

KM279060, BR15-KM279061, BR12- KM279062, BR9-KM279063, BR6-KM279064, 

BR3- KM279065, BR67-KM279066, BR5-KM279067, BR I18- KM279068, BR 23-

KM279069, BR10-KM279070, BR4-KM279071,KOS_UL23- KM279051. 

UL44 

 BR5- KM279072, BR I18- KM279074, BR I15- KM279075, BR68- 

KM279076, BR67- KM279077, BR61- KM279078, BR60- KM279079, BR54-

KM279080,BR52-KM279081, BR19-KM279082, BR18-KM279083, BR16- 

KM279084, BR15- KM279085, BR10- KM279086, BR 9-KM279087, BR6- 

KM279088, BR4- KM279089, BR3-KM279090, BR23-KM279091, BR12-KM279092 

 

Results  

HSV-1 detection and restriction fragment length (RFLP) 

HSV-1 DNA was detected in serum samples from HIV-infected patients. In the 

study population 38.3% (82/214) and 32.71% (70/214) of the samples showed a positive 

result for PCR specific for gG (269 bp) and gI (410 bp) genes, respectively. Also, 

22.8% (49/214) of the patients showed positive result for both the gG and the gI genes.  

Positives samples for HSV-1 detection were subjected to genotypic classification 

based on the RFLP technique, according to published protocols [28, 29]. For the gG 

gene, the amplicon was not cleaved for isolates belonging to the genotype A, but two 

fragments were generated (97 and 172 bp) for isolates belonging to the genotype B, and 
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three fragments were generated (57, 97, and 115 bp) for isolates belonging to the 

genotype C. For gI gene, the amplicon was not cleaved for isolates belonging to the 

genotype A, however, two fragments were generated (55 and 355 bp) for genotype B 

isolates, and three fragments were generated (55, 133, and 222 bp) for genotype C 

isolates. The RFLP assay demonstrated that 71.95% (59/82) and 61.42% (43/70) of the 

tested samples confirmed the positive results for gG and gI genes, respectively. All 

Brazilian strains analyzed in the study were assigned to genotype A for the two genes 

(gG and gI). 

 

Real Time PCR  

Real Time PCR included 214 serum samples of the patients. A linear 

relationship was obtained between the cycle threshold (Ct) values and the log10 

concentration of the HSV-1/2 DNA. The regression analysis yielded a correlation 

coefficient of 0.99. In this analysis, 29% (62/214) of the serum samples were positive 

for HSV-1. Viral loads ranged from 2.75 x10
2 

to
 
8.78 x 10

3 
copies/mL. None of the 

analyzed samples tested positive for HSV-2.     

Phylogenetic analysis 

Twenty serum samples were selected for partial genome amplification of the 

US8, UL44, and UL23 regions and direct sequencing. Results of samples from HIV-

positive patients are shown in Table 2. All HIV-positive patients had been under 

antiretroviral therapy (ART) for at least one year. 

 Phylogenetic reconstruction using partial nucleotide sequences of US8 (1601 nt) 

showed a close relationship of the HSV-1 Brazilian strains from HIV-infected patients 

with the HSV-1 nucleotide sequences from Europe, North American, African and Asian 

strains (Figure 1). Thirty-four previously sequenced HSV-1 strains were included in this 

analysis based on geographic origins [26, 27]. 

 As demonstrated for US8, the Brazilian sequences were aggregated in the same 

clade. The genetic distances calculated using the nucleotide sequences of US8 (1601 nt) 

showed a phylogenetic distance between the virus detected in the Brazilian serum 

samples and the Genbank database listed by NCBI Blast (H129 USA, Strain 17 EUR, 

NC 001806 EUR) (Figure 1). The nucleotide identity values of Brazilian strains when 

compared to those strains ranged from 99.5% to 99.9%. 
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Phylogenetic reconstruction using partial nucleotide sequences of UL44 (1996 

nt) is shown in Figure 2. In this analysis, all Brazilian samples aggregated in the same 

clade. The nucleotide identity values between Brazilian samples for genes US8 and 

UL44 were higher than 98%. Genetic distances calculated with nucleotide sequences of 

UL44 (1996 nt) showed a significant phylogenetic distance between the virus detected 

in Brazilian serum samples and CR38 sample of Asian origin. The nucleotide identity 

values between Brazilian strains and this strain ranged from 99.4% to 99.9%. 

 Phylogenetic reconstruction using partial nucleotide sequences of UL23 (1244 

nt). The UL23 gene codifies the viral thymidine kinase (TK) and mutations in TK result 

in resistance to acyclovir (AVC).  The mutation in HSV TK result in 95% of the cases 

of ACV-resistance [32]. These mutations consisted of nucleotide insertions\deletions 

leading to the shift of the translational reading frame of the UL23 gene, and half of them 

were in amino acid substitutions [33, 34]. Based on the nucleotide identity analysis, the 

values found among the Brazilian samples were 98.4-100% and the nucleotide identity 

values from different samples described in the Genbank were 97.5%-99.9% (Figure 1S 

– supporting information).          

Table 2- Characteristics and molecular information of HIVHSV-positive samples. 

 

Samples Gender Year of 

collection 

RFLP gG RFLP gI Real Time 

(copies/mL) 

 

BR3 Male 2004 Genotype A Genotype A  2.05 x10
3
  

BR4 Female 2004 Genotype A Genotype A  1.98 x 10
3
  

BR5 Male 2004 Genotype A Genotype A  2.72 x10
3
  

BR6 Female 2004 Genotype A Genotype A  1.01 x 10
3
  

BR9 Female 2004 Genotype A Genotype A  4.26 x10
3
  

BR10 Female 2004 Genotype A Genotype A  8.78x10
3
  

BR12 Male 2003 Genotype A Genotype A  1.43x10
3
  

BR15 Male 2003 - Genotype A  8.65x10
3
  

BR16 Male 2003 Genotype A Genotype A  1.57x10
3
  

BR18 Male 2003 Genotype A Genotype A  1.06x10
3
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BR19 Male 1988 Genotype A -  2.52x10
3
  

BR23 Female 2000 Genotype A Genotype A  2.89x10
3
  

BR52 Female 1997 Genotype A Genotype A  1.12x10
3
  

BR54 Male 1997 Genotype A Genotype A  1.17x10
3
  

BR60 Male 2004 - Genotype A  3.56x10
3
  

BR61 Male 1988 - Genotype A  5.29x10
3
  

BR67 Female 2004 Genotype A Genotype A  4.77x10
3
  

BR68 Male 2004 Genotype A Genotype A  4.04x10
3
  

BR I15 Male 2012 - Genotype A  2.94x10
2
  

BR I18 Male 2012 - -  2.75x10
2
  

 

Discussion 

Infections caused by HSV-1 and HSV-2 are among the most prevalent viral 

infections in the world [35]. The HIV/AIDS epidemic is present worldwide and 

approximately 33 million people are currently living with HIV/AIDS. In Brazil, 

according to the report of the Epidemiologic Newsletter in 2013 there were 656,701 

reported cases of AIDS [36]. Opportunistic infections due to immune deficiency have 

been recognized as the most common complications of HIV infection and are 

responsible for hospitalizations and substantial morbidity in infected patients. 

