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RESUMO
MAIA, T. M. C. Estudo citológico em urina de pacientes transplantados renais 
para pesquisa do poliomavirus humano tipo BKV. 2008. Dissertação (Mestrado 
em  Patologia  Tropical)  Curso  de  Pós-Graduação  em  Patologia  Tropical  da 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2008.

O  poliomavirus  tipo  BK  tem  sido  associado  à  nefropatia  nos  pacientes 
transplantados renais com uma incidência variando entre 3 -  4% e em 60% dos 
casos  podendo  levar  à  perda  do  enxerto.  Diversos  estudos  têm demonstrado  a 
importância do achado da célula decoy na urina destes pacientes como primeira 
triagem para a replicação viral  fazendo o diagnóstico diferencial  entre a rejeição 
celular  aguda  e  a  nefropatia  pelo  BK  vírus.  Neste  contexto,  o  presente  estudo 
objetivou detectar a presença do BKV através da observação da célula decoy na 
urina dos transplantados renais, correlacionando este achado com os níveis séricos 
de uréia  e  creatinina e o  aspecto  histopatológico através da biópsia  renal.  Para 
tanto, a urina de 50 pacientes transplantados renais (28 homens e 22 mulheres) 
atendidos em dois hospitais de Fortaleza (Hospital Universitário Walter Cantídio e 
Hospital Geral de Fortaleza) foram analisadas quanto à presença de células decoy 
detectadas através da citologia urinária pela coloração de Papanicolau. As citologias 
foram  analisadas  e  classificadas  em  negativa  e  positiva  (≥  1  célula  decoy). 
Resultado:  Das  50  citologias  urinárias  analisadas  28  pacientes  eram  do  sexo 
masculino e 22 do sexo feminino, receptores de doador vivo (n = 43) ou cadavérico 
(n  =  7)  com  positividade  para  célula  decoy  de  24%  (12  pacientes).  Níveis  de 
creatinina  e  uréia  aumentados,  isoladamente,  não foram úteis  para  suspeitar  da 
nefropatia pelo BKV ou rejeição do transplante (p > 0,05). A correlação dos níveis 
alterados de uréia e creatinina, com a presença ou ausência das células decoy, foi 
estatisticamente significativa (p < 0,05). A biópsia revelou nefropatia pelo BKV em 
cinco (20%) dos pacientes com células decoy na urina e os achados histológicos 
mais  freqüentes  foram  fibrose  e  infiltrado  inflamatório  mononuclear.  A 
imunossupressão mais empregada nos pacientes em estudo foi o esquema 1 (50%) 
(ciclosporina / azatioprina / zenapx), seguidos por esquemas 2 (16%) (MMF/FK 506 / 
zanapax) 1 esquema 3 (16%) (ciclosporina / prednizona / azatioprina). Conclusão: A 
positividade para células decoy neste estudo (24%) é coincidente com a literatura (8 
-26%) sugerindo infecção ativa. A presença das células decoy na urina foi útil para 
definir  os  grupos  de pacientes  com possível  nefropatia  pelo  BKV daqueles  com 
nefropatia por rejeição, pois a negatividade para células decoy na urina afasta em 
100% dos  casos  a  nefropatia  pelo  BKV,  e  a  sua  presença  serve  de  guia  para 
avançar na investigação de nefropatia pelo BKV. A biópsia confirmou em 5 dos 12 
casos com células decoy positivas na urina (20%) a nefropatia pelo poliomavirus 
sendo que um deles  veio  a  perder  o  enxerto.  O esquema de imunossupressão 
utilizado pelos pacientes em estudo e a presença de nefropatia pelo BKV não foi o 
que mais se relaciona na literatura. Também os pacientes com nefropatia pelo BKV 
que utilizaram esquemas menos associados a esta condição tiveram evolução pior. 
Estes  últimos  resultados  indicam  a  necessidade  de  novos  estudos  com  maior 
número de pacientes, tempo de acompanhamento maior e estudo das cepas virais. 

Palavras-chave:  Polyomavirus.  Falência  Renal  Crônica.  Transplante  de  Rim. 
Citologia. 



ABSTRACT

MAIA, T. M. C. Study of urine cytology in kidney transplant patients in search of 
human kind polyomavirus BKV. 2008. Dissertation (Master in Tropical Diseases) 
Post-Graduate  Course  in  Tropical  Diseases  of  the  Federal  University  of  Ceará, 
Fortaleza, 2008.

The  polyomavirus type BK has been associated to the nephropathy in the patients 
transplanted renal with an incidence varying among 3 - 4% and in 60% of the cases 
could take to the loss of  the graft.  Several  studies have been demonstrating the 
importance  of  the  discovery  of  the  decoy  cells  in  these  patients'  urine  as  first 
selection for the  viral replication making it diagnose differential between the sharp 
cellular rejection and the nephropathy for the BK virus. In this context, the present 
study aimed at to detect the presence of BKV through the observation of the decoy 
cells in the urine of the transplanted renal, correlating this discovery with the serum 
urea levels and creatinine and the histopathology features through the renal biopsy. 
For  so much,  the 50  transplanted patients'  urine renal  (28 men and 22 women) 
assisted  at  two  hospitals  of  Fortaleza  (Academical  Hospital  Walter  Cantídio  and 
General Hospital of Fortaleza) they were analyzed as for the presence of decoy cells 
detected through the urinary cytology by the coloration of  Papanicolau. Were the 
cytology analyzed and done classify in negative and positive (≥ 1 decoy cell). Result: 
Of the 50 cytology analyzed urinary 28 patients they were male and 22 female, alive 
donor's receivers (n = 43) or cadaverous (n = 7) with assertiveness for decoy cells of 
24% (12 patient).  Creatinine levels and increased urea, separately, they were not 
useful to suspect of the nephropathy for BKV or rejection of the transplant (p > 0,05). 
The correlation of  the altered levels of  urea and creatinine,  with the presence or 
absence of the decoy cells, was significant  for the statistics (p < 0,05). The biopsy 
revealed nephropathy for BKV in five (20%) of the patients with cells decoy in the 
urine  and  the  more  frequent  histological  discoveries  were  fibrose  and  infiltrated 
inflammatory mononuclear. The most employed immune suppression in the patients 
in study was the outline 1 (50%) (ciclosporina / azatioprina / zenapx), following for 
outlines 2 (16%) (MMF/FK 506/zanapax) 1 outline 3 (16%) (ciclosporina / prednizona 
/ azatioprina). Conclusion: The assertiveness for decoy cells in this study (24%) it is 
coincident with the literature (8 -26%) suggesting active infection. The presence of 
the decoy cells in the urine was useful to define the patients' groups with possible 
nephropathy for BKV of those with nephropathy for rejection, because the negativity 
for decoy cells in the urine moves away in 100% of the cases the nephropathy for 
BKV,  and his/her  presence serves as guide to  move forward in  the nephropathy 
investigation for BKV. The biopsy confirmed in 5 of the 12 cases with decoy cells 
positive in the urine (20%) the nephropathy for the  polyomavirus and one of them 
vein to lose the graft. The immunosuppressive outline used by the patients in study 
and the nephropathy presence for BKV was not it that more it links in the literature. 
Also the patients with nephropathy for BKV that used less associated outlines this 
condition had worse evolution. These last results indicate the need of new studies 
with larger number of patients, time of larger attendance and study of the stumps 
turn.

Key  words:  Polyomavirus. Kidney  Failure,  Chronic. Kidney  Transplantation.  
Cytology.

http://en.wikipedia.org/wiki/Viral_replication
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Os rins e suas funções

Possuímos dois rins que têm cor vermelho-escura, forma de grão de feijão e 

medem cerca de 12 cm em uma pessoa adulta. Localizam-se na parte posterior do 

abdome, um de cada lado da coluna, onde estão protegidos pelas últimas costelas 

(ROBBINS et al., 2000; UNIFESP, 2008).

As  principais  funções  dos  rins  são  a  excreção  de  resíduos  metabólicos 

através da filtração do sangue, remoção de sais e outras substancias que estejam 

presentes em quantidades excessivas, manutenção do volume do fluido extracelular 

através de um balanço adequado de líquidos no organismo e a síntese hormonal 

(ROBBINS et al., 2000; UNIFESP, 2008). 

 Os  rins  também  produzem  hormônios  responsáveis  pelo  controle  de 

pressão arterial  e pela produção e liberação de glóbulos vermelhos pela medula 

óssea,  evitando assim a anemia.  O sangue chega aos rins através das artérias 

renais que,  no interior  dos rins dividem-se em vasos cada vez menores até que 

formam enovelados de vasos muitos finos que constituem os glomérulos (ROBBINS 

et al, 2000; UNIFESP, 2008). 

Em cada rim existem milhões de glomérulos que são os verdadeiros filtros 

do sangue. O sangue passando através desses pequenos vasos elimina o excesso 

de líquidos e sais  iniciando-se a  formação de urina que,  após atravessar  vários 

tubos e sofrer varias transformações será eliminado para um tubo comum, o ureter e 

então  para a bexiga,  sendo esta urina levada para o exterior  através da uretra. 

Aproximadamente dois mil litros de sangue passam pelos rins todos os dias, sendo 

produzidos ao final 1,2 litros de urina por dia.  (ROBBINS et al, 2000;  UNIFESP, 

2008).

http://www.unifesp.br/assoc/atx/dossie.htm
http://www.unifesp.br/assoc/atx/dossie.htm
http://www.unifesp.br/assoc/atx/dossie.htm
http://www.unifesp.br/assoc/atx/dossie.htm
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1.2 Transplante renal

1.2.1 Histórico

Foi  observada  uma  grande  evolução  na  historia  da  medicina  sobre  o 

desenvolvimento dos transplantes no tratamento das doenças terminais de alguns 

órgãos.  O  transplante  de  órgãos  evoluiu  nas  últimas  três  décadas,  de  um 

procedimento com riscos, somente realizado em pacientes com doença renal grave, 

para uma intervenção terapêutica eficaz em outros pacientes com doenças terminais 

do coração,  fígado,  e pulmão.  Os novos progressos no manejo imunológico dos 

pacientes, nas técnicas cirúrgicas, nos cuidados intensivos, na introdução de drogas 

imunossupressoras  mais  modernas  e  de  técnicas  de  captação  de  órgãos  mais 

eficientes contribuíram para melhorar os resultados dos transplantes.

Devido  a  este  grande  êxito,  as  indicações  para  transplante  de  órgãos 

sólidos estão se tornando cada vez mais liberais, aceitando-se pacientes idosos ou 

com  doenças  sistêmicas  associadas,  levando  a  uma  expansão  no  número  de 

potenciais receptores. Estima-se que anualmente, em todo o mundo, em torno de 

500.000  pacientes  desenvolvam insuficiência  renal  crônica,  300.000  insuficiência 

cardíaca  e  200.000  insuficiência  hepática,  provocando  uma  demanda,  apenas 

destes órgãos, se todas as pessoas tivessem acesso ao tratamento, de um milhão 

de transplantes por ano (OJO et al, 2001; GARCIA et al, 2006).

Para a maioria dos pacientes com insuficiência renal crônica, o transplante 

oferece a melhor oportunidade de sobrevida e de reabilitação em longo prazo, com 

um menor custo social que a diálise (OJO et al, 2001).

Com exceção de uma parcela dos transplantes renais, de alguns casos de 

transplantes  hepáticos  e  de  casos  excepcionais  de  transplante  pulmonar  e 

pancreático, na grande maioria dos transplantes, os órgãos são obtidos a partir de 

doadores falecidos. Calcula-se de 1 a 4% das pessoas que morrem em hospital e 10 

a 15% que morrem em unidades de cuidados intensivos apresentam o quadro de 

morte  encefálica  (SPINEL  et  al, 1989;  NAVARRO  et  al, 1993)  sendo,  doadores 

potenciais.  A  taxa  estimada  de  potenciais  doadores,  isto  é,  de  pessoas  com 

diagnóstico de morte encefálica sem contra-indicação para a doação, é em torno de 

50 a 60 por milhão de população por ano (pmp/ano) (MATESANZ et al, 1999).
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Estudos sugerem que no Brasil possa haver uma maior taxa de potenciais 

doadores,  que  nos  países  desenvolvidos,  em  torno  de  60  a  100  pmp/  ano, 

possivelmente relacionado a acidentes de trânsito e ferimentos por arma de fogo 

(PESTANA  et al 1993; SANTOS  et al 2006).  Então, com uma população de 180 

milhões de  habitantes,  e  em torno de  um milhão de mortes  por  ano,  podem-se 

estimar entre 11.000 e 18.000 casos de morte encefálica por ano (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, 2005). 

Com relação à necessidade de doadores para transplante renal, há relatos 

de que em torno de 50% dos pacientes que fazem diálise poderiam beneficiar-se do 

transplante  (STUART  et  al,  1981;  GARCIA  et  al,  1993).  Como a  incidência  dos 

pacientes em diálise, na maioria dos países, situa-se entre 100 a 160 pmp/ano, com 

exceção dos Estados Unidos, Taiwan e Japão que apresentam uma incidência maior 

(US RENAL  DATA SYSTEM,  2002)  e  entre  3  a  5% dos  transplantados  tardios 

retornam anualmente à diálise por perda do enxerto e, conseqüentemente, à lista de 

espera, estima-se que sejam necessários, para atender à demanda, em torno de 60 

a 70 transplantes renais pmp/ ano (US RENAL DATA SYSTEM, 2002).

