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RESUMO 
 

Os Adenovírus Humanos (HAdVs) são importantes agentes infecciosos 
associados a elevada incidência e morbimortalidade em pacientes 
imunocomprometidos, como os submetidos a transplante alogênico de células 
progenitoras hematopoiéticas (alo-TCPH). Os HAdVs pertencem à família 
Adenoviridae, gênero Mastadenovirus, sendo ainda classificados em sete 
espécies (A-G) e 103 genótipos, caracterizados até o momento. O capsídeo 
de HAdV é constituído, majoritariamente pela proteína hexon, que apresenta 
quatro regiões altamente conservadas (CR1 – 4) e conhecidas por seu 
potencial imunogênico, sendo um dos principais alvos da resposta imune anti- 
HAdV mediada por células T e B. O objetivo do presente estudo foi realizar o 
mapeamento de epítopos potencialmente imunogênicos, localizados nas CRs 
da hexon de HAdV e avaliar a infecção por HAdV em pacientes submetidos 
ao alo-TCPH. Para tal, foram realizadas as predições de epítopos de células 
T e B e indução de IFN-γ, considerando 101 genótipos de HAdV com 
sequências disponíveis em bancos de dados. Foram então selecionados os 
epítopos mais conservados e melhores classificados pelos programas de 
predição para realizar a análise de docking molecular com alelos de HLA da 
população de estudo, constituída por nove pacientes adultos submetidos ao 
alo-TCPH. Foi realizada ainda, a pesquisa de HAdV por reação em cadeia da 
polimerase em tempo real (qPCR) TaqMan nas amostras de soro dos 
pacientes. Foram obtidas, como resultado, regiões contendo sobreposição de 
epítopos de células T e B e, com base nas análises imunoinformáticas 
(predição e docking molecular), foram desenhados dois peptídeos com 
elevada conservação e potencial imunogênico. Nove pacientes foram 
positivos para HAdV por qPCR TaqMan, sendo a carga viral média encontrada 
nas amostras de soro da população de estudo de 6,71x1011 CG/mL. O 
sequenciamento genômico das amostras positivas retornou sequências que 
apresentaram 100% de similaridade com sequências da proteína hexon de 
HAdV C, depositadas em banco de dados. O presente estudo permitiu o 
mapeamento das principais regiões imunogênicas localizadas nas CRs da 
hexon de HAdV, bem como a construção de dois peptídeos que serão 
utilizados em estudos futuros para a avaliação da resposta imune dos 
pacientes submetidos ao alo-TCPH, participantes do presente estudo. 

 

Palavras-chave: Adenovírus Humanos, alo-TCPH, imunoinformática, 
proteína hexon, viremia 
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ABSTRACT 
 

Human Adenoviruses (HAdVs) are important infectious agents 
associated with high incidence, morbidity and mortality in 
immunocompromised patients, such as those undergoing allogeneic 
hematopoietic progenitor cell transplantation (allo-TCPH). HAdVs belong to 
the family Adenoviridae, genus Mastadenovirus, and further classified into 
seven species (A-G) and 103 genotypes, characterized so far. The HAdV 
capsid consists mainly of the hexon protein, which has four highly conserved 
regions (CR1 - 4) that are known for their immunogenic potential, being one of 
the main targets of the T and B cell-mediated anti-HAdV immune response. 
The aim of the present study was to perform the mapping of potentially 
immunogenic epitopes, located in the HAdV hexon CRs and to evaluate the 
HAdV infection in patients undergoing allo-TCPH. To this end, predictions of T 
and B cell epitopes and IFN-γ induction were performed, considering 101 
HAdV genotypes with sequences available in databases. The most conserved 
and best classified epitopes were then selected by the prediction programs to 
perform the molecular docking analysis with HLA alleles of the study 
population, consisting of nine adult patients undergoing allo-TCPH. It was also 
carried out the HAdV research by TaqMan real-time polymerase chain reaction 
(qPCR) in the patient's serum samples. As a result, regions containing 
overlapping T and B cell epitopes were obtained and, based on 
immunoinformatics analysis (prediction and molecular docking), two peptides 
with high conservation and immunogenic potential were designed. Nine 
patients were positive for HAdV by qPCR TaqMan, with the average viral load 
found in the serum samples of the study population being 6.71x1011 CG / mL. 
The genomic sequencing of the positive samples returned sequences that 
showed 100% similarity with sequences of the HAdV C hexon protein, 
deposited in a database. The present study allowed the mapping of the main 
immunogenic regions located in the CRs of the HAdV hexon, as well as the 
construction of two peptides that will be used in future studies to evaluate the 
immune response of patients undergoing allo-TCPH, participating in the 
present study. 

 

Keywords: Human adenovirus, allo-TCPH, immunoinformatics, hexon 
protein, viremia 
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1 INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA 
 

1.1 Adenovírus: um breve histórico 

Em 1953, Rowe e colaboradores isolaram um agente citopatogênico, 

ainda desconhecido, durante o estabelecimento de cultura de tecidos adenoides 

para o estudo de vírus relacionados ao resfriado comum. Em seu estudo Rowe et 

al. inferiram que tal agente se tratava de um vírus e o nomearam provisoriamente 

“agente de degeneração adenoideana” ou “agente AD” (Rowe et al. 1953). No ano 

seguinte, Hilleman & Werner estudavam casos de uma infecção respiratória que 

acometeu recrutas militares americanos, onde a suspeita inicial de vírus influenza 

foi descartada quando este não foi identificado, perceberam então que se tratava 

de um novo vírus (Hilleman & Werner 1954). Finalmente, em 1956, Enders et al. 

denominaram este novo agente viral como adenovírus, em virtude do tecido em 

que foi originalmente isolado (Enders et al. 1956). 

No decorrer de seis décadas, desde a sua descoberta, o adenovírus 

humano (HAdV) se tornou alvo de diversos estudos com o intuito de compreender 

melhor sua patogênese, sendo associado a diversas síndromes clínicas além das 

infecções respiratórias, como gastroenterite, ceratoconjuntivite, cistite 

hemorrágica, miocardite, hepatite, dentre outras (Ikner & Gerba 2016; Lynch & 

Kajon 2016). Além de sua relevância como agente infeccioso, em 1962 um estudo 

revelou o potencial oncogênico do HAdV em modelos animais. Apesar de ainda 

não existirem evidências da capacidade do HAdV estar relacionado ao 

desenvolvimento de neoplasias malignas em humanos, a sua aptidão em induzir 

tumores em roedores o elegeu como modelo de estudo da oncogênese (Trentin 

et al. 1962; Speiseder et al. 2014). 

A capacidade de infectar diversos tipos de células, o tamanho do 

genoma e a existência de genes não essenciais em seu genoma tornaram o HAdV 

um candidato para uso como vetor de entrega de genes, possibilitando o 

desenvolvimento de novas ferramentas que podem ser aplicadas no tratamento 

de diversas doenças como distúrbios cardiovasculares e câncer. Estudos 

demonstram ainda, o potencial do HAdV como vetor de vacinas para diversos 

patógenos. Em suma, os HAdV são agentes de extrema versatilidade com um 

amplo espectro de aplicações clínicas, além de possuírem grande potencial 

infeccioso e patogênico (Lynch & Kajon 2016; Niemann & Kühnel 2017). 
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1.2 Características estruturais, genômicas e proteicas do adenovírus 

humano 

O HAdV é um vírus não-envelopado, que apresenta como genoma um 

DNA fita dupla linear de polaridade negativa. A partícula viral possui de 70 a 100 

nanômetros (nm) de diâmetro. O virion – partícula completa e infecciosa – é 

composto por onze proteínas (II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, proteína terminal-PT), 

das quais sete (proteínas maiores: proteína hexon (II), penton (III) e fibra (IV) e 

proteínas menores: proteína IIa, IX, VI, VIII) formam o capsídeo de simetria 

icosaédrica. O capsídeo viral apresenta 30 bordas e 12 vértices. Tal estrutura é 

composta em sua maioria pela proteína hexon, de forma que o capsídeo é 

constituído por 252 capsômeros (240 provenientes da hexon e 12 da penton).Os 

doze vértices são formados por proteínas penton, de modo que cada capsômero 

serve de alicerce para uma proteína fibra trimérica de tamanho variável que se 

projeta a partir de cada vértice do capsídeo, como demostrado na Figura 1A (Lion 

2014; Lynch & Kajon 2016; Ismail et al. 2018). 

 
1.2.1 Proteína Hexon 

Majoritária na composição do capsídeo, a proteína hexon é constituída 

por aproximadamente 919 a 958 aminoácidos (aa) e se apresenta em 240 

trímeros. Para o genótipo HAdV-2, os trímeros de hexon compreendem mais de 

83% da massa proteica do capsídeo viral. Com base em estruturas obtidas por 

cristalografia eletrônica, observou-se que a hexon apresenta a forma de um 

hexágono, apesar de ser uma proteína trimérica, tal morfologia favorece a 

ocupação de um menor espaço externo pela partícula e a otimização do espaço 

interno do capsídeo (Stewart 2016). 

Três torres com morfologia trimérica formam a parte superior do trímero 

hexônico. Cada torre é formada por loops entrelaçados de todos os três 

monômeros da hexon. Tal entrelaçamento é extremamente extenso, sendo 

necessário o auxílio de uma proteína acessória, a proteína 100k, que participa do 

processo de dobramento. A proteína hexon detém ainda, uma grande subunidade 

de interface, de modo que cada subunidade de hexon se encaixa a sua 

subunidade vizinha, o que resulta em uma estrutura trimérica altamente estável 

(Leppard 2014; Stewart 2016; Vujadinovic & Vellinga 2018). 
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Figura 1. Estrutura da partícula de HAdV. (A) Representação esquemática da 

organização das proteínas do capsídeo partícula de HAdV, destacam-se as proteínas 

maiores sendo: em rosa a proteína penton, em amarelo a proteína hexon e em preto a 

proteína fibra. (B) Organização geral das subunidades da hexon e penton, em destaque 

os hexons (1-4) representadas nas cores azul claro, rosa, verde e amarelo, 

respectivamente (C) Visão externa e (D) visão interna da face icosaédrica do capsídeo 

compreendendo os 12 hexons e vértices formados pelas proteínas penton e fibra. As 

proteínas menores estão representadas V (verde), VI (vermelho) e VIII (laranja). 

Adaptado de Reddy & Nemerow 2014. 

 

Cada uma das 20 faces do capsídeo icosaédrico apresenta 12 trímeros 

de hexon, que são dispostos em quatro posições dispostas dentro da menor 

unidade de repetição do capsídeo, denominada unidade assimétrica. Tal unidade 

corresponde a um terço de uma face do capsídeo. Sendo assim, os hexons podem 

ser enumerados de forma crescente partindo da base da penton (hexon 1), eixos 

icosaédricos duplos (hexon 2), eixos icosaédricos triplos (hexon 3) e o quarto local 

restante (hexon 4), como apresentado na Figura 1 (B-D) (Reddy & Nemerow 

2014; Stewart 2016). 

A hexon apresenta quatro regiões altamente conservadas entre todos 

os genótipos já estudados, nomeadas de CR1 a CR4, sendo intercaladas por 

regiões hipervariáveis, como representado na figura 2. Tais regiões foram 
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inicialmente descritas por Ebner et al. (2005) (Figura 2), a partir do alinhamento 

das sequências da hexon de 15 genótipos diferentes de HAdV, e são alvo da 

resposta imune do hospedeiro. As regiões hipervariáveis se dispõem em loops 

próximos à região mais exposta do trímero hexônico. O percentual de 

conservação das regiões CR1 – CR4 variam entre as diferentes espécies, sendo 

os maiores níveis de conservação observados dentro de uma mesma espécie. 

 

 

 

Figura 2. Representação esquemática da localização das regiões conservadas e 

variáveis da proteína hexon. Localização das regiões conservadas (CRs) do adenovírus 

(CR1 entre aa 1-137, CR2 222-248, CR3 316-419 e CR4 460-961). Adaptado de Ebner et 

al. 2005. 

 

1.2.2 Proteína Penton 

A penton é uma proteína pentamérica constituída por cerca de 571 aa. 

Na composição do capsídeo a penton se apresenta na forma de 12 pentâmeros 

que ocupam os vértices do icosaedro. Cada pentâmero é localizado dentro de um 

anel de cinco hexons peripentonais. De maneira similar à proteína hexon, a base 

da penton apresenta loops projetados, entretanto, menos elaborados. A proteína 

penton, assim como a hexon, também apresenta regiões variáveis e conservadas 

(Harrison 2010; Leppard 2014; Stewart 2016). 

Juntamente com a fibra, a penton interage com integrinas secundárias 

na superfície celular por meio do motivo arginina – glicina – ácido aspártico (RGD), 

que é altamente conservado e se localiza dentro da região mais variável da penton 

(Harrison 2010; Vujadinovic & Vellinga 2018). A interação do motivo RGD com 

integrinas na superfície celular promove a ativação de vias de sinalização que 

induzem a internalização da partícula de HAdV por meio de endocitose mediada 

por clatrina (Stewart 2016). 
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1.2.3 Proteína Fibra 

A proteína fibra é a menos abundante entre as principais constituintes 

do capsídeo, sendo formada por três domínios estruturais: a cauda, o eixo e o 

“botão”, que correspondem a 12 trímeros, apresentando 571 aa em sua 

composição. A ligação da base da penton com a fibra se dá no domínio da cauda, 

localizado na extremidade N-terminal (Harrison 2010; Stewart 2016; Vujadinovic 

& Vellinga 2018). 

O domínio do eixo central se demostra altamente flexível, 

apresentando diferentes tamanhos entre os diversos genótipos de HAdV, o que 

resulta em diferentes graus de flexibilidade e interações variáveis com integrinas 

da célula do hospedeiro. O domínio do botão da fibra localiza-se na extremidade 

C- terminal da proteína e tem a função de ligar o vírus a receptores de uma grande 

variedade de células hospedeiras. Dente os principais receptores que a proteína 

fibra reconhece estão o coxsackie B and adenovirus receptor (CAR) e o CD46, 

que se ligam na região lateral do botão. O ácido siálico por sua vez, também 

interage com a fibra, se ligando à porção superior do botão da fibra (Harrison 

2010; Lion 2014; Vujadinovic & Vellinga 2018). 

 
1.2.4 Proteínas estruturais menores 

As proteínas menores do capsídeo podem exercer múltiplos papéis, 

por exemplo, as proteínas IIIa, VI, VIII e IX são responsáveis pela estabilidade do 

capsídeo viral além de estarem envolvidas em eventos pós internalização da 

partícula viral na célula hospedeira, tais como a formação do endossoma, a 

ativação transcricional e reorganização do núcleo celular (proteína IX). As 

proteínas V, VII e X estão relacionadas à interação com o DNA viral facilitando, 

por exemplo, o transporte deste para o núcleo da célula hospedeira (proteína V), 

auxiliando na proteção do DNA viral contra os danos causados pela resposta 

imune do hospedeiro (proteína VII) (Smith et al. 2011; Lion 2014; Reddy & 

Nemerow 2014; Stewart 2016). 

