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RESUMO 

 

 
A prevenção contra sarampo, caxumba e rubéola no Brasil é realizada com a aplicação da vacina 

tríplice viral, composta de vírus vivos atenuados do sarampo (cepa Schwarz), da rubéola (cepa 

Wistar RA27/3) e da caxumba (cepa RIT 4385), que são produzidos em substratos celulares. 

Estudos clínicos demonstraram que esta vacina apresenta eficácia e segurança conferindo 

soroconversão acima de 95% em indivíduos primovacinados. O controle de qualidade da 

potência da vacina é realizado através dos métodos convencionais ensaios de placas de lise e 

CCID50, considerados padrão ouro para avaliação dos títulos dos componentes virais da vacina. 

Entretanto, estes métodos são descritos como laboriosos e apresentam alto custo de execução. 

Desde a última década métodos como RT-qPCR e Imunoensaio por microarranjo líquido vem 

sendo desenvolvidos para serem utilizados como ensaios analíticos alternativos durante o 

processo de produção de vacinas. Este trabalho teve como objetivo avaliar os métodos 

monoplex e multiplex de RT-qPCR e imunoensaio por microarranjo líquido para quantificação 

dos componentes virais. Para o RT-qPCR foram realizadas padronização e otimização das 

condições de reação para os diferentes alvos. A curva padrão foi construída com sequência de 

genes dos três vírus para quantificação simultânea (GBlock). Foi avaliado o perfil de replicação 

dos vírus do sarampo e caxumba utilizando garrafas cultivadas com células VERO inoculadas 

com dois MOIs diferentes: 0,01 e de 0,001, com coletas em intervalos de 24 h, durante sete 

dias. As suspensões virais desta cinética foram avaliadas por RT-qPCR, microarranjo líquido e 

por ensaios de placa de lise. Preparações vacinais em suas etapas de produção (bulk, vacina 

formulada e liofilizada) foram testadas por RT-qPCR e microarranjo líquido. Para o 

imunoensaio por microarranjo líquido foi realizado testes de acoplamento com microesferas 

revestidas com diferentes concentrações de IgG e de suspensões virais. A análise estatística 

Pearson demonstrou uma forte correlação entre os resultados dos ensaios de placas de lises e 

RT-qPCR em ambas multiplicidades de infecção (r=0,94 e r=0,95). Os resultados obtidos com 

os ensaios de qPCR monoplex e biplex (caxumba e rubéola; caxumba e sarampo) para 

quantificação das diferentes preparações vacinais apresentaram títulos virais que podem ser 

correlacionados aos observados pela metodologia de CCID50, apesar deste método quantificar 

RNA (carga viral). No estabelecimento do método de imunoensaio por microarranjo líquido 

resultou em uma curva padrão somente para quantificação do vírus do sarampo.  Entretanto, 

anticorpos monoclonais específicos precisam ser avaliados para construção de uma curva 

padrão mais eficiente. Os resultados obtidos na avaliação de diferentes concentrações de 

amostras vacinais contendo vírus do sarampo por microarranjo líquido, demonstraram que não 

houve precisão e exatidão na quantificação do vírus. Os dados deste estudo sugerem que a 

metodologia de qPCR pode ser utilizada como uma alternativa para estimar a concentração viral 

durante as etapas da produção e desenvolvimento da vacina por ser um método rápido e 

reprodutível, o que facilita a tomada de decisões durante o processo. Os resultados obtidos no 

estabelecimento do microarranjo líquido demonstram que o método também é factível, porém 

novas abordagens técnicas deverão ser utilizadas para melhorar a padronização do método. 

 

Palavras-chave: PCR em tempo real; microarranjo líquido; vacina tríplice viral  
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ABSTRACT 

 
The prevention of measles, mumps and rubella in Brazil is performed with the application of 

the MMR vaccine consisting of live attenuated measles virus (strain Schwarz), rubella virus 

(strain Wistar RA27/3) and mumps virus (strain RIT 4385) which are produced on cell 

substrates. Clinical studies have demonstrated that this vaccine has efficacy and safety giving 

seroconversion rates above 95% in primovacinated individuals. The quality control of the 

vaccine is evaluated by standard methods of lysis plate assays and CCID50, which are 

considered the gold standard for evaluation of vaccine component viral titers.  However, these 

methods are described as laborious and costly to execute. Since the last decade, methods as RT-

qPCR and liquid microarray immunoassay have been developed to be used as alternative 

analytical assays during the vaccine production process. This work aimed to evaluate the 

monoplex and multiplex RT-qPCR and liquid microarray immunoassay methods for 

quantification of viral components. For the standardization and optimization of reaction 

conditions RT-qPCR were performed for the different targets. A standard curve was design  

with gene sequence of three virus to simultaneously quantification (GBlock). The replication 

profile of measles and mumps virus was evaluated using VERO cells culture in bottles 

inoculated with two different MOIs: 0.01 and 0.001, collected for 24 h during seven days. The 

viral suspensions of this kinetics were evaluated by RT-qPCR, liquid microarray and by lysis 

plate assays. Vaccine preparations in their stages of production (bulk, vaccine formulated and 

lyophilized) were tested by RT-qPCR and microarray liquid. For the liquid microarray 

immunoassay, coupling tests were performed with microspheres coated with different 

concentrations of IgG and viral suspensions. Pearson's statistical analysis demonstrated a strong 

correlation between the results of lysis-plate assays and RT-qPCR in both multiplicities of 

infection (r=0,94 e r=0,95). The results obtained with the monoplex and biplex RT-qPCR assays 

(mumps and rubella; mumps and measles) for quantification of the different vaccine 

preparations showed viral titers correlated with those observed by the CCID50 methodology, 

despite of this method quantify RNA (viral load). The establishment of the liquid microarray 

immunoassay method resulted in a standard curve only for quantification of the measles virus. 

However, specific monoclonal antibodies need to be analyzed to construct a more efficient 

standard curve. The results obtained in the evaluation of different concentrations of vaccine 

samples containing measles virus by liquid microarray showed that there was no precision and 

accuracy in the quantification of the virus. The data from this study suggest that the RT-qPCR 

can be used as an alternative methodology to estimate the viral concentration during production 

and development stages of the vaccine, since it is a fast and reproducible method, which 

promotes better decisions during the process. The results obtained in the establishment of the 

liquid microarray demonstrated that the method is also feasible, however, new technical 

approaches should be used to improve the standardization of the method. 

 

Keywords: Real-time PCR; liquid microarray; MMR vaccine 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Vírus da Caxumba 

 

1.1.1 Características  

 

O vírus da caxumba é um membro da família Paramyxoviridade, da subfamília 

Paramyxovirinae, do gênero Rubulavirus e espécie Mumps virus (figura 1.1). Trata-se de um 

vírus envelopado que apresenta um genoma de RNA (do inglês, ribonucleic acid) de fita 

simples e sentido negativo não segmentado com 15.384 nucleotídeos que codificam seis 

proteínas estruturais e pelo menos duas não estruturais (figura 1.2). É uma partícula esférica e 

o seu diâmetro é cerca de 150 nm (Carbone e Wolinksy, 2001; Xu et al. 2014). 

 

Figura 1.1: Estrutura do vírus da caxumba e suas proteínas estruturais. Fonte: 

http://viralzone.expasy.org/all_by_protein/88.html 

 

As seis proteínas estruturais principais são: proteína associada ao nucleocapsídeo (N), 

fosfoproteína (P) e proteína de polimerase (L); proteína de membrana e duas glicoproteínas: a 

hemaglutinina-neuraminidase (HN) e uma molécula de fusão (F) (Carbone e Wolinksy, 2001).

http://viralzone.expasy.org/all_by_protein/88.html
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Figura 1.2: Esquema representativo do genoma do vírus da caxumba, que consiste em uma fita simples de RNA 

sentido negativo e os genes que codificam as diferentes proteínas virais. Fonte: 

http://viralzone.expasy.org/all_by_protein/88.html 

 

A adsorção do vírus na célula hospedeira é mediada pela glicoproteína HN; A fusão é 

pela glicoproteína F, responsável pela fusão de membranas lipídicas em pH neutro, logo esta 

proteína é necessária para a penetração do nucleocapsídeo viral na célula hospedeira. A 

expressão de ambas proteínas é fundamental para uma fusão célula-célula eficiente.  A proteína 

de matriz (M) desempenha um papel crítico na montagem do vírus sendo responsável pelo 

alinhamento do nucleocapsídeo sob regiões de membrana de célula hospedeira. A sua estrutura 

primária é conservada entre cepas e vírus da caxumba (Xu et al. 2014). 

O vírion possui uma RNA polimerase ou transcriptase dependente de RNA, que se 

vincula ao genoma encapsidado na legião leader e em seguida sequencialmente transcreve todas 

as proteínas. Cada gene possui os sinais de início e parada de transcrição (Carbone e Wolinksy, 

2001; Hviid, Rubin, Mühlemann, 2008).  

Existe um polipeptídeo vírus específico, presente tanto em vírions de caxumba 

interrompidos como em células infectadas com vírus. A proteína L está associada à estrutura 

do nucleocápsideo viral como parte do complexo transcriptase. O gene da proteína L codifica 

uma poliproteína, cuja estrutura principal é consistente com a presença de um sítio catalítico de 

polimerase ativa, uma região de contato de molde de RNA e um local de ligação a ATP 

(Carbone e Wolinksy, 2001). 

Os genes restantes codificam uma pequena proteína hidrofóbica (SH). O RNAm de SH 

é encontrado em células infectadas com vírus. A genética populacional de caxumba tem sido 

baseada na genotipagem deste gene, que é a parte mais variável do genoma viral (Carbone e 

Wolinksy, 2001; Xu et al. 2014). 

A multiplicação viral ocorre da seguinte forma: o vírus se liga a receptores da superfície 

celular através da hemaglutinina, ocorrendo uma fusão com a membrana plasmática. O ribo-

nucleocapsídeo é liberado no citoplasma e então ocorre a transcrição sequencial onde os RNAs 

mensageiros são processados no citoplasma. 

A produção de novas partículas ocorre presumivelmente quando há nucleoproteína 

suficiente para encapsidar genomas recém-sintetizados. O ribo-nucleocapsídeo interage com a 

http://viralzone.expasy.org/all_by_protein/88.html
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proteína da matriz sob a membrana plasmática, onde o vírion é liberado por brotamento 

(Carbone e Wolinksy, 2001; Hviid, Rubin, Mühlemann, 2008). 

 

1.1.2 A doença 

 

Caxumba é uma infecção moderada e altamente contagiosa que é restrita a seres 

humanos. A doença causada pelo vírus também é denominada parotidite. O período de 

incubação é de cerca de 15 a 24 dias (Hviid, Rubin, Mühlemann, 2008). 

A transmissão ocorre pelo contato direto com gotículas de saliva de pessoas infectadas 

e os vírus se multiplicam na mucosa do trato respiratório superior, se disseminam pelos 

linfonodos e depois promovem viremia plasmática transitória. As células mononucleares 

infectadas também podem contribuir para a disseminação viral sistêmica. As parótidas são os 

órgãos mais comumente afetados, mas a parotidite não é uma etapa primária ou necessária para 

a infecção da caxumba (figura 1.3) (Hviid, Rubin, Mühlemann, 2008; Carbone e Wolinksy, 

2001). 

O contágio por pacientes infectados, torna-se mais acentuado em 1 a 2 dias antes do 

início dos sintomas clínicos. São eles: febre, calafrios, dores de cabeça, musculares e fraqueza 

(Carbone e Wolinksy, 2001).  

 

 

Figura 1.3: Glândulas parótidas inchadas, um dos sintomas mais presentes pela infecção pelo vírus da caxumba. 

Fonte: http://www.barbacena.mg.gov.br/imagens/saude/img_0_74_18092015_319.jpg. 

 

Esta enfermidade em geral apresenta-se em formas de surtos. Em uma população não 

vacinada, a imunidade ao vírus é geralmente adquirida entre 5 e 14 anos, com aquisição máxima 

de anticorpo entre 4 e 7 anos. A doença está associada com complicações como meningite, 

encefalite e orquite (Carbone e Wolinksy, 2001). 
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O vírus é eliminado na saliva por até seis dias antes do início do quadro clínico. O final 

da excreção na saliva correlaciona-se com o aparecimento das imunoglobulinas A (IgA) sob a 

forma secretada vírus-específica. As imunoglobulinas M (IgM) específicas para o vírus também 

estão presentes na saliva no início da infecção (Hviid, Rubin, Mühlemann, 2008). Assim, os 

pacientes com caxumba são capazes de transmitir o vírus pela via respiratória em um intervalo 

de sete a dez dias. A viremia plasmática, que consiste na presença do vírus em circulação no 

sangue, desaparece juntamente com o desenvolvimento de anticorpos humorais específicos, que 

podem ser detectados no soro 11 dias após a infecção (Carbone e Wolinksy, 2001). 

 As respostas da classe dos anticorpos IgM específicos para o vírus, geralmente excedem 

as respostas da classe de imunoglobulinas G (IgG) no início da infecção e decrescem nos 

primeiros dois a seis meses. As respostas por anticorpos IgM parecem ser o indicador 

sorológico mais sensível de infecção aguda ou recente. Já as respostas dos anticorpos de classe 

IgG específicos não atingem valores máximos até a terceira semana da fase clínica da doença, 

mas provavelmente persistem indefinidamente (figura 1.4) (Carbone e Wolinksy, 2001). 

 

 

Figura 1.4: Linha temporal do aparecimento dos anticorpos IgM (cerca de sete dias após a infecção e dos 

anticorpos IgG (cerca de três semanas após o início da infecção). Fonte: Adaptado de 

https://djalmasantos.wordpress.com/2011/07/30/testes-de-programa-de-saude-45/ 

 

As respostas proliferativas in vitro de linfócitos aos antígenos do vírus da caxumba, são 

prontamente medidas em indivíduos soropositivos. As respostas mediadas por células a 

antígenos previamente reconhecidos podem ser diminuídas durante e até quatro semanas após 

a infecção humana com o vírus da vacina (Carbone e Wolinksy, 2001). 

Os linfócitos T CD8 citotóxicos + e T Gama-Delta são encontrados no sangue e/ou no 

fluido cérebro espinhal humano após a infecção com cepas de vírus selvagem ou vacinal. A 

inflamação das células mononucleares nos tecidos infectados é desenvolvida no momento do 

https://djalmasantos.wordpress.com/2011/07/30/testes-de-programa-de-saude-45/
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início da doença clínica, sugerindo que as respostas celulares específicas se desenvolvam 

durante o período de incubação. Após a imunização, as respostas imunes máximas são 

encontradas duas a três semanas mais tarde. As respostas de células T citotóxicas circulantes 

restritas a células alvo infectadas são encontradas dentro das primeiras semanas. Além disso, a 

variabilidade na resposta imune celular do hospedeiro a células infectadas com vírus pode 

influenciar a expressão clínica da doença (Carbone e Wolinksy, 2001). E entre as proteínas 

imunogênicas da caxumba, destaca-se a proteína de fusão (Vermeire et al. 2015). 

O diagnóstico laboratorial tem como estratégias o isolamento viral através de estudos 

sorológicos de amostras de paciente na fase aguda e na fase convalescente ou por amplificação 

do genoma viral por PCR em tempo real. O isolamento do vírus da saliva é bem sucedido 

durante os primeiros quatro ou cinco dias de sintoma. Experimentalmente, a presença do vírus 

é detectada pela observação de sincícios (célula multinucleada) seguida de lise das 

monocamadas celulares infectadas (efeito citopático). O efeito citopático do vírus em cultura 

varia substancialmente entre os isolados e os sistemas da célula hospedeira. O vírus pode ser 

detectado na urina por até duas semanas após o início dos sintomas, após clarificação e 

ultracentrifugação (Carbone e Wolinksy, 2001). 

As complicações da caxumba são frequentes e podem resultar em alguns casos também 

graves, tais como: surdez, pancreatite, miocardite, artrite, nefrite, desordens do sistema nervoso 

central (encefalite, meningite e meningoencefalite) e orquite (principalmente em adolescentes 

e adultos do sexo masculino). Além disso, a caxumba pode causar aborto espontâneo em 

mulheres durante os três primeiros meses de gravidez (Binnicker et al. 2011; Dhiman et al. 

2010). 

 

1.2 Vírus da Rubéola 

 

1.2.1 Características  

 

O vírus da Rubéola pertence à família Togaviridae, ao gênero Rubivírus e a sua espécie 

Rubella virus (figura 1.5). Essa família é caracterizada por apresentar partículas virais 

pequenas. Tem um formato esférico, icosaédrico com 60-70 nm de diâmetro (Chantler, 

Wolinksy, Tingle, 2001; Banatvala e Brown, 2004). 

É composto por um nucleocapsídeo rodeado por um envelope de lipoproteína com 

projeções espiculadas consistindo em duas glicoproteínas, E1 e E2 (Chantler, Wolinksy, Tingle, 

2001; Banatvala e Brown, 2004). 
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Figura 1.5: Estrutura do vírus da Rubéola contendo o nucleocapsídeo rodeado pelo envelope de lipoproteína, 

constituído de duas glicoproteínas – E1 e E2. Fonte: http://viralzone.expasy.org/viralzone/all_by_species/3.html 

 

O genoma do vírus é composto de RNA unicatenar (simples) de sentido positivo com 

9762 nucleotídeos e aproximadamente 10 kb de comprimento (figura 1.6). O genoma é 

traduzido para uma poliproteína não estrutural que é processada por proteases virais e do 

hospedeiro. A poliproteína estrutural é expressa através de um RNA mensageiro subgenômico 

(Banatvala e Brown, 2004). 

A ligação da glicoproteína viral aos receptores da célula hospedeira medeia a endocitose 

do vírus nesta mesma célula. Com a fusão da membrana viral com a membrana endossomal do 

hospedeiro, o RNA genômico é liberado no citoplasma. O genoma é traduzido para uma 

poliproteína que será clivada em proteínas não estruturais necessárias para a síntese de RNA 

(transcrição). A transcrição ocorre através de proteínas virais citoplasmáticas na superfície de 

endossomas. A montagem da partícula viral ocorre no retículo endoplasmático. Os vírions se 

ligam ao retículo endoplasmático e são transportados para o complexo de Golgi, sendo liberados 

da célula através de vias secretoras (Chantler, Wolinksy, Tingle, 2001). 

 

Figura 1.6: Esquema representativo do genoma do vírus da rubéola e a sequência de transcrição das proteínas do 

genoma. Fonte: http://viralzone.expasy.org/viralzone/all_by_species/3.html 

 

http://viralzone.expasy.org/viralzone/all_by_species/3.html
http://viralzone.expasy.org/viralzone/all_by_species/3.html
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Embora o vírus da rubéola não seja considerado altamente citopático, foi demonstrado 

que a infecção das células desorganiza os elementos do citoesqueleto, em particular os 

filamentos de actina (Chantler, Wolinksy, Tingle, 2001). Em altas multiplicidades de infecção, 

quantidade de partículas infecciosas por célula, o vírus causa arrendondamento e descolamento 

das células em 24 horas após o início da infecção, aumentando ao longo das próximas 48 a 72 

horas. Em baixas ou moderadas multiplicidades de infecção, há pouco efeito citopático visível 

e podem ser estabelecias infecções crônicas (Chantler, Wolinksy, Tingle, 2001). 

A entrada do vírus ocorre por meio de endocitose mediada por receptor, e a exposição 

das glicoproteínas do envelope a pH baixo (inferior a 6,0) tornam-nas fusogênicas. Além disso, 

existe evidência de que a proteína C do capsídeo sofre uma alteração conformacional em pH 

baixo que a torna hidrofóbica. Isto pode permitir que o nucleocapsídeo se ligue à membrana 

endossomal e facilite a captação do RNA viral no citoplasma (Banatvala e Brown, 2004). 

A estimulação da biossíntese da membrana também pode ocorrer em células infectadas. 

Foi observado por microscopia eletrônica que a proliferação e a distensão do retículo 

endoplasmático e do complexo de Golgi, muitas vezes foram associadas com o brotamento do 

vírus. Supõe-se que a proliferação de membranas e formação de estruturas vesiculares são 

associadas com os complexos de replicação viral e podem indicar os sítios de síntese e 

assimilação do RNA viral (Chantler, Wolinksy, Tingle, 2001). O vírus da rubéola não infecta 

animais e existe apenas um sorotipo. Entre a cepa selvagem e atenuada foram encontradas 

variações da virulência, teratogênicidade e antigenicidade (Chantler, Wolinksy, Tingle, 2001). 

 

1.2.2 A doença  

 

A rubéola é uma doença infecto-contagiosa que acomete principalmente crianças entre 

cinco e nove anos. Em geral, a transmissão é através de secreções respiratórias de pessoas 

doentes (Banatvala e Brown, 2004).  

A infecção pelo vírus da rubéola pode causar aborto, morte intra-uterina ou má 

formações no feto, quando a mulher é acometida pela doença durante a gravidez (Binnicker et 

al. 2011; Dhiman et al. 2010). É predominantemente uma doença endêmica de infância em todo 

o mundo. Apesar de existir um programa de vacinação abrangente, a imunização não é realizada 

em muitos países em desenvolvimento; por conseguinte, a maior parte da população do mundo 

é susceptível a uma epidemia de rubéola que ocorre em ciclos irregulares com intervalos de 

cerca de 6 a 10 anos (Chantler, Wolinksy, Tingle, 2001). 
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A rubéola tem um período de incubação mais longo que oscila entre duas ou três 

semanas. Entre os sinais clínicos podemos citar a febre baixa, o surgimento de gânglios 

linfáticos e manchas rosadas que se espalham pelo rosto e depois pelo corpo, conforme 

demonstrado na figura 1.7 (Banatvala e Brown, 2004). 

 

 

Figura 1.7: Figura representativa dos dois principais sintomas da infecção pelo vírus da rubéola: manchas 

avermelhadas na pele e linfonodos cervicais aumentados. Fonte: 

https://www.gstatic.com/healthricherkp/pdf/rubella_pt_BR.pdf. 

 

A síndrome da rubéola congênita é grave e pode ocorrer em torno de 40 a 60% dos 

recém-nascidos, cujas mães tenham sido infectadas durante os dois primeiros meses de 

gestação; de 30 a 35% acontecem no terceiro mês de gestação e mais raramente (10%) acontece 

durante o quarto mês de gestação. Os sinais e sintomas que prevalecem são o aborto espontâneo, 

malformação congênita de grandes órgãos e sistemas como oculares, cardíaco, deficiência 

auditiva e alterações neurológica, esplenomegalia e osteopatia. Deficiências leves como surdez 

parcial ou cardíaca serão diagnosticadas muitos anos depois do nascimento (Paraná, 2004a). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil está livre oficialmente 

da síndrome da rubéola congênita. Para receber esse título, o país não deve ter registros de casos 

da transmissão endêmica da doença por cinco anos consecutivos. A erradicação é o resultado 

de inúmeras ações estratégicas como campanhas de prevenção e intensificação das ações de 

rotina de vacinação. Somado a isso, a melhoria da qualidade das ações de vigilância 

epidemiológica e do diagnóstico dos possíveis genótipos circulantes foi primordial (Brasil, 

2016).  

No Brasil, na segunda metade da década de 1990, a rubéola foi incluída na lista de 

doenças de notificação compulsória. Em 1997, foram notificados cerca de 30.000 casos. 

Somente entre os anos de 1999 e 2001 ocorreram surtos em vários estados do país, e ainda neste 

período observou-se um aumento gradativo de casos suspeitos de síndrome da rubéola 
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congênita. Este cenário ocasionou o aumento da circulação do vírus em 5/100.000 mulheres na 

faixa etária de 15 a 19 anos e de 6,3/100.000 mulheres na faixa etária de 20-29 anos (no ano de 

2001), e houve o incremento de estratégias de vigilância para a detecção de casos. Assim, a 

vigilância epidemiológica dessas doenças tem se mostrado sensível, oportuna e específica 

(Brasil, 2016). 

A resposta sorológica é mensurável no começo das erupções cutâneas. Anticorpos IgM 

estão presentes no início dos sintomas clínicos e dependendo da sensibilidade do ensaio 

utilizado, podem ser detectados até mesmo um ano depois da infecção aguda. Em alguns 

pacientes em duas semanas estão presentes anticorpos pertencentes a todas as classes de 

imunoglobulinas, incluindo IgA, IgD e IgE.  Mas quando identificado em estágios iniciais, o 

IgG possui baixa especificidade, amadurecendo gradualmente durante os próximos três meses 

(figura 1.8).  A detecção do IgG de baixa avidez juntamente com o IgA antiviral tem sido 

promovida como uma alternativa à medição da IgM específica da rubéola, para distinguir a 

reinfecção ou a persistência viral da exposição primária, importante quando se suspeita de 

infecção nos primeiros três meses de gravidez (Chantler, Wolinksy, Tingle, 2001). 

A maior parte da resposta de imunoglobulina dirige-se à glicoproteína E1, com 

quantidades proporcionalmente menores da resposta dirigida a E2 ou C, o que pode ser 

evidenciado por técnicas de imunoprecipitação ou imunotransferência (Chantler, Wolinksy, 

Tingle, 2001). 

 

Figura 1.8: Curso sorológico das principais características clínicas, virológicas e imunológicas da infecção 

adquirida de rubéola. Fonte: Adaptado de Banatvala e Brown, 2004. 

 

O diagnóstico do vírus da rubéola (figura 1.9) pós-natal e infecção congênita é feito 

normalmente por um exame sorológico por detecção de IgM específico para rubéola por 

ELISA. A confirmação da infecção de rubéola tem sido realizada normalmente por um aumento 
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de quatro vezes no título de anticorpos padrão entre uma amostra de soro na fase aguda e um 

na fase convalescente (Chantler, Wolinksy, Tingle, 2001). 

