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RESUMO 

Infecção pelo vírus da hepatite A (HAV) acontece mundialmente e é a causa 

mais comum de hepatites virais agudas. A prevalência mais alta desta infecção 

é observada onde baixos padrões de serviço de saúde pública são adotados. 

Adquirida principalmente pela rota fecal-oral, a infecção por HAV é 

disseminada facilmente, através de contato de pessoa-para-pessoa ou por 

ingestão de comida ou água contaminada. O HAV é uma partícula não 

envelopada, extremamente estável que possui RNA fita simples de sentido 

positivo com aproximadamente 7,5 kb. O objetivo deste estudo foi desenvolver, 

baseado na seqüência do gene VP1, uma sonda de DNA a partir do genoma 

de HAV por RT-PCR para detectar o vírus. Um amplicon de 783 bp do genoma 

de HAV (amostra padrão HAF-203), amplificado por RT-PCR foi marcado pela 

enzima fosfatase alcalina do sistema Gene ImagesTM AlkPhos DirectTM 

(Amersham). A especificidade foi determinada por hibridização em dot blot com 

RNA da amostra padrão brasileira HAF-203 e DNA do próprio amplicon. Para 

testar a sensibilidade de detecção por hibridização foi realizada diluição seriada 

até 1 pg de RNA viral purificado. Foram contaminadas artificialmente amostras 

de água de esgoto com diluições até 10 PFU/mL do vírus. As partículas foram 

precipitadas com sulfato de amônia e RNA total obtido através de tratamento 

com proteinase k e fenol:clorofórmio. Amostras foram transferidas para uma 

membrana de nylon por dot blot e hibridizadas de acordo com as instruções do 

fabricante do sistema. A sonda detectou amostras nos poços contendo até 1 pg 

de RNA purificado, da mesma forma que o amplicon. A sonda de DNA não 

hibridizou com DNA preparado de BoHV-1, XL2B DNA e RNA total Humano. A 

sonda hibridizou com amostras que contêm até 100 PFU/mL do vírus. Estes 

resultados mostram que a os níveis de especificidade e sensibilidade da sonda 

é suficiente para detectar o vírus em amostras ambientais, tornando esta 

técnica aplicável no monitorando molecular ambiental do vírus. 

Palavras-chave: Vírus da Hepatite A, sonda molecular, monitoramento 

ambiental. 

 



 

ABSTRACT 

Infection with hepatitis A virus (HAV) occurs worldwide and is the most common 

cause of acute viral hepatitis. The highest prevalence of this infection is seen 

where low standards of sanitation are adopted. Acquired primarily by the fecal-

oral route, HAV infection is easily disseminated, either by person-to-person 

contact or by ingestion of contaminated food or water. The HAV is a extremely 

steady non-enveloped particle, which comprises a single stranded plus-sense 

RNA with approximately 7,5 kb. The objective of this study was to develop, 

based into VP1 gene sequence, a DNA probe from the HAV genome by RT-

PCR to detect the virus. A 783 bp amplicon of HAV genome (Brazilian standard 

strain HAF-203), amplified by RT-PCR was labelled by coupling of alkaline 

phosphatase enzyme from Gene ImagesTM AlkPhos DirectTM System 

(Amersham). Specificity was determined by dot blot hybridization of RNA from 

standard strain HAF-203 and DNA of the own amplicon. To asses the sensitivity 

of detection hybridization was done in serially diluted up to 1 pg of purified viral 

RNA. Sewage water samples were artificially contaminated with dilutions up to 

10 PFU/mL of the virus. The particles were precipitated with amonium sulfate 

and the total RNA obtained by treatment with proteinase k and 

phenol:chloroform. Samples were transferred to a nylon membrane by dot blot 

and hybridized according to labelling system manufacturer’s instructions. Dots 

were detected in spots containing 1 pg of purified RNA, just like the amplicon. 

The DNA probe did not hybridize to total DNA prepared from BoHV-1, XL2B 

DNA and Human total RNA. The probe hybridized to samples containing up to 

100 PFU/mL of the virus. This results showed the probe specificity and 

sensitivity level is sufficient to detect the virus in environmental samples, 

making this technique able to be used in environmental molecular monitoring of 

the virus. 

Key-words: Hepatitis A virus, molecular probe, environmental monitoring. 
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1. INTRODUÇÃO 

As hepatites virais são um importante problema de saúde pública em todo o 

mundo, representando uma considerável causa de mortalidade e morbidade (PAULA et 

al. 2001). Podem ser divididas de acordo com as vias de transmissão sexual, 

parenteral e entérica. São bem conhecidas nesse último grupo as hepatites por vírus A 

e por vírus E (ASSIS et al., 2002).  

A prevalência de infecções causadas pelo vírus da Hepatite A (HAV) está 

intimamente relacionada com a situação sanitária e sócio-econômica das populações 

estudadas (PINHO et al., 1998), sendo endêmica especialmente em populações com 

baixos níveis sócio-econômicos (PAULA et al., 2001). 

Surtos de hepatite A ocorrem periodicamente pelo mundo e estão geralmente 

relacionados à contaminação fecal de alimentos ou água (ATMAR, 1993). Esta 

endemicidade do vírus é alta em países em desenvolvimento, no Brasil a prevalência é 

maior na região norte quando comparada com a região sul e sudeste (CLEMENS et al., 

2000); e a grande mobilidade das populações na atualidade contribuem para a difusão 

de epidemias. Além disso, a elevação da idade média de incidência da hepatite A tende 

a aumentar a carga da doença em idades produtivas e a demanda por internações 

hospitalares (LEMON et al., 1992).  

Um decréscimo da prevalência tem sido observado recentemente em áreas 

cujas condições higiênicas, sócio-econômicas e grau de sanidade do ambiente foram 

melhoradas (CHIN et al., 1991; POOVORAWAN et al., 1993; WU et al., BOLUMAR et 

al., 1995; PINHO et al., 1998; VITRAL et al., 1998). Da condição de doença comum na 

infância e de problema dos países com saneamento deficiente, esta doença tem 

ultrapassado fronteiras, vindo a atingir viajantes de qualquer localidade, 

desencadeando a necessidade de imunização ativa e tendo impacto sobre a indústria 

do turismo (GAZE; CARVALHO; WERNECK, 2002). 

Assim, a avaliação da prevalência da infecção pelo vírus da hepatite A em uma 

população, é um importante subsídio para determinar a política que deverá ser 

implementada para controlar esta dentre outras infecções de transmissão oro fecal 

(PINHO et al., 1998). 
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Tanto as hepatites de transmissão enteral (A e E) quanto as de transmissão 

parenteral (B e C) apresentam alta freqüência de infecções inaparentes e alto custo de 

diagnóstico etiológico, o que dificulta a realização de estudos que permitam conhecer a 

sua magnitude e monitorar sua ocorrência para subsidiar estratégias de prevenção e 

controle (WHO, 1996; WAKIMOTO; MARZOCHI; HARTZ, 1998; GAZE; CARVALHO; 

WERNECK, 2002). 

Vírus humanos estão presentes em água contaminada por esgoto. Grande 

número de vírus é excretado em fezes e urina humana, que, até mesmo quando 

ingeridos em baixas concentrações; podem causar doenças inclusive hepatite 

infecciosa (WHO, 1979). 

O lançamento de esgotos nas águas de reservatórios, lagos, rios e no próprio 

mar é a causa poluidora mais comum registrada no mundo inteiro (CONSTANTINIDO, 

1994), estando a cidade de Aracaju inserida neste contexto, uma vez que observa-se 

semelhante prática nela realizada.  

A transmissão de doenças pela água e alimentos contaminados é uma questão 

de grande importância que demanda esforços globais e tecnologias modernas para 

análise e monitoramento das reservas hídricas e de seus recursos. Para proteger os 

consumidores das doenças veiculadas pela água, seria ideal que todos os patógenos 

fossem monitorados. Entretanto, isso não ocorre. Atualmente as técnicas moleculares 

constituem uma importante ferramenta utilizada para estes fins. Tais tecnologias, como 

a amplificação de moléculas de DNA ou RNA in vitro, bem como de hibridização e 

análise filogenética, garantem uma avaliação mais adequada de possíveis 

contaminantes e suas interações epidemiológicas (MELO et al., 2001). 

O desenvolvimento de métodos baseados no ácido nucléico facilitou a detecção 

de vírus selvagens que replicam pobremente ou não replicam em culturas de células. A 

amplificação de ácido nucléico viral por PCR é o método mais atual de escolha que 

pode ser combinado com outras técnicas moleculares. A reação de Transcriptase 

Reversa PCR (RT-PCR), que detecta genomas de RNA viral, é sensível, específico e 

rápido (METCALF et al., 1995) podendo fazer um papel clínico em certos casos e 

facilitar o monitoramento virológico ambiental. 
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A reação nested-RT-PCR (Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction) 

já demonstrou ser uma técnica sensível para a detecção de vírus da hepatite A em 

mexilhões, confirmando a utilidade de técnicas moleculares na detecção do vírus. Esta 

técnica altamente sensível associada à sondas moleculares poderia ser de importância 

considerável para a detecção do vírus em amostras ambientais nas novas condições 

epidemiológicas que nos confrontamos atualmente, como por exemplo, na 

determinação da causa de um surto e assim contribuir na tomada de medidas 

preventivas necessárias. 

O emprego de sondas adequadas produzidas por PCR ou RT-PCR, permite 

tanto a realização de estudos com microrganismos isolados e cultivados, como de 

avaliações em material genético retirado diretamente de amostras ambientais 

(PICKUP, 1991). 

Sondas de ácido nucléico podem ser sintetizadas por PCR visando a detecção 

de um genótipo em particular, tal como organismos portadores de genes de interesse 

tendo como principais vantagens: possibilidade de serem desenhadas para ser 

altamente específica e reconhecer apenas seqüências nucleotídicas desejadas; 

aplicação para identificar organismos sem a necessidade de seu cultivo em laboratório; 

conhecer relações filogenéticas (evolutivas) entre organismos e adequada para 

detecção de estruturas bastante estáveis nos organismos – o genoma.   