Os transplantes de órgãos no Brasil iniciaram-se na década de 1960, sendo 

relatado o  primeiro  caso de transplante  renal  com doador  vivo,  no  Hospital  das 

Clinicas  da  Faculdade  de Medicina  da  Universidade  de  São Paulo,  pela  equipe 

chefiada pelo Dr. Emil Sabbaga, no ano de 1965. 

Enquanto houve um desenvolvimento progressivo no transplante renal,  o 

programa de  transplante  dos  demais  órgãos  foi  suspenso  sendo  retomados  em 

meados dos anos 1980. Entre 1965 e 1993 houve um progressivo aumento nos 

transplantes renais, entretanto, a partir daí até 1997, praticamente estabilizou, entre 

1.500 e 1.800 transplantes, em torno de 10 a 12 pmp/ano (GARCIA et al, 2006).

Com o estabelecimento de uma política de transplante no país através da 

implantação de medidas consideradas essenciais,  houve um aumento importante 

nas  taxas  de  realização  de  transplantes.  Em  2005  foram  realizados  3.362 

transplantes  renais  (ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  TRANSPLANTE  DE  ÓRGÃOS, 

2005) tornando o país o terceiro do mundo em números absolutos, atrás apenas dos 

Estados Unidos e da China. 

Na  última  década  houve  um  avanço  significativo  no  resultado  dos 

transplantes, com um aumento substancial na sobrevida do enxerto e do paciente a 

curto e longo prazo. Uma série de fatores contribuiu para este resultado dentre eles 
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o  aprimoramento  na  técnica  cirúrgica,  o  progresso  nas  técnicas  de  exames 

imunológicos  para  seleção  de  doador,  um  conhecimento  mais  profundo  do 

mecanismo  de  rejeição  através  do  desenvolvimento  de  técnicas  de  biologia 

molecular,  a  descoberta  de  potentes  agentes  antimicrobianos  utilizados  no 

tratamento  das  infecções,  e  o  aparecimento  de  novas  e  poderosas  drogas 

imunossupressoras (IANHEZ et al, 2003).

1.2.2 Procedimento

O transplante renal é um procedimento que transfere um rim saudável de 

uma pessoa (doador) em outro corpo (receptor) e este novo rim fará todo o trabalho 

que os dois rins doentes não mais faziam. O novo rim é colocado na fossa ilíaca e 

anastomosado a artéria e veia renal do corpo  à artéria e veia ilíaca do novo rim  . O 

sangue flui pelo novo rim e produz urina, da mesma maneira como faziam os rins 

quando eram saudáveis.  O rim transplantado pode começar a funcionar imediata-

mente ou pode levar algumas semanas para funcionar. Os rins comprometidos per-

manecem onde estão, a menos que estejam causando complicações como infecção 

ou hipertensão (IANHEZ et al, 2003).

O rim transplantado pode ser de um membro familiar, este tipo de doador é 

chamado  de  doador  vivo-relacionado,  ou  pode  ser  de  uma  pessoa  com  morte 

encefálica, sendo este tipo de doador chamado de doador-cadáver. Às vezes um 

cônjuge ou o amigo pode doar um rim. Este tipo de doador é chamado de doador 

vivo - não relacionado e necessita de autorização judicial. (IANHEZ et a,l 2003).

 Os candidatos que receberão os rins do doador cadaver são selecionados 

com base em suas características genéticas, sendo o principal critério a compatibili-

dade do HLA (antígeno leucocitário humano) com o doador. (IANHEZ et al, 2003).

O rim de doador vivo relacionado: trata-se de um órgão ofertado por um fa-

miliar do indivíduo renal crônico (tio, pais, irmãos ou primos). O doador deve fazer 

isso de livre e espontânea vontade, e passar por uma extensa avaliação antes de 

ser aprovada a doação, para garantir que exista compatibilidade com o doador, e 

que o risco da cirurgia de doação seja aceitável. Feito isso, é marcada a cirurgia de 

forma eletiva, ou seja, programada (IANHEZ et al 2003).
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É muito importante que o sangue e tecidos do doador sejam compatíveis 

com  os  do  receptor.  Esta  compatibilidade  ajudará  a  impedir  que  o  sistema 

imunológico do organismo passe a agredir, ou rejeitar, o novo rim será feito então 

testes  especiais  nas  células  sanguíneas  do  doador  e  receptor  para  verificar  se 

haverá rejeição ou não. (IANHEZ et al, 2003).

1.2.3 Rejeição do transplante renal
 

Como o transplante não é uma cura, sempre haverá a possibilidade  de 

rejeição do novo rim, não importa a total  compatibilidade entre doador e receptor. A 

possibilidade   de  um  corpo  aceitar  o  novo  rim  depende,  além  da 

histocompatibilidade, da idade, raça, e condições clínicas do paciente (SOLEZ et al, 

2008).

1.2.3.1 Tipos de rejeição celular ao transplante renal

 - Rejeição hiperaguda: é a falha do enxerto nos primeiros minutos ou horas 

após  o  transplante  em decorrência  de  anticorpos pré-formados  dirigido  contra  o 

doador presentes no soro do receptor.  (SOLEZ et al, 2008).

- Rejeição humoral aguda: se desenvolve entre uma a duas semanas após 

o transplante acarretando alterações severas da função e morfologia renal [lesões 

vasculares] (SOLEZ et al, 2008).

- Rejeição celular aguda: pode ocorrer em qualquer período pós  transplante 

e é a complicação mais grave e freqüente , podendo se desenvolver precocemente 

(depois da primeira semana e até o primeiro mês pós-transplante) necessitando de 

drogas imunossupressoras adicionais e, portanto, favorecendo o aparecimento de 

seus  efeitos  colaterais.  É  mediado,  porém,  não  exclusivamente  pela  imunidade 

celular (SOLEZ et al, 2008).               

 A rejeição aguda leva também a uma diminuição da sobrevida a longo 

prazo dos aloenxertos. A meia vida estimada (período de tempo necessário para 

falharem 50% dos rins que estavam funcionando após um ano de pós-transplante) 
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do enxerto é de 8,6 anos nos pacientes sem rejeição e de 7,4 anos nos pacientes 

com um ou mais episódios de rejeição (NETO et al, 2000).

- Rejeição crônica: é uma diminuição progressiva da função renal de causa 

imunológica que se inicia, por convenção, depois do terceiro mês pós-transplante. É 

mediado pela imunidade celular e em alguns casos pela imunidade humoral (SOLEZ 

et al, 2008).

Normalmente, um ano depois da cirurgia 75% a 80% dos transplantes de 

doadores cadáver estão funcionando. Porém, os transplantes realizados com doador 

vivo relacionados funcionam freqüentemente melhor do que aqueles  transplantados 

de doadores cadáver,  isso devido ao fato deles terem normalmente uma melhor 

compatibilidade (SOLEZ et al, 2008).

1.2.4 Mecanismo da resposta imune

Com a natureza imunológica da rejeição aos tecidos, estabelecida há mais 

ou menos 40 anos, sabe-se, desde então, da importância do reconhecimento do 

aloantígeno para o início da resposta imune.

Os antígenos do Complexo Principal de Histocompatibilidade (MHC) são as 

principais moléculas que participam e são responsáveis pela resposta imune aos 

transplantes de órgãos e tecidos e são glicoproteínas presentes na superfície da 

membrana celular. Havendo incompatibilidade entre o doador e o receptor de um 

órgão ou tecido,  condicionada  pelo  MHC,  será  desencadeada  a  resposta  imune 

contra este enxerto que, se não tratado, leva à destruição do mesmo (NETO et al, 

2000). 

O MHC em humanos é denominado antígeno leucocitário humano (HLA), 

sendo geneticamente determinado por genes que se localizam no braço curto do 

cromossomo 6.  Os antígenos de histocompatibilidade podem ser divididos em duas 

classes:  HLA  classe  I  e  HLA  classe  II  e  suas  diferenças  são  baseadas  na 

distribuição dos mesmos nos tecidos e suas funções (NETO et al, 2000).

As principais proteínas de classe I do HLA I (A, B, C) são expressas em 

quase todas as células nucleadas do organismo e são responsáveis pela ativação 

dos linfócitos T CD8+.  As principais proteínas do HLA classe II (DR, DP e DQ) são 
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expressas principalmente pelos macrófagos, células dendríticas, linfócitos B e são 

responsáveis pela ativação das células T CD4+. Algumas outras células, como as 

endoteliais e tubulares renais, podem ser induzidas a expressarem proteínas do HLA 

classe II, em reposta a citocinas inflamatórias durante a resposta imune e passando 

a adquirir papel estimulatório na resposta imune ao transplante (NETO et al, 2000).

1.2.5 Reconhecimento dos antígenos pelos linfócitos T 

Os  aloantígenos  são  reconhecidos  através  do  receptor  presente  na 

superfície da célula T (TCR), que os reconhecem apenas quando apresentados na 

superfície  de outras células,  chamadas de células apresentadoras de antígenos  

(APC), sempre ligados ao MHC (NETO et al, 2000).

Estas células apresentadores de antígeno (macrófagos, células dentríticas e 

linfócito  B)  podem  estar  presentes  dentro  dos  órgãos  vascularizados  quando 

transplantados, sendo chamadas de “leucócitos passageiros", que podem expressar 

tanto antígenos de classe I quanto de classe II, estimulam diretamente as células T, 

iniciando o processo de rejeição, caracterizando assim a chamada via direta do alo-

reconhecimento.  Na  via  indireta,  as  células  apresentadoras  de  antígenos  do 

receptor  fagocitam  os  aloantígenos,  os  processam e  expressam  nas  fendas  da 

superfície celular (NETO et al, 2000). 

Os receptores de células T estão associados à molécula CD3 (complexo 

TCR/CD3),  sendo  encarregada  da  transmissão  do  sinal  de  ativação  para  o 

citoplasma da célula, pela sua porção intracitoplasmática, ativando através das vias 

de proteína-quinase e outras quinases dependentes de cálcio e de calmodulina, sítio 

de ação de imunossupressores como a ciclosporinas e tacrolimus, vários sítios de 

fosforilação (NETO et al, 2000).

A apresentação antigênica ao receptor do linfócito T cria o estímulo à sua 

ativação  chamado  de  primeiro  sinal, importante  para  o  desencadeamento  do 

processo de rejeição ao enxerto, porém não suficiente. Para tanto é necessário que 

ocorram  sinais  adicionais  (co-estimulatórios)  induzidos  nas  células  T  por  outros 

receptores. A esse estímulo secundário dá-se o nome de segundo sinal (NETO et 

al, 2000).
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 Atualmente,  o  sistema  melhor  documentado  do  segundo  sinal  é  o 

associado ao resultado da ligação de moléculas CD28 do linfócito T CD4 com seus 

ligantes da família da proteína B7 (B7-1 e B7-2) presentes na superfície da APC 

(NETO et al, 2000).

Na verdade,  os sinais do complexo TCR/CD3 podem levar a  um estado 

refratário da célula ao estimulo antigênico, chamado de estado de anergia celular, 

caso este primeiro sinal não seja acompanhado pelo segundo sinal (NETO  et al, 

2000).

O primeiro sinal atuaria pela via do TCR e um antígeno específico, enquanto 

um segundo sinal atuaria pela integração adequada entre as moléculas de superfície 

presentes  nos  linfócitos  T  e  células  apresentadoras  de  antígenos  (NETO  et  al, 

2000).

O sinal desencadeado pelo contato de um segundo - mensageiro, mobiliza o 

íon cálcio dos estoques intracelulares, além de outras substâncias promotoras que 

ativam uma proteína quinase que, ao final, irá fazer com que haja a expressão de IL-

2  e  de  seu  receptor  (IL-2R),  essenciais  para  a  resposta  imune  ao  transplante 

favorecendo a expansão clonal das células T (NETO et al, 2000).

Os  linfócitos  T  CD4+  ou  auxiliares  são  de  grande  importância  para  a 

ativação do mecanismo imune de rejeição ao aloenxerto e são subdivididos em duas 

subpopulações, os linfócitos T auxiliares 1 e 2 ( Th1 e Th2). Estes são diferenciados 

pelo perfil das interleucinas produzidas por cada um, sendo chamados Th1 quando 

produzem interleucina 2 (IL2),  interleucina 3 (IL3),  fator de necrose tumoral-beta, 

interferon-alfa,  beta  e  gama;  e  são  responsáveis  pelo  componente  celular 

inflamatório  da resposta imune;  os  linfocitos  Th2 por  sua vez são produtores de 

interleucina 4 (IL-4), interleucina 5 (IL-5), interleucina 6 (IL-6) e interleucina 10 (IL-

10) sendo responsáveis pelo componente humoral na resposta imune pela ativação 

do linfócito B (NETO et al, 2000).

As células Th1 e Th2 se desenvolvem a partir  de um mesmo precursor e 

podem apresentar função regulatória uma sobre a atividade da outra. O intérferon-

gama inibe a expressão das citocinas produzidas por células Th2, enquanto IL-4 e IL-

10  inibem  as  produzidas  pelas  células  Th1.  A  citocina  chave  na  rejeição  é  o 

interferon-gama. Ele atrai e ativa os macrófagos, células endoteliais e aumenta a 

expressão de MHC (NETO et al, 2000).
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As citocinas produzidas e secretadas pelas células T e por outras células se 

ligam  aos  seus  receptores  presentes  na  superfície  dos:  linfócitos  T  citotóxicos, 

células B, dos próprios linfócitos T auxiliares, macrófagos e outras células, induzindo 

sinais  de  ativação  nas  células  alvo  levando  a  nova  produção  de  citocinas, 

proliferação celular e diferenciação (NETO et al, 2000).