 

 

Figura 1.9: Vírus da rubéola maduro em um vacúolo citoplasmático. É um vírion típico (seta), consistindo 

em um núcleo esférico cercado por uma bicamada lipídica derivada do hospedeiro. Imagem obtida por 

microscopia eletrônica. Fonte: Chantler, Wolinksy, Tingle, 2001. 

 

 

1.3 Vírus do Sarampo 

 

 

1.3.1 Características  

 

O vírus do sarampo é pertencente à família Paramyxoviridae, a subfamília 

Paramyxovirinae, ao gênero Morbillivirus e a sua espécie Measles virus (figura 1.10). É 

envelopado, esférico e possui um diâmetro que varia entre 150 até 300 nm (Griffin, 2001). 

 

Figura 1.10: Estrutura do vírus do sarampo e as suas proteínas estruturais. Fonte: 

http://viralzone.expasy.org/viralzone/all_by_species/86.html 

 

O vírus é composto por um envelope de lipoproteína externo e internamente por um 

nucleocapsídeo helicoidal que contém diversas proteínas com papel significativo na sua 

patogênese. Destacando-se três: a mais imunogênica, a hemaglutinina, é uma projeção da 

membrana externa que auxilia na ligação do vírus às membranas celulares alvo. A proteína de 

fusão é uma glicoproteína na membrana exterior que permite a fusão viral à superfície da célula 

http://viralzone.expasy.org/viralzone/all_by_species/86.html
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e a transmissão célula-célula. Na superfície interior do envelope viral, as proteínas de matriz 

são responsáveis pela produção de partículas virais intactas através de um processo de 

brotamento (Stalkup, 2002). 

Seu genoma é constituído por RNA de fita simples de sentido negativo com um tamanho 

de aproximadamente 15-16 kb e codifica para oito proteínas (figura 1.11). O RNA viral 

dependente de RNA polimerase liga-se ao genoma encapsidado na região leader e então 

transcreve sequencialmente os genes reconhecendo os sinais de início e fim da transcrição, 

flanqueando os genes viras. Os RNA mensageiros são polideanilados pela proteína L durante a 

síntese (Stalkup, 2002).  

 

Figura 1.11: Esquema representativo do genoma do vírus do sarampo. Fonte: 

http://viralzone.expasy.org/viralzone/all_by_species/86.html 

 

O ciclo de multiplicação ocorre no citoplasma e configura-se da seguinte maneira: O 

vírus se liga à superfície da célula hospedeira através da glicoproteína H e após a fusão com a 

membrana plasmática o ribonucleocapsídeo é liberado no citoplasma. Após a liberação, ocorre 

a transcrição da sequência e em seguida ocorre o processamento dos RNAs mensageiros que 

são poliadenilados no citoplasma. As nucleoproteínas incorporam os genomas recém-

sintetizados, que interagindo com a matriz proteica abaixo da membrana plasmática, provocam 

a liberação dos vírions para o meio extracelular (Stalkup, 2002) 

O início da infecção pelo vírus ocorre nas células do trato respiratório, embora os 

receptores celulares e as células alvo específicas não estejam bem definidas. A partir do trato 

respiratório, o vírus entra no sistema linfático onde ocorre o aumento da carga viral, o que 

conduz a viremia aguda. No sistema sanguíneo monócitos e linfócitos são infectados e carregam 

o vírus para outros órgãos. O vírus se multiplica nos tecidos linfáticos e nos tecidos de outros 

órgãos como: pele, pulmões, trato gastrintestinal, fígado e rins. A infecção nas células brancas 

do sangue leva a um declínio nos linfócitos TCD4 e causa imunossupressão transiente 

começando antes das erupções cutâneas e com duração de pelo menos um mês. Todavia, a 

duração e mecanismos específicos que induzem a desregulação do sistema imune são 

desconhecidos. A infecção pelo sarampo provoca uma resposta humoral e celular robusta 

resultando em imunidade vitalícia (Goodson e Seward, 2015). 

 

 

http://viralzone.expasy.org/viralzone/all_by_species/86.html
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1.3.2 A doença  

 

A transmissão ocorre de pessoa a pessoa geralmente pela via respiratória ou aérea, 

facilitando o contágio. A contaminação pode ocorrer pelas secreções respiratórias ou bucais ou 

pela dispersão de gotículas com partículas virais no ar (Goodson e Seward, 2015; Neihart e Liu, 

1989). 

A doença tem características epidemiológicas como distribuição universal que pode ser 

endêmica nos grandes conglomerados urbanos e pode resultar em epidemias a cada dois ou 

quatro anos, quando a cobertura vacinal é precária. Sua distribuição geográfica é proporcional 

à relação do grau de imunidade e suscetibilidade da população bem como da circulação do vírus 

na região (Paraná, 2004ª, Neihart e Liu, 1989). 

De acordo com dados de 2004, a incidência encontra-se bastante reduzida pelos 

programas de erradicação. Por exemplo: em 1991, foram notificados 42.532 casos, revelando 

um coeficiente de incidência de 29,1 por 100 mil habitantes (Paraná, 2004a). Já em 1992, com 

a implantação do Programa de Erradicação ocorreu a priorização de duas estratégias: a 

realização da Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo e a implementação das ações 

de Vigilância Epidemiológica. Com isso ocorreu significativa redução do número de 

notificações (em 1992, 7.934 casos). Em 1993, a doença permaneceu sob controle (6.814 casos 

notificados). A seguir, foram notificados 4.934, 4.792 e 4.786 casos nos anos de 1994, 1995 e 

1996, respectivamente. O sarampo teve maior intensidade em 1997, praticamente em todo o 

país, destacando São Paulo e algumas cidades do Nordeste. Esse aumento caracterizou-se pelo 

deslocamento da faixa etária para menores de nove meses de idade e no grupo de 20 a 30 anos. 

Entre 1998 e 1999, a situação voltou a ser controlada em virtude das intensificações vacinais 

(Paraná, 2004b). 

É muito importante a coleta de espécimes clínicos para o isolamento viral com a 

finalidade do conhecimento do genótipo do vírus, especialmente os casos autóctones. Então é 

necessário que se assegure o pronto atendimento de um caso suspeito seguido da coleta de 

sangue para sorologia e de urina para isolamento viral (Paraná, 2004b). 

Especialistas visam discutir a erradicação do sarampo no Brasil. Diferentes regiões no 

mundo estão definindo estratégias para a eliminação da doença, porém em alguns países ainda 

têm ocorrido surtos recentes desta patologia. Além de uma circulação endêmica em alguns 

países da África, Ásia e Oceania (Brasil, 2016). 

Os anticorpos, que são encontrados em secreções, começam a ser detectáveis quando a 

erupção aparece (figura 1.12). O isotipo inicial de anticorpo específico para o vírus é o IgM. O 
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isotipo IgG é inicialmente de baixa especificidade, que aumenta ao longo dos meses (figura 

1.13). (Goodson e Seward, 2015). 

 

Figura 1.12: Principal manifestação clínica observada pela infecção do vírus do sarampo: manchas vermelhas por 

toda a pele. Fonte: http://beneficiosnaturais.com.br/ 

 

 

 

Figura 1.13: Linha do tempo de detecção dos anticorpos IgM e IgG após a infecção pelo vírus do sarampo. Fonte: 

http://clinicalgate.com/wpcontent/uploads/2015/04/image1107438.jpeg 

 

O diagnóstico pode ser clínico, laboratorial (realizado mediante sorologia para detecção 

de anticorpos específicos) ou epidemiológico. O vírus pode ser cultivado a partir de amostras 

clínicas, mas, o método mais comum utilizado para confirmação da infecção pelo sarampo é a 

detecção de um anticorpo IgM ou IgG específico para o sarampo utilizando ELISA (Enzyme-

Linked Immunosorbent Assay). Outros métodos como Inibição da Hemaglutinação (HI) para a 

dosagem de anticorpos totais, Imunofluorescência para a dosagem de IgM e IgG, neutralização 

de placas e a detecção do RNA viral pela reação da transcrição reversa seguida da reação em 

cadeia da polimerase quantitativa em tempo real (qPCR), também são empregados como 

diagnóstico (Goodson e Seward, 2015).  E Entre as proteínas imunogênicas do sarampo, 

destacam-se as proteínas de fusão e hemaglutinina (Malvosin e Wild, 1990; Wild, Malvosin e 

Buckland, 1991). 

Entre as complicações do sarampo destacam-se: pneumonia, otite, sinusite, diarreia, 

convulsões, dano cerebral e morte. Na maior parte das vezes os mais acometidos são os 

http://clinicalgate.com/wpcontent/uploads/2015/04/image1107438.jpeg
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desnutridos, os recém-nascidos, gestantes e portadores de imunodeficiências (Goodson e 

Seward, 2015). 

 

1.4 Vacina tríplice viral  

 

A incidência de doenças causadas por esses vírus foi significativamente reduzida devido 

à implementação de programas de imunização, como o Programa Nacional de Imunização no 

qual a vacina é distribuída amplamente desde 2003 (Binnicker et al. 2011; Dhiman et al. 2010; 

Santos et al. 2014). 

No Brasil, a vacina é indicada para crianças a partir dos 12 meses de idade, que 

receberão a vacina em dose única, pela via subcutânea na região do deltoide. É indicada para 

todas as idades, mas com destaque para as mulheres em idade fértil, pela proteção que confere 

contra a rubéola congênita. A vacina tríplice viral, como é produzida com vírus vivos atenuados, 

não deve ser aplicada em crianças e adultos com imunodeficiência adquirida ou congênita 

(GSK, 2013; Memento Terapêutico, 2014). 

A prevenção contra caxumba, rubéola e sarampo consiste de uma formulação de vírus 

vivos atenuados e veiculados em um meio estéril apresentada sob a forma liofilizada. Deve 

apresentar coloração homogênea que pode variar do amarelo ao vermelho púrpura. A solução 

diluente deverá ter aspecto limpo e transparente. Uma vez que a vacina liofilizada seja 

reconstituída, a cor pode variar do amarelo ao vermelho-púrpura límpida (GSK, 2013; Memento 

Terapêutico, 2014). 

Para o sarampo são utilizadas as cepas Schwarz, Moraten e Edmonston Zagreb. Para a 

caxumba, as cepas Jeryl Lynn, L-3 Zagreb e Urabe AM9 e para a rubéola, a cepa Wistar 

RA27/3. Os componentes são altamente imunogênicos, conferindo imunidade duradoura. A 

soroconversão é de praticamente 95% (GSK, 2013; Memento Terapêutico, 2014). 

A vacina geralmente é bem tolerada, entretanto, pode provocar efeitos adversos. Dentre 

eles relatam-se: ardência no local da aplicação, vermelhidão, formação de nódulos e aumento 

dos gânglios presentes na região. Entre as manifestações mais cotidianas podemos citar o 

pequeno aumento da temperatura corporal, irritabilidade e conjuntivite (GSK, 2013; Memento 

Terapêutico, 2014). 

Dentre as contraindicações destacam-se a hipersensibilidade a algum componente da 

vacina, imunodeficiência congênita ou adquirida, injeção recente de imunoglobulinas, gravidez, 

doença aguda ou crônica em evolução (GSK, 2013; Memento Terapêutico, 2014). 
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1.4.1 Resposta imunológica  

 

A proteção conferida pela vacina é um desafio complexo. Algumas vacinas disponíveis 

foram desenvolvidas empiricamente, com pouco ou nenhum entendimento sobre como ativam 

o sistema imunológico. A sua eficácia inicial é conferida principalmente pela indução da 

produção de anticorpos específicos para o antígeno (Siegrist, 2008). 

A qualidade das respostas dos anticorpos, por exemplo, sua avidez, é um fator 

determinante da eficácia, por influenciar diretamente a qualidade da resposta dos anticorpos. 

Além disso, a proteção a longo prazo requer a persistência de anticorpos vacinais e/ou a geração 

de células de memória imune capazes de reativação rápida e eficaz após exposição subsequente 

ao patógeno. Os determinantes da indução da memória imune, assim como a contribuição 

relativa de anticorpos persistentes e da memória imune para proteção contra doenças 

específicas, são, portanto, parâmetros essenciais da eficácia da vacina a longo prazo (Siegrist, 

2008). 

O controle e eliminação da doença requer a indução de imunidade protetora em uma 

proporção suficiente da população. A imunidade a longo prazo é conferida pela manutenção de 

antígenos específicos e/ou pela indução de células imunes de memória em caso de exposição 

ao agente patogênico (Siegrist, 2008). 

Os efetores imunes induzidos pela vacina são essencialmente anticorpos (produzidos 

por linfócitos B), que tem a capacidade de se ligar seletivamente a uma toxina ou a um agente 

patogênico. As células essenciais do sistema imunológico são os linfócitos TCD8+ citotóxicos 

que são capazes de limitar a propagação de agentes infecciosos por meio de reconhecimento e 

morte das células infectadas ou secretando citocinas antivirais (Siegrist, 2008). A geração e 

manutenção de respostas de células T tanto B como CD8+ é sustendada por fatores de 

crescimento e sinais fornecidos pelos linfócitos T auxiliares CD4+ (Th), que são subdivididos 

normalmente nos subtipos T helper 1 (Th1) e T helper 2 (Th2). Estes efetores são controlados 

por células T reguladoras (Treg) que estão envolvidas na manutenção da tolerância imunológica 

(Igietseme et al. 2004; Siegrist, 2008). 

A natureza da vacina, do patógeno contra a qual ela protege e do tipo (viva atenuada, 

toxóide, subunidade, entre outras) exercem uma influência direta no tipo de efetores imunes 

que são predominantemente provocados e medeiam a eficácia protetora (Siegrist, 2008). 

Uma característica das respostas dependentes de células T, provocadas por vacinas vivas 

atenuadas é induzir tanto anticorpos de maior afinidade como memória imune. Além disso, essa 

abordagem vacinal geralmente produz células T citotóxicas CD8 + (Siegrist, 2008). 
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A indução de respostas de células B e T específicas do antígeno requer a sua ativação 

por células apresentadoras de antígenos (APC) específicas, células essencialmente dendríticas 

(DC) que devem ser recrutadas para a reação. Células dendríticas imaturas patrulham o corpo, 

e quando expostas a patógenos passam por uma maturação rápida, modulam receptores de 

superfície específicos e migram para linfonodos secundários, onde ocorre a indução de 

respostas de células T e B. O papel central para DCs maduras na indução de respostas de vacina 

reflete sua capacidade única de fornecer tanto sinais específicos de antígeno como sinais de co-

estimulação para células T, sendo estes "sinais de perigo" necessários para ativar células T naïve 

(Hoebe, Janssen, Beutler, 2004, Siegrist, 2008). 

O primeiro requisito para induzir respostas imunológicas da vacina é proporcionar sinais 

de perigo suficientes através de antígenos de vacina e/ou adjuvantes, para desencadear uma 

reação inflamatória que é mediada por células do sistema imunitário inato (figura 1.14). As 

vacinas virais desencadeiam eficientemente a ativação do sistema imune inato, 

presumivelmente por meio de sinais associados a patógenos (como o RNA viral), permitindo 

seu reconhecimento por receptores de reconhecimento de padrões. Após a injeção, as partículas 

virais se disseminam rapidamente por toda a rede vascular e atingem seus tecidos alvo. Após a 

administração de uma vacina viral viva e sua disseminação, as células dendríticas são assim 

ativadas em múltiplos sítios, migram para os correspondentes nódulos linfáticos de drenagem 

e lançam múltiplos focos de ativação de linfócitos T e B (Siegrist, 2008). 

A vacina viva atenuada é comumente composta de agentes vivos com baixa taxa de 

replicação, e age estimulando o organismo a produzir sua própria proteção contra as três 

doenças. Este tipo de vacina geralmente induz a uma resposta de anticorpos mais constante 

possivelmente pela persistência do antígeno no hospedeiro (Siegrist, 2008, Tlaxca, Ellis, 

Remmele Jr, 2014). 

A vacina tríplice viral é uma vacina combinada, que consiste na apresentação de 

antígenos de mais de um agente infeccioso e protege contra diferentes doenças com apenas uma 

aplicação (Santos et al. 2014). 

A atividade imunogênica da vacina se inicia aproximadamente 15 dias após a 

imunização, quando o sistema imune começa a produzir os anticorpos. Estudos clínicos 

demostraram que a vacina de caxumba, rubéola e sarampo é altamente imunogênica. Anticorpos 

contra a rubéola foram detectados em 99,3%, contra o sarampo em 98,0% e contra a caxumba 

em 96,1% dos primovacinados (Memento terapêutico, 2014). 
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Figura 1.14: Início da resposta vacinal. Após a injeção (1), os padrões associados a patógenos contidos em 

antígenos vacinais atraem células dendríticas, monócitos e neutrófilos que patrulham todo o corpo (2). Se os 

antígenos / adjuvantes da vacina ativarem sinais de perigo suficientes, isto ativa monócitos e células dendríticas 

(3) que alteram os seus receptores de superfície e induzem a sua migração ao longo dos vasos linfáticos (4) para 

os gânglios linfáticos (5) onde a ativação dos linfócitos T e B acontecerão. Fonte: Adaptado de Siegrist, 2008. 

 

 

1.4.2 Vacina tríplice viral e Bio-Manguinhos 

 

Em 2003 foi assinado um acordo entre Bio-Manguinhos e a empresa GlaxoSmithKline 

(GSK) para transferência de tecnologia da vacina sarampo, caxumba e rubéola (denominada 

tríplice viral). E a partir de 2004, foi iniciada a assimilação da tecnologia e o processamento 

final em Bio-Manguinhos (Instituto de Tecnologia de Imunobiológicos, 2016). 

 A vacina é composta por vírus vivos atenuados do sarampo (cepa Schwartz), da rubéola 

(cepa Wistar RA27/3) e da caxumba (cepa RIT 4385, derivada da cepa Jeryl-Lynn) (figura 

1.15). Os concentrados virais monovalentes (bulk mono) são misturados juntamente com 

volumes apropriados de excipientes e estabilizadores e então a vacina é envasada e liofilizada. 

A apresentação do produto é em 10 doses (Santos et al. 2014). 

 

 

Figura 1.15: Vacina tríplice viral produzida por Bio-Manguinhos, apresentação em 10 doses. Fonte: 

https://www.bio.fiocruz.br/index.php/produtos/vacinas/virais/triplice-viral. 

https://www.bio.fiocruz.br/index.php/produtos/vacinas/virais/triplice-viral
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1.5 Controle de qualidade da potência viral 

 

A potência da vacina é um indicador muito importante na definição da formulação 

vacinal pois indica a quantidade de partículas virais infecciosas capazes de induzir a resposta 

imune esperada após a vacinação. A potência é avaliada por meio do título viral por técnicas 

diferentes. 

Tradicionalmente, a determinação do título viral é realizada por técnicas de 

plaqueamento em culturas celulares e consiste na medição da quantidade de partículas virais 

presentes que são capazes de infectar células ou organismo e é dado em unidades formadoras 

de placas (PFU) ou em CCID50, que são métodos preconizados pela Farmacopeia Brasileira. 

Estes métodos são constituídos por várias etapas, tornando-se laboriosos, subjetivos e 

demandam aproximadamente entre seis a nove dias para a leitura dos resultados no caso dos 

vírus caxumba, rubéola e sarampo (Candeias, 1996; Ammour et al, 2013).  

 

1.5.1 Ensaio de formação de placas de lise 

 

O teste fundamenta-se no princípio que cada célula é infectada por apenas um vírion e 

que em uma monocamada celular cada região circular, onde se constata a morte celular 

(denominadas de placas de lise), é originada daquela primeira partícula infecciosa. A partir de 

um experimento de diluição seriada e subsequente infecção de uma monocamada de células é 

possível determinar o número de partículas infecciosas (Unidades Formadoras de Placa) na 

suspensão em análise. O objetivo deste teste é encontrar o título viral, ou seja, a capacidade de 

infecção do vírus (Cohen et al. 2007; De Madrid e Porterfield, 1969).  

Este ensaio é utilizado rotineiramente em Bio-Manguinhos. Embora seja o padrão-ouro 

para determinar a quantidade de partículas infecciosas, apresenta algumas desvantagens, como 

longo tempo de incubação que pode ser entre 6 e 9 dias, com posterior contagem de placas, o 

que retarda o resultado e torna este ensaio laborioso e subjetivo (Cohen et al. 2007). 

 

1.5.2 Método CCID50 

Neste método calcula-se a diluição que provoca a infecção em 50% das culturas inoculadas. 

A suspensão viral é diluída sucessivamente e as diferentes diluições são inoculadas 

individualmente em culturas de células. Para cada diluição, e ao fim do tempo adequado à 
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replicação viral, vai-se observar qual o número de culturas inoculadas que apresentam sinal de 

infecção (por exemplo o efeito citopático). O objetivo é identificar aquela diluição para a qual 

se conseguiu infectar metade das culturas inoculadas. Este método é mais laborioso mas tem a 

vantagem de poder ser usado mesmo em vírus que não induzam a morte celular (que consiste 

no parâmetro que o ensaio de placas de lise permite quantificar o título da suspensão viral em 

estudo) (Candeias, 1996; Pereira e costa, 2008). 

 

1.6 Controle de qualidade da potência viral por técnicas alternativas 

 

1.6.1 Reação de transcrição reversa acoplada à reação em cadeia da polimerase 

quantitativa em tempo real (RT-qPCR) 

A reação em cadeia da polimerase (PCR) é uma das técnicas mais dominantes na área 

de biologia molecular. Desenvolvida na década de 1980 por Kary Mullis, é um método sensível 

que possibilita a amplificação de trechos específicos de DNA para comparação de diferentes 

amostras e verificar a concentração da molécula, sem necessidade de um organismo vivo 

(Valasek e Repa, 2005). 

A metodologia de PCR em tempo real quantitativo (quantitative Polymerase Chain 

Reaction), conhecida pela sigla qPCR, é uma técnica de biologia molecular que permite a 

amplificação in vitro de DNA (deoxyribonucleic acid) de forma rápida. Quando a sequência 

alvo é composta por RNA, a reação de qPCR é precedida pela transcrição reversa (Reverse 

Transcriptase), na qual o RNA será convertido em DNA complementar (cDNA). O primeiro 

ciclo da síntese consiste na transcrição reversa do RNA em cDNA com o auxílio de 

oligonucleotídeos iniciadores. Mediante a uma série de ciclos de aquecimento e resfriamento, 

ocorre a amplificação da fita de cDNA por PCR convencional (Heid et al. 1996; Wong e 

Medrano, 2005) 

A análise por qPCR é constituída por três etapas: a desnaturação que consiste na 

separação da fita dupla de DNA em dois filamentos devido a altas temperaturas, que são capazes 

de degradar as pontes de hidrogênio que unem essas fitas. A segunda etapa ou pareamento 

acontece no momento em que os oligonucleotídeos iniciadores reconhecem as extremidades da 

sequência-alvo. O início da sequência do DNA é reconhecido pelo oligonucleotídeo que se liga 

com a sequência complementar. Após essa etapa acontece a polimerização ou extensão, 

realizada pela enzima DNA polimerase (derivada da bactéria termofílica Thermus aquaticus, 
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denominada de Taq), que adiciona nucleotídeos à cadeia crescente de DNA (Mackay, Arden, 

Nisteche, 2002). 

O diferencial da metodologia de qPCR é a detecção do DNA amplificado em tempo real 

a cada ciclo de amplificação (figura 1.16). O que é dado pela adição de um oligonucleotídeo 

marcado com um fluoróforo (sonda) que pareia ao DNA-alvo (figura 1.17). Para quantificação 

é usada uma curva padrão com DNA de interesse, em diluições de concentrações conhecidas 

que irá servir de referência e permitirá quantificar a amostra testada. Portanto, esta técnica 

permite a amplificação específica do genoma viral e sua quantificação em tempo real (Heid et 

al. 1996).  A qPCR pode ser realizada de duas maneiras: em uma única etapa onde toda a reação 

desde a síntese de cDNA até a amplificação ocorre em apenas uma fase ou em uma reação de 

duas etapas, onde a transcrição reversa e a amplificação por PCR são feitas separadamente 

(Wong e Medrano, 2005). 

 

Figura 1.16: Fases da curva de amplificação por qPCR. A curva pode ser dividida em quatro fases diferentes: as 

fases linear, exponencial inicial, log-linear e plateau. Os dados recolhidos a partir destas fases são importantes para 

calcular o sinal de background e o cycle threshold. Rn é a intensidade da emissão de fluorescência do fluoróforos 

reporter dividida pela intensidade da emissão da referência passiva. ΔRn é calculado como a diferença entre os 

valores de Rn da amostra. Fonte: Wong e Medrano, 2005. 

 

Figura 1.17: Espectro dos fluoróforos e seus respectivos comprimentos de onda que podem ser utilizados na reação 

de PCR em tempo real. Fonte: https://genotech1.wordpress.com/tag/genotech/. 

https://genotech1.wordpress.com/tag/genotech/
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Existem duas abordagens mais amplamente utilizadas para detectar produtos de PCR em 

equipamentos de tempo real. Ambos Taqman® (baseado em sondas) e Sybr Green® podem ser 

usados tanto para reações em uma ou duas etapas (Applied Biosystems, 2006). 

O sistema Sybr Green® é baseado na detecção de fluorescência do corante que intercala na 

fita dupla de DNA à medida que este é gerado, em virtude da concentração do corante (figura 

1.18). Com a excitação da luz emitida pelo sistema ótico do termociclador, o corante emite uma 

fluorescência verde. Entre as vantagens deste sistema estão o baixo custo, facilidade no uso e 

sensibilidade (Wong e Medrano, 2005). 