Falta de padrões de qualidade microbiológica foram reveladas em várias 

ocasiões quando vírus foram detectados em fontes de água para consumo humano, de 

água doce e água do mar, que satisfazem os padrões atuais de índices bacterianos 

(colimetria). Além disso, parece não existir uma correlação entre o número de vírus 

presente na água e o número de coliformes fecais, que é o parâmetro mais 

freqüentemente usado para estabelecer a qualidade de água. Somado a isto, os 

métodos clássicos para a detecção do vírus são de alto custo e demoradas, tornando 

assim relevante o desenvolvimento e emprego de novas técnicas mais rápidas e 

precisas como as ferramentas da Biologia Molecular para o monitoramento de agentes 

virais e contribuir para a certificação de qualidade ambiental e da água que é oferecida 

à população. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 História da Hepatite A 

Epidemias de icterícia são descritas desde o século V A.C., sendo porém mais 

documentadas durante os séculos XVII e XVIII na Europa (MELNICK, 1995). Porém 

apenas a partir do século XVII é que se tem relatos de epidemias onde várias 

populações, especialmente militares, apresentavam quadros ictéricos. A doença foi 

chamada de icterícia de campanha. Muitos agentes causadores de doença hepática 

levam à icterícia, mas os principais são os vírus, especialmente o vírus da hepatite A. 

Embora se acreditasse naquela época que todos os tipos de icterícia fossem de 

ocorrência obstrutiva, casos de icterícia mais severa causada por leptospiras foram 

descritos. Estes casos foram denominados de icterícia infecciosa, enquanto as 

epidemias mais brandas, mas também mais contagiosas, foram chamados de icterícia 

catarral. A partir de 1908, McDonald (apud HOLLINGER; TICEHURST, 1996) propôs 

que a atrofia ictérica do fígado poderia ser causada por um vírus. Cockeyne (apud 

HOLLINGER; TICEHURST, 1996), que em 1912 fez um estudo mais apurado das 

epidemias de icterícia, acreditava que a doença atingia o fígado por meio do sangue e 

que a principal via de infecção era por aerossol. Ele denominou a doença de hepatite 

infecciosa. A partir de então, a suposição de que a hepatite infecciosa fosse causada 

por um agente viral começou a tomar força. Blumer (1923), sumarizou as epidemias de 

icterícia ocorridas nos Estados Unidos no século XIX e início do XX, e chegou à 

conclusão que a infecção ocorria principalmente em crianças e adultos jovens, que o 

tempo de incubação era relativamente curto e que o contágio entre pessoas era 

bastante grande. Estudos epidemiológicos e experimentos feitos durante a Segunda 

Guerra Mundial em voluntários confirmaram a etiologia viral da doença e diferenciaram 

a hepatite infecciosa da então chamada icterícia sérica, que tinha um tempo de 

incubação muito maior (MELNICK, 1995). 

Entre 1964 e 1966, Krugman et al. (1967), realizaram diversos experimentos em 

crianças com deficiências mentais, recém admitidas na escola estadual de 

Willowbrook. Esta escola tinha um longo histórico de epidemias de hepatite, e algumas 

crianças apresentavam a doença mais de uma vez. Praticamente toda criança admitida 

nessa escola infectava-se após os primeiros 6 a 12 meses de admissão. Os estudos 
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realizados tiveram como objetivo determinar se havia apenas um ou mais agentes 

envolvidos nas epidemias, e também auxiliar no entendimento da epidemiologia do 

agente ou agentes para melhorar o controle da doença. Os autores fizeram sete 

diferentes experimentos, administrando soro de pacientes com hepatite A por via oral 

ou parenteral, dependendo do experimento. Sua conclusão foi a de que existiam dois 

agentes distintos causando hepatite nas crianças de Willowbrook, sendo que um 

agente tinha o período de incubação menor e via de infecção oral-fecal. Este agente, 

hoje chamado de vírus da hepatite A (HAV), causava uma doença muito similar à então 

chamada hepatite infecciosa. O outro agente, que possuía um período de incubação 

maior, causava hepatite semelhante à hepatite sérica. Hoje, este agente é conhecido 

como o vírus da hepatite B (HBV). Krugman et al. (1967), não conseguiram definir a 

real via de infecção do HBV nesse estudo com as crianças de Willowbrook, mas hoje 

se sabe que é principalmente por sangue contaminado e secreções sexuais. 

O vírus da hepatite A foi finalmente identificado por Feinstone et al. em 1973, 

quando estes pesquisadores encontraram uma partícula vírus-simile em fezes de 

voluntários infectados experimentalmente com a amostra MS-l (proveniente do estudo 

de Willowbrook) ou derivadas desta. A partícula viral foi detectada pelo método de 

imunoeletromicroscopia, e media aproximadamente 27nm de diâmetro. 

Provost e Hilleman (1979) conseguiram pela primeira vez a propagação do vírus 

da hepatite A em cultura de células. Para a cultura foram utilizadas células de fígado de 

sagüis, e também uma linhagem de células renais de fetos de macaco Rhesus 

(FRhK6). O vírus teve uma melhor propagação nas células FRhK6, embora em 

nenhum tipo celular o vírus se apresentou citopático. A propagação do vírus em cultura 

de células foi importante para fornecer material para a produção de testes sorológicos e 

vacinas. 

Em dezembro de 1991 foi liberada a primeira vacina comercial, Havrix, 

(SmothK1ine Beecham Biologicals, Bélgica), na Suíça, e logo em seguida outros 

países europeus também autorizaram seu uso. Esta é uma vacina de vírus inativado, 

sendo a inativação obtida através do tratamento com formaldeído por 15 dias. A cepa 

utilizada na produção desta vacina foi a HM-125, pois esta amostra tem uma boa 

adaptação em cultura de células. Quase a totalidade dos indivíduos vacinados com 
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esta vacina apresentavam soro conversão após a segunda dose (ANDRÉ et al., 1992). 

Atualmente, diversas vacinas de vírus inativado estão disponíveis. Nos EUA a 

vacinação é liberada para crianças acima de dois anos de idade, enquanto que na 

Europa já a partir de um ano (KOFF, 2003). Existe também uma vacina de vírus 

atenuado sendo utilizada por um grupo de pesquisadores na China, que também 

parece ser efetiva (DEMICHELI; TIBERTI, 2003). 

Antes da liberação do uso da vacina, o procedimento preventivo mais adotado 

era a imunoterapia, isto é, administração de imunoglobulinas para indivíduos com risco 

de se infectarem com o vírus, ou que estivessem na fase de incubação. Estas 

imunoglobulinas conferem aproximadamente 90% de imunidade, mas com curto tempo 

de duração. Observou-se também que indivíduos que recebiam imunoglobulinas, e 

mesmo assim se infectavam, apresentavam a doença de forma muito mais branda do 

que aqueles que não recebiam esse tipo de tratamento (STAPLETON, 1992). 

2.2 Vírus da Hepatite A (HAV)  

O HAV pertence à família Picornaviridae, gênero Hepatovirus (HOLLINGER; 

TICEHURST, 1996; KOFF, 1998). O RNA viral é de fita simples, com localização 

citoplasmática e sentido positivo, portanto, pronto para a tradução. O RNA genômico 

está associado covalentemente à proteína VPg na extremidade 5’ não codificante, 

tendo esta, papel importante na iniciação da transcrição. Ela forma o sítio de 

acoplamento ao ribossomo. O RNA genômico e algumas proteínas não estruturais 

associadas são envoltos em um capsídeo com simetria icosaédrica sem envelope 

(CUTHBERT, 2001). 

Inicialmente o HAV foi classificado como um enterovírus devido a suas 

características biofísicas, como sua forma icosaédrica, seus coeficientes de 

sedimentação, densidade e diâmetro, por ser um vírus não envelopado de fita simples, 

linear e que se replica no citoplasma, além de detectável nas fezes (HOLLINGER; 

TICEHURST, 1996). Porém, estudos mais recentes demonstraram que o HAV possui 

algumas características distintas, que o difere de outros enterovírus, como por 

exemplo, sua seqüência de nucleotídeos e de aminoácidos; suas características físico-

químicas; tropismo hepático; capacidade de causar doença hepatocelular; presença de 
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apenas um sorotipo e um sítio imunodominante de neutralização; e por fim; não 

reatividade com anticorpos monoclonais e específicos para outros enterovírus 

(HOLLINGER; TICEHURST, 1996; LEMON et al. 1992; MELNICK, 1992).  

O genoma do HAV possui 7.474 nucleotídeos e é semelhante ao dos demais 

vírus da família Picornaviridae. A cadeia de RNA consiste de três regiões: uma região 

não codificadora na extremidade 5´ de 732 a 740 nucleotídeos, uma parte 

intermediária, codificadora, com 2.225 a 2.227 nucleotídeos e uma parte não 

codificadora na extremidade 3´ com 40 a 80 nucleotídeos (PEREIRA; GONÇALVES, 

2003). 

A parte intermediária codifica uma poliproteína que, por meio de clivagem, por 

proteólise, se transforma na proteína viral madura. Esta região é dividida em P1, que 

possui as proteínas do capsídeo 1A (VP4), 1B (VP2), 1C (VP3) e 1D (VP1) e em 

regiões P2 e P3 que englobam as proteínas não estruturais (2A, 2B, 2C e 3A, 3B e 3C), 

reguladoras da expressão gênica, necessárias para a replicação viral (HOLLINGER; 

TICEHURST, 1996; MELNICK, 1992) (FIGURA 1). 

 

FIGURA 1 – Mapa físico do RNA do HAV, apresentando as principais proteínas 

codificadas. 
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Apesar de ter apenas um sorotipo, o HAV possui várias amostras, sendo as 

mais bem caracterizadas: HM-175, CR326, MS-1, SD11, I.A, HAS15, MBB, GBM, PA21 

e a amostra brasileira HAF-203. Todas estas, exceto PA21, são consideradas amostras 

humanas (HOLLINGER; TICEHURST, 1996). Apesar da grande distribuição geográfica 

do vírus, não existe significativa variação antigênica entre as amostras de HAV. Isto 

ocorre porque a seqüência de aminoácidos das proteínas do capsídeo tem alta taxa de 

conservação, havendo apenas 2,9% de variação entre as amostras HM175 e PA21 

(LEMON, 1992). 