Uma  vez  ativados  os  linfócitos  T,  o  passo  seguinte  é  a  migração  dos 

leucócitos para o tecido transplantado, seguido por sua infiltração e posterior ação 

citotóxica ao enxerto.  Após a entrada das células de defesa no órgão transplantado, 

ocorrerá então o processo de citotoxicidade que levará, finalmente, ao dano tecidual 

do aloenxerto [Figura 1] (NETO et al 2000).

FIGURA 1 - Tubulite severa: destruição da camada basal dos túbulos 
(flechas) (PAS  X400) (Solez et al 2008)

Após  todo  o  processo  de  aloreconhecimento  e  ativação  celular  serem 

estabelecidos, inicia-se agora o mecanismo final que é a destruição celular. Apesar 

de bem estabelecido o papel das células T nessa resposta, muito se tem feito na 

tentativa de um maior esclarecimento dos mecanismos efetores finais da resposta 

imune (AGHA et al, 2002a). 

A resposta imune pode ser dividida em dois grupos: a humoral, mediada por 

anticorpos produzidos por plasmócitos; e a resposta imune celular, que é mediada 

pelos  linfócitos  T  e  substâncias  por  eles  produzidas:  as  citocinas,  fatores  de 

crescimento e enzimas (AGHA et al, 2002a).
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A ação dos anticorpos em reposta ao aloenxerto, depende da ativação dos 

linfócitos B, que é dependente do estímulo produzido por citocinas secretadas pelas 

células T CD4+. Estes linfócitos produtores de IL-4, IL-6 e IL-10, fazem com que haja 

expansão e proliferação dos linfócitos B que iram se diferenciar em plasmócitos, 

com conseqüente produção de imunoglobulinas que, ligando-se à parede da célula 

enxertada e daí, através da ação do sistema complemento ocasionará a lesão da 

membrana celular, levando à destruição do tecido enxertado (MCLEAN et al, l997, 

AGHA et al, 2002a). 

Uma vez ativada a resposta imune celular,  os linfócitos Tcitotóxicos irão 

atuar lisando diretamente as células do enxerto ou pela produção de citocinas, que 

recrutam e ativam as células efetoras. As células T ativadas são ricas em grânulos 

intracelulares contendo proteínas que estão envolvidas na destruição definitiva das 

células  alvo  do  enxerto.  Após o  reconhecimento  da  célula  alvo,  os  grânulos  do 

linfócito T citotóxico são mobilizados para a superfície da célula citotóxica ligada à 

célula alvo sendo então liberados no espaço intercelular por um processo chamado 

exocitose de grânulos (AGHA et al, 2002b).

Na imunidade mediada por células e rejeição aos enxertos, os macrófagos 

têm um papel importante. As células T citotóxicas produzem e secretam citocinas 

que atraem e ativam os macrófagos para o local do enxerto e fazendo com que 

desenvolvam  atividade  citotóxica,  aumentando  com  isso  o  número  de  células 

efetoras para a lesão do enxerto (AGHA et al 2002b). 

Nessa  simplificada  revisão  do  mecanismo  imunológico  de  rejeição  aos 

enxertos, observa-se a importância do aloreconhecimento para o início da resposta 

imune, e a seqüência de eventos, através da ativação da célula T, para posterior 

produção de citocinas, atração de células inflamatórias, expressão de moléculas de 

adesão, entrada no tecido enxertado, e finalmente ação citotóxica contra o enxerto, 

levando à destruição celular (AGHA et al, 2002b). 

A  utilização  da  biologia  molecular  tem  levado  a  grandes  avanços  no 

entendimento do mecanismo imune da rejeição ao enxerto e esse progresso, com 

toda certeza, levará no futuro a uma imunossupressão mais refinada, agindo em 

locais específicos, minimizando assim os seus efeitos indesejáveis. (AGHA  et al, 

2002b).
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1.3 Imunossupressão

Na  tentativa  de  reduzir  ou  prevenir  a  rejeição  aos  enxertos  têm  sido 

utilizados  medicamentos  imunossupressores  que  o  transplantado  terá  que  usar 

durante  o  resto  de  sua vida.  São utilizados sob estreito  controle  vários  regimes 

imunossupressores envolvendo a monoterapêutica, a terapêutica dupla ou tripla com 

Prednisolona,  Azatioprina,  Ciclosporina  Tacrolimus,  Micofenolato  Mofetil  ou 

Rapamicina (PATTISON; KRENSKY 1997; SCANTLEBURY et al, 2002). 

 O  tratamento  com  drogas  imunossupressoras  pode  causar  efeitos 

colaterais, sendo mais sério o fato destas drogas debilitarem o sistema imunológico 

tornando-o mais propenso a adquirir infecções. Em um número menor de pacientes, 

estas drogas podem causar também danos ao fígado ou rim quando usadas por um 

período longo de tempo. O uso contínuo destas drogas, cada vez mais potentes, 

pode  favorecer  a  expressão  de  doenças  oportunistas,  bactérias,  fungos  e  a 

replicação viral (PATTISON; KRENSKY 1997; SCANTLEBURY et al, 2002).

1.4 Infecção por poliomavírus humano (tipo BKV) em pacientes transplantados 
renais

Com o êxito dos transplantes, surgiu a necessidade de manejar pacientes 

imunodeprimidos e,  com isto,  a  obrigatoriedade da suspeita  clínica de infecções 

oportunistas são responsáveis pela alta morbimortalidade nesta área (MONTAGNER 

et al, 2007).

Nos pacientes com imunodeficiência primária ou adquirida, a presença de 

bactérias  e  fungos  pouco  patogênicos  na  população  imunocompetente  e, 

principalmente vírus latentes, passaram a colocar constantemente estes pacientes 

em risco (MONTAGNER et al, 2007).

A prevalência de infecções latentes pelos poliomavirus é alta na população 

em  geral.  O  sítio  de  latência  dos  seus  principais  representantes  com  potencial 

patogênico  em  humanos,  JCV  e  BKV  são  os  tecidos  cerebral  e  renal 

respectivamente.  Dessa  forma,  os  pacientes  transplantados  renais  são 

especialmente vulneráveis aos danos de uma eventual  reativação viral  durante a 
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imunossupressão  profilática  e  a  terapêutica  dos  processos  de  rejeição.  Os 

receptores de qualquer tipo de transplante, como conseqüência da imunossupressão 

a que são submetidos, estão expostos a esse mesmo risco (MONTAGNER  et al, 

2007).

1.4.1 Histórico

O  primeiro  caso  de  poliomavirus  foi  descrito  em  1971,  no  Hospital  St. 

Mary’s, de Londres, pela Dra. Sylvia Gardner, da urina de um paciente transplantado 

renal  do  sexo  masculino  que  também  apresentava  disfunção  do  enxerto  e 

características de estenose uretral  quatro  meses após o transplante (AZZI  et  al, 

1999;  FIORITI  et  al,  2005).  O paciente  apresentava células  decoy na  urina  e a 

histopatologia da estenose mostrou BKV nas células epiteliais do ureter.

O BKV pertencente ao gênero Poliomavirus e a subfamília Papovaviridae, 

são vírus da família Pappoviridae e existem dois poliomavirus humanos conhecidos, 

o  JC e  o  BK vírus.  Embora estes  vírus,  particularmente  o  BK,  sejam altamente 

prevalentes na população humana (60-80%) parecem só causar doença significativa 

em indivíduos imunocomprometidos (RAMOS et al, 2002a).

O terceiro membro desta família o SV 40, foi isolado em 1960 do rim do 

macaco Rhesus e está associado com uma síndrome clínica de tumores como o 

linfoma não-Hodgkin (RANDHAWA et al, 2002a; FIORITTI et al, 2005).

Embora  apresentem  alguma  homologia  genética  entre  si,  todos  os 

poliomavirus (BKV, JCV e SV 40) são sorológico e geneticamente distintos. O SV 40 

foi o primeiro poliomavirus a ser descoberto como contaminante das vacinas contra 

a poliomielite (HILLEMAN, 1998; RANDHAWA et al, 2002a).

Em 1995, na era dos novos medicamentos imunossupressores, foi descrito 

o primeiro caso de nefropatia pelo BKV. Com o uso de drogas como o tracolimus 

(TAC),  micofenolato  de  mofetil  (MMF)  e sirolimus,  tem aumentado o  número de 

casos reportados de nefropatia por PVM (MENGEL et al 2003; MANNON et al 2004). 

De acordo com o primeiro estudo prospectivo realizado para nefropatia pelo 

BKV esta ocorreu em 8% dos pacientes transplantados renais que fizeram uso de 

TAC-aziotioprina-prednisolona  e  ciclosporina-MMF-prednisolona  (MENGEL  et  al 

2003).
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1.4.2 Características biológicas

O  BKV  é  um  virion da  família  poliomavírus  pequeno  (40  a  45  nm  de 

diâmetro),  que  possui  capsídeo  icosaédrico  descoberto,  72  capsômeros 

pentamérico, um DNA de fita dupla circular super-helicoidal com o peso molecular 

de 3,2 x 106 e 5Kb de tamanho (BOUBENIDER et al, 1999; AHSAN; SHAH, 2002). 

A dupla fita do DNA genômico viral constitui quase 12% da massa do virion e está 

complexada com quatro histonas nucleossomais celulares, H2A, H2B, H3 e H4, que 

são em conjunto, chamadas de minicromossoma viral (AHSAN; SHAH, 2002).

O  genoma  do  BKV  consiste  de  duas  regiões:  uma  codificante 

geneticamente  conservada  e  outra  regulatória  não  codificante,  hipervariavel 

conhecida como NCRR (CUBITT; STONER, 2002). [Vide figura 2]

- Região codificante:

   A região codificante é funcionalmente dividida em região precoce e região 

tardia, sendo a  primeira  transcrita  antes  e  a  segunda depois  da  replicação viral 

(WHITE; KHALILI, 2004).

- Região precoce: (codifica proteínas não estruturais)

   Os genes desta região codificam os antígenos T (TAg) e t(tAg) transcritos 

antes  da  replicação do DNA e  expressos logo após a infecção das células  dos 

hospedeiros e durante o estagio tardio. Os TAgs são fatores de ativação essenciais 

para a replicação do DNA e regulam a transcrição e replicação do genoma viral. 

Assim, o TAg regula sua própria transcrição sendo responsável pela capacidade de 

transformação celular induzida após a infecção pelo BKV (CUBITT; STONER, 2002).

O antígeno TAg modula a via de sinalização celular induzindo as células 

hospedeiras a entrarem na fase S do ciclo  celular,  controlando desta maneira  a 

progressão do ciclo e a apoptose das células infectadas. O papel do tAg no ciclo da 

vida do poliomavirus não é muito conhecido (WHITE; KHALILI, 2004).

- Região tardia, os genes desta região codificam: 

a) proteínas estruturais do capsídeo (VP1, VP2 e VP3) que se reúnem com 

o DNA viral replicado para formar virions, sendo que a VP1 constitui 70% da massa 
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molecular  viral  (360  cópias)  com peso  molecular  de  44  KDa  (WHITE;  KHALILI, 

2004).  Ela  participa  da  conexão  viral  aos  receptores  nas  células  susceptíveis, 

contém epitopos  de  neutralização,  possui  determinantes  imunológicos  próprios  e 

outros  compartilhados  com  as  células  hospedeiras  (AHSAN;  SHAH,  2002).  O 

capsídeo contém também de 30 a 60 cópias de Vp2 e Vp3, que dão forma aos 72 

capsômero pentaméricos (HIRSCH et al, 2005). Como a replicação viral e a reunião 

dos virions ocorrem no núcleo da célula infectada, estas proteínas VP1, VP2 e VP3 

localizam-se no compartimento intranuclear (RANDHAWA et al, 2002b).

b) agnoproteínas participam da liberação celular do vírus replicado e diferem 

das outras proteínas codificadas pelas regiões precoce e tardia por se localizarem 

primariamente no citoplasma e na região perinuclear das células infectadas. Esta 

distribuição  intracelular  sugere  que  as  agnoproteínas  participem  da  reunião  do 

capsídeo  viral,  da  lise  celular  e  da  liberação  do  vírus  da  célula  hospedeira 

(RANDHAWA et al, 2002b).

- Região regulatória não-codificante (NCRR):

   As regiões NCRR contem a origem da replicação (ORI) e ainda codifica 

numerosos  fatores  envolvidos  na  regulação  da  transcrição  e  na  replicação  viral 

(CUBITT; STONER, 2002). 
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    FIGURA 2 -  Estrutura genômica da familia poliomavírus (CUBITT; STONER,  2002).

Dentro do núcleo o vírus é transcrito na célula do hospedeiro pela RNA 

polimerase,  uma  vez  que  a  simplicidade  do  seu  genoma  o  torna  altamente 

dependente  desta  célula  para  a  realização  da  transcrição  e  replicação  do  seu 

genoma (HILLEMAN et al, 1998). 

Depois que a replicação do DNA ocorreu, a transcrição dos genes tardios 

promove a síntese de proteínas estruturais (Vp1, Vp2 e Vp3) para garantir a geração 

infecciosa do vírus (HILLEMAN et al, 1998).

     A  replicação  do  PVH depende de  fatores  das  células  hospedeiras 

(HIRSCH, 2005). Nestas células a expressão de proteínas dos capsídeos é seguida 

pela formação do corpo do virion no núcleo, com lise da célula permitindo assim a 

liberação do vírus que desencadeia uma resposta imune - específica, onde a célula 

natural Killer do sistema imune inato promove uma ação citotoxica antiviral, sendo 

seguida pela resposta imune adaptativa (HIRSCH, 2003).