The treatment with anti-HSV drugs in HIV-1-positive patients reduces HIV 

plasma levels and the occurrence of HSV genital ulcers. However, clinical trials of 

suppressive therapy for HSV-2 (acyclovir) in HSV-2 seropositive individuals have 

failed to reduce the risk of transmission of  HIV-1 to their partners.  [37, 38]. 

In our study, HSV DNA was detected in serum from asymptomatic HIV-positive 

patients, with a viral load ranging from 2.75 x 10
2
 to 8.78 x 10

3
 copies/mL, showing the 

shedding of HSV in serum samples of these patients. Detection of HSV DNA using 

PCR from genital lesions frequently demonstrates HSV in the genital tract of both 

asymptomatic and symptomatic individuals [39]. In a study with hospitalized patients, 

HSV DNA was detected by PCR in the peripheral blood of patients with unexplained 

sepsis syndrome, evidence of hepatitis, and/or CNS infection with fever. Approximately 

1/4 of the patients who had HSV detected in the peripheral blood were 

immunocompetent, and only a minority of patients had mucocutaneous lesions [40].  



50 

 

Despite data provided by PCR, little is known about the frequency and clinical 

correlates of HSV viremia. Viral dissemination to the bloodstream and visceral disease 

can be seen in neonates  [41] and  immunocompromised patients, including those with 

hematologic malignancies [42] and transplant recipients [43, 44]. HSV viremia is 

possible, but seems to be limited to primary infections as it has not been detected in a 

recurrent infection [11]. Unfortunately, in our study it was not possible to know whether 

patients presented the primary HSV infection. Therefore, more studies are necessary to 

determine the true prevalence and clinical significance of qualitative and quantitative 

detection of HSV DNA in serum and/or peripheral blood of the HIV-positive patients. 

HSV DNA detection was confirmed by RFLP analysis of the gG and gI genes 

and through a complete sequencing of the US8, UL44, and UL23 genes. The study on 

HSV-1 sequences using RFLP can be used for screening and genotyping. RFLP analysis 

demonstrated the stable presence of genotype A in the Brazilian samples. Previous 

studies revealed that HSV-1 strains can vary according to geographic region [27] and 

demonstrated the stable presence of genotype A in the majority of strains [31].  

Recent studies by Kolb in 2013 and Spzara in 2014 [26, 27] demonstrated the 

presence of geographical clustering and they divided the samples into three continental 

groups (Asia, Africa, North America and Europe) after whole genome analysis. 

Although these studies have shown that multiple genomes can be sequenced at the same 

time using the Illumina platform [26, 27], the sequences of the HSV-positive samples 

were isolated from cell culture.  In our study, HSV-1 DNA was directly isolated from 

serum samples with low viral load. Concerning the US8 gene, previous phylogenetic 

analysis revealed three main genetic groups, the A, B, and C genogroups, demonstrating 

the presence of tree subclades and confirmed their European origin [26, 47]. The 

Brazilian samples were compared to samples described in Europe, North America, 

Africa and Asia and were classified into the group A. In the analysis of the US8 region, 

the Brazilian samples were grouped, with exception of the strain KM279050-BR4 that 

was more related to samples described in Europe, United States, and Asia.  

Phylogenetic studies on the short unique region of the genome demonstrated a three 

clade pattern for HSV-1 in US8 gene, as well as in US1, US4, and US7  [29, 45, 46], in 

which the classification was supported by high bootstrap values [29]. 

The US and UL regions have a large number of recombination events attributed 

to the distance between these two regions. In our study, phylogenetic analysis of UL44 

showed that the Brazilian samples were aggregated in the same clade with nucleotide 

variations at position 1114 T>C, and changes in the position of the amino acids were 
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also observed. The analysis of the US8 and UL44 genes separated the Brazilian samples 

into clades with high posterior probabilities (pp). 

Information on mutations in the TK and DNA pol genes of HSV-1 are relevant 

for  antiviral treatment outcomes [3], especially in immunocompromised patients.  HSV 

isolates resistant to ACV have no clinical relevance in immunocompetent persons, 

however, the prevalence of HSV infections with reduced susceptibility to ACV varies 

between 3.5% and 7.1% in immunocompromised patients [48]. The best method to 

verify the unique role of mutations that contribute to HSV resistance is genotype 

analysis of the viral isolates [3] and the sequencing of UL23 gene, that is highly 

conserved [49]. In our study, the nucleotide identity values between the Brazilian strains 

were higher than 98% and mutations in the TK gene that might confer resistance to 

ACV were not found in the sequenced HSV strains. 

Both techniques used in the present study, RFLP and nucleotide sequencing,  

demonstrated the presence of a unique HSV-1 genotype distribution that has been stable 

within Brazil for 24 years (1988 to 2012); phylogenetic analysis using US8, UL44, and 

UL23 demonstrated that the Brazilian samples (South American) are aggregated into a 

single clade with only Brazilian strains.  The genotypic characterization of HSV-1 

isolates from patients enrolled in our study reflects the HIV-positive patients of the Rio 

de Janeiro population, thus not reflecting as a whole the diversity of patients living in 

other regions of the country. The samples from Rio de Janeiro patients were related to 

each other with high posterior probabilities in all genes analyzed.  Data on the 

prevalence of HSV-1 in Germany demonstrated a stable distribution of the A and B 

genotypes for a period of 10 years [10]. A study based on the quantitative assessment of 

genomic polymorphisms in strains of HSV-1 in six countries, three Asian and three 

non-Asian in origin, concluded that the evolutionary pattern was similar between these 

ethnic groups, and that the variability found in Asian samples was lower when 

compared to non-Asian samples [50]. HSV-1 phylogenetic analysis studies have 

suggested a substitution rate of approximately 1.38 x 10
-7

 subs/site/year [26]. By 

comparing Brazilian samples with other samples described in the Genbank, we found 

nucleotide identity values between 96% and 100% for the US8, UL44, and UL23 genes.  