A menor proteína estrutural do capsídeo, proteína VI, desempenha 

ainda funções críticas no ciclo replicativo, como o escape endossômico durante o 

processo de entrada na célula hospedeira e a montagem da partícula no núcleo 

da célula. O HAdV carrega ainda, em seu capsídeo a protease viral, com 

sequência específica e 23 quilodaltons (kDa). Tal protease atua na maturação de 
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partículas recém-formadas, promovendo um estado infeccioso. Apesar de todas 

as funções descritas, as descobertas envolvendo proteínas estruturais do 

capsídeo de HAdV sugerem que ainda existe muito a ser elucidado sobre tais 

proteínas (Smith et al. 2011; Leppard 2014; Lion 2014; Ismail et al. 2018). 

 
1.2.5 Características genômicas 

O genoma do HAdV varia de 34 a 37 kilobases (kb) codificando por 

volta de 40 genes, com uma ORF (Open reading frame - região de leitura aberta) 

a cada 1000 nucleotídeos. Sua organização é similar entre os diferentes 

genótipos, sendo dividida em regiões precoces, intermediárias e tardias, com 

base em sua expressão antes e após a replicação do DNA, refletindo os padrões 

de transcrição e correspondendo ao ciclo infeccioso. Nos HAdV, o genoma é 

flanqueado por repetições terminais invertidos (Inverted terminal repetitions - ITR) 

de aproximadamente 100 pares de bases (pb) que abrigam as origens da 

replicação viral. Tais sequências são seguidas pelas sequências de 

empacotamento viral, localizadas na extremidade esquerda do genoma, 

direcionando assim a encapsidação do DNA viral. A PT é ligada covalentemente 

à extremidade 5’ do genoma e atua significativamente no início da replicação do 

DNA viral. As proteínas V, VII e X formam o núcleo dentro do capsídeo, estando 

associadas à condensação do DNA e medeiam as interações entre o núcleo e o 

capsídeo (Lion 2014; Lopez-Gordo et al. 2014; Guimet & Hearing 2016). 

Em sua região inicial E1A, o genoma de HAdV apresenta quatro 

unidades de transcrição precoces (E1B, E2, E3 e E4), (Figura 3) necessárias para 

a replicação viral. A unidade de transcrição E3 é altamente divergente entre as 

espécies de HAdV, codificando também proteínas envolvidas na modulação da 

resposta imune do hospedeiro. As unidades iniciais são seguidas de um conjunto 

de unidades intermediárias que codificam as proteínas IX e IVa2. O promotor 

tardio principal (MLP) é responsável por conduzir a síntese do pré-mRNA tardio 

único que é alternativamente poliadenilado e processado para gerar cinco famílias 

de RNA mensageiros (mRNAs) tardios, correspondendo às regiões L1 – L5, que 

estão envolvidas na produção de virions maduros. São produzidos ainda, dois 

pequenos transcritos tardios adicionais, RNAI e RNAII associados ao vírus (VA) 

(Wold & Ison 2013; Lion 2014; Guimet & Hearing 2016). 



7  

 

Figura 3. Representação esquemática da organização do genoma de HAdV. 

Em verde estão representadas as regiões de transcrição precoce, nomeadas 

E1A, E1B, E2a, E2b, E3 e E4. Em azul estão representadas as regiões 

intermediárias (pIX e IVa2). Em violeta estão representadas as regiões tardias 

de transcrição: L1-L5. Em cada extremidade é possível observar as ITRs, 

flanqueando o genoma. Adaptado de Guimet & Hearing 2016. 

 
 

1.3 Classificação e Taxonomia dos HAdV 

A família Adenoviridae é composta por cinco gêneros: Mastadenovirus 

no qual estão classificados vírus que infectam mamíferos; Siadenovirus que 

abrange vírus que infectam aves, anfíbios e peixes; Atadenovirus que reúne vírus 

que infectam ruminantes, marsupiais e aves; Aviadenovirus composto por vírus 

que infectam exclusivamente aves; Ichtadenovirus que possui apenas uma 

espécie viral detectada em esturjão (ICTV 2019). 

No gênero Mastadenovirus estão filogeneticamente agrupadas sete 

espécies, designadas de A à G, cuja caracterização foi realizada com base em 

uma série de características como: a distância filogenética, a composição de 

nucleotídeos (G + C %), o potencial oncogênico em animais roedores, capacidade 

de transformação de células em cultura primária e a capacidade de 

hemaglutinação, dentre outras (Singh et al. 2012; ICTV 2019). 

As sete espécies abrigam, até o momento, 103 diferentes HAdVs dos 

quais 51 são considerados “clássicos” ou “originais” por terem sido caracterizados 

por ensaios de neutralização, pelo comprimento da proteína fibra, pela 

capacidade de hemaglutinação do vírus, além de análises filogenéticas com base, 

por exemplo, no estudo de regiões variáveis da proteína hexon. Assim, de acordo 

com a metodologia empregada para a classificação, o termo sorotipos também 

pode ser utilizado para denominar os HAdVs (Lion 2014; Ikner & Gerba 2016; 

Lynch & Kajon 2016). 

A classificação dos HAdVs subsequentes foi baseada em análises 

bioinformáticas, sequenciamento genômico e filogenia, o que levantou questões 



8  

quanto a terminologia empregada para designá-los, de forma que, Aoki e 

colaboradores (2011) propuseram nomear sistematicamente os HAdVs, 

substituindo o termo sorotipo por genótipo, fundamentando-se nas sequências 

genômicas das principais proteínas do capsídeo, uma vez que estas abrigam os 

principais epítopos neutralizantes. Entretanto, estudos recentes apontaram a 

proteína do capsídeo penton como a segunda imunodominante, de maneira que 

alguns autores já consideram nomear os HAdV recombinantes com base nos três 

genes: hexon (H), penton (P) e fibra (F) (Aoki et al. 2011; Seto et al. 2011; Lion 

2014; Hossain et al. 2018; Ismail et al. 2018). 

 
1.4 Ciclo replicativo dos adenovírus 

Didaticamente, o processo de biossíntese do HAdV pode ser dividido 

em duas fases que se separam pelo início da replicação do DNA viral. A primeira 

fase pode ser dividida nos seguintes passos sequenciais: adsorção, endocitose, 

escape endossomal, transporte através do citosol e desnudamento do genoma 

viral e transporte do genoma para o interior do núcleo celular (Figura 4). Sendo 

assim, o ciclo replicativo se inicia com a entrada do HAdV na célula hospedeira, 

que se dá pela interação do domínio do botão da fibra com o receptor da célula 

alvo, correspondendo à etapa de adsorção. Os principais receptores associados 

a interação com a proteína fibra são o CAR, desmogleína-2, CD46 e o ácido siálico 

(Ikner et al. 2017, Guimet & Hearing 2016, Lion 2014). 

Concomitante à ligação da fibra ao receptor CAR, ocorre a ligação do 

motivo RGD na base da proteína penton à β-integrinas celulares. Após a 

adsorção, ocorre o processo de desnudamento parcial e em seguida a 

internalização da partícula por endocitose. Os endossomas formados são 

revestidos por clatrina e submetidos ao fechamento por cisão pela dinamina (Ikner 

et al. 2017, Guimet & Hearing 2016, Lion 2014). 

À medida que o HAdV é endocitado, a proteína VI é liberada e promove 

a permeabilização da membrana endossomal, o que permite o escape do vírus 

para o citosol, evitando a passagem por compartimentos ácidos. Uma vez no 

citosol, a partícula viral parcialmente desnudada se liga à dineína citosólica por 

meio da proteína hexon e é transportada pelos microtúbulos até o complexo de 

poros nucleares, onde ocorre a liberação do DNA do HAdV, seguido do transporte 
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deste para o núcleo da célula (Ikner et al. 2017, Guimet & Hearing 2016, Lion 

2014). 

 

 
Figura 4. Ciclo replicativo dos HAdVs. Representação gráfica do ciclo replicativo 

de HAdV: (A) adsorção do virion; (B) Internalização da partícula viral – endocitose 

mediada por clatrina; (C e D) Escape endossomal; (E) Transporte da partícula 

parcialmente desnudada para o núcleo (F) Liberação do DNA viral no núcleo da célula 

hospedeira. Adaptado de Lavilla-Alonso 2012 . 

Uma vez no núcleo, a RNA polimerase II celular atua na transcrição de 

mRNAs iniciais, sendo esses transportados para o citoplasma para serem 

traduzidos nos ribossomos celulares. As proteínas traduzidas neste processo 

atuam na replicação do genoma viral. Os produtos codificados pelos genes E1A 

promovem a entrada da célula na fase S do ciclo celular, regulando o processo 

de transcrição. A região gênica E2 codifica proteínas diretamente relacionadas à 

replicação do DNA viral, incluindo uma DNA polimerase, uma proteína que se liga 

à fita simples do DNA, denominada DNA – binding protein (Wold & Ison 2013) e 

um precursor da proteína terminal, que atua na iniciação da replicação do DNA 

de HAdV. O papel das proteínas E1B e E3 nesta fase é modular a resposta imune 

do hospedeiro frente à infecção. Já a região E4 é responsável por codificar 

proteínas envolvidas tanto na transcrição quanto no transporte dos mRNAs virais 

e também atua na replicação do DNA (Wold & Ison 2013; Guimet & Hearing 2016). 

A replicação do DNA do HAdV é um processo extremamente eficiente que 
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necessita de proteínas virais, produzidas na fase inicial de expressão dos genes, 

bem como de fatores de transcrição celulares (Guimet & Hearing 2016). 

O acúmulo de moléculas de dsDNA sinaliza para a fase final da 

replicação que é mediada pelos genes tardios, que são responsáveis por codificar 

as das proteínas estruturais do capsídeo (hexon, penton e fibra). Uma vez 

produzidos, os capsômeros são transportados para o núcleo celular onde será 

executada a montagem do virion, com o encapsidamento do DNA viral. A protease 

viral cliva os precursores das proteínas VI, VII, VII, μ e PT estabilizando assim a 

partícula viral e tornando-a infecciosa. Finalmente ocorre a liberação da progênie 

recém-formada, pela lise da célula hospedeira (Hoeben & Uil 2013; Hendrickx et 

al. 2014; Guimet & Hearing 2016). 

 
1.5 Aspectos epidemiológicos e da patogenia da infecção por HAdV 

As infecções por HAdV acometem tanto adultos quanto crianças de 

todas as idades. Esses agentes podem ser transmitidos pela via fecal-oral, pela 

via respiratória, pela conjuntiva ocular, por fômites e pelo transplante de órgãos 

infectados. O período de incubação da infecção por HAdV pode levar até duas 

semanas, de acordo com a porta de entrada no hospedeiro e com características 

de cada genótipo viral (Wold & Ison 2013; Ikner 2017). Em indivíduos 

imunocompetentes, os HAdV são comumente associados a infecções 

respiratórias, gastroenterites e ceratoconjuntivites, que em geral são brandas e 

autolimitadas. Estima-se que os HAdV estejam associados a cerca de 5% a 10% 

das doenças febris e aproximadamente 10% das pneumonias em lactentes e 

crianças. Também é estimado que 70% a 80% dos indivíduos apresentam 

evidência sorológica de exposição prévia ao HAdV, sendo que aos dez anos de 

idade a grande maioria dos indivíduos apresenta evidências de infecção 

pregressa por mais de um genótipo de HAdV (Lion 2014; Arnold & MacMahon 

2017; Hiwarkar et al. 2018). 

Crianças até os cinco anos de idade são acometidas por infecções por 

HAdV devido à falta de imunidade pré-existente, podendo ainda apresentar 

persistência do vírus em diferentes tecidos, após a infecção primária, favorecendo 

a reativação da replicação viral em algum momento da vida durante um período 

de imunossupressão. As células T tonsilares são bem documentadas na literatura 

como local de persistência do HAdV, embora o trato gastrointestinal 
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também tenha sido relatado, em pacientes pediátricos (Kosulin et al. 2018). Sendo 

assim, as infecções por HAdV podem ser adquiridas tanto de origem exógena 

como endógena, durante a reativação de um vírus persistente (Lion 2014; Luisoni 

& Greber 2016; Hiwarkar et al. 2018; Radke & Cook 2018; Ottaviano et al. 2019). 

Indivíduos submetidos ao transplante de células progenitoras 

hematopoiéticas (TCPH), principalmente nos 100 primeiros dias após o 

transplante, constituem um dos grupos mais vulneráveis à infecção pelo HAdV, 

em razão da depleção de células T CD4+ e T CD8+ efetivamente funcionais. Tanto 

a exposição exógena quanto a recidiva da infecção viral podem culminar em 

infecções disseminadas e com amplo potencial de morbidade e mortalidade (Lion 

2014; Hiwarkar et al. 2018; Radke & Cook 2018; Ottaviano et al. 2019). Em um 

estudo realizado em nosso laboratório foi relatada a incidência de HAdV em 57% 

dos pacientes adultos  submetidos ao  transplante alogênico de células 

progenitoras hematopoiéticas (alo-TCPH) que foram acompanhados (Santos et 

al. 2016). 

Os genótipos de HAdV mais associados a infecções em 

imunocomprometidos são 1 – 5, 7, 21 e 41, sendo que a espécie C pode ser 

considerada predominante. O potencial invasivo das infecções por HAdV que 

acometem pacientes imunocomprometidos pode levar ao desenvolvimento de 

insuficiência respiratória aguda, cistite hemorrágica, doença neurológica e 

infecção disseminada com insuficiência de múltiplos órgãos, estando associada a 

26% da mortalidade global. Índices de mortalidade de 50-100% já foram relatados 

(Lee et al. 2017a), associados à doença disseminada, principalmente pneumonia 

(Lion 2014; Hirsch & Pergam 2016; Arnold & MacMahon 2017a; Houghtelin & 

Bollard 2017; Lee et al. 2017b; Hiwarkar et al. 2018; Thomas & Weir 2018; 

Ottaviano et al. 2019; Taneja et al. 2019). 

A gastroenterite decorrente da infecção por HAdV tem impacto 

importante em pacientes imunocomprometidos, a viremia seguida de infecção 

invasiva por HAdV é frequentemente precedida pela replicação do vírus no trato 

gastrointestinal, principalmente associada aos genótipos 40 e 41, considerados 

gastroentéricos. A ocorrência de cargas virais elevadas em amostras de fezes de 

pacientes submetidos ao TCPH com reativação viral após o transplante sugere a 

persistência do HAdV no trato gastrointestinal, que foi relatada em células 

linfoides da lâmina própria. Sendo assim, os linfócitos do intestino se apresentam 
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como possível reservatório de persistência do HAdV, enquanto o epitélio intestinal 

é o principal local de replicação viral (genótipos 40 e 41), precedendo a 

disseminação do vírus (Lion 2014; Hiwarkar et al. 2018; Kosulin et al. 2018; 

Sedláček et al. 2019). 