Em  conseqüência  da  grande  variabilidade  antigênica  do  BKV, 

especialmente  na  região  da  proteína  VP1  do  capsídeo  viral,  nos  torna  possível 
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determinar  diferentes  sorotipos  antigênicos  (CUBITT;  STONER,  2002). 

Aparentemente,  esta  instabilidade  genética  tem  impacto  direto  na  regulação  da 

imunidade do hospedeiro podendo afetar tanto a patogênese da nefropatia pelo BKV 

como  desenvolver  resistência  a  agentes  antivirais  (CUBITT;  STONER,  2002; 

RANDHAWA, 2002b).

1.4.3 Epidemiologia

As  infecções  em  humanos  podem  ser  causadas  por  dois  tipos  de 

poliomavirus  humano  (PVH):  o  BK  vírus  (BKV)  e  o  JC  vírus  (JCV)  que  foram 

isolados em 1971 de pacientes com estas iniciais. O JCV e o BKV possuem 70% de 

homologia genômica (DEMETER, 2000).

A maior parte (60% a 80%) da população adulta tem anticorpo contra JCV, 

BKV ou ambos e a eliminação assintomática na urina ocorre em pacientes com 

imunossupressão relacionada com a  infecção pelo vírus HIV,  neoplasias  e após 

transplante (DEMETER, 2000).

A  infecção  primária  ocorre  tipicamente  durante  a  infância,  depois  da 

diminuição dos anticorpos maternos sendo, na maioria das vezes, completamente 

assintomática, persistindo indefinidamente como infecção latente nos órgãos-alvo. 

(EASH et al, 2006).  Até os 10 anos de idade, a soropositividade terá aumentado em 

50% e podendo atingir  aproximadamente  70% nos adultos  (KNOWLES;  PIPKIN; 

ANDREWS, 2003). Esta prevalência pode aumentar durante a gravidez, nos idosos 

ou por ocasião de imunodeficiência, onde o nível de replicação pode aumentar a 

carga viral do DNA do BKV de < 105 para > 107 cópias/ml na urina (HIRSCH, 2005).

A infecção secundária deve-se à reativação do vírus latente ou reinfecção 

com uma nova linhagem. Estudos clínicos incluindo pacientes imunossuprimidos e 

imunocompetentes sugeriram que a reativação do BKV em latência está associada 

principalmente à imunossupressão (WALI et al, 2004).

Os  achados  clínicos  mais  freqüentes  na  primo-infecção  são  sintomas 

respiratórios  inespecíficos.  A  presença  de  tonsilite  supõe  que  o  tecido  linfóide 

associado à mucosa da região orofaríngea possa ser um dos locais de infecção 

primária.  Manifestações  neurológicas,  tais  como  síndrome  de  Guillain-Barre  e 

encefalites são raramente associadas ao BKV (RANDHAWA et al, 2002b). O trato 
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urogenital é o local de latência preferencial do BKV em humanos (AHSAN; SHAH, 

2002).

Durante  os  primeiros  seis  meses pós-transplante  renal  ocorre  o  pico de 

incidência  de  infecção  pelo  poliomavirus  ,  no  entanto,  a  infecção  pode  persistir 

durante meses ou até anos (RANDHAWA et al, 1999).

Nos transplantados renais a ocorrência de nefropatia pelo BKV varia nas 

diferentes  populações,  dependendo  principalmente  do  esquema  de 

imunossupressão utilizado.

 Foi observada uma associação entre o aumento do BKV e o uso de novas 

e potentes drogas imunossupressoras sugerindo que esses agentes além de reduzir 

a rejeição celular aguda (RCA), têm também tornado mais propício o ambiente para 

a  reativação  viral.  De  qualquer  modo  a  maioria  dos  pacientes  com  nefropatia 

causada pelo BKV entra  em um ciclo  desanimador,  alternado entre  a  nefropatia 

intersticial pelo BKV e a rejeição celular aguda acelerada pela diminuição da dose 

dos imunossupressores (ANDREWS et al, 1988; RANDHAWA et al, 1999).

1.4.4 Transmissão

 Acredita-se que o modo natural de transmissão do BKV  ocorra tanto por via 

respiratória como também pelo trato gastrintestinal (SUNDSJORD et al, 1994). Ele 

pode ser encontrado nas amídalas podendo causar amidalite aguda e também na 

saliva de indivíduos adultos imunossuprimidos ou imunocompetentes tendo o trato 

intestinal como via de entrada do poliomavírus. O BKV pode ser transmitido também 

pela via transplacentária, onde normalmente a reativação do vírus ocorre durante a 

gestação (PIETROPAOLO et al, 1998; MAS, 2003).

O BKV pode ser transmitido ainda por doadores de órgãos uma vez que o 

genoma viral vem frequentemente sendo detectado em rins saudáveis, ou pode ser 

adquirido na comunidade. Alguns sintomas clínicos como febre moderada, mal estar, 

vômito, doenças respiratórias, pericardite, disfunção hepática e cistite hemorrágica 

em pacientes transplantados de medula óssea também foram relatados (SMITH et 

al, 2001).
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Fluidos corporais tais como aspirados nasofaringeais de crianças internadas 

por  infecção respiratória  grave,  sêmen e sangue de doadores  saudáveis  podem 

estar também envolvidos na transmissão de infecções por BKV e o seu DNA pode 

ser  isolado  também  a  partir  de  tecidos  do  trato  genital  e  de  pele  normal 

(RANDHAWA et al, 2006).

O estado de infecção não replicativo denominado latência, é estabelecido no 

epitélio tubular renal e nas células uroepiteliais após a primo-infecção. A reativação 

e  replicação  com  viruria  assintomática  ocorrem  em  5%  dos  indivíduos  sadios 

(HIRSCH, 2005).

Os  seguintes  critérios  são  utilizados  para  definir  a  infecção,  replicação  e 

doença pelo BKV (HIRCH, 2005):

• Infecção pelo BKV: ocorre nos casos de evidência sorológica de exposi-

ção ao vírus tendo sido desenvolvido imunidade.

• Replicação do BKV: ocorre nos casos com eviência de multiplicação do ví-

rus (infecção ativa) com a evidência do efeito citopático na urina (células 

decoy) ou presença do RNAm da proteína estrutural VB1, em estado de 

não latência,  no plasma e na urina através da imunohistoquimica e pes-

quisa de células decoy respectivamente.

• Doença pelo BKV: ocorre quando há evidência histológica do dano tecidu-

al (nefropatia) pelo BKV. 

1.4.5 Patogênese

Apesar do BKV ter sido isolado pela primeira vez em 1971 na urina de um 

transplantado renal, somente nas últimas décadas ele foi reconhecido como causa 

de  doença  clínica.  O  BKV pode  causar  nefrite  intersticial  em cerca  de  6% dos 

transplantados renais  (MYLONAKIS et  al,  2001;  HIRSCH  et  al,  2002;  MANNON, 

2004)  associada  à  disfunção  e  perda  do  enxerto  renal  em  45% dos  pacientes 

afetados. Esta doença pode progredir para fibrose e atrofia tubular com conseqüente 
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diminuição da sobrevida do enxerto. De acordo com o tempo de seguimento este 

efeito pode atingir até 80% dos pacientes transplantados se comparados com outros 

enxertos com disfunção (RAMOS et al, 2002b).

O vírus BK também está associado à estenose uretral pós-transplante renal, 

hematúria  assintomática  e  cistite  hemorrágica  nos  receptores  de  medula  óssea 

(RANDHAW et al, 1999).

Após o advento e uso de drogas imunossupressoras bem mais potentes, em 

particular a associação Tracolimus (TAC) e Micofenolato mofetil [MMF] (RAMOS et 

al,  2002b;  MENGEL  et  al, 2003)  o  BKV  tem  sido  frequentemente  a  causa  de 

infecção nos pacientes transplantados renais, sua reativação pode ser detectada em 

20% dos pacientes (BOUDENIDER et al, 1999).

A patologia relacionada com o vírus BK está restrita ao trato urinário, e a 

viruria assintomática é freqüente na população transplantada renal. No entanto, a 

patologia renal (nefropatia) associada à infecção pelo vírus BK só foi reconhecida 

recentemente  com  uma  incidência  de  2-3%  nas  biopsias  renais  de  pacientes 

transplantados que faziam uso de drogas imunossupressoras bem mais potentes. O 

aumento  da  replicação  viral  nestes  pacientes  pode  ser  monitorado  através  da 

presença de células decoy na urina (NICKELEIT, 2000a).

A disfunção renal causada pela infecção pelo vírus BK tem como causa a 

necrose tubular e a perda das membranas basais tubulares que permite a passagem 

do fluido tubular para o interstício, podendo ainda evoluir para uma atrofia tubular e 

fibrose intersticial,  ambas relacionadas com a insuficiência renal. Dada a falta de 

tratamento especifico para esta patologia, o diagnóstico precoce é muito importante 

uma  vez  que  as  lesões  tubulares  são  reversíveis  quando  em  sua  fase  inicial 

(RANDHAWA et al, 1999). 

A patogenia da infecção pelo poliomavirus inicia-se com a entrada do vírus 

nas células hospedeiras e multiplicação do genoma viral, sendo seguido pela viremia 

até  os  órgãos  alvo  e  conseqüente  replicação  do  vírus  nestes  sítios  específicos 

(MYLONAKIS et al, 2001; AHSAN; SHAH, 2002).

O  vírus  entra  na  célula  por  um  processo  de  endocitose  e  de  fusão 

intracelular,  que  permite  a  sua  liberação  nas  regiões  perinucleares  da  célula 
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hospedeira.  A  replicação  ocorre  no  núcleo  da  célula  infectada  onde  começa  a 

reunião de novas partículas virais (DEMETER, 2000). [Figura 3]

FIGURA 3 - Mecanismo de infecção do BKV nas células do hospedeiro (HILLEMAN, 1998; 
TAVARES, 2006).

A fixação do vírus na célula hospedeira é feita pela proteína externa do 

capsídeo Vp1, através de receptores específicos (proteínas glicosílicas) presentes 

na  superfície  das  células  susceptíveis  e  que  interagem  com  esta  proteína.  O 

endossoma viral libera então o virion no citoplasma que entra no núcleo através de 

um  poro  nuclear  (RANDHAWA  et  al,  1999).   É  então  iniciada  a  replicação  do 

genoma  viral,  que  após  a  liberação  atinge  a  via  hematogênica  e  estabelece  a 

infecção nos órgãos-alvo. As outras proteínas VP2 e VP3 são responsáveis pela 

interação com a membrana celular, facilitando, assim, a entrada do vírus através do 

processo de endocitose (HILLEMAN, 1998; AHSAN; SHAH, 2002). [Figura 4]

FIGURA 4 - Esquema da medula renal onde se observa corpos de inclusão viral 
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(ilustradas na parte azul) do núcleo. (a) alterações reversíveis da nefropatia pelo 
poliomavirus  (BKVN),  pois  os  túbulos  e  ductos  coletores  estão  normais, 
somente uma camada das células de transição apresenta inclusões virais sendo 
vista  no  sedimento  urinário  (células  decoy).  (b  e  c)  BKVN:  inclusões  virais 
presente nas células dos túbulos renais e ductos. A replicação viral causa a 
separação  e  necrose das  células  tubulares  desnudando a membrana basal. 
Esta é a razão da disfunção do enxerto e as partículas virais têm facilmente 
acesso ao fluxo sanguíneo através dos capilares peritubulares (NICKELEIT et 
al, 2000).

Imediatamente após a infecção celular, as células naturais killer (células NK) 

do sistema imune inato promovem uma atividade citotóxica antiviral, seguida pela 

ativação da resposta imune adaptativa. As células T CD4+ reconhecem os antígenos 

apresentados pelas moléculas HLA de classe II do hospedeiro, ativam macrófagos, 

facilitam a produção de anticorpos e potencializam a citotoxicidade antiviral levando 

a perda do genoma viral e o restabelecimento normal da célula (MANNONN, 2004). 

Em casos  excepcionais,  o  DNA viral  é  integrado  aleatoriamente  ao  genoma da 

célula  hospedeira  (MYLONAKIS  et  al,  2001),  conferindo  assim,  um  potencial 

oncogênico ao vírus (WHITE; KHALILI, 2004).

Nos  paciente  imunosuprimidos  a  infecção  pelo  BKV  esta  associada  à 

estenose  uretral  em  pacientes  transplantados  renais  e  cistite  hemorrágica  em 

pacientes  submetidos  à  TMO.   O  BKV  pode  também  estar  associado  com 

malignidade hematológica, imunodeficiência congênita e adquirida e síndrome de 

Wiskott-Aldrich, causando doenças no trato geniturinário (KWARK et al, 2002). 

Uma vez que não há terapia antiviral  especifica para o poliomavirus e o 

aumento da imunossupressão tem uma implicação importante na reativação viral, 

estudos  têm  sugerido  que  uma  diminuição  desta  imunossupressão  pode  estar 

associada tanto a uma diminuição da carga viral do BKV como a uma redução da 

inflamação no enxerto (KWARK et al, 2002).