In conclusion, our study showed the circulation of HSV-1 in HIV-positive 

patients without HSV infection symptoms, which confirmed HSV shedding in 

immunocompromised patients and demonstrated that Brazilian isolates are grouped in 

the same clade with a low nucleotide variation in the genes US8, UL44, and UL23. 
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Figure 1. The Bayesian phylogenetic tree constructed by using nucleotide sequence of 

US8 coding region (1601 bp). The GenBank accession number is shown for each 

sequence used. Posterior probabilities are shown at the branch label. Brazilian 

sequences are noted in red. Color code: Africa - Green, Asia - Blue, Europe - Pink, 

United States - purple, Brazil - red. 
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Figure 2. The Bayesian phylogenetic tree constructed by using nucleotide sequence of UL44 

(1996 bp). The GenBank accession number is shown for each sequence used. Posterior 

probabilities are shown at the branch label. Brazilian sequences are noted in red. Color code: 

Africa - Green, Asia - Blue, Europe - Pink, United States - purple, Brazil - red. 
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Supporting Information 

 

 

 

 

Supporting Information  

Figure S1- The Bayesian phylogenetic tree constructed by using nucleotide sequence of 

UL23 region. The GenBank accession number is shown for each sequence used. Posterior 

probabilities are shown at the branch label. Brazilian sequences are noted in red.  
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4.3 Artigo III 

Breve Contextualização e metas alcançadas 

O HHV-6 é um vírus da família Herpesviridae pertencentes a subfamilia 

Betaherpesvirinae. A infecção por HHV-6 é uma das mais prevalentes em todo o 

mundo e infecta crianças até dois anos de idade.  Pouco se conhece sobre as 

propriedades de latência do HHV-6, porém  acredita-se que sua ocorrência seja comum 

em índividuos imunocomprometidos e imunussuprimidos, principalmente nos casos 

relacionados a transplante de órgãos. Neste estudo, foi realizado o diagnóstico e 

identificação  do HHV-6B em um paciente com hepatite fulminante sem etiologia 

definida. Foi possível co-relacionar e identificar os fatores que contribuiram para o 

desenvolvimento de uma hepatite fulminante neste paciente, tais como: elevação das 

alanina transaminase e aspartato transaminase, e na biópsia do fígado foi possível 

encontrar uma moderada infiltração linfoplasmocitária entre o parênquima  e o trato 

portal, além de uma colestase intra-hepatica severa e fibrosa. Os dados encontrados 

neste trabalho mostram a importância do diagnóstico para os herpesvírus em pacientes 

com hepatite fulminante sem diagnóstico definido. 
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5.  DISCUSSÃO 

A infecção pelos herpesvírus é uma das mais prevalentes em todo o mundo. No 

Brasil, a cada ano 640.000 novos casos de herpes genital são diagnosticados (AIDS, 

2013). A prevalência da infecção pelo HSV-1 na população brasileira é de 67,2%, e de 

HSV-2 é de 11,3%, sendo esta última mais predominante em jovens (Clemens e Farhat, 

2014; Ministério da Saúde, 2014). Dados da Organização Mundial de Saúde estimam 

que no Brasil, na população sexualmente ativa, 640.900 pessoas desenvolvem herpes 

genital a cada ano (OMS, 2014). Estudos com saliva de indivíduos saudáveis do Rio de 

Janeiro demonstrou a presença de HHV-6 em 9,8% das amostras analisadas (Magalhães 

et al., 2010). 

A presente tese foi composta de manuscritos, previamente apresentados. Este 

estudo demonstrou a presença dos herpesvírus em pacientes imunocomprometidos em 

diferentes aspectos metodológicos utilizados para a detecção e caracterização molecular 

do HSV-1 e HHV-6 e a utilização da técnica de RNAi  para o silenciamento gênico do 

HSV-1 “in vitro”. 

No primeiro artigo, intitulado “RNA interference inhibits herpes simplex vírus 

type 1 isolated from saliva samples and mucocutaneos lesions”, foi possível realizar a 

comparação entre as técnicas de isolamento viral e a reação de PCR em tempo real, 

realizando o diagnóstico, detecção e quantificação do HSV-1 em diferentes tipos de 

amostras (amostras clínicas e amostras provenientes de cultura celular). O objetivo 

inicial deste trabalho foi a otimização de técnicas para a melhora da detecção do HSV-1 

em diferentes amostras clínicas, comparando esta detecção em pacientes que 

apresentaram lesões clínicas características desta virose, através da técnica de 

isolamento viral, considerada como padrão-ouro para o diagnóstico do HSV e reação de 

PCR em tempo real através do sistema Syber Green. Durante este estudo foram 

coletadas 6 amostras de pacientes sintomáticos para HSV-1.  

Dos pacientes analisados, 3 apresentaram lesões típicas do HSV-1 na mucosa 

oral e 1 apresentou lesão típica do HSV na mucosa genital. Cinco destes pacientes 

pertenciam ao sexo feminino e 1 paciente era do sexo masculino. Em 2 destes pacientes 

não foi possível a coleta da lesão ativa. Os pacientes analisados apresentaram idades 

variando de 25 a 60 anos de idade. Este estudo possibilitou a otimização da reação de 

PCR em tempo real em diferentes tipos de amostras, tais como: lesões mucocutâneas, 
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saliva e amostras de cultura celular. A detecção do HSV-1 na saliva se mostrou 

particularmente importante, pois a maioria dos indivíduos infectados com este vírus, 

apesar de serem indivíduos assintomáticos, permanece produzindo partículas virais 

(Liljeqvist, Tunback e Norberg, 2009), o que caracteriza uma das formas de transmissão 

desta virose (Scott, Coulter e Lamey, 1997). Estudos anteriores com saliva de pacientes 

detectaram a presença do HSV-1 na saliva, mesmo em períodos de ausência da lesão 

mostrando que a saliva poderá contribui substancialmente para a transmissão do HSV-1 

(Scott, Coulter e Lamey, 1997; Liljeqvist, Tunbäck e Norberg, 2009) 

Um diagnóstico acurado e preciso da infecção pelos HSVs é importante porque 

permite o uso correto das ferramentas clínicas e de prevenção na transmissão dos HSVs 

(Rose, Herra e Crowley, 2008). Técnicas tradicionais de diagnóstico como cultura 

celular são importantes porque permitem a detecção da partícula e amplificação viral, 

contudo, possuem baixa sensibilidade dependendo do espécime analisado. Além disso, 

são muito dependentes da manutenção da cultura celular e viabilidade viral (Koutsky et 

al., 1992), o que requer pessoal especializado com prática e experiência. 

Várias técnicas baseadas na PCR vêm sendo introduzidas na prática laboratorial 

rotineira, tais como: nested PCR, RFLP (Hong et al., 2014). Contudo, o monitoramento 

e a quantificação realizados por PCR em tempo real são importantes porque, além de 

auxiliar na quantificação do DNA do HSV, podem ser utilizado para avaliar os efeitos 

de um determinado antiviral (Schloss et al., 2009). Em nosso estudo, 100% das 

amostras de lesão mucocutânea analisadas foram positivas por ambas as técnicas 

(isolamento viral e PCR em tempo real). Contudo, 50% das amostras de saliva foram 

positivas para o isolamento viral e 100% foram positivas para a reação de PCR em 

tempo real. Em relação aos títulos virais, as amostras de lesões mucocutâneas variaram 

de 3,85 x 10
3
 a 9,78 x 10

4 
cópias/mL e nas amostras de saliva variaram entre 2,44 x 10

3
 

a 1,54 x 10
4
 cópias/mL. 

