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RESUMO 

 

O abortamento humano é um evento comum e muitas vezes considerado de causa 

desconhecida. Alguns vírus são sugeridos como causa da perda gestacional e, 

dentre eles, o vírus adeno-associado (AAV), que não está comprovadamente 

associado à doença humana. Os AAVs (tipos AAV1-11), pertencentes à família 

Parvoviridae, necessitam de vírus helper para sua infecção produtiva e dentre eles, 

está o papilomavírus humano (HPV), pertencente à família Papillomaviridae, que foi 

também sugerido como agente etiológico de aborto. Assim, este estudo se propôs a 

evidenciar a presença do ácido nucléico de AAV e de HPV em decídua e vilosidade 

coriônica (VC) provenientes de abortamento humano ocorridos até a 22ª semana 

gestacional. Foram obtidos tecidos de 81 casos de abortamento, sendo 68 não 

intencionais e 13 intencionais que originaram 118 fragmentos dissecados (66 

decíduas e 52 VC). De todos os espécimes, o DNA foi extraído pelas metodologias 

de DNAzolTM, TRIzol TM e/ou QIAampTM DNA mini Kit e o gene β-globina foi 

amplificado por PCR como controle. O genoma dos vírus AAV2/5 e HPV foram 

amplificados (nested-PCR e PCR, respectivamente) usando pares de iniciadores 

Pan1/Pan3 e Nest1/Nest2 e MY09/11, respectivamente. Os casos positivos para 

HPV foram submetidos à tipagem para os tipos mais comuns 6, 11, 16, 18, 33). 

Hibridização in situ (HIS) foi realizada em cortes de tecidos parafinados dos casos 

positivos para AAV, utilizando-se sonda marcada com digoxigenina. AAV e HPV 

foram observados em 28% (23/81) e em 10% (8/81) dos casos, respectivamente. 

Somente o tipo AAV2 foi detectado. AAV foi observado em 18 e em 7 fragmentos de 

decídua e de VC, respectivamente, enquanto HPV, em 4 e em 5 fragmentos, 

respectivamente. AAV2 ocorreu em 32% (22/68) e em 8% (1/13) dos abortos não 

intencionais e intencionais, respectivamente, e HPV, em 10% (7/68) e em 8% (1/13), 

respectivamente. Somente um caso positivo para HPV foi tipado, correspondendo ao 

tipo HPV11. HIS revelou genoma do AAV em 3 casos: na decídua, VC ou placa 

coriônica e em trofoblastos não-vilosos. A taxa de co-infecção do AAV com o vírus 

helper HPV foi de 26% e com CMV (anteriormente pesquisado), de 9%. Evidência 

importante de infecção pelo AAV dos tecidos de abortamento foi encontrada no 

presente estudo, embora em freqüência menor do que a encontrada na literatura. O 

achado somente do tipo AAV2, em detrimento do AAV5, indica ser o mais freqüente 



  

 

na população e/ou apresentar tropismo pelos tecidos estudados. A detecção de 

AAV2 em decídua e em trofoblasto não viloso por HIS sugere que possa haver 

comprometimento da invasividade das células infectadas e consequente perda 

gestacional. Freqüência de HPV em VC está de acordo com alguns relatos da 

literatura. HPV foi encontrado em freqüência semelhante nos dois tipos de aborto. 

Casos em que não houve co-infecção com vírus helper, presença de AAV pode ser 

explicada por latência, replicação autônoma ou co-infecção com outro vírus helper 

não pesquisado. Os resultados encontrados não permitem inferir relação causal 

entre AAV e aborto, apesar de ter sido detectado principalmente em casos de aborto 

não intencional. 

 

Palavras-chave: AAV. HPV. Tecidos de aborto. PCR. Hibridização in situ. 



  

 

ABSTRACT 

 

Pregnancy failure is a common event often of unknown cause. Some viruses are 

suggested as cause of abortion and, among them, adeno-associated virus (AAV), 

that has never been implicated as a cause of disease. AAV (AAV1-11 types), 

belonging to Parvoviridae family, requires helper virus function for replication, as from 

human papillomavirus (HPV), that belongs to Papillomaviridae family, also suggested 

as being an etiologic agent of abortion. Thus, this study aimed to detect nucleic acid 

of AAV and HPV in decidua and chorionic villi (CV) from human abortion occurred up 

to 22nd gestational week. A total of 118 fragments (66 decidua and 52 CV) were 

obtained from tissues from 81 abortion cases (68 non-intentional and 13 intentional 

ones). Viral DNA was extracted by DNAzolTM, TRIzolTM and/or QIAampTM DNA mini 

Kit methodologies and β-globina gene was amplified by PCR as a control reaction. 

AAV2/5 and HPV genome were amplified (nested-PCR and PCR, respectively) using 

primer pairs Pan1/Pan3 and Nest1/Nest2 and MY09/11, respectively. HPV positive 

cases were submitted to PCR-typing for the most common types (6, 11, 16, 18, 33). 

In situ hybridization (ISH) was developed in paraffin embedded tissues from AAV 

positive cases, using digoxigenin labeled probe. Frequency of AAV and HPV were 

observed in 28% (23/81) and 10% (8/81) of the cases, respectively. Only type AAV2 

was detected. AAV2 was present in 18 and in 7 decidua and CV fragments, 

respectively, while HPV, in 4 and 5 fragments, respectively. AAV2 occurred in 32% 

(22/68) and in 8% (1/13) of non-intentional and intentional abortions, respectively, 

and HPV, in 10% (7/68) and 8% (1/13), respectively. Only one HPV were typed, 

corresponding to HPV11. ISH showed AAV DNA in 3 cases: in decidua, CV or 

chorionic plate and extravillous trophoblast. Co-infection rate between AAV and HPV 

was 26%, and with CMV (previously studied), 9%. Significant evidence of AAV 

infection in abortion tissues was observed in the present study, however, in lower 

frequency than those found in literature. Only AAV2 type revealed in the cases, 

instead of AAV5, suggests that it is the most frequent in population and/or shows 

tissue tropism. Infected cells with AAV2, observed by ISH in decidua and in 

extravillous trophoblast, suggest that cellular invasiveness of infected cells could be 

compromised and that gestational loss may occur. Frequency of HPV in CVs is in 

accordance to literature. HPV was found in similar frequency in the two abortion 

groups. AAV presence found in cases without co-infection with helper virus, could 



  

 

represent latency, autonomous replication or co-infection with other helper virus. 

These results do not allow inference to a causal association between AAV and 

abortion, albeit mostly detected in non-intentional abortion. 

 

Keywords: AAV. HPV. Abortion tissues. PCR. In situ hybridization. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O abortamento humano é um evento comum, porém, complexo, representando um 

desafio para clínicos e pesquisadores por ser muitas vezes considerado de causa 

desconhecida (Kaplan, 1993). Diversos fatores estão associados ao abortamento 

como alterações cromossômicas, síndrome do anticorpo anti-fosfolipídio, 

trombofilias, alteração na modulação da resposta T helper 1/ T helper 2  (Th1/Th2 ) e 

infecção por vírus, bactérias e parasitas (Kaplan, 1993; Nahass et al., 1997; Rezaei 

et al., 2002; Greer, 2003; Yamada et al., 2005).  

Alguns vírus são relatados em tecidos obtidos de casos de abortamento e sugeridos 

como causa da perda gestacional, como parvovírus B19, vírus herpes simples 

(HSV), papilomavírus humano (HPV) e vírus adeno-associado (AAV) (Penta et al., 

2003; Srinivas et al., 2006; El-Sayed Zaki e Goda, 2007). 

O AAV, classificado na família Parvoviridae e gênero Dependovirus, apresenta uma 

alta soroprevalência na população, mas não tem sido comprovadamente associado 

à doença humana (Blacklow et al., 1968; Tratschin et al., 1985; Grosmann et al., 

1992). Entretanto, tem sido sugerida a sua participação em abortamento humano, 

embora os dados sejam ainda controversos (Botquin et al., 1994; Tobiasch et al., 

1994; Malhomme et al, 1997; Burguete et al, 1999; Matovina et al., 2004). 

Os AAVs, são os únicos, dentre os vírus de animais, que são dependentes de 

coinfecção por vírus helper para que ocorra a infecção produtiva (Malhomme et al., 

1997; Walz et al., 1997). Além do adenovírus (Ad), primeiro vírus helper descrito, o 

AAV é também capaz de se replicar na presença de diversos outros vírus como HPV 

e vários vírus herpes (Muzyczka e Berns, 2001). Dentre aqueles que causam 

infecção do trato genital, uma correlação mais significativa tem sido descrita com o 

HPV (Malhomme et al., 1997). 

O HPV é um vírus pertencente à família Papillomaviridae, com mais de 140 

diferentes tipos já caracterizados, 40 deles infectam o trato genital e são 

classificados como de baixo ou de alto risco, conforme sua correlação com o 

desenvolvimento de neoplasia escamosa cervical intraepitelial (NIC) e de carcinoma 

de células escamosas cervicais (CCE) (Brentjens et al., 2002). Também foi sugerida 
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a participação do HPV em aborto espontâneo e sua replicação em trofoblasto foi 

demonstrada in vitro (Hermonat et al., 1997a; Liu et al., 2001). 

O conhecimento da ocorrência de AAV2 e de AAV5 em produtos da concepção ou 

em espécimes de aborto pode trazer importantes contribuições aos escassos e 

controversos relatos da literatura quanto ao possível papel deste vírus no 

abortamento. Ainda, a pesquisa do genoma do HPV nas mesmas amostras se torna 

importante por ser descrito como vírus helper para replicação do AAV e por ter sido 

sugerida sua participação também em aborto espontâneo (Hermonat et al., 1997a, 

1998; Malhomme et al., 1997; You et al. 2006). 

A utilização de técnicas sensíveis e específicas, como reação em cadeia pela 

polimerase (PCR) e hibridização in situ (HIS), é de fundamental importância para 

que o agente infeccioso seja revelado, visto que a análise histopatológica rotineira 

dos produtos da concepção frequentemente revela inflamação inespecífica, mas, 

raramente, sugere o agente infeccioso (Ozono et al., 1997; Spano et al., 2002). A 

metodologia in situ tem o valor adicional de determinar a localização topográfica de 

células infectadas. 

Portanto, a análise de amostras provenientes de aborto e a adequada metodologia 

diagnóstica são importantes na contribuição para o conhecimento da patogênese 

viral e para a possível correlação com a etiologia do abortamento. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1  VÍRUS ADENO-ASSOCIADO (AAV) 

 

 

2.1.1  Descrição e histórico 

 

Os AAVs foram descritos pela primeira vez como partículas virais pequenas 

contaminando cultivo de adenovirus (Ad) humanos e de símios (Figura 1) (Archetti e 

Bocciarelli, 1965; Atchison et al., 1965; Hull et al., 1965; Mayor et al., 1965; Melnick 

et al., 1965). Após sua descoberta, foi evidenciado que os AAVs dependiam da 

função auxiliar (helper) desses vírus para sua replicação e, assim, foram 

caracterizados como vírus satélites (Atchison et al., 1965). 

 

 

Figura 1 - Microscopia eletrônica de transmissão de AAV e de 
Ad. Fotomicrografia eletrônica após contrastação negativa de 
partículas de Ad e AAV obtidas de cultivo celular. 
Fonte: Dani (1999). 

 

Acreditava-se, inicialmente, que o AAV poderia ser tanto uma subunidade do 

adenovírion (Mayor et al., 1965; Melnick et al., 1965), quanto uma nova partícula 

viral (Archetti e Bocciarelli, 1965; Atchison et al., 1965), sendo posteriormente 

considerado como um novo vírus depois de demonstrado, por exemplo, que o AAV 

AAV 

Ad 
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poderia ser transmitido de cultura de Ad para cultura de vírus de hepatite canina e 

que antisoro preparado contra o AAV não apresentava reação cruzada quando 

testado contra o Ad (Hoggan et al., 1966). Casto et al. (1967) sugeriram que 

qualquer tipo de Ad poderia atuar como helper para o AAV. Assim, por causa da 

relação que existia entre o Ad e esse novo vírus descoberto, Atchison et al. (1965) 

denominaram-no “Virus adeno-associado”. 

Posteriormente, Hoggan et al. (1966) descreveram a existência de, no mínimo, três 

sorotipos de AAV distinguidos através de técnicas de fixação do complemento e de  

neutralização. 

 

 

2.1.2  Classificação 

 

Os AAVs foram classificados no gênero Dependovirus, sub-família Parvovirinae e 

família Parvoviridae (Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Classificação taxonômica da família Parvoviridae (ICTV). 

 

Até o momento, onze diferentes sorotipos foram isolados e caracterizados (Quadro 

1). A diferenciação em sorotipos é conferida por diferença genômica em uma região 

Parvoviridae 
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interna variável presente em uma seqüência altamente conservada de 255 pares de 

bases (pb), denominada “região de assinatura” (Gao et al., 2002). 

O AAV2, sorotipo mais prevalente e mais estudado, é considerado o vírus protótipo 

e todos os outros tipos são descritos como apresentando homologia baixa, 

intermediária, alta ou muito alta com este vírus (Quadro 1). Análises das proteínas 

de capsídeo dos diferentes tipos virais indicam que o AAV4 e o AAV5 são os mais 

divergentes dentre os sorotipos já isolados, exibindo somente 60% de homologia 

com o AAV2 ou entre si (Kaludov et al., 2001), enquanto que os últimos descritos, 

AAV10 e AAV11, apresentam 84% e 65% de homologia, respectivamente (Mori et 

al., 2004). 

Ao contrário dos outros tipos de AAV estudados, o AAV6, descrito em 1998 

(Rutledge et al., 1998), parece ser um sorotipo recombinante entre os tipos AAV1 e 

AAV2 (Xiao et al., 1999).  
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Quadro 1 - Sorotipos descritos de AAV 
 

Sorotipo Homologia 

com AAV2 

   Espécime de 

origem 

        Referência 

1 Alta Contaminante em 

preparações de Ad 

Atchison et al., 

1965 

2 -- Contaminante em 

preparações de Ad 

Hoggan et al., 1966 

3 Muito alta Contaminante em 

preparações de Ad 

Hoggan et al., 1966 

4 Baixa Contaminante em 

preparações de Ad 

Parks et al., 1967 

5 Baixa Lesão peniana 

humana 

Bantel-Schaal et al., 

1984 

6 Alta Contaminante em 

preparações de Ad 

Rutledge et al., 

1998 

7 Intermediária Coração de macaco Gao et al., 2002 

8 Intermediária Coração de macaco Gao et al., 2002 

9 Intermediária Isolados humanos não 

descritos 

Gao et al., 2004 

10 Intermediária Fígado e coração de 

macaco  

Mori et al., 2004 

11 Baixa Fígado de macaco Mori et al., 2004 

 
Fonte: Mizukami et al., 2006 (adaptado) 
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2.1.3  Estrutura 

 

Os AAVs são vírus icosaédricos, não envelopados, de 18 a 26 nm de diâmetro 

(Figura 3) e, portanto, estão entre os menores vírus que infectam humanos. 

Possuem genoma constituído por ácido desoxirribonucléico de fita simples (DNAfs) 

(Muzyczka e Berns, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Reconstrução da partícula de AAV-4 por crio-
microscopia eletrônica com contrastação negativa.  
Fonte: Padron et al. (2005). 

 

 

2.1.3.1  Genoma Viral 

 

O mapa genético do DNAfs do AAV (Figura 4) foi derivado de estudos com o AAV2, 

mas é considerado conservado entre todos os sorotipos de AAV (Muzyczka e Berns, 

2001). O genoma, de 4,7 quilobases (Kb), contém duas grandes regiões de leitura 

aberta (ORFs), flanqueadas por regiões repetidas e invertidas (ITR), denominadas: 

(i) cap (de capsídio), localizado na extremidade 3’ do genoma, que dá origem a três 

proteínas virais (VP) de capsídeo do vírus (VP1, VP2 e VP3); (ii) rep (de replicação), 

localizado na extremidade 5’, onde qualquer mutação por deslocamento ou deleção 

dentro desta região bloqueia a replicação do ácido desoxirribonucléico (DNA) 

(Tratschin et al., 1984).  

 



- Revisão de Literatura - 

 

32 

 

Figura 4 - Representação da posição relativa dos promotores virais no 
genoma do AAV e transcritos spliced e não spliced.  
Fonte: Blechacz e Russel (2004). 

 

 

 

2.1.3.2  Proteínas Estruturais 

 

O capsídeo icosaédrico dos AAVs é composto por 60 subunidades das proteínas 

estruturais VP1, VP2 e VP3 na proporção de 1:1:10, com peso molecular de 87.000, 

73.000 e 62.000, respectivamente (Tsao et al., 1991; Xie et al., 2002). 

Crio-microscopia eletrônica de partículas vazias de AAV2 demonstrou que esse 

vírus apresenta superfície contendo depressões, protrusões e regiões similares a 

canyons, como a encontrada em outros parvovírus (Kronenberg et al., 2001) (Figura 

5). Alças formam uma grande parte da superfície do capsídeo, região que determina 

muitas características biológicas do vírus, como espécies hospedeiras, tropismo 

tecidual, ligação a receptor e propriedades antigênicas (Muzyczka e Berns, 2001; 

Xie et al., 2002). 
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Figura 5 - Partículas de AAV. Estrutura de superfície de partículas 
de AAV2 (esquerda) e de AAV5 (direita), obtidas por crio-
microscopia eletrônica. 
Fonte: Walters et al.(2004). 

 

 

2.1.4  Ciclo de Replicação 

 

 

2.1.4.1  Receptores celulares 

 

O AAV pode infectar uma grande variedade de células, provavelmente por seu 

receptor ser ubíquo nas células de primatas. Esse receptor foi demonstrado ser o 

proteoglicano sulfato de heparana (HSPG) para o tipo AAV2, utilizado como modelo 

de infecção (Summerford e Samulski, 1998) (Figura 6). 

A grande heterogeneidade química de superfície entre os AAVs dos tipos 2, 4 e 5 e 

suas estruturas de capsídeo sugerem que cada sorotipo tenha um mecanismo de 

ligação à superfície celular e, conseqüentemente, de infecção. A entrada do AAV5 

na célula hospedeira não é inibida por competição com heparina solúvel e, por outro 

lado, a entrada do AAV4 é insensível à tripsina (Chiorini et al., 1997; 1999), o que 

sugere que ambos os sorotipos utilizam um receptor diferente dos utilizados pelo 

AAV2 para infectar a célula hospedeira. De fato, foi visto que os sorotipos AAV4 e 

AAV5 utilizam o receptor de ácido siálico com ligação O α2,3 ou N α2,3 para sua 

ligação à superfície celular (Kaludov et al., 2001; Walters et al., 2001). Ainda, os 

AAVs 1 e 6, muito semelhantes entre si, utilizam o receptor de ácido siálico com 

ligação N α2,3 e α2,6 (Wu et al., 2006). 
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Após a adsorção inicial ao receptor, a internalização do vírus é mediada por co-

receptores, tornando distinta a internalização do vírus em diferentes células e 

tecidos dependendo de qual for utilizado. O primeiro co-receptor para o AAV a ser 

identificado foi o receptor para fator de crescimento de fibroblastos humanos 1 

(FGFR1) que, juntamente com o HSPG, é necessário para uma eficiente ligação do 

AAV2 à célula hospedeira (Qing et al., 1999). Um outro receptor utilizado para 

infecção da célula hospedeira é a integrina αVβ5 (Summerford et al., 1999). 