 

Figura 1.18: Molécula de Sybr Green® entre a fita dupla de DNA. Fonte: 

http://www.biotecnologia.com.br/revista/bio33/pcr.pdf. 

 

A presença de DNA em fita dupla na solução é capaz de aumentar essa emissão de luz em 

cerca de 100 vezes para uma mesma concentração de SybrGreen I. Na figura 1.19 estão 

descritas as etapas da reação. 

O SybrGreen trata-se de um agente inespecífico capaz de se ligar a qualquer dupla fita 

gerada na reação de amplificação e inclusive pode ocorrer ligação com dímeros de 

oligonucleotídeos. Em decorrência desse fato, a desvantagem de ensaios que utilizam esse 

agente é a produção frequente de resultados falsos positivos. Para evitar esses resultados, faz-

se necessário a análise da curva de dissociação e análise em gel (Wong e Medrano, 2005). 

A reação pelo sistema TaqMan®, ilustrada pela figura 1.20 compreende a hibridização de 

uma sonda interna à sequência alvo que será amplificada, marcada com um fluoróforo que emite 

a fluorescência (reporter). E também é   marcada pelo quencher (Valasek e Repa, 2005). 

http://www.biotecnologia.com.br/revista/bio33/pcr.pdf
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Figura 1.19: Sistema de PCR em tempo real com o corante Sybr Green ® I. As fases são (1) – Configuração da 

reação: o corante fluoresce quando ligado um DNA de fita dupla. (2) – Desnaturação: quando o DNA é 

desnaturado, o corante é liberado e a fluorescência é drasticamente reduzida. (3) – Polimerização: durante a 

extensão, os iniciadores emparelham e o produto de PCR é gerado. (4) - Polimerização completa: o corante se liga 

ao produto de cadeia dupla, resultando em um aumento na fluorescência detectada pelo instrumento. Fonte: 

adaptado de Applied Biosystems, 2006. 

 

 

Figura 1.20: Sistema TaqMan®, que contém um fluoróforo reporter (R) que emite um comprimento de onda que 

é absorvido pelo quencher (Q). Durante a amplificação no PCR, a DNA polimerase (Taq) cliva a sonda, assim 

liberando o reporter do quencher e permitindo que a fluorescência seja mensurável. Fonte: Valasek e Repa, 2005. 

 

A transferência ressonante de energia por fluorescência (FRET) é um fenômeno 

quântico que ocorre entre duas moléculas de corante. A excitação é transferida de um doador 

para um fluoróforo aceitador através de interação dipolo-dipolo sem a emissão de um fóton. 

Como resultado, a fluorescência da molécula doadora é absorvida, e a molécula aceitadora 

torna-se excitada. Em seguida, ele perde energia via calor ou emissão fluorescente, chamada 

emissão sensibilizada. Quando FRET ocorre, a intensidade da fluorescência do doador, vida 
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útil e eficiência quântica diminuem, e a intensidade de fluorescência do aceitador aumenta 

(Didenko, 2001). 

Quando a sonda ainda não está hibridizada ao alvo, ocorre a transferência de 

fluorescência de modo que a fluorescência emitida pelo reporter seja absorvida pelo quencher 

(figura 1.21). Na fase denominada extensão a sonda hibridizada é clivada pela atividade 

exonucleotídica (5’-3’) da enzima polimerase e à medida que os ciclos de amplificação 

ocorrem, a clivagem da sonda resulta na emissão de fluorescência (Heid et al. 1996).  

 

Figura 1.21: Ilustração mostrando a geração de sinal fluorescente a partir de uma sonda Taqman®. Quando livre 

em solução, o corante fluorescente reporter é absorvido pelo quencher. A medida que a reação resfria, em direção 

a temperatura de pareamento, a sonda liga-se a uma sequência de molde complementar a uma temperatura mais 

elevada do que o iniciador da mesma cadeia. Durante a extensão, pela Taq polimerase, a sonda é deslocada e 

degradada por uma atividade 5’-3’ presente na enzima. A liberação do corante reporter da molécula da sonda e a 

sua proximidade do quencher permite que o sinal completo do corante reporter seja realizado. Fonte: Dorak, 

2006). 

 

Ao atingir o ponto limiar da fase exponencial da reação, o nível de fluorescência passa a ser 

detectado, o que define limiar de detecção ou threshold. Este parâmetro é a referência para a 

determinação de ciclos necessários para que a fluorescência da reação seja detectável, ou seja, 

que atinja o limiar estabelecido que é denominado de cycle threshold (CT) (figura 1.22). Quanto 

menor este número, maior será o número de moléculas de DNA iniciais presentes na amostra 

alvo (Heid et al. 1996; Kubista et al. 2006). 

Conceitos que devem ser mencionados sobre PCR em tempo real estão descritos no quadro 

1.1 (Applied Biosystems, 2006). 
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Quadro 1.1: Conceitos importantes que devem ser mencionados sobre a técnica de PCR em tempo real. 

 

Conceito Definição 

Baseline Os ciclos iniciais do PCR nos quais tem pouca mudança no sinal de 

fluorescência (normalmente ciclos de 3 a 15). 

Background Ruído de amplificação no meio 

Threshold Um nível de delta Rn - determinado automaticamente pelo software ou 

definido manualmente - usado para a determinação de CT em ensaios 

em tempo real. O nível é definido para estar acima do baseline e 

suficientemente baixo para estar dentro da região de crescimento 

exponencial da curva de amplificação. O limiar é a linha cuja interseção 

com o gráfico de amplificação define o CT. 

cycle threshold 

(CT) 

O número do ciclo fracionário no qual a fluorescência passa o threshold. 

É inversamente correlacionada com o logaritmo do número de cópias 

inicial. 

No template 

Control 

Uma amostra que não contém a sequência a ser amplificada. É utilizado 

para verificar a qualidade da amplificação. 

Referência 

Passiva (ROX) 

Um corante que proporciona uma referência de fluorescência interna à 

qual o sinal de corante repórter pode ser normalizado durante a análise 

de dados. A normalização é necessária para corrigir flutuações de 

fluorescência causadas por alterações na concentração ou no volume. 

Rn Razão entre a intensidade de emissão de fluorescência do corante 

repórter e a intensidade de emissão de fluorescência do corante de 

referência passivo. 

ΔRn A magnitude do sinal gerado pelo conjunto especificado de condições 

de PCR. (ΔRn = Rn - baseline). 

Melting 

Temperature 

Temperatura aonde metade do produto da reação de PCR está 

dissociado (denaturado). 
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Figura 1.22:  Figura representativa de um gráfico de amplificação e contém alguns dos conceitos citados acima 

como baseline, threshold, cycle threshold, no template control e ΔRn. Fonte: Applied Biosystems, 2006. 

 

Deste modo, a PCR em tempo real é a coleta contínua de sinal fluorescente a partir de 

uma ou mais reações em cadeia da polimerase ao longo de uma gama de ciclos. A qPCR é a 

conversão dos sinais fluorescentes de cada reação em um valor numérico para cada amostra 

(Applied Biosystems, 2006). 

Existem dois tipos de quantificação do produto de interesse: Absoluta e Relativa. A 

quantificação absoluta utiliza padrões diluídos em série, com concentrações conhecidas. A 

curva padrão produz uma relação linear entre CT e quantidades de RNA ou cDNA. Já a relativa, 

as alterações na expressão gênica são medidas com base em um padrão externo ou em uma 

amostra de referência, também conhecida como calibrador (Wong e Medrano, 2005). 

O PCR multiplex possibilitará que mais de um segmento genômico seja amplificado em 

uma única reação, cada uma com seu par de oligonucleotídeos (iniciadores) específico, 

utilizando sondas de comprimento de onda diversos. Os iniciadores são complementares a 

sequência alvo, resultando na amplificação de uma determinada sequência específica de DNA 

(Novais et al. 2004). 

A aplicação do qPCR ao invés do PCR convencional justifica se neste contexto, pois as 

amostras que são submetidas ao PCR convencional precisam de manipulação pós PCR, os 

resultados são analisados através de eletroforese em gel de agarose ou poliacrilamida, o que 

adiciona tempo à análise e pode levar a contaminação e o rendimento das amostras neste método 

é limitado (Heid et al. 1996). No caso de uma produção vacinal, várias etapas precisam ser 

monitoradas para o que o produto final tenha uma qualidade garantida. Existem etapas como a 
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produção do bulk mono, a formulação e a posterior liofilização, que necessitam do 

monitoramento da carga viral através do processo inteiro. 

Empregando a tecnologia do qPCR, a carga viral pode ser mensurada e monitorada em 

poucas horas. O que permite acelerar procedimentos e tomadas de decisões cruciais durante o 

processo. Usualmente, para a quantificação de carga de partículas infecciosas dos vírus de 

caxumba, rubéola e sarampo emprega-se o método clássico e mais utilizado, que é o ensaio em 

placas de cultura. Entretanto, a titulação em placas é um trabalho laborioso e consome muito 

tempo, no mínimo cinco dias para obtenção do resultado e requer um laboratório com boa 

infraestrutura e cultivo celular bem estabelecido. A metodologia de qPCR representa uma 

alternativa rápida e precisa para a quantificação de carga viral e o acompanhamento da potência 

durante as fases de produção da vacina tríplice viral (Monteiro et al.2015; Ammour et al. 2013). 

 

1.6.2 Microarranjo líquido  

Métodos como imunofluorescência indireta, imunoensaio enzimático e ensaio de 

fluorescência enzimática para a detecção de anticorpos da classe IgG contra caxumba, rubéola 

e sarampo são rotineiramente utilizados. Estes métodos demonstram desempenho confiável. No 

entanto, são trabalhosos, demorados e, no caso da imunofluorescência indireta podem ter 

resultados subjetivos. Além disso, estes métodos convencionais requerem três ensaios 

separados para testar anticorpos de classe IgG (um ensaio para cada vírus). Deste modo 

aumentam os requisitos de volume da amostra assim como o tempo dispendido nos testes 

(Vignali, 2000). Estas limitações levaram ao desenvolvimento recente da tecnologia de 

imunoensaio como microarranjo líquido, que permita a detecção de múltiplos analitos 

(anticorpos, por exemplo) em uma única reação (Binnicker et al. 2011).  

Análises laboratoriais para a detecção de anticorpos de classe IgG para caxumba, 

rubéola e sarampo desempenham um papel importante na conduta dos pacientes e dos 

profissionais da saúde. Por exemplo, o teste da classe IgG para o vírus da rubéola é 

rotineiramente realizado durante o período pré-natal e a detecção do IgG da rubéola durante o 

primeiro trimestre indica que a mãe está protegida da infecção primária (Binnicker et al. 2011). 

Testes sorológicos para os anticorpos da classe IgG para os vírus da caxumba, rubéola e 

sarampo são ferramentas úteis para medir a resposta à vacinação e determinar a condição do 

estado imunológico (Dhiman et al. 2010). 

As análises de citocinas solúveis e outros analitos solúveis no soro e plasma torna-se 

cada vez mais importante no estudo de muitas doenças. Como resultado, há uma crescente 
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demanda por uma medição rápida, precisa e econômica em laboratórios clínicos e de pesquisa 

(Elshal, McCoy, 2006).  

Apesar da PCR em tempo real ser uma metodologia sensível e reprodutível também tem 

suas limitações. Por exemplo, não detecta o produto de transcrição no estado nativo (Vignali, 

2000). Aspecto que seria de grande importância para a determinação da potência de uma vacina.  

O princípio da metodologia multiplex por microarranjo líquido está baseado na captura 

de anticorpos/antígenos específicos para cada amostra a ser analisada, que estão imobilizados 

às microesferas magnéticas através de ligações covalentes não reversíveis (Dunbar, 2006; 

Houser, 2012); envolve um processo exclusivo que cora microesferas de poliestireno com dois 

fluoróforos. Utilizando proporções precisas de dois fluoróforos, podem ser criados 50 conjuntos 

diferentes de microesferas – cada uma delas com uma assinatura baseada em “código de cores” 

e que podem ser identificadas pelo instrumento MagPix®, conforme ilustrado pela figura 1.23 

(Houser, 2012). 

                                

Figura 1.23: cada grupo de microesferas possui um padrão único de cor. Fonte: Adaptado de: SACT Bio-

Manguinhos 

 

 

O imunoensaio Luminex MagPix (Luminex Corp., Austin, TX) é teoricamente capaz de 

analisar até 500 ensaios simultâneos com apenas 50 μL de amostra. Isto contrasta com os 

imunoensaios baseados em anticorpos de tipo ELISA ou outras abordagens que podem medir 

apenas um analito de cada vez (Augustine et al. 2015; Houser 2012). Alguns benefícios que 

essa tecnologia também proporciona são a aquisição rápida de dados, sensibilidade e 

especificidade. Os materiais prevalentes nas análises são soro, plasma ou sobrenadante de 

cultura celular. Mas, além desses pode ser utilizado tecido adiposo, liquido intersticial, fluido 

cerebral, liquido sinovial, urina, lisado de células, tecidos do sistema nervoso central, baço, 

cólon, pulmão, fígado, dentre outros (Houser, 2012). 

O equipamento MagPix® (figura 1.24) movimenta as microesferas em fila única através 

de feixes de dois lasers diferentes em um citômetro de fluxo. O primeiro feixe de laser, 

vermelho, excita o corante em cada microesfera identificando seu espectro. O segundo laser, 

verde, excita a molécula repórter associada com a microesfera, permitindo a quantificação do 
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analito capturado. Os processadores de sinais digitais de alta velocidade e software registram 

os sinais fluorescentes simultaneamente para cada microesfera, traduzindo os sinais em dados 

para cada ensaio (Elshal, McCoy, 2006; Houser, 2012). 

 

Figura 1.24: Equipamento MagPix®. Fonte: https://www.luminexcorp.com/wp-

content/uploads/2015/04/magpixBanner.png 

 

 

Para uma tentativa da determinação das partículas viáveis em uma suspensão viral, as 

microesferas revestidas com anticorpos neutralizantes específicos utilizando uma solução de 

acoplamento, se ligarão aos vírus alvos, e a detecção final será feita através da ligação de 

anticorpo específico, seguido de um terceiro anticorpo anti IgG (idiotipo) marcado com 

fluorocromo estreptavidina-ficoeritrina (PE) (figura 1.25). O resultado final será um ensaio 

duplo “sanduíche” realizado através de microesferas, aonde o substrato é a microesfera (Houser, 

2012). 

 

Figura1.25:  Esquema demonstrativo do microarranjo líquido. Fonte: SACT Bio-Manguinhos 2013. 

Os níveis de antígeno para cada anticorpo serão determinados por interpolação dos 

níveis de fluorescência emitidos por cada amostra aos níveis da curva padrão determinada para 

cada vírus. Estes níveis serão expressos em Intensidade Média e a curva de vírus terá como 

https://www.luminexcorp.com/wp-content/uploads/2015/04/magpixBanner.png
https://www.luminexcorp.com/wp-content/uploads/2015/04/magpixBanner.png
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concentração de referência unidades formadoras de placa (PFU), obtidas nos métodos 

tradicionais. 

A relevância do projeto consiste na implementação de metodologias de quantificação 

viral, que utilizem uma abordagem rápida e capaz de aumentar a sensibilidade/especificidade 

utilizando pequenos volumes de amostra e em larga escala. Além disso, a aplicação prática do 

conceito dos Três Rs -3Rs (Refinement, Reduction and Replacement) que tem como objetivo a 

utilização de métodos in vitro para experimentação, em substituição por exemplo dos modelos 

animais e cultura de células (Moura, 2009; Russell e Burch, 1959).  

As abordagens convencionais como ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) e 

outros ensaios monoplex podem ser muito caros, trabalhosos e necessitam de grande quantidade 

de amostra. Uma das principais limitações destes ensaios é que pode ser utilizado para medir 

apenas um analito de cada vez. Os ensaios multiplex oferecem a possibilidade de estudar vários 

patógenos simultaneamente em pequenos volumes de amostras (Augustine et al. 2015). As 

técnicas tidas como padrão ouro para a quantificação viral, embora determinem a quantidade 

de partículas infecciosas, são laboriosos e demandam vários dias até a obtenção do resultado 

final. 

Neste sentido, torna-se interessante a detecção e quantificação viral por PCR em tempo 

real, pela sensibilidade, reprodutibilidade, uso de pouca quantidade de amostra e por não 

necessitar de linhagens celulares para realizar os experimentos. Da mesma forma, o 

microarranjo líquido, é um método sensível e reprodutível, capaz de avaliar a funcionalidade 

das partículas virais, uma vez que o PCR detecta o genoma e não partículas infecciosas 

(Whistler et al. 1996). 

Desta forma, pretendemos com este trabalho contribuir com a implementação de 

metodologias alternativas que visam a minimização da variabilidade na produção dos lotes 

vacinais, a contribuição para o monitoramento contínuo das fases de produção da vacina, a 

acurácia para a determinação da carga viral, assim atendendo aos requisitos do controle de 

qualidade. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Quantificar os vírus da caxumba, rubéola e sarampo por RT-qPCR e microarranjo 

líquido multiplex. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

 Padronizar e aperfeiçoar o RT-qPCR visando a otimização e determinação de 

concentrações de parâmetros necessários como o conjunto de oligonucleotídeos e 

sondas para a quantificação dos vírus individualmente (método monoplex);  

 Avaliar o RT-qPCR em relação aos parâmetros de sensibilidade e especificidade; 

 Realizar a construção de curvas padrão de RT-qPCR para a quantificação do genoma 

viral; 

 Padronizar teste de quantificação simultânea de dos vírus caxumba e rubéola e 

caxumba e sarampo – ensaio biplex; 

 Quantificar as apresentações vacinais (bulk mono, vacina formulada e vacina 

liofilizada) pelo método monoplex e biplex; 

 Realizar cinética de propagação viral em garrafas estacionárias em células VERO; 

 Titular os vírus caxumba, rubéola e sarampo por contagem de placas de lise em meio 

semi-sólido; 

 Comparar as titulações em PFU/mL com quantificação por cópias/mL dos vírus 

caxumba, rubéola e sarampo; 

 Estabelecer um protocolo de desenvolvimento de um ensaio multiplex por 

microarranjo líquido para a quantificação dos vírus. 

 



31 
 

 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 – Esquema experimental e amostras utilizadas 

 

 Abaixo (figura 3.1) segue a ilustração do fluxograma de experimentos realizados para a 

composição deste trabalho. E a seguir no quadro 3.1, seguem as amostras utilizadas e suas 

respectivas concentrações. 

 

 

Figura 3.1: Esquema experimental utilizado para a realização dos estudos propostos neste trabalho. 

 

 

 



32 
 
 

Quadro 3.1: Amostras utilizadas nos experimentos propostos neste trabalho. 

Amostra Concentração 

 

 

 

Amostras de bulk mono 

Caxumba cepa RIT 4385 

6,8 Log10 CCID50/ 2,5x106 PFU/mL 

 

Rubéola cepa Wistar RA27/3 

5,9 8 Log10 CCID50 

 

Sarampo cepa Schwartz 

6,2 8 Log10 CCID50/ 5,2x107 PFU/mL 

Amostras da propagação viral Determinada pelos ensaios de placas de 

lise 

Amostras das apresentações vacinais - 

Soro humano contendo IgG anti caxumba 396,13 recíproca da diluição (média de 30 

dosagens) 

Soro humano contendo IgG anti sarampo 3090 mUI/mL (média de 120 dosagens) 

 

3.2 Biossegurança 

 

Todos os experimentos descritos foram realizados de acordo com as normas de 

biossegurança descritos pelo Manual de Biossegurança da Fiocruz, usando EPI (equipamento 

de proteção individual) e EPC (equipamento de proteção coletiva) recomendados. Todas as 

amostras foram processadas em cabine de segurança biológica, previamente desinfetadas com 

álcool 70% e solução RNase AWAY® (Invitrogen) e submetidas a luz ultravioleta por 15 

minutos. Cada etapa do processamento das amostras (extração, síntese de cDNA e qPCR) foi 

realizada em salas segregadas, com fluxo de pessoas unidirecional. 

 

3.3 Preparo de Reagentes do qPCR 

 

3.3.1 Extração de RNA viral 

 

A extração de RNA viral das amostras foi realizada a partir de 140 μL de amostra viral 

com o kit “QIAamp® Viral RNA Mini kit” (QIAGEN®, número do catálogo 52906), segundo 

as especificações do fabricante. Ao final do processo foram obtidos 60 μL de RNA viral, 

ressuspensos em tampão de eluição, e estocado a -80°C até o momento de uso. Em todos os 

ensaios foi incluído um controle negativo que consistiu em água livre de RNase e um controle 

positivo do vírus. 

O QIamp® viral RNA mini kit representa uma tecnologia bem estabelecida para a 

preparação de RNA viral para uso geral e contém as propriedades de ligação seletiva de uma 

membrana a base de sílica. 
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A amostra foi primeiro submetida a lise em condições altamente desnaturantes para 

inativar RNases e para assegurar o isolamento de RNA viral intacto. As condições do tampão 

são então ajustadas para proporcionar a ligação ótima do RNA à membrana QIAamp. O RNA 

liga-se à membrana, e os contaminantes são lavados eficientemente em dois passos utilizando 

dois tampões de lavagem diferentes. O RNA de alta qualidade foi eluído em um tampão especial 

RNase free (AVE). O RNA purificado é isento de proteínas, nucleases e outros contaminantes 

e inibidores. A membrana especial QIAamp garante uma recuperação extremamente elevada 

de RNA puro e intacto. Todos os tampões e reagentes são garantidos para ser RNase-livre 

(Qiagen, 2014). 

 

3.3.2 Síntese da cadeia de DNA complementar 

 

A síntese do cDNA (transcrição reversa) foi realizada utilizando o kit High-Capacity 

cDNA Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems™ (número do catálogo 4375222). Este 

kit emprega oligonucleotídeos aleatórios, tampão, mix de dNTP, enzima MultiScribe™ e 

inibidor de RNase, para a síntese da fita de DNA complementar. A reação foi composta de 20 

μL de RNA viral extraído e adicionado a 20 μL (com condições ajustadas de cada reagente) da 

mistura do kit de transcrição reversa, de acordo com as especificações do fabricante. O cDNA 

foi obtido utilizando o protocolo descrito pelo fabricante do kit e foi estocado a -20°C. 

A síntese foi realizada no termociclador GeneAmp PCR system 9700 (Applied 

Biosystems™) com ciclagem de 10 minutos a 24ºC, 120 minutos a 37ºC e 5 minutos a 85ºC. 

 

3.3.3 Análise dos oligonucleotídeos iniciadores e sonda in silico 

 

A fim de avaliar a especificidade dos oligonucleotídeos e a sonda escolhidos para cada 

ensaio frente as cepas virais a serem amplificadas, foram feitas algumas analises. Para tanto, 

foi empregada a ferramenta NCBI Blast (Basic Local Alignment Search Tool). Este programa 

de bioinformática é utilizado para análise de sequências em banco de dados biológicos. O Blast 

também mostra os alinhamentos e o seu grau de semelhança e a homologia da sequência a qual 

deseja estudar. Conceitos que devem ser mencionados em relação as análises do Blast:  

O score fornece informação sobre o grau similaridade entre a sequência em questão 

(subject) e a sequência introduzida (query). Quanto maior o valor, melhor é o grau de 

similaridade; O valor de E (Expected) é o indicador do grau de significância do resultado de 

pesquisa. Quanto menor este valor, mais significativo é o resultado. Um valor baixo significa 

uma baixa probabilidade do alinhamento ter ocorrido ao acaso (Higa, 2001). 
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E para a análise de parâmetros como comprimento, conteúdo de GC, temperatura de 

melting, peso molecular, entre outros foi feita pelo programa da Integrated DNA Technologies, 

o OligoAnalyzer Tool disponível em: http://www.idtdna.com/calc/analyzer. 

Conceito que deve ser mencionado em relação as análises pela ferramenta de análise de 

oligonucleotídeos da IDT: 

Comprimento: determina a especificidade e pode afetar o anelamento com o DNA 

molde. Se for muito curto indica baixa especificidade, resultando em amplificação não 

específica. Ao contrário, se for muito longo diminui a eficiência da ligação do DNA molde em 

temperatura normal de anelamento, devido à uma maior probabilidade de formação de 

estruturas secundárias. O comprimento ideal está na faixa de 18-30 pares de bases; O conteúdo 

ideal de G/C fica na faixa de 40-60º; Temperatura de melting é aquela na qual 50% da dupla 

fita se dissocia da fita simples (Thermo Fisher, 2016). 

 

3.4 Otimização da concentração dos oligonucleotídeos e sonda da qPCR 

 

Com o objetivo de definir a melhor concentração dos iniciadores para a reação de qPCR 

em duas etapas e uma etapa empregando o sistema TaqMan®, foram combinadas três 

concentrações distintas de cada oligonucleotídeo iniciador (positivo e negativo) descritas nos 

quadros 3.2 e 3.3 formando nove pares de concentrações diferentes. A concentração da sonda 

foi fixada em 150 nM.  

 

Quadro 3.2: Esquema com a variação da concentração dos oligonucleotídeos iniciadores em nanomlar (nM). 

 

Oligonucleotídeo 

negativo 

Oligonucleotídeo positivo 

 
200 300 400 

200 200/200 300/200 400/200 

300 200/300 300/300 400/300 

400 200/400 300/400 400/400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idtdna.com/calc/analyzer
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Quadro 3.3: Nove condições que foram empregadas na otimização dos oligonucleotídeos. 