Os genótipos 1 a 7 estão comumente associados à infecção 

respiratória. No trato respiratório superior, os HAdV podem causar tonsilite 

exsudativa e tosse com linfocitose, semelhante a infecções por outros patógenos, 

além de manifestações como faringite, otite média e resfriado comum. Entretanto, 

a infecção respiratória pelo HAdV pode evoluir para pneumonia, sendo este 

agente viral associado à 10% dos casos de pneumonia infantil. A pneumonia é 

uma manifestação rara em adultos imunocompetentes infectados pelo HAdV, não 

obstante, casos de pneumonia em recrutas militares americanos já foram 

relatados. Em estudos com pacientes submetidos ao TCPH, a pneumonia foi 

associada como maior causa de morte. Vale ressaltar que o início das infecções 

respiratórias por HAdV raramente se apresentam sintomas, entretanto o vírus 

pode ser frequentemente detectado pelo monitoramento das fezes. Sendo assim, 

a excreção gastrointestinal pré-transplante reflete um aumento no risco de viremia 

e doença disseminada após o TCPH (Lion 2014; Arnold & MacMahon 2017; Ikner 

et al. 2017; Kosulin et al. 2018; Pochon & Voigt 2019). 

No contexto de infecções oculares, os HAdV estão relacionados à 

conjuntivite folicular benigna, que pode acometer indivíduos de qualquer idade, 

podendo ser acompanhada de febre e faringite em crianças. Em infecções mais 

invasivas, o HAdV pode causar a ceratoconjuntivite epidêmica, que é considerada 

a manifestação mais grave. A conjuntivite unilateral, causada pelo HAdV, pode 

evoluir para bilateral e ser associada com adenopatia pré-auricular, envolvimento 

corneano e opacidades subepiteliais dolorosas (Arnold & MacMahon 2017). 

 
1.6 Tratamento das infecções por HAdV 

O tratamento preventivo com drogas antivirais para infecções por HAdV 

em pacientes submetidos ao alo-TCPH é comumente empregado em casos em 

que a viremia e excreção viral nas fezes são detectados. Entretanto, existem 

controvérsias em relação a efetividade desses medicamentos, uma vez que, a 

maioria das drogas antivirais são ineficazes contra os HAdV. O cidofovir é o 

agente primário na terapia anti-HAdV preventiva, no entanto apresenta limitações 



13  

quando aplicado para o tratamento da doença viral disseminada. Antivirais como 

a ribavirina e o ganciclovir também podem ser utilizadas em casos específicos, no 

entanto também não apresentaram eficácia 100% comprovável (Pochon & Voigt 

2019). Deste modo, o tratamento baseado na infusão de células imunes 

competentes e específicas para HAdV, vem sendo amplamente estudado como 

alternativa par os indivíduos submetidos ao alo-TCPH (Lion 2014; Ikner & Gerba 

2016; Chemaly et al. 2019; González-Vicent et al. 2019; Pochon & Voigt 2019; 

Sedláček et al. 2019). 

Tendo em vista que as quimioterapias antivirais disponíveis para a 

infecção pelo HAdV são limitadas e que a reconstituição da resposta imune media 

por células T específicas contra o HAdV são suma importância para se evitar as 

infecções invasivas, as terapias de suporte à imunidade de células T 

desempenham papel crucial no controle e tratamento de infecções graves do 

HAdV em receptores de aloenxerto. A transferência adotiva de células T 

específicas para o HAdV do doador para o receptor do aloenxerto se apresenta 

como a alternativa mais eficaz atualmente disponível (Lion 2014; Hiwarkar et al. 

2018). 

Para a transferência adotiva de células T específicas ao receptor do 

alo-TCPH, se faz necessário o isolamento de tais linfócitos do sangue periférico 

do doador, independente de qual genótipo este indivíduo foi exposto 

anteriormente, uma vez que, como já elucidado, as células T reativas ao HAdV 

fornecem reatividade cruzada entre os diferentes genótipos, por terem como alvo 

antigênico, epítopos das regiões conservadas da proteína hexon. Estudos 

relataram o isolamento de células mononucleares oriundas de doadores, 

posteriormente estimuladas com antígenos do HAdV e separação magnética de 

células T CD4+ e T CD8+ secretoras de IFN – γ. Apesar de se apresentar como 

estratégia promissora, a transferência adotiva de células T HAdV-específicas 

ainda se encontra em fase experimental e é somente realizada em centros 

altamente especializados (Lion 2014; Qian et al. 2016; Ottaviano et al. 2019). 

 
1.7 Imunidade aos adenovírus 

Tanto a imunidade inata quanto a adaptativa são cruciais frente à 

infecção pelo HAdV, pois ativam múltiplos mecanismos do sistema imunológico 

visando a eliminação do patógeno viral. As defesas químicas atuam diretamente 
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na tentativa de bloquear a entrada do vírus na célula. Peptídeos antimicrobianos 

como as defensinas (α e β), presentes no meio extracelular, são responsáveis por 

gerar diversas respostas mediadas por células como: a ativação de um estado 

sistêmico pró-inflamatório, a atração de populações celulares citotóxicas do 

sistema imune para os locais de infecção visando a eliminação de células 

infectadas pelo vírus e a sinalização para células adjacentes não infectadas (Wold 

& Ison 2013; Lopez-Gordo et al. 2014; Atasheva et al. 2017). 

A ativação da resposta inata pelo HAdV é desencadeada 

principalmente por padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs), 

presentes no capsídeo e no DNA viral, que estimulam a produção de IFN-I 

citocinas inflamatórias (Hendrickx et al. 2014; Lopez-Gordo et al. 2014). A entrada 

do HAdV em células teciduais não pertencentes ao sistema imunológico é 

mediada pela ligação dos botões da fibra aos receptores de entrada e fatores de 

ligação, sendo aumentada por citocinas e quimiocinas, como a IL-8 e o TNF-α em 

células epiteliais, por exemplo. As citocinas atuam aumentando a disponibilidade 

de receptores CAR e integrinas, promovendo a translocação destes para a 

superfície apical da célula, por meio da ligação com o receptor CXCR1/2 (Guimet 

& Hearing 2016), o que facilita a entrada do HAdV por endocitose mediada por 

clatrina, correspondendo a via clássica de entrada do HAdV nas células alvo. 

Algumas espécies de HAdV utilizam outros receptores ao invés do CAR, como 

CD46 ou desmogleína-2 e ácido siálico (Hendrickx et al. 2014; Dicks et al. 2015). 

Em células da imunidade inata como macrófagos e células dendríticas 

(dentritic cells - DCs), a entrada do HAdV pode ser diferente e modulada por 

citocinas ou anticorpos e pela disponibilidade de receptores de alta afinidade e 

avidez. Nos macrófagos, a presença de anticorpos antivirais específicos na 

superfície das partículas virais aumenta significativamente a internalização viral 

dependente do receptor de fração constante (FcR), o que desencadeia o início de 

uma resposta inata, levando à produção de IFN tipo I e à maturação de IL-1β, 

dependente de caspase. A entrada nos macrófagos está relacionada ainda, com 

a ligação de integrinas β3 ao motivo ácido (RGD) na base da proteína penton. 

Após a internalização do HAdV no macrófago, ocorre a indução da maturação de 

pró IL-1β dependente de NALP3 e ASC, que são componentes do inflamassoma, 

este, atua de maneira independente de receptores tipo Toll (TLR) e de reguladores 

como IFN (Hendrickx et al. 2014; Lopez-Gordo et al. 2014; Dicks et al. 2015). 



15  

Tanto os macrófagos quanto as células dendríticas convencionas 

(cDCs) podem detectar DNA do HAdV no citosol independente de TLR-9, já as 

células dendríticas plasmocitóides (pDCs) necessitam de TLR-9 para detecção de 

DNA de HAdV CpG não–metilado. A maturação das DCs pode ser induzida por 

complexos imunes internalizados do HAdV, através de motivos agonistas de TLR- 

9, presentes no genoma de alguns genótipos de HAdV. A via de sinalização de 

TLR-9 induz a secreção de IL-6 e IL-12 e é dependente da resposta primária de 

diferenciação mieloide 88 (MyD88), que atua como um adaptador para o TLR 

(Lopez-Gordo et al. 2014). 

A ligação dos receptores sensíveis à heparina, presentes nas DCs, 

com a região do eixo da proteína fibra pode desencadear a resposta imune 

mediada por células T que, por conseguinte, podem contribuir com a ativação de 

células NK (in vitro), tal processo também pode estar relacionado com a presença 

de IFN-I (in vivo). Para alguns genótipos de HAdV, apenas as pDCs são 

suficientes para ativação de células NK, por meio de TLR-9, que por sua vez 

aumentam a secreção de IFN-α (Hendrickx et al. 2014; Lopez-Gordo et al. 2014). 

Outro fator importante no desencadeamento da resposta imune inata 

frente à infecção pelo HAdV é o escape do endossoma para o citosol. Tal 

processo ainda não foi completamente elucidado quanto à participação de 

elementos da resposta imune do hospedeiro. Sabe-se que o escape endossomal 

não acontece espontaneamente, mas exige mudanças específicas na estrutura 

do vírus e está relacionado com os estágios iniciais da remoção de proteínas 

virais, desencadeada pela motilidade do receptor na superfície da célula 

hospedeira. Alguns estudos propuseram que o escape endossomal do HAdV 

pode ainda estar relacionado com o pH baixo do endossoma, o que facilitaria a 

penetração e a remoção do capsídeo (Hendrickx et al. 2014), entretanto esta 

hipótese foi refutada para o HAdV – B e HAdV – C que se mostraram 

independentes do pH endossomal para o escape (Suomalainen & Greber 2013). 

Tais observações ainda não descartam a possibilidade de que outros íons 

presentes no endossoma possam estar relacionados com a penetração viral 

(Wold & Ison 2013; Hendrickx et al. 2014; Lopez-Gordo et al. 2014). 

O sistema do complemento atua nas infecções por HAdV por meio das 

vias clássica e alternativa, sendo relacionado a respostas humorais direcionadas 

ao capsídeo viral. A via clássica do complemento é ativada pela neutralização do 
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virion por isotipos de IgM, o que dificulta a interação do vírus com a célula alvo. 

Os fatores B e C3 da via alternativa estão relacionados com a indução de 

trombocitopenia pelo HAdV (Wold & Ison 2013; Lion 2014; Lopez-Gordo et al. 

2014). 

A relação entre a resposta imune inata e a adaptativa, frente à infecção 

por HAdV, se estabelece por meio de interações diretas e pela produção de 

determinadas citocinas, de forma que o sistema imune inato auxilia na proliferação 

e a diferenciação de células T e B. Ao ser infectada pelo HAdV, a célula 

hospedeira secreta IFN tipo I (α e β), do mesmo modo, macrófagos e DCs ao 

reconhecerem o HAdV produzem IFN-α. As células não infectadas circundantes 

reconhecem, por meio de receptores, o IFN secretado e ativam a expressão de 

diversos genes antivirais efetivos pela via de sinalização Jak-STAT, levando à 

produção de enzinas antivirais como, 2’,5’ – oligoadenilato sintase, MxA e a 

proteína quinase R (Wold & Ison 2013; Lopez-Gordo et al. 2014). 

O IFN-I pode induzir a regulação positiva de moléculas co- 

estimulatórias como CD80, CD86 e CD40 nas DCs, levando – as à maturação. 

Além disso, o IFN também participa da ativação de células B para produção de 

anticorpos. O IFN tipo II (IFN-γ) secretado pelas células T CD4+ do tipo Th1, T 

CD8+ e células NK, não só participa da ativação de macrófagos como também 

induz a expressão do MHC-I e do MHC-II. Promovendo desta forma a 

apresentação de antígenos para as células T CD4+ auxiliares (Wold & Ison 2013; 

Lopez-Gordo et al. 2014). 

Ao fagocitar células infectadas pelo HAdV, as DCs podem apresentar 

os antígenos virais paras as células T CD8+ naive, por meio do MHC-I, mecanismo 

denominado apresentação cruzada. Ao mesmo tempo, as APCs apresentam, via 

MHC-II, antígenos do HAdV às T CD4+ do tipo Th1 que, após a ativação, produzem 

IL-2. A célula T CD8+ é então ativada ao receber o sinal de IL-2 concomitante à 

presença do antígeno, interagindo com a célula infectada principalmente pelo 

reconhecimento de epítopos provenientes das regiões conservadas da proteína 

hexon, iniciando assim uma resposta citotóxica pela liberação de enzimas como 

perforinas e granzimas, o que leva a célula infectada à apoptose. Deste modo, o 

linfócito T CD8+ citotóxico, específico para a proteína hexon, tem importante papel 

protetor contra os HAdVs em humanos (Wold & Ison 2013; Lopez-Gordo et al. 

2014). Entretanto, estudos mostraram que a proteína L4-100K, expressa nos 
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estágios finais da infecção por HAdV, pode inibir a morte medida pela granzima B 

durante a resposta citotóxica pelo linfócito T CD8+ (Wold & Ison 2013). Por outro 

lado, as células T CD4+ do tipo Th2 induzem a maturação de células B e a troca 

de isotipos de anticorpos (Lopez-Gordo et al. 2014). 

As células T CD4+ específicas para HAdV são mais abundantes e 

reconhecem principalmente epítopos provenientes das regiões conservadas da 

proteína hexon, enquanto as células T CD8+ específicas para o HAdV, são 

encontradas em menor número e apresentam frequente reatividade cruzada com 

os diferentes genótipos de HAdV, além de serem produtoras de IFN-γ e 

apresentar atividade citolítica. De fato, as células T específicas ao HAdV podem 

ainda reconhecer outras proteínas além da hexon, em menor escala, como 

regiões da penton e DNA polimerase. Deste modo, pode-se inferir que a resposta 

específica de células T ao HAdV não é específica à espécie ou ao genótipo (Lion 

2014 ;Wold & Ison 2013; Thu et al. 2018). 

Um estudo realizado com indivíduos imunocompetentes, verificou que 

células T CD4+ de memória ao HAdV apresentam diferentes fenótipos, como 

células Treg produtoras de IL-10, que podem ser induzidas por DCs tolerogênicas, 

promovendo a persistência do HAdV, na presença de imunocomplexos do vírus 

(Thu et al. 2018). Foi observado, em pacientes imunocomprometidos submetidos 

a transplantes, que a viremia disseminada de HAdV se correlaciona inversamente 

ao nível absoluto de linfócitos e células T CD4+, o que sugere que as células T em 

geral são protetoras contra o HAdV. Ainda foi relatado que, em pacientes 

submetidos ao TCPH, o clearance de partículas virais do sangue coincide com 

uma resposta coordenada por células T CD4+ e T CD8+ (Hiwarkar et al. 2018). 

Após a infecção pelo HAdV, a maioria dos indivíduos, desenvolve 

anticorpos neutralizantes (Neutralizing antibodies – NAbs), tanto espécie- 

específicos quanto genótipo-específicos. Tais NAbs podem conferir proteção em 

caso de reinfecção com o mesmo genótipo ou prévia exposição ao HAdV. Os 

NAbs espécie-específicos, em sua maioria, reagem às regiões conservadas da 

proteína hexon, enquanto os genótipo-específicos, principalmente o isotipo IgG, 

vão interagir com as regiões hipervariáveis da hexon e, em menor escala, com o 

domínio do botão da fibra e a base da penton. Embora estudos recentes tenham 

demostrado, em modelo murino, que a penton apresenta uma melhor capacidade 

de induzir resposta protetiva mediada por NAbs, que as proteínas hexon e fibra 
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(Hu et al. 2018). Os mecanismos de neutralização dos NAbs incluem a agregação 

e desestabilização das partículas virais, além do bloqueio da interação das 

mesmas com receptores celulares e internalização mediada por integrinas. Uma 

vez neutralizado, o HAdV é impedido de estabelecer ligação com a célula, os FcR 

presentes nos macrófagos e células NK reconhecem NAbs ligados à antígenos 

virais facilitando assim a fagocitose mediada por opsonização e a ação citolítica, 

respectivamente (Wold & Ison 2013; Lopez-Gordo et al. 2014). 