 

 

2.1.4.2  Endocitose e Transporte Intracelular 

 

Após a adsorção do AAV ao receptor primário e aos co-receptores, o vírion é 

internalizado em coated vesicles (vesículas de endocitose revestidas com clatrina) 

mediado, somente em parte, pela oligomerização de dinaminas, como demonstrado 

também para o Ad (Wang et al., 1998; Duan et al., 1999). Além da internalização 

mediada por clatrina, a entrada do vírion ligado ao receptor primário HSPG parece 

ocorrer também através de um processo dependente de cinase relacionada a PKA e 

PKC 1 (Rac1) e conseqüente ativação da via fosfatidilinositol-3 cinase (PI3K) 

(Sanlioglu et al., 2000). A ativação da via PI3K parece ser necessária para direcionar 

as vesículas que contêm o vírus ao longo dos microfilamentos e microtúbulos em 

direção aos poros nucleares. Nestas vesículas, o vírion encontra um ambiente 

levemente ácido que permite o processamento endossômico do capsídeo e a 

liberação do mesmo para o citosol (Bartlett et al., 2000; Ding et al., 2005).  

A penetração do AAV2 no citosol parece ocorrer através deste mesmo 

compartimento ou após o transporte para um segundo compartimento vesicular, o 

endossomo peri-nuclear de reciclagem (PNRE) (Ren et al., 1998; Bartlett et al., 

2000; Sönnichsen et al., 2000; Douar et al., 2001; Hansen et al., 2001). Enquanto 

Sanlioglu et al. (2000) sugerem que o escape dos vírions do endossomo pode 

ocorrer nos poros da membrana nuclear ou perto deles, Ding et al. (2005) relatam 

que o AAV escapa do compartimento endossômico antes do transporte para o 

núcleo. Por outro lado, Bantel-Schaal et al. (2002) sugerem que o AAV5 se 
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encaminha para o complexo de golgi antes de ser liberado para o citosol. Porém, 

esta etapa do transporte intracelular ainda não está bem definida. 

Pouco se conhece sobre o processo que controla a translocação nuclear do AAV 

através dos poros nucleares. Como o tamanho do AAV é comparável ao tamanho 

dos poros nucleares, foi proposto que o transporte do vírus ocorreria por difusão 

(Ding et al., 2005) (Figura 6). Porém, ainda não está claro se este transporte das 

partículas do AAV para o núcleo necessita de modificações do capsídeo e/ou 

associação com receptores de transporte (Ding et al., 2005), embora tenha sido 

previamente descrita associação do AAV com a proteína transportadora nucleolina 

no citoplasma e no núcleo (Qiu et al., 1999).  

 

 

Figura 6 - Esquema de penetração do AAV e transporte intracelular 
após endocitose. Após adsorção ao HSPG (A)  e ao FGFR na 
superfície celular, há internalização via coated vesicle (B) 
envolvendo a integrina αVβ5. O ambiente fracamente ácido permite 
sua penetração no citosol (C). Após saída do endossomo, o AAV 
se acumula na região peri-nuclear (D) e penetra através do 
complexo de poros para o núcleo (E). 
Fonte: Bartlett et al. (2000). 
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O processo de desnudamento do ácido nucléico viral no núcleo para o AAV ainda é 

desconhecido, como também para os parvovírus (Bartlett et al., 2000; Sanlioglu et 

al., 2000; Douar et al., 2001; Hansen et al., 2001; Ros et al., 2006). Ros et al. (2006) 

mostraram que, possivelmente, os parvovírus expõem o seu genoma para a 

maquinaria de replicação celular após rearranjos conformacionais do capsídio, sem 

que o mesmo seja destruído. O rearranjo de proteínas de capsídio dos parvovírus, 

assim como ocorre com outros vírus icosaédricos, levaria à abertura de poros que 

permitem o trânsito de macromoléculas em sua conformação linear e sua 

conseqüente exteriorização (Bleker et al., 2005).  

 

 

2.1.4.3  Integração do Genoma Viral 

 

Na ausência de vírus helper, as proteínas Rep68/78 do AAV regulam negativamente 

a expressão gênica e a replicação do seu DNA e levam à integração do genoma 

viral no locus denominado AAVS1, no cromossoma 19 humano do genoma da célula 

hospedeira, para estabelecer infecção latente (Cheung et al., 1980; Tratschin et al., 

1986; Kotin e Berns, 1989; Kotin et al., 1991; Muzyckza et al., 1992; Weitzman et al., 

1994; Kyostio et al., 1995). Esta integração constitui-se no único exemplo de 

recombinação não-homóloga, seqüência-específica de DNA exógeno, não celular, 

em eucariontes (Kotin et al., 1990; 1992). Foi descrita também a manutenção do 

genoma viral como epissomo circular em células humanas (Schnepp et al., 2005). 

Após o desenvolvimento de infecção latente, a superinfecção com vírus helper pode 

iniciar uma infecção produtiva (Cheung et al., 1980) (Figura 7). 
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Figura 7 - Esquema do ciclo de replicação do AAV. (1a) Adsorção e penetração de AAV e (1b) 
de vírus helper; (2) transporte para o núcleo; (3a) integração do AAV na ausência de vírus 
helper e (3b) replicação de AAV em presença de vírus helper; (4) liberação dos vírions. 
Fonte: Blechacz e Russel (2004) (adaptado). 

 

 

2.1.4.4  Transcrição 

 

Em uma infecção produtiva, seis ácidos ribonucleicos (RNAs) poliadenilados são 

detectados por técnica de Northern blotting (Laughlin et al., 1979). Em ordem 

decrescente de tamanho, os RNA mensageiros (RNAm) possuem 4,2 kb; 3,9 kb; 3,6 

kb; 3,3 kb; 2,6 kb e 2,3 kb e são sintetizados a partir de três promotores (p5, p19 e 

p40) pela RNA polimerase II (Green et al., 1980) (Figura 4). Os dois maiores 

transcritos (4,2 e 3,9 kb) são sintetizados a partir do promotor p5 e os dois seguintes 

(3,3 e 3,6 kb) são provenientes do promotor p19. O menor RNA (2,3 kb), o principal, 

é produzido a partir do promotor p40 e é usado para a tradução das três proteínas 

de capsídeo (Muralidhar et al., 1994). Os promotores p5 e p19 dão origem a dois 

RNAm cada um (spliced e não-spliced), que levam à formação das quatro proteínas 

não estruturais do AAV: Rep68 / Rep78 e Rep52 / Rep 40, respectivamente 

(Mendelson et al., 1986) (Figura 4). 

AAV Vírus helper 
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A regulação da transcrição do AAV é complexa, determinando duas possíveis 

formas de persistência: infecção latente ou infecção produtiva. A escolha por uma 

dessas duas opções parece ocorrer através do controle primário exercido pelo gene 

E1A do Ad ou pelo gene rep do AAV (Chang et al., 1989; McCarty et al., 1994; 

Kyostio et al., 1995; Pereira et al., 1997). 

Na ausência do vírus helper, somente uma pequena quantidade de Rep78 é 

sintetizada a partir do promotor p5. Isso é suficiente para ligar o elemento de ligação 

Rep (RBE) à p5 e reprimir completamente uma transcrição futura do mesmo (Kyostio 

et al., 1995). O produto de p19 é capaz também de reprimir o promotor p5 e a Rep52 

é capaz de reprimir a transcrição de p19 (Kyostio et al., 1994). Durante a co-infecção 

pelo Ad ou por outro vírus helper, uma cascata de regulação transcricional parece 

rapidamente induzir a síntese de todos os genes do AAV.  

Alguns outros circuitos regulatórios já foram evidenciados: (i) Rep52/40, que reprime 

p5 na ausência do Ad, deixa de exercer esta função na presença do Ad (Pereira et 

al., 1997); (ii) superexpressão de Rep78/68 reduz os níveis de proteínas de 

capsídeo através de um mecanismo pós-transcricional (Trempe et al., 1988). O 

efeito desses feedbacks positivo e negativo parece ser a manutenção de uma 

constante taxa de Rep78/68, de Rep52/40 e das três proteínas de capsídeo durante 

uma infecção produtiva. 

 

 

2.1.4.5  Replicação 

 

Nenhuma evidência foi encontrada de iniciadores de RNA ou de fragmentos de 

Okazaki que poderiam ser utilizados para a iniciação da replicação do genoma do 

AAV. Já que toda DNA polimerase necessita de um iniciador com uma região livre 3´ 

hidroxila (3’OH) e de um molde, o AAV teve que evoluir para conseguir iniciar sua 

replicação, por não ter iniciador próprio (Muzyczka e Berns, 2001). O modelo básico 

para explicar a replicação do DNA dos parvovírus foi chamado de modelo do rolo de 

grampos (rolling hairpin model) que foi descrito primeiramente por Straus et al. 

(1976) e por Tattersall e Ward (1976) e somente ocorre pelo fato das duas porções 

finais do genoma do AAV (5´ e 3´) serem idênticas em sequência e palindrômicas 
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(Gerry et al., 1973; Koczot et al., 1973). O modelo de replicação do genoma do AAV 

pode ser observado na Figura 8. 

 

 

Figura 8 - Esquema da replicação do genoma do AAV. 1 – Formação do 
grampo na extremidade 3´ do genoma dando origem a iniciador e molde para 
síntese da fita complementar; 2 – Elongação a partir da extremidade 3´; 3 – 
Introdução de um corte (nick) para geração de uma nova extremidade 3´ por 
ação das endonucleases sítio-específicas Rep 78/68; 4 – Elongação a partir do 
corte resultando em cópia da região formadora do grampo que serviu como 
iniciador; 5 – Formação de outra estrutura de grampo a partir da extremidade 
3´ recentemente produzida; 6 – Iniciação de nova síntese de DNA; 7 – 
Formação de dois produtos: (i) DNA genômico; (ii) molécula intermediária que 
recomeça um novo ciclo de replicação do genoma. 
Fonte: Flint et al. (2004) (adaptado). 
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Na presença do vírus helper, Rep68/78 são transativadoras da expressão gênica do 

AAV e essenciais para a replicação do DNA e para o resgate do genoma viral do 

estado integrado (Labow et al., 1986). Foi demonstrado que o AAV pode fazer sua 

replicação também na ausência do vírus helper, em algumas condições especiais: (i) 

induzida por carcinógenos, porém, sem produção de progênie infecciosa (Yalkinoglu 

et al., 1988); (ii) na presença de luz ultravioleta com comprimento de onda de 254 

nm, que é 1000 vezes mais eficaz do que 313 nm (Yakobson et al., 1989); (iii) em 

cultura de queratinócitos em diferenciação, similar aos papilomavírus (PVs) (Meyers 

et al., 2000); (iv) em células embrionárias (Burguete et al., 1999). A replicação na 

ausência de helper sugere que o AAV2 pode ser um parvovírus autônomo com 

tropismo epitelial e com ciclo de replicação ligado à diferenciação do tecido 

escamoso (Burguete et al., 1999; Meyers et al., 2000; Kiehl et al., 2002; You et al., 

2006). 

 

 

2.1.4.6  Outros vírus helper  

 

O AAV foi classificado como um Dependovirus, em oposição aos parvovírus 

autônomos, por necessitar de um vírus helper para replicação, conforme 

anteriormente descrito. Os três primeiros vírus que mostraram exercer funções 

helper para o AAV foram o Ad, o HSV e o vírus vaccinia (Atchison et al., 1965; Parks 

et al., 1967; Georg-Fries et al., 1984; Schlehofer et al., 1986). Posteriormente, o HPV 

(Walz et al., 1997; Ogston et al., 2000;), o CMV (Georg-Fries et al., 1984; McPherson 

et al., 1985), vírus da varicela-zoster (VZV) (Georg-Fries et al., 1984) e o HHV6 

(Thomson et al., 1994) foram relatados como vírus helper para o AAV. 

A atividade helper do Ad sobre o AAV é a mais estudada até o momento (Geoffroy et 

al., 2005) provavelmente por causa da descoberta do AAV ter sido feita em 

preparações de Ad (Atchison et al., 1965; Hoggan et al., 1966). Moléculas de RNAm 

precoce do Ad agem como provedoras dessa atividade, indicando que dentre os 

genes do Ad, somente os precoces E1A, E2A, E4 e E1B são necessários para a 

síntese das partículas de AAV infecciosas (Myers et al., 1980; Richardson et al., 
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1980; Janik et al., 1981; Richardson e Westphal, 1984; Samulski e Shenk, 1988; 

Chang et al., 1989; Carter et al., 1992; Ward et al., 1998; Xiao et al., 2002). 

Com relação à ação helper exercida pelos herpesvírus, Geoffroy et al. (2004) 

demonstraram que a proteína pré-precoce ICP0 (IE1) do HSV1 tem ação in vitro 

sobre o AAV2, levando à expressão dos promotores do gene rep, contribuindo, 

assim, para uma possível reativação deste vírus a partir da sua forma latente. 

A ação helper exercida pelo HPV está descrita a seguir (item 2.3). 

 

 

2.1.5  Resposta Imune 

 

Um microorganismo pode ativar dois tipos de resposta após infecção do seu 

hospedeiro, a resposta inata e a resposta adaptativa. Existem poucos estudos sobre 

a resposta inata, que consiste na ação de células e componentes solúveis, como as 

citocinas, ativada pelo AAV. A ausência de resposta inflamatória documentada em 

modelos in vivo para terapia gênica utilizando vetores de AAV sugere que esses 

agentes não interagem significativamente com a resposta imune inata (Conrad et al., 

1996). De maneira geral, foi demonstrado que o AAV não ativa eficientemente a 

resposta imune inata, explicando a baixa propriedade inflamatória de vetores 

utilizando AAV, em comparação com vetores de Ad (Zaiss e Muruve, 2005). Assim, 

uma infecção viral pelo AAV pode até ser retardada, mas, raramente eliminada, pela 

resposta inata e a continuidade ou não da infecção dependerá da resposta imune 

adaptativa. Os anticorpos normalmente agem pela ligação às partículas virais 

bloqueando a infecção da célula hospedeira. Além disso, o revestimento do vírus 

com anticorpos pode ativar o sistema do complemento, que leva à lise ou à remoção 

dos vírions de circulação (Zaiss e Muruve, 2005). 
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2.1.6  Epidemiologia 

 

 

2.1.6.1  Infecções em humanos 

 

A presença do AAV em uma grande variedade de secreções e tecidos mostra que 

infecção natural por esse vírus pode ser relativamente comum na população. As 

formas de transmissão são sugeridas ocorrer através de secreções respiratórias, por 

via fecal-oral, secreção conjuntival (Blacklow et al., 1968; Schmidt et al., 1975; 

Muzyczka e Berns, 2001; Gao et al., 2004), por transfusão sanguínea (Grossman et 

al., 1992) e ainda, por contato sexual (Georg-Fries et al., 1984; Han et al., 1996; 

Walz et al., 1998; Rohde et al., 1999; Erles et al., 2001; Venturoli et al., 2001). 

Diferentes tipos de tecidos foram estudados quanto à presença de AAV (cólon, 

fígado, pulmão, baço, rim, cérebro, intestino delgado, medula óssea, coração, 

linfonodos, músculo esquelético, ovários, pâncreas, estômago, esôfago, cérvice e 

próstata), e dentre estes, fígado e baço foram os locais predominantes de infecção 

pelo AAV tanto em humanos, como em primatas não humanos (Gao et al., 2004). 

Porém, seqüências do vírus foram também freqüentemente encontradas em cólon e 

medula óssea de humanos e em linfonodos de primatas não humanos (Gao et al., 

2004). 

Além disso, DNA do AAV foi encontrado em leucócitos de sangue periférico 

(Grossman et al., 1992), em amostras oculares (Schmidt et al., 1975) e sêmen 

(Rohde et al., 1999; Erles et al., 2001). Rohde et al. (1999) mostraram, pela primeira 

vez, presença do AAV em sêmen humano, sendo que o vírus foi detectado em 30% 

das amostras de homens inférteis estudados, sugerindo que a infertilidade possa 

estar relacionada à infecção pelo vírus. Prevalência ainda maior (39%) foi 

encontrada por Erles et al. (2001) nos casos de sêmen com algum tipo de alteração 

(oligoastenozoospermia ou astenozoospermia). Neste mesmo estudo, amostras de 

swabs cervicais de algumas parceiras desses homens foram estudadas e 26% 

demonstraram presença do genoma do vírus. Mehrle et al. (2004) analisaram 

amostras de dois pacientes que tinham sido positivas para DNA do AAV e 
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mostraram que o genoma do vírus estava em sua forma integrada no cromossomo 

19 em células de tecido do testículo. 

Logo, existem diversos relatos de detecção do AAV em diferentes amostras clínicas, 

o que sugere que esse parvovírus possa ser agente causador de enfermidade em 

seres humanos, embora não tenha sido conclusivamente associado a qualquer 

doença, conforme anteriormente descrito. 

Além da detecção de AAV nesses espécimes, genoma e proteínas Rep do vírus 

também foram relatados por Tobiasch et al. (1994) em vilosidade coriônica (VC) de 

amostras de pacientes que tiveram aborto no primeiro trimestre de gestação. Da 

mesma forma, Kiehl et al. (2002) também encontraram o vírus em amostras 

provenientes de aborto espontâneo. Ambos os grupos de pesquisadores sugeriram 

então, que a infecção pelo AAV poderia comprometer a implantação da placenta e, 

desta forma, ser responsável por casos de abortamento em humanos. 

Estudos sobre a prevalência de DNA do AAV em cérvice uterina, provenientes de 

mulheres sem doença aparente ou com lesões intraepiteliais, utilizando-se diferentes 

técnicas de detecção, como PCR, PCR-ELISA (enzimaimunoensaio) e PCR seguida 

de dot blot, foi encontrada variar de 50% a 64% (Han et al., 1996; Walz et al., 1998; 

Venturoli et al., 2001). Ainda, prevalência maior de AAV2 em mulheres gestantes foi 

relatada ocorrer em comparação com mulheres não gestantes, sugerindo reativação 

viral durante a gestação (Grce et al., 2004; Freitas et al., 2006). 

A freqüente detecção do genoma do AAV em tecidos provenientes de aborto e em 

amostras da cérvice uterina levantou a possibilidade da infecção viral poder ocorrer 

também em tecidos embrionários. Confirmando esta hipótese, não somente o 

genoma do AAV, como também partículas infecciosas foram encontradas em líquido 

amniótico, evidenciando a infecção de tecidos embrionários e possível transmissão 

transplacentária (Walz et al., 1998; Burguete et al., 1999). Além disso, detecção de 

alta freqüência do genoma do AAV em casos de mola hidatiforme (Kiehl et al., 2002) 

e integração do DNA do vírus em linhagens celulares de origem embrionária 

humana in vitro (Dutheil et al., 1997) também sugerem o tropismo viral por estas 

células. 