Todos os pacientes transplantados, principalmente os transplantados renais 

e de medula óssea, compõem o grupo de risco mais frequentemente afetado pelo 

BKV.  Em um estudo  prospectivo  com pacientes  transplantados  foi  revelado que 

aproximadamente 45% deles  tiveram alguma evidência sorológica para reativação 

do BKV,  mas  somente  2,5  a  5% desenvolveram doenças  sintomáticas  e  nefrite 

tubulo intersticial (RANDHAWA; DEMETRIS, 2000).
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1.4.6 Manifestações clínicas

A prevalência de infecção latente por poliomavírus tem sido relatada ser de 

até  65% dos  receptores  de  rim (RANDHAWA;  DEMETRIS,  2000),  no  entanto  a 

ocorrência  da  nefropatia  pelo  poliomavirus  (PVN)  varia  de  3-10%  mas  pode 

acarretar a perda do enxerto  em até  50% dos casos.

 Para  o  diagnóstico  de  nefropatia  pelo  BKV  (BKVN)  é  obrigatória  a 

identificação de alterações virais  nas células epiteliais  na biópsia do enxerto.  As 

células  epiteliais  com  inclusões  podem  ser  erroneamente  consideradas  células 

gigantes, sugestivas de rejeição celular , um erro de diagnóstico clínico que pode 

levar a um aumento da dose de imunossupressores, facilitando a replicação viral e 

acelerando a perda do enxerto pela PVN (SMITH et al, 2001; WALI et al, 2004).

É consenso que sempre que um receptor de transplante renal apresentar 

hematúria macroscópica, obstrução do trato urinário ou um aumento persistente dos 

níveis  de  creatinina  sérica  sem  causa  aparente,  a  suspeita  de  nefropatia  pelo 

poliomavírus( PVN) deve ser cogitada (SMITH et al, 2001; MYLONAKIS et al, 2001).

Em 5% dos pacientes com viruria pode ocorrer tardiamente estenose uretral 

em decorrencia de fibrose e ulceração (MYLONAKIS et al, 2001).

Os riscos de um paciente transplantado renal vir a desenvolver a nefropatia 

pelo BKV está esquematizada na Figura 5.
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FIGURA 5 - Esquema para o provável risco no desenvolvimento da nefropatia pelo BKV. Observe 
que alguns fatores estão intimamente relacionados indicando um alto risco para o desenvolvimento 
da  doença.  A  idéia  fundamental  parece  ser  o  uso  de  novas  drogas  imunossupressoras  (MMF- 
tracolimus) administradas em alta dose (BLANCKAERT et al, 2006).

 

1.4.7 Diagnóstico do BKV

Considerando-se  que os  quadros  clínicos  irreversíveis  associados  à  alta 

morbidade a  que a  população de risco  (  transplantados)  é  susceptível,  torna-se 

necessária a implantação de técnicas de diagnóstico com alta sensibilidade,  que 

permita identificar  precocemente aqueles casos de infecção viral  com um potencial 

de evolução para a doença, e com uma especificidade suficiente a fim de minimizar 

os  riscos  de  perda  do  enxerto  decorrente  de  uma  redução  inadvertida  da 

imunossupressão. A escolha dos testes deve ainda contemplar a preocupação com 

o risco e o custo-benefício garantindo a alta eficácia diagnóstica sem esquecer a 

disponibilidade econômica de cada centro (MONTAGNER et al, 2007).

1.4.7.1 Citologia urinária

O termo célula “decoy” foi utilizado inicialmente para descrever as células 

com inclusão viral,  onde  pode-se observar  um núcleo aumentado com inclusão 

Abundantes Células decoy

Raras Células decoy

BK (viremia)

Injúria tubular

Imunossupressão: FK/MMF

Risco p/ BKVN

Manifestação BKVN

Alto risco BKVN

Baixo risco BKVN

Baixo risco BKVN

Baixo risco BKVN

Tempo pós-transplante
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basofílica  “gelatinosa”,  substituindo  a  cromatina  nuclear  ou  deslocando-a  para  a 

periferia  e  espessando  a  membrana  nuclear.  Um  halo  claro  pode  raramente 

aparecer ao redor da inclusão viral, requerendo então a diferenciação com inclusão 

de CMV. Esta distinção é geralmente fácil porque as células infectadas pelo BKV 

têm o núcleo aumentado de tamanho, o citoplasma em forma de “rabo de cometa” e 

ausência de inclusão citoplasmática (DRACHENBERG et al, 2007). [Figura 6]

FIGURA 6 -  Células decoy (citoplasma em “rabo de cometa”  e  presença de inclusão nuclear). 
Papanicolaou X 400 (Patologia del transplante renal pg. 3, 2008)

Nos  pacientes  transplantados  renais  10-60%  excretam  células  decoy 

assintomaticamente.   A  replicação viral  pode ocorrer  tanto  nas células  uroteliais 

como nas células epiteliais  tubulares,  no entanto a sua identificação na citologia 

urinaria não é patognomônico de nefropatia renal (RAMOS et al, 2002b).

A citologia urinária é o método mais simples e de baixo custo usado para o 

escrutineo de infecção pelo BKV nos pacientes transplantados renais. Observam-se 

células decoy (células tubulares infectadas) na urina a partir da 16ª semana do pós-

transplante com uma incidência estimada em 30% (FISHMAN et al, 1998; MENGEL 

et al, 2003). A ausência de células decoy na urina confirma a hipótese de que a 

infecção ativa pelo BKV é nula (HIRSCH  et al, 2002) e descarta em até 99,4% a 

presença de nefropatia pelo BKV, quando é  usada à coloração de Papanicolaou e 

estas células observadas em microscópio óptico (DRACHENBERG et al, 2003). No 

entanto ,o seu valor preditivo positivo para a nefropatia pelo BKV é de 30% naqueles 

pacientes  que  apresentaram  disfunção  do  enxerto  (NICKELEIT  et  al,  2000b; 

HIRSCH  et  al,  2002).  Porém  a  avaliação  seriada  da  citologia  urinaria,  têm 
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demonstrado ser um método adequado para rastreamento. (COLVIN; MAUIYIEDI, 

2001).

Devido  à  natureza  invasiva  da  biópsia  renal  novas  técnicas  têm  sido 

investigadas a fim de permitir um diagnóstico precoce de nefrite por poliomavírus. A 

correlação entre a histologia e os testes urinários e sanguíneos para a pesquisa de 

BKV tem sido amplamente estudados (NICKELEIT et al, 2000b).

A detecção de partículas virais no sangue através de PCR é necessária 

para o diagnóstico de infecção ativa pelo PV (NICKELEIT  et al, 1999), entretanto 

estudos recentes sugerem que o diagnóstico de nefropatia pelo BKV pode ser feito 

baseado  na  persistência  de  células  decoy  na  urina  sendo  tão  eficaz  quanto  a 

detecção de DNA viral no sangue (MOHAJER et al, 2003; DRACHENBERG  et al, 

2003).

Nos indivíduos sãos e não transplantados é difícil determinar a verdadeira 

incidência da excreção de PV  na urina, oscilando entre 0,3 a 8% (DRACHENBERG 

et al, 1999), já alguns estudos demonstram que a excreção urinária de poliomavírus 

em pacientes transplantados é em torno de 8 a 26%. Existe uma boa correlação 

entre  a  biópsia  renal  com  infecção  pelo  poliomavírus  e  as  citologias  urinarias 

positivas (DRACHENBERG et al, 1999; HIRSCH et al, 2002).

Pode-se  observar  ainda  a  excreção  transitória  de  células  infectadas  em 

casos de rejeição aguda, nefrotoxicidade por tracolimus e necrose tubular aguda. A 

presença de excreção persistente de células decoy esta associado à ocorrência de 

viremia (cargas virais entre 12.000 a 360.000/ml)  e a possibilidade de nefropatia 

nestas condições é muito elevada (DRACHENBERG et al, 2003).

O significado clínico do achado de células decoy na urina depende da carga 

viral e da qualidade do sedimento analisado: a presença de um grande número de 

células  decoy  tem  um  pior  prognóstico  sendo  estas  células  características  de 

replicação viral, mas não necessariamente de nefropatia por BKV (DRACHENBERG 

et al, 1999).

1.4.7.2 Biópsia renal

O  diagnóstico  de  nefropatia  pelo  vírus  BK  se  baseia  nos  achados 

histológicos da biópsia do enxerto renal onde se realiza a identificação do antígeno 
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ou  do  DNA  viral  (imunohistoquimica)  e  ainda  se  caracterizam  os  padrões 

histológicos que orientam o prognóstico em cada caso (LIPTAK; KEMENY; IVANYI, 

2006). [Figura 7]

FIGURA 7 -  Padrões de inclusões nucleares características de infecção pelo poliomavirus.  À 
esquerda em forma de “vidro esmerilhado” em uma célula tubular. À direita de aspecto gelatinoso em 
uma célula da camada superficial  do endotélio,  sitio  inicial  da reativação viral  em muitos (ou na 
maioria) dos casos. (H&E X400) (DRACHENBERG et al, 2007)

O achado patognomônico de nefropatia pelo BK vírus é a observação ao 

longo de todo o nefron de inclusões virais intranucleares vistas exclusivamente em 

células epiteliais e acompanhadas de necrose focal das células tubulares. Nestas 

células  sinais  citopáticos  podem  ser  encontrados,  sendo  mais  abundantes  nos 

segmentos  tubulares  distais,  ductos  coletores  e  de  forma  ocasional  nas  células 

parietais da cápsula de Bowman (NICKELEIT, 2000a).

A  presença  de  plasmócitos  no  infiltrado  intersticial  e  um maior  grau  de 

comprometimento tubular são mais comuns na BKVN do que  nos processos de 

rejeição,  podendo  auxiliar  no  diagnóstico  diferencial  entre  os  dois  processos 

(DRACHENBERG et al, 1999).
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FIGURA 8 - Biopsia renal com tubulite severa: destruição da camada basal 
dos túbulos, infiltrado mononuclear e célula com inclusão viral do tipo “vidro 
esmerilhado” (Flecha). (H&E X400) (SOLEZ et al, 2008).

Com  a  finalidade  de  auxiliar  este  diagnóstico,  um  arsenal  de  técnicas 

complementares  e  menos  invasivas  está  disponível.  Atualmente,  a  sorologia,  a 

investigação citológica, com microscopia óptica e coloração de Papanicolaou das 

células esfoliadas do trato urinário para detecção do efeito citopático viral, métodos 

que identificam antígenos específicos ou DNA viral, isolamento em cultura celular, 

ensaio imuno-enzimático especifico para antígeno e  PCR (ARTHUR  et  al,  1988; 

BOUBENIDER et al, 1999) servem como ferramentas auxiliares para o diagnóstico e 

a  monitorização  da  nefropatia  pelo  BKV  bem  como  o  acompanhamento  destes 

pacientes (RADHAWA; DEMETRIS, 2000).

Técnicas  de  imunohistoquímica  têm  sido  aplicadas  em  espécimes  de 

biópsia do enxerto renal e em sedimento urinário utilizando  anticorpos do SV40 ou 

JCV para identificação do BKV (TONG et al, 2004), como visualizado na Figura 9.
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FIGURA 9 - Infecção tubular com células com inclusão viral (em vermelho) 
nas proximidades dos capilares peritubulares. Imunohistoquimica com dupla 
técnica  para  a  detecção  do  SV40T  antígeno  (em vermelho)  e  CD34  (em 
marrom) no endotélio. Aumento de 160X  (NICKELEIT et al, 2000).

Do ponto de vista morfológico, as células infectadas pelo PV precisam ser 

diferenciadas  do  dano  citopático  causado  pelo  citomegalovirus  e  de  alterações 

malignas.  As  células  infectadas  apresentam  um  núcleo  grande  com  uma 

relaçãoncleo/citoplasmática(  N/C  )  aumentada,  o  que  junto  com  seu  padrão 

cromatínico pode levar a uma falsa interpretação de malignidade. Já as inclusões 

típicas do citomegalovirus (CMV) no núcleo são orangiofílicas, rodeadas por um halo 

perinuclear e acompanhadas de inclusões citoplasmáticas (DRACHENBERG, 1999; 

NICHELEIT, 2000b). [Figura 10]

FIGURA  10  -  Inclusão  típica  do  CMV  em  “olho  de  coruja” 
(www.medlib.ed.utah.edu)
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1.5 Recomendações para seguimento de pacientes transplantados renais

A pesquisa das células decoy na urina deve ser realizada em todo paciente 

de  transplante  renal  a  cada três  meses  durante  os  dois  primeiros  anos  após  o 

transplante e anualmente por três anos em todo paciente que desenvolver disfunção 

do enxerto (HIRSCH et al, 2005).

O resultado de uma primeira triagem positiva deve ser seguido da avaliação 

quantitativa do DNA do BKV no plasma através da PCR, sendo este teste também 

positivo a biópsia renal é indicada. Alternativamente tem sido recomendado realizar 

a biópsia renal se houver persistência de células decoy na urina por um período 

maior de três meses (DRACHEMBERG et al, 2004).

Os pacientes com viremia e biopsia renal negativa são sensíveis a redução 

da imunossupressão.

O avanço nas pesquisas das diversas sociedades cientifica sobre o BKV, 

poderá ser uma esperança para o aumento da viabilidade no manejo do BKV num 

futuro próximo (BLANCKAERT et al, 2006).

1.6 Tratamento antiviral

Não  há  uma  terapia  antiviral  específica  para  PVH.  Uma  alternativa  de 

tratamento é um amplo suporte clínico que envolve a redução da dose dos agentes 

imunossupressores  visando,  além  de  um  controle  da  nefropatia  por  BKV  uma 

diminuição da reativação viral, tendo como objetivo final a prevenção da progressão 

da viremia e da doença (MONTAGNER et al, 2007).