 
1.8 Transplante de células progenitoras hematopoiéticas e importantes 

fatores associados 

O TCPH é um tratamento com excelente potencial terapêutico e de 

cura, baseado na infusão de células-tronco hematopoiéticas saudáveis, 

provenientes da medula óssea (MO), cordão umbilical ou sangue periférico, em 

pacientes que apresentam hematopoiese disfuncional ou nula. Tais células 

podem ser oriundas do próprio paciente, o que corresponde ao transplante 

autólogo ou de um doador aparentado ou não, correspondente ao alo-TCPH, 

podendo assim desencadear um aumento funcional na MO do receptor do 

transplante, gerando células imunes funcionais e substituindo as disfuncionais, o 

que permite o tratamento de diversas síndromes de imunodeficiência, doenças 

autoimunes, hemoglobinopatias e outras doenças clínicas, como leucemias e 

tumores (Mehta & Rezvani 2016; Khaddour & Mewawalla 2019). 

A fim de garantir o sucesso do TCPH, o grau de compatibilidade entre 

o doador e o receptor é crucial. Parte importante da identidade imunológica de um 

indivíduo é expressa em proteínas de superfície codificadas pelo sistema antígeno 

leucocitário humano (HLA), localizado no cromossomo 6 que contém mais de 200 

genes que formam o complexo principal de histocompatibilidade (MHC). No 

contexto do aloenxerto, as moléculas de HLA mais importantes são as codificadas 

pelo MHC de classe I (MHC-I): HLA – A, HLA – B e HLA – C que são reconhecidas 

primordialmente por células T CD8+. As moléculas codificadas pelo MHC de 

classe II (MHC-II): HLA – DP, HLA – DQ e HLA – DR, reconhecidas 

primordialmente por células T CD4+, podendo também estar associadas à 

aloreatividade. Deste modo, o HLA desempenha papel fundamental, no contexto 

do alo-TCPH, para as reações imunológicas recíprocas. Assim, quanto maior a 

divergência entre os HLAs do doador e receptor, maior é o risco de o paciente 
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desenvolver a doença do enxerto contra o hospedeiro (DECH), ainda que o 

enxerto com células de HLA compatíveis não exclua a possibilidade de possíveis 

complicações (Ogonek et al. 2016; Singh & McGuirk 2016). 

Antes de receber o aloenxerto, o paciente passa por um período de 

condicionamento, onde as células do sistema imunológico sofrem uma depleção, 

quase que total, em razão de altas doses de quimioterapia e/ou irradiação total do 

corpo. Tal condicionamento permite erradicar a doença residual do paciente e 

evita que haja rejeição à infusão de células hematopoiéticas do doador. Durante 

esta fase do processo de transplante, o paciente apresenta-se vulnerável a uma 

série de infecções, resultado da disfunção imune grave da mucosa, humoral e 

celular. Além disso, a timopoiese do receptor do enxerto pode estar diminuída, 

devido à terapia de condicionamento. Tal fator pode retardar a reconstituição da 

resposta imune funcional do paciente, que pode levar até dois anos (Quadro 1), 

impactando a sobrevida destes pacientes (Mehta & Rezvani 2016; Ogonek et al. 

2016; Talekar & Olson 2017; Justiz Vaillant & Bhimji 2019). 

 
Quadro 1. Tempo estimado para a reconstituição de células do sistema 

imune após o TCPH. 

Populações celulares Tempo de reconstituição pós-TCPH 

Neutrófilos ~14 dias para SP, ~21 dias para MO, ~30 dias SCU 

Células natural killer 
(NK) 

30 – 100 dias 

Células T 100 dias 

Células B 1 a 2 anos 

SP: sangue periférico, MO: medula óssea, SCU: Sangue do cordão umbilical. Adaptado de 

Ogonek et al. 2016. 

 

A DECH é uma das principais complicações que podem acometer o 

indivíduo após o aloenxerto e pode apresentar-se tanto de maneira aguda como 

crônica. Os danos da DECH aguda ao receptor do enxerto ocorrem principalmente 

quando as células T competentes, oriundas do aloenxerto, são ativadas e 

reconhecem como estranhos os tecidos e órgãos do receptor, uma vez que o 

sistema imunológico do paciente transplantado não é competente o suficiente 

para desenvolver uma resposta imune eficaz contra células T do enxerto. As 

manifestações clínicas da DECH aguda podem ocorrer até 100 dias após alo- 
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TCPH e são decorrentes da alta liberação de citocinas como Interleucina (IL)-1, 

Fator de necrose tumoral (TNF)-α, Interferon (IFN)- γ e toxicidade celular direta, 

como a ação de células NK e linfócitos T CD8+ (Ogonek et al. 2016; Justiz Vaillant 

& Bhimji 2019). 

Na MO originam -se todas as linhagens hematopoiéticas, incluindo 

células de memória que atuam na imunidade adaptativa. Estudos recentes 

relataram a MO como um alvo de aloreatividade durante a DECH, o que leva a 

depleção de progenitores hematopoiéticos, resultando em uma hematopoese 

completamente defeituosa e interrompida, retardando a reconstituição 

imunológica. Juntamente com a MO, o timo desempenha papel importante na 

maturação de células progenitoras hematopoiéticas, portanto, no 

desenvolvimento de células T. A DECH aguda está relacionada à diminuição 

substancial da produção tímica, o que afeta diretamente a recuperação de células 

T CD4+ e seus diversos repertórios. A DECH aguda também pode causar uma 

distorção dos repertórios de TCR nas células T CD4+ e T CD8+, assim como nas 

células T específicas para o antígeno. A linfopenia e o repertório inadequado de 

T CD4+ e T CD8+, decorrentes em um período mínimo de um ano após o alo- 

TCPH, parecem propiciar a reativação de infecções por vírus latentes (Ogonek et 

al. 2016). O tratamento mediado por imunossupressores durante a DECH aguda 

também contribui substancialmente para a ocorrência de infecções oportunistas 

(Ogonek et al. 2016; Ferrara & Chaudhry 2018). 

As drogas antimicrobianas e antivirais profiláticas são amplamente 

aplicadas no período que antecede o transplante, entretanto, as infecções 

acometem cerca de 80 a 85% dos receptores de aloenxerto e são uma das 

principais causas de mortalidade de pacientes submetidos ao alo-TCPH (Mehta & 

Rezvani 2016). No período pré-enxerto, as infecções bacterianas e fúngicas são 

mais frequentes. Por volta de 30 dias após o alo-TCPH, as infecções bacterianas 

são relativamente comuns, além da reativação de infecções virais latentes. O 

período de 100 dias após o aloenxerto é marcado pela ocorrência de doenças 

causadas por vírus, decorrente da reativação da replicação de vírus que estavam 

em latência/persistência ou da infecção aguda oportunista. Os principais vírus 

envolvidos são os da família Herpesviridae (principalmente o CMV), HAdV, 

parvovírus B19, vírus da hepatite B e C, poliomavírus e outros agentes virais 
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associados à infecções respiratórias (Mehta & Rezvani 2016; González-Vicent et 

al. 2019; Pochon & Voigt 2019; Taneja et al. 2019). 

A deficiência de células T HAdV-especificas, a ocorrência da DECH 

aguda, bem como o uso de drogas imunossupressoras para o seu tratamento, 

aumenta significativamente o risco de infecções por HAdV. Além disso, os HAdVs 

podem se disseminar pelo organismo causando complicações importantes em 

pacientes após o transplante, podendo culminar em um desfecho fatal (Hirsch & 

Pergam 2016; Houghtelin & Bollard 2017; Hiwarkar et al. 2018; Thomas & Weir 

2018; Taneja et al. 2019). 

 
1.9 Métodos diagnósticos para detecção de HAdV 

O diagnóstico da infecção por HAdV pode ser feito pela pesquisa da 

partícula viral por microscopia ou imunomicroscopia eletrônica (principalmente em 

amostras de fezes e do trato respiratório) (Hackenbrack et al. 2017). Pode ainda 

ser realizado por métodos que detectam antígenos virais, como a 

imunofluorescência e o ensaio imunoenzimático (Walls et al. 2003; Zlateva et al. 

2005) e métodos que detectem regiões parciais do genoma viral, como os ensaios 

de Reação em cadeia pela polimerase (PCR) e PCR em tempo real (Fujimoto et 

al. 2010; Öhrmalm et al. 2011; Esposito et al. 2016; Lee et al. 2017a; Nakamura 

et al. 2018; Wong et al. 2018; Tsoumakas et al. 2019). 

Diversos tipos de espécimes clínicos podem ser utilizados para o 

diagnóstico, como sangue periférico, fezes, urina, swabs e aspirados 

nasofaringes. Os métodos moleculares, principalmente técnicas como a PCR, 

resultaram na otimização do diagnóstico da infecção por HAdV superando os 

métodos convencionais, devido à sua alta especificidade e sensibilidade. Sendo 

assim, os ensaios de PCR tornaram-se padrão ouro na detecção e monitoramento 

de HAdV (Matthes-Martin et al. 2012; Lion 2014). 

Os ensaios de PCR apresentam como principal alvo as regiões 

conservadas da proteína hexon, o que garante uma sensibilidade maior ao teste, 

entretanto, para a diferenciação entre os diferentes genótipos, os iniciadores da 

PCR podem ser desenhados para amplificar regiões hipervariáveis da hexon. 

Deste modo, tanto o PCR convencional, quanto a técnica de Nested-PCR e PCR 

em tempo real (qPCR) podem ser aplicadas na detecção do HAdV, seguidos ou 
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não da caracterização genômica por sequenciamento e análise filogenética 

(Huang et al. 2016; Wong et al. 2018; Zhao et al. 2018). 

Diferente da PCR convencional, a técnica de Nested-PCR aplicada à 

detecção de HAdV, utiliza pares de iniciadores que apresentam como alvo 

sequências mais internas do genoma viral, que são heterogêneas a ponto de 

permitir a diferenciação de genótipos, mas ainda flanqueiam uma região 

conservada. A técnica de qPCR permite a determinação da carga viral de uma 

amostra, a partir de uma curva padrão. Deste modo, é uma metodologia sensível 

e rápida, apesar de apresentar um custo elevado e necessidade de equipamento 

especializado (Fujimoto et al. 2010; Öhrmalm et al. 2011; Huang et al. 2016; 

Nakamura et al. 2018; Wong et al. 2018; Zhao et al. 2018). 

O sequenciamento genômico também pode ser aplicado para a 

caracterização molecular do HAdV, sendo ainda complementado por análises 

filogenéticas. Por meio da determinação do genoma viral completo ou de 

sequências nucleotídicas de regiões específicas é possível realizar uma análise 

comparativa das amostras em questão com outros isolados de diferentes estudos 

(Ogorzaly et al. 2015; Risso-Ballester et al. 2016; Lamson BS et al. 2018; Gong et 

al. 2019). 

Mesmo com a disponibilidade de diversas técnicas para a detecção de 

HAdV, a eficácia da técnica empregada varia de acordo com o tipo de amostra 

analisada. Isso se deve à capacidade do HAdV em se replicar em diferentes 

tecidos, além do tempo de início da infecção, mesmo que a excreção do vírus 

aconteça de maneira prolongada em secreções respiratórias e nas fezes, a 

sensibilidade da detecção é influenciada pela técnica empregada. De tal forma 

que para o monitoramento de indivíduos transplantados infectados por HAdV, as 

amostras de soro e fezes tem sido as amostras de escolha (Wold & Ison 2013; 

Lion 2014; Kosulin et al. 2018). 

 
1.10 A bioinformática na predição de epítopos virais 

A imunoinformática é um campo de estudo em crescente ascensão que 

utiliza ferramentas bioinformáticas para o mapeamento de potenciais alvos 

antigênicos e a interação destes com a resposta imune do hospedeiro, otimizando 

o tempo e custo em análises laboratoriais. Por meio de diversos algoritmos 

disponíveis, tornou-se possível predizer potenciais epítopos de células B e T. 



23  

Além disso, tais algoritmos permitem, por exemplo, avaliar a ligação de epítopos 

de células T com as moléculas de MHC de classes I e II, os padrões de clivagem 

pelo poteassoma e o transporte de tais antígenos (El-Manzalawy & Honavar 2010; 

Ashfaq & Ahmed 2016; Srivastava et al. 2016; Tischer et al. 2016; Vujadinovic & 

Vellinga 2018). 

Dentre os programas disponíveis para a predição de epítopos de 

células T CD8+ destacam-se o ComPred, o ProPred-I e o NetMHCpan 4.0. Tais 

ferramentas são bem estabelecidas e amplamente utilizadas em diversos estudos 

no campo da vacinologia reversa e em análises de imunogenicidade. Esses 

programas tornam possível a predição dos principais epítopos imunogênicos e 

promíscuos para diversos HLAs de classe I, a partir de uma sequência de aa de 

interesse submetida, sendo que cada um apresenta uma metodologia diferente 

para a predição de epítopos (Bhasin & Raghava 2004; Lata et al. 2007; Hoof et al. 

2009; Liao & Arthur 2011; Ashfaq & Ahmed 2016; Jurtz et al. 2017; Zhao & Sher 

2018; Boehm et al. 2019). 

Para a predição de epítopos de células T CD4+ os programas EpiTOP, 

EpiDOCK e NetMHCpan 3.2 utilizam diferentes metodologias para a predição de 

potenciais ligantes para vários HLAs de classe II, também partindo da submissão 

de uma sequência de aa alvo. Na predição de epítopos de células B, os programas 

ABCpred, BCpred e Bepipred estão entre os mais utilizados e estabelecidos e, 

seguindo o mesmo princípio das ferramentas anteriormente descritas, realizam 

suas análises tendo como base uma sequência alvo depositada retornando 

potenciais epítopos desencadeadores de resposta humoral (Bhasin & Raghava 

2004; Lata et al. 2007; Usmani et al. 2018; Boehm et al. 2019). 

O uso da imunoinformática aplicado à predição de epítopos virais vem 

sendo altamente difundindo e por meio destas metodologias diversos estudos são 

realizados, principalmente na construção de formulações vacinais (Ashfaq & 

Ahmed 2016; Dar et al. 2016; Srivastava et al. 2016). Com a utilização dessas 

ferramentas torna-se possível, além do desenvolvimento de vacinas para diversos 

patógenos, o estudo de alvos imunogênicos do HAdV, por meio da caracterização 

de importantes regiões das principais proteínas estruturais que podem 

desencadear respostas celulares e humorais. Um estudo realizado por Hossain et 

al. (2018) revelou diversos epítopos de HAdV pertencentes às proteínas hexon, 

penton e fibra, que constituem possíveis alvos tanto vacinais quanto no 
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desenvolvimento de drogas anti-HAdV, ressaltando a imunogenicidade e 

conservação da proteína hexon. Análises in silico por meio de plataformas de 

predição também foram utilizadas para caracterizar a proteína penton como 

segunda imunodominante na resposta anti-HAdV (Patwary et al. 2016; Tischer et 

al. 2016; Hu et al. 2018). 