Apesar dos relatos anteriores de detecção de AAV em tecidos de aborto, Friedman-

Einat et al. (1997) e Matovina et al. (2004) não detectaram esta infecção nestes 
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tecidos, mantendo a controvérsia com relação à participação do AAV com 

consequência clínica da infecção. Por outro lado, foi demonstrado o DNA do AAV2 

em células trofoblásticas em casos de pré-eclâmpsia cinco vezes maior do que em 

pessoas com gravidez sem complicações (Arechavaleta-Velasco et al., 2006). 

 

 

2.1.6.2  Soroepidemiologia 

 

Anticorpos anti-AAV foram relatados pela primeira vez por Blacklow et. al. (1968) 

através da utilização de teste de neutralização, demonstrando que a infecção pelo 

AAV ocorre normalmente na infância. 

Soroprevalência para o AAV2 varia de 10% a 80% (Georg-Fries et al., 1984; Parks 

et al., 1970; Blacklow et al., 1971, Erles et al., 1999; Halbert et al., 2006). Estes 

resultados mostram uma grande variação de soroprevalência que pode se dever às 

diferentes áreas geográficas e faixas etárias estudadas, além das metodologias de 

diagnóstico utilizadas, como fixação do complemento, imunofluorescência, western 

blotting ou ensaio imunoenzimático, já que cada uma delas apresenta sensibilidade 

e especificidade particulares. 

A prevalência de anticorpos anti-AAV chega a 30% ao nascimento, com esse valor 

declinando no grupo de três a 12 meses de idade, provavelmente refletindo a queda 

na taxa de anticorpos maternos (Georg-Fries et al., 1964; Blacklow et al., 1971; 

Halbert et al., 2006). Essa prevalência de anticorpos tende a subir novamente 

durante a infância voltando a valores próximos de 30% (Georg-Fries et al., 1964; 

Blacklow et al., 1968; Parks et al., 1970; Blacklow et al., 1971; Halbert et al., 2006) e 

chegando a 70% na faixa etária de 50 a 59 anos, quando atinge seu pico. 

Posteriormente, regridem para valores próximos a 60% nos grupos de pessoas mais 

idosas (Erles et al., 1999). Por outro lado, Parks et al. (1970) encontraram 

prevalência de anticorpos de 60 a 80% já na faixa etária de oito a 14 anos de idade. 

O único estudo utilizando amostras de indivíduos do Brasil, provenientes do estado 

de São Paulo, demonstrou uma alta soroprevalência (70%) de anticorpos 

imunoglobulina (Ig) G (IgG) anti-AAV2 na faixa etária de 16 a 19 anos, havendo uma 
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redução na faixa etária de 20 a 29 anos (58%) com posterior aumento gradativo até 

a idade de 59 anos, atingindo pico de 80%. Por outro lado, anticorpos IgM não foram 

encontrados na faixa etária de 16 a 19 anos, sendo que seu pico ocorreu entre 30 e 

39 anos (15%), reduzindo posteriormente (Erles et al., 1999). Esses resultados 

foram compatíveis com os encontrados em amostras provenientes da Alemanha, 

que fizeram parte do mesmo estudo (Erles et al., 1999). 

As prevalências de anticorpos anti-AAV5 por ELISA nas diferentes faixas etárias 

parece seguir tendência parecida com as encontradas para anti-AAV2, cerca de 

30% ao nascimento, declinando com o passar dos meses. Nas faixas etárias 

subseqüentes, a porcentagem tende a aumentar atingindo um máximo de 72% no 

grupo de 40-45 anos e regredindo para 60% em faixas etárias posteriores (Georg-

Fries et al., 1984). Presença de anticorpos para AAV5 ou para AAV6, relatada em 

amostras também positivas para AAV2, com título maior deste, sugere (i) reação 

cruzada por exposição ao tipo 2, sendo então os tipos virais 5 e 6 raros nas 

infecções humanas ou; (ii) infecção múltipla com diferentes tipos de AAV (Halbert et 

al., 2006). Porém, estes pesquisadores encontraram anticorpos específicos para 

AAV5 em criança de 11 anos sem anticorpos concomitantes para AAV2, sugerindo 

que não teria ocorrido reação cruzada entre eles. 

Pesquisa de anticorpos anti-AAV2 ou anti-AAV3 apresentou prevalência 

significativamente menor em grupo de pacientes com câncer, especialmente nos 

casos de tumores genitais, do que em grupo controle (Sprecher-Goldberger et al., 

1971; Mayor et. al., 1976), sugerindo que o AAV2 apresentaria propriedades 

supressoras de tumor. Da mesma forma, Smith et. al. (2001), através de um estudo 

realizado na Espanha e na Colômbia, notaram que o título de anticorpos anti-AAV2 

esteve também inversamente associado ao desenvolvimento de CCE invasivo. 

Estes achados soroepidemiológicos geram evidências limitadas de que os 

anticorpos anti-AAV estão associados com um risco reduzido de desenvolvimento de 

CCE, visto que esta doença poderia ter um efeito imunossupressor sobre a resposta 

anti-AAV. 
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2.1.7  Diagnóstico laboratorial 

 

A detecção da infecção pelo AAV pode ser realizada através de diversos 

procedimentos laboratoriais, como: (i) isolamento em cultura de células, desde que 

coinfectadas com Ad ou com outro vírus helper (Atchison et al., 1965; Thomson et 

al., 1994; Malhomme et al., 1997; Walz et al., 1997); (ii) ensaio imunoenzimático 

(Venturoli et al., 2001); (iii) detecção de ácido nucléico viral por HIS, por dot blot ou 

por PCR (Tobiasch et al., 1994; Walz et al., 1997; Strickler et al., 1999; Venturoli et 

al., 2001). 

Apesar dos diversos tipos de AAV serem descritos nas infecções humanas, poucos 

são os trabalhos que realizam a discriminação em tipo do AAV (Tobiasch et al., 

1998; Erles et al., 1999; Muzyczka e Berns, 2001). Para a discriminação de tipos, 

são utilizados: (i) métodos imunológicos, que detectam variações das proteínas de 

capsídeo (Atchison et al., 1965; Georg-Fries et al., 1984); (ii) métodos moleculares, 

através de PCR seguido de sequenciamento de ácido nucléico de genes do 

capsídeo e das ITRs (Schlehofer et al., 1983; Bantel-Schaal and zur Hausen, 1984; 

Tobiasch et al., 1998; Bantel-Schaal et al., 1999; Walters et al., 2004). 

Para realizar distinção dos tipos de AAV, principalmente os tipos 2, 3 e 5, que são 

mais freqüentes em humanos, Tobiasch et al. (1994) desenvolveram iniciadores 

específicos para detecção destes tipos através de PCR e nested-PCR (nPCR). 

Entretanto, hibridização cruzada por southern blot de AAV5 foi demonstrada ocorrer 

com os tipos 2 e 3 de AAV e, ainda, fragmentos de restrição de DNA do AAV5 

mostraram certa homologia com o AAV2, indicando a possibilidade de detecção 

cruzada entre eles. Porém, a utilização de iniciadores específicos na reação de PCR 

para a detecção de AAV5, pôde discriminá-lo do tipo 2 na ocorrência de detecção 

cruzada por southern blot entre estes dois tipos (Tobiasch et al., 1998). 
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2.2  HPV 

 

 

2.2.1  Descrição 

 

Os HPVs são vírus de simetria icosaédrica, não-envelopados e com genoma de 

DNA de fita dupla (DNAfd) circular. Fazem parte de família que contém vírus que 

infectam vários animais, de aves a mamíferos, além de humanos, sendo, porém, 

espécie-específicos. 

A infecção pelo HPV está associada a lesões proliferativas, malignas ou benignas, 

planas ou vegetantes. As lesões benignas incluem verruga comun, plantar ou genital 

(condiloma acuminado) e lesão na boca e orofaringe ou conjuntival. Além disso, o 

HPV também está associado à epidermodisplasia verruciforme. As lesões malignas 

associadas ao HPV incluem carcinomas de células escamosas das vias respiratórias 

e orais, NIC de alto grau e CCE (Brentjens et al., 2002). 

 

 

2.2.2  Classificação  

 

O HPV é um vírus pertencente à família Papillomaviridae, e aos gêneros 

Alphapapillomavirus, Bethapapillomavirus e Gamapapillomavirus.  

Até o momento, mais de 100 genotipos de papilomavírus humanos e animais foram 

descritos. A taxonomia dos tipos, subtipos e variantes de PVs é baseada na 

seqüência genômica de L1, que difere de um para o outro em, no mínimo 10%, 2-

10% e no máximo 2%, respectivamente (De Villiers et al., 2004). 

Os HPVs são ainda divididos, de acordo com o risco de levarem o tecido à 

progressão para invasão/câncer, em HPVs de baixo (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 

70, 72 e 81), intermediário (26, 53 e 66) e de alto risco (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 

51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 e 82) (Muñoz et al., 2003). 
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2.2.3  Estrutura 

 

Os PVs são vírus pequenos não envelopados, com capsídio icosaédrico de 52 a 55 

nm de diâmetro (Figura 9) composto por 72 capsômeros (Baker et al., 1991; Howley 

e Lowy, 2001). Esses vírus fazem sua replicação no núcleo das células epiteliais 

escamosas.  

 

 

 

Figura 9 - Microscopia eletrônica de transmissão 
do HPV. 
Fonte: The oral cancer foundation, acesso em 23 
jun. 2007. 

 

 

2.2.3.1  Genoma viral 

 

O genoma do HPV, constituído por DNAfd circular, de aproximadamente 8 kb, pode 

ser dividido em três principais regiões: precoce (E), tardia (L) e região de controle ou 

não codificante (LCR), que são separadas por duas regiões de poliadenilação (pA), 

pA precoce e pA tardio (Figura 10) (Zheng e Baker, 2006). A região precoce do 

genoma ocupa mais de 50% do genoma viral, na sua metade 5´, e engloba seis 

ORFs (E1, E2, E4, E5, E6, e E7) que dão origem às suas respectivas proteínas 

(Danos et al., 1982) (Quadro 2).  
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Figura 10 - Genoma do HPV. Esquema do genoma circular 
do HPV com as posições relativas dos genes E e L. 
Fonte: Sociedade Portuguesa de Papillomavirus, acesso em 
10 mar. 2007.  

 

 
 
 

A região tardia acupa cerca de 40% do genoma total dos HPVs e engloba os ORFs 

L1 e L2 que dão origem à proteína principal, L1, e à proteína L2 (Figura 12). A região 

LCR contém cerca de 850 pb e não tem função codificante de proteína, mas contém 

a origem da replicação, bem como locais de ligação para fatores de transcrição que 

são importantes na regulação da transcrição iniciada pela RNA polimerase II dos 

promotores precoces e tardios (Baker, 2006).  
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Quadro 2 - ORFs da região precoce do genoma do HPV e funções das proteínas codificadas 

 

 

 

ORFs da 

região 

precoce  

Função das proteínas codificadas 

E1 Adenosina tri-fosfatase (ATPase) e helicase. São proteínas 

necessárias para a manutenção do genoma viral e para o início 

da replicação (Rocque et al., 2000; Scheurer et al., 2005). 

E2 Proteínas com função de regulação da transcrição que 

interagem com regiões específicas na região não-codificante. 

As proteínas transcritas a partir de E2 têm efeitos de regulação 

positiva e negativa sobre a transcrição (Scheurer et al., 2005). 

E4 Rompimento da rede de citoqueratina, resultando na 

característica aparência de coilócitos das células infectadas 

pelo HPV (Roberts et al., 1994; Scheurer et al., 2005). 

E5 Função oncogênica juntamente com E6 e E7, já que fica 

associada à porção hidrofóbica da membrana e parece ativar o 

receptor para fator de crescimento da epiderme, resultando em 

estimulação do crescimento celular. Além de inibição da 

expressão do gene supressor de tumor, p21, alterando o 

controle celular (Tsai et al., 2003). 

E6 Tem como alvo a proteína supressora de tumor p53, inibindo-a, 

resultando em perda da inibição da apoptose, o que contribui 

para a imortalização celular (Scheffner et al., 1990). 

E7 Se liga à proteína retinoblastoma (Rb), na sua forma ativa, 

deixando livres fatores de transcrição que ativam os genes 

precoces da mitose (Dyson et al., 1989). 
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2.2.3.2  Proteínas estruturais 

 

O capsídeo dos PVs consiste de duas proteínas estruturais: (i) proteína L1, a 

principal, de aproximadamente 54 kd de tamanho, que representa cerca de 80% de 

toda proteína viral; (ii) proteína L2, que apresenta tamanho de 70 kd (Favre et al., 

1975; Howley e Lowy, 2001). Apesar de não ser necessária para a ligação do vírus à 

célula hospedeira, L2 tem função na encapsidação do DNA dos PVs no capsídeo 

viral e, assim, aumenta a infecciosidade dos vírions (Zhou et al., 1993). 

 

 

2.2.4  Ciclo de Replicação 

 

 

2.2.4.1  Receptores celulares 

 

Os HPVs apresentam tropismo específico por tecido epitelial escamoso, embora não 

sendo determinado por receptores específicos para este tipo de tecido, visto que os 

vírions podem se ligar a uma grande variedade de tipos celulares, como células 

neurais, fibroblastos e células epiteliais (Roden et al., 1994; Howley e Lowy, 2001). 

Foi demonstrado que a integrina α6 interage com os PVs sugerindo que ela atue 

como receptor celular para os PVs, já que anticorpos anti-integrina α6 bloqueiam a 

ligação desses vírus à célula hospedeira (Evander et al., 1997). Além disso, foi 

observado que os PVs podem também se ligar à heparina e às glicosaminoglicanas 

da superfície celular dos queratinócitos, permitindo que ocorra uma ligação inicial à 

célula hospedeira seguida de ligação ao receptor celular específico e internalização 

viral (Joyce et al., 1999; Howley e Lowy, 2001). 
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2.2.4.2  Endocitose e Transporte Intracelular 

 

Poucos estudos foram realizados para o melhor entendimento dos mecanismos 

utilizados pelos PVs no momento da entrada na célula e no núcleo celular. Zhou et 

al. (1995), utilizando papilomavírus bovino (BPV), demonstraram que o vírion parece 

adsorver à membrana plasmática e iniciar a penetração na célula hospedeira por 

endocitose em 30 minutos. Após 90 minutos da adsorção do vírion à membrana, a 

entrada do mesmo é completada e a maioria dos antígenos virais pode ser 

encontrada no núcleo da célula hospedeira. O vírion é transportado em endossomos 

e microfilamentos e microtúbulos parecem ter envolvimento na entrada e no 

transporte viral. As proteínas de capsídeo podem ser detectadas 14 horas após a 

entrada do vírus (Zhou et al., 1995).  

 

 

2.2.4.3  Transcrição 

 

A replicação e a transcrição dos PVs são difíceis de serem estudadas já que são 

fortemente reguladas pelo estado de diferenciação das células epiteliais escamosas 

infectadas pelos vírions (Dollard et al., 1992; Meyers et al., 1992; Barksdale e Baker, 

1993). 

Múltiplos promotores foram mostrados estar envolvidos na geração de RNAm a 

partir de HPVs que infectam o trato genital (Howley e Lowy, 2001). Existe uma 

importante diferença na expressão de E6 e E7 entre os HPVs de baixo e de alto 

risco. Para os HPVs de alto risco, um único promotor direciona a síntese das 

proteínas E6 e E7. Por outro lado, os genes E6 e E7 dos HPVs de baixo risco são 

expressos a partir de dois promotores independentes (Howley e Lowy, 2001). 

A região LCR do genoma dos PVs, não codificante, contém elementos iniciadores 

que se acredita serem essenciais para a expressão inicial de genes virais após a 

infecção. Por outro lado, a região LCR parece ser importante também na 

manutenção da latência viral (Howley e Lowy, 2001). 

 



- Revisão de Literatura - 

 

53 

2.2.4.4  Replicação 

 

A replicação do HPV é restrita ao epitélio escamoso estratificado. Pelo fato de as 

células basais serem a origem da linhagem epitelial, é necessário que o HPV a 

infecte para produzir infecção (Howley e Lowy, 2001).  

Os PVs apresentam três modelos para a replicação do DNA viral. O primeiro ocorre 

durante a infecção inicial dos queratinócitos basais pelo vírus, com amplificação do 

genoma viral em 50 a 100 cópias (Howley e Lowy, 2001). Na fase seguinte ocorre a 

manutenção do genoma, que acontece nas células basais em divisão, bem como 

nos fibroblastos na derme em fibropapilomas. Nestas células o DNA viral é mantido 

como múltiplas cópias de plasmídio estável. O genoma viral replica, em uma média, 

uma vez por ciclo celular durante a fase S, em sincronia com o genoma da célula 

hospedeira (Gilbert et al., 1987) e podem ser repartidos fielmente para as células 

filhas. Esse tipo de replicação de DNA assegura uma infecção latente e persistente 

na célula basal epitelial escamosa.  

O terceiro tipo de replicação de DNA é chamado de replicação vegetativa, que 

ocorre nas células epiteliais terminalmente diferenciadas. Nestas células, observa-se 

expressão de genes tardios, síntese de proteínas de capsídeo, síntese de DNA viral 

vegetativo e liberação de novos vírions (Howley e Lowy, 2001). Os mecanismos que 

regulam a transição do genoma na forma de plasmídio para replicação vegetativa do 

DNA viral são desconhecidos. Essa transição pode envolver a presença ou a 

ausência de fatores controladores celulares nos queratinócitos diferenciados.  

Além da replicação já conhecida em células epiteliais em diferenciação, foi 

demonstrado também que os HPVs são capazes de se replicar em cultivo celular de 

trofoblasto (Liu et al., 2001). Expressão de proteínas precoces e tardias, importantes 

no ciclo de replicação do HPV, bem como na produção de vírions, foi demonstrada 

através de reações de transcriptase reversa - PCR (RT-PCR) e Western blot, 

evidenciando que o HPV pode completar seu ciclo de replicação em trofoblastos, 

levantando a hipótese de uma possível associação entre o HPV e casos de aborto 

espontâneo (Liu et al., 2001). 
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2.2.5  Patogênese 

 

Todos os tipos de HPV têm como alvo as células epiteliais de superfície cutânea ou 

mucosa. A infecção começa com a entrada do vírion através do epitélio traumatizado 

e, então, segue um dos três desfechos da infecção viral crônica: infecção latente, na 

qual não há evidência macro ou microscópica de lesão; infecção subclínica, em que 

a colposcopia e a microscopia revelam evidência de infecção na ausência de doença 

clínica; doença clínica (Koutsky, 1997).  