Na  coexistência  de  rejeição  celular  e  nefropatia  pelo  BKV,  a  melhor 

alternativa  é  o  tratamento  inicial  da  rejeição  com  um  aumento  nas  doses  de 

imunossupressão e, posteriormente, proceder a redução dessas drogas, uma vez 

que a implicação obvia associada a esta estratégia é o aumento no risco de rejeição 

(RAMOS et al, 2004).

Uma variedade de agente antivirais vem sendo estudada in vitro contra os 

poliomavírus. A droga mais promissora é o Cidofovir, que é um análogo acíclico de 
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nucleosídeo fosfonato capaz de inibir a replicação do DNA viral. É conhecido por sua 

atividade  in  vitro contra  os  três  poliomavírus  que  são  capazes  de  infectar  os 

humanos (JCV, BKV e SV40). Outras drogas estudadas são os derivados do ácido 

retinóico, inibidores da topoisomerase e 5’-bromo 2’-dioxiuridina (DRACHENBERG 

et al, 2007). 

A substituição dos imunossupressores de maior risco pelo sirolimus, que 

tem atividade antiproliferativa, é outra alternativa para o controle da replicação viral 

(MOHAJER  et al, 2003).
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Detectar a presença do BKV através do achado da célula decoy na urina 

de transplantados renais.

2.2 Objetivos específicos

- Detectar a presença do Poliomavírus tipo BKV em amostras de urina de 

pacientes após transplante renal utilizando citologia urinária;

- Correlacionar os valores séricos de uréia e creatinina com a presença ou 

ausência de células decoy na urina de pacientes transplantados renais;

                

- Correlacionar o resultado da biópsia com a presença ou não de nefropa-

tia pelo BKV nas citologias urinárias positivas para células decoy;

-  Correlacionar  o  esquema  de  imunossupressão  com  a  infecção  pelo 

BKV.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Casuística

3.1.1 Pacientes

Foram avaliados 50 pacientes submetidos a transplante renal no Hospital 

Universitário  Walter  Cantídio  (HUWC) e Hospital  Geral  de Fortaleza (HGF) no 

período de novembro de 2005 a dezembro de 2007. 

3.1.2 Critérios de inclusão

- Pacientes submetidos a transplante renal que apresentaram aumento de 

uréia  e  creatinina  sérica  e  alteração  do  sumário  de  urina  (hematúria  e/ou 

leucocitúria);

- Pacientes em acompanhamento ambulatorial no período de outubro de 

2005 a dezembro de 2007com suspeita de BKV

- Concordar em participar do estudo e assinar o termo de consentimento 

informado necessário a aprovação do projeto deste estudo pelo Comitê de Ética 

Médica em Pesquisa do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal do Ceará.

3.1.3 Critérios de exclusão

-  Pacientes  em  acompanhamento  ambulatorial  fora  do  período 

estabelecido;

- Pacientes sem acompanhamento ambulatorial.
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3.1.4 Grupo controle para células decoy

- Foram avaliadas 20 urinas provenientes de pacientes adultos atendidos 

no HUWC. Os pacientes não apresentavam insuficiência renal crônica , não eram 

transplantados renais e nem imunossuprimidos.

3.2 Aspectos éticos da pesquisa

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará, sob o protocolo nº. 41/06. O estudo seguiu as 

recomendações contidas nas Resoluções 196/96 e 251/97 do Conselho Nacional 

de Saúde do Ministério da Saúde, que regulamentam as pesquisas envolvendo 

seres humanos.

Os  indivíduos  submetidos  ao  estudo  foram  previamente  esclarecidos 

quanto  à  natureza  da  pesquisa  e  foram  somente  incluídos  aqueles  que 

concordaram  em  participar  espontaneamente  e  assinaram  o  termo  de 

consentimento esclarecido da pesquisa. [Anexo 1]

3.3 Instrumentos e procedimentos de coleta de dados

Os dados clínicos (idade, sexo, tipo de doador, doença renal de base, 

data do transplante e esquema de imunossupressão ) e os dados laboratoriais 

(resultado do sumário de urina, valor da uréia e creatinina sérica) dos pacientes 

foram  obtidos  através  de  consulta  ativa  nos  prontuários  e  transferidos  para 

planilha do Programa Microsoft Excell 2003 (Anexo V, VI e VII). Os resultados de 

uréia e creatinina sérica foram avaliados no período de seis meses, sendo que o 

primeiro resultado foi no momento da pesquisa de células decoy e os demais nos 

meses seguintes.

Os  dados  histopatológicos  tais  como  fibrose,  infiltrado  inflamatório, 

rejeição celular aguda e inclusões virais foram extraídos dos laudos histológicos, 

presentes nos respectivos prontuários (Anexo VIII).
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3.4 Metodologia para detecção do poliomavírus (BKV)

3.4.1 Citologia urinária

a) Preparação das lâminas

As  amostras  de  urina  dos  50  pacientes  foram  coletadas  durante  as 

consultas  ambulatoriais  de  rotina  ou  durante  a  visita  médica  à  enfermaria  do 

HUWC e HGF. Após a coleta, as urinas foram conservadas em etanol a 95% na 

proporção de 1:1 e encaminhadas ao Setor de Uranálise do Laboratório Central do 

HUWC onde foram processadas. Cerca de 10ml de urina foram transferidas para 

tubos  de  Falcon  e  centrifugadas  a  1500rpm  por  5  minutos.  Em  seguida,  o 

sobrenadante foi desprezado e o sedimento ressuspenso na urina residual. Para 

confecção  das  lâminas,  150µl  do  sedimento  foram  colocados  no  citofunil  da 

Citocentrífuga e centrifugados por 10minutos a 800rpm. Para cada paciente foram 

preparadas  duas  lâminas:  uma  foi  corada  imediatamente  pelo  método  de 

Papanicolau  para  pesquisa  de  células  decoy  e  a  outra  lâmina  não  corada foi 

estocada,  não  corada,  em freezer  –  20  ºC para  esclarecimento  de  dúvidas  e 

confirmação do diagnóstico.

 
b) Coloração de Papanicolaou

 Após  a  citocentrifugação  as  laminas  foram  mergulhadas  em 

concentrações decrescentes  de  etanol  e  em água destilada por  5  vezes  para 

hidratar o material. Feito isto, iniciou-se a coloração com Hematoxilina de Harris 

[MERCK 109253.1002] por 2 minutos e 30 segundos sendo em seguida lavadas 

com água destilada para retirar o excesso de corante. Posteriormente as lâminas 

foram imersas 5 vezes em concentrações crescentes de etanol para desidratar o 

material. Logo após utilizou-se a solução de Orange G [MERCK 10688.1002] por 1 

minuto,  lavando-se  as  lâminas  em etanol  99% a  fim  de  retirar  o  excesso  de 

corante. A ultima solução utilizada foi a contra-coloração com o EA 36 [MERCK 

109271.0500] por 3 minutos, seguida de imersão em etanol 99%, por 3 vezes, em 

cubas separadas para retirar o excesso de corante.
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Após a coloração das lâminas, as mesmas foram secas em temperatura 

ambiente e posteriormente montadas em Entelan ou Bálsamo do Canadá para 

posterior leitura e conservação das lâminas.

c) Critérios para analise das lâminas

As laminas foram examinadas por 2 observadores quanto à presença ou 

não de células “Decoy” usando microscopia de luz branca (NIKON) e objetiva de 

400X.  As  lâminas  que  apresentaram  ≥  1  células  decoy  foram  consideradas 

“positivas” (SANTOS et al, 2006).

Células  positivas:  aumento  da  relação  N/C,  ausência  de  inclusão 

citoplasmática,  citoplasma  em  forma  de  “rabo  de  cometa”,  halo  perinuclear  , 

membrana  nuclear  espessada  e  inclusões  nucleares  amorfas  basofilicas  ou 

eosinofilicas e granulosas.  (SANTOS et al, 2003).

Células negativas: núcleo normal e citoplasma abundante.

3.5 Análises estatísticas

As análises estatísticas empregadas neste trabalho foram realizadas em 

programa SPSS 11.0 for Windows. Nas análises laboratoriais os resultados foram 

expressos como media ± desvio padrão utilizando ANOVA e o scheffe como post 

hoc test.

A significância foi considerada quando a possibilidade de ocorrência da 

hipótese nula foi inferior a 5% (p < 0,05).

       

       3.6 Programas computacionais
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- Microsoft Excel 2003 (Microsoft, EUA),

- Microsoft Word 2003 (Microsoft, EUA),

- SPSS 11.0 for Windows.
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4. RESULTADOS

4.1 Clínico-epidemiológico

4.1.1 Procedência dos pacientes

A procedência dos 50 pacientes transplantados renais neste estudo, foi 

do município de Fortaleza, sendo 45 pacientes atendidos no serviço de transplante 

renal do Hospital Universitário Walter Cantidio (HUWC) e 5 do Hospital Geral de 

Fortaleza (HGF).

90,0%

10,0%

HGF

HUWC

FIGURA 11- Percentual de pacientes distribuídos segundo a procedência.

4.1.2 Distribuição dos pacientes transplantados renais quanto à idade e sexo

       
Dos 50 pacientes estudados,  27 (54%) eram do sexo masculino e 23 

(46%) do sexo feminino. A média de idade destes pacientes foi de 39 ± 11 anos.
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46,0%

54,0%

Masculino
Feminino

FIGURA 12 -  Percentual  dos pacientes transplantados renais  em função do 
sexo.

4.1.3 Tipo de doador dos pacientes transplantados

Dos  50  pacientes  estudados,  7  (14%)  pacientes  foram transplantados 

com rim proveniente de doador cadáver e 43 (86%) com rim de doador vivo. 

86,0%

14,0%

DOADOR CADAVER
DOADOR VIVO

FIGURA 13 - Percentual de pacientes distribuídos em função do tipo de doador.

4.1.4 Pacientes com células decoy na urina em função da doença de base
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A doença de base mais freqüente dos 12 pacientes que apresentaram 

células  decoy  na  urina  foi  a  nefroesclerose  hipertensiva  (33,4%)  e  a 

glomerulonefrite  crônica  (33,4%),  seguida  da  nefroesclerose diabética  (16,6%), 

nefrite (8,3%) e síndrome nefrótica (8,3%).

8,3%

33,4%

8,3%16,6%

33,4%

Nefrite Nefroesclerose hipertens iva
Síndrom e nefrótica Nefroesclerose diabética
Glom erulonefrite crônica

FIGURA 14 -  Distribuição dos 12 pacientes com células decoy na urina em 
função da doença de base.

4.1.5 Pacientes com células decoy na urina em função do tipo de doador 

Dos 12 pacientes que apresentaram células decoy na urina, 4 (33,3%) 

pacientes foram transplantados com rim proveniente de doadores cadáveres e 8 

(66,7%) com rim de doadores vivos, sendo 7 doadores vivo-relacionado (irmão, 

tio, mãe) e 1 doador não relacionado (cônjuge).
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66,7%

33,3%

DOADOR CADAVER
DOADOR VIVO

FIGURA 15 - Percentual de pacientes com células decoy na urina em função do 
tipo de doador.

4.1.6 Imunossupressão 

Os esquemas de imunosupressão usados pelos pacientes transplantados 

renais estão discriminados na Tabela 1 conforme as drogas imunossupressoras 

utilizadas e representados graficamente na Figura 16.

TABELA 1 - Esquemas de imunossupressão dos pacientes transplantados renais

Esquema de Imunossupressão Número de Pacientes
Esquema 1: ciclosporina/azatioprina/zenapax            25 (50%)
Esquema 2: MMF/FK 506/ zenapax              8 (16%)
Esquema 3: ciclosporina/prednizona/azatioprina              8 (16%)
Esquema 4: ciclosporina/zenapax              4 (8%)
Esquema 5: ciclosporina/zenapax/zanapac              1 (2%)
Esquema 6: azatioprina/zanapax              2 (4%)
Esquema 7: zenapax               2 (4%)
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FIGURA 16 - Percentual dos pacientes transplantados renais em função do esquema imunossupressor 
utilizado.

Nos 12 pacientes que apresentaram células decoy na urina, os esquemas 

de imunossupressão utilizados estão expressos na Tabela 2.

TABELA 2 - Esquemas de imunossupressão dos 12 pacientes com células decoy na urina
 

Esquema n %

Csa+Aza 6 0

CsA+Aza+Pred 1 8,3

FK + Pred+MMF 3 0

FK+MMF 2 16,7

Total 12 100
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FIGURA 17 - Percentual dos esquemas de imunossupressão dos 12 pacientes com células decoy 
na urina.

TABELA 3 - Esquemas de imunossupressores e inibidores da interleucina 2 nos 12 pacientes com 
células decoy na urina

75%

16,7%
8,3%
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FIGURA 18 - Percentual dos imunossupressores inibidores da interleucina 2 nos 12 pacientes com 
células decoy na urina.

Inibidor rIL2 n %

Zenapax 9 75

Simulect 2 16,7

Ausente 1 8,3

Total 12 100
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4.2 Laboratorial

4.2.1 Sumário de urina

Dos 50 pacientes estudados foi obtido o resultado do sumário de urina em 

45 pacientes, sendo que 16 (35,5%) apresentaram o sumário de urina normal e 29 

(64,5%) alterado. Dos 29 positivos, 21 (72,4%) com hematúria e 8 (27,6%) com 

leucocitúria. Não foi possível obter o resultado do sumário de urina de 5 pacientes.