 

Mistura 

(Condição) 

Oligonucleotídeo 

negativo 

Oligonucleotídeo 

positivo 

1 200 200 

2 200 300 

3 200 400 

4 300 200 

5 300 300 

6 300 400 

7 400 200 

8 400 300 

9 400 400 

 

 

3.4.1 Otimização da concentração de sonda TaqMan® 

O critério de escolha do melhor par de oligonucleotídeos, baseou-se no conjunto que levou 

à amplificação com o menor Ct e com bom um perfil exponencial de amplificação. Uma vez 

com a concentração ótima do par de iniciadores foi determinada a concentração da sonda para 

a emissão de sinal fluorescente com o menor valor de CT. Nesta fase do ensaio foram 

empregadas três concentrações distintas da sonda TaqMan®, com a variação de 100, 150 e 200 

nM. 

 

3.4.2 Teste de diferentes TM para o vírus do sarampo 

 

Para averiguar se com uma mudança da temperatura de melting a reação de qPCR teria 

uma eficiência melhor, primeiramente a temperatura de melting foi alterada de 60°C para 50°C 

manualmente no software do termociclador de qPCR. Após este ensaio, foi realizado um PCR 

convencional em gel de agarose a 1%, utilizando um padrão de 1kb Ladder da Invitrogen. 

 

3.4.3 Padronização do threshold 

Para a definição manual do threshold, no caso da reação em duas etapas em uma placa de 

96 poços, 76 possuíam o RNA do vírus ao qual queria se definir o threshold e 20 poços com o 

controle negativo.  
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E no caso da reação em uma etapa, em uma placa de 96 poços, 48 foram preenchidos 

com o controle positivo do vírus testado e 48 com o controle negativo. Estes valores foram 

posteriormente confirmados com a curva padrão. 

 

3.5 Procedimento da qPCR 

 

A reação de qPCR em duas etapas foi realizada usando o Kit TaqMan® Universal PCR 

Master Mix da Applied Biosystems™, número do catálogo 4444556. 

As reações foram formuladas da seguinte maneira: a concentração (µM) de cada 

oligonucleotídeo iniciador, descrita no quadro 3.2, concentração da sonda fluorogênica 

TaqMan® (150 µM), Master Mix que é composto de dNTP’s e tampão e enzima DNA 

polimerase. Adicionados de 5 µL do cDNA conjuntamente com 20 µL da mistura previamente 

preparada de acordo com as especificações do fabricante; totalizando um volume final de 25 

µL em uma placa de 96 poços própria para a reação de qPCR. A seguir no quadro 3.4 está 

descrita a ciclagem térmica da reação. 

 

Quadro 3.4: Ciclagem térmica da qPCR. Etapas com respectivos tempos e temperaturas utilizadas para a reação 

em 2 etapas. 

 

  40 ciclos 

Desnaturação Pareamento 

Ciclo 

2 minutos 10 segundos 15 segundos 1 minuto 

50°C 95°C 95 °C 60°C 

 

 

Neste trabalho também foi utilizado o sistema de qPCR com o kit TaqMan® Fast Virus 

1 step da Applied Biosystems, número do catálogo 4444464, que combina a síntese de cDNA e 

a reação de PCR juntas. Este sistema tem como vantagens combinar as reações de síntese de 

cDNA, a partir do RNA viral seguida de amplificação por qPCR em uma única etapa.  

Para a utilização deste kit, a extração foi feita da mesma maneira. Apenas a etapa de 

síntese da cadeia complementar que não foi realizada, uma vez que apenas o RNA é necessário. 

As reações foram formuladas da seguinte maneira: a concentração de cada 

oligonucleotídeo iniciador descrita no quadro 3.1, concentração da sonda fluorogênica 

TaqMan® (150 µM), Master Mix FAST Virus 1 step que é composto de dNTP’s, tampão e as 

enzimas DNA polimerase e transcriptase reversa. Adicionados de 5 µL do RNA conjuntamente 

com 15 µL da mistura previamente preparada de acordo com as especificações do fabricante; 
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totalizando um volume final de 20 µL em uma placa de 96 poços própria para a reação de qPCR. 

Abaixo no quadro 3.5 está descrita a ciclagem térmica utilizada na reação em uma etapa: 

Quadro 3.5: Ciclagem térmica da qPCR. Etapas com respectivos tempos e temperaturas utilizadas para a reação 

em uma etapa. 

 

  40 ciclos 

Desnaturação Pareamento 

Ciclo 

5 

minutos 

20 segundos 3 segundos 30 segundos 

50°C 95°C 95 °C 60°C 

 

 

Em todos os ensaios foi incluído um NTC (No Template Control), que constitui um 

controle negativo da reação, com a mistura de reagentes sem adição de RNA-alvo. 

Abaixo estão especificadas as sequências dos oligonucleotídeos positivo e negativo para 

os vírus da caxumba (quadro 3.6), rubéola (quadro 3.7) e sarampo (quadros 3.8 e 3.9).  

 

Quadro 3.6: Sequência dos oligonucleotídeos positivo e negativo e sonda do vírus da caxumba. 

 

 

 

 

 

        Caxumba 

Fragmento amplificado Sequência (Sentido 5'-3') Posição no 

genoma 

Sequência gênica 

amplificada 

Oligonucleotídeo 

positivo 

CTG TTC TGC TAG ATG AGA TGC 

A 

5327-5348  

 

 

Proteína de fusão 
Oligonucleotídeo 

negativo 

AGC CTC TCT GCC TCA TTG TA 5548-5567 

 

Sonda 
VIC-

TCACACAATCAAATGCATTGGTGATTGAC-

NFQ 

5381-5405 

 

Sonda 
FAM-

TCACACAATCAAATGCATTGGTGATTGAC-

TAMRA 

5381-5405 

 

 

Quadro 3.7: Sequência dos oligonucleotídeos positivo e negativo e sonda do vírus da rubéola. 

 

 

 

 

Rubéola 

Fragmento amplificado Sequência (Sentido 5'-3') Posição no genoma Sequência gênica 

amplificada 

Oligonucleotídeo 

positivo 

GTC ATC ACC CAC CGT TGT 6435-6452  

Poliproteína estrutural 

Oligonucleotídeo 

negativo 

CCT TCT GGA GGT CCT CCA T 6536-6554 

 

Sonda 
FAM-

AGAGCCCCAGGGTGCCCGAAT-NFQ 

6493-6513 

 

 

Quadro 3.8: Sequência do primeiro par de oligonucleotídeos positivo e negativo e sonda do vírus do sarampo 

 

 

 

 

 

Sarampo 

Fragmento 

amplificado 

Sequência (Sentido 5'-3') Posição no 

genoma 

Sequência gênica 

amplificada 

Oligonucleotídeo 

positivo 

AAG GTG GAT AAA GTA CAC CCA 

A 

690-711  

 

Nucleoproteína Oligonucleotídeo 

negativo 

TGT CAC ATA TCA TTT CAG CAA T 856-877 

 

Sonda 
FAM-

CCAACCATTTTCTCTCCAATCTAAATTCACC-

TAMRA 

727-751 
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Quadro 3.9: Sequência do segundo par de oligonucleotídeos positivo e negativo e sonda do vírus do sarampo 

 

 

 

 

   Sarampo 

Fragmento amplificado Sequência (Sentido 5'-3') Posição no genoma Sequência gênica 

amplificada 

Oligonucleotídeo 

positivo 

GCC ACT GAG CTT GAC ATA GT             3717-3737  

 

Proteína de matriz Oligonucleotídeo 

negativo 

CAA GGT GTG AGG AGA GTT AGT G             3790-3812 

 

Sonda 
FAM-

AGACGTACAGCAGGGCTCAATGAA-

TAMRA 

             3471-3765 

 

As sondas foram sintetizadas pela Applied Biosystems™ e pela IDT™. A solução 

estoque possuía uma concentração de 10 µM e foi feita uma diluição na base 10 para obter a 

concentração de trabalho. 

 

3.6 Construção da curva padrão 

 

3.6.1 Quantificação com o oligonucleotídeo sintético 

 

Foi feita uma curva padrão para quantificação do genoma viral utilizando 

oligonucleotídeo sintético para cada vírus. O objetivo foi ter um oligonucleotídeo sintético de 

fita simples, complementar aos pares que já estavam em uso. A sequências dos 

oligonucleotídeos foram desenhadas com o seguinte racional: Reverso complemento do senso 

+ reverso da sonda + sequência do reverso igual. As sequências dos genes estão listadas no 

quadro 3.10: 

 

Quadro 3.10: Sequência dos oligonucleotídeos sintéticos dos três vírus, no sentido 5’-3’. 

Vírus Sequência (5´- 3´) 

Caxumba  

TTTTTTGCATCTCATCTAGCAGAACAGTTTTTGTCAATCACCAATGCATTTGAT

TGTGTGATTTTTAGCCTCTCTGCCTCATTGTATTTTTT 

Rubéola  

TTTTTACAACGGTGGGTGATGACTTTTTATTCGGGCACCCTGGGGCTCTTTTTT

CCTTCTGGAGGTCCTCCATTTTTT 

Sarampo  

TTTTTTTGGGTGTACTTTATCCACCTTTTTTTCCAACCATTTTCTCTCCAATCTA

AATTCACCTTTTTTGTCACATATCATTTCAGCAATTTTTT 

 

O oligonucleotídeo sintético possuía uma concentração pré-determinada pelo fabricante 

de 4 nanomoles. Então foi feita uma diluição com 40 µL de água RNAse free, que resultou na 

concentração de trabalho de 10 nanomoles/µL. Após feita a diluição do oligonucleotídeo 

sintético em oito concentrações diferentes na base 10, foi realizada a quantificação da massa 

pelo Nanodrop™. Utilizando a fórmula do número de Avogadro pôde-se calcular o número de 

cópias do genoma.  
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A fórmula utilizada foi: 

cDNA g/ µL  x 6,02x1023 

Tamanho x 660 

Aonde: 

cDNA g/µL  – resultado obtido pela quantificação 

6,02x1023- Constante de Avogadro 

Tamanho- número de pares de base do oligonucleotídeo sintético 

660- Daltons (média do peso molecular de um par de bases) 

 

 3.6.2 Quantificação com o GBlock 

 

Outra estratégia utilizada para a quantificação foi a construção de um oligonucleotídeo 

sintético único, constituído por DNA de fita dupla, com os alvos de caxumba, rubéola e 

sarampo. Este oligonucleotídeo, denominado GBlock pelo fabricante, é constituído de blocos: 

sequências alvo para os três vírus, unidas por sequências espaçadoras. Ao total são 569 pares 

de bases. 

Os espaçadores (sequências de timinas) foram inseridos para individualizar as regiões 

alvo de cada vírus. Segue abaixo a sequência nucleotídica do GBlock desenhado para curva 

padrão de sarampo, caxumba e rubéola. As sequências em amarelo são referentes aos 

oligonucleotídeos iniciadores e em cinza, à sonda. A sequência molde utilizada nesta estratégia 

corresponde a sequência alvo do genoma do vírus vacinal a ser amplificado, e, portanto, os 

mesmos conjuntos de oligonucleotídeos foram empregados. No anexo 7 estão dispostos os 

alinhamentos realizados para as cepas de caxumba e sarampo. 

TTTTTAAGGTGGATAAAGTACACCCAACAAAGAAGGGTAGTTGGTGAATTTAGATTGGAGAG

AAAATGGTTGGATGTGGTGAGGAACAGGATTGCCGAGGACCTCTCCTTACGCCGATTCATGG

TCGCTCTAATCCTGGATATCAAGAGAACACCCGGAAACAAACCCAGGATTGCTGAAATGATA

TGTGACATTTTTGTCATCACCCACCGTTGTTTCGCCGCATCTGGTGGGTACCCAACTTTTGCC

ATTCGGGAGAGCCCCAGGGTGCCCGAATGGCTTCTACTACCCCCATCACCATGGAGGACCTC

CAGAAGGTTTTTCTGTTCTGCTAGATGAGATGCAGATGATAGTTAAGGTAAATATTCCAACCA

TTGTCACACAATCAAATGCATTGGTGATTGACTTCTACTCAATTTCGAGCTTTATTAATAATCA

GGAATCCATAATTCAATTGCCAGACAGGATCTTGGAGATCGGGAATGAACAATGGAGCTATC

CAGCAAAAAATTGTAAGTTGACTAGACACCACATATTCTGCCAATACAATGAGGCAGAGAGG

CTTTTTT 
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*Sequência azul = sarampo (sequência do primeiro par de oligonucleotídeos e sonda) 

*Sequência verde = rubéola 

*Sequência laranja= caxumba 

O GBlock, sintetizado pela IDT, veio na forma liofilizada. Para ressuspendê-lo foram feitos os 

seguintes procedimentos: 

 Centrifugar o tubo de 3 a 5 minutos, a 3000 g para assegurar que o material está no 

fundo do tubo; 

 Adicionar o tampão de eluição para resultar na concentração final de 10 ng/ µL   

 Misturar brevemente; 

 Incubar a 50°C por 20 minutos 

 Misturar brevemente e centrifugar. 

A partir da concentração final após reconstituído o material, foram feitas diluições seriadas 

na base 10 para a quantificação com o Nanodrop™ e Qubit™. Este último, consiste em um 

método fluorimétrico e detém uma maior sensibilidade. Portanto, este método foi escolhido 

para a quantificação. Utilizando a fórmula do número de Avogadro pôde-se calcular o número 

de cópias do genoma.  

 

cDNA g/ µL  x 6,02x1023 

Tamanho x 660 

 

Aonde: 

cDNa g/ µL - Quantificação obtida pela quantificação 

6,02x1023- Constante de Avogadro 

Tamanho- número de pares de bases do GBlock 

660- Daltons (média do peso molecular de um par de bases) 

 

3.6.3 Quantificação de amostras de acordo com a curva padrão 

 

Para a quantificação das amostras com a curva padrão foi considerado o resultado obtido 

pela reação e levado em consideração fatores como: volume de RNA por reação e o volume de 

amostra utilizado para extração de RNA. Com base nestes parâmetros foi calculado um fator 

de conversão de cópias/reação para copias/mL. Partindo de 1 mL da amostra, utilizou-se 140 
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µl para a extração de RNA. No final do procedimento foram recuperados 60 µl de RNA.  Na 

reação de PCR apenas utilizamos 5µl de RNA, doze vezes menos em relação ao material 

recuperado na extração e 7,14 menos em relação volume de 1 mL. Ao multiplicar 12 por 7,14 

obtemos o resultado de 85,68, valor que será utilizado para converter cópias/reação para 

cópias/mL.   

 

3.7 Sensibilidade 

Para a determinação da sensibilidade do teste, foram feitas nove diluições na base 10 dos 

vírus caxumba, rubéola e sarampo. A quantidade de cópias foi determinada de acordo com a 

curva padrão nas concentrações 108-102 cópias/mL. 

 

3.8 Especificidade 

 

Para avaliar a especificidade do ensaio, o uso de outros vírus foi fundamental. Foram 

testados RNAs virais de febre amarela cepa 17DD, zika (cepa da Paraíba e Espírito Santo, 

cedidos ao LATEV pelo Laboratório de Flavivírus - IOC), Dengue dos sorotipos 1,2,3,4(cepa 

do sorotipo 1 foi a BR42735 (Pe), a do sorotipo 2 foi a WT#3808 (Pe), a do sorotipo 3 foi a 

BR95016 (Pe) e a do sorotipo 4 foi a Venezuela 88). Também foram utilizadas amostras de 

caxumba, rubéola e sarampo (componentes da vacina tríplice viral de Bio-Manguinhos), cepas 

Schwartz (cultivada no LATEV) e a cepa selvagem de caxumba ManchS1/UK/95 para a 

determinação da especificidade dos oligonucleotídeos de caxumba, rubéola e sarampo. Todas 

as amostras de RNA viral foram testadas em duplicata e foi adicionado um controle negativo 

que consistia em RNA extraído da água. 

 

3.9 Ensaio biplex 

 

As primeiras análises foram realizadas individualmente, ou seja, reações distintas para 

cada vírus. Este procedimento teve por objetivo padronizar as reações de caxumba, rubéola e 

sarampo separadamente e definir a melhor condição de amplificação para cada vírus testado 

com os respectivos conjuntos de oligonucleotídeos (mistura monoplex).  

A seguir, testamos o método biplex para caxumba e sarampo, ou seja, com os reagentes 

de caxumba e sarampo na mesma reação. E outro de caxumba e rubéola. Foram testadas duas 

concentrações de oligonucleotídeos, uma diluída e uma concentrada, utilizando as 
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concentrações otimizadas (300 nM de oligonucleotídeos iniciadores e 150 nM de sonda). Foram 

feitas duas misturas: a primeira com a metade da quantidade de oligonucleotídeos (mistura 

diluída) e sonda e a segunda com a quantidade normal (mistura concentrada). Em ambas as 

misturas a quantidade de água foi ajustada.  

O objetivo foi avaliar se as condições já padronizadas resultariam em um mesmo perfil 

dos ensaios previamente realizados ou se, por se tratar de um ensaio biplex, a concentração dos 

reagentes deveria ser reduzida à metade. As combinações foram denominadas de “diluída” e 

“concentrada”. Para verificação da qualidade da amplificação e uma posterior comparação de 

qual abordagem foi a melhor do teste, também foram testadas as misturas monoplex (apenas 

com os reagentes específicos) de cada vírus. 

 

3.9.1 Avaliação do título viral de três apresentações vacinais: bulk mono, vacina 

formulada e vacina liofilizada (produto final). 

 

Foram testados com a metodologia monoplex os vírus nas apresentações bulk e a vacina 

formulada e liofilizada para determinação da carga viral e avaliação de perda de título nas duas 

apresentações vacinais diferentes. A seguir, foi utilizada a metodologia biplex nas três 

apresentações vacinais para observar se a eficiência de quantificação seria a mesma do que a 

quantificação em separado (monoplex). 

Foram cedidas pelo setor de Produção de Bio-manguinhos uma amostra da vacina 

tríplice viral formulada (contendo os 3 vírus) (figura 3.2) e uma liofilizada (produto final) 

(figura 3.3), produzidas por Bio-Manguinhos. 

 

 

Figura 3.2: Amostra da vacina tríplice viral formulada cedida pelo setor de produção de Bio-Manguinhos. 
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Figura 3.3: Amostra da vacina tríplice viral liofilizada cedida pelo setor de produção de Bio-Manguinhos. 

 

 

3.10 Quantificação do vírus da rubéola – colaboração SEPOT (Setor de potência, Departamento 

de Controle de Qualidade de Bio-Manguinhos) 

 

Considerando que este projeto tem como objetivo avaliar diferentes metodologias para 

quantificação dos vírus vacinais para vacina de caxumba, rubéola e sarampo procuramos o setor 

responsável por esta atividade. Durante algumas visitas ao setor buscamos acompanhar os 

profissionais da área durante a titulação viral, assim como estudar os protocolos experimentais. 

Como o vírus da rubéola não causa lise celular em células Vero e o LATEV apenas cultiva esta 

linha celular, foi requisitado auxílio do SEPOT para o conhecimento do método de titulação 

deste vírus. 

 A titulação foi realizada pelo método CCID50 e o título foi estimado pelo método de 

Reed e Muënch. Foram usadas células RK13 (células de rim de coelho, em placas de 96 poços). 

O ensaio de potência foi realizado em quatro frascos por lote de vacina (produto final) estocados 

à temperatura de 2 a 8ºC e quatro frascos do mesmo lote mantidos a 37ºC por sete dias (ensaio 

de termoestabilidade). Neste ensaio é avaliado se as condições de estocagem alteram o título 

viral nas amostras que foram estocadas a 37°C em comparação as que foram mantidas na 

temperatura de 2 a 8ºC. Os frascos foram testados individualmente frente a uma amostra de 

material de referência. No produto acabado a granel (vacina formulada) foram testados 2 frascos 

por lote, juntamente com os frascos do produto final. 

 A diluição das amostras foi realizada no meio 199 Earle’s adicionado de 0,1% de 

sulfato de gentamicina 80mg, 5% de NaHCO3 4,4% e antissoro de caxumba. Partindo da 

amostra da vacina (produto final) reconstituída com 5 mL de água para injetáveis, foram 

realizadas duas diluições de fator 10 :10-1 e 10-2 (0,1 mL e 0,9 mL de meio). A partir da diluição 

10-2, são retirados 0,3 mL e adicionados em 0,9 mL para realizar a próxima diluição, no fator 

4: 10-2,6 e assim seguindo as diluições no fator 4: 10-3,2, 10-3,8 e 10-4,4 (a diferença de uma 

diluição para a seguinte é de 0,6). 
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A cada placa utilizada para a inoculação do produto final foram feitas 2 amostras e foram 

inoculadas as diluições 10-3,8, 10-3,2, 10-2,6, 10-2,0 e todas as placas contém o controle de células, 

que consiste no meio de cultura (figura 3.4). O inóculo foi de 50 µL de cada diluição em dez 

poços na horizontal.  

Foi incluída no ensaio uma placa identidade (figura 3.5), que consiste em um ensaio de 

identificação e confirmação dos componentes virais da vacina através da utilização de 

anticorpos específicos. Nesta placa contém o controle de vírus- que deve apresentar o efeito 

citopático, o neutralizado- que não apresentar o efeito citopático e um controle de células, 

também composto do meio de cultura. Para o teste de neutralização, foi inoculado 100 µL da 

diluição 10-1 do primeiro frasco de produto final (2° a 8°C) diluído em 900 µL da mistura de 

antissoros de caxumba; para o controle de vírus foi inoculado 100 µL do mesmo tubo utilizado 

para neutralização em 900 µL de soro de caxumba (o mesmo utilizado para a diluição do lote). 

As duas misturas foram incubadas a 37°C por 1 hora para a neutralização e após houve a 

distribuição de 50 µL por poço em 2 fileiras de 8 poços da placa de cada uma das misturas. 

Ainda no mesmo ensaio foi incluída uma placa de referência, que foi aplicada uma 

amostra de referência do vírus da rubéola. 

Uma vez a titulação feita e após o tempo de incubação de nove dias a 33 ºC em 

incubadora com 5% de CO2 e até 95% de umidade relativa o título foi estimado pelo SEPOT. 

A seguir, o total de 14 placas foi recolhida e logo após foi realizada a lise das monocamadas, 

uma vez que o produto de interesse (RNA) se encontra intracelular. A solução de trabalho foi 

constituída do tampão de lise e carreador de RNA, ambos do kit de extração QIAGEN®. Após, 

foi executada a extração. Na reação de qPCR as amostras foram quantificadas em duplicatas. 

 

Figura 3.4: Esquema demonstrativo do protocolo de titulação das amostras de vacina tríplice viral por CCID50 

realizado no SEPOT. Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 3.5: Esquema demonstrativo do protocolo de titulação da placa de identidade por CCID50 realizado no 

SEPOT. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

As placas foram numeradas aleatoriamente, e as amostras de acordo com cada número 

da placa. Para cada linha da placa (horizontal), foi feito um pool representando uma amostra e 

posteriormente identificada. Ao total, foram 105 amostras. 

Com o objetivo de analisar se essas amostras tituladas por CCID50, poderia apresentar 

uma relação com qPCR, as mesmas foram quantificadas.  

O termociclador utilizado para as reações foi 7500 Real Time PCR System (Applied 

Biosystems™) (figura 3.10). O software utilizado para análise dos dados posteriormente foi o 

7500, da Applied Biosystems™.  

 

3.11 Correlação entre PFU/mL e cópias/mL 

 

Com a finalidade de correlacionar PFU/mL e cópias/mL, analisamos a quantificação de 

amostras dos vírus da caxumba e sarampo propagados in vivo através de qPCR e por ensaio de 

placa de lise. Para isto, foram utilizadas amostras de duas cinéticas coletadas de vinte quatro 

em vinte e quatro horas por sete dias em duas multiplicidades de infecção diferentes em garrafas 

estacionárias. 

 

3.11.1 A célula Vero 

 

A célula Vero corresponde à uma linhagem de rim de macaco verde africano 

(Cercopithecus aethiops) adulto (ATCC, CCL 81). Trata-se de uma linhagem para a produção 

e padronização de vacinas que é utilizada no LATEV para os ensaios de cultivo e titulação viral. 

A partir de banco de células armazenado a -196ºC, células Vero foram expandidas e 

mantidas em meio 199 com sais de Earle (10X) (Sigma®) (foi realizada uma diluição na 
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seguinte proporção: a cada 1 litro de meio preparado foram utilizados 10 mL dos sais de Earle), 

tamponado com bicarbonato de sódio gaseificado 2,5%, pH 7,0, suplementado com 5% de soro 

fetal bovino inativado e antibiótico 1% (Sulfato de gentamicina 4 mg/mL) com incubação sem 

agitação em estufa a 37ºC com atmosfera de 5% de CO2. 

Sua manutenção foi realizada com duas passagens semanais e a preparo das garrafas e 

placas a serem utilizados nos experimentos foi sempre realizada com 24 horas de antecedência. 

Para a preparação, as monocamadas celulares foram tratadas com uma solução de verseno-

tripsina por 5 minutos em estufa BOD a 37ºC. Uma vez dissociada a monocamada, as células 

foram ressuspensas em 9mL de meio completo (1% Earle 199, 5% de NaHCO3, 5% soro fetal 

bovino, 1% sulfato de gentamicina) e sua quantidade estimada por contagem de uma alíquota 

em câmara de Neubauer para a confecção de garrafas e placas com densidades celulares 

definidas de acordo com o experimento a ser realizado. 

 

3.11.2 Ensaio de placas de lise prévio dos vírus para determinação do título e posterior 

cálculo de MOI 

 

As amostras dos vírus vacinais fornecidas pelo Departamento de Produção de vacinas 

de Bio-Manguinhos eram cultivadas em células MRC 5 (caxumba e sarampo) e fibroblastos de 

galinha (rubéola) e o título quantificado em CCID50 (O valor correspondente para a caxumba é 

6,8 Log10, para a rubéola é 5,9 Log10 e sarampo 6,2 Log10). 