Evidências clínicas e histopatológicas de infecção pelo HPV normalmente aparecem 

dentro de um a oito meses após a exposição inicial ao vírus (Oriel, 1971) que tem a 

capacidade de causar uma grande variedade de lesões, dependendo do tipo que 

está causando a infecção (Quadro 3) (Brentjens et al., 2002). 
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Quadro 3 - Lesões e tipos de HPV associados  

 
Fonte: Brentjens et al. (2002) (adaptada). 

 

 

 

 

Manifestação clínica Tipos de HPV 

Não-genital  

    Verrugas plantares 1 

    Verrugas comuns 2, 4, 49 

    Verrugas planas 3, 10, 28, 49 

    Queratoacantomas 37 

    Carcinoma de células escamosas 38, 41, 48 

    Lesões Orais 13, 32, 57 

    Outras lesões não-genitais 6, 7, 11, 60, 63, 65, 78 

Epidermodisplasia verruciforme 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 20-25, 36, 47, 

50 

Anogenital  

    Condiloma acuminado 6, 11, 16, 18, 70 

    Displasias e neoplasias anogenitais 16, 18, 26, 27, 30, 31, 33-35, 40, 42-45, 

51-59, 61, 62, 64, 66-69, 71-74 

    Outras lesões anogenitais 6, 11, 16, 18, 33, 39 

Hospedeiro imunocomprometido 72-77 
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2.3  INTERAÇÃO AAV x HPV 

 

Alguns estudos têm evidenciado os mecanismos através dos quais o HPV pode 

exercer sua ação auxiliar na replicação dos AAVs. You et al. (2006) demonstraram 

que, em cultivo de queratinócitos em diferenciação, os produtos dos genes precoces 

E1, E2 e E6 do HPV, que atuam no controle da replicação e/ou da transcrição deste 

vírus (Quadro 2), apresentam atividade estimuladora em todo o ciclo de replicação 

do AAV, sendo o gene E1 o principal estimulador da replicação do AAV2, de modo 

dose dependente. 

Por outro lado, relatos na literatura mostram uma possível ação supressora do AAV 

sobre a replicação do HPV em estudos in vivo e in vitro. A pesquisa de DNA viral do 

AAV em amostras cervicais de pacientes com lesão intraepitelial escamosa de alto e 

baixo grau e de pacientes sem nenhuma alteração (controle) mostrou que a 

positividade para AAV estava associada com uma significativa redução do risco de 

desenvolvimento de lesão de alto grau (Coker et al., 2001). Estes achados sugerem 

que o AAV teria função protetora ou inibitória na fase tardia da carcinogênese 

cervical. Em concordância com estes resultados, foi observada correlação inversa 

entre a detecção de anticorpos anti-AAV2 e a presença CCE invasivo, conforme 

anteriormente descrito (Sprecher-Goldberger et al., 1971; Mayor et. al., 1976; Smith 

et al., 2001). 

Strickler et al. (1999) não encontraram nenhuma relação entre anticorpos anti-AAV e 

presença de neoplasia. Além disso, outros estudos também não evidenciaram 

qualquer correlação entre a presença de AAV e o desenvolvimento de CCE (Odunsi 

et al., 2000; Lanham et al., 2001; Ahn et al., 2003; Grce et al., 2004; Hyun-Sun et al., 

2006), não suportando a hipótese de que o AAV exerceria função protetora contra 

este tipo de câncer. 

Porém, estudos in vitro demonstraram que a proteína Rep78 do AAV regula 

negativamente promotores dos tipos 16 e 18 de HPV, como o p97, inibindo a 

transformação oncogênica dos PVs (Hermonat et al., 1997b; Zhan et al., 1999; Walz 

et al., 2002). Por outro lado, contrariando estes achados, todas as quatro proteínas 

Rep do AAV também foram observadas estimular a replicação de HPV em cultivo de 

queratinócitos em diferenciação (Agrawal et al., 2002). 
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A ação repressora ou estimuladora do AAV na expressão e na capacidade 

transformante oncogênica do BPV foi demonstrada in vitro ser, ainda, dependente 

do intervalo de tempo entre a infecção pelos dois vírus, sendo que quanto menor for 

o tempo entre a infecção prévia pelo AAV, maior é a inibição do BPV (Hermonat et 

al., 1998). Entretanto, não se sabe como ocorreria temporalmente in vivo a interação 

repressora/estimuladora bidirecional AAV-HPV. Portanto, a participação do AAV na 

cinética do HPV e na progressão para o CCE ainda não é totalmente conhecida. 

 

 

2.4  PLACENTA E ABORTO 

 

 

2.4.1  Estrutura geral da placenta  

 

A placenta é composta por duas partes: (1) a porção fetal, desenvolvida a partir do 

cório; e (2) a porção materna, formada a partir do endométrio (Figura 11) (Moore, 

1973). Antes do nascimento, as membranas fetais e a placenta têm funções de 

proteção, nutrição, respiração e excreção (Moore, 1973). 

A porção materna da placenta é formada pela decídua e pelo espaço interviloso. 

Antes do ovo fertilizado alcançar o útero, a membrana mucosa do corpo do útero 

sofre modificações importantes, passando a ser chamada de decídua. A espessura 

e a vascularidade da membrana mucosa aumentam, assim como o tecido, passando 

este a ser composto por grandes células denominadas deciduais. Diferentes nomes 

são dados às porções da decídua: (i) capsular, que cobre o ovo; (ii) basal, que se 

localiza entre o ovo e a parede uterina; (iii) parietal, restante da cavidade uterina 

(Moore, 1973). 

O cório consiste em duas camadas: (i) uma exterior, formada pelo trofoblasto 

primitivo; (ii) uma interior, que fica em contato com o âmnion. A camada de 

trofoblastos é composta por uma camada interna de células cúbicas ou prismáticas, 

os citotrofoblastos e outra externa, composta por células multinucleadas, o 

sinciciotrofoblasto. Estes trofoblastos se proliferam rapidamente formando grande 
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número de estruturas chamadas VC, que invadem e destroem a decícua uterina, 

absorvendo dela, ao mesmo tempo, nutrientes para o crescimento do embrião. 

Inicialmente, as vilosidades coriônicas estão presentes em pequena quantidade, não 

são vascularizadas e consistem em somente trofoblastos. Posteriormente, 

aumentam de tamanho e se tornam mais ramificadas, enquanto o mesoderma, 

carregando ramificações das artérias umbilicais, cresce no interior das mesmas, 

tornando-as vascularizadas. O sangue é carregado pelas ramificações das artérias 

umbilicais e, após circular através dos capilares das vilosidades, retorna ao embrião 

pelas veias umbilicais. Até o final do segundo mês de gestação, as vilosidades 

cobrem todo o cório e são praticamente uniformes em tamanho, mas, depois deste 

período, se desenvolvem de maneira desigual. A maior parte do cório fica em 

contato com a decídua capsular e, sobre a mesma, as vilosidades sofrem atrofia, 

sendo que por volta do quarto mês de gestação elas são escassas e, 

conseqüentemente, esta parte do cório se torna lisa e é chamada de cório liso 

(Figura 11). Por outro lado, as vilosidades presentes na parte do cório que está em 

contato com a decídua aumentam de tamanho e se tornam mais complexas, sendo 

esta região denominada cório frondoso (Moore, 1973). 

A porção fetal da placenta consiste nas VC provenientes do córion frondoso. Essas 

VC fortemente ramificadas ficam suspensas no espaço interviloso e que é formado 

pelo aumento da intercomunicação das lacunas formadas entre as redes de 

sinciciotrofoblasto (Moore, 1973). As artérias uterinas passam através da decídua 

basal, liberando o sangue materno no espaço interviloso e esse sangue é drenado 

por veias uterinas que são encontradas na superfície da decídua basal (Moore, 

1973; Burton et al., 1997). As artérias e veias da VC são envoltas por um estroma e 

a VC, recoberta por uma camada de trofoblasto composta pelo citotrofoblasto e pelo 

sinciciotrofoblasto (Moore, 1973). As VC, que se iniciam na placa coriônica como VC 

tronco e se diferenciam nas VC terminais, são consideradas as mais importantes 

locais para as trocas materno-fetais (Moore, 1973). 
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Figura 11 - Representação esquemática de secção frontal do útero mostrando as porções 
fetal e materna da placenta. 
Fonte: Gray's Anatomy of the Human Body, acesso em 02 jun. 2007 (adaptado) 

 

Concomitantemente ao crescimento do embrião, a decídua capsular afina-se e 

estende-se e a cavidade uterina entre as decíduas capsular e parietal é 

gradualmente obliterada. Por volta do terceiro mês de gestação, ambas decíduas 

estão em contato direto. Em torno do quinto mês de gestação, a decídua capsular 

praticamente já desapareceu e, durante os meses subseqüentes, a decídua parietal 

se torna atrofiada devido à pressão aumentada, sendo incorporada na membrana 

extraplacentária (Moore, 1973). 

Assim como a placenta, os anexos fetais são componentes que também têm função 

de proteção, nutrição, respiração e excreção, sendo eles: cordão umbilical, amnion, 

saco vitelínico e alantóide (Moore, 1973).  
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2.4.2  Considerações gerais sobre o aborto 

 

Perda gestacional é causa de imensa aflição para as mulheres que vivem esta 

experiência, bem como para seu parceiro e, assim, o estudo das causas do aborto é 

essencial, principalmente por ser um evento muito comum. Abortamento humano, 

ocorrido antes da 22ª semana gestacional, é descrito acometer 50% das gestações 

clinicamente não reconhecidas e 15% das clinicamente reconhecidas (Kalousek e 

Lau, 1992). A causa do aborto é complexa e desafia clínicos e pesquisadores, 

permanecendo desconhecida em muitos casos.  

Diversos fatores estão associados a essa complicação obstétrica, como 

malformações uterinas, insuficiência cervical, anomalias fetais e/ou placentárias, 

anomalias cromossômicas, trombofilias e infecções virais, bacterianas e parasitárias 

(Ansari et al., 1998). 

Diversos relatos demonstram que as anomalias cromossômicas são o fator mais 

importante relacionado ao aborto espontâneo por alterarem a expressão de 

hormônios, fatores de coagulação, interleucinas e citocinas, podendo dificultar a 

manutenção da gestação (Yamada et al., 2005). 

A gestação por si só gera um estado hipercoagulável na mulher e alterações na 

expressão de fatores de coagulação podem aumentar as chances de ocorrência de 

perda gestacional, através de eventos trombóticos (Greer, 2003; De Santis et al., 

2006). A síndrome do anticorpo anti-fosfolipídio, caracterizada clinicamente por 

trombose múltipla e trombocitopenia e pela presença no soro de auto-anticorpos 

anti-fosfolipídios, está associada ao aborto espontâneo recorrente (Aron et al., 1995; 

Nahass et al., 1997; Velayuthaprabhu e Archunan, 2005).  

Ainda, durante a gestação ocorre um desvio normal da resposta imunitária, 

predominando a de tipo Th2, associada à resposta imune humoral, sobre a resposta 

Th1, associada à resposta imune celular. Algumas citocinas produzidas pelas 

células Th1 apresentam efeitos deletérios sobre a placenta e sobre o 

desenvolvimento embrionário, podendo levar ao abortamento. Sendo assim, fatores 

que possam alterar o predomínio de células Th2 durante a gestação, como 

infecções, têm importante influência sobre a gestação (Rezaei et al., 2002; Ng et al., 

2002). 
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É conhecido que as infecções virais podem ocorrer na mulher durante a gestação 

por agentes que se disseminam no organismo materno por via hematogência. 

Muitos deles não atingem o feto, enquanto que outros podem levar à infecção intra-

uterina, cujas conseqüências variam muito, podendo ocorrer morte embrionária, 

aborto, natimortalidade, prematuridade, retardo no crescimento intra-uterino, 

desenvolvimento de anomalias, doença congênita, infecção pós-natal persistente e 

normalidade (Kaplan, 1993). A supressão do sistema imune materno, que ocorre 

normalmente para tolerência de antígenos fetais, é um importante fator que pode 

afetar as respostas imunes às infecções, levando à susceptibilidade aumentada a 

certos patógenos intracelulares, como os vírus (Jamieson et al., 2006). Além disso, 

fatores da placenta são importantes na transmissão vertical dos microorganismos da 

mãe para o feto (Koi et al., 2001).  

Quando a transmissão do vírus para o feto leva ao abortamento espontâneo, o 

mesmo pode resultar de dano direto na placenta pelo vírus, do envolvimento do 

endométrio, da morte do embrião, ou de causas indiretas, como efeitos sistêmicos 

da doença materna ou de drogas para o tratamento das infecções (Kaplan, 1993). 

Há relatos de que uma grande variedade de vírus é capaz de causar infecções 

fetais, como o CMV, HSV, HIV, VZV, vírus da rubéola, parvovírus B19, vírus do 

sarampo, HBV e HCV (Jakobovits, 2006). Ainda, além de causarem infecções fetais, 

alguns vírus são relatados em infecção de decídua e/ou VC e ainda, como possíveis 

causadores de aborto espontâneo, como HPV, poliomavírus, CMV, parvovírus B19, 

HSV e AAV, que foram descritos em tecidos provenientes de casos de aborto de 

primeiro trimestre (Kaplan, 1993; Wang et al., 1997; Cruz Spano et al., 2002; Penta 

et al., 2003; Jakobovits, 2006; Srinivas et al. 2006; Tanaka et al., 2006; el-Sayed 

Zaki e Goda, 2007). Por outro lado, outros trabalhos não suportam a hipótese de que 

haja correlação entre alguns destes vírus e o aborto espontâneo (Cook et al., 1993; 

Sifakis et al., 1998). 

Logo, mais estudos são necessários no sentido de caracterizar melhor as causas 

infecciosas de abortamento. 
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2.4.3  Patogênese da infecção viral 

 

Apesar das conseqüências da infecção congênita serem devastadoras, pouco se 

conhece sobre o mecanismo de passagem dos vírus através da placenta (Koi et al., 

2001). O revestimento celular da VC (sinciciotrofoblasto) representa a primeira 

barreira contra qualquer tipo de infecção proveniente de disseminação 

hematogênica materna. O sinciciotrofoblasto forma, normalmente, uma superfície 

intacta ao redor da árvore de VC e a natureza dessas células confere algumas 

vantagens físicas para o tecido, já que todas as transferências materno-fetais, em 

condições normais, têm que ocorrer transcelularmente. Existem pelo menos quatro 

mecanismos pelos quais os vírus podem passar através dessa superfície: (i) 

associados à IgG materna, que são internalizadas por endocitose mediada por 

receptor para fragmento cristalizável (Fc), predominantemente durante a segunda 

metade da gestação, sendo posteriormente exocitadas para o estroma da VC e 

passando, finalmente, através do endotélio capilar (Burton et al., 1997); (ii) através 

de uma rede de canais contendo água que passam através do sinciciotrofoblasto 

(Kertschanska et al., 1997), que seriam de importância muito limitada, já que in vivo, 

esses canais apresentam diâmetro de aproximadamente 20 nm; (iii) defeitos no 

sincíciotrofoblasto, comuns durante toda a gestação, especialmente nos segundo e 

terceiro trimestres, que são recobertos por material fibrinóide, relativamente 

permeável aos vírus (Burton et al., 1997); (iv) através de infecção ascendente, em 

que os citotrofoblastos invasivos seriam infectados pelo vírus por entrarem em 

contato com células musculares e endoteliais infectadas a partir da cérvice (Fisher et 

al., 2000). 

 

 

2.4.4  Mecanismos gerais da placenta contra as infecções virais 

 

Embora a infecção possa se estabelecer na placenta, o acometimento fetal nem 

sempre ocorre, o que mostra a capacidade da mesma em restringir a infecção. 

Algumas características estruturais e químicas da placenta participam na “proteção” 

do feto contra agentes infecciosos (Zeichner e Plotkin, 1988; Kaplan, 1993). 
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A arquitetura da placenta humana permite uma extensa e íntima associação entre as 

circulações materna e fetal. A superfície externa da vilosidade, formada por 

sinciciotrofoblasto, representa a primeira barreira a ser ultrapassada pelo agente 

infeccioso, já que o sinciciotrofoblasto atua, em parte, como um endotélio ao sangue 

materno. Ele contém altos níveis da enzima óxido nítrico sintetase, que previne a 

agregação de plaquetas e impede a adesão de leucócitos maternos na superfície 

vilosa (Ramsay et al., 1996). 

Ainda, foi demonstrado que o trofoblasto, como resposta inicial a infecções virais, 

aumenta sua capacidade de secretar interferon. Estudos sugerem que o interferon 

pode fornecer proteção contra algumas infecções virais congênitas, restringindo a 

replicação, sendo esta, portanto, uma maneira importante de defesa do trofoblasto 

contra as infecções (Aboagye-Mathieson et al., 1996; Zdravkovic et al., 1997).  
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3  OBJETIVOS 

 

 

3.1  OBJETIVO GERAL 

 

Evidenciar a presença de AAV e de HPV, através da detecção de ácido nucléico 

viral, em tecidos placentários (decídua e vilosidade coriônica) de abortamento 

humano intencional e não intencional e avaliar a relação entre a presença dos vírus 

e o desfecho reprodutivo. 

 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Determinar a ocorrência da infecção por AAV2 e por AAV5, através de PCR 

e de nPCR, em tecidos de abortamento; 

b) Determinar a ocorrência da infecção por HPV, através de PCR, em tecidos 

de abortamento; 

c) Evidenciar a co-infecção entre AAV e HPV; 

d) Correlacionar a infecção viral com os diferentes fragmentos de placenta 

pesquisados (decíduas e vilosidades coriônicas); 

e) Relacionar a ocorrência de AAV2, AAV5 e HPV com o tipo de aborto 

(intencional e não intencional); 

f) Avaliar a distribuição da ocorrência de AAV em relação à idade gestacional 

ao óbito; 

g) Caracterizar os tipos de HPV através de PCR com iniciadores específicos 

para alguns tipos mais comuns; 

h) Detectar o genoma do AAV por hibridização in situ (HIS), nos casos positivos 

por nPCR, utilizando sonda marcada com digoxigenina (DIG); 
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i) Verificar a localização topográfica das células positivas por HIS, através de 

análise histopatológica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  MATERIAL E MÉTODOS 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1  TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo descritivo de amostra de corte transversal. 