Neste estudo, a técnica de PCR em tempo real baseou-se na metodologia do 

sistema Syber Green e a curva de meelting. Esta técnica possibilita a quantificação viral 

nas amostras analisadas sem a utilização de sondas, pois o sistema Syber Green se liga á 

dupla fita de DNA e, com a excitação da luz emitida pelo sistema emite uma 

fluorescência (Hong et al., 2014). Contudo a maior limitação desta técnica seria a 

presença de resultados falso-negativos, pois este sistema não possui especificidade com 
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a molécula de DNA analisada (Arya et al., 2005), entretanto, se nesta análise houver a 

implementação da curva de meelting, ocorre o aumento da fidelidade dos resultados e 

soluciona o problema da não especificidade a molécula de DNA (Sibley, Peirano e 

Church, 2012). No presente estudo, a análise com a curva de meelting mostrou a média 

de temperatura do HSV-1 ocorrendo a 87,02ºC. A partir dessas análises no Laboratório 

de Desenvolvimento Tecnológico em Virologia (LDTV) da Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ), foi desenvolvida a reação de PCR em tempo real com sondas marcadas 

para a detecção do HSV-1 e HSV-2 simultaneamente  (PCR em tempo real multiplex). 

Atualmente, este multiplex está sendo utilizado no laboratório para a detecção do HSV 

em diferentes tipos de amostras clínicas.  

A identificação do espécime viral baseada nos dados clínicos e epidemiológicos 

pode ser realizada de forma errática, prejudicando assim o início da terapia antiviral. 

Por isso, pesquisas que busquem o desenvolvimento e padronização de metodologias 

rápidas, específicas e precisas são de fundamental importância. Este estudo padronizou 

e analisou metodologias moleculares que podem ser usadas para o diagnóstico do HSV-

1 em amostras de lesão mucocutâmea, saliva e soro. 

O termo RNA de interferência (RNAi), é um processo que leva ao silenciamento 

gênico específico, através da introdução de pequenos RNAs (siRNA) em células de 

mamíferos, podendo ser entendido como um processo que leva a mecanismos de 

controle da função de determinados genes (Wheeler, 2014). Essa técnica poderá levar ao 

desenvolvimento de uma nova terapia para múltiplas doenças, incluindo aquelas 

causadas por patógenos virais (Novina et al., 2002; Lee et al., 2005). 

Neste estudo, através da análise das amostras pela reação de PCR em tempo real, 

utilizou-se uma amostra de lesão mucocutânea com alto título viral (9.78 x 10
4
 

copiasmL) para a realização do silenciamento gênico do gene UL39 do HSV-1.  Este 

gene codifica uma subunidade da ribonucleotideo redutase. O HSV-1 não pode utilizar a 

ribonucleotideo redutase celular e, portanto, está dependente da sua própria redutase 

para replicação. Tem sido demonstrado que a enzima viral pode ser necessária para o 

crescimento do vírus dentro das 

células e para a patogênese e reativação viral a partir de latência em hospedeiros 

infectados em estudos com modelos animais (Zhe et al., 2008). 
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A ação de siRNAs para diminuição da replicação do HSV, demonstrou ser dose-

dependente, como já observado em estudos de inibição para este vírus e para o vírus da 

hepatite E (HEV) (Bhuyan et al., 2004; Huang et al., 2010). No presente trabalho, a 

concentração ideal de siRNA foi de 6 nM. Em estudos de silenciamento gênico em 

células de mamíferos, observa-se o uso de uma grande variedade de concentrações de 

siRNAs, que tipicamente variam de 20 nM (Semizaroet al. 2003) a 200 nM (Wu et al. 

2003). No nosso estudo, foi possível observar na concentração de 21 nM a perda do 

silenciamento gênico in vitro, o que poderia gerar um efeito inespecífico. O 

estabelecimento da curva-dose resposta é de extrema importância nesses casos, pois 

altas concentrações de siRNA podem gerar efeitos inespecíficos. Tais efeitos incluem 

principalmente a ação sobre genes inespecíficos (Persengiev, Zhu e Green, 2004). Neste 

estudo, o controle endógeno utilizado foi o RNA 18s, para normalização dos dados, que 

se mostrou ideal no estudo da quantificação relativa por PCR em tempo real, pois não 

houve grandes variações entre a média dos CTs das amostras analisadas.  

No presente estudo a sequência 1 do siRNA (si-UL39-1) foi aquela que 

apresentou a maior taxa de silenciamento gênico. Estudos anteriores de Zhe e 

colaboradores (2008) com as mesmas sequências de siRNA, demonstrou que a 

sequência 2 (si-UL39-2) foi a mais eficiente no silenciamento gênico, e trabalhos de 

Zhe e colaboradores (2011) mostraram que, quando estas mesmas sequências UL39 

foram utilizadas concomitantes com sequências siRNA específicas para o gene UL40 a 

sequência 3 do UL39 (si-UL39-3) apresentou maior eficiência no silenciamento gênico. 

Esta variação no resultado do silenciamento é reportada em diferentes estudos  (Holen 

et al., 2002; Kawasaki et al., 2003; Vickers et al., 2003) e as razões para a diferença na 

eficácia do silenciamento ainda não é bem compreendida, contudo, postula-se que estas 

diferenças estejam associadas com as propriedades termodinâmicas do siRNA, assim 

como estruturas secundárias e terciárias da molécula de RNA que desativa o 

reconhecimento do siRNA (Kawasaki et al., 2003; Luo e Chang, 2004). 

O desenvolvimento de siRNAs específicos possuem um problema de obstáculo 

primário que é o modo de entrada destes na membrana plasmática (De Fougerolles et 

al., 2007). A internalização das sequências em células e/ou tecidos deve ser de forma 

rápida, eficiente e em concentrações ideais (Tokatlian et al., 2010) o que muitas vezes 

representa um fator limitante a utilização de siRNAs. Contudo, novas metodologias de 

entregas do siRNA (delivery) ás células-alvos vêm sendo estudadas para o 
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desenvolvimento de metodologias cada vez mais efetivas no silenciamento gênico  e seu 

uso na clínica terapêutica. Atualmente, as sequências testadas neste trabalho estão sendo 

utilizadas no LDTV-FIOCRUZ para a inibição do HSV-1 in vivo (camunongos), 

testando e otimizando novas formas de entrada do siRNA para a melhora da inibição 

neste sistema. 