Em estudos de avaliação da variação genética entre as amostras, analisa-se a 

região VP1/2A, que é a região com maior variabilidade do vírus. Existem sete 

genótipos, o I (IA e IB), II, III (IIIA e IIIB), IV, V, VI, VII, sendo que as amostras 

pertencentes a um mesmo genótipo têm pelo menos 85% de identidade na seqüência 

de bases. Os genótipos mais freqüentemente encontrados nas infecções humanas são 

dos tipos I e III (PEREIRA; GONÇALVES, 2003). 

O HAV tem alto grau de estabilidade físico-química, sendo estável em pH 1,0 

durante 5 horas à temperatura ambiente e durante 90 minutos à 38º C (SCHOLZ et al., 

1989). O vírus pode sobreviver por 671 dias a 4º C e por 25 dias a 25º C (MELNICK, 

1995), é relativamente resistente ao calor (60º C por uma hora), ao tratamento com éter 

e a detergentes. Outra característica importante deste vírus é que o mesmo permanece 

infectante após o congelamento (SEYMOUR; APPLETON, 2001). Por outro lado, 

desinfetantes a base de aldeídos são bastante eficientes para inativar o vírus, assim 

como irradiação ultravioleta e formalina (LEMON, 1992). 

O HAV após absorção na mucosa digestiva atinge a corrente circulatória e 

chega aos hepatócitos pela circulação portal e pela circulação sistêmica, através dos 

espaços inter-endoteliais dos sinusóides e espaço de Disse, sendo capturado pelos 

hepatócitos através de um possível receptor. O vírus se multiplica no hepatócito a partir 

de uma cadeia de RNA com sentido negativo, originada a partir da cadeia com sentido 

positivo por ação de uma RNA polimerase viral.  O vírus montado é eliminado através 

da membrana apical do hepatócito, chegando aos canalículos biliares e daí, juntamente 

com a bile, ao intestino. A partir da membrana basolateral chega ao sangue. Os 

mecanismos de eliminação do vírus na bile e no sangue não são conhecidos, mas 
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independe da necrose do hepatócito, já que altos títulos de vírus são observados nas 

fezes antes de manifestações clínicas ou laboratoriais da infecção, ou seja, antes de 

fenômenos de necrose hepatocitária (PEREIRA; GONÇALVES, 2003). 

2.3 Hepatite A - Patogenia  

Apesar dos vários avanços no entendimento de diversos aspectos relacionados 

ao HAV, a patogenia do vírus ainda não é bem conhecida.  

A contaminação natural pelo HAV se dá pela via fecaI-oral, isto é, após ingestão 

de alimentos ou água contaminados. Como a via oral é a principal via de infecção, para 

o vírus sobreviver no trato gastrointestinal ele apresenta resistência ao pH ácido. 

Portanto o tratamento das verduras com vinagre, como comumente é feito, não inativa 

o vírus (SEYMOUR; APPLETON, 2001).  

Segundo Melnick (1995), a prevalência de anticorpos anti-HAV em pessoas com 

histórico de transfusão sangüínea, comparado com pessoas sem este histórico, é 

semelhante. Embora este trabalho mostre que a infecção por HAV por transfusão não 

exerce papel importante na epidemiologia da doença (MELNICK, 1995), existem alguns 

relatos de infecção pelo HAV em hemofílicos após receberem preparados de fator VIII, 

já que o HAV não é completamente inativado por tratamento com detergentes e 

solventes, que são os processos pelos quais os conjuntos de plasma são tratados para 

inativar vírus envelopados, como os vírus das hepatites B e C e o HIV (GERRlTZEN et 

al., 1992; MANNUCCI, 1992; MURPHY et al., 1993). Kreuz et al. (1993), fizeram um 

estudo analisando a presença de anticorpos anti-HAV em crianças com hemofilia e 

doença de Willebrand tratados com concentrados de fator VIII pasteurizados por 10 

horas a 60° C. A prevalência de IgG nos pacientes t ratados foi similar aos controles, 

sugerindo que a pasteurização é mais eficaz na inativação do vírus que o tratamento 

com solventes e detergentes, apesar de não ser completamente eficiente, já que o 

vírus é termoestável (MURPHY et al., 1993). Normann et al. (1992), detectaram, por 

meio de nested-PCR, a presença de HAV em concentrados comerciais de fator VIll. 

Segundo o estudo de Bower et aI. (2000), o sangue colhido antes do início dos 

sintomas é o que têm maior potencial de infecção, devido à alta concentração do vírus 

presente, associado à ausência de anticorpos anti-HAV. 
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Cohen e Feinstone (1989) observaram replicação viral na orofaringe em um 

chimpanzé experimentalmente infectado, porém Asher et al. (1995), não conseguiram o 

mesmo resultado infectando oralmente A. trivirgatus. O mais aceito é que os vírus 

ingeridos se replicam no fígado, pela bile atingem o trato gastrointestinal e então são 

eliminados pelas fezes (GUST, 1992; HOLLINGER; TICEHURST, 1996). Por outro 

lado, Asher et al. (1995), observaram, por imunofluorecênscia, a presença de antígenos 

em células da lamina própria de criptas intestinais três dias após a inoculação oral do 

vírus em A. trivirgatus. Isto ocorreu mesmo antes de se encontrar o antígeno no fígado, 

mostrando que pode ocorrer replicação viral no intestino.  

O fato de apenas humanos e primatas não humanos se infectarem naturalmente 

pelo HAV dificulta os estudos para melhor conhecimento da patogenia do vírus, pois os 

experimentos com primatas não humanos são limitados, devido aos aspectos 

conservacionistas relacionados a estes animais. Horney et aI. (2001) conseguiram 

infectar cobaias com o HAV pelas vias oral e parenteral. Apesar da ausência de 

sintomas clínicos e soroconversão, foi possível identificar o vírus no soro e nas fezes. 

Também foram observadas alterações histopatológicas e detecção de RNA viral em 

fígado, baço, duodeno, jejuno e linfonodos, indicando que ocorre replicação viral em 

outros órgãos além do fígado. Esta afirmação é contrária ao que sugerem Hollinger e 

Ticehurst (1996) e Stapleton et al. (1991b). Segundo eles, devido a pequena 

quantidade de anticorpos IgA encontrada nas fezes, acredita-se que o HAV não se 

replique em células intestinais. 

Na fase aguda da doença, a liberação de vírus pelas fezes se dá paralelamente 

à infecção dos hepatócitos e à viremia, (GUST, 1992; HOLLINGER; TICEHURST, 

1996, MANSFIELD; KING, 1998). Embora o sítio primário de replicação do HAV sejam 

os hepatócitos, a natureza do receptor celular que provoca tal tropismo ainda não é 

conhecida (GUST, 1992, HOLLINGER; TICEHURST, 1996,). Sabe-se, entretanto, que 

a ligação do HAV em cultura de células é dependente de cálcio (STAPLETON et al., 

1991a).  

O período de incubação é semelhante em todas as espécies examinadas, e 

varia de 10 a 50 dias (MANSFIELD; KING, 1998; KOFF, 1992). A viremia em humanos 

pode durar até 95 dias. RNA viral foi detectado no soro até 3-4 semanas antes do início 
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da icterícia e até 79 dias, em média, após o início dos sintomas. Porém, no período de 

convalescença, a quantidade de HAV é bastante pequena. Em chipanzés 

experimentalmente infectados, a viremia se iniciou 1 a 2 semanas após a inoculação do 

agente (BOWER et al., 2000). Assim como Bower et aI. (2000), que mostraram que a 

maior concentração de vírus acontece no período que precede o aumento das enzimas 

hepáticas. Lemon e Binn (1983), também observaram, em infecção experimental em A. 

trivirgatus, que o aumento das enzimas hepáticas é precedido pela maior replicação 

viral e conseqüente maior liberação de vírus nas fezes. Isto sugere que o dano 

hepático é imunomediado e não há ação citopatológica direta do vírus.  

A detecção de anticorpos da classe IgM acontece logo antes da instalação da 

doença clínica. Em chipanzés, a média encontrada foi de 14 dias após a detecção do 

RNA viral (BOWER et al., 2000).  

2.4 Epidemiologia  

O HAV tem distribuição mundial é o agente causador da hepatite humana sendo, 

por isso, considerada um problema de saúde pública. Segundo Seymour e Appleton 

(2001), é o segundo vírus e o sexto agente infeccioso mais frequentemente envolvido 

em infecções veiculadas por alimentos contaminados nos EUA. A infecção por HAV 

ocorre em todo mundo, porém existem diferenças na prevalência entre regiões, paises 

e até dentro de um mesmo país (MELNICK, 1995; BHATTACHARYA et al., 2004).  

A excepcional estabilidade do HAV, sua alta endemicidade em países em 

desenvolvimento e a grande mobilidade das populações na atualidade, contribuem 

para a difusão da doença. Além disso, a elevação da idade média dos pacientes 

acometidos pela hepatite A tende a aumentar a ocorrência da doença em idades 

produtivas e a demanda por internações hospitalares (GAZE; CARVALHO; WERNECK, 

2002). 

Como a incidência de hepatite A em países desenvolvidos tem decaído, o 

número de indivíduos susceptíveis aumentou e, portanto, a possibilidade de ocorrerem 

epidemias, principalmente onde a fonte de infecção são alimentos, também aumentou 

(MELNICK, 1995; SEYMOUR; APPLETON, 2001). Nesses casos de epidemias muitas 

vezes os alimentos contaminados são aqueles importados de países em 
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desenvolvimento, onde há ocorrência da hepatite A endêmica, uma vez que o vírus 

permanece infectante após refrigeração e congelamento (SEYMOUR; APPLETON, 

2001). 

A mudança no padrão epidemiológico da hepatite A vem ocorrendo em várias 

regiões do mundo, com aumento de adolescentes e adultos jovens susceptíveis, com 

idade crescente, aumentando o número de casos da doença nesse grupo etário, 

levantando a discussão da vacinação nessas regiões, tendo em vista que a gravidade 

da doença é maior em adultos (PEREIRA; GONÇALVES, 2003). 