 

 

4.2  CASOS 

 

Os espécimes utilizados neste estudo correspondem a tecidos provenientes de 81 

pacientes em abortamento intencional e não intencional, atendidas no Hospital 

Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM) e na Pró-Matre, em Vitória – 

ES, entre março e junho de 1999. A idade gestacional ao óbito, determinada em 72 

casos, variou de 0 a 23 semanas de gestação. As pacientes foram abordadas 

durante a internação para atendimento à terminação e as informações, obtidas de 

prontuário e em anamnese dirigida e anotadas em protocolo “Histórias Clínicas 

Perinatais Base” (HCPB) do SIP/OPAS/OMS. Os tecidos obtidos foram dissecados 

macroscopicamente após lavagem em tampão fosfato-salina (PBS) (item 4.6.10) 

com potencial hidrogeniônico (pH) 7,4, para identificação das diferentes estruturas 

por um único profissional (médica patologista Flavya da Silva Souza Ribeiro). Os 

fragmentos dissecados foram então mantidos congelados em freezer a –70ºC e em 

nitrogênio líquido no Núcleo de Doenças Infecciosas (NDI) – Centro de Ciências da 

Saúde (CCS), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES); e em reserva 

parafinada no Laboratório de Patologia do HUCAM – CCS, UFES. Dos 81 casos 

estudados, 68 foram provenientes de aborto não intencional e 13 de aborto 

intencional (segundo relatado pela paciente). Após a coleta, dados de exame físico e 

morfológico foram considerados para confirmação da intencionalidade do aborto e, 

destes 81 casos, 13 foram de aborto intencional e 29 de não intencional e, ainda, 39 

não puderam ter a intencionalidade confirmada. Os fragmentos dissecados (n= 118) 
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29 15 

37 
Vilosidade 
coriônica Decídua 

consistiram de decídua (n= 66) e de VC (n= 52) (Diagrama 1). Os espécimes foram 

processados como demonstrado na Figura 12. 

 

Figura 12 - Processamento das amostras coletadas 

 
 
 

Diagrama 1 - Fragmentos disponíveis por caso 
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4.3  ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do CCS da 

Universidade Federal do Espírito Santo, em 24 de novembro de 2004 (Anexo), 

cumprindo as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos do Conselho Nacional de Saúde. 

 

 

4.4  PCR e nPCR 

 

 

4.4.1  Obtenção de homogenato tecidual 

 

Após descongelamento, os fragmentos de tecidos foram triturados utilizando-se 

homogenizadores e suspensos em água deionizada estéril (25 mg/250 µL). O 

homogenato obtido foi armazenado em freezer a -70ºC para posterior extração do 

ácido nucléico. 

 

 

4.4.2  Extração de DNA para detecção de AAV e HPV 

 

Foram executados três procedimentos distintos para extração de DNA: (i) DNAzol™ 

(Gibco BRL), que se baseia no uso de isotiocianato de guanidina como agente de 

lise celular e de dissociação de nucleoproteína viral, seguido de precipitação do 

lisado com etanol e solubilização do DNA extraído em NaOH; (ii) TRIzol™ (Gibco 

BRL), que leva à lise celular e dissociação da partícula viral através do uso de 

solução de guanidina/fenol e posterior adição de clorofórmio para separar a fase 

aquosa, contendo RNA, a fase intermediária, rica em proteínas, da fase orgânica, 

que contém o DNA e, seguindo-se então, precipitação do DNA com etanol e 
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solubilização do mesmo em NaOH; (iii) QIAampTM DNA mini Kit (QIAGEN - 

Alemanha), que utiliza proteinase k e guanidina para dissociação da partícula viral e 

lise celular e subsequente adsorção do ácido nucleico a uma matriz de sílica, 

seguida por lavagens em tampões apropriados e eluição do ácido nucleico da 

matriz. 

A primeira extração foi sempre realizada através da metodologia de DNAzol. Casos 

negativos para pesquisa do gene β-globina, utilizado como controle de reação (item 

4.4.3.1), tinham o ácido nucleico reextraído através da metodologia de TRIzol ou 

com o kit QIAamp, seguido por nova reação para o gene β-globina. Amostras 

positivas para o controle de extração, foram, então, submetidas à reação de PCR 

para pesquisa de DNA viral. Todas as amostras foram extraídas pelo menos duas 

vezes, de modo a serem obtidos dois resultados coincidentes (Figura 12). 

 

 

4.4.2.1  DNAzol™ 

 

Extração de DNA através da metodologia do DNAzol™ foi realizada conforme 

instruções do fabricante e descrita a seguir: 100 µL de tecido foi homogeneizado 

com 1 mL de DNAzol e submetidos à centrifugação a 10000 x g, a 4ºC (2k15 – 

Sigma Laborzentrifugen), durante 5 min. O sobrenadante foi transferido para um 

novo tubo e acrescentado 500 µL de etanol PA. Após homogeneização, os tubos 

(amostras) foram incubados à temperatura ambiente (TA) durante 3 min e, então, 

submetidos à centrifugação a 13000 x g, a 4ºC, durante 12 min. Um mililitro de 

etanol 75% foi adicionado, fazendo-se posterior centrifugação a 13000 x g, a 4ºC, 

por 12 min e, ao sedimento seco foi acrescentado 1 mL de etanol 97%, com 

homogeneização e centrifugação a 13000 x g, a 4ºC, por 12 min. Foram adicionados 

50 µL de NaOH 8 mM ao sedimento e, após homogeneização e incubação à TA por 

15 min, ao DNA ressuspenso foram adicionados 180 µL de HEPES 0,1 M para cada 

1 mL de NaOH 8 mM utilizado. Após 15 min em banho de gelo para estabilizar o pH, 

os tubos foram armazenados a -20oC até serem submetidos à reação de 

amplificação de DNA. 
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4.4.2.2  TRIzol™ 

 

Extração de DNA através da metodologia do TRIzol™ foi realizada conforme 

instruções do fabricante e descrita a seguir. Na etapa de separação, homogenato de 

tecido, correspondendo a aproximadamente 50-100 mg, foi homogeneizado com 1 

mL de TRIzol™, incubado durante 5 min a 25ºC e a ele foram adicionados 200 µL de 

clorofórmio. Os tubos foram agitados vigorosamente por 15 s e incubados a 25ºC 

por 3 min sendo, então, centrifugados (2k15 –Sigma Laborzentrifugen) a 12000 x g, 

a 4ºC, por 15 min.  

A fase aquosa (que contém o RNA) foi completamente removida permanecendo a 

fase não-aquosa (que contém o DNA). Esta remoção foi feita cuidadosamente, visto 

que é crítica para a qualidade do DNA isolado. Na etapa de precipitação, foram 

adicionados 300 µL de etanol 100%, homogeneizado por inversão e incubado por 3 

min a 25ºC. A sedimentação do DNA foi feita a 2000 x g por 5 min a 4°C. O 

sobrenadante foi removido e o sedimento de DNA, lavado com solução de citrato de 

sódio 0,1 M (item 4.6.1), por 30 min a 25ºC e, posteriormente, foi feita sedimentação 

a 2000 x g por 5 min a 4°C. Todo este procedimento de lavagem foi repetido. O DNA 

foi ressuspenso em 1,7 mL de etanol 75% e incubado por 20 minutos a 25ºC e, 

então, centrifugado a 2000 x g por 5 min a 4°C. O sedimento resultante permanecia 

em repouso por 40 min para secagem. Na terceira e última etapa, a de dissolução, 

ao DNA foram adicionados 100 µL de NaOH 8 mM, sendo os tubos deixados em 

repouso durante 20 min a 25ºC e submetidos a uma centrifugação a 12000 x g por 

10 minutos. Posteriormente, o pH foi ajustado acrescentando-se 66 µL de HEPES 

0,1 M para cada 1 mL de NaOH adicionado ao DNA extraído. 

 

 

4.4.2.3  Qiamp DNA mini Kit (QIAGEN™) 

 

O protocolo foi realizado segundo instruções do fabricante e conforme descrito a 

seguir. A uma quantidade específica de homogenato de tecido (25 µL de decídua ou 

50 µL de VC) foram adicionados 20 µL de proteinase k. A mistura foi homogeneizada 
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em vórtex e incubada a 56ºC durante 90 min. Foi feita centrifugação rápida (5415 D 

– Eppendorf) dos microtubos e às amostras foram adicionados 200 µL de tampão 

AL, homogeneizados em vórtex durante 10 s, incubados à 70ºC por 10 min e 

centrifugados rapidamente. Foram adicionados 200 µL de etanol PA às amostras, 

seguido por homogeneização em vórtex e rápida centrifugação. A mistura foi 

aplicada à coluna contendo matriz de sílica e centrifugada a 6000 x g, durante 1 min. 

A coluna foi transferida para um novo tubo coletor descartando-se o filtrado e a ela 

foram adicionados 500 µL de tampão AW1, foi centrifugada a 6000 x g por 1 min e 

transferida para um novo tubo coletor, descartando-se o filtrado. À coluna foram 

adicionados 500 µL de tampão AW2 e centrifugada a 20000 x g durante 3 min. A 

coluna foi transferida para novo tubo de microcentrífuga, descartando-se o tubo 

contendo o filtrado. Foram adicionados à coluna 80 µL de tampão AE, seguido por 

incubação à TA por 5 min e centrifugação a 6000 x g durante 1 min. As etapas de 

adição de tampão AE, incubação e centrifugação foram repetidas.  

 

 

4.4.3  Amplificação de DNA 

 

 

4.4.3.1  Gene β-globina 

 

Amplificação do gene β-globina foi realizada como controle de todos os 

procedimentos de extração e como controle de integridade do DNA obtido. 

Cinco microlitros do DNA extraído foram adicionados a 20 µL da mistura de reação 

para PCR, conforme determinado anteriormente neste laboratório, e submetido à 

reação de amplificação do gene β-globina, utilizando os iniciadores 9/22 e 14/22 

(Huang et al., 1989) (Quadro 4), que davam origem a um fragmento de 500 pb. As 

concentrações da mistura de reação bem como o programa utilizado para 

amplificação do material genético estão apresentados nos Quadros 6 e 7. Todas as 
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reações de amplificação foram realizadas em termociclador Perkin Elmer CETUS ou 

Abbott LCX Probe System. 

 
Quadro 4 - Iniciadores utilizados na PCR do gene β-globina  

 

Iniciadores Orientação Seqüência de bases 

9/22 Sense 5’ –  ACACAACTGTGTTCACTAGC – 3’ 

14/22 Anti-sense 5´ –  GAAAACATCAAGGGTCCCAT –  3´ 

 
Fonte: Huang et al. (1989). 

 

 

 

4.4.3.2  AAV 

 

Para a detecção de DNA por PCR e por nPCR dos tipos 2 e 5 de AAV (AAV2 / 

AAV5) foram utilizados os pares de iniciadores Pan1 / Pan3 e Nest1 / Nest2, 

respectivamente, descritos por Tobiasch et al. (1998). Nos casos positivos para 

AAV2 / AAV5, iniciadores específicos para o AAV5 foram utilizados para discriminar 

este tipo do tipo 2, através de novas PCR e nPCR, utilizando os pares de iniciadores 

A5 / Pan3, e A5 / Nest2, respectivamente. A região amplificada do genoma do AAV 

corresponde ao gene Rep, localizada entre os promotores p19 e p40. As amostras 

consideradas positivas para PCR e nPCR de AAV2/AAV5 e AAV5 foram aquelas 

que apresentaram bandas após corrida eletroforética correspondente a fragmentos 

de 370, 158, 472 e 412 pb, respectivamente. As seqüências e as posições relativas 

destes iniciadores podem ser observadas na representação esquemática do genoma 

do AAV (Figura 13). 
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Figura 13 - Genoma do AAV e iniciadores utilizados nas PCR e nPCR. Representação 
esquemática do genoma do AAV demonstrando a localização relativa dos iniciadores A5, 
Pan1, Pan3, Nest1 e Nest2 e suas respectivas seqüências. 
Fonte: Tobiasch et al. (1998) (adaptado). 

 

As misturas (mix) de reações para PCR e nPCR para detecção do AAV2/AAV5 e do 

AAV5 e o programa de amplificação estão demonstrados nos quadros 6 e 7, e foram 

realizados conforme protocolo enviado ao nosso laboratório pelo Dr. Jörg R. 

Schlehofer (laboratório de Virologia, Heidelberg, Alemanha). O programa de 

amplificação utilizado na PCR e nPCR para detecção de AAV5 foi obtido após 

modificações para otimização do mesmo (Quadro 7). 

Como controle positivo para a reação de amplificação do AAV2, foi utilizado o 

plasmídio pTAV2, que contém como inserto o genoma completo do AAV2 

(gentilmente fornecido pelo Dr. Jörg R. Schlehofer). 

Como controles negativos de todas as reações de amplificação, foi feita extração de 

água, paralelamente à extração da amostra clínica, e reação de PCR contendo no 

mix de reação água livre de ácido ribonuclease (RNAse) e ácido desoxirribonuclease 

(DNAse) estéril, adicionada em lugar da amostra. As etapas para detecção de AAV 

foram realizadas em laboratórios separados para evitar contaminação cruzada ou 

carry-over entre as amostras. Todas as reações de amplificação foram realizadas 

em termociclador Perkin Elmer CETUS ou Abbott LCX Probe System. 

 

 

 

p5 p19 p40 

P19 P40 Pan 1  Pan 3 Nest 1 Nest 2 

5 ’ - AGT TCA AAT TTG AAC ATC CGGTC  - 3 ’ 

5  ’ - - 3 ’ 5 ’ - - 3 ’ 

5 ’ - AAG GTG CGC GTG GAC CAG AAA TG  - 3 ’ 
1392 1415 1706 1729 

1511 1669 1654 1633 

1267 1288 
5 ’ - CTA CGG CTG GTG TCA GCG CTC C  - 3 ’ 

A 5 P19 P40 Pan 1  Pan 3 1 Nest 2 

5 ’ - AGT TCA AAT TTG AAC ATC CGGTC  - 3 ’ 

5  ’ - AAA AAG TCT TTG ACT TCC TGC TT  - 3 ’ 5 ’ - - 3 ’ 

5 ’ - AAG GTG CGC GTG GAC CAG AAA TG  - 3 ’ 
1392 1415 1706 1729 

1511 1669 1654 1633 

1267 1288 
5 ’ - CTA CGG CTG GTG TCA GCG CTC C  - 3 ’ 

A 5 

AAC TGG ACC AAT GAA AAC TTT CC  
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4.4.3.3  HPV 

 

Detecção de DNA do HPV foi realizada utilizando-se os iniciadores consensuais 

degenerados MY09 e MY11 (Quadro 5), que amplificam um fragmento da região L1 

dos HPVs de baixo e de alto risco, descritos por Manos et al. (1989, apud Lie et al., 

1996). O programa de amplificação foi realizado conforme descrito por Oliveira et al. 

(2003) com algumas modificações (Quadros 6 e 7). O controle positivo do vírus HPV 

foi gentilmente cedido pela Dra. Ledy H. S. Oliveira, professora titular do 

Departamento de Microbiologia e Parasitologia do Instituto Biomédico da 

Universidade Federal Fluminense. As amostras consideradas positivas para PCR de 

HPV foram aquelas que apresentaram fragmentos após corrida eletroforética de 450 

pb. 

Como controles negativos de todas as reações de amplificação, foram utilizados 

extração de água, paralelamente à extração da amostra clínica, e mix de reação de 

PCR com água livre de RNAse e DNAse estéril, adicionada em lugar da amostra. 

Todas as reações de amplificação foram realizadas em termociclador Perkin Elmer 

CETUS ou Abbott LCX Probe System. 

 

Quadro 5 - Iniciadores utilizados na PCR do HPV     

    
Fonte: Manos et al. (1989, apud Lie et al., 1996).  

    1 M = A ou C; R = A ou G; W = A ou T; Y = C ou T  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniciadores Orientação Seqüência de bases 

MY09  Anti-sense 5’ – CGTCCMARRGGAWACTGATC – 3’ 1 

MY11 Sense 5’ – MCAGGGWCATAAYAATGG – 3’ 1 
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Quadro 6 - Mistura para PCR para o gene β-globina, AAV e HPV 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concentração  
Reagentes Mix PCR / 

nPCR ββββ-globina AAV HPV 

dXTP (Invitrogen) 0,2 mM 0,2 mM 0,2 mM 

10x buffer (Invitrogen) 5 µL 5 µL 5 µL 

MgCl2 50mM 
(Invitrogen) 1,5 mM 1,5 mM 1,5 mM 

Iniciadores: Sense 
Anti sense 

0,32 µM 
0,32 µM 

0,32 µM 
0,32 µM 

0,8 µM 
0,8 µM 

Glicerol --- --- 8% 

Taq polimerase 
(Invitrogen) 0,05 ud 0,1 ud 0,1 ud 

DNA (amostra) 20% 20% 20% 
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Quadro 7 - Programa de amplificação de PCR e nPCR para gene β-globina, AAV2/5, AAV5 e HPV 
 

 

 

4.4.4  Tipagem de HPV 

 

As amostras positivas para o HPV foram genotipadas através de PCR para os tipos 

6, 11, 16, 18 e 33, segundo protocolo descrito por Cuzick et al. (1994), e resumido a 

seguir: foram utilizados 5 µL da amostra em 45 µL da mistura de reação contendo 

tampão de reação (200 mM Tris-HCl, pH 8.4, 500 mM KCl) (Invitrogen), 200 mM de 

cada dNTPs, 1,5 mM de MgCl2 (Invitrogen), 0,01% de gelatina, 40 pmol de cada 

iniciador (um par específico para cada tipo citado) e 0,2 U de Taq DNA polimerase 

(Invitrogen). A amplificação foi realizada com um ciclo inicial de desnaturação a 94ºC 

por 5 min, seguida por 35 ciclos de desnaturação a 94ºC por 15 s, hibridização à 

temperatura específica para cada tipo (Quadro 8) por 15 s e elongação da cadeia a 

72ºC por 30 s, seguido por um ciclo de elongação final à 72ºC por 10 min. 

Todas as reações de amplificação foram realizadas em termociclador Perkin Elmer 

CETUS.  

 

Programa de amplificação 

ββββ-globina AAV2/AAV5 AAV5 HPV Fase do programa 

Tempo °C Tempo °C Tempo °C Tempo °C 

Desnaturação 
inicial 

2 min 94 2 min 94 2 min 94 5 min 94 

Desnaturação 20 s 94 1 min 94 1min 94 1 min 94 

Anelamento 30 s 50 3 min 62 30 s 55 2 min 55 

35
 c

ic
lo

s 

Extensão 30 s 72 1 min 72 45 s 72 2 min 72 

Extensão final 10 min 72 10 min 72 10 min 72 10 min 72 



- Material e Métodos - 

 

79 

Quadro 8 - Tipos de HPV, temperaturas de hibridização dos seus iniciadores e 
fragmentos obtidos na amplificação 

 

TIPO HIBRIDIZAÇÃO 
TAMANHO DO 

FRAGMENTO 

6 65°C 255 pb 

11 65°C 423 pb 

16 54°C 228 pb 

18 70°C 404 pb 

33 65°C 346 pb 

 
 

 

 

4.4.5  Eletroforese em gel de agarose 

 

Para observação dos fragmentos amplificados, 10 µL do produto da PCR e/ou da 

nPCR com 2 µL do tampão de arrasto (item 4.6.4), foram aplicados em gel de 

agarose (BioAgency) a 1,5% em tampão de corrida TBE (Tris-borato-EDTA) (item 

4.6.3) e submetido a uma diferença de potencial de 110 V por uma hora em cuba 

horizontal para eletroforese (BioAgency ou Life Technologies – BRL). 