72,4%

27,6%

Leucocitúria
Hematúria

FIGURA 19 - Distribuição dos resultados de sumário de urina em função da 
presença de hematúria e leucocitúria.

4.2.2 Valores séricos de uréia e creatinina nos 6 meses de acompanhamento 
dos pacientes transplantados

Os anexos V, VI e VII mostram os valores séricos de uréia e creatinina 

dos 50 pacientes estudados e acompanhados durante 6 meses.

Estes pacientes foram divididos em três grupos em função dos resultados 

obtidos de uréia e creatinina e a presença ou não de células decoy na urina:

- 1º Grupo: Pacientes com células decoy na urina - Células decoy (+).
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- 2º Grupo: Pacientes com ausência de células decoy na urina e valores 

séricos  de  uréia  (15  a  40mg/dL)  e  creatinina  (0,4  a  1,4mg/dL)  dentro  da 

normalidade - Células decoy (-) com função renal normal.

- 3º Grupo: Pacientes com ausência de células decoy na urina e valores 

séricos de uréia (>40mg/dL) e creatinina alterados (> 1,4mg/dL) – Células decoy 
(-) com função renal alterada. 

A  Figura 20 mostra a evolução dos valores  séricos  de uréia  nos seis 

meses de seguimento destes pacientes.

FIGURA 20 -  Distribuição dos valores de uréia sérica dos 50 pacientes estudados em função do 
período de acompanhamento e presença ou não de células Decoy

Na  Figura  21  está  demonstrada  a  evolução  dos  valores  séricos  de 

creatinina dos 50 pacientes durante o tempo de acompanhamento.
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FIGURA 21 - Distribuição dos valores de creatinina sérica dos 50 pacientes estudados em função do 
período de acompanhamento e presença ou não de células Decoy

4.2.3 Níveis séricos de uréia em função da presença ou ausência de células 
decoy na urina dos pacientes dos diversos grupos

A análise dos resultados de uréia sérica mostrou que os grupos 1 e 3 são 

estatisticamente  iguais  (p>  0,05)  enquanto  que  o  grupo  2  é  estatisticamente 

diferente dos grupos 1 e 3 (p< 0,05) (Figura  20). 
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FIGURA 22 -  Distribuição dos valores de uréia sérica dos 50 pacientes estudados 
em função da presença ou ausência de células decoy na urina.

1º Grupo: Pacientes com células decoy na urina.
2º Grupo: Pacientes com ausência de células decoy na urina e valores séricos 
de uréia (15 a 40mg/dL) e creatinina (0,4 a 1,4md/dL) dentro da normalidade.
3º Grupo: Pacientes com ausência de células decoy na urina e valores séricos 
de uréia (>40mg/dL) creatinina alterados (>1,4mg/dL).
Grupo 2 versus grupo 1: p < 0,05
Grupo 2 versus grupo 3: p < 0,05
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4.2.4 Níveis séricos de creatinina em função da presença ou ausência de cé-
lulas decoy na urina dos diversos grupos

A análise dos resultados de creatinina sérica mostrou que os grupos 1, 2 

e  3  são  estatisticamente  iguais  (p>  0,05)  enquanto  que  o  grupo  2  é 

estatisticamente diferente do grupo 3 (p< 0,05) (Figura 21). 
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FIGURA 23 - Distribuição dos valores de creatinina sérica dos 50 pacientes estudados em função da 
presença ou ausência de células decoy na urina.

1º Grupo: Pacientes com células decoy na urina.
2º Grupo: Pacientes com ausência de células decoy na urina e valores séricos de uréia (15 a 
40mg/dL) e creatinina (0,4 a 1,4md/dL) dentro da normalidade.
3º  Grupo: Pacientes  com  ausência  de  células  decoy  na  urina  e  valores  séricos  de  uréia 
(>40mg/dL) e creatinina alterados (> 1,4mg/dL)  
Grupo 2 versus grupo 3: p< 0,05                                               

      
    

4.3 Citologia urinária

Dos 50 pacientes estudados, 12 (24%) apresentaram células decoy na 

urina, como pode ser vista na Figura 24.
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FIGURA 24 - Citologia urinária positiva para célula decoy (observar no 
centro  uma  célula  epitelial  com  cromatina  grosseira,  relação  n/c 
alterada e citoplasma em forma de “rabo de foguete”).

A  figura  abaixo  mostra  a  positividade  da  célula  decoy  na  urina  dos 

pacientes transplantados renais.
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FIGURA 25 - Incidência dos pacientes com presença de células decoy na urina (n=50).

4.3.1 Pacientes com células decoy na urina em função da idade e sexo
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A idade dos pacientes foi distribuída de acordo com a padronização da 

IARC (International Agency for Research on Cancer) .

Dos 12 pacientes que apresentaram células decoy na urina, 1 paciente do 

sexo feminino encontrava-se na faixa etária de 0-14 anos, 9 pacientes entre 15-44 

anos (8  homens e  1  mulher)  e  2 pacientes  entre  45-54 anos ambos do sexo 

masculino. 
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Faixa etária
Sexo m asculino Sexo fem inino

FIGURA 26 - Distribuição dos 12 pacientes que apresentaram células decoy na urina em função 
do gênero e faixa etária.

4.3.2 Pacientes com células decoy na urina em função do tempo pós-trans-
plante

Células  decoy  foram encontradas  na  urina  de  11  (91,6%)  pacientes  no 

intervalo entre 1 a 2 anos pós-transplante e em 1 (8,4%) paciente após 2 anos. 
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FIGURA 27 - Encontro de células decoy na urina de 12 pacientes em função do tempo decorrido 
pós-transplante.

4.4 Biópsia renal

Os 12 pacientes  que apresentaram células  decoy na  citologia  urinária 

foram submetidos à biópsia renal. Do total em 7 (58,4%) biópsias as estruturas 

tubulares estavam bem preservadas e dentro da normalidade. Em 4 (33,3%) a 

biópsia  demonstrou  nefropatia  pelo  BKV  com  presença  de  infiltrado 

linfomononuclear  e  fibrose  e  em 1  (8,3%)  na  biópsia  foi  evidenciada  rejeição 

celular aguda com presença de infiltrado linfomononuclear sem fibrose. 
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FIGURA 28 - Distribuição dos resultados da biópsia dos 12 pacientes com células 
decoy na urina.
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5. DISCUSSÃO

5.1 Clínico-epidemiológica

5.1.1 Procedência dos pacientes

No presente estudo foram avaliados 50 pacientes provenientes dos dois 

centros de Transplante Renal de Fortaleza: Hospital Geral de Fortaleza e Hospital 

Universitário  Walter  Cantídio  com  um  evidente  predomínio  de  pacientes  do 

segundo.

5.1.2 Distribuição dos pacientes transplantados renais quanto à idade e sexo

Neste estudo foi observado um ligeiro predomínio de pacientes do sexo 

masculino (54%) em relação ao feminino (46%) com uma média de idade de 41,3 

anos para o sexo masculino e 38,3 anos para o sexo feminino.

5.1.3 Tipo de doador dos pacientes transplantados

Quanto  ao  tipo  de  doador  este  trabalho  revelou  um  predomínio  de 

doadores  vivos  43  (86%) assim distribuídos:  vivos  relacionados mãe 3  (  7%); 

irmão 19  (44,1%) ; tio 3 (7%); primo 10 (23,2%); vivos não relacionados: cônjuge 

8 (18,7%).

5.1.4 Pacientes com células decoy na urina e em função da doença de base

Quanto  à  doença  de  base  destes  pacientes,  parece  não  haver  uma 

correlação definida com o aparecimento das células decoy na urina, estando este 

achado mais relacionado com o tipo de imunossupressão utilizado (HIRSCH et al, 

2002). No entanto neste estudo as doenças de base mais prevalentes foram a 
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nefroesclerose  hipertensiva  e  a  glomerulonefrite  crônica,  ambas  com  um 

percentual de 33,4%.

5.1.5 Pacientes com células decoy na urina em função do tipo de doador

A raridade da nefropatia pelo BKV observada em receptores de coração, 

pulmão,  fígado  e  pâncreas  sugerem  que  fatores  adicionais  como  tempo  de 

isquemia do enxerto e a resposta aloimune podem contribuir para a ativação da 

infecção pelo BKV num contexto de imunossupressão intensa (RANDAWA et al.,  

1999;  DRACHENBERG  et  al,  2001;  MYLONAKIS et  al,  2001;  MANNON  et  al, 

2004). Consistente com esta hipótese é a observação de que a nefropatia pelo 

BKV  é  menos  prevalente  nos  receptores  de  doador  vivo  do  que  de  cadáver 

(HIRSCH et al, 2001). O presente estudo revelou que em 4 (33,3%) dos pacientes 

com células decoy na urina o doador era cadáver e 8 (66,4%) o doador era vivo. 

Este achado pode ser explicado pelo fato da amostragem apresentar um maior 

número de transplantes com doador vivo (n = 43) do que de cadáver (n = 7).

5.1.6 Imunossupressão

Os  fatores  de  risco  para  o  desenvolvimento  de  nefropatia  por 

poliomavírus não estão completamente esclarecidos devido ao pequeno número 

de pacientes em cada estudo e a diversidade do esquema de imunossupressão 

realizado. A terapêutica imunossupressora é a variável mais implicada devido à 

emergência da nefropatia  pelo  BKV ter  coincidido  com a  introdução de novos 

agentes imunossupressores mais potentes.  (HIRSCH et al, 2002).

A revisão da literatura demonstra que 90% dos doentes com nefropatia 

pelo BKV receberam imunossupressão com TAC (FK 506) e micofenolato mofetil 

(MMF) e esta entidade é rara sem o uso destes agentes (BINET  et  al,  1999; 

MENGEL  et  al., 2003;  MANNON  et  al.,  2004).  Segundo Kim (2004),  o  TAC é 

considerado o agente imunossupressor mais relacionado com nefropatia pelo BKV 

e com pior prognóstico de evolução do transplante. Neste estudo foi observado 

que 2 (16,6%) pacientes positivos para células decoy na urina faziam uso de TAC 

e MMF associado ao zenapax,  e os achados histológicos de suas respectivas 
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biópsias reportaram apenas um infiltrado inflamatório com estruturas renais bem 

preservadas. Estes pacientes alem de não desenvolverem a nefropatia pelo BKV, 

responderam  satisfatoriamente  à  estratégia  terapêutica  utilizada  e  após  seis 

meses  do  achado  de  células  decoy  na  urina,  a  creatinina  baixou 

significativamente. Nos outros 10 pacientes com células decoy positiva o esquema 

de imunossupressão usado foi a CSA / zenapax / AZA , CSA / PRED / AZA, CSA / 

zenapax, sem associação com FK 506 e/ou MMF. Em 5 (41,6%) destes pacientes 

foi diagnosticada a nefropatia pelo BKV através de biópsia, sendo que um deles 

perdeu  o  enxerto  pois  foi  totalmente  refratário  ao  tratamento  utilizado.  A 

discrepância  destes  resultados  em  relação  à  literatura,  talvez  possa  estar 

relacionada  ao  pequeno  grupo  de  pacientes  estudados,  ao  tempo  de 

acompanhamento  destes  pacientes,  às diferentes cepas virais  envolvidas  e às 

diferenças individuais, difíceis de serem analisadas, tais como, doença de base e 

a resposta imunológica do receptor.

5.2 Avaliação Laboratorial

5.2.1 Sumário de urina

Dos 50 pacientes estudados, 45 tiveram resultado de sumário de urina, 

sendo que 29 destes pacientes apresentaram alterações do tipo hematúria e/ou 

leucocitúria,  distribuídos  conforme  visto  na  Figura  17.  Segundo  a  literatura  a 

excreção  urinária  de  células  decoy  em  pacientes  transplantados  renais  sem 

nenhuma sintomatologia é alta (8 a 26%). Em alguns casos, o primeiro indício de 

infecção pelo BKV é a presença de hematúria macroscópica sem causa aparente 

(NICKELEIT et al, 2000a; SMITH et al, 2001).

5.2.2 Valores séricos de uréia e creatinina nos 6 meses de acompanhamento 
dos pacientes transplantados  

Quando comparados os valores séricos de uréia e creatinina durante os 6 

meses  de  seguimento  dos  pacientes  transplantados  renais  foi  observado  que 
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alguns pacientes que não apresentaram células decoy na urina tinham níveis mais 

elevados de uréia e creatinina do que aqueles que apresentaram células decoy na 

citologia urinária. Quando estes dois grupos foram comparados estatisticamente, 

não houve variação significativa (p > 0,05).

5.2.3 Níveis séricos de uréia em função da presença ou ausência de células 
decoy na urina dos pacientes nos diversos grupos

A média dos valores séricos de uréia do grupo 1 (pacientes com células 

decoy na urina), grupo 2 (pacientes sem células decoy e com níveis normais de 

uréia) e do grupo 3 (pacientes sem células decoy com níveis alterados de uréia) 

foi  de 73,5mg/dl ± 18,9,  37,2mg/dl  ± 7,7 e 71,9mg/dl ± 19,6,  respectivamente. 

Estes resultados mostram que o grupo 1 e 2 são estatisticamente diferentes (p < 

0,05),  enquanto  que  o  grupo  1  e  3  são  estatisticamente  iguais  (p>0,05).  O 

encontro de níveis de uréiaelevados, tanto no grupo 1 quanto no grupo 3, mostra 

que  somente  a  análise  isolada  dos  valores  de  uréia  não  é  parâmetro  para 

diferenciá-los quanto a etiologia da disfunção do enxerto devido a uma rejeição 

celular aguda ou infecção pelo BKV.