No passado, por diversos motivos, a América Latina era considerada como área 

de alta endemicidade, assim como o Sudeste Asiático, Índia e África. No entanto, 

investimentos em programas de saúde pública e condições sanitárias tiveram um 

impacto positivo nos padrões epidemiológicos da infecção por HAV em economias em 

desenvolvimento no continente. Os dados de morbidade e mortalidade causadas por 

hepatite A são incompletos devido ao fornecimento insuficiente de informação quando 

os casos são notificados. Entretanto, existem dados relatando hepatite fulminante no 

Brasil, onde o HAV foi responsável por 30 de 41 casos graves de insuficiência hepática, 

apesar de esse evento ser incomum (<1% dos casos) é mais freqüentemente 

observado em adultos (MOREIRA-SILVA et al., 1998; TANAKA, 2000; VITRAL et al., 

2006). 

Em países pobres, com baixo índice de facilidades sanitárias, a infecção tem 

incidência muito alta ocorrendo precocemente e, mais de 90% das crianças têm 

sorologia positiva para o HAV antes dos dez anos de idade, nestas regiões a hepatite 

aguda é menos freqüente nos nativos e as epidemias mostram-se raras (PEREIRA; 

GONÇALVES, 2003). Como a doença em crianças é, na maioria das vezes, 

assintomática, a detecção da existência do vírus nessas comunidades só é percebida 

por sorologia ou pelo aparecimento da doença em algum visitante (MELNICK, 1995).  

Os resultados de estudos realizados nas regiões Norte e Nordeste do Brasil 

indicam que a exposição precoce ao HAV foi maior nessas regiões do que em cidades 

do Sul e Sudeste do Brasil (CLEMENS, 2000). Tem sido demonstrado que esta 

discrepância regional é consideravelmente mais significante quando somente crianças 
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até os cinco anos de idade são consideradas. No Norte do Brasil, as taxas de 

soroprevalência de HAV para este grupo etário são maiores que 90% (ASSIS et al., 

2002). 

Embora a hepatite A seja endêmica em países em desenvolvimento, sua 

prevalência tem declinado devido à melhoria das condições higiênicas e sanitárias e a 

aplicação de programas de saúde pública. Nessas regiões a hepatite aguda é mais 

freqüente, representando risco para os susceptíveis não vacinados e surtos epidêmicos 

podem ocorrer devido à contaminação acidental de alimentos e da água (KOFF, 1998; 

PINHO et al., 1998; VITRAL et al., 1998; CHIRONNA et al., 2002). 

Estudos de soroprevalência de HAV no Brasil apontam para uma tendência ao 

decréscimo da exposição ao agente, desviando o panorama de alta para média 

prevalência. Este perfil foi demonstrado em estudo realizado em duas populações 

diferentes de camadas socioeconômicas menos favorecidas na cidade do Rio de 

Janeiro, onde amostras de soro foram coletadas em 1978 e 1995. Durante este 

intervalo de 17 anos, investimentos em qualidade de vida, como instalação de sistemas 

de esgoto e melhorias nos acessos à águas correntes, foram efetivados. 

Consequentemente, a soroprevalência decresceu de 98.1% para 7.8% entre crianças 

até cinco anos de idade (PINHO et al., 1998; VITRAL et al., 1998; FERREIRA et al., 

2002). 

Segundo Clemens et al. (2000), a prevalência de anti-HAV total em algumas 

cidades brasileiras mostra padrões variáveis, sendo alta nas regiões Norte e Centro-

Oeste, com padrões semelhantes aos observados em regiões subdesenvolvidas, e 

decrescente da região Sudeste para a região Sul, onde a prevalência na primeira 

década, mesmo nas populações de mais baixa renda era menor do que a observada 

na região Norte.  

Em regiões desenvolvidas, com pouca migração, a incidência pode ser muito 

baixa e o pico de prevalência de pacientes com sorologia positiva para o HAV ocorre 

tardiamente, em adultos. Nessas áreas, a doença é muito pouco freqüente geralmente 

adquirida por pessoas que viajaram para áreas de maior endemicidade e os surtos 

epidêmicos são raros (GAZE; CARVALHO; WERNECK, 2002). 
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Na epidemiologia e avaliação de risco, verifica-se que a dose infecciosa mínima 

de alguns vírus entéricos, aproxima-se da dose mínima detectável em ensaios 

laboratoriais, utilizando cultura de células (MELNICK, 1995). 

A avaliação da prevalência da infecção pelo HAV em uma população, é um 

importante subsídio para determinar a política que deverá ser implementada para 

controlar esta infecção, bem como a de outras infecções de transmissão oro fecal 

(PINHO et al., 1998). 

2.5 Técnica de RT-PCR utilizada na detecção do HAV 

Tanto as hepatites de transmissão enteral, A e E, quanto as de transmissão 

parenteral, B e C, apresentam elevada freqüência de infecções inaparentes e alto custo 

de diagnóstico etiológico, o que dificulta a realização de estudos que permitam 

conhecer a sua magnitude e monitorar sua ocorrência, para subsidiar estratégias de 

prevenção e controle (WHO, 1996; WAKIMOTO; MARZOCHI; HARTZ, 1998; GAZE; 

CARVALHO; WERNECK, 2002). 

O desenvolvimento de métodos baseados no ácido nucléico facilitou a detecção 

de vírus selvagens que replicam pobremente ou não replicam em culturas de células. A 

amplificação de ácido nucléico viral por PCR é o método mais atual de escolha que 

pode ser combinado com outras técnicas moleculares. A reação de Transcriptase 

Reversa PCR (RT-PCR), que detecta genomas de RNA viral, é sensível, específico e 

rápido (METCALF et al., 1995) podendo fazer um papel clínico em certos casos e 

facilitar o monitoramento virológico ambiental. 

Desta forma, então, métodos eficientes de extração do RNA do HAV em 

amostras ambientais e clínicas visando o diagnóstico molecular, especialmente em 

áreas endêmicas para o HAV, como o Brasil, torna-se relevante (DE PAULA; VILLAR; 

GASPAR, 2003).     

As maiores limitações para a aplicação da RT-PCR na detecção de vírus 

entéricos humanos em água do ambiente são as dificuldades em remover substâncias 

inibidoras da amplificação, a baixa sensibilidade pelo fato que apenas um pequeno 

volume da amostra pode ser analisado, e a incapacidade de discernir entre vírus 
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infectante e não infectantes. Diversos procedimentos de extração, concentração e 

purificação têm sido desenvolvidos para superar estes problemas e executar a 

amplificação de vírus pela RT-PCR (TRAORE et al., 1998; ARNAL et al., 1999; CASAS; 

SUNEN, 2001). 

A maioria dos procedimentos requer extensas etapas de processamento, o que 

acarreta a diminuição da sensibilidade na detecção viral porque durante a manipulação 

há perda de partículas virais. A extração do RNA imediatamente anterior a RT-PCR 

mostra um aumento na sensibilidade, bem como uma remoção dos inibidores residuais. 

Diversos métodos para extração de RNA viral do ambiente têm sido descritos (GREEN; 

LEWIS, 1999; VILLAR; AMADO; GASPAR, 2004). 

Pelo fato do HAV ser a maior causa de hepatite infecciosa no mundo, a sua 

detecção em água ou alimentos contaminados é uma área prioritária nas pesquisas 

laboratoriais. Um entrave para a utilização da técnica de RT-PCR na detecção do vírus 

em pescado era a impossibilidade de distinguir entre vírus infectante e inativado. 

Bhattacharya et al. (2004) estudaram amostras virais inativadas por calor e por Ultra 

Violeta (UV) que produziram uma reação mais fraca que as amostras de culturas 

celulares paralelamente infectadas. A menor reação é provavelmente o resultado da 

perda de RNA viral traduzido por RT-PCR. A correlação entre a infectividade e a 

reação em PCR foi melhor demonstrada pela inativação por UV do que pelo tratamento 

térmico. Tal procedimento poderia ser adaptado para outros vírus. 

Evidências epidemiológicas ligando a transmissão de doenças por vírus entérico 

ao pescado contaminado com águas poluídas são conhecidas há muito tempo. Uma 

variedade de métodos foram descritos para a detecção de contaminantes virais em 

pescados utilizando-se de RT-PCR. Porém, tal método geralmente inclui numerosos 

passos, demorados e cansativos para a extração viral dos tecidos de pescados e o 

isolamento do RNA viral. Um procedimento simplificado baseado na liquefação 

enzimática dos tecidos digestivos de pescados sem nenhuma etapa de 

homogeneização mecânica, seguido por uma clarificação simples por lisado, com 

extração por diclorometano, foi descrito. O RNA viral foi isolado diretamente do extrato 

de pescado pelo método de extração por tiocianato de guanidina sílica, adaptado para 

o uso em vários sistemas a vácuo. Ensaios de RT-PCR para vírus específicos foram 
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estabelecidos para detecção de seqüências genômicas de vírus como o HAV, 

Astrovirus e Norwalk (de genogrupos I ou II). A especificidade das amplificações foi 

finalmente confirmada pela hibridização com sondas específicas. O procedimento total 

aplicado nas amostras de pescados contaminados com HAV permitiu uma detecção a 

20 PFU de HAV por grama de hepatopâncreas. Além disso, mais de vinte amostras 

podem ser testadas em 24 horas (LEGEAY et al., 2000). 

2.6 Sonda molecular aplicada na detecção de HAV 

O emprego de sondas adequadas (produzidas por PCR ou RT-PCR) permite 

tanto a realização de estudos com microrganismos isolados e cultivados, como de 

avaliações em material genético retirado diretamente de amostras ambientais 

(PICKUP, 1991). 

Uma sonda é um fragmento de DNA ou RNA que contém uma seqüência de 

nucleotídeos complementar à seqüência gênica que se queira detectar. O uso de 

sondas é possível através da técnica de hibridização, na qual seqüências homólogas 

de ácidos nucléicos desnaturados pareiam, formando heteroduplexos à medida que as 

condições de reanelamento sejam restabelecidas (SOUTHERN, 1975). 