Portanto, foi realizado um ensaio de placas de lise para os três vírus para a obtenção do 

título em PFU/mL e baseado nesse valor, calcular o MOI que seria utilizado em um ensaio de 

propagação em garrafas estacionárias subsequente. Este experimento foi executado em placa 

de 06 poços com densidade 65.000 células por cm2, semeadas 24 horas antes do ensaio. A 

infecção das monocamadas foi feita com 200 µL de vírus e 800 µL de meio de cultura. As 

placas foram incubadas a 37ºC a 5% de CO2 por uma hora, com agitação suave a cada quinze 

minutos. O experimento incluiu um controle negativo em que apenas o meio de cultura foi 

inoculado. Em seguida, o inóculo foi aspirado com auxílio de uma bomba de vácuo e foi 

adicionado 3 mL de CMC (carboximetilcelulose) a 2% para uma incubação de sete dias em 

uma estufa a 37°C com 5% de CO2. Passados os sete dias, as monocamadas foram fixadas com 

formaldeído 5% e coradas com cristal violeta 0,04%. O cálculo do título é realizado da seguinte 

maneira: 
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T = log10M + log10ID + log10FC, onde: 

T = título expresso em log10 PFU/mL (do inglês, Plaque Forming Unit); 

M = média do número de placas de lise contadas em uma determinada diluição; 

ID = inverso da diluição onde as placas de lise foram contadas; 

FC = fator de correção do inóculo para mL. Como o inóculo corresponde a 100 µL, que é a 

décima parte de 1,0 mL, FC = 1 (log10 = 1). 

 

Uma vez com o título obtido, foram feitos os cálculos da multiplicidade de infecção 

(MOI) de acordo com a seguinte fórmula: 

MOI =
PFU

NÚMERO DE CELULAS
 

 

 

3.11.3 Cinética de crescimento viral 

 

Foram realizadas duas cinéticas de replicação viral através de infecção de monocamadas 

de células Vero, em meio 199, em garrafas de 75 cm2. 

As multiplicidades de infecção (MOI) utilizadas foram de 0,01 e 0,001 (na mesma 

densidade celular o vírus teria um perfil de replicação melhor) Para tal, as células foram 

semeadas em garrafas T-75 cm2 24 horas antes do ensaio, com densidade de 65.000 células/cm2 

com meiio 199 com 1% de sais de Earle, tamponado com bicarbonato de sódio a 2,5%, 

suplementado com 5% de soro fetal bovino inativado e sulfato de gentamicina 4 mg/mL a 1%As 

garrafas ficaram em estufa 5% de CO2. Amostras do sobrenadante das culturas celulares foram 

coletadas em intervalos de 24 horas após a infecção por 7 dias (24 horas a 168 horas) e estocadas 

a -80 °C. Os títulos virais de cada alíquota foram estimados por ensaios de placas de lise, 

realizados em placas 24 poços, por RT-qPCR e microarranjo líquido. 

As réplicas podem ser utilizadas para avaliar fontes de variação em medidas. As replicatas 

biológicas são medições paralelas de amostras biologicamente distintas. As repetições técnicas 

são medições repetidas da mesma amostra que representam medições independentes (Blainey, 

Krzywinski e Altman, 2014). 

Neste sentido, a cinética viral foi realizada em dois experimentos feitos em dias distintos 

(cinética A e cinética B), para que representasse uma replicata biológica. Para todas as cinéticas 

realizadas, foram coletadas duas alíquotas (replicatas técnicas) de cada dia pós infecção. Na 
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cinética A para o MOI 0,01 foram nomeadas de 1.1 e 1.2. Para o MOI 0,001 foram nomeadas 

de 2.1 e 2.2. Na cinética B para o MOI 0,01 as alíquotas foram nomeadas 3.1 e 3.2. E para o 

MOI 0,001 4.1e 4.2. Na figura 3.6 está demonstrado o desenho experimental: 

 

Figura 3.6: Desenho experimental das cinéticas realizadas, com suas replicatas técnicas e biológicas em dois 

MOI’s diferentes. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

3.11.4 Titulação viral por ensaio de placas de lise 

 

Para as titulações das alíquotas das cinéticas, foram utilizadas placas de 24 poços, com 

células Vero semeadas com a densidade de 65.000 células/cm2, 24 horas antes do uso com meio 

199, com 1% de sais de Earle, 5% de NaHCO3, 5% de soro fetal bovino, 1% de sulfato de 

gentamicina por se tratar de um sistema aberto e também foi acrescentada fungizona. 

Para a infecção foram feitas diluições seriadas (10-1 a 10-6) da suspensão viral e 

inoculação da monocamada com 0,1 mL de cada diluição com incubação a 37ºC a 5% de CO2 

por uma hora, com agitação suave a cada quinze minutos. O experimento incluiu um controle 

negativo em que apenas o meio de cultura foi inoculado. Em seguida o inóculo foi aspirado 

com o auxílio de uma bomba de vácuo e adicionado 1 mL de meio 199/Earle/CMC 

(carboximetilcelulose) 2% para uma incubação de 7 dias em estufa de 37ºC com 5% de CO2. 

Passados os sete dias, as monocamadas foram fixadas com formaldeído 5% e coradas com 

cristal violeta 0,04%. Foi feita então a contagem do número de placas de lise em cada poço e o 

número de unidades formadoras de placa (PFU) por mL de amostra foi calculado. Para o cálculo 

do título viral de cada amostra foi utilizada a seguinte fórmula: 
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T = log10M + log10ID + log10FC, onde: 

T = título expresso em log10 PFU/mL (do inglês, Plaque Forming Unit); 

M = média do número de placas de lise contadas em uma determinada diluição; 

ID = inverso da diluição onde as placas de lise foram contadas; 

FC = fator de correção do inóculo para mL. Como o inóculo corresponde a 100 µL, que é a 

décima parte de 1,0 mL, FC = 1 (log10 = 1). 

O ensaio de placas de lise para as amostras coletadas na cinética foi estruturado da seguinte 

maneira: cada replicata técnica de cada dia de coleta foi aplicada em dois poços e foi realizada 

a diluição seriada de 10-1 até 10-6. Por exemplo: Para o ponto 24h da Cinética A MOI 0,01 

existem duas alíquotas, 1.1 e 1.2. A alíquota 1.1 foi aplicada nas duas primeiras fileiras (A e B) 

e a 1.2 foi aplicada nas outras duas fileiras (C e D) e assim sucessivamente. Desta maneira, cada 

placa de 24 poços mimetizou um dia de coleta para cada MOI da cinética A e B. Na figura 3.7 

segue um esquema do desenho experimental: 

 

Figura 3.7: Desenho experimental das titulações feitas com as amostras coletadas durante as duas cinéticas. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para todos os pontos de coleta da cinética que foram quantificados segundo a 

metodologia acima também foram testadas por qPCR utilizando a curva padrão de 

quantificação descrita no item 3.6.2, e por microarranjo líquido. 

 

3.12 Ensaio de microarranjo líquido para quantificação de partículas virais 

 

O princípio do microarranjo está baseado na capacidade de detecção da dos 

antígenos/anticorpos acoplados às microesferas, moléculas estas que são reconhecidas pelos 

seus antagonistas. A reação do imunocomplexo antígeno- anticorpo é expressa pela média de 
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intensidade de fluorescência (MIF) obtida a partir da reação enzimática desencadeada pela 

fluorescência da ficoeritrina conjugada a uma molécula de antígeno ou anticorpo. 

 

3.12.1 Ativação das microesferas 

 

Nos ensaios de microarranjo foram utilizadas microesferas que passaram pelo processo de 

ativação. Para este processo, foi utilizado o Bio-Plex Amine Coupling kit (Bio-Rad, USA, 

número do catálogo 171406001). 

Em um poço de uma placa de 96 poços foram adicionados 80 L de suspensão contendo 

aproximadamente um milhão de microesferas magnéticas em tampão de ativação (tampão + 

NHS + EDC). O NHS (N-hydroxisulfosuccinimida) pode elevar a eficiência da reação de 

acoplamento, tornando mais estável o intermediário da ligação. O EDC (1-etil-

3[dimetilamninopropril]carbodiimida), é um agente condensador utilizado para mediar a 

ligação amida entre o grupo carboxila, presente na microesfera e grupo amina, presente na 

proteína que está sendo acoplada.  

Após a adição desses dois componentes, foi feita uma incubação por vinte minutos, 

abrigada de luz e sob agitação com o auxílio de um agitador mecânico, 600 rpm e seguida de 

duas lavagens com 150 µL de PBS. 

 

3.12.2 Diluição do anticorpo IgG e dos vírus 

 

Foi utilizado nos ensaios de microarranjo uma amostra de soro humano contendo IgG 

anti caxumba, de concentração 396,13, recíproca da diluição. A unidade deste soro é resultado 

da média de 30 dosagens. Este soro não possui um valor em mili unidades internacionais pois 

não foi realizada uma quantificação frente ao padrão internacional, pela falta do padrão 

internacional. Estas amostras foram provenientes de um estudo finalizado intitulado “protocolo 

para a obtenção e produção de soros in house para testes de neutralização por redução de placas 

de lise”, sob a autorização pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Clínica Evandro 

Chagas/ Instituto Nacional de Infectologia/Fiocruz, protocolo CAAE 15120613.4.0000.5262.  

O soro humano contendo IgG anti sarampo foi gentilmente fornecido pela equipe do 

Setor de Reativos para Diagnóstico, o DERED de Bio-Manguinhos. Este soro possui uma 

unidade de 3090 mUI/mL, resultado da média de 120 dosagens.  

Foram testadas duas diluições do soro contendo anticorpos para o teste do acoplamento. 

Para o vírus da caxumba, foram utilizadas as seguintes diluições do soro: 1:2 e puro. As 
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diluições do vírus utilizadas para o teste do acoplamento foram: 2,5x 106, 1x105, 1x104, 1x103, 

1x102, 5x105, 5x103. 

Para o vírus do sarampo, foram feitas as seguintes diluições do soro contendo 

anticorpos: 1:100, 1:25, 1:20, 1:10 e 1:2. E as diluições do vírus foram: 5,2x107, 2x107, 2x106, 

2x105, 2x104, 2x103, 2x102, 1x105, 1x103 e 1x101. 

Os soros humanos contendo IgG antes da utilização foram filtrados para remoção de 

impurezas com auxílio de um filtro 0,45 µm da Milipore e as diluições foram feitas com o 

tampão de ensaio, composto de BSA 1%, azida sódica 10% e Tween 0,02%. 

 

3.12.3 Acoplamento das microesferas magnéticas 

 

No acoplamento, proteínas que possuem cargas positivas se ligaram ao poliestireno, 

principal componente das microesferas. Então, diferentes diluições de soros contendo 

anticorpos IgG anti caxumba e sarampo, foram acoplados às microesferas de poliestireno, a 

partir de uma ligação estável entre os grupamentos amina (proveniente da proteína) e carboxila 

(proveniente das microesferas), que resultaram em uma ligação peptídica (figura 3.8). 

O acoplamento foi feito em uma placa de 96 poços. Após esta etapa, diferentes diluições 

de cada anticorpo IgG preparadas em tampão diluente (PBS contendo 1% BSA, 0,05% Tween 

20) foram acopladas separadamente às esferas magnéticas, com padrão único de cor. Foi feita 

uma incubação de duas horas, com agitação com auxílio de um agitador mecânico a 600 rpm e 

abrigada da luz. As microesferas foram lavadas com 100 µL tampão de ensaio utilizando-se a 

lavadora magnética (Hydrospeed, TECAN). As microesferas acopladas aos antígenos foram 

submetidas às etapas de avaliação do acoplamento (figura 3.9). 

As microesferas foram transferidas para um tubo tipo low-binding de 1,5 mL fornecido 

pelo fabricante do kit de acoplamento e armazenadas a 4°C e posteriormente foi feito a 

contagem das microesferas. 
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Figura 3.8: Demonstração da ligação covalente não reversível dos anticorpos/antígenos específicos para cada 

amostra a ser analisada. Fonte: Adaptado de Foti, 2012. 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Esquema demonstrativo do experimento de microarranjo líquido. Fonte: Bernardo Oliveira 

Loureiro – SACT-Bio-Manguinhos 2013. 

 

Para o vírus da caxumba foi feita ativação e o acoplamento com as microesferas número 

65. As diluições acopladas foram 1:2 e puro. 

E para o vírus do sarampo, foi feita a ativação e o acoplamento com as microesferas de 

número 26. As diluições acopladas foram 1:100, 1:50 e 1:2. 
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3.12.4 Contagem das microesferas acopladas 

 

A determinação do número de microesferas/μl para a realização do ensaio foi obtida 

com o contador e analisador de partículas Countess™, da Invitrogen. 

Para realizar a contagem neste equipamento, foi feita uma diluição da suspensão obtida 

durante o acoplamento (45 µL de tampão de ensaio + 5 µL da solução do acoplamento) e em 

seguida foi pipetado 10 µL dessa diluição em uma lâmina de contagem. Após o resultado é feita 

a correção com o tampão de ensaio para que sejam obtidas a concentração de 100.000 de 

microesferas. 

 

3.12.5 Teste do acoplamento e elaboração das curvas padrão dos vírus 

 

Foram utilizadas diluições seriadas de amostras de suspensão de vírus vacinais que 

foram misturadas às microesferas e incubadas por 30 minutos, à 37º C, no escuro sob agitação 

de 600 rpm. As microesferas foram então lavadas duas vezes com tampão de lavagem (BSA 

1%, azida sódica 10% e Tween 0,02%) utilizando-se a lavadora magnética (Hydrospeed, 

TECAN). Posterior a esta etapa a placa com as microesferas foi incubada com diferentes 

diluições dos anticorpos IgG específicos por 30 minutos a 37°C no escuro com agitação de 600 

rpm. Após o procedimento de lavagem, a placa contendo as microesferas foi incubada por mais 

30 minutos, à 37º C, no escuro sob agitação de 600 rpm, com um anticorpo anti IgG humano, 

produzido em cabra, conjugado à ficoeritrina – PE (Sigma) diluído 1:100 (figura 3.10).  

 

 

Figura 3.10: Esquema das etapas de ligação anticorpo-antígeno avaliadas nos ensaios de microarranjo líquido.  

Fonte: elaboração própria. 

 

Para a elaboração das curvas padrão foram considerados os resultados dos ensaios de 

placas de lise dos vírus expressos PFU/mL como valores de referência, frente os valores em 

Intensidade Média de Fluorescência - MFI determinados pelo leitor MagPix® (Millipore). Após 

esta etapa, o procedimento de acoplamento e seus parâmetros de rendimento, eficiência e 
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influência na variação de sinal (MFI) foram avaliados. As concentrações de vírus capturados 

foram determinadas por interpolação dos níveis de fluorescência emitidos por cada amostra aos 

níveis da curva padrão. 

Em todas as etapas do ensaio de microarranjo a detecção da ligação de moléculas 

(Imunoglobulinas) acopladas às microesferas às partículas virais foram expressas por MIF 

obtidas a partir da medida de fluorescência da ficoeritrina ligada ao anticorpo anti-IgGhumano, 

que reconhece o imunocomplexo ligado a microesfera. 

 

3.12.5.1 BCA para o vírus do sarampo 

 

Este ensaio consiste na dosagem de proteínas totais. Baseia-se na conversão do cobre2+ 

para o cobre1+, denominada reação de biureto. O ácido bicinconínico é um reagente 

cromogênico específico para cobre1+. Duas moléculas de ácido bicinconínico reagem com um 

íon cobre1+, formando um complexo de cor púrpura. A quantidade de cobre2+ reduzido é 

proporcional à concentração de proteína. No ensaio foi utilizado o kit da Sigma (número do 

catálogo B9643), de acordo com as especificações do fabricante (figura 3.19).  

A quantificação é feita a partir de uma curva padrão de BSA. As concentrações da curva 

padrão utilizadas foram: 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125, 0,06 mg. 

A solução de trabalho é composta do sulfato de cobre e ácido biciconínico, feita de 

acordo com a quantidade de amostras quantificadas. Neste experimento, foi feita uma solução 

de 10 mL de ácido e 200 µL de cobre. 

Para a dosagem das proteínas totais do vírus do sarampo, foram quantificadas três 

concentrações do vírus: não diluído, 1:2 e 1:4. A reação foi realizada com 200 µL de solução 

de trabalho e 25 µL de amostra. A curva e as amostras foram em triplicata. Uma vez as amostras 

em contato com a solução de trabalho, foi realizada uma incubação na estufa em 37°C por 30 

minutos. Após foi feita a leitura pelo espectrofotômetro no comprimento de onda de 562 nm. 

 

3.13 Análise estatística 

 

A regressão linear é uma equação que pode estimar um valor esperado de uma variável 

y, dados os valores das variáveis x. Verifica a existência de uma relação funcional entre uma 

variável dependente com uma ou mais variáveis independentes; trata-se da obtenção de uma 

equação que tenta explicar a variação da variável dependente pela variação dos níveis das 

variáveis independentes (Motulsky, 1995). 
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O coeficiente de determinação, o R2, para o caso de uma regressão linear simples fornece 

uma informação auxiliar ao resultado da análise de variância da regressão; como uma forma de 

se averiguar se o modelo proposto é adequado ou não para descrever o fenômeno. Este 

parâmetro varia entre 0 e 1. Valores próximos de 1 indicam que o modelo proposto é adequado 

para descrever o fenômeno (Motulsky, 1995). Esta análise foi utilizada para a análise de 

variação de Cts obtidos nas duas abordagens do teste biplex e na comparação entre os ensaios 

de placas de lise e qPCR das cinéticas. No caso dos ensaios de placa de lise e qPCR, as amostras 

com títulos nulos foram desconsideradas. 

O coeficiente de correlação de Pearson é uma medida do grau de relação linear entre duas 

variáveis quantitativas. Este coeficiente varia entre valores de -1 e 1. O valor 0 (zero) significa 

que não há relação linear, o valor 1 indica uma relação linear perfeita e o valor -1 significa uma 

relação linear perfeita, porém inversa, ou seja, quando uma aumenta a outra diminui. Quanto 

mais próximo estiver de 1 ou -1, mais forte é a associação linear entre as duas variáveis (Toledo 

e Ovalle, 1995). Este coeficiente determinou a correlação nos ensaios entre PFU/mL e 

cópias/mL.  

Ainda nos ensaios de correlação entre PFU/mL e cópias/mL, foi utilizado o intervalo de 

confiança 95%; onde foi aplicado o teste T de Student, utilizado para avaliar se houve diferença 

significativa entre as médias de duas amostras ou dos dois ensaios. O intervalo de confiança 

significa que o resultado estará dentro daquele intervalo em 95 dos 100 estudos hipoteticamente 

realizados. Quanto mais estreito o intervalo de confiança, mais precisa é a estimativa (Motulsky, 

1995). 

Os modelos obtidos bem como os coeficientes de determinação foram apresentados em 

cada gráfico. As figuras compostas por mais de um gráfico têm escalas iguais, facilitando a 

comparação dos resultados. 

Os resultados obtidos foram organizados no Microsoft Excel 2013 e as análises 

estatísticas foram realizadas no GraphPad Prism® versão 5.01 e no software R, versão 3.3.2. 

. 
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4 RESULTADOS 

 

Este trabalho teve como objetivo a padronização de duas metodologias para a 

quantificação dos vírus que compõem a vacinal tríplice viral. Esta iniciativa permitiu uma 

colaboração com os setores de produção e de controle de qualidade de Bio-Manguinhos, este 

responsável pela avaliação da potência desta vacina, que poderão utilizar essas metodologias 

alternativas em seus processos de trabalho.  

A fim de verificar a eficiência destas metodologias, vários aspectos técnicos na 

padronização foram considerados. Estes seguem relatados ao longo dos resultados. 

O Laboratório de Tecnologia Virológica (LATEV) não caracteriza o título de cada vírus 

pelo método CCID50, mas sim pelo ensaio de formação de placa de lise (PFU) que é o resultado 

da quantificação do número de partículas infecciosas. Visto que as etapas experimentais deste 

trabalho foram realizadas no LATEV, foi feita a titulação dos vírus vacinais pelo ensaio de 

formação de placas de lise em células Vero. Os resultados obtidos pelos ensaios foram: Para a 

caxumba, 2,5x106 log PFU/mL e sarampo 5,2 x107 PFU/mL. A exceção foi o vírus da rubéola, 

que não formou placas de lise.  A partir destes resultados foram iniciados os ensaios de cinética 

viral, qPCR e microarranjo líquido. 

 

4.1 RT-qPCR 

 

4.1.1 Análise dos oligonucleotídeos e sondas in silico 
 

A sequência de pares de oligonucleotídeos e sonda para os três vírus utilizados neste estudo 

foram produzidos tendo como referência o artigo publicado em 2012 por Ammour e 

colaboradores, com exceção do segundo par de oligonucleotídeos e da sonda para o vírus do 

sarampo que foram desenhados com o auxílio do programa da IDT PrimerQuest Tool.  
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4.1.1.1 Caxumba 

 

A sequência submetida a análise foi: 

CTGTTCTGCTAGATGAGATGCAGATGATAGTTAAGGTAAATATTCCAACCATTGTCA

CACAATCAAATGCATTGGTGATTGACTTCTACTCAATTTCGAGCTTTATTAATAATCA

GGAATCCATAATTCAATTGACCACATATTCTGCCAATACAATGAGGCAGAGAGGCT. 

O resultado gerado pelo Blast encontra-se abaixo (figura 4.1) 

 

Figura 4.1: Resultado do BLAST para a sequência do vírus da caxumba. A região do genoma amplificada foi a 

que codifica a proteína F (Fusão). 

 

A sequência possui 171 bases, com score de 87.8, E value de 6e-19 e identidade de 

100% (figura 4.2). 

 

Figura 4.2: Lista de similaridade gerada pelo BLAST da sequência submetida à análise do vírus da caxumba. 

Destacado em vermelho, encontra-se a região da proteína cuja sequencia gênica foi amplificada pelo qPCR. 

 

A região amplificada pelo par de oligonucleotídeos iniciadores e sonda, responsável 

pela emissão de fluorescência é a que codifica a proteína de fusão do vírus da caxumba (número 



58 
 

de acesso: AAR29166.1). Esta proteína é estrutural, ou seja, acredita-se que ela esteja 

conservada (Carbone e Wolinksy, 2001). O quadro 4.1 demonstra os resultados da análise do 

par de oligonucleotídeos: 

Quadro 4.1: Análise dos oligonucleotídeos do vírus da caxumba realizada com auxílio do programa da IDT. 

Parâmetro Oligonucleotídeo positivo Oligonucleotídeo negativo 

Sequência 5'- CTG TTC TGC TAG ATG AGA 

TGC A -3’ 

5'- AGC CTC TCT GCC TCA TTG 

TA -3' 

Comprimento 22 bases 20 bases 

Conteúdo GC 45.5% 50% 

Temperatura de 

melting 

54.4°C 55.6% 

 

4.1.1.2 Rubéola 

A sequência submetida a análise foi: 

GTCATCACCCACCGTTGTTTCGCCGCATCTGGTGGGTACCCAACTTTTGCCATTCGGGAGAG

CCCCAGGGTGCCCGAATGGCTTCTACTACCCCCATCACCATGGAGGACCTCCAGAAGG.  Os 

resultados gerados pelo Blast encontram-se abaixo (figura 4.3): 

 

Figura 4.3: Resultado do BLAST para a sequência do vírus da rubéola. A região do genoma da amplificada foi a 

que codifica a proteína estrutural. 

A sequência possui 120 bases, score 32 e E value 8.2 e identidade de 100%, (figura 4.4).  

Figura 4.4: Lista de similaridade gerada pelo Blast da sequência submetida à análise do vírus da rubéola. 

Destacado em vermelho, encontra-se a região da proteína cuja sequencia gênica foi amplificada pelo qPCR. 



59 
 

A região amplificada pelo par de oligonucleotídeos iniciadores e sonda responsável pela 

fluorescência é a que codifica a poliproteína estrutural do vírus da rubéola (número de acesso: 

ABD64176.1). Abaixo seguem as análises dos parâmetros dos oligonucleotídeos (quadro 4.2): 

Quadro 4.2: Análise dos oligonucleotídeos do vírus da rubéola realizada com auxílio do programa da IDT. 

Parâmetro Oligonucleotídeo positivo Oligonucleotídeo negativo 

Sequência 5'- GTC ATC ACC CAC CGT TGT -

3' 

5'- CCT TCT GGA GGT CCT CCA T -3' 

Comprimento 18 bases 19 bases 

Conteúdo GC 55.6% 57.9% 

Temperatura de 

melting 

55.1°C 55.9°C 

 

4.1.1.3 Sarampo  

A sequência submetida a análise foi: 

AAGGTGGATAAAGTACACCCAACAAAGAAGGGTAGTTGGTGAATTTAGATTGGAGAGAAAA

TGGTTGGATGTGGTGAGGAACAGGATTGCCGAGGACCTCTCCTTACGCCGATTCATGGTCG

CTCTAATCCTGGATATCAAGAGAACACCCGGAAACAAACCCAGGATTGCTGAAATGATATG

TGACA. Os resultados gerados pelo Blast encontram-se abaixo (figura 4.5): 

 

Figura 4.5: Resultado do Blast para a sequência do primeiro par de oligonucleotídeos e sonda do vírus do sarampo. 

A região do genoma amplificada foi a que codifica a nucleoproteína. 

A sequência possui 188 bases, score 133 e E value 2e-35 e identidade de 100% (figura 

4.6). 