 
1.11 Modelagem estrutural e Docking Molecular 

Dentro do campo da imunoinformática, a modelagem estrutural é 

uma metodologia amplamente empregada para predição in silico de modelos que 

representam a conformação terciária de proteínas, na ausência de estruturas 

determinadas experimentalmente. A modelagem estrutural pode ser realizada por 

técnicas de homologia como a modelagem comparativa ou técnicas de 

modelagem livre, como a ab initio (Hatherley et al. 2016; Webb & Sali 2017; 

Muhammed & Aki-Yalcin 2019). 

A modelagem comparativa tem por base a similaridade de uma 

sequência consultada e uma sequência previamente depositada em banco de 

dados, modelada por técnicas experimentais in vitro, partindo do pressuposto de 

que sequências similares apresentam estruturas similares (Hatherley et al. 2016; 

Muhammed & Aki-Yalcin 2019). Já a modelagem ab initio, metodologia abordada 

pelo programa Modeller, não requer uma proteína similar como modelo e utiliza 

métodos físicos para predizer comportamentos estruturais de proteínas, já 

conhecidos. Por meio da modelagem estrutural diversos estudos podem ser 

realizados acerca da diferença entre mutantes e da busca por possíveis ligantes 

que possam interagir com determinado sitio de ligação de uma proteína (Hatherley 

et al. 2016; Webb & Sali 2017; Muhammed & Aki-Yalcin 2019). 

O programa Swiss-model prediz modelos estruturais por meio da 

modelagem comparativa. A partir da submissão de uma sequência de aa, esta 

ferramenta calcula automaticamente um modelo, além de realizar tarefas como a 

atribuição de dobra a uma proteína, alinhamento de sequências ou estruturas e 

modelagem pelo método ab initio, de loops presentes em uma determinada 

proteína (Waterhouse et al. 2018). 

A partir de um modelo estrutural de determinada proteína ou 

peptídeo de interesse é possível realizar análises como o docking molecular, 

definido como uma metodologia in silico que avalia a interação de duas proteínas 
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por meio do cálculo de energia de ligação entre as mesmas, possibilitando a 

identificação de sítios ativos e até mesmo a predição da conformação adotada por 

uma molécula durante a interação com outra. Esta metodologia é amplamente 

aplicada no design de drogas e na predição de sítios alostéricos de proteínas e, 

recentemente, vem sendo aplicada no campo da imunoinformática a fim de avaliar 

a ligação de complexos peptídeos-MHC e, por conseguinte, possibilitar o estudo 

de possíveis alvos imunogênicos frente a atuação do sistema imune (Liao & Arthur 

2011; Mahdavi & Moreau 2016; Roy et al. 2017; Makhouri & Ghasemi 2018; Salam 

et al. 2019). 

O Dinc 2.0 é uma plataforma desenvolvida recentemente que permite 

o docking molecular entre HLAs de classe I e II e epítopos possivelmente 

imunogênicos. Tal plataforma fornece dados completos e confiáveis a cerca de 

um determinado epítopo e a sua ligação com o MHC. Por meio do Dinc 2.0 é 

possível realizar a pesquisa de potenciais alvos imunogênicos para o 

desenvolvimento de vacinas e estudos que avaliem a imunogenicidade de 

determinada proteína (Antunes et al. 2017). 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

As infecções por adenovírus humano (HadV) são frequentemente 

relatadas em indivíduos submetidos ao transplante alogênico de células 

progenitoras hematopoiéticas (alo-TCPH) e estão associadas a elevados índices 

de morbimortalidade nesta população (Lion 2014; Arnold & MacMahon 2017b; Lee 

et al. 2017a; Hiwarkar et al. 2018). Em estudo anterior realizado no Laboratório 

de Virologia e Cultivo Celular IPTSP – UFG foi observada elevada incidência de 

HAdV (57%) em uma população de pacientes adultos submetidos ao alo-TCPH 

(Santos et al. 2016). 

Sabe-se que as regiões conservadas (CRs) da proteína hexon de 

HAdV são um dos principais alvos da resposta mediada por células T e B. Por 

meio de análises imunoinformáticas como a predição de epítopos e o docking 

molecular é possível realizar o mapeamento de regiões potencialmente 

imunogênicas da partícula viral. Tais regiões podem ser alvo de estudos para 

melhor compreender a resposta imune do hospedeiro frente a infecção por HAdV 

e aspectos da patogênese viral, em associação a determinadas características 

genéticas dos hospedeiros, como o sistema HLA. 

A depleção do sistema imunológico, principalmente de células T HAdV- 

específicas, durante o período de reconstituição imune nos pacientes submetidos 

ao alo-TCPH é o principal fator debilitante desta população, tornando-a 

susceptível a infecções oportunistas como as infecções por HAdV (Keib et al. 

2019). A depleção do sistema imune, principalmente durante o período de 

reconstituição, é uma das principais causas de morbimortalidade associada ao 

HAdV. 

Estudos que avaliem regiões alvo da resposta imune presentes nas 

CRs da proteína hexon ainda são escassos. Ao nosso conhecimento, não existem 

ainda na literatura estudos que tenham realizado a predição epítopos 

potencialmente imunogênicos presentes na proteína hexon, considerando todos 

os genótipos descritos de HAdV. 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo Geral 

Realizar o mapeamento de epítopos potencialmente imunogênicos presentes 

nas regiões conservadas da proteína hexon de HAdV e avaliar a infecção por 

HAdV em pacientes submetidos ao alo-TCPH. 

 
3.2 Objetivos Específicos 

➢ Realizar a predição de epítopos de MHC-I, II e B potencialmente 

imunogênicos e conservados, provenientes das regiões conservadas 

da proteína hexon de HAdV; 

 
➢ Obter modelos estruturais dos epítopos selecionados, de MHC-I e II, 

para a realização do docking molecular de tais epítopos com os alelos 

de HLA dos pacientes submetidos ao alo-TCPH; 

 
➢ Desenhar peptídeos imunogênicos contendo regiões com sobreposição 

de epítopos de célula T e B, com base nas análises de predição e 

docking molecular, a fim de avaliar a resposta imune frente à infecção 

por HAdV, em estudos futuros; 

 
➢ Realizar o monitoramento da carga viral de HAdV dos pacientes 

participantes do estudo, por qPCR, a fim de se determinar a melhor 

coorte a ser utilizada em estudos futuros sobre a resposta imune aos 

HAdV. 

➢ Realizar o sequenciamento genômico das amostras dos pacientes 

participantes do estudo que apresentearem positividade  para HadV.
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 População de estudo 

O presente estudo faz parte de um estudo maior, intitulado 

“MONITORAMENTO E CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE VÍRUS 

GASTROENTÉRICOS E HERPESVÍRUS E AVALIAÇÃO DA resposta IMUNE EM 

AMOSTRAS OBTIDAS DE PACIENTES SUBMETIDOS A TRANSPLANTE DE 

CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOIÉTICAS”. Trata-se de um estudo 

observacional longitudinal retrospectivo para a avaliação da infecção por HAdV, 

durante o período de reconstituição do sistema imune, em pacientes que foram 

submetidos ao alo-TCPH de outubro de 2012 a outubro de 2015, no Hospital 

Araújo Jorge (Associação de Combate ao Câncer). 

O delineamento do estudo maior compreendia a coleta de uma amostra 

de sangue pré-transplante, de todos os pacientes, e após o transplante, uma 

coleta semanal durante três meses, e após este período a cada 15 dias até 

completar seis meses após o transplante. Após esse período, foi realizada uma 

coleta de sangue mensal de cada paciente até um ano após o transplante. As 

amostras foram coletadas por enfermeiras especialistas em enfermagem 

oncológica. Foram incluídos no presente estudo, somente os pacientes dos quais 

foi possível obter sangue total para a separação de células mononucleares do 

sangue periférico (Peripheral Blood Mononuclear Cells - PBMCs), antes do 

transplante e durante o período de reconstituição do sistema imune, perfazendo 

um total de nove pacientes. Para avaliar a infecção por HAdV foi utilizada como 

amostra clínica o soro. O número de amostras de soro por paciente variou de 3 a 

9, mediana 7. As células obtidas de pacientes que foram positivos para HAdV 

durante o período de monitoramento serão estimuladas, em estudos futuros, com 

antígeno da proteína hexon de HAdV que ser sintetizado após predições por 

técnicas de imunoinformática aqui descritas. 

As características gerais da população bem como os dados clínicos 

foram obtidos dos prontuários médicos, bem como as informações sobre os HLAs 

dos pacientes. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFG 

(CAAE: 67782917.3.0000.5083) e do Hospital Araújo Jorge, CAAE: 

04048712.0.0000.0031 (Anexos I e II). Para a obtenção de informações sobre os 

sinais, sintomas, tipo de tratamento durante o condicionamento e HLA dos 
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pacientes durante o período da pesquisa foi realizada a revisão de prontuários 

dos pacientes. 

 
4.2 Análises Imunoinformáticas 

Para o mapeamento de epítopos presentes na proteína hexon de 

HAdV, foram feitas análises in silico afim de predizer epítopos lineares 

potencialmente imunogênicos presentes nas regiões conservadas (CRs) desta 

proteína. Utilizando a proteína hexon do genótipo 88 de HAdV como referência, 

sendo consideradas as CRs 1, 2, 3 e 4, como representado na figura 5. 

 

 
 

Figura 5. Representação esquemática da posição das CRs na proteína hexon. As 

regiões conservadas da proteína hexon foram representadas, de maneira similar à 

representação apresentada por Ebner et al. (2005), na sequência protótipo do HAdV-88. A 

CR1 correspondendo os aa 1-141, CR2 situada do aa 215-242, CR3 correspondendo os aa 

313-413 e CR4 dos aa 458-919. 

 
4.2.1 Alinhamento das sequências de aminoácidos da proteína hexon de 

HAdV 

Para obter as identidades mínimas de conservação para cada CR, 

foram selecionadas sequências protótipos da proteína hexon, de 101 genótipos 

de HAdV disponíveis no GenBank (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Tais 

sequências foram alinhadas e analisadas por meio da plataforma Clustal Omega 

no servidor EMBL-EBI (https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/) (Larkin et al. 

2007; Goujon et al. 2010). Para avaliação da variação de aa global de todas as 

quatro CRs, o servidor Protein Variability (http://imed.med.ucm.es/PVS/) foi 

utilizado, por meio do método de variabilidade Wu-Kabat. 

 
4.2.2 Predição in silico de epítopos de MHC de classe I provenientes das 

CRs da hexon 

Para as análises de predição de epítopos de MHC-I, foram 

selecionadas sequências de CRs de um genótipo de cada espécie de HAdV (A- 

G). Deste modo, tal conjunto de sequências foi submetido em todas as 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)
http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/)
http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/)
http://imed.med.ucm.es/PVS/)
http://imed.med.ucm.es/PVS/)
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ferramentas de predição de classe I. A primeira etapa da análise foi realizada 

utilizando a ferramenta ComPred no servidor nHLAPred 

(http://crdd.osdd.net/raghava/nhlapred/comp.html). Para esta etapa, o ponto de 

corte definido em 0,5, considerando um limiar de 5%. Os filtros para 

imunoproteassoma e proteassoma foram selecionados com um rigor de 5%. Para 

esta ferramenta, a promiscuidade de 67 alelos de MHC de classe I foi testada para 

as sequências submetidas. 

A segunda análise foi realizada por meio do servidor ProPred-I 

(http://crdd.osdd.net/raghava/propred1/) aplicando 5% de limiar e selecionando os 

filtros de imunoproteassoma e proteassoma com um rigor de 5% em ambos. A 

terceira predição pra MHC-I foi realizada utilizando o servidor NetMHCpan 4.0 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/NetMHCpan/), sendo analisada a promiscuidade, 

das sequências submetidas, para 12 superfamílias de MHC-I, considerando um 

limiar de 2% para ligantes. Ao final das três análises os epítopos que 

apresentaram a maior promiscuidade de ligação ao HLA, de cada programa, 

foram selecionados. 

 
4.2.3 Predição in silico de epítopos de MHC-II provenientes das CRs da 

hexon 

As análises de predição de epítopos de MHC-II foram realizadas, 

considerando o mesmo conjunto de sequências de CRs submetido nas análises 

para MCH de classe I. Para a primeira análise, utilizou-se o servidor EpiTOP 3.0 

(http://www.pharmfac.net/EpiTOP), que realiza a predição para 24 alelos de MHC- 

II, sendo considerado para este um limiar de 6,3 pIC50. A segunda predição para 

MHC-II foi realizada por meio do servidor EpiDOCK (http://epidock.ddg- 

pharmfac.net/), que apresenta um conjunto de 23 alelos. Para a terceira análise 

de predição de MHC-II, utilizando o servidor NetMHCpan 3.2 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/NetMHCIIpan/), aplicou-se um limiar de 2% e a 

predição foi realizada para 20 alelos mais frequentes na população mundial. No 

final das análises realizadas pelos três servidores, os epítopos que apresentaram 

maior promiscuidade de ligação a HLAs, para cada programa, foram 

selecionados. 

http://crdd.osdd.net/raghava/nhlapred/comp.html)
http://crdd.osdd.net/raghava/nhlapred/comp.html)
http://crdd.osdd.net/raghava/propred1/)
http://crdd.osdd.net/raghava/propred1/)
http://www.cbs.dtu.dk/services/NetMHCpan/)
http://www.cbs.dtu.dk/services/NetMHCpan/)
http://www.cbs.dtu.dk/services/NetMHCpan/)
http://www.pharmfac.net/EpiTOP)
http://www.pharmfac.net/EpiTOP)
http://epidock.ddg-/
http://epidock.ddg-/
http://www.cbs.dtu.dk/services/NetMHCIIpan/)
http://www.cbs.dtu.dk/services/NetMHCIIpan/)
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4.2.4 Predição in silico de epítopos de células B provenientes das CRs da 

hexon 

Para a predição de epítopos de células B também foram utilizadas três 

ferramentas de análises, sendo submetido o mesmo conjunto de sequências 

utilizado nas análises anteriores. A primeira análise foi realizada com o servidor 

ABCpred (http://crdd.osdd.net/raghava/abcpred/), sob um limiar de 0,51, com um 

comprimento de janela de 20aa para os epítopos com a opção de filtro de 

sobreposição selecionada. O BCpreds (http://ailab.ist.psu.edu/bcpred/) foi 

utilizado com o comprimento de epítopos de 20 aa e uma especificidade de 75%. 