Sondas de ácido nucléico podem ser sintetizadas por PCR visando a detecção 

de um genótipo em particular, tal como organismos portadores de genes de interesse 

tendo como principais vantagens: possibilidade de serem desenhadas para serem 

altamente específica e reconhecer apenas seqüências nucleotídicas desejadas; 

aplicação para identificar organismos sem a necessidade de seu cultivo em laboratório; 

conhecer relações filogenéticas (evolutivas) entre organismos e adequada para 

detecção de estruturas genômicas bastante estáveis nos organismos (PICKUP, 1991). 
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3. OBJETIVOS 

3.1 GERAL 

Desenvolver um método molecular (sonda de DNA) para a detecção do vírus da 

hepatite A em ambientes hídricos na cidade de Aracaju - SE. 

 3.2 ESPECÍFICOS 

Obter os fragmentos do cDNA viral pela Reação de Transcriptase Reversa (RT) 

a partir da amostra padrão HAF-203; 

Amplificar um fragmento da ORF viral através da Reação em Cadeia pela 

Polimerase (PCR) com os iniciadores desenvolvidos; 

Marcar a sonda molecular para a detecção das amostras de HAV. 

Concentrar as partículas virais da amostra de água do ambiente; 

Extrair os RNAs das amostras; 

Detectar seqüências de HAV por hibridização usando a sonda molecular; 

Avaliar a sensibilidade e especificidade da sonda. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 Cultivo celular 

Células renais do feto de Rhesus (FRhK - 4) foram cultivadas a 37° C em 

garrafas Falcon de 175 cm² contendo meio E de Williams, suplementado com soro fetal 

bovino (FBS) inativado pelo calor, 2 mM de L-glutamina, 0,1 mM de aminoácidos não-

essenciais MEM, 25 mM de HEPES, 0,18% de bicarbonato de sódio, 100 U/mL de 

penicilina e 100 µg/mL de estreptomicina. Todos os reagentes, meios e drogas foram 

obtidos da Sigma Chemical Co., exceto o soro fetal bovino, que foi produzido pelo 

Cultilab, Campinas SP. 

4.2 Inóculo de HAV  

A amostra de HAV, nomeada HAF-203, foi obtida de um paciente em fase aguda 

inicial de hepatite A. Nessa ocasião, uma amostra de sangue foi coletada e anticorpos 

IgM anti-HAV foram detectados no soro por ensaio imunoenzimático (EIA). Uma 

suspensão fecal foi preparada a 10% (m/v) em meio E de Williams com penicilina (100 

U/mL) e estreptomicina (100 µg/mL), submetida à centrifugação em baixa velocidade e 

filtrada por uma membrana de 0,45 µm. 

4.3 Isolamento do vírus 

Culturas de células confluentes, na 43ª passagem, foram lavadas com solução 

salina balanceada de Hanks e inoculadas com 2 ml de suspensão fecal a 10%. Após 1 

hora de adsorção viral a 37°C, o inóculo foi transf erido para um meio E de Williams 

contendo FBS a 2%. O meio foi substituído em intervalos de 2 semanas. 

Passagens sucessivas foram realizadas e o vírus foi obtido tanto de fluido de 

cultivo tecidual (TCF) de culturas de células infectadas, como de células lisadas (CL) 

obtidas após 3 ciclos de congelamento-descongelamento seguidos de centrifugação a 

baixa velocidade a fim de remover os fragmentos celulares. 

Toda a metodologia acima descrita para o cultivo dos clones de linhagem de 

células renais do feto de Rhesus, FRhK - 4 (CDC, Atlanta EUA), bem como a produção 
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e purificação da amostra do vírus foram realizadas pelo Departamento de Virologia do 

Instituto Oswaldo Cruz – RJ. 

4.4 Extração do RNA da amostra viral 

A um tubo microcentrífuga foram adicionados 20 µL de tampão Tris-EDTA pH 

8,0, 80 µL de Proteinase K (25 mg/mL) e 100 µL da suspensão viral. Aqueceu-se a 

solução em banho-maria a 45° C por 1 hora, transfer indo-se esta imediatamente para 

banho de gelo. 

Em seguida foi realizada extração adicionando igual volume (200µL) de 

fenol:clorofórmio: álcool isoamílico (25:24:1). As fases foram separadas em micro-

centrífuga a 14.000 rpm por 1 minuto à temperatura ambiente. Cuidadosamente, a fase 

aquosa superior foi transferida para tubo novo, sendo a fase orgânica e a interface 

descartadas. Este processo foi repetido por 3 vezes. 

À fase aquosa recuperada das extrações foi adicionada um décimo de volume 

(20 µL de acetato de potássio 5 M, pH 5. Após 10 minutos em banho de gelo, 

adicionou-se 1.000 µL de etanol absoluto, seguido por inversão dos tubos e 

resfriamento a –20°C por 18 horas. Para obtenção do s RNAs, os tubos foram 

centrifugados em microcentrífuga a 14.000 rpm por 1 hora. O sobrenadante foi 

descartado cuidadosamente por inversão do tubo e o sedimento seco à temperatura 

ambiente por 30 segundos. O RNA foi ressuspenso em 20 µL de água DEPC e 

conservado a –20°C até o momento do uso. 

4.5 Análise da seqüência da ORF viral 

A seqüência do gene é codificada por mRNAs que sintetizam a grande proteína 

precursora do capsídeo viral. A seqüência nucleotídica da ORF viral correspondente ao 

peptídeo VP1 do Vírus da Hepatite A utilizada neste trabalho foi depositada por 

COHEN et al. (1987) no GenBank do NCBI (National Center for Biotechnology 

Information), que é um centro de informação biotecnológica, criado pelo governo 

americano em 1988, que gera banco de dados de domínio público com acesso via 

internet por meio da página eletrônica http://www.ncbi.nlm.nih.gov/, desenvolve 

programas para análise de dados, como BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) e 
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ORF Finder, e mantém intercâmbio de dados com outros centros de pesquisa 

internacionais através de atualizações diárias.  

As opções de BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) utilizadas para 

análise de homologias foram a BlasTN, que confronta a seqüência de nucleotídeos a 

ser analisada contra as seqüências de nucleotídeos  disponíveis na base de dados do 

NCBI, e a BlastX que confronta a seqüência de nucleotídeos a ser analisada contra as 

seqüências de proteínas disponíveis na base de dados do NCBI. 

A similaridade entre diferentes seqüências de aminoácidos e entre suas 

respectivas seqüências de nucleotídeos, obtidas no NCBI foi examinada por meio do 

programa CLUSTAL W (Multiple Sequence Alignments). Este programa produz 

alinhamento biologicamente significativo de diversas seqüências de DNA ou de 

proteínas, calcula o melhor pareamento para as seqüências escolhidas e as alinha de 

forma que as similaridades e diferenças possam ser observadas. 

Um par de oligonucleotídeos iniciadores foram desenvolvidos levando-se em 

consideração regiões mais conservadas do gene VP1 do HAV. O cálculo da 

temperatura de anelamento/dissociação (Tm) para cada oligonucleotídeo, nas 

condições dos tampões utilizados nas reações de PCR, foi feito utilizando-se a fórmula 

simplificada: Tm = 2(A+T) + 4(G+C) (WALLACE et al., 1979). 

4.6 Reconstituição e diluição dos oligonucleotídeos  iniciadores 

Os oligonucleotídeos iniciadores foram sintetizados pela Invitrogen (EUA). Os 

iniciadores liofilizados foram centrifugados a 12.000 rpm durante 1 minuto e 

resuspensos em volume especifico de tampão Tris-EDTA pH 8,0 para cada iniciador. A 

solução-mãe (100 µM), assim formada, permaneceu resfriada por 10 minutos, depois 

dos quais foi submetida à homogeneização em vortex por 15 segundos e congelada a 

–20° C. 

Para a preparação da solução estoque (50 µM), transferiu-se 20 µL de tampão 

Tris-EDTA pH 8,0 para novo tubo, aos quais foram adicionados 20 µL da solução-mãe. 

Procedeu-se a seguir diluição 1:5, utilizando-se 40 µL de Tris-EDTA pH 8,0 e 10 µL da 

solução estoque, gerando uma solução de uso a 10 µM. 
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4.7 Síntese de cDNA 

A síntese do cDNA seguiu o protocolo do sistema SuperScript II RNase H- 

Reverse Transcriptase (Invitrogen), como descrito a seguir.  

Em um tubo de microcentrífuga foram misturados 12 µL de água DEPC, 1 µL do 

iniciador LVCHAV04-R a 2 pM, 10 µL da suspensão de RNA total e 1 µL de dNTP Mix 

a 10 mM. A mistura foi aquecida a 65° C durante 5 m inutos e imediatamente resfriada a 

4º C. Após isto, seguiu-se leve centrifugação e adição de 4 µL de 5X First-Strand Buffer 

(250 mM Tris-HCl pH 8,5, 375 mM KCl e 15 mM MgCl2) e 2 µL de DTT a 0,1 M, que 

foram misturados gentilmente com os outros componentes da solução e depois 

aquecidos a 42° C durante 2 minutos, seguido da adi ção de 1 µL da enzima 

SuperScript II RT. A mistura foi encubada a 42° C p or 50 minutos, sendo aquecida em 

seguida a 72° C por 15 minutos para inativação da e nzima e resfriada imediatamente. 

Após a reação de transcrição reversa, adicionou-se 1 µL (2 unidades) de RNAse 

T, aquecendo-se a mistura a 37° C durante 20 minuto s e resfriada em banho de gelo. O 

material foi extraído com fenol-clorofórmio (1:1 v/v) em igual volume por uma vez, 

seguido da adição de um décimo de volume (20 µL) de acetato de potássio 5M, pH 5,0. 

Após 10 minutos em banho de gelo, adicionou-se 50 µL de etanol 97%, seguido por 

congelamento a -20° C por 18 horas. Para obtenção d os cDNAs, os tubos foram 

centrifugados a 14.000 rpm por 1 hora. O sobrenadante foi descartado e o sedimento 

seco à temperatura ambiente por 30 segundos. O cDNA foi ressuspenso em 20 µL de 

água tratada com dietil-pirocarbonato (DEPC) e conservado a -20° C até o momento do 

uso. 