Figura 4.6: Lista de similaridade gerada pelo Blast da sequência submetida à análise do primeiro par de 

oligonucleotídeos e sonda do vírus do sarampo. Destacado em vermelho, encontra-se a região da proteína cuja 

sequencia gênica foi amplificada pelo qPCR. 
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A região amplificada pelo primeiro par de oligonucleotídeos iniciadores e da sonda, 

responsável pela emissão de fluorescência, é a que codifica a nucleoproteína do vírus do 

sarampo (número de acesso: AAA74543.1). No quadro 4.3 seguem as análises dos parâmetros 

dos oligonucleotídeos: 

Quadro 4.3: Análise do primeiro par de oligonucleotídeos do vírus do sarampo realizada com auxílio do programa 

da IDT. 

 

Parâmetro Oligonucleotídeo positivo Oligonucleotídeo negativo 

Sequência 5'- AAG GTG GAT AAA GTA CAC 

CCA A -3' 

5'- TGT CAC ATA TCA TTT CAG 

CAA T -3' 

Comprimento 22 bases 22 bases 

Conteúdo GC 40.9% 31.8% 

Temperatura de 

melting 

53.7 °C 50.4 °C 

 

4.1.1.4 Sarampo – segundo par de oligonucleotídeos  

 A sequência submetida ao alinhamento foi: 

AAAGAGGCCACTGAGCTTGACATAGTTGTTAGACGTACAGCAGGGCTCAATG

AAAAACTGGTGTTCTACAACAACACCCCACTAACTCTCCTCACACCTTGGAG

AAAGGTCCTAACAACAGGGAGTGTCTTCAACGCAAA. Os resultados gerados pelo 

Blast encontram-se abaixo (figura 4.7): 

 

 

Figura 4.7: Resultado do Blast para a sequência do segundo par de oligonucleotídeos e sonda do vírus do sarampo. 

A região do genoma amplificada foi a que codifica a proteína de matriz. 

 

A sequência possui 140 bases, score 94 e E value 2e-23 e identidade de 100% (figura 

4.8). 
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A região amplificada pelo segundo par de oligonucleotídeos iniciadores e da sonda, 

responsável pela emissão de fluorescência, é a que codifica a proteína de matriz do vírus do 

sarampo (número de acesso: AAP21073.1) (figura 4.8) e no quadro 4.4 seguem as análises dos 

parâmetros dos oligonucleotídeos. 

 

Figura 4.8: Lista de similaridade gerada pelo Blast da sequência submetida à análise do segundo par de 

oligonucleotídeos e sonda do vírus do sarampo. Destacado em vermelho, encontra-se a região da proteína cuja 

sequencia gênica foi amplificada pelo qPCR. 

 

Quadro 4.4: Análise do segundo par de oligonucleotídeos do vírus do sarampo realizada com auxílio do programa 

da IDT. 

Parâmetro Oligonucleotídeo positivo Oligonucleotídeo negativo 

Sequência 5’ – GCC ACT GAG CTT GAC ATA 

GT- 3’ 

5’- CAA GGT GTG AGG AGA GTT 

AGT G -3’ 

Comprimento 20 bases 22 bases 

Conteúdo GC 50% 50% 

Temperatura de 

melting 

54.7 °C 54.8 °C 

 

4.1.2 Padronização da qPCR para os vírus da caxumba, rubéola e sarampo 

Para obter um bom perfil de amplificação com valores de Ct consideráveis, foi feita a 

padronização da qPCR.  Foram feitas duas padronizações com metodologias diferentes (em 

uma e duas etapas), a fim de verificar qual delas seria mais eficiente para as análises feitas 

durante este trabalho. 

4.1.2.1 qPCR em duas etapas  

Na primeira reação foi avaliado o potencial amplificador dos pares de oligonucleotídeos 

iniciadores e sondas para cada vírus. O ensaio foi realizado em duplicata, com a concentração 

de 300 nM de oligonucleotídeos e 150 nM de sonda. A média dos Cts de amplificação estão 

demonstrados na figura 4.9: 
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Figura 4.9: Amplificação de sequencias gênicas dos três vírus na primeira reação de qPCR. 

 

Neste gráfico pode-se observar que os Cts de amplificação foram satisfatórios. O Ct 

médio de amplificação de caxumba foi 30, o de rubéola foi de 26 e o de sarampo também 26. 

Posteriormente, foi realizado outro teste para avaliar a sensibilidade. Neste ensaio, três 

amostras de cada vírus puro e diluições de 10-1 até 10-5 foram testados em duplicata por qPCR. 

Na figura 4.10 estão demonstrados os resultados do vírus da caxumba: 

 

Figura 4.10: Variação de Cts nas diferentes diluições do vírus da caxumba por qPCR. 

As amostras puras de caxumba amplificaram em um Ct médio de 28. A diluição 10-1 no 

Ct 32; a diluição 10-2 no Ct de 35; a diluição 10-3 no Ct 39. Não ocorreram amplificações nas 

diluições 10-4 e 10-5. 

Na figura 4.11 estão demostrados os resultados das médias dos Cts de amplificação do 

vírus da rubéola: 
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Figura 4.11: Variação de Cts nas diferentes diluições do vírus da rubéola por qPCR. 

As amostras puras de rubéola amplificaram em um Ct médio de 26. A diluição 10-1 no 

Ct 29; a diluição 10-2 no Ct de 32; a diluição 10-3 no Ct 37. Não ocorreram amplificações nas 

diluições 10-4 e 10-5. 

Na figura 4.12 estão demostrados os resultados das médias dos Cts de amplificação para 

o vírus do sarampo: 

 

Figura 4.12: Variação de Cts nas diferentes diluições do vírus do sarampo por qPCR. 

 

As amostras puras de sarampo amplificaram em um Ct médio de 23. A diluição 10-1 no 

Ct 28; a diluição 10-2 no Ct de 35; a diluição 10-3 no Ct 36. Não ocorreram amplificações nas 

diluições 10-4 e 10-5. Após estes experimentos preliminares, foi realizada a otimização dos 

oligonucleotídeos iniciadores e sonda para a reação de qPCR para os três vírus, com objetivo 
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de obter um melhor resultado com a menor concentração de reagentes possível e perfil de 

amplificação satisfatório. 

 

4.1.2.2 Otimização dos oligonucleotídeos e sonda para a reação de qPCR  

 

Incialmente foram testadas nove condições diferentes em duplicata. A partir do 

resultado do teste, foram escolhidas as que apresentaram o melhor desempenho de amplificação 

(que foi evidenciado pelo menor Ct) e foram repetidas em um teste subsequente, empregando 

a variação da sonda em três concentrações. Desta forma, a condição que apresentou o melhor 

perfil de amplificação com menor Ct, foi escolhida. As concentrações encontram-se descritas 

na seção metodologia, no item 3.4. 

Na figura 4.13 estão representados os resultados para a otimização da concentração de 

oligonucleotídeos para o vírus da caxumba: 

 

 

Figura 4.13 :Gráfico demonstrativo dos Cts obtidos pelas misturas de diferentes concentrações de 

oligonculeotídeos empregadas na otimização da reação do vírus da caxumba. 

 

A partir da variação das nove concentrações foram escolhidas as seguintes misturas: 5 (300 

nM de oligonucleotídeos positivo e negativo) e a 9 (400 nM de oligonucleotídeos positivo e 

negativo). Assim, foi aplicada a variação da concentração de sonda (figura 4.14). Sendo a 

concentração 1, 100 nM; a concentração 2, 150 nM e a 3, 200 nM. 
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Figura 4.14: Gráfico demonstrativo dos Cts obtidos pela variação de sonda empregadas na otimização da 

concentração de oligonucleotídeos e sonda do vírus da caxumba. 

 

A condição definida para as reações com o vírus da caxumba foi de 400 nM de 

oligonucleotídeos e 150 nM de sonda, que correspondem a mistura 9 da figura 4.13; e da 

combinação de oligonucleotídeos e sonda 9 e 2 da figura 4.14. 

Na figura 4.15 estão demostrados os resultados para a otimização da concentração de 

oligonucleotídeos para o vírus da rubéola.  

 

Figura 4.15: Gráfico demonstrativo dos Cts obtidos pelas diferentes concentrações de oligonculeotídeos 

empregadas na otimização da reação do vírus da rubéola. 

 

A partir do resultado com as nove concentrações diferentes foram escolhidas as 

misturas: 1 (200 nM de oligonucleotídeo positivo e negativo) e 9 (400 NM de oligonucleotído 

positivo e negativo). Assim, foi aplicada a variação da concentração de sonda. Sendo a 

concentração 1, 100 nM; A concentração 2, 150 nM e a 3, 200 nM (figura 4.16). 
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Figura 4.16: Gráfico demonstrativo dos Cts obtidos pela variação de sonda empregadas na otimização da 

concentração de oligonucleotídeos e sonda para o vírus da rubéola. 

 

A concentração escolhida para as reações com o vírus da rubéola foi a de 400 nM de 

oligonucleotídeos e 100 nM de sonda, que corresponde à mistura 9 da figura 4.15; e a 

combinação 9 e 1 da figura 4.16.  

Os resultados da otimização da concentração de oligonucleotídeos para o vírus do 

sarampo estão representados na figura 4.17. 

 

Figura 4.17: Gráfico demonstrativo dos Cts obtidos pelas diferentes concentrações de oligonculeotídeos 

empregadas na otimização da reação do vírus do sarampo. 

 

A partir do primeiro resultado, foram escolhidas três misturas: 5 (300 nM de 

oligonucleotídeo positivo e negativo), 7 (400 nM de oligonucleotídeo negativo e 200 do 

positivo) e a 9 (400mn de oligonucleotídeos positivo e negativo). Assim, foi aplicada a variação 

da concentração de sonda. Sendo a concentração 1, 100 nM; A concentração 2, 150 nM e a 3, 

200 nM (figura 4.18).  
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A concentração definida para as reações com o vírus do sarampo foi a de 400 nM de 

oligonucleotídeos e 150 nM de sonda. Que corresponde a mistura 9 da figura 4.17; e a 

combinação 9 e 2 da figura 4.18. 

 

 

Figura 4.18: Gráfico demonstrativo dos Cts obtidos pela variação de sonda empregadas na otimização da 

concentração de oligonucleotídeos e sonda para o vírus do sarampo. 

 

Após a determinação da concentração de oligonucleotídeos e sonda para cada vírus foi 

realizado um teste para confirmação das condições previamente escolhidas. Foram utilizadas 

quatro réplicas de cada vírus. Os resultados estão representados na figura 4.19:  

 

Figura 4.19: Gráfico representativo dos Cts de amplificação de sequencias gênicas dos três vírus com condições 

otimizadas. 

 

Neste ponto, já foi possível determinar que o vírus da caxumba amplificou com um Ct 

de 30, o da rubéola com o Ct de 28 e o do sarampo com um Ct de 24, aproximadamente. 
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4.1.2.3 Teste de sensibilidade com concentrações otimizadas 

 

Após a otimização dos oligonucleotídeos, foi feito novamente um teste de sensibilidade 

para comparação com o primeiro, no qual as concentrações ainda não estavam otimizadas. O 

ensaio foi realizado com três amostras de vírus puro em duplicata e cada diluição foi testada 

em duplicata. Foram utilizadas as concentrações otimizadas para cada vírus, conforme descritos 

no item 4.1.2.2. Abaixo seguem os resultados para o vírus de caxumba, rubéola e sarampo 

(figuras 4.20, 4.21 e 4.22, respectivamente): 

 

Figura 4.20: Teste de sensibilidade com concentrações otimizadas para o vírus da caxumba. 

Como pode ser observado na figura 4.20, as amostras puras de caxumba amplificaram 

em um Ct médio de 28. A diluição 10-1 no Ct 32; a diluição 10-2 no Ct de 35; a diluição 10-3 no 

Ct 39. Não ocorreram amplificações nas diluições 10-4 e 10-5. 

  

Figura 4.21: Teste de sensibilidade com concentrações otimizadas para o vírus da rubéola 
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Conforme pode ser observado na figura 4.21, as amostras puras de rubéola amplificaram 

em um Ct médio de 28. A diluição 10-1 no Ct 32; a diluição 10-2 no Ct de 35. Não ocorreram 

amplificações nas diluições 10-3 ,10-4 e 10-5. 

 

 

Figura 4.22: Teste de sensibilidade com concentrações otimizadas para o vírus do sarampo. 

De acordo com os resultados da figura 4.22, as amostras puras de sarampo amplificaram 

em um Ct médio de 29. A diluição 10-1 no Ct 30; a diluição 10-2 no Ct de 36; a diluição 10-3 e 

10-4 no Ct 36. Não ocorreu amplificação na diluição 10-5. 

Pode-se observar que os valores de CT foram crescentes a medida que a concentração 

diminui. O perfil de amplificação dos três vírus em comparação ao primeiro teste mostrou-se 

menos eficiente. Por exemplo, para o vírus do sarampo que demonstrou uma diferença de 

amplificação para do vírus puro e a diluição 10-3, que demostrou um Ct menor do que a diluição 

10-2, indicando que a reação não estava eficiente. Assim, foram feitas outras análises visando 

aprimorar a reação de amplificação do genoma dos três vírus.  

 

4.1.2.4 Teste de diferentes TM para o vírus do sarampo 

 

Cada par de oligonucleotídeos tem uma TM (temperature melting) específica. Este 

parâmetro indica a temperatura aonde metade do produto da reação de qPCR está dissociado 

(denaturado). A temperatura depende do comprimento do DNA, sequência e conteúdo de GC. 
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 Os resultados, principalmente o de sarampo, não se mostravam satisfatórios, com um 

gráfico de amplificação pouco eficiente. A fim de avaliar se a TM indicada nas condições de 

ciclagem da reação estava apropriada, foi feito um teste em que a temperatura na fase de 

anelamento foi substituída de 60°C por 50°C, específica para o oligonucleotídeo do sarampo. 

Após esta modificação nos valores de TM, a eficiência do teste não demonstrou melhor 

resultado. Não foram obtidas amplificações, nem do controle positivo, que consistia em cDNA 

do vírus do sarampo (figura 4.23).  

 

Figura 4.23: Gráfico de amplificação obtido pela mudança da temperatura de TM do vírus do sarampo. 

 

Posteriormente, foi feito um teste com PCR convencional com diferentes temperaturas 

de melting (TMs) para os pares de oligonucleotídeos iniciadores dos vírus de caxumba, rubéola 

e sarampo utilizados na execução do qPCR. O produto de PCR foi aplicado em gel de agarose 

1% para avaliar a eficiência de amplificação (figura 4.24). Neste gel esperava-se observar 

alguma diferença na intensidade das bandas nas diferentes condições. O padrão utilizado foi de 

1kb Ladder (Invitrogen).   
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Figura 4.24: Gel de agarose com produto de PCR após variação de TM dos pares de oligonucleotídeos iniciadores. 

A) oligonucleotídeos de sarampo B) oligonucleotídeos de caxumba e C) oligonucleotídeos de rubéola.A legenda 

de cada canal encontra-se abaixo: 

 

Os produtos das amplificações esperados eram 171 pares de bases para a caxumba, 120 

para a rubéola e 188 para o sarampo. As bandas obtidas pela variação das temperaturas foram 

igualmente fortes, o que sugere que o problema não estava nas temperaturas de anelamento 

definidas para o conjunto de oligonucleotídeos testados. 

 

4.1.2.5 Teste com kits de extração e cDNA vencidos e na data de validade 

 

Para avaliar a influência das datas de validade tanto do kit de extração como do kit de 

transcrição reversa na eficiência da reação de qPCR, foram testadas quatro condições descritas 

abaixo com o RNA viral da rubéola em triplicata (figura 4.25): 

 Condição 1: Kit de extração vencido + kit de cDNA vencido 

 Condição 2: Kit de extração vencido + kit de cDNA na validade 

 Condição 3: Kit de extração na validade + kit de cDNA vencido 

 Condição 4: Kit de extração na validade + kit de cDNA na validade 
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Figura 4.25: Gráfico obtido pela compilação de valores do teste com kits de extração e cDNA vencidos e na data 

de validade. 

 

Como este teste possuía um caráter exploratório e não havia kits de transcrição reversa 

com a data de validade em vigor, os reagentes para este teste foram obtidos com outro projeto, 

que possuía esse kit na validade. 

Observamos que não houve uma variação significativa de Ct entre os kits dentro ou fora 

da validade. Na extração, foi adotado o uso do kit na validade. Na transcrição reversa foi 

mantido o kit fora da validade, por impossibilidade de compra de material durante o prazo deste 

projeto. 

 

4.1.2.6 Padronização do threshold 

O threshold é o limiar arbitrário de fluorescência definido pelo software do aparelho. E 

também pode ser definido manualmente. Deve sempre estar localizado na fase exponencial da 

reação e nunca deve ficar na fase de baseline ou na fase exponencial quando tende ao platô. 

Afim de padronizar este parâmetro para que não houvesse variação entre os diversos 

ensaios do mesmo teste, o threshold foi definido manualmente. da seguinte maneira: em uma 

placa de 96 poços, 76 possuíam o RNA do vírus ao qual queria se definir o threshold e 20 poços 

com o controle negativo. 

Os gráficos abaixo demonstram a amplificação dos diferentes vírus e o controle negativo 

que foram avaliados para estabelecimento do threshold de cada teste. Na figura 4.26 estão 

representados os dados de caxumba e na figura 4.27 os de rubéola. 
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4.1.2.6.1 Caxumba 

 

Figura 4.26: Controle positivo e negativo na definição do threshold do vírus da caxumba. 

 

4.1.2.6.2 Rubéola 

 

Figura 4.27: Controle positivo e negativo na definição do threshold do vírus da rubéola. 

Apesar das amostras de caxumba e rubéola utilizadas neste ensaio estarem na mesma 

concentração, houve uma variação muito grande nos Cts obtidos e a curva de amplificação não 

demonstrou o aspecto desejado. Por este motivo, não foi feita a definição do threshold de 

sarampo.  

 

4.1.2.7 Padronização do oligonucleotídeo sintético de caxumba para a construção 

da curva padrão 

 

Com o objetivo de construir uma curva padrão para quantificação, utilizamos o 

oligonucleotídeo sintético (seção metodologia, item 3.6.1) que foi testado em 6 diluições na 

base 10. As concentrações das amostras foram avaliadas por leitura no Nanodrop™. As 

diluições não apresentaram resultados consideráveis (não houve quantificação), mas a leitura 

do oligonucleotídeo sintético puro obteve um resultado de: 2671 µg/mL. O resultado obtido 

após a aplicação da fórmula (descrita em materiais e métodos, no item 3.6.1) foi de 2,64x1013 

cópias/µL. Então, baseado neste resultado, foram realizadas diluições seriadas na base 10 (10-1 

a 10-6) para serem avaliadas por qPCR. 
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No primeiro teste, ocorreu a amplificação das diluições 10-3 e 10-4. A amplificação do 

controle positivo, que consistiu no cDNA da caxumba, ocorreu como o esperado e não houve 

amplificação do controle negativo. Todas as amostras foram aplicadas em duplicata na placa. 

As amostras referentes ao oligonucleotídeo sintético de caxumba não obtiveram amplificações 

satisfatórias (figura 4.28).  

 

Figura 4.28: Gráfico de amplificação do primeiro teste com o oligonucleotídeo sintético de caxumba. Neste 

gráfico observa-se a amplificação esperada do controle positivo e as amplificações não específicas do 

oligonucleotídeo sintético de caxumba. 

 

Para confirmar os resultados acima, foi realizada uma repetição do ensaio anterior 

(figura 4.29): 

 

Figura 4.29: Gráfico de amplificação correspondente a repetição do ensaio anterior. 

Novamente, o controle positivo (cDNA caxumba) teve a amplificação esperada. O 

oligonucleotídeo sintético apenas amplificou na diluição 10-2, 10-3 e apenas uma replicata da 

diluição 10-4. Não ocorreu amplificação do controle negativo. 

Diante dos resultados incompatíveis com o esperado, (não ocorreu uma amplificação 

regular de todos os pontos da curva padrão do oligonucleotídeo sintético mas apenas de alguns 

pontos) foi adotada uma nova estratégia de diluição: A partir do resultado obtido que foi de 

2,64x1013, foi diluído para 2,64x1010, 2,64x108, 2,64x106, 2,64x105, 2,64x104, 2,64x103, 

2,64x102, 2,64x101, 2,64x100 cópias/µL. Os resultados são demonstrados na figura 4.30. 

Da mesma forma, a amplificação ocorreu apenas para a diluição 2,64 x1010. Então, a 

fim de testar se a concentração dos oligonucleotídeos iniciadores estaria ineficiente para 
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amplificação do oligonucleotídeo sintético, uma nova estratégia foi utilizada. Foram preparadas 

3 misturas diferentes. A primeira foi a que já estava sendo utilizada com as condições 

otimizadas (400 nM de oligonucleotídeos e 150 nM de sonda), a segunda foi feita com 300 nM 

de sonda e 600 nM de oligonucleotídeos. A terceira, foi feita com 900 nM de oligonucleotídeos 

e 300 nM de sonda. Os resultados estão demonstrados na figura 4.31: 

 

Figura 4.30: Gráfico de amplificação correspondente a nova estratégia de diluição feita para o oligonucleotídeo 

sintético de caxumba. 

 

 

Figura 4.31: Gráfico de amplificação correspondente ao experimento com 3 abordagens de misturas diferentes. 

 

Foi observado que para as diferentes misturas, ocorreu amplificação da diluição 

2,64x1010 apenas. Não ocorreu amplificação dos controles negativos. 

Como não houve mudança no perfil de amplificação, resolvemos testar outra 

metodologia para averiguar a possibilidade do kit estar influenciando no desempenho da reação 

de qPCR. O kit de reação de qPCR foi substituído de TaqMan® Universal PCR Master Mix 

para TaqMan® Fast Virus 1 step. Esta nova abordagem tem sido amplamente utilizada para 

amplificação do genoma de vírus de RNA, o que elimina a etapa de síntese do DNA 

complementar (cDNA). Apresenta também como vantagens a conversão direta de RNA para 

cópias do genoma, a redução de manipulação da amostra e o decréscimo no tempo de reação. 

Nessa reação foi incluído um controle positivo (RNA caxumba) e o gene puro em triplicata. O 

seguinte gráfico de amplificação foi obtido (figura 4.32): 
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Figura 4.32: Primeiro teste realizado com o Kit Fast Virus 1 step com o oligonucleotídeo sintético de caxumba 

e RNA do vírus da caxumba.  

 

Apenas o controle positivo obteve uma amplificação satisfatória, com uma redução de 

aproximadamente 10 Cts. O oligonucleotídeo sintético amplificou as três replicatas mas ainda 

assim não obteve uma amplificação satisfatória. 

Em um outro teste com o Kit Fast Virus 1 step, foram testadas as diluições 2,64x1010, 

2,64x108, 2,64x106, 2,64x105, 2,64x104, 2,64x103, 2,64x102, 2,64x101, 2,64x100. O gráfico de 

amplificação é demonstrado a seguir (figura 4.33): 

 

Figura 4.33: Teste com o Kit FAST Virus 1 step com 9 diluições do oligonucleotídeo sintético de caxumba. 

 

Foi refeita a diluição, a partir do oligonucleotídeo sintético puro e mais uma vez testado 

com o Kit Fast Virus 1 step. Os resultados são demonstrados a seguir (figura 4.34): 

 

Figura 4.34: Gráfico de amplificação obtido no experimento com nova diluição do oligonucleotídeo sintético com 

o kit FAST Virus 1 step. 
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Novamente não foi obtida uma amplificação satisfatória. Como não foram obtidos 

resultados aceitáveis para o oligonucleotídeo sintético da caxumba, não foram feitas tentativas 

com os oligonucleotídeos sintéticos de rubéola e sarampo. Foi desenhado um outro 

oligonucleotídeo sintético denominado pelo fabricante como GBlock, que incluiu as sequências 

dos três vírus separadas por sequencias espaçadoras no mesmo gene, para ser empregado como 

uma curva padrão. A sequência do GBlock está descrita na seção de materiais e métodos, no 

item 3.6.2. 

 

4.1.3 qPCR em uma etapa 

 

Em razão do melhor desempenho do Kit FAST Virus 1 step (ocorreu a redução de 10 

Cts da amostra do vírus da caxumba, conforme pode ser observado na figura 4.32), o mesmo 

foi adotado no trabalho. Então, foi feita a padronização da concentração de oligonucleotídeos e 

sonda para cada vírus, utilizando este kit para a reação de qPCR. Foram testados parâmetros 

como sensibilidade, especificidade e a padronização do GBlock como curva padrão. 

 

4.1.3.1 Otimização dos oligonucleotídeos iniciadores e sonda para a reação de 

qPCR para os três vírus. 

 

Com o objetivo de obter um gráfico de amplificação ótimo com menor Ct e melhor perfil 

de amplificação, foi realizada a otimização da concentração de oligonucleotídeos e sonda para 

os três vírus com o Kit FAST Virus 1 step. 

Incialmente foram testadas nove condições diferentes com amostras de caxumba, 

rubéola e sarampo. A partir do resultado do teste, foram escolhidas as que apresentaram o 

melhor desempenho de amplificação (que foi evidenciado pelo menor Ct) e foram repetidas em 

um teste subsequente, empregando a variação da sonda em três concentrações. Assim, a 

condição que apresentou o melhor perfil de amplificação com menor Ct, foi escolhida. As 

concentrações encontram-se descritas na seção metodologia, item 3.4. 

Os resultados para o vírus da caxumba estão descritos abaixo nas figuras 4.35 e 4.36: 
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Figura 4.35:  Otimização da concentração de oligonucleotídeos para a reação do vírus da caxumba pelo qPCR 

com o kit FAST Virus 1 step. 