A partir deste trabalho e da otimização das técnicas moleculares em diferentes 

tipos de amostras, percebeu-se a necessidade de entender características moleculares 

dos HSV relacionadas a estas amostras, compreendendo os genótipos e as mutações de 

resistência presentes em isolados no território brasileiro. Dados sobre a caracterização 

genotípica do HSVs no Brasil são escassos e percebendo esta necessidade realizou-se 

segundo artigo intitulado “Genotypic characterization of herpes simplex type 1 isolates 

in immunocompromised patients from Rio de Janeiro”. Este projeto realiza a 

caracterização genotípica do HSV no Rio de Janeiro, utilizando como foco pacientes 

imunocomprometidos, onde infecções oportunistas têm sido reconhecidas como 

complicações mais comuns da infecção pelo HIV devido à deficiência imunológica, 

sendo a razão das internações e substancial morbidade nestes pacientes infectados 

(Strick, Wald e Celum, 2006). 

Este estudo foi realizado em colaboração com o grupo do Bernhard Nocht 

Institute for Tropical Medicine (BNI), na Alemanha, um dos institutos mais renomados 

em doenças tropicais que atua no controle de doenças e infecções emergentes e 

desenvolve projetos relacionados ao diagnóstico e detecção em virologia, que geram 

dados para Organização Mundial de Saúde (WHO). No ano de 2013, tive a 

possibilidade de realizar o doutorado sanduiche neste instituto, sob a orientação da Dra. 

Vanessa de Paula e co-orientação do Drº Jonas Schmidit-Chanasit, onde foi possível o 

aperfeiçoamento de técnicas moleculares para rápida e eficiente detecção dos 

herpesvírus e a caracterização genotípica do HSV-1. 

No segundo artigo, foi possível a detecção do HSV em amostras de soro de 

pacientes HIV positivos. Das 214 amostras analisadas neste estudo, foi possível a 

detecção de 62 amostras (29%) positivas para HSV-1 pela reação de PCR em tempo 

real. Foi observado em estudos anteriores, alta prevalência de HHVs, principalmente 

HSV-1 e HSV-2, em pacientes co-infectados com HIV na África (Schaftenaar et al., 

2014). Alguns estudos relatam a prevalência de 65% a 90% de HSVs em pacientes 

soropositivos do Sul da África, Quênia , Lesotho e Tanzânia (Aubert, Rice e Blaho, 



70 

 

2001; Compston et al., 2009; Rabenau et al., 2010; Mmbaga et al., 2011; Nyiro et al., 

2011).  

A epidemiologia da infecção por HSV-2 está intimamente relacionada a infecção 

por HIV-1, pois os dois podem provocar doenças crônicas que infectam o indivíduo 

através do contato sexual (Schiffer e Corey, 2009). No estudo em questão, não foi 

encontrado amostras positivas para HSV-2, contudo, alguns estudos têm demonstrado o 

HSV-1 como sendo o agente etiológico da herpes genital em países em 

desenvolvimento (Stanberry et al., 1999; Mertz, Rosenthal e Stanberry, 2003).  

A infecção primária pelo HSV-1 inicia-se tendo como porta de entrada a mucosa 

(seja oral ou genital), e depois caminha para o gânglio sacral onde estabelece a infecção 

primária e mecanismos de latência, e torna-se sistêmica se disseminando (Pellett e 

Roizman, 2013). Potenciais alvos dessa disseminação é o aparecimento de infecções 

extragenitais e disseminação do vírus no sangue (viremia) (Tedder et al., 1994). 

Processos de viremia do HSV-1 já foram demonstrados em pacientes hospitalizados 

(Berrington et al., 2009) e em pacientes após a infecção primária (Johnston et al., 2008). 

No presente estudo, foi possível a detecção do HSV-1 em amostras de soro de pacientes 

imunocomprometidos. Além disso, a introdução do tratamento antiretroviral nos 

indivíduos HIV positivos têm o risco de desenvolver severas infecções causadas pelo 

HSVs devido a diminuição da imunidade adaptativa, resultando em uma vigorosa 

resposta HSV (Schaftenaar et al., 2014). No estudo em questão, todos os indivíduos 

analisados já haviam iniciado o tratamento antiretroviral contra o HIV. 

Apesar da maioria dos estudos utilizam amostras de lesão e amostras 

provenientes da cultura celular para detecção do HSV-1, no estudo em questão, foi 

possível a detecção do HSV em pacientes HIV positivos sem sintomas clínicos para 

HSV, no qual a carga viral do   HSV-1 variou entre 10
2
 a 10

3 
cópiasµL. Discute-se a 

importância desses achados em pacientes imunocomprometidos, principalmente 

relacionada a reativação viral assintomática que pode ocorrer. 

Para realizar a caracterização genotípica das amostras analisadas, duas técnicas 

foram utilizadas no nosso estudo. A técnica de RFLP e o sequenciamento nucleotídico. 

A técnica de RFLP é bastante utilizada no estudo dos genótipos do HSV, pois através 

dela é possível realizar a caracterização genotípica dos diferentes genótipos do HSV-1 

(Sakaoka et al., 1994; Umene et al., 2003). Estudos com PCR baseados no RFLP 
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utilizando enzimas de restrição, com a análise do gene gG (269 bp) e gI (410bp), 

demonstraram ter alta aplicabilidade em amostras europeias com larga distribuição 

geográfica (Norberg, Bergström e Liljeqvist, 2006, Umene, Koga e Kameyama, 2007; 

Duan et al., 2008; Schmidt-Chanasit et al., 2009).  

No presente estudo, foi possível realizar a PCR através da análise dos genes gG 

e gI do HSV-1, onde 38,3% das amostras (82214) e 32,71% (70214) foram positivas 

por PCR para os genes gG e gI, respectivamente. Pela técnica de RFLP, realizada de 

acordo com protocolos publicados anteriormente (Norberg et al., 2004; Norberg, 

Bergström e Liljeqvist, 2006), 71,95% (5982) e 61,42% (4370) das amostras foram 

positivas para os genes gG e gI, sendo classificadas no genótipo A do HSV-1. Estudos 

anteriores de Harishankar e colaboradores, 2012 através da análise dos mesmos genes 

em amostras da Índia, mostraram que 100% das amostras analisadas na região do gene 

gG e 69% das amostras analisadas na região do gene gI foram classificadas no genótipo 

A do HSV-1. 

Neste estudo foi realizado o sequenciamento gênico completo dos genes US8, 

UL44 e UL23 de 20 amostras selecionadas. As amostras escolhidas foram aquelas que 

apresentaram carga viral mais elevada pela reação de PCR em tempo real. Todas as 

sequências do estudo foram alinhadas e analisadas pelo método bayesiano. 