4.8 Amplificação do fragmento de VP1 pela PCR da am ostra 

O PCR teve como finalidade amplificar uma região específica do fragmento da 

ORF viral correspondente à proteína VP1 do HAV utilizando os oligonucleotídeos 

desenvolvidos. 

O ciclo térmico foi constituído em três estágios: um “Hot Start” com 

desnaturação inicial a 94° C por 2 minutos, seguido  de decréscimo da temperatura para 

80° C por 30 segundos como preconizado por Erlich e t al. (1991); um segundo estágio 
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composto de 35 ciclos de 95° C por 1 minuto, 53° C por 1 minuto e 72° C por 1 minuto 

e meio; e um estágio de extensão final a 72° C por 5 minutos. O material amplificado foi 

mantido a 4° C até o momento da corrida eletroforét ica. 

4.9 Eletroforese em gel de agarose 

A eletroforese em gel de agarose foi utilizada para analisar o fragmento de DNA 

amplificado pela RT-PCR com base no peso molecular. O resultado da amplificação foi 

determinado por comparação com fragmentos de 100 bp DNA Ladder (Invitrogen). A 

corrida eletroforética de 30 µL da amostra, acrescida de azul de bromofenol, foi 

realizada em gel de agarose 2% em tampão Tris-Borato EDTA 1X por cerca de 2 horas 

e meia a 110 V. O produto amplificado foi visualizado em transluminador UV (VILBER 

LOURMAT) após a coloração do gel por brometo de etídio (10 µL da solução de 

10mg/mL) e fotografado por câmera Polaroid. 

4.10 Restrição enzimática  

Para a confirmação da especificidade o produto amplificado foi retirado do gel e 

purificado pelo sistema CONCERT Rapid Gel Extraction System (Life Technologies). 

Para realizar a digestão enzimática por Bam H I e Hae III, foram adicionados, à 10 µL 

da suspensão de DNA, 10 µL de água ultrapura, 2 µL do tampão de reação (REACT 3 

para Bam H I e REACT 2 para Hae III) e 50 unidades (1 µL) de cada enzima, 

finalizando em um volume de 20 µL.. As reações foram encubadas a 37º C por 2 horas, 

sendo paralisadas a 75º C por 10 minutos. 

Os produtos da digestão foram visualizados após corrida eletroforética em gel de 

poliacrilamida 5% em tampão Tris-Borato EDTA 1X por cerca de 1 hora e meia a 110 

V, corado pela prata segundo o sistema da Amersham Biosciences modificado. 

4.11 Obtenção das partículas virais de amostras de água do ambiente 

Amostras de 100 mL de água foram coletadas em oito pontos na cidade de 

Aracaju – SE: água de esgoto na cabeceira da ponte que liga os Bairros Santos 

Dumont e Bugio (10° 53' 29,80344''/37° 05' 13,92682 ''), no canal que cruza a Avenida 

Matadouro (10° 54' 05,13407'' / 37° 05' 31,63960'') , no canal que perpassa o Bairro São 
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José e deságua no rio Sergipe no início do calçadão do Bairro 13 de julho (10° 55' 

50,89434'' / 37° 02' 48,07972''), no canal que se o rigina na reserva do Tramandaí e 

desemboca no rio Sergipe (10° 56' 09,35459'' / 37° 03' 01,14049''); água parada em 

lagoa na Orla de Atalaia (10° 59' 16,48467'' / 37° 02' 50,59847''); água do rio Sergipe 

coletadas no pier da Orlinha do Bairro Industrial (10° 53' 51,80603'' / 37° 02' 50,57800'') 

e na Ponte do Imperador (10° 54' 46,44242'' / 37° 0 2' 49,78496''), e por fim no mangue 

do rio Poxim no Bairro Coroa do Meio (10° 58' 27,16 175'' / 37° 03' 00,59114''). 

Às amostras foi adicionado o mesmo volume de solução saturada de sulfato de 

amônio. A mistura foi homogeneizada por inversão cuidadosa e mantida à 4º C durante 

48 horas. O processo de precipitação foi concluído com centrifugação à 14.000 rpm 

durante 30 minutos em centrífuga Universal 32-R (HETTICH ZENTRIFUGEN - 

UNNISCIENCE). O sobrenadante foi descartado por aspiração e o sedimento 

ressuspenso em 500 µL de água ultra-pura, sendo mantidos à -20º C até o 

prosseguimento do processo. 

4.12 Extração do RNA da amostra de ambiente 

A um tubo de microcentrífuga foram adicionados 50 µL de tampão Tris-EDTA pH 

8,0, 50 µL de Proteinase K (25 mg/mL) e 100 µL do material em suspensão. A mistura 

foi aquecida a 45° C por 1 hora, transferindo-se es ta imediatamente para banho de 

gelo. 

Em seguida foi realizada extração adicionando igual volume (200 µL) de 

fenol:clorofórmio:álcool isoamílico (25:24:1). As fases foram separadas em micro-

centrífuga a 14.000 rpm por 1 minuto à temperatura ambiente. Cuidadosamente, a fase 

aquosa superior foi transferida para tubo novo, sendo a fase orgânica e a interface 

descartadas. Este processo foi repetido por 3 vezes. 

À fase aquosa recuperada das extrações foi adicionada um décimo de volume 

(20 µL) de acetato de potássio 5 M pH 5,0. Após 10 minutos em banho de gelo, 

adicionou-se 1.000 µL de etanol absoluto, seguido por inversão dos tubos e 

resfriamento a -20° C por 18 horas. Para obtenção d os RNAs, os tubos foram 

centrifugados em microcentrífuga a 14.000 rpm por 1 hora. O sobrenadante foi 

descartado cuidadosamente por inversão do tubo e o sedimento seco à temperatura 



Desenvolvimento de Sonda Molecular para Detecção do Vírus da Hepatite A em Amostras Ambientais de Água   37 

 

ambiente por 30 segundos. O RNA foi ressuspenso em 50 µL de TE pH 8,0 e 

conservado a -20° C até o momento do uso.  

4.13 Transferência para a membrana de nylon 

Para a transferência das amostras de ácido nucléico para a membrana, foram 

diluídos 10 mL de tampão SSC (150 mM NaCl, 15 mM Citrato de Sódio, pH 7.0) 20 x 

em 10 mL de água ultra pura. Em seguida, a membrana (Hybond N+, Amersham 

Biosciences) e um papel de filtro (3M) com as mesmas dimensões (adequadas para o 

uso no aparelho de dot blot) foram equilibrados por 10 minutos na solução 

anteriormente descrita. O papel de filtro foi utilizado como suporte para a membrana e 

o aparelho de dot blot montado como recomendado pelo fabricante (Cleaver Scientific). 

Após a montagem, 100 µL do tampão de transferência foram transferidos para cada 

poço do aparelho. O vácuo foi acionado até secar a membrana. Imediatamente após a 

secagem, as amostras de RNA foram depositadas nos poços do aparelho e o vácuo 

novamente acionado até secar. Mais 100 µL do tampão de transferência foram 

transferidos para cada poço do aparelho e o vácuo novamente acionado até a completa 

passagem do tampão pela membrana. Em seguida, o aparelho foi desmontado e a 

membrana retirada. Para a fixação e desnaturação do RNA a membrana foi tratada 

com banho de UV (VILBER LOURMAT) durante 10 minutos. 

4.14 Purificação e dosagem da sonda HAV783LVC0104 

O fragmento de DNA amplificado foi observado em gel de agarose preparativo 

“Low Melting” 0,7%. Com o auxílio de bisturi e pinça estéreis, o bloco de agarose 

contendo o DNA foi acondicionado em tubos de microcentrífuga. O DNA foi purificado 

segundo as recomendações do sistema CONCERT Rapid Gel Extraction System (Life 

Technologies). 

Alíquota de 2 µL do produto purificado foi submetida à corrida eletroforética em 

gel de agarose 1%, TAE 1 X, para a dosagem do DNA em relação ao DNA de Lambda 

de concentração conhecida (Invitrogen). O produto amplificado foi visualizado em 

transluminador UV (VILBER LOURMAT) após a coloração do gel por brometo de etídio 

(10 µL da solução de 10mg/ml) e fotografado por câmera digital. 
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4.15 Marcação da sonda HAV783LVC0104  

A sonda purificada e dosada foi marcada utilizando-se o sistema “Gene Images 

AlkPhos Direct Labelling” (Amersham – GE Healthcare), como descrito a seguir. 

Inicialmente, o DNA a ser marcado foi diluído para uma concentração de 10 

ng/µL com a água fornecida no sistema. Tal medida foi tomada visando inclusive 

manter a concentração de sal na amostra de ácido nucléico o mais baixa possível e 

não exceder 50 mM, conforme preconizado pelo sistema. 

Transferiu-se 10 µL do DNA diluído a ser marcado para um tubo de 

microcentrífuga e este foi desnaturado por aquecimento durante 5 minutos em água 

fervente. O DNA foi imediatamente resfriado em banho de gelo por 5 minutos seguido 

de uma breve centrifugação por 10 segundos a 5.000 rpm para coletar o material no 

fundo do tubo. 

No mesmo tubo, acondicionado em banho de gelo, foram adicionados 10 µL do 

tampão de reação, 2 µL do reagente de marcação, 10 µL da solução na concentração 

de uso (preparada pela mistura de 5 µL da solução Cross-linker e 20 µL da água 

fornecida no sistema) da solução Cross-linker. A reação foi gentilmente 

homogeneizada e centrifugada brevemente por 5 segundos a 5.000 rpm. Em seguida, 

a reação foi incubada durante 30 minutos a 370 C. Após a incubação a sonda marcada 

foi mantida em banho de gelo até o momento do uso. 