A última análise de predição de células B foi realizada por meio do servidor 

BepiPred 2.0 (http://www.cbs.dtu.dk/services/BepiPred/), que é um preditor de 

epítopo sequencial de células B, utilizando as configurações padrão sendo que, 

apenas sequências com mais de nove aa foram selecionadas para análise. 

 
4.2.5 Análise de conservação dos epítopos preditos e detecção de 

sequências sobrepostas 

A partir dos epítopos preditos para MHC I, II e células B, análises foram 

realizadas quanto a sua conservação, utilizando a ferramenta IEDB-Epitope. Para 

tal, as sequências proteicas da hexon dos 101 genótipos de HAdV disponíveis no 

GenBank (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) foram usadas como dados de base. 

Foram selecionados apenas aqueles epítopos conservados em, no mínimo, 95 

dos 101 genótipos participantes da análise. 

Os epítopos conservados selecionados tiveram suas sequências 

alinhadas, por meio da plataforma Clustal Omega no servidor EMBL – EBI 

(https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/), com a sequência completa da 

proteína hexon do HAdV-88 (número de acesso no GenBank: AXF48379.1) para 

definir a disposição desses epítopos ao longo da hexon e possíveis sobreposições 

entre estas sequências. 

 
4.2.6 Predição de sequências indutoras de IFN-γ 

Após o alinhamento dos epítopos conservados e a obtenção de regiões 

da proteína hexon contendo sequências sobrepostas de tais epítopos, realizou-se 

a predição do potencial de indução de IFN-γ por meio do servidor IFN Epitope 

(http://crdd.osdd.net/raghava/ifnepitope/), tendo como alvo da análise os epítopos 

http://crdd.osdd.net/raghava/abcpred/)
http://crdd.osdd.net/raghava/abcpred/)
http://ailab.ist.psu.edu/bcpred/)
http://ailab.ist.psu.edu/bcpred/)
http://www.cbs.dtu.dk/services/BepiPred/)
http://www.cbs.dtu.dk/services/BepiPred/)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)
http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/)
http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/)
http://crdd.osdd.net/raghava/ifnepitope/)
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preditos para MHC-I, II e células B, selecionados pelas análises anteriores. Para 

a submissão das sequências no IFN Epitope, a opção “Motif and SVM hybrid 

approach” foi selecionada e o modelo escolhido para a predição foi “IFN-gamma 

versus Non-IFN-gamma”. 

 
4.2.7 Construção e preparo de estruturas constituintes do docking 

molecular 

A fim de determinar um peptídeo de HAdV a serem utilizado, em 

estudos futuros, no estímulo de PBMCs dos pacientes participantes do presente 

estudo, o docking molecular foi realizado entre os epítopos de MHC de classe I 

presentes nas regiões de sobreposição, e os HLAs de classe I dos pacientes, 

obtidos em prontuário. Para a obtenção de modelos estruturais dos epítopos de 

MHC-I selecionados, presentes nas regiões de sobreposição, o programa 

Modeller foi utilizado. Por meio da submissão da sequência de aa de cada epítopo, 

a ferramenta escolhida, retornou modelos estruturais pela metodologia de 

predição ab initio. 

Com base nos alelos de MHC de classe I dos pacientes que receberam 

o aloenxerto, as estruturas disponíveis no Protein Data Bank (PDB) 

(https://www.rcsb.org/pdb/home/sitemap.do) foram obtidas e processadas, por 

meio da retirada de possíveis ligantes e correções estruturais. Os alelos sem 

estruturas disponíveis no PDB foram modelados pela plataforma Swiss-model. 

 
4.2.8 Docking molecular dos modelos preditos com HLAs de classe I da 

população de estudo 

Uma vez obtidos os modelos estruturais dos epítopos de MHC-I e dos 

alelos de HLA da população de estudo, o docking molecular foi realizado pela 

plataforma Dinc 2.0 (Antunes et al. 2017). Tal plataforma retornou como resultado 

a energia de ligação entre os alelos de HLA e os epítopos selecionados, por meio 

da submissão dos modelos estruturais de ambos os componentes para análise 

pela ferramenta. 

http://www.rcsb.org/pdb/home/sitemap.do)
http://www.rcsb.org/pdb/home/sitemap.do)
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4.3 Avaliação da infecção por HAdV em pacientes submetidos ao alo- 

TCPH 

4.3.1 Detecção de HAdV por qPCR 

Para a obtenção da curva padrão a ser utilizada no ensaio de qPCR 

TaqMan foi realizada a clonagem de um inserto proveniente da CR1 da proteína 

hexon, em plasmídeo p-GEM T easy utilizando o Kit PROMEGA pGEM – T Easy 

Vector System I. Uma vez clonado, o plasmídeo foi submetido a digestão 

utilizando a enzima de restrição EcoRI (Invitrogen – Foster City, CA, USA) e o 

volume final de reação foi de 10 μL, contendo, 1 μL do DNA plasmidial extraído, 

1 μL da enzima de restrição, 1 μL do Tampão 10X da enzima e 7 μL de água 

estéril. O sistema de digestão foi então incubado por 2 horas a 37ºC e 

posteriormente por 20 min a 65 ºC, sendo posteriormente armazenado a -20ºC. 

Após a digestão, o material foi submetido a corrida eletroforética em gel de 

agarose a 1,5% com brometo de etídeo (0,1%) (Figura 6). 

 

Figura 6. Foto do gel de agarose a 1,5% dos produtos da digestão de 

plasmídeo p-GEM T easy, com enzima EcoRI, para confirmação da 

existência de plasmídeo recombinante contendo inserto (300pb) da 

CR1 da hexon de HAdV. Linhas 1-7 e 8-14: a segunda banda corresponde 

ao inserto de 300 pb, ladder - marcador de peso molecular (100 pb; Jena 

Bioscience). 

 
O DNA plasmidial foi então quantificado utilizando o aparelho NanoDrop 

2000 (Thermo Fisher Scientific). Foi então calculada a equivalência de 

concentração em gramas para número estimado de moléculas de DNA, com 

tamanho esperado do inserto de 300 pb, utilizando-se a seguinte fórmula: 

 
[((Xg / μL DNA) / (tamanho do plasmídeo com inserto x 660))] x 6.022x1023 = 

Y moléculas/μl] 

1 2 3 4 5 6 7 ladder 8 9 10 11 12 13 14 

300 pb 
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Após o cálculo, foram feitas diluições seriadas (1010 a 100) que 

posteriormente foram analisadas no aparelho de PCR em tempo real Rotor-Gene 

Q, modelo 5-Plex HRM (QIAGEN, Hilden, Alemanha). 

A validação da curva foi obtida por meio do coeficiente de correlação (R > 

0,99) e o limite de detecção foi estabelecido como threshold cycle (Ct) < 40. Os 

pontos escolhidos para a determinação da curva padrão foram: 3,3x106, 3,3x104, 

3,3x103, 3,3x102, 3,3x101 (Figura 7). Depois, 10 µL de cada diluição foram 

aliquotados em microtubos de 200 µL e congelados a -80ºC, sendo armazenados 

até o momento de seu uso. 

 

Figura 7. Padronização da curva padrão para Taqman qPCR HAdV. Os círculos em azul 

representam as diferentes diluições do plasmídeo contendo o inserto de HAdV. Em vermelho está 

a amostra controle, positiva para HAdV. 

 

4.3.2 Ensaio de qPCR TaqMan para avaliação da infecção por HAdV 

Com o objetivo de avaliar a infecção por HAdV e quantificar a carga 

viral, nas amostras de soro dos pacientes submetidos ao alo-TCPH participantes 

deste estudo, realizou-se a qPCR conforme protocolo descrito por Santos et al. 

(2016), com o kit (TaqMan® Universal Master Mix II with UNG, Applied 

Biosystems). Os iniciadores utilizados foram: 

HAdV F (5´-CWTACATGCACATCKCSGG -3´) 

HAdV R (5´-CRCGGGCRAAYTGCACCAG -3´) 

Tais iniciadores flanqueiam uma região de 72(pb), localizada na CR4 

da proteína hexon. Para a detecção de possíveis inibições foi utilizado, como 

controle interno, o kit (TaqMan Exogenous Internal Positive Control Reagent, 

Applied Biosystems). Os resultados foram expressos em cópias genômicas por 

mililitro (cópias/mL). A validação da curva foi obtida pelo coeficiente de correlação 

(R > 0.99), slope= - 2,57 e o limite de detecção considerado foi ≤ 40 ciclos. 
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4.4 Sequenciamento Sanger das amostras positivas para HAdV em qPCR 

Para o sequenciamento pelo método de Sanger foram selecionadas, 

de cada paciente, as duas amostras que obtiveram as maiores cargas virais, 

segundo o ensaio de qPCR. De modo breve, as amostras positivas foram 

submetidas à PCR convencional, seguindo o protocolo previamente descrito 

(Santos et al. 2016). Os produtos da PCR foram purificados segundo Sambrook 

et al. (2012) e então submetidos ao sequenciamento genômico utilizando-se as 

mesmas condições e pares de iniciadores da PCR convencional, em 

sequenciador automático (DNA ABI PRISM 3130, Applied Biosystems), e o 

sistema de reação de sequenciamento Big Dye Terminator Cycle Sequencing 

(Applied Biosystems, Foster City, CA). 

 
4.5 Análises das sequências obtidas em sequenciamento genômico 

As sequências obtidas no sequenciamento foram alinhadas e cortadas 

por meio do programa Bioedit para obtenção de sequencias consenso, com valor 

mínimo de qualidade PHRED igual a 20. Foi realizado o alinhamento das 

sequências consenso de cada amostra com a utilização do programa Clustal X, 

juntamente com sequências protótipos de cada genótipo de HAdV disponíveis no 

GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). 

A árvore filogenética foi construída utilizando-se o programa MEGA 

(Molecular Evolutionary Genetics Analysis) versão 7.0. As análises foram 

realizadas pelo método Neighbor-Joining, modelo de substituição de nucleotídeos 

Maximum Composite Likelihood, sendo consideradas 1500 replicatas e valores 

boostraps acima de 70%. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)
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5 RESULTADOS 
 

5.1 Predição de epítopos de células T e B nas regiões conservadas da 

proteína hexon 

Inicialmente, a partir do alinhamento das sequências de aa de 101 

genótipos de HadV, foi possível realizar a avaliação da variação global de aa 

entre as CRs, estes dados foram apresentados na Tabela 1. A conservação de 

cada CR foi representada na Figura 8 A região CR2 foi excluída das análises 

devido ao seu curto comprimento e baixa identidade entre as diferentes espécies 

de HadV. 

 

Tabela 1. Análise de identidade mínima entre as CRs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Gráfico de variabilidade de aminoácidos. As sequências de CRs aa dos 101 genótipos 

foram analisadas pelo método Wu-Kabat no Protein Variation Server (http://imed.med.ucm.es/PVS/). 

A variação de aminoácidos ao longo das sequências foi plotada e os CRs são indicados na figura. 

 

 

 

 

 

 

Espécies 
de HAdV 

CR 1 CR 2 CR 3 CR 4 Número de 
genótipos/sequências 

consideradas nas 
análises de cada 

espécie 

A 99,24% 75% 95,05% 97,37% 5  

B 96,95% 78,57% 96,04% 95,14% 16 

C 100% 85,71% 99,01% 98,58% 5 

D 95,42% 75% 98,02% 97,37% 71 

E 100% 100% 100% 100% 1 

F 98,47% 85,71% 100% 98,38% 2 

G 100% 100% 100% 100% 1 

Global 
(A-G) 

87,79% 57,14% 90,10% 86,21% 101 
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A partir da análise de predição de epítopos de MHC – I, II e células B 

foram obtidos dados referentes a uma série epítopos promíscuos e 

potencialmente imunogênicos, dos quais foram selecionados aqueles que 

apresentavam maior conservação, segundo a análise realizada pelo IEDB- 

Epitope. Deste modo, foram selecionados para prosseguir nas análises do 

presente estudo, apenas aqueles epítopos que eram conservados para no mínimo 

95 dos 101 genótipos descritos de HAdV. 

Os epítopos melhores avaliados, segundo os resultados retornados 

pelas predições de epítopos, indução de IFN-γ e conservação foram agrupados e 

apresentados na Tabela 2. Durante a busca por epítopos potencialmente 

imunogênicos e conservados, a região CR2 foi excluída das análises devido ao 

seu curto comprimento e baixa identidade entre as diferentes espécies de HAdV, 

obtida pelo alinhamento do Clustal Omega. 

A região CR1 apresentou epítopos altamente conservados e 

promíscuos como o epítopo YSGTAYNSL que foi predito tanto pelo programa 

ComPred, no qual ele foi promíscuo para sete dos 67 HLAs (7/67) analisados, 

quanto pelo programa ProPred-I, que retornou uma promiscuidade para (17/47) 

HLAs analisados nesta ferramenta (Tabela 2). A análise pelo programa IEDB- 

Epitope revelou que este epítopo é conservado para 95 dos 101 genótipos de 

HAdV incluídos nas análises deste estudo. A análise realizada pelo IFN Epitope 

teve como resultado que este epítopo não é indutor de IFN- γ. 

O epítopo WAAFRGWSF foi predito como promíscuo para MHC-I e II. 

Deste modo, o programa NetMHCpan constatou, tal epítopo, apresentando uma 

promiscuidade para quatro dos 12 HLAs de classe I mais frequentes na população 

mundial. O mesmo epítopo foi predito pelos os programas EpiDOCk e 

NetMHCpan3.2 como sendo promiscuo para 14/23 HLAs e 17/20 HLAs de classe 

II considerados, respectivamente (Tabela 2). Os dados retornados pela análise 

de conservação, realizada pelo IEDB Epitope, revelaram uma conservação para 

95 dos 101 genótipos analisados. Este epítopo se encontra em regiões de 

sobreposição com outros epítopos de células T e B, sendo disposto na CR4 da 

proteína hexon de HAdV. 
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O alinhamento de todos os epítopos, pelo Clustal Omega, revelou que, 

alguns dos melhores avaliados quanto à promiscuidade e conservação tinham 

sequências sobrepostas (Figura 9). Deste modo, para o restante das análises 

serão consideradas apenas as regiões que apresentam sobreposição das três 

categorias de epítopos simultaneamente (MHC-I, II e células B) (Tabela 2), fim de 

construir peptídeos para o estímulo de PBMCs de pacientes submetidos ao alo- 

TCPH em estudos futuros. 

Figura 9. Representação esquemática das regiões com sobreposição de epítopos. Em 

vermelho estão selecionados os epítopos de MHC-II, em preto os epítopos de MHC-I e em 

verde, os epítopos de células B. 
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Tabela 2. Resultado da predição de epítopos de células T e B: análise da promiscuidade, conservação e potencial de 
indução de IFN-γ. 