O gene US8 codifica a glicoproteína  gE  e localiza-se na região curta do 

genoma do HSV-1, fazendo parte do envelope viral e participando dos processos de 

adsorção e entrada do vírus na célula. Análises filogenéticas do HSV-1 de estudos 

anteriores identificaram a existência de três clados (A-C), sendo a distância genética 

entre os isolados de aproximadamente 2%, assim como as recombinações presentes nos 

mesmos (Bowden et al., 2004; Norberg et al., 2004). Estudos de Norberg e 

colaboradores (2004) e Schmidt-chanasit (2009) demonstraram a presença de três 

genótipos distintos denominados A, B e C, quando analisado o genoma completo do 

gene (1,650 bp; cepa 17). Nestes estudos todas as sequências classificadas no grupo B 

apresentaram uma inserção de 6 nt (CGAGGG) após a posição 551, resultando em 

regiões repetidas com dois blocos de  6 nt. Estes estudos foram realizados com amostras 

provenientes da Europa e da América do Norte. Em contraste, em nosso estudo 

nenhuma amostra Brasileira analisada apresentou essas regiões que as classificariam 

como amostras do genótipo B. 
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Estudos recentes de Kolb e colaboradores (2013) e Spzara e colaboradores 

(2014), através do sequenciamento completo de múltiplas sequências de HSV-1, 

utilizando a plataforma Illumina, classificaram as sequências de HSV-1 em clusters de 

acordo com sua origem geográfica : Europa - América do Norte, Ásia e África, com 

exceção da cepa KOS proveniente da América do Norte que em todas as análises 

encontrou-se associada ao cluster das amostras asiáticas (Kolb, Ané e Brandt, 2013; 

Szpara et al., 2014). As amostras brasileiras, apesar da análise parcial do genoma, 

permaneceram agrupadas em um único cluster. 

As amostras positivas para o gene UL44 foram sequenciadas e o produto do 

sequenciamento resultou na codificação de 1996 bp. Este gene localiza-se na região 

longa do genoma do HSV-1 e codifica a glicoproteina gC. Esta glicoproteína tem um 

importante papel na adsorção do vírus a célula. Por ser uma região essencial de ligação 

com as proteinoglicanas da célula, qualquer variação nesta região poderia levar a uma 

classificação genotípica diferente. Em estudos anteriores de Tryballa e colaboradores, 

(2002) demonstrou-se que este gene se manteve inalterado mesmo durante várias 

passagens de cepas selvagens em cultura celular. Neste trabalho as cepas do estudo 

foram separadas filogeneticamente em três grupos. Mais recentemente, o trabalho de 

Harishankar e colaboradores (2012), utilizando para a análise filogenética o gene UL44 

classificou isolados clínicos da Índia em dois genótipos α e β. 

No presente estudo, foi possível analisar que todas as amostras brasileiras 

analisadas com o gene UL44 mostraram uma variação nucleotídica na posição 1114 

(T>C), gerando mudança no quadro de leitura do aminoácido, sendo que as amostras 

brasileiras para este gene permaneceram agrupadas no mesmo clado, estando 

intimamente relacionadas entre si. Análise filogenética do gene US8 e UL44 separou as 

amostras brasileiras dentro de um mesmo clado com expressiva probabilidade posterior 

(PP) (figura 1 e figura 2 do artigo 2). 

As amostras positivas para o gene UL-23 foram sequenciadas e o produto do 

sequenciamento resultou na codificação de 1244 bp. O gene UL-23 se localiza na região 

longa do genoma do HSV-1 e codifica a timidina kinase viral (TK), sendo esta uma 

importante proteína ligada a replicação viral. Cepas com mutação nesta região ou 

deficientes em TK resultam em mecanismos de resistência ao aciclovir, principal 

antiviral utilizado no tratamento contra HSV-1(Van Velzen et al., 2013). 
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 Mecanismos de resistência ao aciclovir (ACV) ocorrem principalmente em 

pacientes imunocomprometidos, especialmente em pacientes HIV positivos e 

transplantados.  Muitos mecanismos de resistência ao aciclovir são relatados em cepas 

do HSV (Hill, 1991). A prevalência de cepas virais ACV resistentes, em geral, é baixa 

em indivíduos immunocompetentes (<1%), porém em indivíduos imunocomprometidos 

é relativamente alta esta resistência (4-14%) (Bacon et al., 2003; Danve-Szatanek et al., 

2004; Stránská et al., 2005). 

Fenótipos de resistência podem ser observados como consequência de oito 

simples inserções\deleções de guanosina (G) e citosina (C) resultando em uma 

deficiência de TK ou em mutações pontuais em TK (Sasadeusz et al., 1997; Gaudreau et 

al., 1998; Morfin et al., 2000). Alguns estudos relatam fenótipos de resistência 

consistindo em inserções de GC que acabam gerando códons de parada nas sequências 

(Burrel et al., 2013). Neste estudo, não foram encontrados mutações de resistência nas 

amostras analisadas do Rio de Janeiro. As amostras brasileiras apresentaram 

similaridade nucleotídica superior a 98%. Estes dados são corroborados pelo estudo de 

Burrel e colaboradores (2013), que ao analisarem mutações e o polimorfismo natural 

dos genes UL23, que codifica a Timidina Kinase e UL30, que codifica a DNA 

polimerase, mostraram que estes são altamente conservados, com identidade 

nucleotídica e aminoácida superior a 97,5% entre todas as cepas da Europa analisadas 

neste estudo. 

O presente estudo realizou a primeira análise genotípica do HSV-1 no Brasil 

através da técnica de RFLP pela análise dos gene gG e gI e através da técnica de 

sequenciamento completo dos genes US8, UL44, UL23. Todas as técnicas 

demonstraram a estabilidade da distribuição do genótipo A no Rio de Janeiro durante 24 

anos (período de 1988 a 2012). Trabalhos de Schimidt-Chanasit e colaboradores (2009) 

haviam demonstrado a estável distribuição dos genótipos A e B na Alemanha por um 

período de 10 anos. Estudos anteriores sobre a avaliação quantitativa dos polimorfismos 

genômicos das cepas de HSV-1 em seis países - três asiáticos e três de origem não 

asiática concluíram que o padrão evolutivo foi semelhante entre mesmos grupos étnicos, 

e a variabilidade encontrada nas amostras asiáticas foi menor em comparação á não-

asiáticos (Sakaoka, 1994). Estudos de Szpara e colaboradores (2014), ao analisarem 

todo o genoma de cepas da China, Japão, Quênia, Coreia do Sul, Estados Unidos e 

Europa concluíram que cada cepa individual exibe características genotípicas e 
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fenotípicas com potencial de variação, embora a identidade proteica entre as linhagens 

fosse superior a 90%, sendo estas agrupadas por origem geográfica, o que explicaria as 

prováveis rotas do HSV-1 e a adaptação a diferentes ambientes. Neste estudo, 

verificamos que as amostras brasileiras estão intimamente relacionadas entre si, estando 

agrupadas em um mesmo clado, demonstrando a estabilidade do mesmo genótipo em 

pacientes imunocomprometidos do Rio de Janeiro.  