4.16 Pré-hibridização e hibridização 

Para a pré-hibridação dos dot blot, as membranas foram acondicionadas em 

bolsas plásticas apropriadas. Adicionou-se o tampão de hibridização AlkPhos Direct 

fornecido no sistema, utilizando-se aproximadamente 0.25 mL do tampão por cm2 da 

membrana. Após a adição, as bolsas com as membranas foram seladas e incubadas a 

550 C durante quinze minutos. A sonda marcada (100 ng) anteriormente foi adicionada 

ao tampão de hibridização, depositando diretamente na solução contida na bolsa de 

hibridização, através de um orifício aberto com tesoura. A membrana foi incubada em 

banho-maria a 55º C durante 18 horas. 
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4.17 Lavagens Pós-hibridização  

Após a hibridização, o tampão de hibridização foi trocado por 100 mL do 

primeiro tampão de lavagem pH 7,0 pré-aquecido a 55º C (120 g uréia, 1 g SDS, 100 

mL fosfato de Sódio 0.5 M pH 7.0, 8.7 g NaCl, 1 mL 1.0 M MgCl2, 2 g Blocking reagent) 

e incubados durante 10 minutos a 55º C. Este procedimento foi repetido uma vez mais. 

Uma segunda lavagem foi realizada utilizando 100 mL da solução 1 X do 

segundo tampão de lavagem contendo 2 mL/L de 1 M MgCl2 (solução 20 X: 121 g Tris 

base, 112 g NaCl) a temperatura ambiente por 5 minutos. A lavagem com o segundo 

tampão foi repetida uma vez mais. 

4.18 Geração do sinal quimioluminescente e análise dos resultados 

Após a hibridização e lavagem, o excesso do último tampão de lavagem foi 

drenado e 30 µL/cm2 de membrana da solução reveladora CDP-Star (Amersham – GE 

Healthcare) foi pipetada sobre as membranas com a face contendo o material para 

cima, e deixou-se reagir por 5 minutos. 

Em seguida a membrana foi exposta a um filme radiográfico em um cassete de 

chumbo durante 2 horas a temperatura ambiente. Após a exposição, os filmes foram 

revelados em câmara escura e analisados. 

4.19 Avaliação da especificidade e sensibilidade da  sonda HAV783LVC0104 

por análise em dot blot 

Para a avaliação da especificidade o RNA da amostra controle positivo HAF-203 

foi diluída sucessivamente em base dez até uma concentração de 1 pg/mL. A 

sensibilidade da sonda foi testada contra amostras de RNAs como controle negativo. 

As amostras foram transferidas para uma membrana de nylon Hybond-N+ (Amersham 

Biosciences), por dot blot e hibridizadas conforme descrito anteriormente. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Obtenção de cDNA viral pela reação de Transcrip tase Reversa (RT) a 

partir da amostra padrão HAF-203 

Foram utilizados com sucesso o cultivo dos clones da linhagem de células 

renais do feto de Rhesus, FRhK - 4 (CDC, Atlanta USA), para propagação da amostra 

viral HAF-203 a um título de 5 x 104 TCID50. 

Amostras de RNA total e mensageiro foram obtidas a partir do lisado celular em 

quantidade e qualidade satisfatórias aos ensaios moleculares, tendo em vista que o 

amplicon foi obtido com sucesso a partir do cDNA sintetizado pela reação de 

transcriptase reversa (RT) utilizando o iniciador LVCHAV04-R. 

5.2 Análise da sequência da ORF viral 

A análise do genoma do vírus demonstrou que a seqüência nucleotídica da 

ORF viral correspondente à proteína VP1 é adequada para servir como alvo da 

amplificação. Baseando-se na seqüência nucleotídica de HAV descrita por Cohen e 

colaboradores (1987) com número de acesso no GenBank NCBI NC_001489, foram 

desenvolvidos um par de iniciadores (Tabela 1) com mínimas possibilidades de 

amplificação de contaminantes, baixa homologia intra e inter iniciadores e alta 

sensibilidade em ensaios de homologia em bancos de dados.  

A temperatura de anelamento (Tm) para os iniciadores sintéticos desenvolvidos 

esteve no intervalo teórico ótimo para PCR (ABD-ELSALAM, 2003), como consta na 

Tabela 1. O fato destes possuírem a mesma Tm teórica também é importante para 

favorecer um anelamento simétrico. 

Tabela 1  – Características dos iniciadores utilizados na amplificação de um fragmento 
da amostra HAF-203 do HAV. 

Iniciador        Seqüência (5’ –  3’)  Gene  Localização    Tm 

LVCHAV01-F ATGGATGTTTCAGGAGTACAAG VP1  118-139  57º C 

LVCHAV04-R CTCAAATCTTTTATCTTCCTCTG VP1     900-878     57º C 
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5.3 Amplificação do fragmento de VP1 pela PCR da am ostra 

A aplicação da estratégia de “Hot Start” no ciclo térmico demonstrou-se bem 

ajustada ao propósito, uma vez que foi possível obter quantidades satisfatórias do  

produto amplificado próximo do tamanho teórico esperado. 

Após a realização do RT-PCR e corrida eletroforética, foi visualizada uma 

banda intensa e bem delineada na quinta canaleta (Figura 2), onde foi depositado o 

produto da reação utilizando os iniciadores LVCHAV01-F e LVCHAV04-R. Pela 

análise do gel o produto amplificado tem tamanho da ordem de 783 bp, o que satisfaz 

a expectativa da análise computacional para este par de iniciadores e confirma que 

este produto obtido foi gerado a partir de cDNA viral. Produtos amplificados não foram 

observados nas reações controle-negativo nas canaletas 2, 3 e 4. 

 
FIGURA 2. Gel de agarose 2%, TBE 1 X, 110V 2 horas. Canaleta 1: Marcador 
de peso molecular 100 bp DNA Ladder. Canaletas 2, 3 e 4 controles negativos 
(produtos das reações de PCR utilizando DNA de HSV-1, BHV-1 e BHV-5 
respectivamente). Canaleta 5: produto amplificado da reação de RT-PCR da 
amostra HAF-203. 

5.4 Restrição enzimática do produto da PCR 

A confirmação da especificidade do produto amplificado foi obtida por digestão 

enzimática do produto purificado no gel de agarose pelas enzimas Bam H I e Hae III, 

gerando o perfil de restrição esperado visualizado em gel de poliacrilamida (FIGURA 

3). 
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FIGURA 3. Gel de poliacrilamida 5%, TBE 1 X, 110V 1 hora e 30 minutos. 
Canaleta 1: marcador de peso molecular 100 bp DNA Ladder. Canaleta 2: 
amplicon da reação de 783bp. Canaleta 3: Amplicon purificado. Canaleta 4: 
produto da digestão com Bam H I (732bp). Canaleta 5: produto da digestão com 
Hae III (a300bp e b431bp). 

5.5 Detecção de HAV por hibridização usando a sonda  HAV783LVC0104 

A hibridização das amostras de ácidos nucléico por dot blot demonstrou que a 

sonda HAV783LVC0104 marcada pela incorporação covalente da enzima fosfatase 

alcalina termoestável é capaz de detectar seqüências de ácido nucléico do vírus da 

Hepatite A, tanto no reconhecimento do RNA da amostra geradora da sonda, como da 

própria seqüência da sonda (Figura 4). Nenhum sinal foi observado nas amostras de 

ácidos nucléicos controle negativos. 

O vírus foi detectado em preparações de RNA total de amostras de campo dos 

pontos coletados na Ponte do Imperador no rio Sergipe (10° 54' 46,44242'' / 37° 02' 

49,78496''), mangue do Bairro Coroa do Meio (10° 58 ' 27,16175'' / 37° 03' 00,59114'') 

e lagoa na Orla de Atalaia (10° 59' 16,48467'' / 37 ° 02' 50,59847''). 

a 

b 
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FIGURA 4. Análise de hibridização por dot blot. Linha A4 controle positivo RNA 
amostra HAF-203 e 5 produto amplificado purificado. Linha B, sensibilidade da 
sonda contra diluições do RNA controle. Linhas C, D e E, controles negativos. 
Linha F1 e 5 e G1, amostras de RNA ambiental.  

5.6 Avaliação da sensibilidade e especificidade da sonda HAV783LVC0104 

Os ensaios de sensibilidade e especificidade mostraram que a sonda detectou 

até 1 pg de RNA purificado da amostra padrão HAF-203 e do DNA do próprio 

amplicon, não hibridizando com os DNA total preparados de BoHV-1, XL2B DNA e 

RNA total humano. A sonda hibridizou com as amostras contaminadas artificialmente 

contendo até 100 PFU/mL da amostra viral. 

A 
 
 
B 
 
 
C 
 
 
D 
 
 
E 
 
F 
 
G 

1        2      3      4       5 
 1     2     3    4    5 
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6. DISCUSSÃO 

O isolamento de RNA viral de amostras de água normalmente consiste em dois 

passos subseqüentes: concentração das partículas virais seguida pela extração de 

RNA. Frente à complexidade e variedade de componentes da amostra, uma variedade 

de métodos tem sido descrita com relação ao processamento e isolamento de RNA 

viral obtido de amostras ambientais que possibilitem sua utilização em ensaios 

moleculares de forma adequada (COELHO et al., 2003; SANO et al., 2003 

BHATTACHARYA et al., 2004). 

A maioria dos métodos de detecção virológica apresenta fatores limitantes para 

a análise de amostras, sendo complexos e geralmente incluindo numerosas etapas, 

demandando tempo e custos para o isolamento do vírus (DE MEDICI et al., 2001; DE 

PAULA et al., 2003; BHATTACHARYA et al., 2004).  

O ponto crucial na hibridização, relativo à aplicação de RT-PCR, reside no 

processamento das amostras de água do ambiente. Esta requer a manipulação de um 

grande volume de amostra por causa do baixo número de cópia de ácido nucléico viral 

normalmente presente. Requer também uma eliminação eficiente de substâncias 

inibidoras presentes no ambiente antes da amplificação do RNA. Uma variedade de 

métodos foram investigados para processar amostras de ambiente que incluem vários 

passos para separação de partículas de vírus antes da purificação de RNA viral e 

amplificação (ATMAR, 1993; LEGEAY et al., 2000). 