 

A mistura 5 (300nM de cada oligonucleotídeo iniciador) obteve o melhor desempenho 

e então foi aplicada a variação de sonda. A concentração 1 foi de 100nM, A 2 de 150 nM e a 3 

de 200 nM (figura 4.36):  

 

Figura 4.36: Otimização da concentração de oligonucleotídeos e sonda para a reação do vírus da caxumba pelo 

qPCR com o kit FAST Virus 1 step. 

 

A concentração definida foi de 300 nM de oligonucleotídeos e 150 nM de sonda para as 

reações com o vírus da caxumba. 

Os resultados para a otimização da concentração de oligonucleotídeos para o vírus da 

rubéola estão descritos abaixo na figura 4.37: 
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Figura 4.37:  Otimização da concentração de oligonucleotídeos para a reação do vírus da rubéola pelo qPCR com 

o kit FAST Virus 1 step. 

 

Testadas as nove condições de oligonucleotídeos, foram escolhidas duas misturas: a 5 

(300 nM de cada oligonucleotídeo iniciador) e a 9 (400 nM de cada oligonucleotídeo iniciador) 

e foi aplicada a variação da concentração de sonda. A concentração 1 foi de 100nM, a 2 de 150 

nM e a 3 de 200 nM (figura 4.38): 

 

Figura 4.38:  Otimização da concentração de oligonucleotídeos e sonda para o vírus da rubéola pelo qPCR com o 

kit FAST-Virus 1 step. 

 

A melhor condição foi de 300nM de oligonucleotídeos e 150 nM de sonda para as 

reações do vírus da rubéola. 

Além disso, um teste adicional foi realizado: Foi aumentada a concentração de 

oligonucleotídeos para a reação de rubéola, com o intuito de provar se uma concentração maior 

do que as incluídas na padronização, levaria a desempenho melhor na reação. Foram feitos dois 

testes: um com 600 nM de oligonucleotídeos e outro com 900 nM. O controle positivo utilizado 
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foi o RNA viral da rubéola em duplicata. Os resultados estão demonstrados a seguir (figura 

4.39): 

 

Figura 4.39: Teste adicional na padronização do vírus da rubéola, com 600nM e 900nM de oligonucleotídeos  

 

O Ct obtido neste experimento – média de 29 com 600 nM de oligonucleotídeos e média 

de 28 com 900 nM de oligonucleotídeos- não diferenciou nos obtidos anteriormente com a 

concentração de oligonucleotídeo menor. Este fato pode ser explicado pela geração de 

compostos de pirofosfatos, chegando em uma fase platô (Applied Biosystems, 2006). Então, o 

aumento da concentração de oligonucleotídeos não resultou em uma eficiência maior da reação.  

O resultado para a otimização de oligonucleotídeos para o vírus do sarampo está descrito 

na figura 4.40. Testadas as nove condições de oligonucleotídeos, foi escolhida apenas uma 

mistura: a 5 (300 nM de cada oligonucleotídeo iniciador) e foi aplicada a variação da 

concentração de sonda. A concentração 1 foi de 100nM, a 2 de 150 nM e a 3 de 200 nM (figura 

4.41). 

 

Figura 4.40: Otimização da concentração de oligonucleotídeos para a reação do vírus do sarampo pelo qPCR 

1 step. 
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Figura 4.41:  Otimização da concentração de oligonucleotídeos e sonda para a reação do vírus do sarampo 

pelo qPCR 1 step. 

 

A melhor condição para a reação do vírus do sarampo foi de 300nM de 

oligonucleotídeos e 150 nm de sonda. 

Os três vírus foram otimizados com as mesmas condições para facilitar o procedimento 

e futuramente a padronização do teste triplex. 

 

4.1.3.2 Padronização do threshold 

 

O teste para a definição do threshold foi feito da seguinte maneira: em uma placa de 96 

poços, 48 foram preenchidos com o controle positivo do vírus testado e 48 com o controle 

negativo. Os valores do threshold foram confirmados com a curva padrão. Os valores definidos 

para os vírus de caxumba, rubéola e sarampo posicionam-se na fase exponencial acima do 

baseline e encontram-se sinalizados nas figuras 4.42, 4.43 e 4.44, respectivamente. 

 

Figura 4.42: Gráfico de amplificação da definição do threshold do vírus da caxumba pelo qPCR com o Kit FAST 

Virus 1 step. 
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O threshold definido para o vírus da caxumba foi de 0,03. 

 

Figura 4.43: Gráfico de amplificação da definição do threshold do vírus da rubéola pelo qPCR com o Kit FAST 

Virus 1 step. 

  

O threshold definido para o vírus da rubéola foi 0,04. 

 

Figura 4.44: Gráfico de amplificação da definição do threshold do vírus do sarampo pelo qPCR com o Kit FAST 

Virus 1 step. 

 

O threshold definido para o vírus do sarampo foi o de 0,17. 

 

4.1.3.3 Padronização do GBlock TVV para a curva padrão 

 

Foi desenhado um oligonucleotídeo sintético descrito pelo fabricante como GBlock, que 

incluiu as sequências dos três vírus separadas por sequencias espaçadoras no mesmo 

oligonucleotídeo, para ser empregado como uma curva padrão. Este oligonucleotídeo composto 

por DNA fita dupla com 596 pares de bases, após reconstituído foi quantificado pelas 

metodologias de fluorometria e espectrofotometria, nos equipamentos Quibit e Nanodrop™ 

respectivamente. Os resultados obtidos com o Nanodrop™ foram todos próximos de zero. 

Então, foram considerados os resultados obtidos com o Qubit que obteve a concentração de 

5,96 µg/mL que demonstrou maior sensibilidade. 

Após a aplicação da fórmula para o cálculo do número de moléculas, o resultado foi de 

aproximadamente 1x1010 cópias/µl. A partir desse valor, foram feitas diluições na base 10, para 

que fosse construída uma curva padrão. As diluições estão descritas no quadro 4.5. 
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Quadro 4.5: Diluições realizadas a partir do GBlock para a construção da curva padrão. 

1º ponto  109 cópias/ µl 

2 º ponto  108 cópias/ µl 

3º ponto  107 cópias/ µl 

4º ponto  106 cópias/ µl 

5º ponto  105 cópias/ µl 

6º ponto  104cópias/ µl 

7º ponto  103 cópias/ µl 

8º ponto  102 cópias/ µl 

9º ponto  101 cópias/ µl 

10 º ponto  100cópias/ µl 

 

Após a diluição, foi feito a reação de qPCR para a confirmação dos alvos e das diluições. 

A curva padrão foi construída a partir de diluições seriadas na base 10 do GBlock da 

concentração 109 cópias/µl até 100 cópias/ µl. Foram selecionados sete pontos (108-102 cópias), 

para contemplar a concentração das amostras a serem analisadas posteriormente. Em ambas as 

curvas, as amostras referentes a cada ponto de diluição, foram aplicadas em duplicata na placa 

e após a reação, os parâmetros Slope (próximo a -3,32), R² (≥ 0,99) e Eficiência (próximo a 

100%) foram analisados e avaliados, segundo as especificações da Applied Biosystems. 

 

4.1.3.3.1 Caxumba 

  

Na figura 4.45 está demonstrado o gráfico de amplificação da confirmação do alvo de 

caxumba e confirmação das diluições: 

 

Figura 4.45: Gráfico de amplificação da primeira reação com o GBlock. Confirmação do alvo de caxumba e 

confirmação das diluições. 
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Neste experimento, não houve amplificação dos pontos 8, 9 e 10. Que correspondem 

100, 10, e 1 cópia/ µl, respectivamente. A curva padrão de dez pontos está demonstrada abaixo 

(figura 4.46): 

 

Figura 4.46: Curva padrão de caxumba com dez pontos. 

 

Esta curva com dez pontos apresentou um slope de -3.6, R2 de 0,998 e eficiência de 87 

%. Abaixo segue a curva com sete pontos (figura 4.47):  

 

Figura 4.47: Curva padrão de caxumba com sete pontos. 

Esta curva com sete pontos apresentou um slope de -3.6, R2 de 0,99 e eficiência de 86%. 

 

4.1.3.3.2 Rubéola 

Na figura 4.48 está demonstrado o gráfico de amplificação da confirmação do alvo de 

rubéola e confirmação das diluições: 
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Figura 4.48: Gráfico de amplificação da primeira reação com o GBlock. Confirmação do alvo da rubéola e 

confirmação das diluições. 

 

Neste experimento, não houve amplificação dos pontos 9 e 10. Que correspondem 10, 

e 1 cópia/ µl, respectivamente. A curva padrão de dez pontos está demonstrada abaixo (figura 

4.49): 

 

 

Figura 4.49: Curva padrão de Rubéola com dez pontos. 

Esta curva com dez pontos apresentou um slope de -3.9, R2 de 0,99 e eficiência de 80%. 

Abaixo segue a curva com sete pontos (figura 4.50): 

 

Figura 4.50: Curva padrão de rubéola com sete pontos. 

Esta curva com sete pontos apresentou um slope de -3,9, R2 de 0,99 e eficiência de 78%. 
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4.1.3.3.3 Sarampo 

 

Na figura 4.51 está demonstrado o gráfico de amplificação da confirmação do alvo de 

rubéola e confirmação das diluições: 

 

Figura 4.51: Gráfico de amplificação da primeira reação com o GBlock. Confirmação do alvo de sarampo e 

confirmação das diluições. 

 

Neste experimento, não houve amplificação dos pontos 8, 9 e 10. Que correspondem 

100, 10, e 1 cópia/ µl, respectivamente. A curva padrão de dez pontos está demonstrada abaixo 

(figura 4.52): 

 

Figura 4.52: Curva padrão de sarampo com dez pontos. 

Esta curva apresentou um slope de -3.7, R2 de 0,99 e eficiência de 84%. Abaixo segue 

a curva padrão com sete pontos (figura 4.53): 

 

Figura 4.53: Curva padrão de sarampo com sete pontos. 
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Esta curva de sete pontos apresentou um slope de -3,3, R2 de 0,99 e eficiência de 97%. 

A fim de comparar os valores de Cts obtidos em um grupo de experimentos, foi realizada 

a média (quadro 4.6) e respectivos desvios padrão de todos os resultados de Ct obtidos (em dez 

ensaios para a caxumba, onze ensaios para a rubéola e doze para o sarampo) considerando todos 

os pontos da curva padrão: 

Quadro 4.6: Compilação com as médias de Cts de todos os experimentos realizados com a curva padrão GBlock, 

que possui o alvo para os três vírus. 

                                                    Curva Padrão (Cts) 

Ponto Caxumba Rubéola Sarampo 

  Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

10 (9) 6,50 0,80 4,95 0,29 6,82 1,47 

10 (8) 11,01 2,21 9,34 1,94 11,88 1,31 

10 (7) 15,40 2,00 13,59 2,04 15,74 1,44 

10 (6) 19,70 2,50 18,71 1,76 19,52 1,6 

10 (5) 23,16 2,17 20,77 3,31 22,84 1,32 

10 (4) 27,37 2,47 25,68 4,19 27,01 1,85 

10 (3) 29,44 3,31 29,07 4,65 31,30 2,74 

10 (2) 33,89 2,75 30,77 2,97 34,08 2,04 

10 (1) 0 0 34,77 2,55 36,50 2,09 

10 (0) 0 0 37,10 0,66 38,80 0,27 

 

Os dados do quadro 4.6 indicam que, apesar da molécula de DNA ser a mesma para os 

três vírus (GBlock) a variação do Ct para o mesmo ponto, pode ser devida à eficiência de cada 

reação e ao fluoróforo utilizado. Para a curva da caxumba, em nenhum ensaio ocorreu 

amplificação dos dois últimos pontos. Na curva da rubéola e do sarampo houve amplificação 

do último ponto, mas apenas em dois ensaios, por isso não apresentam um desvio padrão alto. 

Na faixa de variação para o ponto 109, os Ct variaram de 4 a 6; para o ponto 108 de 9 a 11; para 

o ponto 107 de 13 a 15; para o ponto 106 de 18 a 19; para o ponto 105 de 20 a 23; para o ponto 

104 de 25 a 27; para o ponto 103 de 29 a 31; para o ponto 102 de 30 a 34; para o ponto 101 de 

34 a 36 e para o ponto 100 de 37 a 38. 

 

4.1.3.4 Sensibilidade 

Para determinar a sensibilidade dos testes, foram feitas extrações de nove diluições seriadas 

de RNA de cada vírus na base 10 (aqui denominadas -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 e -9). Quanto 

mais sensível o teste, menor será o número de cópias que o teste irá amplificar e quantificar. 

Para essa quantificação, foi utilizada a curva padrão, levando em consideração os valores de 

threshold definidos no item 4.1.3.2. Foram quantificadas 6 réplicas de cada diluição e foi 
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incluída também uma amostra pura. Os resultados para os vírus da caxumba, rubéola e sarampo 

estão representados abaixo nas figuras 4.54, 4.55 e 4.56, respectivamente. 

 

Figura 4.54: Gráfico correspondente ao experimento de sensibilidade para o vírus da caxumba. 

 

No teste de sensibilidade da caxumba houve amplificação até a diluição -7, com 

amplificação das seis replicatas em um CT médio de 35 correspondendo a 3,3 Log 10 cópias/mL. 

Portanto a sensibilidade foi definida no Ct de 35. 

 

Figura 4.55: Gráfico correspondente ao experimento de sensibilidade para o vírus da rubéola. 

No teste da rubéola apenas houve amplificação de cinco replicatas na diluição -6 com 

um Ct médio de 37 correspondendo a 3,9 Log10 cópias/mL. Das seis replicatas da diluição -7 

utilizadas no ensaio apenas houve a amplificação de uma no Ct 38, o que foi considerada uma 

amplificação inespecífica. Portanto, a sensibilidade foi definida no Ct de 37. 
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Figura 4.56: Gráfico correspondente ao experimento de sensibilidade para o vírus do sarampo. 

O teste de sarampo mostrou-se o mais sensível, houve amplificação de cinco replicatas 

da diluição -7, com um Ct médio de 37 correspondendo a 3,09 Log10 cópias/mL. Das seis 

replicatas da diluição -8 apenas houve a amplificação de três em um Ct médio de 38, o que foi 

considerada uma amplificação inespecífica. Portanto a sensibilidade foi definida no Ct de 37. 

 

4.1.3.5 Especificidade 

 

A especificidade está relacionada ao evento da detecção do alvo e refere-se a um método 

específico para um único analito (Silva e Alves, 2006). 

Foram testados RNAs virais de febre amarela cepa 17DD, zika (cepa da Paraíba e 

Espírito Santo, cedidos ao LATEV pelo Laboratório de Flavivírus - IOC), Dengue dos sorotipos 

1,2,3,4 (cepa do sorotipo 1 foi a BR42735 (Pe), a do sorotipo 2 foi a WT#3808 (Pe), a do 

sorotipo 3 foi a BR95016 (Pe) e a do sorotipo 4 foi a Venezuela 88). Também foram utilizadas 

amostras de caxumba, rubéola e sarampo (componentes da vacina tríplice viral de Bio-

Manguinhos), cepas Schwartz (cultivada no LATEV) e a cepa selvagem de caxumba 

ManchS1/UK/95 para a determinação da especificidade dos oligonucleotídeos de caxumba, 

rubéola e sarampo. Todas as amostras de RNA viral foram testadas em duplicata. 

Nos quadros 4.7, 4.8 e 4.9 estão descritos os resultados para os vírus de caxumba, 

rubéola e sarampo, respectivamente. 
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Quadro 4.7: Análise da especificidade do método para a especificidade do método para o vírus da caxumba. 

Caxumba 

Amostra CT (média) 

Caxumba 16,51 

Rubéola Indeterminado 

Sarampo 36,60 

Febre Amarela Indeterminado 

Dengue 1 Indeterminado 

Dengue 2 Indeterminado 

Dengue 3 Indeterminado 

Dengue 4 Indeterminado 

Zika ES Indeterminado 

Zika PB Indeterminado 

Caxumba (Manch) 18,36 

Sarampo (Schwartz) Indeterminado 

 

Quadro 4.8: Análise da especificidade do método para a especificidade do método para o vírus da rubéola. 

Rubéola 

Amostra CT (média) 

Caxumba Indeterminado 

Rubéola 25,40 

Sarampo Indeterminado 

Febre Amarela Indeterminado 

Dengue 1 Indeterminado 

Dengue 2 Indeterminado 

Dengue 3 Indeterminado 

Dengue 4 Indeterminado 

Zika ES Indeterminado 

Zika PB Indeterminado 

Caxumba (Manch) Indeterminado 

Sarampo (Schwartz) Indeterminado 

 

Quadro 4.9: Análise da especificidade do método para a especificidade do método para o vírus do sarampo. 

Sarampo 

Amostra CT (média) 

Caxumba 37,87 

Rubéola Indeterminado 

Sarampo 16,92 

Febre Amarela Indeterminado 

Dengue 1 Indeterminado 

Dengue 2 Indeterminado 

Dengue 3 Indeterminado 

Dengue 4 Indeterminado 

Zika ES Indeterminado 

Zika PB Indeterminado 

        Caxumba (Manch) 35,44 

      Sarampo (Schwartz) 18,39 
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Em relação ao teste da caxumba, este mostrou-se específico para as cepas vacinal e 

selvagem e houve uma amplificação nos ciclos finais para o RNA do vírus vacinal do sarampo; 

o teste da rubéola mostrou-se o mais específico, ocorrendo apenas a amplificação do controle 

positivo. Com relação ao teste do sarampo, este mostrou-se específico para as cepas Schwartz 

vacinal e selvagem, mas houve amplificação nos ciclos finais para as cepas vacinal e selvagem 

de caxumba. Essas amplificações nos ciclos finais da reação foram consideradas inespecíficas. 

 

4.1.3.6 Teste com novo par de oligonucleotídeo e sonda para o vírus do sarampo 

Como os ensaios anteriores com os oligonucleotídeos para a região da nucleoproteína 

do vírus do sarampo não demonstraram um bom perfil de amplificação na reação em duas 

etapas na época da padronização do ensaio, buscamos avaliar um novo conjunto de 

oligonucleotídeos para a região da proteína de matriz do vírus. O primeiro teste foi realizado 

com a curva padrão (figura 4.57): 

 

Figura 4.57: Gráfico de amplificação do novo par de oligonucleotídeos com a curva padrão como amostra. 

 

Não obtivemos êxito na amplificação, pois a sequência gênica do sarampo no GBlock 

corresponde ao gene da nucleoproteína do vírus, diferente da sequência deste par de 

oligonucleotídeos que amplifica o gene que codifica a proteína de matriz. Como observamos 

que este par de oligonucleotídeos não era complementar a região alvo da curva padrão, 

utilizamos como alvo o RNA do vírus do sarampo em um segundo ensaio (figura 4.58). A 

amplificação obtida foi satisfatória em um Ct de aproximadamente 17. 

 

Figura 4.58: Gráfico de amplificação do novo par de oligonucleotídeos com o RNA viral de sarampo. 
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4.1.3.7 Teste com nova sonda de caxumba 

 

Foi desenhada uma nova sonda para a caxumba com a mesma região e apenas o 

fluoróforo diferente. Nesta nova abordagem o fluoróforo foi o FAM e o quencher TAMRA. O 

teste obteve a amplificação desejada (figura 4.59). A amostra utilizada para o teste foi RNA do 

vírus da caxumba. 

 

Figura 4.59: Gráfico de amplificação com a sonda de caxumba marcada com fluoróforo FAM. 

 

4.1.3.8 Ensaio biplex e sua avaliação estatística 

Considerando que pretendemos padronizar as reações de qPCR em modo multiplex, 

para detecção dos três vírus simultaneamente, passamos a avaliar o desempenho do teste na 

forma biplex. Este teste pode ser realizado pela mistura dos reagentes de dois alvos distintos 

desde que as sondas tenham comprimento de onda diferentes. Assim, foi feito um teste biplex 

de caxumba e sarampo, ou seja, com os reagentes de caxumba e sarampo na mesma reação. 

Além disso, foi feito outro teste de caxumba e rubéola. Foram testadas duas concentrações de 

oligonucleotídeos, uma diluída (com a metade da concentração de oligonucleotídeos e sonda) 

e uma concentrada (com a concentração normal de uso para cada um dos alvos que compõe 300 

nM de oligonucleotídeos iniciadores e 150 nM de sonda. O objetivo foi verificar se as condições 

já padronizadas resultariam em um perfil semelhante do teste no modo biplex, por possibilidade 

de competição no consumo de reagentes. As combinações foram denominadas de “diluída” 

quando se manteve a concentração reduzida à metade e “concentrada”, quando a concentração 

utilizada foi a no modo normal de reagentes de cada um dos alvos. 

Para verificação do desempenho da amplificação e uma posterior comparação de qual 

abordagem foi a melhor do teste, também foram testadas as misturas monoplex (apenas com os 

reagentes específicos de cada vírus). 
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As amostras utilizadas foram as da curva padrão pelo motivo de ter os três alvos em 

uma única sequência de DNA, o que mimetizaria um teste futuro para a quantificação da vacina 

formulada e liofilizada com os três vírus simultaneamente (figura 4.60). Não foi feito um ensaio 

triplex pois a sonda de rubéola e sarampo utilizam o mesmo fluoróforo FAM.  

 

Figura 4.60: Gráfico de amplificação de todas as condições testadas no teste biplex. 

Para a avaliação de qual foi a melhor abordagem (mistura diluída ou concentrada) para 

o teste biplex, foi utilizado o parâmetro R². Este parâmetro é uma medida de ajuste de um 

modelo linear em relação aos valores observados e varia de 0 a1. Quanto maior o R2 melhor 

será o ajuste para a amostra.  Abaixo seguem os valores de R2 para as condições analisadas do 

vírus da caxumba, rubéola e sarampo, respectivamente (figuras 4.62, 4.64, 4.66) 

Na figura 4.61 está representado o gráfico comparativo das diferentes abordagens 

utilizadas para amplificação dos vírus da caxumba em modo monoplex e biplex e os Cts obtidos 

nas amplificações, médias de duplicatas.  

 

Figura 4.61: Cts correspondentes a cada condição testada no ensaio biplex com a curva padrão com o alvo de 

caxumba. 
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Os dados da figura 4.61 indicam que o ponto 108 teve uma média de Ct 12; o 107 na 

abordagem pura teve um Ct de 17 e nas abordagens combinadas uma média de 16; o ponto 106 

na abordagem pura e nas combinações com sarampo tiveram uma média de Ct 19 e nas 

combinações com rubéola, uma média de Ct 20. O ponto 105 teve uma média de Ct 23 e o ponto 

104 teve uma média de Ct 26. 

A abordagem diluída dos reagentes de caxumba obteve o melhor ajuste (dado pelo valor 

de R = 0,9803 e 0,9744) quando comparados com o Ct do teste monoplex, o que sugere que em 

um teste biplex, a abordagem diluída deve ser utilizada, conforme demostrado na figura 4.62  

 

Figura 4.62: Gráfico de comparação de Cts entre as diferentes condições analisadas (à esquerda a condição diluída 

e à direita condição concentrada) para o vírus da caxumba verus o Ct puro – monoplex para o vírus da caxumba. 

 

Na figura 4.63 está o gráfico representativo das diferentes abordagens utilizadas para 

amplificação dos vírus da rubéola em modo monoplex e biplex e os Cts obtidos nas 

amplificações, médias de duplicatas. 
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Figura 4:63 Cts correspondentes a cada condição testada no ensaio biplex com a curva padrão com o alvo de 

rubéola. 

Os dados da figura 4.63 indicam que para o ponto 108, o puro obteve um Ct de 10 e nas 

duas combinações testadas apresentou um Ct de 11; para o ponto 107 na abordagem pura obteve 

um Ct de 14 e nas combinações testadas, um Ct de 15. Para o ponto 106, o Ct monoplex foi de 

18. Na combinação diluída um Ct de 19 e na concentrada um Ct de 20. Para o ponto 105 para a 

abordagem monoplex o Ct resultou em 22 e nas duas combinações testadas apresentou um Ct 

de 23. E para o ponto 104, o que mais variou, o Ct monoplex 28, o da combinação diluída foi 

de 29 e da combinação concentrada de 31. 

A abordagem diluída dos reagentes de caxumba obteve o melhor ajuste (dado pelo valor 

de R = 0,997) quando comparados com o Ct do teste monoplex, o que sugere que em um teste 

biplex, a abordagem diluída deve ser utilizada, conforme demostrado na figura 4.64.  

 

Figura 4.64: Gráfico de comparação de Cts entre as diferentes condições analisadas (à esquerda a condição diluída 

e à direita condição concentrada) para o vírus da rubéola verus o Ct puro- monoplex para o vírus da rubéola. 
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Na figura 4.65 está o gráfico representativo das diferentes abordagens utilizadas para 

amplificação dos vírus do sarampo em modo monoplex e biplex e os Cts obtidos nas 

amplificações, médias de duplicatas. 

 

Figura 4.65: Cts correspondentes a cada condição testada no ensaio biplex com a curva padrão com o alvo de 

sarampo. 

Podemos observar que para o ponto 108 na abordagem monoplex apresentou um Ct de 

11 e nas combinações diluída e concentrada um Ct de 12. No ponto 107 o Ct do monoplex foi 

de 15 e nas duas combinações de 16. Para o ponto 106, o monoplex apresentou um Ct de 18 e 

em ambas combinações um Ct de 19. No ponto 105, a mistura monoplex obteve um Ct de 22 e 

nas duas combinações um Ct de 23. E para o ponto 104, o ponto que houve mais variação, na 

abordagem monoplex obteve um Ct de 27; na combinação diluída um Ct de 29 e na abordagem 

concentrada um Ct de 28. 