Posteriormente, o gel foi imerso em solução de brometo de etídio 0,5 µg/mL (Sigma 

Chemical Company) sob suave agitação durante 10 min e visualizado em 

transiluminador de luz ultravioleta acoplado ao sistema Eagle EyeTM II de captura e 

documentação de imagem (Stratagene EagleSght). Paralelo às amostras, foi 

aplicado no gel de agarose um padrão de peso molecular (Marcador de 100 pb, 

Invitrogen) para identificação do tamanho dos produtos.  
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4.5  HIBRIDIZAÇÃO IN SITU 

 

 

4.5.1  Tratamento das lâminas com silane 

 

Todas as lâminas foram tratadas com 3-aminopropiltrietoxi-silane (Sigma), com a 

finalidade de permitir a fixação de cortes de tecidos parafinados. As lâminas novas 

foram banhadas em solução de extran a 2% (item 4.6.5) por uma noite. A seguir, 

foram enxaguadas com água corrente durante três horas, lavadas rapidamente com 

água destilada e secas em estufa a 60ºC durante duas horas. As lâminas foram 

mergulhadas em solução de silane a 2,5% em etanol comercial (item 4.6.6) durante 

dois minutos, lavadas em seguidos banhos com agitação (dois com etanol comercial 

e dois com água destilada) e colocadas em estufa a 37ºC para secarem durante a 

noite. Após esse tratamento, as lâminas estavam prontas para uso. 

 

 

4.5.2  Clonagem do plasmídio pTAV2 

 

O plasmídio pTAV2 contendo como inserto o genoma completo do AAV2 foi 

gentilmente fornecido pelo Dr. Jörg R. Schlehofer. 

A clonagem do plasmídio foi executada por Dra. Maria Luiza B. de Azevedo 

(Laboratório de Tecnologia Recombinante, Bio-Manguinhos / Fiocruz), utilizando-se 

uma alíquota do plasmídio pTAV2 para transformar Escherichia coli TOP10 

(Invitrogen) e amplificá-lo. Após a obtenção dos clones recombinantes, cinco clones 

foram testados por digestão com as enzimas de restrição EcoRV, XbaI, BamHI e 

HindIII. Um dos clones foi escolhido para obter a massa celular necessária para 

purificação do plasmídio e, posteriormente, semeado em 200 mL de meio LB 

(Invitrogen) com 100 µg/mL de ampicilina (Sigma), sendo o cultivo deixado sob 

agitação (180 rpm) a 37ºC durante aproximadamente 16 h. A purificação do 

plasmídio foi realizada usando-se o kit Maxi-prep™ (Qiagen) para obtenção da 
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massa de DNA. Na figura 14, é possível visualizar a identidade do plasmídio clonado 

(clone escolhido para ser purificado) com o plasmídio original através do padrão de 

digestão de ambos com as enzimas de restrição utilizadas. 

A sonda do parvovírus B19 utilizada foi produzida segundo protocolo de Nascimento 

et al. (1991), inserindo-se 5.2 kb de DNA do vírus no plasmídio pGEM-1.  

 

 

Figura 14 - Eletroforese em gel de agarose a 0,8% de plasmídios original e 
clonado antes e após digestão enzimática. Coluna 1: padrão de peso 
molecular de 1 kb; coluna 2: plasmídio pTAV2 original não digerido; coluna 3: 
clone não digerido; coluna 4: pTAV2 digerido com EcoRV; coluna 5: clone 
digerido com EcoRV; coluna 6: pTAV2 digerido com XbaI; coluna 7: clone 
digerido com XbaI; coluna 8: pTAV2 digerido com BamHI e coluna 9: clone 
digerido com BamHI. 

 

 

4.5.3  Marcação das sondas com digoxigenina 

 

Os plasmídios foram marcados com DIG (Roche) utilizando kit comercial de Nick-

translation (Roche – Mannheim, Germany), após quantificação do DNA plasmidial 

em equipamento de quantificação de ácido nucleico NanoDrop (PEQLAB – 

Biotechnologie GmbH), acoplado ao software ND-1000. A reação de marcação se 

baseia na habilidade da Dnase I de inserir quebras (nicks), randomicamente 

distribuídas, no DNA em presença de Mg2+ e, da DNA polimerase I sintetizar o DNA 

complementar à fita intacta na direção 5´→3´, usando a extremidade 3´-OH do nick 

como iniciador. Além disso, a atividade exonucleotídica 5´→3´ da DNA polimerase I 

remove simultaneamente os nucleotídios na direção da síntese, enquanto a 

              1       2         3     4       5        6       7       8        9     
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atividade polimerase da enzima adiciona subseqüentemente os nucleotídios, sendo 

que um dos deoxinucleotídio, dUTP, está marcado com DIG. 

A reação foi realizada conforme instruções do fabricante como descrito a seguir: em 

tubo de microcentrífuga foram adicionados 1 µg de DNA plasmidial (item 4.5.3), 4 µL 

de mix de DIG-Nick translation (kit Roche) em um volume final de 20 µL, em água 

deionizada. Após homogeneização durante 10 s, o tubo foi centrifugado rapidamente 

e incubado a 15ºC, durante 90 min. Após este período, 1 µL de EDTA 0,5 M, pH 8,0 

foi adicionado para interromper a reação e a mistura foi incubada durante 10 min, a 

65ºC. O DNA marcado foi separado dos nucleotídios não incorporados através de 

cromatografia de exclusão em Sephadex G50 em solução de tris-HCl 10 mM, pH 7,5 

/ EDTA 1 mM / SDS 0,1% (Maniatis et al., 1989). Após coleta da mistura passada 

pela coluna, o produto resultante foi submetido à checagem de marcação da sonda 

e armazenado em freezer a -20ºC. As sondas marcadas foram utilizadas na reação 

de HIS após diluição em mistura de hibridização para conter 400 µg de DNA (item 

4.6.7). 

 

 

4.5.4  Checagem da marcação da sonda 

 

A checagem da marcação da sonda foi feita através de reação de dot-blot (Maniatis 

et al., 1989). A sonda foi diluída a 1/10, 1/100, 1/1000 e 1/10000 em tampão SSC 6X 

(item 4.6.9) para aumentar a estringência da hibridização, contendo 0,2 µg/µL de 

DNA de esperma de salmão, que bloqueia reações inespecíficas. Cinco microlitros 

de cada diluição foram aplicados em uma tira de nitrocelulose que foi incubada em 

estufa a 80ºC durante 30 min para secagem. Foi feita rehidratadação da mesma por 

1 min à TA, utilizando reagentes em concentrações similares às do tampão Blugene 

1 (Gibco BRL) (item 4.6.12), e incubação com reagentes em concentrações similares 

às do tampão Blugene 2 (Gibco BRL) (contendo BSA) (item 4.6.13) durante 20 min a 

42ºC para redução da coloração de fundo (background). Fragmentos de ligação do 

antígeno (Fab) de anticorpo anti-DIG conjugado com fosfatase alcalina (Roche) foi 

então adicionado banhando a tira, com incubação por 10 min sob agitação 

constante, seguida por 2 lavagens durante 15 min cada uma com tampão Blugene 1 
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seguida por uma lavagem utilizando reagentes em concentrações similares às do 

tampão Blugene 3 (Gibco BRL) (item 4.6.14) durante 30 min. Mistura de substrato e 

cromógenos consistindo de bromo-cloro-indolil-fosfato (BCIP) (Sigma) e nitroblue-

tatrazólio (NBT) (Sigma), respectivamente, diluídos em tampão 3, foi adicionada à 

tira fazendo-se incubação durante 30 min no escuro. Foi feita lavagem com solução 

para interromper a reação (item 4.6.17) e a tira foi seca a 80ºC durante 2 min para 

posterior visualização (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Dot-blot para checagem de marcação de sondas de AAV com 
DIG em tira de nitrocelulose tratadas com Fab de anticorpo anti-DIG marcado 
com fosfatase alcalina e revelada com NBT/BCIP. Sondas em diluição 
decrescente de 1/10.000, 1/1.000, 1/100 e 1/10 (da esquerda para direita). 
Linha 1: sonda para AAV (a); linha 2: sonda para AAV (b); linha 3: sonda para 
parvovírus B19 previamente marcada com DIG nas mesmas diluições 
anteriores. 

 

 

4.5.5  Reação de Hibridização in situ 

 

A reação de HIS foi realizada em: (i) todos os casos positivos para AAV por nPCR; 

(ii) em cinco casos negativos para AAV por nPCR; (iii) casos positivos para 

parvovírus B19 obtidos de aborto de segundo trimestre (reserva de parafina do 

Laboratório de Patologia do HUCAM). Blocos de parafina contendo tecidos relativos 

aos fragmentos positivos obtidos na nPCR para AAV foram selecionados pela 

patologista Flavya da Silva Souza Ribeiro, após inspeção dos cortes 

correspondentes corados com hematoxilina-eosina (HE). Cortes de 5 µm foram 

então colocados nas lâminas previamente silanizadas (item 4.5.1). 

1 

2 

3 
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Cortes correspondentes aos casos positivos para AAV pela nPCR foram submetidos 

à reação de hibridização com sonda de AAV-DIG e com sonda de B19 (B19-DIG), 

como controle de reação. Tecidos positivos para parvorírus B19, foram hibridizados 

com sondas B19-DIG e AAV-DIG (item 4.5.4), também como controle de reação. 

Tecidos negativos foram utilizados como controle através de HIS com sonda AAV-

DIG. A reação de HIS foi realizada conforme descrito previamente por Nascimento et 

al. (1991). 

Os cortes foram desparafinizados por incubação inicial à 60ºC durante 1 h, seguida 

por dois banhos com xilol pré-aquecido, durante 10 min cada uma à 56ºC, dois 

banhos em etanol comercial durante 10 min cada, à TA, sob agitação. Após lavagem 

em água corrente durante 5 min os cortes foram hidratados com água destilada 

durante 10 min à 37ºC. Foi feita digestão dos tecidos com proteinase k (Invitrogen) a 

250 µg/ml (item 4.6.8) durante 15 min a 37ºC, acompanhadas por 4 lavagens com 

tampão PBS durante 5 min cada à TA, sob agitação. As lâminas foram secas ao ar e 

os cortes cobertos com lamínula. Foi aplicada a sonda marcada com DIG (AAV-DIG 

ou B19-DIG) e, então, o ácido nucleico foi desnaturado em forno microondas durante 

2 min em potência máxima, com incubação durante a noite a 37ºC. Três banhos, de 

5 min cada, utilizando SSC 4X foram feitos à TA, com agitação. As lâminas foram 

banhadas com Triton x-100 a 0,1% em PBS (item 4.6.11) durante 5 min à TA, sob 

agitação e foi adicionado aos cortes, então, o anticorpo anti-DIG (fragmentos Fab 

desprovidos da porção Fc da Ig) conjugado com fosfatase alcalina (Roche), diluído a 

1/300 em diluente do conjugado (item 4.6.15), seguido por incubação durante 40 min 

a 1 h à 37ºC em câmara úmida, ao abrigo da luz. Foram feitas 2 lavagens, de 10 min 

cada, com tampão Blugene 1 e uma lavagem de 5 min com tampão Blugene 3, 

ambas à TA e no escuro. Solução substrato contendo NBT e BCIP (item 4.6.16) foi 

adicionada aos cortes com incubação à 37ºC, no escuro, até observação de reação 

positiva no controle (tecido positivo para B19 com sonda B19-DIG) (média de 45 

min). A interrupção da reação foi feita utilizando-se tampão PBS e as lâminas foram 

montadas com lamínula em glicerol PA (Vetec) para visualização e fotografia em 

microscópio óptico (Olympus BX 41). Os casos positivos para reação de HIS foram, 

posteriormente, analisados pelo Dr. Paulo Roberto Merçon de Vargas, para nova 

análise histopatógica, após coloração com corante HE, para localização tecidual da 

célula positiva. 
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4.6  REAGENTES E SOLUÇÕES UTILIZADOS 

 

 

4.6.1  Citrato de sódio 0,1 M em etanol a 10% 

 

 

 

4.6.2  TBE 10X 

 

 

 

4.6.3  Gel de agarose 1,5% 

 

 

 

 

 

Citrato de sódio (Reagen) .......................................................................... 0,1 M 

Etanol (Dinâmica) 10% ...................................  quantidade suficiente para (q.s.p.) 

Tris-HCl (Invitrogen) ................................................................................... 1 M 

Ácido bórico (Chemco) ............................................................................... 1 M 

EDTA (Reagen) .......................................................................................... 0,02 M 

pH final = 8,4 

Agarose (BioAgency) .................................................................................. 1,5% 

TBE 1X ....................................................................................................... q.s.p. 
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4.6.4  Tampão de arrasto  

 

 

 

4.6.5  Solução de extran 2% 

 

 

 

4.6.6  Solução de silane 2,5%  

 

 

 

 

 

 

Azul de bromofenol (Vetec) ........................................................................ 0,05% 

Sacarose (Invitrogen) ................................................................................. 40% 

EDTA (Reagen) .......................................................................................... 0,1 M  

Lauril sulfato de sódio (Sigma) ................................................................... 0,5% 

pH final = 8,0 

Extran (Merck) ............................................................................................ 2% 

Água comum (de torneira) .......................................................................... q.s.p. 

Silane (Sigma) ............................................................................................ 2,5% 

Etanol comercial (Miyako) .......................................................................... q.s.p. 
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4.6.7  Mistura de hibridização 

 

Formamida deionizada 1 (Sigma) (pH = 6,8) .............................................. 54 µL     

SSC 20 X 2 .................................................................................................. 30 µL 

DNA de esperma de salmão 3 (Sigma) (10 mg/mL) ................................... 10 µL 

Polietilenoglicol 4 ......................................................................................... 6 µL 

DNA marcado com DIG .............................................................................. 20 µL 
 

1 Desnatura o DNA, o que facilita a hibridização por abaixar a Tm (temperatura de hibridização).  
2 Confere estringência à solução, tornando mais específica a hibridização, além de fazer com 
que o ácido nucléico faça hibridização com maior força iônica. A alta concentração de sal 
presente nesta solução também tem a função de estabilizar os duplex específicos formados. 
3 Bloqueia reações inespecíficas. 
4 Aumenta a taxa de hibridização por concentrar o DNA, excluindo a água. Isto é feito através do 
volume ocupado pelo polietilenoglicol. 

 

 

4.6.8  Proteinase k a 250 µµµµg/ml 

 

 

 

4.6.9  SSC 20 X 

 

 

Proteinase k (Invitrogen) (20 mg/ml) .......................................................... 12,5 µL 

PBS ............................................................................................................ 1 mL  

NaCl (Cinética) ...........................................................................................  3 M 

Citrato de sódio (Reagen) .......................................................................... 0,3 M 
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4.6.10  Tampão PBS 

 

NaCl (Cinética) ........................................................................................... 137 mM 

KCl (Merck) ................................................................................................. 2,6 mM 

KH2PO4 (Vetec) .......................................................................................... 0,9 mM 

Na2HPO4 (Isofar) ........................................................................................ 6,4 mM 

pH final = 7,5 

 

 

4.6.11  Triton x-100 0,1% 

 

1 Remove sondas que se ligaram inespecificamente e impede a ligação inespecífica do anticorpo 
anti-DIG  

 

 

4.6.12  Tampão Blugene 1 

 

 

 

 

 

 

Triton x-100 1 (FisherChemical) .................................................................. 0,1% 

PBS ............................................................................................................ q.s.p. 

Tris-HCl (Invitrogen) (pH = 7,5) .................................................................. 0,1 M  

NaCl (Cinética) ........................................................................................... 0,15 M 
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4.6.13  Tampão Blugene 2 

 

 

 

 

4.6.14  Tampão Blugene 3 

 

 

 

4.6.15  Diluente do conjugado 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSA (Sigma) ............................................................................................... 3 % 

Tampão Blugene 1 ..................................................................................... q.s.p. 

Tris-HCl (Invitrogen) ( pH = 9,5) ................................................................... 0,1 M  

NaCl (Cinética) ........................................................................................... 0,1 M 

MgCl2 (Isofar) .............................................................................................. 50 mM 

BSA 2% (Sigma) ......................................................................................... 5% 

Tampão diluente do conjugado – EDTA (Reagen) 5 mM; triton X-100 

(FisherChemical) 0,5% em PBS ................................................................. 

     

q.s.p. 
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4.6.16  Solução substrato 

 

 

 

4.6.17  Solução para interromper a reação 

 

 

 

4.7  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Todos os dados foram inseridos no programa estatístico SPSS – data entry 

(Statistical Pacckage for the Social Sciences), versão 9.0, gerando um banco de 

dados, e este programa foi utilizado para a execução dos cálculos de freqüência.  

Ainda, o programa estatístico Intercooled Stata, versão 9.0, foi utilizado para a 

obtenção de valor qui-quadrado e de valor p. 

NBT (Sigma) (75 mg/mL em dimetilformamida a 70% em água) ............... 4,4 µL 

BCIP (Sigma) (50 mg/mL em dimetilformamida a 100%) ........................... 3,3 µL 

Tampão Blugene 3 ..................................................................................... 1 mL 

Tris-HCl (Invitrogen) (pH = 7,5) .................................................................. 20 mM  

EDTA (Reagen) .......................................................................................... 0,5 mM 
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5  RESULTADOS 

 

 

5.1  PCR  

 

 

5.1.1  ββββ-globina 

 

Todas as amostras cujo ácido nucleico foi extraído para pesquisa AAV e de HPV 

foram testadas previamente para o gene β-globina e apresentaram resultado positivo 

por pelo menos um dos procedimentos de extração anteriormente descritos (Figura 

16, Quadro 9). Logo, todos os fragmentos obtidos foram incluídos no estudo. 

 

 

 
 

Figura 16 - Eletroforese em gel de agarose a 1,5% de produtos da amplificação 
de segmentos do gene β-globina por PCR (500 pb), com iniciadores 9/22/14/22. 
Coluna 1: padrão de peso molecular de 100 pb; colunas de 2-5, 7 e 9-13: 
amostras positivas e colunas 6 e 8: amostras negativas. 

 

 

 

 

 

500 pb → 
200 pb → 
100 pb → 

              1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12   13  
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5.1.2  AAV2/5 

 

 

5.1.2.1  Ocorrência nos casos 

 

Dos 81 casos estudados, 23 apresentaram resultado positivo para AAV2/5 na 

reação de nPCR em pelo menos um dos fragmentos (Figura 17, Gráfico 1, Quadro 

9). 

 

Gráfico 1 - Ocorrência de AAV2/5 nos casos estudados 

Positivos

Negativos

 

 

 

 

Figura 17 - Eletroforese em gel de agarose a 1,5% de produtos da amplificação 
de segmentos do DNA do AAV por nPCR (158 pb), com iniciadores Pan1/Pan3 
e Nest1/Nest2. Coluna 1: padrão de peso molecular de 123 pb; colunas 2-5 e 7-
10: amostras negativas; coluna 6: amostra positiva; coluna 11: controle positivo. 