5.2.4 Níveis séricos de creatinina em função da presença ou ausência de 
células decoy na urina dos pacientes nos diversos grupos

A média dos valores séricos de creatinina do grupo 1, grupo 2 e grupo 3 

foi de 2,4mg/dl ± 0,9, 1,1mg/dl ± 0,2 e 4,0mg/dl ± 3,6, respectivamente. O grupo 1, 

2 e 3 3 são estatisticamente iguais (p>0,05), enquanto que o grupo 2 e 3 são 

diferentes (p < 0,05). Apesar da dosagem sérica de creatinina ser um parâmetro 

que afere com sensibilidade e especificidade a função renal, a sua análise isolada 

não é capaz de definir a causa da disfunção dos pacientes transplantados renais. 

Estes achados estão de acordo com os dados da literatura que mostram não 

haver diferenças significativas entre os valores séricos de uréia e creatinina nos 

pacientes com células Decoy (+) e (-) na urina.  (SANTOS et al, 2004).
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5.3 Citologia urinária

A  utilização  de  técnicas  citológicas  permite  a  identificação  de  células 

infectadas pelo BKV nos transplantados renais e a sua utilização para a pesquisa 

de células decoy na urina é de vital importância na detecção de infecção pelo BKV 

(COLVIN et al, 2001). No presente estudo a prevalência de pacientes com células 

decoy na  urina  foi  de  24%, semelhante  aos dados da literatura  que reportam 

valores entre 20% a 30% (NICKELEIT et al, 2000; HIRSCH et al., 2002).

 

Embora a confirmação diagnóstica da infecção ativa pelo BKV dependa 

da detecção de partículas virais no sangue através da técnica de PCR, estudos 

recentes  sugerem  que  o  valor  preditivo  do  encontro  de  células  decoy  pela 

realização de exame citológico seqüencial seja tão eficaz quanto à detecção de 

partículas  virais  pela  PCR  (SANTOS  et  al,  2003).  A  citologia  urinária  para  a 

pesquisa de células decoy, por se tratar de uma técnica de fácil realização e de 

baixo custo, é uma ferramenta útil  na investigação da infecção ativa pelo BKV. 

Segundo Santos (2003) a citologia negativa permite afastar a hipótese de infecção 

pelo BKV, uma vez que o seu valor preditivo negativo é de 100%.

5.3.1 Pacientes com células decoy na urina em função da idade e sexo

Segundo Rocha (2004), pacientes com idade superior a 50 anos, o sexo 

masculino  e  a  raça  caucasiana  são  fatores  de  risco  associados  ao 

desenvolvimento da infecção ativa pelo BKV. No presente estudo a faixa etária 

prevalente foi  de 15-44 anos, com uma média de idade de 33,3 anos para os 

pacientes do sexo masculino e 23,5 para os do sexo feminino. 

5.3.2 Pacientes com células decoy na urina em função do tempo de pós-
transplante
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A maioria dos episódios de nefropatia pelo BKV ocorre nos seis primeiros 

meses  pós-transplante  renal,  podendo  também  surgir  alguns  anos  após  o 

transplante (RANDHAWA et al, 1999; MONTAGNER et al, 2007). O intervalo de 

tempo observado no presente estudo entre a data da realização do transplante e a 

pesquisa de células decoy na urina foi de 1 a 2 anos, com média de 13 meses 

(91,6%), enquanto que em 8,4% dos casos ultrapassou 2 anos do transplante.

5.4 Biópsia renal

 A biópsia renal é o padrão ouro para o diagnóstico de nefropatia pelo 

BKV (MONTAGNER et al, 2007). Neste estudo dos 12 pacientes com presença de 

células decoy na urina, 4 tiveram a confirmação de nefropatia pelo BKV através da 

biópsia renal  e um paciente apresentou um quadro de RCA.

No  caso  que  apresentou  a  biópsia  reportada  como  RCA,  apesar  da 

interferência terapêutica, não houve melhora da função renal. Uma outra biópsia 

foi realizada 20 dias após confirmando rejeição aguda e presença de inclusões 

virais. A imunohistoquímica do fragmento renal foi negativa para BK vírus em dois 

laboratórios especializados. Apesar disto, como houvesse forte suspeita clínica de 

nefropatia pelo BKV, os fragmentos das biópsias renais prévias foram submetidos 

à  técnica  de  imunohistoquímica  em  um  terceiro  laboratório  que  utilizando 

diferentes anticorpos, confirmou a nefropatia pelo BKV.  Infelizmente neste caso 

houve perda do enxerto.

A  sensibilidade  da biópsia  às  vezes  pode estar  limitada pela  amostra 

aleatória do rim, e à natureza focal da nefropatia pelo BKV.  Deve ser feito então 

um diagnostico diferencial  entre a RCA, uma vez que os achados histológicos 

muitas vezes podem co-existir (COLVIN et al, 2001). Frente a estas dificuldades, o 

estudo imunohistoquímico da biópsia para a detecção do BKV é obrigatorio para o 

diagnostico diferencial entre a rejeição celular aguda e a nefropatia pelo BKV.

Os  pacientes  com  alterações  citopáticas  consistente  com  BKV 

apresentaram um infiltrado  inflamatório  mononuclear,  sendo  a  sua  intensidade 

associada a um aumento da carga viral (ALBERÚ et al, 2005).

A biópsia revelou como achados histológicos mais freqüentes, a fibrose e 

o infiltrado inflamatório mononuclear intersticial.
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5.5 Considerações gerais

De um modo geral, somente após um melhor conhecimento da biologia 

do BKV, da fisiopatologia  das doenças causadas pelo vírus e dos fatores que 

afetam a  sua  reativação  será  possível  desenvolver  estratégias  diagnósticas  e 

terapêuticas eficazes, com uma melhor relação custo-benefício no seguimento de 

pacientes  de  risco  para  o  desenvolvimento  de  nefropatia  pelo  BKV 

(SCANTLEBURY et al, 2002). Dentro desta realidade, a citologia urinária revela-se 

como um dos procedimentos de alta utilidade na investigação destes pacientes. 

Entretanto, devem ser consideradas as informações que outros testes laboratoriais 

podem fornecer tais como: PCR, imunohistoquímica e/ou biópsia.  Todas essas 

metodologias  têm  importância  diagnóstica  e  podem  ser  empregadas  na 

monitorização  dos  pacientes  de  risco  para  nefropatia  pelo  BKV,  todavia  é 

imperativo  que  estes  testes  sejam  hierarquizados,  considerando-se  a  sua 

sensibilidade,  especificidade,  custo  e  complexidade  clínica  de  cada  caso 

(MONTAGNER et al, 2007).

A nefrite pelo BKV é uma complicação grave que pode se desenvolver 

nos transplantados renais com conseqüente perda do enxerto, se não tratada em 

tempo hábil. Desta forma, é importante que se utilizem técnicas que possibilitem 

um diagnóstico precoce e não invasivo, como a pesquisa seqüencial de células 

decoy  na  urina.  Este  método  permite  uma  intervenção  profilática,  alterando 

drasticamente  o  curso  da  infecção.  Novos  estudos  nesta  área  deverão  ser 

realizados  com  um  número  maior  de  pacientes  e  um  maior  tempo  de 

acompanhamento  pós-transplante  para melhor  compreender  a  evolução clínica 

dos pacientes com nefropatia pelo BKV.
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6 CONCLUSÕES

- A positividade para células decoy neste estudo (24%) é condizente com 

a literatura, sugerindo infecção ativa. A negatividade em 76% dos casos afastou a 

possibilidade de nefropatia pelo BKV.

- Nefropatia pelo BKV foi confirmada em 5 (20%) pacientes com células 

decoy positiva na urina.

-  A  presença  de  células  decoy  na  urina  dos  pacientes  transplantados 

renais  foi  estatisticamente  significante  para  diferenciar  os  grupos  que 

apresentaram níveis séricos de uréia e creatinina igualmente aumentados.

-  Os  valores  séricos  de  uréia  e  creatinina  usados  isoladamente  não 

diferenciaram pacientes que apresentaram disfunção do enxerto devido à rejeição 

célular aguda ou em decorrência de replicação viral pelo BKV.

- A maioria dos pacientes com células decoy positiva estava em uso de 

ciclosporina associada à azatioprina, prednisona e/ou zenapaz. 
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ANEXO A - Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa

Universidade Federal do Ceará Comité 
de Ética em Pesquisa

Of. N° 235/06 Fortaleza, 04 de maio de 2006
Protocolo COMEPE n° 41/06
Pesquisador responsável: Tânia Maria Cavalcante Maia
Dept°./Serviço: Hospital Universitário Walter Cantídio
Título do Projeto:  "Padronização de técnicas imunocitológicas para
triagem  de  infecção   por  poliomavírus  em  pacientes  submetidos  a
transplante renal"

Levamos ao conhecimento de  V.Sa.  que o  Comité  de  Ética  em Pesquisa  da 
Universidade Federal do Ceará - COMEPE, dentro das normas que regulamentam a 
pesquisa em seres humanos, do Conselho Nacional de Saúde - Ministério da Saúde, 
Resolução n°196 de 10 de  outubro de 1996 e Resolução n° 251 de 07 de agosto de 
1997,  publicadas no Diário Oficial, em 16 de outubro de 1996 e 23 de setembro de 
1997, respectivamente, aprovou o projeto supracitado na reunião do dia 27 de abril de 
2006.

Outrossim, informamos, que o pesquisador deverá se comprometer a enviar o 
relatório parcial e final do referido projeto.

Atenciosamente,

 

Coordenador do Comité
de Ética em Pesquisa

COMEPE/UFC



ANEXO B -    TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

                       
                                         Você está sendo convidado para participar de uma pesquisa 
denominada  PADRONIZAÇÃO  DE  TÉCNICAS  IMUNOCITOLOGICAS  PARA 
TRIAGEM DE INFECÇÃO POR POLIOMAVIRUS EM PACIENTES SUBMETIDOS A 
TRANSPLANTE  RENAL,  que  tem  como  objetivo  principal  a  detecção  precoce  da 
infecção viral evitando assim a perda da função do enxerto.
                      O propósito deste folheto é esclarecer aberta e claramente todos os  
procedimentos envolvidos no estudo clínico, antes de sua decisão quanto à participação. O 
estudo esta sendo realizado no Hospital Universitário Walter Cantidio com os pacientes 
em acompanhamento ambulatorial  pos transplante e pacientes internados. Esclarecemos 
ainda que nenhuma mudança seja feita no seu tratamento caso concorde em participar.
                     Paralelamente serão anotadas algumas questões referentes a você no que diz 
respeito  à:  data  de  nascimento,  data  do  transplante  renal  e  resultados  dos  exames  de 
sumario de urina, dosagem de uréia e creatinina. Estas informações serão retiradas do seu 
prontuário ou na ausência delas, serão perguntadas pessoalmente a você.
                     É importante entender que você não é obrigado a participar do estudo e que  
todos os seus dados pessoais serão tratados de maneira estritamente confidencial, ficando 
sua  identidade  inteiramente  protegida,  e  a  qualquer  época  você  poderá  ter  acesso  às 
informações  e  conclusões  do  presente  estudo  bem  como  o  resultado  de  seus  exames 
individuais.
                    Se você tiver alguma duvida posteriormente poderá procurar o pesquisador 
abaixo descrito a qualquer momento para esclarecê-las.
                    Deve ficar bem claro também que a qualquer tempo você poderá pedir para 
sair do estudo.

NOME DO PESQUISADOR: TANIA MARIA CAVALCANTE MAIA
ENDEREÇO: RUA DOM JERONIMO 1053 - BENFICA
TELEFONE: 4009 – 8179    4009- 8182  - 88892186   -  32230936
COMITE DE ÉTICA EM PESQUISA DA UFC.
TELEFONE: 4009-8338
                      Se você decidir participar então leia e assine o formulário na presença de seu 
médico e mantenha uma copia do formulário e deste folheto para sua informação.
                     Obrigada por ter lido este folheto e por considerar sua participação no presente 
estudo.
                                           
                        Fortaleza, ________________________
                                             

                                                                   _________________________________

                                        Assinatura do pesquisador

                                _________________________________
                                          Assinatura do paciente
                         
                               __________________________________
                                         Assinatura da testemunha

                DIGITAL                                          



FORMULÁRIO

   TITULO:  Padronização  de  técnicas  imunocitologicas  para  triagem de  infecção  por 
poliomavirus em pacientes submetidos a transplante renal.

 NOME DO INVESTIGADOR: Tânia Maria Cavalcante Maia

1. Confirmo que li e entendi o folheto informativo sobre o estudo acima e que tive a 
oportunidade de questionar e tirar dúvidas que me surgiram.

2. Entendo que minha participação é voluntária e tenho a liberdade de desistir a qual-
quer tempo sem que minha assistência médica seja afetada.

3. Entendo que os itens de qualquer registro médico podem ser examinados pelo res-
ponsável pela pesquisa ou pelas pessoas autorizadas.

4. Concedo permissão para que estes indivíduos tenham acesso aos meus registros.

NOME DO PACIENTE:__________________________________
ASSINATURA: _________________________________________
NOME DA PESSOA QUE ESTA OBTENDO O TERMO ____________________
ASSINATURA:____________________________________________
DATA:___________________________________________________-
ASSINATURA DA TESTEMUNHA ____________________________

   
                                                                                               

DIGITAL
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