Nesta linha de pesquisa de diagnóstico e caracterização genotípica dos 

Herpesvírus e em colaboração com o grupo do Bernhard Nocht Institute for Tropical 

Medicine (BNI) foi possível o desenvolvimento do terceiro artigo, intitulado “Acute 

liver failure in an immunocompetent patient”, no qual foi reportado um caso de um 

paciente com hepatite fulminante, sem etiologia conhecida, com sinais de uma hepatite 

autoimune, iniciando assim a busca de diversos agentes etiológicos que poderiam levar 

a tais sintomas no paciente, e o único positivo foi para o HHV-6B. 

São reportados na literatura, casos de reativação do HHV-6 após o transplante, 

mostrando que embora a maioria dos pacientes reative o HHV-6 de forma 

assintomática, diferentes estudos têm correlacionado e sugerido o significativo potencial 

deste patogéno em pacientes que receberam transplante de fígado (Lautenschlager et al., 

1998; Griffiths et al., 1999; Humar et al., 2002). Neste trabalho, o HHV-6 foi detectado 

antes do transplante hepático. Casos de hepatites autoimunes relacionados ao HHV-6 já 

haviam sido descritos na literatura anteriormente (Grima et al., 2008). A infecção por 

HHV-6 ocorre em mais de 95% da população mundial, geralmente ocorrendo na 

infância e sendo assintomática (Abdel Massih e Razonable, 2009), contudo, reativação 

da latência em pacientes transplantados ocorre, podendo gerar doenças associadas a 

infecção por HHV-6 (Lautenschlager e Razonable, 2012). 

A hepatite autoimune (HAI) é uma doença hepática progressiva, de etiologia 

desconhecida, caracterizada por hipergamaglobulinemia, detecção de autoanticorpos e 

características de hepatite (Gatselis et al., 2015). No terceiro artigo, foi realizada a 

apresentação de um caso, de uma menina de 14 anos com sinais clínicos de hepatite 

autoimune grave, contudo, a mesma não apresentava autoanticorpos que geralmente 

aparecem na hepatite autoimune, tais como: antinúcleo (ANA), antimúsculo liso 

(SMA), antimicrossoma de fígado e rim tipo 1 (ALKM-1) e antimitocôndria (AMA), 

porém apresentava alguns sintomas clínicos tais como: redução da consciência, 

hepatomegalia e edema nos membros inferiores e superiores. 
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 A causa da hepatite fulminante ainda é desconhecida, sendo sugerido que o 

desenvolvimento da mesma pode ocorrer de acordo com uma predisposição genética do 

indivíduo ou após a exposição a determinados micro-organismos, viroses e 

xenobióticos, pois este ataque autoimune ao fígado pode estar relacionado a potencial 

mecanismo de mimetismo molecular, promovendo a diminuição do controle regulatório 

das células T (Muratori e Longhi, 2013). 

 Diversos estudos têm demonstrado alta prevalência de HHV-6 em órgãos 

transplantados, resultados da reativação viral (Okuno et al., 1989; De Bolle, Naesens e 

De Clercq, 2005). Esta infecção na população adulta, geralmente é assintomática. 

Estudos já mostraram além da alta incidência de HHV-6 ocorrendo em transplantes de 

fígado, a presença de infecções sintomáticas relacionadas ao HHV-6 (Cervera et al., 

2006). A proporção da infecção do HHV-6 no fígado e de aproximadamente 22-54% 

(Griffiths et al., 1999; Lautenschlager, Linnavuori e Höckerstedt, 2000). Neste estudo a 

detecção do HHV-6 no soro e na biopsia do fígado da paciente foi demonstrado antes do 

transplante hepático, tendo a presença de altos níveis de DNA do HHV-6 (1 x 10
4
 

cópiasmL) o que mostra uma possível reativação da latência do HHV-6 no paciente. 

Em alguns raros casos, o HHV-6 pode se integrar ao genoma humano sendo conhecido 

como CIHHV-6, apesar da incidência desses casos não ser estimada, estudos têm 

mostrado a circulação destes na população, e tanto o HHV-6A como o HHV-6B 

possuem esta habilidade (Leong et al., 2007; Abdel Massih e Razonable, 2009). 

A encefalite causada pela infecção por HHV-6 é um sintoma raro e difícil de ser 

associada somente a infecção por HHV-6, todavia alguns estudos relatam doenças 

neurológicas que podem estar associadas a infecção pelo HHV-6 (Rogers et al., 2000; 

Singh e Paterson, 2000). Neste estudo, a paciente em questão apresentou considerado 

nível de confusão mental. 

A infecção por HHV-6 associada a hepatite está relacionada a um aumento das 

enzimas do fígado, disfunção do enxerto e infiltração linfocitária (Humar et al., 2002). 

No presente estudo, a paciente apresentou elevação das transaminases, e a 

histopatologia do fígado demonstrou que havia moderada infiltração linfoplasmocitária. 

A hepatite autoimune é doença que não apresenta sintomas específicos e únicos, porém 

mesmo na falta de autoanticorpos convencionais pode ser estabelecido seu diagnóstico. 

Para o diagnóstico foi realizado a pesquisa para diferentes famílias virais através da  

PCR no soro da paciente e no fígado transplantado. O único PCR positivo foi para 
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PAN-herpesvírus, criado por Ehlers e Colaboradores em (1999), e para confirmar a 

infecção por HHV-6, foi realizado a PCR para detecção específica do HHV-6 que 

confirmou a infecção por este vírus, e definiu a variante, como sendo HHV-6B. O 

HHV-6B é a variante mais comum em indivíduos transplantados, pois esta comumente 

associada a doenças causadas por HHV-6 (Dewhurst et al., 1993). Neste estudo, o 

HHV6-B contribuiu para a disfunção do fígado e para a ocorrência de uma hepatite 

fulminante em um paciente que apresentava quadro de hepatite autoimune. Estudo 

anterior de Härmä e Colaboradores (2006), já havia demonstrado um caso de paciente 

com hepatite fulminante relacionado ao HHV-6 (Härmä et al., 2006). No estudo em 

questão, 20 dias após o transplante a paciente veio a falecer em decorrência de sepse e 

choque séptico. 

 Do ponto de vista clínico, esses achados sugerem que a infecção viral pelo 

HHV-6 pode contribuir para a disfunção aguda do fígado, e a pesquisa para este vírus 

deve ser incluída no diagnóstico de um paciente com que apresenta uma insuficiência 

hepática grave. Em tais condições, a biópsia do fígado parece obrigatória, numa 

tentativa de alcançar um diagnóstico correto evitando assim uma doença hepática, 

potencialmente catastrófica como a hepatite fulminante (Alvarez et al., 1999; Hennes et 

al., 2008; Zachou et al., 2013; Gatselis et al., 2015). Neste estudo foi demonstrada a 

importância do diagnóstico diferencial para os herpesvírus, identificando de forma 

rápida e eficiente o agente etiológico que pode estar correlacionado ao caso de hepatite 

fulminante. 