 
CR Epítopos Ferramenta utilizada na predição 

e avaliação de promiscuidade 
Conservação 

Nº de genótipos/Total de 
genótipos analisados 

Potencial de 
indução de IFN-γ 

Classe 
I 

CR1 YSGTAYNSL ComPred (7/67); ProPred (17/47) 95/101 - 
 ASEYLSPGL ComPred (7/67) 101/101 - 

  YLSPGLVQF NetMHCpan (4/12) 101/101 - 
 CR3 VLAGQASQL ComPred (9/67) 101/101 + 
  RNTELSYQL ProPred (14/47) 101/101 - 

 CR4 WAAFRGWSF NetMHCpan (6/12) 95/101 + 

Classe 
II 

CR1 YLSPGLVQF EpiDOCK (16/23); EpiTOP (21/24); 
NetMHCpan3.2 (4/20) 

101/101 - 

  VLDRGPSFK EpiTOP (23/24) 95/101 - 
  YMHIAGQDA NetMHCpan3.2 (5/20) 95/101 + 
 CR3 VLAGQASQL EpiTOP (17/24) 101/101 + 
 CR4 IPSRNWAAF EpiTOP (21/24) 101/101 - 

  WAAFRGWSF EpiDOCK (14/23); NetMHCpan3.2 
(17/20) 

95/101 + 

Célula 
B 

CR1 GQDASEYLSPGLVQFARATD ABCpred 95/101 + 
 GVLDRGPSFKPYSGTAYNSL ABCpred 95/101 + 

  VLDRGPSFKPYSGTAYNSLA ABCpred 95/101 + 
 CR3 NMGVLAGQASQLNAVVDLQD ABCpred 101/101 + 
  QASQLNAVVDLQDRNTELSY BcPREDS 101/101 + 
 CR4 AFRGWSFTRLKTKETPSLGS ABCpred 95/101 + 
  RGWSFTRLKTKETPSLGSGF ABCpred 95/101 + 
  FTRLKTKETPSLGSGFDPYF BcPREDS; Bepipred 95/101 + 
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Entre os melhores classificados, o epítopo YLSPGLVQF, localizado na 

CR1 da proteína hexon e conservado para todos os 101 genótipos de HAdV 

analisados neste estudo, foi predito pelos três programas utilizados na predição pra 

MHC-II: EpiDOCK, EpiTOP e NetMHCpan3.2, apresentando promiscuidade para 

16/23, 21/24 e 4/20 dos HLAs de classe II abordados pelas ferramentas, 

respectivamente. 

 
5.2 Docking molecular 

As regiões imunogênicas localizadas ao longo da sequência da hexon, que 

apresentam sequências sobrepostas de epítopos de MHC-I, II e células B (Figura 9), 

foram selecionadas para prosseguir com as análises deste estudo, a fim de escolher 

peptídeos potencialmente indutores de resposta imune, para futuramente realizar 

estímulo das células dos pacientes submetidos ao alo-TCPH participantes deste 

estudo. 

Para melhor avaliar a capacidade de estimular o sistema imune, os 

epítopos preditos pelas análises descritas, o docking molecular de tais epítopos como 

os alelos de classe I dos pacientes participantes (Tabela 4) foi realizado pelo 

programa Dinc 2.0 (Antunes et al. 2017). De acordo com os dados obtidos em 

prontuário, obteve-se o tipo de alelo HLA-A e HLA- B de todos os nove pacientes. 

Inicialmente foi feita a modelagem dos epítopos de classe I, melhores 

avaliados pelos programas ProPred, ComPred e NetMHCpan 4.0 (Tabela 4), pela 

plataforma Modeller. As estruturas correspondentes aos alelos de classe I dos 

pacientes foram obtidas do banco de dados PDB. Aqueles alelos que não 

apresentavam estrutura disponível no PDB foram modelados pela plataforma Swiss- 

model que retornou modelos que apresentaram valor de RMSD< 4. 

As estruturas obtidas (alelos e epítopos) foram submetidas ao programa 

Dinc 2.0 e foram escolhidas para ilustrar os resultados do docking (Figuras 10 e 11). 

O programa retornou como resultado as energias de ligação entre cada epítopo e alelo 

submetidos. Os epítopos que apresentaram as maiores energias de ligação  (Tabela 

3) foram YSGTAYNSL e WAAFRGWSF localizado nas CRs 1 e 4 da proteína hexon, 
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respectivamente. Após a realização do docking, finalmente, foram escolhidas as duas 

regiões de sobreposição que continha o epítopo melhor avaliado pelas análises 

imunoinformáticas (predição e docking) para serem sintetizadas comercialmente. 

Peptídeo 1 – VLDRGPSFKPYSGTAYNSL 

Peptídeo 2 – WAAFRGWSFTRLKTKETPS 

 
 

Tabela 3. Docking molecular 
 

Paciente HLA Energia de ligação 
(HLA + epítopo1) 

kcal/mol 

Energia de ligação 
(HLA + epítopo2) 

kcal/mol 

T.S.P.J. A*02:JWPY/24:JXPV 
B*18:EZTF/40:CFGU 

-10,1; -8,9 
-10,1; -9,6 

-10; -9,7 
-10,5; -9,4 

N.F.P.J. A*11:ZHXN/24:ZJJU 
B*18:ZMHE/27:ZMHM 

-10,6; -8,9 
-10,1; -8,5 

-10; -9,7 
-10,5; -10,3 

V.H.S.S. A*03 ABYDD/68 ZACY 
B*07 ABYGP/08 ABYHK 

-8,9; -9,8 
-10,1; -9,5 

-10,5; -11,4 
-9,2; -9,5 

D.C.S. A*26:ACRVD/66:VYZN 
B*41:CAM/ 51ABWXJ 

-9,9; -9,0 
-8,9; -9,0 

-10,5; -9,9 
-9,6; -9,4 

R.S.N. A*02:ZJKV/24:ZJNC 
B*14:UAXJ/14:ZMGS 

-10,1; -8,9 
-9,0; -9,0 

-10; -9,7 
-9,9; -9,9 

M.P.R. A*02:ZJMB/03:ZJMH 
B*07:ZMFN/15:ZMGU 

-10,1; -8,9 
-10,1; -8,6 

-10; -10,5 
-9,5; -10,1 

J.V.G.O. A*02: XPJZ/25: VXHN 
B*39: BMW/51: XWTS 

-10,1; -9,7 
-10,3; -9,0 

-10; 11,3 
-10,9; -10,2 

J.V.G.S. A*01:ZKCF/32:ZKHP 
B*50:ZJVJ/57:XTPH 

-8,9; -9,4 
-9,0; -9,8 

-11,3; -10,7 
-9,4; -10,2 

G.A.S. A*23: ZKES/33: ZKHY 
B*14: SYCF/44: ZKRU 

-9,3; -10,1 
-9,0; -9,4 

-9,8; -9,9 
-9,9; -10,1 

epítopo 1 - YSGTAYNSL; epítopo 2 – WAAFRGWSF 

 
 

 
A representação esquemática do docking molecular foi visualizada pelo 

programa Pymol. A maior energia de ligação retornada (-11,4 kcal/mol) foi entre o 

epítopo WAAFRGWSF e o alelo A*6801 (Figura 10 e 11). 
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Figura 10. Estrutura do docking molecular entre o epítopo 

WAAFRGWSF e o alelo HLA-A*6801. Imagem obtida pelo programa 

Pymol em que é possível se observar o epítopo WAAFRGWSF (rosa) 

encaixado dentro da fenda do alelo HLA-A*6801. 

 

Figura 11. Modo de visualização em cartoon do resultado do docking 

molecular entre o epítopo WAAFRGWSF e o alelo HLA-A*6801. Em 

verde é possível observar a estrutura tridimensional do modelo do HLA- 

A*6801, obtido no PDB, ligado ao epítopo WAAFRGWSF, representado em 

rosa. 
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5.3 Detecção de HAdV por qPCR 

Para a pesquisa e determinação da carga de HAdV por qPCR TaqMan, 

foram analisadas amostras de soro dos nove pacientes incluídos no estudo, 

coletadas até de 2 a 10 dias antes e após às coletas de PBMCs, que foram 

realizadas antes e até seis meses após o transplante. Todos os nove pacientes 

testados foram positivos para HAdV em pelo menos uma das amostras testadas. 

As cargas virais variaram de 4,32x106 CG/mL a 6,36x1012 CG/mL, com média de 

6,71x1011 CG/mL e mediana de 5,88x1010 CG/mL. As medianas das cargas virais 

encontradas para cada paciente estão apresentadas na Tabela 4. 

Dos nove pacientes, oito são do sexo masculino, a idade variou de 17 

a 51 anos, com média de 32,6 anos. Todos os nove pacientes avaliados por este 

estudo apresentavam como doença primária leucemia mielóide (aguda ou 

crônica). Para o condicionamento dos pacientes foram utilizados os seguintes 

quimioterápicos: bussulfato (44,4%), fludarabina (22,2%), ciclofosfamida (77,7%) 

e melfalano (11,1%). Durante o período de condicionamento, profilaxia 

antimicrobiana teve início por meio dos fármacos trimetoprima sulfametoxazol 

(antibacteriano de amplo espectro), fluconazol (antifúngico de amplo espectro), 

albendazol (antiparasitário de amplo espectro) e aciclovir (antiviral utilizado 

principalmente contra vírus da família Herpesviridae). Como fonte de células 

progenitoras hematopoiéticas foi utilizada a medula óssea (33,3%) e o sangue 

periférico (66,6%). 

O período médio de acompanhamento dos pacientes foi de 108 dias, 

variando de 11 a 355 dias. No total do estudo, foram avaliadas 52 amostras de 

soro, média de seis por paciente, variando de três a oito amostras por paciente. 

Todos os pacientes tiveram amostras de soro coletadas antes do transplante e o 

acompanhamento foi feito de acordo com amostras coletadas antes e após cada 

coleta de PBMCs. A maioria dos pacientes (6/9 – 66,6%) também apresentou 

positividade para CMV no soro, durante o acompanhamento deste estudo, dos 

nove pacientes, três (33,3%) apresentaram náuseas, vômito, diarreia e febre na 

data da positividade para HAdV no soro. 
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Tabela 4. Características gerais dos pacientes: idade, sexo, carga viral e sinais clínicos 
 

Paciente Idade 

(anos) 

DT Sexo Período de 

acompanhamento 

Mediana da carga viral 

(CG/mL) 

med 

Espécie 

de 

HAdV 

Sinais clínicos e 

coinfecção 

T.S.P.J. 29a 19/09/2014 M 4m e 4d 1,45X1011 C +CMV 

N.F.P.J. 35a 16/10/2014 M 2m e 25d 7,26X1011 C +CMV, DECH aguda 

V.H.S.S. 17a 22/01/2015 M 1m e18d 4,96X1010 C -CMV 

D.C.S. 46a 28/01/2015 M 11m e 25d 5,94X1010 C +CMV 

R.S.N. 51a 05/12/2014 F 6m e 24d 1,73X1010 C -CMV, náuseas, 

vômito 

M.P.R. 20a 19/04/2015 M 3m e 17d 1,14X1011 C +CMV, náuseas, 

vômito, dor 

abdominal, febre 

J.V.G.O. 20a 07/11/2014 M 1m e 15d 7,0X1010 C +CMV, náuseas, 

vômito, dor 

abdominal, febre 

J.V.G.S. 42a 23/06/2015 M 3m e 8d 6,18X1010 C +CMV 

G.A.S. 34a 13/05/2014 M 11d 4,32X106 - -CMV, febre 

DT – Data do Transplante; +CMV – positivo para CMV no soro; -CMV – negativo para CMV no soro; DECH - Doença do enxerto contra o hospedeiro. 
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Espécie C 

Espécie D 

 
Espécie E 

 
Espécie B 

Espécie F 

Espécie G 

Espécie A 

O sequenciamento genômico foi realizado considerando as duas 

amostras de soro que apresentaram maior carga viral, de cada paciente. Foi 

possível obter sequências de qualidade de 10 amostras de soro (de oito 

pacientes), estas apresentaram 100¨% de similaridade com sequências da 

proteína hexon de HAdV da espécie C, depositadas no GenBank (Figura 12). 

 
 
 

 

 
Figura 12. Árvore filogenética das sequências parciais do hexon dos adenovírus detectados 

no estudo. As amostras protótipo estão representadas pelo número de acesso no GenBank. As 

amostras caracterizadas nesse estudo foram nomeadas o sufixo HAJ GO BR. Os nós internos 

foram representados por valores de bootstraps obtidos em 1500 replicatas 
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6 DISCUSSÃO 
 

O presente estudo foi realizado em razão do impacto que as infecções 

por HAdV apresentam na população de indivíduos submetidos ao alo-TCPH (Lion 

2014; Kosulin et al. 2016; Ogonek et al. 2016; Hiwarkar et al. 2018). 

Inicialmente foi feito o mapeamento de alvos antigênicos das CRs da 

proteína hexon de HAdV, por meio de ferramentas imunoinformáticas de predição 

de epítopos. A fim de se compreender a interação destes alvos antigênicos com 

o sistema imune do hospedeiro, bem como avaliar parâmetros da reconstituição 

imune após o transplante, foi então definida uma coorte de pacientes submetidos 

ao alo-TCPH, participantes de um estudo maior. 

Foi realizado o docking molecular entre alelos de HLA – classe I desta 

população e os epítopos melhores avaliados pela nossa predição. Realizou-se 

ainda, a pesquisa de HAdV por qPCR e a determinação da carga viral nas 

amostras de soro destes pacientes. Em conjunto, os dados aqui obtidos, serão 

utilizados em estudos futuros para estímulo das PBMCs da presente coorte com 

os peptídeos de HAdV propostos como candidatos a desencadear uma resposta 

imune nestes pacientes. 

Para a predição de epítopos foram considerados 101 dos 103 

genótipos caracterizados até o momento, uma vez que, apenas estes 101 

apresentavam sequências de aa disponíveis em banco de dados. É importante 

salientar que dos epítopos retornados pelos programas de predição (MHC-I, II e 

células B), foram selecionados apenas aqueles que eram conservados para no 

mínimo 95, dos 101 genótipos avaliados. Esta seleção com base na conservação 

foi realizada com o intuito de potencializar a efetividade dos peptídeos de HAdV 

aqui desenhados, durante o estímulo das PBMCs dos pacientes submetidos ao 

alo-TCPH, que será realizado em estudos futuros. É de suma importância a 

escolha de regiões que contenham epítopos altamente conservados, uma vez que 

a resposta mediada por células T HAdV-específicas tem como um dos principais 

alvo as regiões conservadas da proteína hexon (Zandvliet et al. 2010a; Wold & 

Ison 2013; Lopez-Gordo et al. 2014). 

Em um estudo realizado por Hossain et al. (2018), com o intuito de 

encontrar possíveis alvos imunogênicos para o desenho de vacinas contra o 

HAdV, foram realizadas as predições de epítopos de células T e B provenientes 
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da proteína hexon, considerando apenas 25 genótipos de HAdV. A análise das 

sequências de aa da proteína hexon de 101 genótipos de HAdV, aqui realizada, 

aumenta o espectro de epítopos potencialmente imunogênicos e conservados 

alcançados pela presente metodologia, garantindo que mapeamento detalhado 

das regiões conservadas da proteína hexon de cada espécie de HAdV. 

As predições de epítopos realizadas retornaram uma série de epítopos 

já relatados em outros estudos. Um estudo realizado por Günther et al. (2015), 

apontou o epítopo EYLSPGLVQF como não imunogênico para o alelo HLA-A*24. 