Um procedimento simplificado baseado na precipitação de proteínas 

possibilitado pela característica não envelopada do HAV com solução saturada de 

sulfato de amônia, seguido por clarificação da mistura por centrifugação e isolamento 

direto de RNA total de amostras de água foi desenvolvido. Este procedimento permite 

o processamento de amostras de água em volumes mínimos com um mínimo de 

equipamentos necessários. O ácido nucléico obtido pode ser usado para detecção de 

qualquer seqüência viral. Assim, a detecção da seqüência genômica de HAV pode ser 

alcançada através de ensaios de RT-PCR específico combinado com hibridização por 

dot blot. 
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A concentração de RNA total e mensageiro obtida neste estudo foi satisfatória. 

Tal fato pode ter ocorrido devido a eficiente remoção dos inibidores promovida pela 

série de centrifugações e utilização dos tampões e inibidores de RNAses. O método 

de extração com fenol-clorofórmio aqui utilizado, já havia sido descrito com sucesso 

por Shieh et al. (1999). A utilização da Proteinase K para extração do RNA mostra-se 

vantajosa devido à sua disponibilidade em forma altamente concentrada por um baixo 

custo, com características reproduzíveis e de qualidade, requerendo o mínimo de 

aparelhos e manipulação. Sua aplicação mostrou-se eficiente, confirmando o trabalho 

realizado por De Paula et al. (2003) que analisou quatro métodos de extração de RNA 

utilizando Proteinase K, Silica, TRIzol e Isotiocianato de guanidina, dos quais o 

primeiro foi o melhor método para amostras de soro sanguíneo. 

A Reação em Cadeia pela Polimerase (PCR) tem sido amplamente utilizada na 

biologia molecular para detecção e diferenciação de microrganismos. No entanto, 

cada amplificação de DNA in vitro precisa ser otimizada através da seleção de 

iniciadores adequados e da confecção de protocolos que possibilitem a execução de 

uma reação com alta eficiência, ou seja, com altas especificidade e sensibilidade. 

A escolha do gene VP1 se justifica pelo fato desta ser a proteína de superfície 

mais acessível nas partículas maduras dos Picornaviridae, o que a torna a principal 

proteína responsável pela imunogenicidade do vírus. Além disso, estudos de evolução 

molecular mostraram recentemente que a seqüência completa da VP1, com 900 bp 

(COHEN et al., 1987), é necessária para uma adequada caracterização dos 

Picornavírus humanos e símios. Estando a seqüência de VP1 dos enterovírus de 

alguma forma relacionada com sorotipagem, a seqüência de VP1 pode ser utilizada 

como base molecular para genotipagem (COSTA-MATTIOLI et al., 2003). 

Como os iniciadores foram utilizados na produção de uma sonda para fins de 

detecção especifica, fez-se imprescindível minimizar as possibilidades de amplificação 

de qualquer organismo que possa atuar como contaminante, entre os quais destacam-

se outros microrganismos que apresentem fisiopatologia semelhante, organismos 

aquáticos, Drosophila melanogaster e ainda o DNA humano.  Tal característica, 

entretanto, não foi priorizada nos iniciadores sintéticos já existentes na literatura 

consultada, os quais apresentam grande homologia com esses organismos citados, 
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tendendo a restringir seu espectro de ação diagnóstica. O par de iniciadores 

confeccionados são 100% específicos para o vírus da hepatite A, ou seja, a análise 

computacional demonstrou que nenhuma seqüência de outro organismo seria 

amplificada pela PCR. Para tanto, um fragmento significativo na porção intermediária 

do código não pôde ser utilizada pela alta homologia com DNA humano e organismos 

aquáticos. Além de apresentar 100% de especificidade, estes iniciadores são 

altamente sensíveis, visto que são capazes de amplificar praticamente todas as 

amostras já depositadas no GenBank NCBI até o presente momento (último acesso 

ao GenBank NCBI 01/08/2007). 

Outro fator importante é a probabilidade de auto-hibridização, que foi 

minimizada, visto que sua ocorrência implicaria na redução do número de cópias de 

iniciadores disponíveis para hibridizar com o DNA molde, além de favorecer o 

surgimento de bandas inesperadas. 

A temperatura teórica de anelamento (Tm) é uma estimativa da temperatura 

real em que um determinado iniciador irá se ligar ao DNA molde. Para se obter 

melhores resultados, utiliza-se uma temperatura de anelamento de 5° C inferior à 

temperatura teórica de anelamento (INNIS; GELFAND, 1990), que é dada pela 

equação Tm = 2(A + T) + 4(G + C), onde A+T é a quantidade de bases A ou T da 

seqüência iniciadora e C+G é a quantidade de C ou G. 

A Tm para todos os iniciadores sintéticos desenvolvidos está dentro do 

intervalo teórico ótimo para PCR, que está entre 52° e 58° C (ABD-ELSALAM, 2003). 

O fato de todos os iniciadores possuírem aproximadamente a mesma Tm também é 

importante para favorecer um anelamento simétrico e permitir a utilização de uma 

mistura com vários pares de iniciadores em uma mesma reação de PCR.  

O método de RT-PCR mostrou-se sensível e facilmente executável comparado 

com outros métodos descritos previamente. Uma sensibilidade de 1 PFU/mL foi 

descrita também por Shieh et al., 1999, estudando moluscos. Outros autores 

detectaram 8 PFU/mL em homogeneizado de ostras, quando utilizaram a RT-PCR 

tradicional (CROMEANS; NAINAN; MARGOLIS, 1997). 
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O ciclo térmico utilizando-se da estratégia de “Hot Start”, inicialmente descrito 

por Erlich et al. (1991), que visa a preservação da enzima Taq DNA Polimerase, 

também aplicado com sucesso no trabalho de Coelho et al., em 2003, demonstrou-se 

adequado aos propósitos deste estudo. 

De Medici et al. (2001) analisaram 142 amostras por RT-nested-PCR (89 

mexilhões e outros 53 moluscos bivalves), 49 (34,5%) foram positivos para HAV-RNA 

e 93 (65,5%) foram negativos. Das amostras positivas, 18 (12,7% do total das 

amostras) demonstraram a presença de vírus infectante quando examinadas usando o 

método integrado. HAV-RNA foi detectado após a fase nested em cada uma das 

amostras positivas, com alta quantidade de RNA viral, detectada após um único ciclo 

de amplificação (RT-PCR) e nenhum vírus infectante foi detectado nestas amostras. 

A utilização do sistema de dot blot permitiu a análise rápida de várias amostras 

simultaneamente, apresentando-se satisfatório para perspectivas de análise rotineiras. 

Semelhantemente, a produção da sonda e marcação, por RT-PCR e pelo sistema 

Gene Images AlkPhos Direct Labelling respectivamente, executado em um tubo, 

apresentaram-se adequadas e satisfatórias para propósito de monitoramento devido a 

facilidade de manipulação e baixo risco de contaminações.  

O procedimento de hibridização por dot blot utilizando o fragmento de 783 bp, 

amplificado pela RT-PCR e marcado com fosfatase alcalina, mostrou-se capaz de 

detectar seqüências alvo do HAV em amostras de água de ambientes diversos.  

No estudo de Villar et al. (2007), HAV foi detectado por nested-RT-PCR e por 

real-time PCR em 32% e 92% de amostras de esgoto, respectivamente. No presente 

estudo, HAV foi detectado pela sonda HAV783LVC0104 em 3/8 (33%) das amostras 

de água do ambiente. Esta taxa alta de positividade de HAV evidencia 

convincentemente que infecção por HAV é amplamente difundida no ambiente 

brasileiro. 

El Galil et al. (2005) combinou separação imunomagnética com NASBA (nucleic 

acid sequence-based amplification) detectou com sucesso até 10 PFU de HAV em 

amostras de água superficial de lago contaminada artificialmente com HAV. Enquanto 
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a sonda HAV783LVC0104 apresentou sensibilidade para hibridizar com as amostras 

contaminadas artificialmente contendo até 100 PFU/mL da amostra viral.  

A especificidade de ensaios de hibridização depende de diversos fatores, tais 

como variáveis que afetam a velocidade da reação (temperatura, pH, força iônica da 

solução de hibridação, a seqüência de bases e tamanho do fragmento usado como 

sonda) e variáveis que determinam e estringência (temperatura de lavagem da 

membrana, grau de homologia da sonda, tamanho da sonda). A presença de outros 

microrganismos ou vírus em amostras de água poderia afetar potencialmente a 

especificidade do ensaio. Para testar isto, foram realizados ensaios com outros ácidos 

nucléicos (BoHV-1, XL2B DNA e RNA total humano). Nenhum destes espécimes de 

ácido nucléico produziu quimiluminescência significante que poderia ser detectado, 

demonstrando a especificidade da técnica. 

Tais resultados apontam para um potencial dessa ferramenta para detecção de 

RNA de HAV e monitoramento ambiental do vírus, uma vez que a seqüência escolhida 

como sonda e sua especificidade/sensibilidade são suficientes para tal fim. 
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7. CONCLUSÕES 

Pode-se então concluir que foi possível a síntese de cDNA in vitro a partir de 

RNA viral, uma vez que a reação padronizada utilizando os iniciadores LVCHAV01-F e 

LVCHAV04-R amplificou com sucesso um fragmento de 783 bp do gene para a 

proteína VP1 do HAV, como esperado pela análise computacional. A especificidade 

do produto foi confirmada pela digestão enzimática com as enzimas Bam H I e Hae III, 

que confirmou o amplicon como seqüência derivada do vírus da Hepatite A. 

Dada a qualidade do produto obtido, foi possível sua utilização direta como 

sonda para detecção de HAV em amostras de água de ambiente. Contribuindo, dessa 

forma, na tarefa de difícil detecção desse vírus no ambiente, vistas as dificuldades 

discutidas anteriormente, e controle da exposição ao fator de risco às populações 

humanas. Podendo a ferramenta desenvolvida neste trabalho ser aplicada no controle 

de qualidade sanitária de recursos hídricos, colaborando assim, nas tomadas de 

decisão dos órgãos promotores de segurança à saúde das pessoas. Tal nova 

biotecnologia já pode ser utilizada em rotina laboratorial de diagnóstico a serviço da 

comunidade. 

Os resultados mostram que o nível de sensitividade da sonda é suficiente para 

detectar seqüências do HAV em amostras de água do ambiente, colocando esta 

técnica apropriada para aplicação no monitoramento molecular do vírus. 
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