Atualmente, o LDTV-FIOCRUZ tem uma linha de pesquisa com os herpesvírus 

que visa o diagnóstico e epidemiologia da infecção causada por estes agentes.  Apesar 

das infecções pelos herpesvírus se apresentarem de forma benigna e muitas vezes 

inaparentes na população, casos de forma sintomática e que muitas vezes desenvolvem 

complicações aparentes, vêm crescendo nos últimos anos, principalmente em pacientes 

imunocomprometidos. Por isso, estudos de vigilância, epidemiologia e caracterização 

molecular são importantes para que se possa entender melhor a biologia dessas viroses 

em cada indivíduo. Além disso, o desenvolvimento do siRNA que podem 

eficientemente silenciar genes específicos e inibir a expressão de proteínas virais  

podem mediar futuros estudos de terapia antiviral principalmente para populações 

infectadas com cepas resistentes aos tratamento convencionais. 
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Desta forma, os resultados desta tese foram fundamentais para implementar o 

diagnóstico e a pesquisa com herpesvírus no LDTV-FIOCRUZ, definindo assim 

metodologias moleculares eficientes para a detecção do HSV em diferentes amostras 

clínica como lesão, saliva e soro. Também foi possível o estabelecimento da 

caracterização molecular do HSV, que mostrou que sendo um vírus de DNA, as 

mutações sofridas ao longo de diferentes anos não interferiram no genótipo circulante 

no Rio de Janeiro. A partir dessa tese, deu-se início ao estudo de outros membros 

pertencentes a família Herpesviridae, circulantes em diferentes populações, para que se 

possa entender as principais características dessas viroses no território brasileiro. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Artigo 1 

 

  A otimização da reação de PCR em tempo real para detecção e quantificação do 

HSV-1 em cultura celular, lesão e saliva foi satisfatória, principalmente em 

amostras de saliva, que geralmente apresentam baixa carga viral. 

 

 A utilização da reação de PCR em tempo real possibilitou a detecção eficiente 

do HSV-1 em diferentes tipos de amostras sendo mais sensível quando 

comparado com o isolamento viral, técnica considerada padrão-ouro para o 

HSV-1. Além disso, através da técnica de PCR em tempo real foi possível 

quantificar o silenciamento gênico do HSV-1 através da utilização de siRNAs. 

 

 

 Através da curva dosagem foi estabelecida a concentração ideal de siRNAs para 

inibição da replicação do HSV-1 in vitro  de 6 nM . 

 

 O siRNA mostrou resultados bastante satisfatórios, gerando inibição da 

replicação do HSV-1 em um isolado de amostra clínica de paciente infectado. 

 

Artigo 2 

 

 

 Neste estudo foram analisados 214 amostras de soro de pacientes HIV positivos 

entre os anos de 1988 a 2012, dos quais  29% das amostras foram positivas para 

HSV-1 pela técnica de PCR em tempo real com a carga viral variando de 2.75 X 

10
2
 
 
a 8.78 x10

3 
cópias µL. 

 A análise da reação de PCR confirmou a detecção do HSV-1 em 38,3% e 

32,71% das amostras analisadas para o gene gG e gI, respectivamente. 

 Todas as amostras clínicas positivas para a reação de PCR, foram analisadas pela 

técnica de RFLP para os mesmo genes. E as amostras clínicas positivas na 

técnica de RFLP foram classificadas no genotipo A do HSV-1. 
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 Na análise filogénetica, 20 amostras foram sequenciadas e analisadas para o 

gene US8, UL44 e UL23. As amostras brasileiras demostram a existência de um 

cluster geográfico formado por estas amostras, mostrando a predominância de 

um único genotipico no Rio de Janeiro. 

 Não foram encontrados mutações de resistência  ao aciclovir no gene UL-23 

associadas a essas amostras. 

 

Artigo 3 

 Foi possível a detecção do HHV-6B em amostra de soro e de fígado de um 

paciente com hepatite fulminante. 

 Os aspectos clínicos do paciente com a reativação do HHV-6B contribuíram 

para uma hepatite aguda fulminante. 
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7. PESPECTIVAS 

Nas perspectivas futuras deste estudo, pretende-se analisar amostras clínicas de 

pacientes não imunocomprometidos positivos para HSV-1, realizando o 

sequenciamento nucleotídico dessas amostras com os mesmo genes utilizados neste 

estudo (US8, UL44 e UL23), para que se possam comparar os resultados verificando 

similaridades e diferenças entre as sequências e a identificação do genótipo circulante 

de HSV-1 na população. Além disso, pretende-se aprimorar os estudos de amostras 

clínicas positivas para HSV-2, identificando os principais genótipos circulantes de 

HSV-2, tendo como foco populações de risco tais como: profissionais do sexo e 

mulheres grávidas.  

Uma outra perspectiva deste estudo, visa descrever a percepção das adolescentes 

grávidas sobre os cuidados e prevenção da infecção pelo herpes, principalmente com os 

cuidados com o neonato, realizando a prevalência e epidemiologia molecular do vírus 

do herpes simples tipo 1 e herpes simples tipo 2 na população de adolescentes grávidas, 

realizando ações educativas e produção de material didático sobre o tema em questão, 

além de levantar dados importantes para o SUS sobre as características das adolescentes 

grávidas no Rio de Janeiro. 

Com relação ao diagnóstico dos herpesvírus, já foi otimizada a técnica de PCR 

multiplex para a detecção dos Alphaherpesvírus e pretende-se padronizar a técnica para 

a detecção dos Betaherpesvírus e Gamaherpesvirus, possibilitando o diagnóstico de 

diferentes tipos de herpesvírus na mesma amostra clínica analisada. 
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10.  ANEXOS 

ARTIGO 1 

 

Pacientes  Amostras  Isolamento Viral  

Paciente 1  Lesão Positivo 

Saliva Negativo 

Paciente 2 Lesão Positivo 

Saliva Negativo 

Paciente 3 Lesão Positivo 

Saliva Negativo 

Paciente 4 Lesão Positivo 

Saliva Positivo 

Paciente 5 Saliva * Positivo 

Paciente 6 Saliva * Positivo 

 

Lesão mucocutâneas variaram de 3,85 X 10
3
 a 9,78 X 10

4 
cópias/mL e nas amostras 

de saliva variaram entre 2,44 x 10
3
 a 1,54 x 10

4
 cópias/mL. 
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ARTIGO 1 

CURVA DOSE 

 

 Concentração ideal de  siRNA 6 nM  

 

SILENCIAMENTO GÊNICO 

 

Análise do Silenciamento: 

 PCR em tempo real- 99, 90 e 88,5% 

 Plaqueamento: 69, 63 e 68% 

 A sequência 1 apresentou maior eficiência no silenciamento  
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