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Família Picornaviridae

Os Enterovírus (EVs) pertencem a família Picornaviridae, possuem
formato esferoidal com capsídeo icosaédrico (Figura 1) seu
genoma é constituído por RNA de fita simples e possui polaridade
positiva, ou seja, ele é infeccioso para seres humanos (VIROLOGIA
HUMANA, 3a ed., 2015). A infecção por Enterovírus é a causa mais
comum de meningite asséptica em adultos e em crianças,
podendo ocorrer em 90% desses casos (RASTI et al., 2016).

A Meningite é uma doença caracterizada pela inflamação das
meninges, que são membranas que envolvem e protegem o Sistema
Nervoso Central (SNC). Existem dois tipos de meningites, a bacteriana
e a asséptica (LAMARÃO et al., 2005; ALVES et al., 2015). A síndrome
da meningite asséptica (SMA) ocorre quando há inflamação meníngea
de etiologia não bacteriana, ou seja, quando o LCR se encontra
límpido e os exames microbiológicos para bactérias e fungos são
negativos, sendo eles: coloração de Gram, tinta da China e culturas
(LAMARÃO et al., 2005). Dentre os vírus causadores da SMA podemos
citar os Enterovírus, o Sarampo, os Herpesvírus, a Influenza, dentre
outros.

Introdução

Das 69 amostras testadas, 11 (15,9%) foram positivas para alguns dos Herpesvírus
pesquisados. São eles: 7/11 amostras (66,6%) foram positivas para o HHV-6 (6
pacientes com meningite e 1 com encefalomielite); 4/11 (36,4%) foram positivas para
o VZV (todos com sintomas de meningite) e 2/11(18,2%) amostras foram positivas
para HHV-7 (1 meningite e 1 mielite). (Gráfico 1).

- Coinfecção (positividade para dois ou mais vírus na mesma amostra) ocorreu em
2/11 (18,2%) casos (2 meningites).

- Não foram encontradas positividade para o Enterovírus utilizando o kit comercial de
PCR em Tempo Real (qPCR).

Resultados

O objetivos do trabalho foram:
-Analisar a presença de material genético dos EVNP e dos HHVs em amostras de líquido
cefalorraquidiano (LCR) de crianças e adultos com suspeita de infecção viral no sistema
nervoso;
-Determinar o genótipo dos EVNPs positivos;
-Correlacionar os resultados obtidos com as manifestações clínicas e com os resultados
bioquímicos e citológicos do LCR e outros exames complementares.
-Avaliar a eficácia da utilização dos exames moleculares de diagnóstico de infecção viral
no SN das crianças com manifestações neurológicas estudadas.

Foram analisadas 69 amostras de LCR coletadas de pacientes pediátricos e adultos com
suspeita de infecção viral no SNC, atendidos no HC/UNICAMP. Visando a detecção dos
cinco herpesvírus (HSV-1 e 2; VZV, EBV, CMV ) em amostras de LCR, utilizamos técnicas
de Nested-PCR já estabelecido e validado no laboratório. Para amplificação do genoma
do HHV-6, utilizamos a metodologia com os primers que flanqueiam uma região do gene
U95 do HHV-6, já padronizada no Laboratório de Virologia/FCM/UNICAMP.
Para a detecção do genoma dos Enterovírus foram usados os métodos de RT-PCR em
Tempo Real (qRT-PCR), utilizando o kit comercial da marca PrimerdesignTM genesig®,
conforme especificação do fabricante.

Objetivos e Métodos 
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Família Herpesviridae

Os Herpesvírus são vírus de DNA de fita dupla, capsídeo
icosaédrico contendo 162 capsômeros; uma estrutura proteica
amorfa chamada tegumento e envelope glicolipoproteico. Eles
são capazes de estabelecer infecção latente em tecidos
específicos. (VIROLOGIA HUMANA, 3 ed, 2015). Baseada em
propriedades biológicas, os herpesvírus são divididos em três
subfamílias: alfa, beta e gama. Os alfaherpesvírus (HHV-1, HHV-2
e VZV), tem um ciclo reprodutivo curto e estabelece latência em
neurônios sensoriais. Beta e gamaherpesvírus têm um alcance
mais restrito de tipos celulares e um ciclo replicativo
relativamente lento em cultura celular. Por um lado, os
betaherpesvírus (CMV, HHV-6) podem estabelecer latência em
múltiplos tipos celulares e órgãos, os gamaherpesvírus (EBV)
estão restritos aos linfócitos T e B, que podem atingir o SN
através da rota hematogênica através dos linfócitos (LUDLOW et
al., 2016).
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Gráfico 1 – Positividade para os vírus pesquisados nas 
amostras de LCR
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Figura 1 – Estrutura dos Enterovírus