 

 

246 pb → 
369 pb → 

123 pb → ← 158 pb  

23 (28%) 

58 (72%) 

              1     2     3     4     5     6     7    8     9    10   11     
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5.1.2.2  Distribuição das amostras positivas em relação à intencionalidade do aborto 

relatada pela paciente (n= 81) 

 

Os 23 casos positivos para AAV2/5 ocorreram em 32% de aborto não intencional 

(22/68) e em 8% de aborto intencional (1/13) (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2 - Distribuição das amostras positivas para AAV2/5 em relação                                                
à intencionalidade do aborto relatada pela paciente 
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5.1.2.3  Distribuição das amostras positivas em relação à intencionalidade 

confirmada do aborto (n= 42) 

 

Dentre os 42 casos em que foi possível confirmar o tipo de aborto em relação à 

intencionalidade, 12 (41%) e um (8%) apresentaram positividade para AAV2/5 em 

abortos não intencionais e em aborto intencional, respectivamente, com valor p 

significante, menor que 0,05 (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 - Distribuição das amostras positivas para AAV2/5 em relação                                                         
à intencionalidade confirmada do aborto 
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5.1.2.4  Distribuição dos casos positivos em relação à idade gestacional ao óbito (n= 

72) 

 

Em relação à idade gestacional ao óbito, 27% (13/49) dos casos apresentavam 

idade de zero a oito semanas de gestação, 44% (7/16) de nove a 12 semanas, 33% 

(1/3) de 13 a 16 semanas e nenhum acima de 16 semanas de gestação (Gráfico 4, 

Quadro 9), mostrando ausência de concentração significante do vírus em algum 

grupo (valor p maior que 0,05). 
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Gráfico 4 - Ocorrência de AAV2/5 x idade gestacional ao óbito 
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5.1.2.5  Distribuição dos casos positivos em relação à inflamação histológica (n= 70) 

 

Dentre os 70 casos em que foi possível determinar presença ou ausência de 

inflamação histológica, definida como presença de infiltrado fibrino-linfo-histio-

neutrocítico e necrosante, 30% (13/44) apresentaram positividade para AAV2/5 em 

presença de inflamação histológica e 27% (7/26) em ausência de inflamação 

histológica (valor p maior que 0,05) (Gráfico 5). 
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Gráfico 5 - Distribuição das amostras positivas para AAV2/5 em relação à                                        

presença ou ausência de inflamação histológica 
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5.1.2.6  Ocorrência em cada tipo de fragmento 

 

Considerando a detecção de AAV2/5 em relação aos fragmentos de tecidos 

estudados, foi observada a ocorrência do vírus em 27% na decídua (18/66) e em 

13% na VC (7/52) (Gráfico 6, Quadro 9), constituindo 25 fragmentos no total dos 23 

casos positivos. 
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Gráfico 6 - Ocorrência de AAV2/5 nos fragmentos de tecidos de aborto 
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5.1.3  AAV5 

 

Nenhum dos 23 casos positivos para AAV2/AAV5 foi positivo para AAV5, quando 

utilizados iniciadores específicos para este tipo. Ou seja, todos os casos positivos 

para AAV foram do tipo 2. 

 

 

5.1.4  HPV 

 

 

5.1.4.1  Ocorrência nos casos 

 

Dos 81 casos estudados, oito apresentaram resultado positivo para HPV em pelo 

menos um dos fragmentos estudados (Figura 18, Gráfico 7, Quadro 9). 
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Gráfico 7 - Ocorrência de HPV nos casos estudados  

 

Positivos

Negativos

 

 

 

 

 

Figura 18 - Eletroforese em gel de agarose a 1,5% de produtos da amplificação de 
segmentos do DNA do HPV por PCR (450 pb), com iniciadores MY09/11. Coluna 1: 
padrão de peso molecular de 123 pb; colunas 2-12: amostras negativas; colunas 13: 
amostra positiva; coluna 14: controle positivo. 

 

 

5.1.4.2  Distribuição das amostras positivas em relação à intencionalidade do aborto 

relatada pela paciente 

 

Os oito casos positivos para HPV ocorreram em 10% dos abortos não intencionais 

(7/68) e em 8% dos abortos intencionais (1/13) (Gráfico 8, Quadro 9).  

 

 

 

 

369 pb → 492 pb → ← 450 pb 

8 (10%) 

73 (90%) 

              1     2     3     4      5     6     7     8     9    10    11   12   13   14 
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Gráfico 8 - Distribuição das amostras positivas para HPV em relação à                                 
intencionalidade do aborto relatada pela paciente 
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5.1.4.3  Ocorrência em cada tipo de fragmento 

Considerando a detecção de HPV em relação aos fragmentos de tecidos estudados, 

foi observada a ocorrência do vírus em 6% na decídua (4/66) e em 10% na VC 

(5/52), constituindo nove fragmentos no total dos oito casos positivos (Gráfico 9, 

Quadro 9). 

 

Gráfico 9 - Ocorrência de HPV nos fragmentos de tecidos de aborto 
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5.1.4.4  Tipagem dos casos positivos para HPV 

 

Dos oito casos positivos para HPV submetidos à PCR utilizando-se iniciadores 

específicos para determinação dos tipos 6, 11, 16, 18 e 33, somente um foi tipado e 

correspondeu ao tipo 11. 

 

 

5.2  HIBRIDIZAÇÃO IN SITU 

 

Dentre os 26 casos positivos para AAV2 por nPCR testados na reação de HIS, três 

apresentaram resultado positivo. Após coloração por HE foram observadas células 

positivas localizadas em: (i) decídua em um caso; (ii) VC ou placa coriônica em um 

caso; (iii) trofoblastos não-vilosos em um caso (Figura 19). 

 

 

Figura 19 - Cortes de tecidos positivos por HIS com sonda  para AAV ou parvovírus B19 (marcada 
com digoxigenina). (A) Controle positivo para parvovírus B19 (500 X); (B, C e D) Amostras positivas 
para AAV (1000 X). 

A B 

C D 
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5.3  CO-INFECÇÃO DE AAV COM VÍRUS HELPER (HPV ou CMV) 

 

A taxa de co-infecção do AAV com algum dos vírus helper pesquisados (HPV e/ou 

CMV) nos casos estudados foi de 35% (8/23), sendo 9% e 26% de coinfecção com 

CMV e HPV, respectivamente, com nenhum caso positivo para os três vírus 

(Diagrama 2, Quadro 9); enquanto que a co-infecção entre quaisquer dos vírus foi 

observada em 24,3% (9/37) dos casos. 

 

Diagrama 2 - Ocorrência de co-infecção entre AAV, CMV e/ou HPV 
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Quadro 9 – Casos de abortamento e seus respectivos fragmentos positivos para AAV, HPV e/ou 
CMV por PCR, nPCR e/ou HIS 

 

1 

PCR Caso IGO1 Frag2 

AAV HPV CMV3 
HIS - AAV 

D + - + 002  0 a 8 
VC + - - 

− 

D + - - 003  13 a 16 
VC - - - 

− 

D + - - 004 9 a 12 
VC - - - 

− 

D + - - − 006 0 a 8 
VC - - - NR5 

D + + - 008  9 a 12 
VC - + - 

− 

D - - + NR 011  9 a 12 
VC - - - NR 

012  ND4 D + - - − 
014  9 a 12 D + - - − 

D + - - 018 9 a 12 
VC - - - 

− 

020  0 a 8 D - - + NR 
D + - - 021  0 a 8 
VC + + - 

− 

D + - - 023  0 a 8 
VC - + - 

− 

028  ND D + + - + 
D - - - 033 0 a 8 
VC + - - 

+ 

D - - - 034  0 a 8 
VC + - - 

− 

D + - - 035  9 a 12 
VC - - - 

− 

D + - - 038  9 a 12 
VC - - - 

− 

042 0 a 8 D + - - − 
D - - - 048  0 a 8 
VC + - + 

− 

050 0 a 8 D + + - − 
D - - + 054  

 
> 16 

VC - + - 
NR 

 
D + + - 056  0 a 8 
VC - - - 

− 
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Quadro 9 – Casos de abortamento e seus respectivos fragmentos positivos para AAV, HPV e/ou 
CMV por PCR, nPCR e/ou HIS (continuação) 

  
1 Idade gestacional ao óbito (em semana pós-menstrual) 
2 Tipo de fragmento 
3 Spano et al. (2004) 
4 Não determinado 
5 Não realizado 

PCR Caso IG Frag 

AAV HPV CMV 
HIS – AAV 

D - - - 057  9 a 12 
VC - + - 

NR 

068  9 a 12 VC + - - − 
070  0 a 8 D - - + NR 
075 0 a 8 D + - - − 

D + - - 103  0 a 8 
VC - - - 

− 

121 0 a 8 VC + -  + 
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6  DISCUSSÃO 

 

O AAV, vírus que depende da ação helper de outro vírus para que ocorra infecção 

produtiva, foi apontado como causa de perda gestacional em humanos, pela 

primeira vez, por Tobiasch et al. (1994), e em animais, através da indução de morte 

fetal e de aborto em camundongo inoculado com o vírus por Botquin et al. (1994). 

Alguns estudos têm ainda associado esta infecção à infertilidade masculina, à 

doença trofoblástica gestacional e à amniorrexe prematura (Tobiasch et al., 1994; 

Malhomme et al., 1997; Burguete et al., 1999; Erles et al., 2001). Até o momento, 

pouco é conhecido sobre a patogênese das infecções pelo AAV e nenhuma doença 

foi comprovadamente associada ao mesmo, apesar de grande parte da população 

apresentar anticorpos contra esse vírus (Georg-Fries et al., 1964; Blacklow et al., 

1968; Parks et al., 1970; Blacklow et al., 1971; Erles et al., 1999; Halbert et al., 

2006). 

O HPV, por sua vez, vírus associado a lesões proliferativas epiteliais malignas e 

benignas do trato genital, parece ser um importante vírus helper para o AAV, 

exercendo grande atividade estimuladora de todo o ciclo de replicação do mesmo 

(Walz et al., 1997; You et al., 2006). Foi sugerido também que o HPV, cuja 

replicação está restrita a epitélio estratificado em diferenciação, poderia estar 

associado ao abortamento (Hermonat et al., 1997a). 

Porém, a participação tanto do AAV quanto do HPV no abortamento, ainda é 

controversa (Sifakis et al., 1998). Desta forma, este estudo se propôs a evidenciar a 

infecção causada pelo AAV2/5 e pelo HPV em tecidos obtidos de casos de aborto 

ocorridos nos primeiro e segundo trimestres, através da detecção de ácido nucléico 

viral por PCR e por HIS, trazendo, assim, contribuições quanto à possível 

participação de ambos na perda gestacional. Além disso, o uso constante do AAV 

como vetor para terapia gênica (Rolling et al., 2006; Shen et al., 2006; Oehmig et al., 

2007), estimula a realização de estudos que possam fornecer informações sobre a 

infecção natural deste vírus e sua possível patogênese em humanos. 

No presente estudo, foi encontrada uma freqüência de 28% de DNA do AAV2/5, 

através de PCR em decídua e em VC provenientes de casos de aborto de primeiro e 

de segundo trimestres e mantidos a -70ºC. Estudos prévios realizados em tecidos 
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parafinados descreveram a detecção de AAV2/5 por PCR em 40% e em 71% 

(10/14) de casos de aborto (Tobiasch et al., 1994; Kiehl et al., 2002), frequência 

maior do que a encontrada no presente estudo. Infecção congênita por AAV foi 

também relatada através da detecção de ácido nucléico em 27% de amostras de 

fluido amniótico obtidas entre a 14ª e 25ª semana gestacional (Burguete et al., 

1999). Estes achados evidenciam que poderia ocorrer, além da infecção de tecidos 

placentários, a transmissão transplacentária do AAV para o feto. Entretanto, estudos 

de infecção congênita em neonatos são inexistentes na literatura e se fazem 

necessários no sentido de avaliar esta possibilidade. 

Por outro lado, Friedman-Einat et al. (1997), estudando placentas obtidas de 62 

casos de aborto espontâneo de primeiro trimestre, não encontraram o AAV2 por 

PCR, mesmo utilizando dois pares de iniciadores, para genes cap e rep. Matovina et 

al. (2004), avaliando 54 amostras com cariótipo normal de VC, casos nos quais 

haveria maior probabilidade de detectar vírus caso ele fosse a causa do aborto, não 

encontraram o DNA do AAV2 apesar de terem encontrado HPV, virus helper, em 

5,5% dos casos.  

No presente estudo, 25 fragmentos dos 23 casos que foram positivos para AAV2/5, 

foram, posteriormente, submetidos a novas PCR e nPCR, utilizando-se iniciadores 

específicos para detecção de AAV5, a fim de discriminá-lo do AAV2, conforme 

descrito por Tobiasch et al. (1998), apresentando resultado negativo. Dessa forma, 

concluiu-se que todos os fragmentos positivos para AAV2/5 apresentavam genoma 

do AAV tipo 2. Dos 11 tipos reconhecidos de AAV, os tipos 1, 2, 3, 5, 8 e 9 foram, 

até o momento, encontrados em humanos, conforme anteriormente descrito 

(Schmidt et al., 1975; Bantel-Schaal et al., 1984; Gao et al., 2004). Destes, o AAV2 é 

referido como o mais comum, o que está de acordo com o presente resultado. 

Dois mecanismos importantes poderiam explicar a transmissão transplacentária do 

AAV: (i) disseminação hematogênica, em que células sanguíneas maternas 

infectadas atingiriam o espaço interviloso infectando as células trofoblásticas da 

placenta e (ii) infecção in situ, endometrial, em que o trofoblasto intermediário 

invasivo seria infectado pelo AAV ao entrar em contato com células maternas 

deciduais musculares e endoteliais, possivelmente infectadas a partir da cérvice, 

como sugerido para o CMV (Fisher et al., 2000). 



- Discussão - 

 

108 

Dentre os tipos de AAV descritos em espécimes cervicais ou em biópsia de tecido 

uterino, AAV2 foi o tipo predominante ou o único pesquisado (Tobiasch et al., 1994; 

Friedman-Einat et al., 1997; Arechavaleta-Velasco et al., 2006). Em estudo prévio 

realizado por este mesmo grupo de pesquisa, o AAV2 e AAV5 foram detectados em 

35% e 19% a partir de secreção cervical de gestantes e de não gestantes, 

respectivamente. Se for considerado que a infecção da placenta seria proveniente 

de disseminação contígua de células uterinas que conteriam o vírus em estado de 

latência (Leonard et al., 1994; Berns et al., 1996), então os tipos AAV2 e AAV5 

poderiam causar a infecção placentária, visto que ambos foram detectados em 

secreção cervical de mulheres gestantes da região Metropolitana de Vitória (Freitas 

et al., 2006). A infecção placentária pelo AAV5 não foi observada no presente 

estudo, sugerindo, então, que o AAV2, e não o AAV5, apresentaria tropismo pelos 

tecidos deciduais e coriais. 

Entretanto, não há relatos na literatura que mostrem um possível tropismo de tipos 

de AAV por tecidos humanos. Os tipos de AAV mais relatados em humanos são 

AAV2, 3 e 5, sendo que o tipo AAV2 é indubitavelmente o mais amplamente 

pesquisado, o que compromete a determinação do tropismo dos diferentes tipos de 

AAV. 

Outro fator que poderia restringir o achado de determinado tipo de AAV em 

detrimento de outro, seria a distribuição geográfica. Porém, a maioria dos estudos foi 

desenvolvida utilizando amostras provenientes da Europa ou dos Estados Unidos da 

América (Han et al., 1996; Burguete et al., 1999; Gao et al., 2004; Arechavaleta-

Velasco et al., 2006), o que limita o conhecimento relacionado à possível distribuição 

geográfica dos diversos tipos de AAV.  

A maioria dos trabalhos descritos na literatura sobre a pesquisa de AAV em tecidos 

provenientes de aborto, não partiu de uma separação prévia dos distintos 

fragmentos (decídua e VC) anteriormente à realização da PCR como no presente 

estudo, o que dificulta a discussão dos achados por não permitir a análise da 

topografia e da patogênese da infecção. Porém, conforme Tobiasch et al. (1994), 

após reação de HIS, infecção pelo AAV foi observada através da detecção de 

sequência de DNA apenas em tecidos vilositários, predominantemente no 

sinciciotrofoblasto, resultado confirmado pela pesquisa de antígenos virais por 

imunohistoquímica (IHQ). Entretanto, apesar deste estudo (Tobiasch et al., 1994) ter 
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referido o AAV em 40% dos casos de aborto, não foi especificado em quantos deles 

o AAV foi detectado pelos testes in situ (HIS e IHQ). Considerando somente casos 

que apresentaram VC (n=52), 13% foram positivos para o AAV no presente estudo. 

Infecção in vivo de trofoblasto foi ainda relatada em casos de pré-eclâmpsia 

(Arechavaleta-Velasco et al., 2006) e in vitro, em cultivo de células de 

coriocarcinoma (JEG-3, JAr, BeWo), com integração do genoma do AAV nessas 

células (Dutheil et al., 1997). Além disso, foi demonstrada maior susceptibilidade de 

trofoblasto em diferenciação à infecção pelo AAV do que por outros vírus (Parry et 

al., 1998). Estes achados evidenciam a permissividade desta célula ao AAV e 

justificam o achado do vírus em VC. 

Dentre os 118 fragmentos dos 81 casos pesquisados neste estudo, a detecção de 

AAV2 foi mais freqüente em decídua (27%) do que na VC (13%). Porém, nem 

sempre os dois tipos de fragmentos estavam disponíveis em cada caso, como é 

comum em espécimes de aborto, devido à perda pré-admissão hospitalar, o que 

compromete a avaliação. 

A infecção das células da decídua poderia ser proveniente de infecção do próprio 

endométrio ou de ascenção do vírus a partir da cérvice. Estudos de detecção de 

AAV em raspado e em biópsia cervical revelaram o AAV entre 18 e 64% dos casos 

pesquisados (Han et al., 1996; Friedman-Einat et al., 1997; Walz et al., 1998; 

Venturoli et al., 2001). Este fato indica que o AAV está comumente presente na 

região genital, além de poder ser transmitido sexualmente. Logo, a infecção das 

células deciduais pode provir das células cervicais infectadas pelo AAV em estado 

de latência, que seria reativado durante a gestação. Este fato pode ser sugerido pelo 

fato do AAV2/5 ter sido encontrado em 35 e em 19% nas gestantes e nas não 

gestantes, respectivamente (Freitas et al., 2006). A gestação, através da 

imunossupressão local ou por reativação de vírus helper, como os da família 

Herpesviridae que infectam o trato genital – CMV, HSV e vírus herpes humano tipo 6 

(HHV6) – poderia permitir a reativação do AAV. Outra possibilidade de infecção das 

células deciduais poderia vir de infecção primária ou de reinfecção das células 

cervicais, desde que coinfectadas com vírus helper. 