Apesar de não ser um bom ligante para o alelo HLA-A*24, este epítopo apresenta 

sua sequência sobreposta ao epítopo de célula B GQDASEYLSPGLVQFARATD, 

predito no presente estudo. A sequência YLSPGLVQF também se encontra 

sobreposta no epítopo predito por Günther et al. (2015), e foi avaliada no presente 

estudo como epítopo bom ligante para diversos alelos de classe I e II (Tabela 1), 

em com todos os programas utilizados. Sendo assim, é possível inferir que a 

análise de predição, aqui realizada, forneceu dados mais refinados acerca da 

imunogenicidade desta região antigênica onde se encontra o epítopo 

EYLSPGLVQF. 

O epítopo VLAGQASQL, predito no presente estudo como bom ligante 

para 9 de 67 alelos de classe I avaliados pelo programa ComPred, e para 17 dos 

24 alelos de classe II abordados pelo EpiTOP, encontra-se sobreposto ao epítopo 

de MHC-II predito pelo estudo de Serangeli et al., TGNMGVLAGQASQLN, em 

que foram avaliados epítopos conservados provenientes da proteína hexon, HLA- 

DR restritos, a fim de se detectar células T CD4+ HAdV-específicas. Deste modo, 

os dados do presente estudo, acerca do epítopo VLAGQASQL somados aos 

pelos dados encontrados por Serangeli, permitem inferir que tal epítopo pode 

supostamente ser um bom candidato para o estímulo e detecção de células T 

HAdV-específicas. 

A sequência NMGVLAGQASQLNAVVDLQDRNTELSYQL apresenta 

epítopos de células T e B sobrepostos, sendo que esta sequência é conservada 

para todos os 101 genótipos abordados no estudo. Serangeli et al. (2010), 

também relataram em seu estudo, o epítopo TGNMGVLAGQASQLN como um 

bom ligante restrito ao alelo de classe II HLA-DR1. Tal epítopo encontra-se 

sobreposto à sequência inicialmente referida, dado que corrobora a existência de 

epítopos de células T e B sobrepostos nesta região de CR3 e reforça a 
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imunogenicidade desta região. Tomados em conjunto, estes dados podem 

apontar tal região como um suposto alvo potencial para o estímulo e detecção de 

células T HAdV-específicas. 

A predição de indução de IFN-γ foi realizada, tendo em vista que, esta 

citocina é importante na indução da expressão de moléculas do complexo MHC - 

I em quase todas as células e de moléculas do complexo MHC-II em células 

apresentadoras de antígeno profissionais, durante a infecção por HAdV (Lopez- 

Gordo et al. 2014). Essa é uma característica desejada na busca por regiões 

imunogênicas, uma vez que a apresentação dos antígenos do capsídeo HAdV 

para células T seria potencializada (Serangeli et al. 2010). 

Embora os epítopos de células B não sejam conhecidos como 

indutores de IFN- γ, os epítopos de células B preditos no presente estudo, foram 

analisados por estarem em regiões com sobreposição de sequências de epítopos 

de MHC-I, II e B. Estudos in vitro utilizaram a detecção intracelular de IFN- γ após 

estimulação celular com peptídeos de HAdV para quantificar células T HAdV- 

específicas no sangue periférico. Além disso, esta metodologia é importante para 

a detecção e seleção de possíveis antígenos de células T específicas para HAdV 

(Serangeli et al. 2010). Portanto, a predição da indução de IFN- γ pelos epítopos 

preditos no presente estudo pode auxiliar na seleção de potenciais antígenos de 

HAdV presentes nas CRs da proteína hexon. 

Apesar de existirem poucos estudos que tenham caracterizado as 

regiões imunogênicas presentes nas CRs da proteína hexon, alguns dos epítopos 

preditos pelo presente estudo foram apontados sobrepostos a sequências de 

epítopos que foram avaliados in vitro (Serangeli et al. 2010; Günther et al. 2015; 

Hossain et al. 2018). Portanto, os epítopos preditos pelo presente estudo podem, 

supostamente, ser caracterizados como potenciais candidatos ao estímulo futuro 

das células PBMCs de indivíduos submetidos ao TCPH (Serangeli et al. 2010; 

Günther et al. 2015; Hossain et al. 2018). 

A metodologia de docking molecular foi aqui aplicada com o intuito de 

prever a ligação entre os peptídeos desenhados e os alelos de classe I dos 

pacientes participantes do estudo. Tal análise permitiu a escolha das regiões mais 

imunogênicas com base na energia de ligação com os HLAs de cada paciente, 

validando assim os epítopos preditos e proporcionando uma análise 

personalizada para a população participante. 
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Ottaviano et al. (2018) e Jurjen (2017) relataram a importância em se 

desenvolver uma terapia personalizada para pacientes submetidos ao alo-TCPH. 

A transferência adotiva de células está sendo abordada como um promissor 

tratamento para infecções por HAdV, após o alo-TCPH e se baseia na infusão de 

células T HAdV-específicas provenientes de um doador, previamente estimuladas 

com antígenos de HAdV. Tal terapia personalizada pode garantir ao paciente um 

melhor prognóstico pós-transplante (Jurjen 2017; Lee et al. 2017a; Ottaviano et 

al. 2019). 

A previsão de ligação entre peptídeos e moléculas de MHC é de suma 

importância no desenho de peptídeos com o intuito de estimular a resposta imune 

do hospedeiro, tendo em vista a diversidade de HLAs encontrada na população 

humana e que, cada molécula de MHC de classe I se liga a um grupo restrito de 

peptídeos existentes. Em um estudo realizado por Kaushik, com o vírus Nipah, as 

energias de ligação relatadas entre os epítopos melhores avaliados e os alelos de 

HLA, foram -5,7 e -8,1 kcal/mol. Tais epítopos relatados por Kaushik foram 

propostos como candidatos a uma vacina. As energias de ligação entre os HLAs 

e os dois epítopos melhores avaliados, no presente estudo (YSGTAYNSL e 

WAAFRGWSF), variaram de -8,6 a -11,4 kcal/mol. Sabe-se que quanto menor a 

energia de ligação entre duas moléculas, durante o docking, maior é a afinidade 

entre elas e melhor é a estabilidade do ligante (Liao & Arthur 2011; Mahdavi & 

Moreau 2016; Roy et al. 2017; Makhouri & Ghasemi 2018; Salam et al. 2019). 

Analisados em conjunto, os resultados retornados pelo docking do presente 

estudo, validam a predição de epítopos de classe I e sugerem o excelente 

potencial imunogênico dos peptídeos aqui propostos. 

Com base nos resultados da predição de epítopos e do docking 

molecular com os alelos dos pacientes, foram escolhidos os peptídeos candidatos 

a serem utilizados em estudos futuros para estímulo das PBMCs de tais pacientes. 

As sequências dos peptídeos escolhidos apresentaram epítopos de células T e B 

sobrepostos. O epítopo YSGTAYNSL, presente no peptídeo 1, não foi indicado 

como indutor de IFN-γ, entretanto, a região em que ele está sobreposto apresenta 

epítopos que são indutores de IFN-γ, portanto tal peptídeo ainda se apresenta 

como potencial candidato a desencadear uma resposta imune no hospedeiro. 

Portanto, a metodologia do presente estudo permitiu, não apenas o 

mapeamento de alvos antigênicos presentes nas CRs da proteína hexon, como 
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também o desenho de peptídeos personalizados para o estímulo da resposta 

imune da população de estudo. Vale ressaltar que, com base na seleção de 

epítopos altamente conservados entre os dados retornados pela predição, o 

desenho dos peptídeos foi realizado com o intuito de alcançar a grande maioria 

dos genótipos circulantes e, portanto, supostamente desencadearão resposta 

mediada por células T HAdV-específicas pré-existentes. Uma melhor 

compreensão da resposta imune frente aos HAdV nestes pacientes pode 

favorecer a busca por alternativas que otimizem o prognóstico pós transplante. 

A fim de se caracterizar a coorte delineada no presente estudo, para a 

avaliação de parâmetros inerentes a resposta imune frente a infecção por HAdV, 

em estudos futuros. Foi realizada a pesquisa de HAdV por qPCR em amostras de 

soro e compilação dos dados de prontuário. Oito dos nove pacientes incluídos 

neste estudo são homens, corroborando com dados relatados Takenaka et al. 

(2015), que afirmam que indivíduos do sexo masculino constituem a maioria dos 

receptores de TCPH. 

Todos os pacientes participantes do estudo apresentaram como 

doença de base a leucemia mielóide. O excelente potencial curativo do alo-TCPH 

para enfermidades como a leucemia mielóide já foi relatado em estudos como o 

de Østgård et al. (2018) e Hatzimichael & Tuthill (2010), entretanto, durante o 

período de reconstituição imune o paciente pode apresentar diversas 

complicações, como a DECH e a incidência de infecções virais, que por vezes 

prejudica a sobrevida do transplantado podendo levá-lo à óbito (Tuthill & 

Hatzimichael 2010; Singh & McGuirk 2016; Hiwarkar et al. 2018; Østgård et al. 

2018; Tsoumakas et al. 2019). 

Dos nove pacientes avaliados, um apresentou DECH aguda, 

caracterizada pela presença de rash cutâneo. A DECH é uma complicação que 

apresenta impacto no sucesso do alo-TCPH e o seu tratamento, geralmente com 

o uso de corticosteroides, pode retardar a reconstituição de células do sistema 

imune, favorecendo a reativação de infecções virais ou vulnerabilizando o 

paciente a nova infecções (Ogonek et al. 2016; Justiz Vaillant & Bhimji 2019). 

Rynans et al. (2014) relatou em seu estudo a ocorrência da DECH como 

predominante em pacientes adultos submetidos ao alo-TCPH, em relação a 

pacientes pediátricos. Ainda foi relatado por Rynans et al. (2014) que a carga viral 

encontrada em pacientes que apresentam DECH aguda apresenta-se elevada. O 
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paciente do presente estudo apresentou carga viral média de 7,26X1011, 

corroborando com os dados apresentados por Rynans et al. (2014). 

 
Seis dos nove pacientes positivos para HAdV neste estudo tiveram 

também doença ativa por CMV (Borges 2016). A presença de ambos os vírus 

também foi relatada por Long et al. (2017) e é comum neste grupo de indivíduos 

submetidos ao alo-TCPH, uma vez que o CMV é um dos agentes mais incidentes 

nesta população (Öhrmalm et al. 2011; Admiraal et al. 2017; Long et al. 2017; 

Kosulin et al. 2019). 

Para melhor caracterizar a infecção por HAdV na população do 

presente estudo foi realizada a pesquisa e determinação da carga viral nas 

amostras de soro dos pacientes. As cargas virais encontradas variaram de 

4,32x106 CG/mL a 6,36x1012 CG/mL. Em um estudo anterior realizado em nosso 

laboratório com pacientes adultos submetidos ao alo-TCPH, foram relatadas 

cargas virais, no soro, variando de 7,7x103 à 2,1x106 CG/mL (Santos et al. 2016). 

Estudos como o de Kosulin et al. (2019) encontraram em amostras de soro, cargas 

variando de 103 a 109 CG/mL, corroborando com as altas cargas aqui 

encontradas. Sabe-se que a viremia é um fator alarmante para em pacientes 

submetidos ao alo-TCPH, podendo predizer doença disseminada e gravidade da 

infecção por HAdV (Hiwarkar et al. 2018; Kosulin et al. 2019; Sedláček et al. 2019). 

De acordo com diretrizes internacionais, diversos centros de 

transplante ao redor do mundo realizam o monitoramento da carga viral no soro, 

em pacientes submetidos ao alo-TCPH (Matthes-Martin et al. 2012). A detecção 

de cargas virais superiores a 103 CG/mL é utilizada como critério importante para 

iniciar a terapia preemptiva (Hiwarkar et al. 2018; Sedláček et al. 2019). 

Entretanto, no Brasil, o monitoramento da carga viral não é realizado de rotina em 

grande parte dos centros que realizam o alo-TCPH pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). O ensaio de qPCR é exclusividade em amostras de pacientes que 

apresentem condições financeiras para custear o serviço (Borges 2016). Deste 

modo, é possível inferir que, no Brasil, os pacientes submetidos ao alo-TCPH 

constituem uma população negligenciada. 

Os resultados obtidos pelo sequenciamento genômico corroboram com 

dados relatados por Kosulin et al. (2019), que observaram que em uma coorte 

composta por 304 pacientes submetidos ao alo-TCPH, 59% destes apresentaram 
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infecção pela espécie C de HAdV. Dos 9 pacientes participantes do presente 

estudo, 8 apresentaram infecção por HAdV-C em uma das amostras de soro 

sequenciadas. Segundo Lee et al. (2017), a espécie C de HAdV é a mais frequente 

entre a população de pacientes submetidos ao alo-TCPH. 

Os resultados obtidos pelo presente estudo, de acordo com a 

metodologia empregada, retornaram dados importantes acerca da 

imunogenicidade das CRs da proteína hexon de HAdV. Em conjunto, as predições 

e o docking molecular propiciaram a construção de peptídeos candidatos ao 

estímulo das PBMCs da população de estudo, a ser realizado futuramente. 
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7 CONCLUSÕES 
 

✓ O presente estudo é o primeiro, ao nosso conhecimento, a considerar 

as sequências de 101 genótipos de HAdV, disponíveis em banco de 

dados, para realizar a predição de epítopos para as CRs da proteína 

hexon. 

✓ A predição de epítopos de MHC-I, II e B retornou epítopos altamente 

imunogênicos e promíscuos, sendo conservados entre a maioria dos 

genótipos de HAdV. 

✓ Foram encontradas regiões altamente conservadas e imunogênicas 

que apresentaram sobreposição de epítopos de células T e B, 

presentes nas CRs da proteína hexon. 

✓ O docking molecular, entre os epítopos melhores avaliados e os alelos 

de HLA dos pacientes participantes do estudo, retornou resultados com 

excelentes energias de ligação, o que validou a predição de classe I 

realizada. Deste modo, os peptídeos desenhados pelos métodos 

imunoinformáticos do presente estudo são, supostamente, candidatos 

promissores para avaliação da resposta imune frente à infecção por 

HAdV. 

✓ Foram encontras altas cargas virais (média de 6,71x1011 CG/mL) nas 

amostras de soro da população de estudo, durante o período avaliado. 

Com base no sequenciamento genômico das amostras de soro, a 

espécie C de HAdV foi predominantemente encontrada (oito de nove 

pacientes). 

✓ Em suma, foi possível realizar o mapeamento de epítopos de células 

T e B presentes nas CRs da proteína hexon de HAdV, contibuindo 

assim para a elucidação a cerca da imunogenicidade destas regiões. 

✓ Em estudos futuros, esperamos avaliar a reconstituição da resposta 

imune mediada por células T funcionais, por meio do estímulo das 

PBMCs dos pacientes participantes desse estudo com os peptídeos 

aqui desenhados. 
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Anexo 2. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa do HAJ/ACCG. 
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Anexo 3. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, referente 
ao primeiro pedido de emenda ao projeto inicial 

 



 

Anexo 4. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, 
referente ao segundo pedido de emenda ao projeto inicial. 
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