Os dados encontrados no presente estudo, bem como os de relatos anteriores 

(Freitas et al., 2006), demonstram o tropismo do AAV por tecidos genitais e coriais, 

fato que poderia comprometer a implantação correta da placenta e, pelo menos em 
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parte, ser responsável pela perda gestacional precoce, conforme sugerido por 

Tobiasch et al. (1994). Arechavaleta-Velasco et al. (2006) demonstraram que a 

infecção de células HTR-8/SVneo (linhagem de trofoblasto de primeiro trimestre) 

pelo AAV reduziam a invasão celular, sugerindo que o mesmo poderia ocorrer in 

vivo, limitando a invasão dos trofoblastos infectados nas artérias espiraladas, além 

de poder levar a célula à morte por apoptose. A invasão decidual e arteriolar uterina 

pelo trofoblasto são essenciais para a placentação e para o sucesso da gestação e 

suas anormalidades desempenham um papel central na patogênese da Doença 

Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG) e morte fetal e na restrição de 

crescimento fetal. 

O comprometimento da invasividade de trofoblasto foi também relatado em infecção 

pelo CMV, que ocorre através da redução da expressão de integrinas, essenciais na 

invasividade desta célula (Fisher et al., 2000). Entretanto, alteração na expressão de 

integrinas por trofoblasto infectado pelo AAV carece de demonstração tanto in vitro 

quanto in vivo. 

Embora a quantidade de amostras pesquisadas no presente estudo não seja 

suficiente para permitir cálculos estatísticos em relação à detecção nos dois grupos 

de aborto (intencional e não intencional, conforme relatado pelas pacientes), 

percebe-se que dentre os 23 casos positivos para AAV2, a maioria (n= 22) ocorreu 

em amostras de aborto não intencional e somente um ocorreu em amostra de aborto 

intencional. Dentre os trabalhos publicados na literatura que relataram a detecção de 

AAV em amostras obtidas de aborto, somente Friedman-Einat et al. (1997) 

compararam a ocorrência de AAV nestes dois grupos (intencional e não intencional), 

porém não encontraram positividade em nenhuma amostra pesquisada. Tobiasch et 

al. (1994) sugeriram a participação do AAV em abortamento através da detecção da 

infecção em amostras de aborto espontâneo obtido de primeiro trimestre (12/30) e 

não em amostras do segundo ou do terceiro trimestre (0/9). Enquanto que Kiehl et 

al. (2002) detectaram o AAV em tecido de aborto espontâneo sem pareamento com 

controle. Mesmo considerando a dificuldade de caracterizar a intencionalidade do 

abortamento em nosso meio, no presente estudo, foi possível esta categorização em 

42 casos. Positividade para o vírus foi encontrada em 41% (12/29) dos casos de 

abortamento espontâneo e em 8% (1/13) dos casos de abortamento provocado. 
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Este achado pode ser considerado um indício de possível papel causal do AAV em 

abortamento. 

A distribuição da positividade para AAV por PCR segundo a idade gestacional ao 

óbito não mostrou concentração significativa nos grupos 4 a 8, 9 a 12 ou 13 a 16 

semanas. Embora nenhum caso tenha sido observado após 16 semanas, indicando 

possível concentração da infecção por AAV antes desta idade, este grupo continha 

apenas quatro casos, tornando temerária esta importante avaliação. 

Nos casos positivos para AAV2 por PCR, cortes dos tecidos parafinados 

correspondentes foram submetidos à reação de HIS com sondas marcadas com 

DIG, para evidenciar ácido nucléico viral nas células infectadas e determinar a 

topografia da infecção. Dos 23 casos pesquisados, em apenas três deles (12%), o 

genoma viral foi detectado. Este achado pode se dever ao fato da PCR apresentar 

sensibilidade maior do que a HIS. Por outro lado, deve ser considerado que os 

estudos através de PCR foram realizados em fragmentos de tecidos mantidos 

congelados, enquanto que a HIS, em cortes de fragmentos correspondentes 

parafinados. Logo, a amostragem pode ter comprometido a observação de uma 

infecção viral focal. Dos relatos da literatura, de nosso conhecimento, somente 

Tobiasch et al. (1994) realizaram estudos semelhantes ao presente, onde PCR e 

HIS foram realizados em tecidos de abortamento. Porém, estes pesquisadores não 

descreveram a porcentagem de positividade pela HIS dos 12 casos que foram 

inicialmente positivos pela PCR. Deve ainda ser levada em consideração a 

possibilidade da detecção de ácido nucleico do AAV pela PCR ser proveniente de 

contaminação com secreção cervical durante o procedimento de curetagem. 

Análise histopatológica dos casos positivos pela HIS no presente estudo demonstrou 

a localização das células infectadas em decídua, em VC ou na placa coriônica ou 

em trofoblastos não-vilosos. Através de HIS, Tobiasch et al. (1994) localizaram o 

AAV apenas em VC, predominantemente no sinciciotrofoblasto e com expressão de 

proteínas rep e de proteínas estruturais, não estando presente na decídua. 

Entretanto, os achados do presente estudo são importantes porque por volta do 14º 

dia após a implantação do blastocisto no endométrio modificado (decídua), 

trofoblasto chamado de não-viloso invade a decídua e, subseqüentemente, o 

primeiro terço do miométrio. Este trofoblasto envolve e, então, destrói as células 

musculares lisas das artérias espiraladas maternas, adquirindo fenótipo endotelial e 



- Discussão - 

 

112 

substituindo o endotélio das mesmas, resultando em uma vasculatura híbrida 

composta por células fetais e maternas. Este processo é essencial para o 

ancoramento do tecido fetal ao materno e para o feto ter acesso à circulação 

materna (Fisher et al., 2000; Lunghi et al., 2007). Sendo assim, sugere-se que a 

infecção pelo AAV na decídua, seja na célula decidual, seja no trofoblasto 

intermediário, poderia alterar a relação materno-fetal, especificamente a ancoragem, 

levando ao possível aborto espontâneo.  

Nos relatos da literatura sobre AAV não se observa análise sobre a correlação entre 

a identificação do vírus nos tecidos e os achados histopatológicos, especialmente 

quanto à presença ou ausência de inflamação, marca inequívoca das infecções em 

geral. Entretanto, não se trata de análise fácil devido à necessidade de combinar 

métodos que permitam identificar o agente e, co-topograficamente, avaliar a 

histopatologia. Além disso, dois outros problemas dificultam esta análise: inflamação 

por causas não infecciosas (como necrose isquêmica ou induzida por resposta 

imune) e infecção secundária ao processo de abortamento, geralmente bacteriana. 

A análise da correlação entre a presença do AAV com inflamação histológica foi 

comprometida no presente estudo, pois a HIS foi positiva somente em três casos, 

dos quais, somente em um deles foram observados corioamnionite e intervilosite. 

Foi então correlacionada a presença de inflamação decidual, vilositária ou da placa 

corial com a positividade por PCR. AAV foi identificado por PCR em 29,5% (13/44) 

dos casos com inflamação histológica e em 26,9% (7/26) dos casos sem inflamação 

histológica. Esta semelhante distribuição indica que outro agente é o responsável 

pela inflamação ou, se o AAV causa inflamação, ela ficou mascarada por co-

infecção secundária ao abortamento. Deve ser levado em consideração que devido 

à não associação do AAV com doença humana, não se tem descrito na literatura 

papel da resposta imune inata ou celular a esta infecção e os poucos estudos 

relatam que estas não seriam respostas importantes (Conrad et al., 1996). 

Permanece, portanto, por definir se há o nexo lesional entre a presença de AAV e 

inflamação decidual e corial, importante para a atribuição de causalidade. Até esta 

informação poderia ser limitada visto que se sabe que mesmo em infecções com 

envolvimento fetal, como no caso de infecção congênita pelo CMV, a morfologia da 

placenta na infecção varia de ausência aparente de qualquer anormalidade à 
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destruição vilosa maciça com inflamação (Garcia et al., 1989; Kaplan, 1993; Ozono 

et al., 1997). 

Ainda, considerando a detecção de AAV em tecidos de abortamento através de HIS, 

Rabreau et al. (1995), detectaram o AAV2 em células epiteliais de mucosa uterina 

de material de aborto precoce. Nestes mesmos tecidos, em cortes paralelos, foi 

observado o vírus helper HPV na mesma localização glandular. Esta co-localização 

dos dois vírus in vivo dá suporte aos achados in vitro, que mostram que haveria uma 

possível interação entre estes dois vírus. 

Conforme anteriormente descrito, o HPV é o vírus helper do AAV mais encontrado 

em tecido genital (Malhomme et al, 1997; Grce et al, 2004). Neste sentido, dado à 

necessidade, na maioria dos casos, de vírus helper para que ocorra a replicação do 

AAV, o HPV foi também pesquisado nos mesmos fragmentos teciduais. No presente 

estudo, a detecção de genoma do HPV através de técnica de PCR nos tecidos de 

aborto ocorreu em 10% dos casos, correspondendo a 6% das amostras de decídua 

e a 10% de VC. Estes resultados são compatíveis com os encontrados por Matovina 

et al. (2004), que demonstraram, em tecidos de abortamento, com exclusão de 

decídua, positividade de 7,4% para HPV, utilizando iniciadores específicos para os 

tipos de alto risco HPV16 e HPV18. Por outro lado, Hermonat et al. (1997a) 

detectaram HPV em 45% dos tecidos de aborto, ocorridos no primeiro trimestre, 

através da técnica de PCR; enquanto Manavi et al. (1992) encontraram 30,8% 

através da técnica de hibridização por dot-blot, somente para os tipos 16 e 18 de 

HPV. Entretanto, Sifakis et al. (1998) não encontraram HPV em nenhum dos 102 

casos de aborto espontâneo estudados através de PCR. 

No presente estudo, somente um dos oito casos positivos para HPV pôde ser tipado, 

apresentando positividade para o tipo HPV11. São escassos os estudos na literatura 

em que tipagem de HPV foi feita em tecidos provenientes de aborto. Nos poucos 

existentes, somente tipos mais comuns foram pesquisados, como os tipos 6, 11, 16 

e 18, para determinação da prevalência geral, sem discriminarem a prevalência de 

cada tipo (Manavi et al., 1992; Hermonat et al., 1997b; Matovina et al., 2004). O fato 

de os outros sete casos não terem sido tipados no presente estudo pode ser 

explicado pela possível presença nestas amostras de HPV de tipos não 

pesquisados, já que somente os tipos 6, 11, 16, 18 e 33 foram pesquisados. A 

caracterização destes tipos virais poderia ser realizada através do uso de iniciadores 
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que detectem outros tipos virais, através de PCR-RFLP (restriction fragment lenght 

polymorphism) (Bernard et al., 1994) ou sequenciamento genômico do produto 

obtido pela PCR.  

A conhecida restrição da replicação do HPV em células de epitélio escamoso em 

diferenciação, leva à resistência na aceitação deste vírus como agente causador de 

abortamento pela infecção do trofoblasto. Entretanto, alguns estudos evidenciaram a 

infecção e a replicação do HPV em células trofoblásticas in vivo e in vitro. Hermonat 

et al. (1998) demonstraram, por PCR in situ, que o principal alvo celular do HPV na 

placenta era o sincíciotrofoblasto. Além disso, foi evidenciada a replicação 

permissiva em trofoblasto, in vitro, dos tipos de HPV 11, 16, 18 e 31, através do 

estudo de cinética de produção de proteínas, de RNAm viral e/ou de partículas virais 

infecciosas (Liu et al., 2001, 2005; You et al., 2003, 2007). 

A presença do HPV no trofoblasto e o consequente comprometimento funcional 

destas células poderia ter relação com o aborto espontâneo, visto que estas células 

formam a principal interface entre a mãe e o feto. Não se sabe exatamente se o HPV 

pode afetar o ciclo celular ou as funções do trofoblasto. Porém, em concordância 

com os achados anteriormente descritos, You et al. (2002) observaram que a 

adição, através de AAV recombinante, dos oncogenes E6 e E7 em culturas de 

trofoblasto levava a um menor poder de adesão destas células às células 

endometriais, sugerindo possível implantação anormal do feto in vivo. 

A detecção no presente estudo de HPV em fragmentos macroscopicamente 

dissecados e identificados como deciduais, pode se dever à contaminação com 

secreção cervical, durante o procedimento de curetagem. Infelizmente, não foi 

possível evidenciar a infecção in situ por este vírus nos tecidos, por ausência de 

sonda específica. 

No presente estudo, observou-se que a porcentagem de detecção de HPV nas 

amostras provenientes de abortos intencionais e não intencionais foi semelhante, 

sendo 8% e 10%, respectivamente. Hermonat et al. (1997a) fizeram comparação 

entre detecção de HPV nestes dois grupos de amostras de aborto, encontrando 

genoma do vírus em 60% dos abortos não intencionais e em somente 20% dos 

intencionais (p= 0,0091). Este foi o primeiro estudo em que se pesquisou HPV em 

material de aborto, utilizando amostras de aborto intencional como controle, e notou-

se que o vírus estava presente em freqüência significativamente maior em amostras 
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de aborto não intencional. Entretanto, esses resultados não puderam ser 

confirmados no presente estudo. 

A replicação do AAV está na dependência de coinfecção por vírus helper. Dentre os 

23 casos positivos para AAV em tecidos da placenta, 35% apresentaram coinfecção 

com HPV ou com CMV, em 26% e 9%, respectivamente. Somente um trabalho 

relatou coinfecção com estes vírus, em que 70% das amostras positivas para AAV 

apresentaram coinfecção com HPV e nenhuma com CMV (Malhomme et al., 1997). 

Neste mesmo estudo, Ad e HSV também foram pesquisados e nenhum estava 

presente. 

Nos casos em que o AAV foi detectado sem vírus helper no presente estudo, pode-

se sugerir que o vírus poderia estar presente em estado de latência ou, ainda, 

fazendo sua replicação de maneira autônoma ou na presença de outros vírus helper 

não pesquisados, como HSV ou HHV6. A replicação autônoma do AAV, na ausência 

de vírus helper ou de agentes genotóxicos, foi evidenciada através de estudos in 

vitro, que demonstraram a produção de partículas virais em modelo de epitélio 

escamoso e dependente da diferenciação celular (Meyers et al., 2000). 

Conforme discutido anteriormente, poucos são os estudos direcionados à elucidação 

das possíveis consequências da infecção causada pelo AAV, e os poucos 

disponíveis não permitem inferir sua a participação inconteste em doença humana. 

Utilizando amostras provenientes do Brasil, somente dois trabalhos foram publicados 

até o momento. Em um deles, foi relatada presença do genoma do AAV, através de 

PCR, em 55% dos casos de mola hidatiforme, em 71% dos de aborto espontâneo e 

em 40% dos de coriocarcinomas, coletados no Hospital das Clinicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) (Kiehl et al., 2002). Outro 

estudo demonstrou que a soroprevalência, no estado de São Paulo, de anticorpos 

IgG anti-AAV2 está em torno de 70% na faixa etária de 16 a 19 anos. Essa taxa 

mostra relativa queda chegando a valores em torno de 55 a 60% na faixa etária de 

20 a 49 anos e tende a subir novamente, chegando a 80% na faixa etária de 50 a 59 

anos (Erles et al., 1999). Ainda, foi mostrado que a soroprevalência de IgM contra o 

AAV começa a ser detectada na faixa etária de 20 a 29 anos (5% a 10%), chegando 

a 15% entre 20 e 29 anos, sofrendo posterior queda nas faixas etárias de 40 a 49 

anos (10%) e 50 a 59 anos (5%) (Erles et al., 1999). 
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Estes dados evidenciam a escassez de estudos relacionados ao AAV no Brasil e em 

outras partes do mundo. Desta forma, o presente estudo traz contribuições em 

relação à ocorrência de AAV em tecidos provenientes de aborto e informações 

adicionais quanto ao possível envolvimento deste vírus na perda gestacional 

precoce.  

As dificuldades inerentes ao estudo da gestação e do aborto são limitantes dos 

estudos in vivo. O processo de infecção durante a gestação, por si só, é uma 

situação complicada de ser estudada. Além disso, pelo fato do aborto não ser 

legalizado em alguns países, como é o caso do Brasil, é difícil caracterizar a 

intencionalidade e a ação abortifaciente. Este conhecimento é necessário porque, 

dado que houve uma intenção e uma ação abortifaciente, caracteriza-se a causa do 

abortamento, e, embora não seja possível excluir outras causas ainda não 

manifestas, pode-se pressupor que causas, como a presença do AAV, poderiam 

estar em operação. Sendo assim, em adição aos escassos estudos existentes 

relacionados à possível patogênese causada pelo AAV, estudos in vitro e in vivo se 

fazem necessários para a melhoria do conhecimento das conseqüências da infecção 

do AAV em células deciduais e trofobásticas. Como desenvolvido para outros vírus, 

estudos in vitro, devem ser desenvolvidos para a pesquisa destas conseqüências na 

célula hospedeira, como: alterações da expressão de genes celulares e da 

susceptibilidade dos trofoblastos ao sistema imune materno, alteração da atividade 

invasiva e endócrina dos trofoblastos e possível indução de apoptose. 
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7  CONCLUSÕES 

 

a) AAV2/5 e HPV foram detectados em proporção significativa (28% e 10%, 

respectivamente) em tecidos obtidos de abortamento intencional e não 

intencional; 

b) Somente AAV2 foi evidenciado nos tecidos após a discriminação dos tipos 

AAV2 e AAV5 por nPCR; 

c) Vírus helper para AAV foram encontrados em aproximadamente um terço 

dos casos positivos; 

d) Tanto AAV2 quanto HPV foram detectados em fragmentos da decídua e da 

vilosidade coriônica; 

e) AAV2 foi detectado em proporção significativamente maior em tecidos 

obtidos de abortamento não intencional do que de intencional; 

f) HPV foi detectado em proporção semelhante nos tecidos obtidos de 

abortamento não intencional e intencional; 

g) A positividade para AAV distribui-se sem predileção significativa entre a 4ª e 

a 16ª semanas getacionais; 

h) Somente o tipo 11 de HPV pôde ser determinado e sete casos não foram 

tipados; 

i) A reação de HIS revelou genoma do AAV, dentre os casos positivos por PCR, 

em decídua, trofoblasto não-viloso, vilosidade coriônica ou placa corônica; 

j) Os resultados encontrados não permitem inferir relação causal entre AAV e 

perda gestacional, apesar de o mesmo ter sido detectado em maior freqüência 

em casos de aborto não intencional. 
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8  PERSPECTIVAS 

 

a) Esclarecer o possível papel do AAV no abortamento humano, delineados 

conforme o seguinte plano: (i) estudo de casos e controles com amostras 

adequadas da cérvice uterina, decíduas e vilosidades coriôncias; (ii) emprego 

de hibridização in situ e/ou PCR in situ e de histopatologia em cortes pareados 

com descrição da distribuição co-topográfica dos achados; (iii) controle de co-

morbidade, especialmente infecções por outros agentes, através da 

demonstração do agente in situ; 

b) Utilizar modelos de cultura de trofoblastos in vitro que permitam evidenciar 

infecção por AAV e/ou HPV e expressão de genes da célula hospedeira, a ação 

endócrina dos trofoblastos; e a expressão de integrinas essenciais ao sucesso 

da gestação; 

c) Analizar co-expressão de integrinas e antígenos virais in vivo e in vitro por 

microscopia confocal. 
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