A abordagem diluída dos reagentes de sarampo obteve o melhor ajuste (dado pelo valor 

de R=0,9985) quando comparados com o Ct do teste monoplex, o que sugere que em um teste 

biplex, a abordagem diluída deve ser utilizada, conforme demonstrado na figura 4.66. 

 

 

Figura 4.66: Gráfico de comparação de Cts entre as diferentes condições analisadas (à esquerda a condição diluída 

e à direita condição concentrada) para o vírus do sarampo verus o Ct puro – monoplex para o vírus do sarampo. 
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Os dados apresentados na comparação do método monoplex com o biplex para sarampo 

e caxumba e rubéola e caxumba sugerem que o modo monoplex é mais eficiente pois apresenta 

sempre o menor Ct, quando comparado ao modo biplex para os respectivos alvos. 

 

4.2  Padronização do microarranjo líquido  

 

4.2.1 Caxumba 

 

Os resultados obtidos com o experimento para avaliação do acoplamento utilizando 

microesferas revestidas com soro (IgG) diluído 1:2, seguido de 2 horas de incubação com 

solução de soro contendo anticorpos IgG diluído 1:2 juntamente com as diluições seriadas dos 

vírus, marcados com anticorpo anti-IgG humano conjugado a PE na diluição de 1:100 foram 

descritos no quadro abaixo (quadro 4.10). 

 

Quadro 4.10: Resultados provenientes do primeiro experimento de microarranjo da caxumba. Os valores estão 

representando as diluições utilizadas do vírus. Os resultados foram expressos em MFI (intensidade média de 

fluorescência). 

 

Concentração 

Viral 

2,5x106 5x105 1x104 5x103 1x102 

 

 

 

MFI 

294,00 429,00 525,00 615,00 52,00 

295,00 492,00 536,00 533,00 516,00 

56,00 471,00 442,50 467,50 543,00 

55,00 398,00 620,00 56,00 421,00 

254,50 549,00 517,00 592,00 373,50 

268,00 605,00 440,00 481,50 557,50 

CN 19,00 17,00 19,00 20,00 19,00 

 

Os resultados não se mostraram satisfatórios por não apresentarem um aspecto 

homogêneo na leitura das amostras. Esperava-se unidades de MFI decrescentes, aonde uma 

amostra muito concentrada apresentasse valores de MFI altos e fosse decrescendo de acordo 

com as diluições. 

Assim sendo, foi feito um novo revestimento das microesferas com o soro contendo IgG 

desta vez puro. Seguido de posterior experimento com este revestimento e o soro contendo IgG 

puro na segunda etapa e o anticorpo anti IgG humano conjugado a PE na diluição de 1:100. Os 

resultados são demonstrados a seguir no quadro 4.11: 
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Quadro 4.11: Resultados provenientes do experimento com o novo acoplamento e diluição do soro contendo IgG 

para o vírus da caxumba. No quadro, estão representadas as diluições do vírus. Os resultados são expressos em 

MFI (intensidade média de fluorescência). 

 

Concentração Viral 2,5x106 1x105 1x104 1x103 1x102 

 

 

 

 

MFI 

111,00 118,00 80,00 68,00 161,00 

76,00 105,00 86,00 82,00 65,00 

81,00 77,00 79,00 71,50 87,00 

79,00 61,00 69,00 112,00 69,00 

98,50 68,00 76,00 74,00 87,00 

117,00 72,00 74,00 96,50 76,00 

CN 19,00 20,00 17,00 16,00 20,00 

 

Não foram obtidos resultados satisfatórios. Pelo tempo limitado do projeto, não foi 

possível obter insumos mais adequados como, anticorpos monoclonais neutralizantes 

específicos e ou soro de referência com concentrações de IgG específico que tenham função 

neutralizante para o vírus da caxumba, que possibilitasse realizar outros testes de acoplamento 

e obtenção de uma curva dose-resposta para padronização da técnica. 

 

4.2.2 Rubéola 

 

Houve uma indisponibilidade de soros humanos contendo anticorpos IgG contra a rubéola. 

Foi feita uma solicitação de compra para um anticorpo monoclonal anti rubéola, mas não 

chegou a tempo de realizar os ensaios de microarranjo.  

Foram feitos contatos com outros laboratórios internos e externos a Bio-Manguinhos para 

a obtenção de um soro referência que positivamente tivesse anticorpos IgG anti rubéola, mas 

não obtivemos sucesso. Por estes motivos não foram realizados experimentos para a 

padronização deste ensaio. 

 

4.2.3 Sarampo 

Para o começo da padronização do ensaio para o vírus do sarampo, primeiramente foram 

testados dois acoplamentos com as microesferas acopladas com soro com IgG para o vírus do 

sarampo em duas concentrações diferentes: 1:50 (quadro 4.15) e 1:100 (quadro 4.16). Ambos 

os testes tiveram a mesma diluição do soro (1:100) com anticorpos IgG na segunda etapa do 

teste e a mesma diluição do anticorpo conjugado a PE, 1:100 Os resultados estão descritos nos 

quadros 4.12 e 4.13 a seguir: 
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Quadro 4.12: Resultados provenientes do primeiro ensaio para o vírus do sarampo. Revestimento das microesferas 

com anticorpos IgG 1:50 e diluição do soro contendo IgG na segunda fase do teste 1:100. Resultados expressos 

em MFI (Intensidade média de fluorescência). 

 

Concentração Vírus 2x106 2x105 2x104 2x103 2x102 

 

 

MFI 

82 147,00 208,00 207,00 - 

173,50 181,00 169,00 215,00 166,00 

219,00 303,00 288,00 239,00 282,00 

331,00 244,00 354,00 369,00 241,00 

CN 10131,00 - - - - 

 

Quadro 4.13: Resultados provenientes do primeiro ensaio para o vírus do sarampo. Revestimento das microesferas 

com anticorpos 1:100 e diluição do soro contendo IgG na segunda fase do teste 1:100. Resultados expressos em 

MFI (Intensidade média de fluorescência). 

 

Concentração Vírus 2x106 2x105 2x104 2x103 2x102 

 

 

   MFI 

253,00 139,00 150,00 203,00 268,00 

135,00 136,00 160,00 181,00 179,00 

236,00 212,00 309,00 651,00 517,00 

275,00 306,00 320,00 191,00 336,00 

               CN 9224,00 - - - - 

 

A partir desse teste, não foi adicionado o anticorpo conjugado ao PE nos controles 

negativos, devido aos valores muito mais elevados do que as amostras. 

Pelos resultados razoáveis, um pouco mais homogêneos das microesferas revestidas 

com anticorpos IgG 1:100, foi realizado um experimento com as seguintes diluições do soro 

com IgG: 1:10; 1:25; 1:50 e 1:100, combinado com seis diluições virais diferentes em duplicata 

para determinar qual condição se ajustaria melhor ao ensaio. O anticorpo conjugado a PE foi 

utilizado na diluição de 1:100 e foi feita uma diluição 1:25 das microesferas acopladas.  

Os resultados descritos nos quadros (quadros 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17) abaixo são 

provenientes de duplicatas das diluições virais combinadas com cada diluição do soro contendo 

os anticorpos contra o vírus do sarampo. 
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Quadro 4.14: Resultados provenientes do ensaio com 4 diluições do soro contendo IgG e 6 diluições virais. 

Revestimento das microesferas com anticorpos 1:100 e diluição do soro contendo IgG na segunda fase do teste 

1:10. Resultados expressos em MFI (Intensidade média de fluorescência). 

Diluição do vírus Diluição do 

soro 

MFI 

2x107 1:10 94,00 252,00 

2x106 1:10 295,00 346,00 

2x105 1:10 280,00 452,00 

2x104 1:10 304,00 356,00 

2x103 1:10 539,00 785,00 

2x102 1:10 65,00 126,00 

 

Quadro 4.15: Resultados provenientes do ensaio com 4 diluições do soro contendo IgG e 6 diluições virais. 

Revestimento das microesferas com anticorpos 1:100 e diluição do soro contendo IgG na segunda fase do teste 

1:25. Resultados expressos em MFI (Intensidade média de fluorescência). 

Diluição do 

vírus 

Diluição do 

soro 

MFI 

2x107 1:25 965,00 293,50 

2x106 1:25 442,00 209,50 

2x105 1:25 697,00 383,50 

2x104 1:25 317,00 687,00 

2x103 1:25 158,00 941,00 

2x102 1:25 322,00 172,50 

 

Quadro 4.16: Resultados provenientes do ensaio com 4 diluições do soro contendo IgG e 6 diluições virais. 

Revestimento das microesferas com anticorpos 1:100 e diluição do soro contendo IgG na segunda fase do teste 

1:50. Resultados expressos em MFI (Intensidade média de fluorescência). 

Diluição do 

vírus 

Diluição do 

soro 

MFI 

2x107 1:50 2128,00 547,00 

2x106 1:50 1421,00 1744,50 

2x105 1:50 398,00 1640,50 

2x104 1:50 1368,50 1313,00 

2x103 1:50 1038,00 2376,00 

2x102 1:50 1462,00 2111,00 

 

Quadro 4.17: Resultados provenientes do ensaio com 4 diluições do soro contendo IgG e 6 diluições virais. 

Revestimento das microesferas com anticorpos 1:100 e diluição do soro contendo IgG na segunda fase do teste 

1:10. Resultados expressos em MFI (Intensidade média de fluorescência). 

Diluição do 

vírus 

Diluição 

do soro 

MFI 

2x107 1:100 934,00 2856,00 

2x106 1:100 452,00 3494,00 

2x105 1:100 2920,00 599,00 

2x104 1:100 2375,00 2055,50 

2x103 1:100 1858,00 2654,00 

2x102 1:100 3637,00 4442,00 
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Na segunda fase do teste, avaliamos também outra diluição de anticorpos: 1:10 e a 

concentração de 1:20 foi repetida. Para isso, foram utilizadas microesferas revestidas com 

anticorpos em duas concentrações: 1:50 e 1:100. As condições foram cruzadas entre si. O ensaio 

foi composto de 6 replicatas de cada diluição viral e um controle negativo para cada 

concentração de vírus. O anticorpo conjugado a PE foi utilizado na diluição de 1:100. Todos os 

resultados estão descritos nos quadros 4.18, 4.19, 4.20 e 4.21 a seguir: 

 

Quadro 4.18: Resultados provenientes do ensaio com o revestimento das microesferas com o anticorpo na diluição 

de 1:50 e a diluição do soro na segunda fase do teste 1:10. Resultados expressos em MFI (Intensidade média de 

fluorescência). 

Conc. Vírus 2x107 2x106 2x105 2x104 2x103 2x102 

 

 

       MFI 

621,00 747,00 544,00 593,00 488,00 407,00 

749,50 677,00 465,50 397,00 378,00 249,50 

390,00 384,00 601,00 328,00 409,50 181,00 

393,00 750,00 611,00 544,00 677,00 260,00 

353,00 410,00 362,00 368,00 484,00 294,5,00 

311,00 477,50 459,50 267,00 305,00 428,00 

CN 12,00 14,00 13,00 12,00 10,00 13,00 

 

Quadro 4.19: Resultados provenientes do ensaio com o revestimento das microesferas com o anticorpo na diluição 

de 1:100 e a diluição do soro na segunda fase do teste 1:10. Resultados expressos em MFI (Intensidade média de 

fluorescência). 

Conc. Vírus 2x107 2x106 2x105 2x104 2x103 2x102 

 

          

MFI 

371,00 493,00 527,00 607,00 513,00 325,00 

175,50 374,00 380,00 396,00 424,00 214,00 

224,00 250,00 274,00 290,00 470,50 446,00 

284,00 362,00 269,00 276,00 185,00 121,50 

255,00 422,00 332,00 327,50 224,00 133,00 

296,00 353,00 238,00 225,00 317,00 17,00 

CN 14,00 14,00 21,00 15,00 15,00 18,00 

 

 

Quadro 4.20: Resultados provenientes do ensaio com o revestimento das microesferas com o anticorpo na diluição 

de 1:50 e a diluição do soro na segunda fase do teste 1:20. Resultados expressos em MFI (Intensidade média de 

fluorescência). 

 

Conc. Vírus 2x107 2x106 2x105 2x104 2x103 2x102 

 

 

 

MFI 

446,00 465,00 488,00 561,00 544,00 551,50 

784,00 545,00 630,00 614,50 538,00 616,00 

576,00 614,50 669,00 587,00 587,00 613,50 

703,50 829,50 710,00 750,50 728,00 729,00 

409,00 980,00 783,00 647,00 858,00 789,00 

258,00 883,00 884,00 886,00 753,00 834,00 

CN 54,00 15,00 14,00 13,00 14,00 13,00 
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Quadro 4.21: Resultados provenientes do ensaio com o revestimento das microesferas com o anticorpo na diluição 

de 1:100 e a diluição do soro na segunda fase do teste 1:20. Resultados expressos em MFI (Intensidade média de 

fluorescência). 

 

Conc. Vírus 2x107 2x106 2x105 2x104 2x103 2x102 

 

 

 

 

MFI 

342,00 446,00 452,00 412,50 492,00 573,50 

435,50 586,00 480,50 478,50 550,00 551,50 

547,50 727,50 571,00 558,50 628,00 442,00 

595,00 669,00 689,00 512,00 716,00 568,00 

725,00 774,50 723,00 434,50 392,50 436,00 

706,00 616,00 835,50 676,00 778,00 524,00 

CN 17,00 58,05 19,00 25,00 30,00 61,00 

 

Mais uma vez, os resultados não apresentaram homogeneidade. Portanto, um novo 

revestimento das microesferas com os anticorpos IgG em uma nova concentração (1:2) foi 

testado. Foi realizado um primeiro experimento para testar a eficiência deste acoplamento e o 

ensaio foi composto com a diluição do soro IgG 1:20 na segunda etapa do ensaio, com o 

anticorpo IgG diluído 1:100 Os resultados estão demostrados a seguir no quadro 4.22: 

Quadro 4.22: Resultados provenientes do ensaio com o revestimento das microesferas com o anticorpo na diluição 

de 1:2 e a diluição do soro na segunda fase do teste 1:20. Resultados expressos em MFI (Intensidade média de 

fluorescência). 

Conc. Vírus 5,2x107 1x105 1x103 1x101 

 

 

 

 

         MFI 

321,50 201,00 360,50 523,00 

312,50 191,00 318,00 210,50 

203,00 345,00 313,00 244,00 

178,00 219,00 210,00 191,00 

169,00 210,50 296,50 221,00 

573,00 66,00 316,00 266,50 

         CN 15,00 15,00 14,00 15,00 

 

Mais uma vez o teste não se mostrou tão homogêneo quanto o esperado. Então mais 

uma abordagem foi avaliada: com o mesmo revestimento das microesferas com os anticorpos 

na diluição 1:2, o soro da segunda etapa do teste, também foi diluído 1:2. Em todos os ensaios 

seguintes, foi feita uma incubação do vírus com o soro contendo IgG. Neste ensaio, foi 

acrescentado o anticorpo PE ao controle negativo. Os resultados estão dispostos no quadro 4.23. 

Após a introdução da etapa de incubação, os resultados apresentaram-se mais 

homogêneos. Entretanto, novamente o controle negativo apresentou valores muito elevados 

muitas vezes maiores que as amostras; logo, nos testes posteriores não foi adicionado PE ao 

controle negativo. 
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Assim sendo, todos os ensaios posteriores incluíram o revestimento das microesferas 

com os anticorpos IgG na diluição 1:2 e o soro contendo anticorpos na incubação também na 

diluição 1:2.  O terceiro anticorpo conjugado a PE foi incluído na diluição de 1:100. 

Quadro 4.23: Resultados provenientes do primeiro ensaio com incubação de uma hora; com o revestimento das 

microesferas com o anticorpo na diluição de 1:2 e a diluição do soro na segunda fase do teste 1:2. Resultados 

expressos em MFI (Intensidade média de fluorescência). 

 

*Valores não demonstrados devido a um problema durante a leitura, aonde o aparelho não quantificou as 4 

replicatas. 

 

 

4.2.3.1 Construção da curva padrão de sarampo 

 

Para a determinação da presença e quantidade de partículas virais em uma determinada 

suspensão viral, é necessária a construção de uma curva padrão. Para isso, foram utilizadas 

microesferas ligadas a imunoglobulinas G presentes no soro in house.  

A partir dos resultados anteriores (quadro 4.23), foram selecionadas algumas 

concentrações de vírus para compor a curva padrão. Cada diluição e seu número de partículas 

virais correspondentes está descrita nos quadros abaixo, respectivamente (quadro 4.24 e 4.25). 

Quadro 4.24: Concentrações virais escolhidas para a construção da curva padrão de sarampo. 

Conc. Vírus 1x101 2x103 2x105 2x106 2x107 

 

 

MFI 

750,00 2355,00 1930,00 1884,00 2111,00 

598,00 1601,00 1271,00 1559,00 2763,00 

1319,00 1019,00 2077,00 1373,00 2739,00 

1337,00 1109,00 1899,00 2524,00 3924,00 

1237,00 1320,00 1564,00 2147,00 3884,00 

 

Quadro 4.25: Número de partículas virais correspondentes para cada diluição de vírus escolhida para a 

composição da curva padrão. 

 

Conc. 

Vírus 

1 x101 1x103 1x105 2x102 2x103 2x104 2x105 2x106 2x107 5,2x107 

MFI 750,0 622,0 1729,0 3378,0 2355,0 2804,0 1930,0 1884,0 2111,0 1628,0 

598,0 1068,0 774,0 2611,0 1601,0 2219,0 1271,0 1559,0 2763,0 2001,0 

1319,0 1676,0 1246,0 1802,0 1019,0 2372,0 2077,0 1373,0 2739,0 1263,0 

1337,0 1883,0 2053,0 3094,0 1109,0 * 1899,0 2524,0 3924,0 1638,0 

1237,0 1389,0 2131,0 2179,0 1320,0 * 1564,0 2147,0 3884,0 977,0 

1646,0 1185,0 1260,0 1401,0 1404,0 * 1237,0 785,0 2811,0 916,0 

CN 2436,0 1491,0 2013,0 1873,0 1504,0 * 7061,0 2032,0 1898,0 765,0 
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Concentração do vírus Partículas virais 

1x101 10 

2x103 2000 

2x105 200000 

2x106 2000000 

2x107 20000000 

 

A curva de acordo com as diluições está demonstrada abaixo na figura 4.67: 

 

 

Figura 4.67: Curva padrão de sarampo obtida pelos testes de microarranjo líquido. No eixo X encontram-se as 

intensidades em MFI e no eixo Y encontram-se o número de pontos da curva. 

 

Devido aos resultados pouco homogêneos obtidos em todas as abordagens testadas, a 

curva padrão obtida não obteve um aspecto curvilíneo e crescente. 

 

4.2.3.2 BCA 

 

Este ensaio teve como objetivo a quantificação das proteínas totais, de acordo com uma 

curva padrão, do vírus do sarampo. A análise foi feita com três amostras do vírus: puro e diluído 

1:2 e 1:4. De acordo com o resultado encontrado para a amostra pura, foram feitas sete diluições 

(1:5, 1:10, 1:20, 1:100, 1:200, 1:1000 e 1:2000) com o intuito de averiguar se o teste de 

microarranjo líquido teria uma eficiência, homogenia e sensibilidade melhor. O teste foi 

realizado com as microesferas revestidas com anticorpos IgG acopladas 1:2 e a diluição do soro 

IgG utilizado na soroneutralização1:2 também e a diluição do anticorpo conjugado a PE foi de 
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1:100. Abaixo seguem os resultados obtidos pelo teste de BCA primeiramente das aplicadas na 

placa (figura 4.68) e logo a seguir da curva padrão (figura 4.69). 

 

 

Figura 4.68: Placa do teste de BCA realizado para o vírus sarampo após a incubação de trinta minutos. A esquerda, 

está demonstrada a curva padrão (ressaltada em vermelho) e suas concentrações e o branco. A direita, as amostras 

de vírus de sarampo a serem quantificadas: pura, 1:2 e 1:4. 

 

 

Figura 4.69: Curva padrão do experimento BCA obtida na leitura do espectrofotômetro. 

A curva obtida no teste de BCA foi satisfatória. Os pontos apresentaram linearidade 

aceitável e houve diferenciação nas concentrações testadas. Os resultados das amostras são 

demonstrados a seguir, na figura 4.70: 
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Figura 4.70: Resultados obtidos da quantificação de proteínas totais do vírus do sarampo para as diluições 

quantificadas. 

 

No quadro 4.26 encontram-se a representação dos resultados do microarranjo líquido 

realizado com as sete diluições do vírus do sarampo baseadas nos resultados do BCA. 

Quadro 4.26: Resultados obtidos pelo microarranjo das amostras diluídas a partir da quantificação da amostra 

pura pelo BCA. 

 

Diluição 

baseada 

no BCA 

PURO   1:5  1:10  1:20  1:100  1:200  1:1000  1:2000 

MFI 638,00 548,00 765,00 709,00 656,50 775,00 491,00 101,00 

662,00 671,00 778,50 836,50 853,00 799,00 840,00 516,00 

473,00 808,50 719,00 540,50 588,50 982,00 700,00 496,00 

 

Baseado nas diluições feitas a partir do BCA, não houve melhoria em nenhum parâmetro 

do teste. 

4.3 Quantificação de amostras biológicas 

 

4.3.1 Quantificação do vírus da rubéola – colaboração SEPOT  

 

A fim de verificar se os resultados obtidos pela técnica de qPCR obtidos podem ser 

relacionados com os resultados em CCID50, as amostras provenientes do SEPOT (amostras do 

produto acabado a granel, termoestabilidade, referência e identidade) foram quantificadas no 

LATEV por qPCR, com auxílio da curva padrão e levando em consideração os valores de 
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threshold definidos no item 4.1.3.2. As amostras quantificadas foram provenientes da vacina 

para o vírus da rubéola conforme descrito na seção metodologia, item 4.12. 

Os resultados provenientes de todos os ensaios encontram-se descritos em anexo 

(quadros 7.10, 7.11, 7.12 e 7.13). Nos quadros 4.27, 4.28, 4.29 e 4.30 estão representados os 

resultados finais, que levam em conta a diluição mais concentrada. Esses resultados são 

utilizados na liberação de lote de vacina; na titulação são expressos em Log10 CCID50 /mL e no 

método qPCR em Log10 cópias/mL.  

Quadro 4.27: Resultados provenientes da titulação realizada pelo SEPOT e pela quantificação do qPCR para o 

vírus da rubéola no produto final de 2 a 8°C. 

Produto Final 2° a 8°C Log10 CCID50/mL Log  Cópias/mL 

Frasco 1 4,29 5,47 

Frasco 2 4,22 6,29 

Frasco 3 4,19 5,47 

Frasco 4 4,25 6,69 

Média 4,24 5,98 

 

Quadro 4.28: Resultados provenientes da titulação realizada pelo SEPOT e pela quantificação do qPCR para o 

vírus da rubéola no produto final (vacina liofilizada) a 37°C. 

Produto Final 

37°C 

Log10 CCID50/mL Log10 Cópias/mL 

Frasco 1 4,2 5,34 

Frasco 2 4,13 6,47 

Frasco 3 4,26 7,23 

Frasco 4 4,24 7,24 

Média 4,21 6,57 

 

Quadro 4.29: Resultados provenientes da titulação realizada pelo SEPOT e pela quantificação do qPCR para o 

vírus da rubéola no produto acabado a granel (vacina formulada). 

 

Produto acabado a 

granel 

Log10 CCID50/mL Log10 Cópias/mL 

4,5 5,44 

4,29 5,41 

Média 4,40 5,43 

 

Quadro 4.30: Resultados provenientes da titulação realizada pelo SEPOT e pela quantificação do qPCR para o 

vírus da rubéola na referência. 

 

Referência Log10 CCID50/mL Log10 Cópias/mL 

4,54 6,01 

 

Pode se observar que houve aumento dos valores do título viral obtido na reação de 

qPCR em relação ao método de CCID50. Este fato revela que o número de cópias do genoma é 
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superior ao título viral nos ensaios de infecção in vitro, e que supostamente a amostra utilizada 

na análise não é apenas composta de partículas viáveis, mas também de partículas defectivas 

contendo RNA livre.  

 

4.3.2 Análise da replicação viral pelas técnicas de ensaio de placas de lise, qPCR e 

microarranjo líquido 

Para a avaliação de uma possível colaboração do Laboratório de Tecnologia de 

Virológica (LATEV), que faz parte do Desenvolvimento Tecnológico de Bio-Manguinhos, com 

os setores de produção e de controle de qualidade, foram avaliadas duas metodologias 

alternativas para a análise da replicação viral (qPCR e Microarranjo líquido) que foram 

comparadas com a técnica padrão ouro, o ensaio de placas de lise.   

Foram realizadas duas cinéticas virais dos vírus caxumba e sarampo aonde foram coletadas 

amostras de 24 em 24 horas em duplicata após a infecção de monocamadas celulares por sete 

dias.  

4.3.2.1 Ensaio de placas de lise 

 

Foi empregada a metodologia do ensaio de placas de lise para determinar a quantificação 

viral das diferentes condições de infecção, que foram as seguintes: MOI 0,01 e 0,001. Foram 

feitos dois ensaios distintos (cinética A e cinética B), que são as replicatas biológicas. A cada 

24 horas uma amostra foi coletada em duplicata (replicatas técnicas), que foram tituladas em 

duplicata.  

Os resultados do título obtido pela contagem das placas de lise MOI 0,01 do vírus da 

caxumba foram demostrados na figura 4.71. Os resultados são expressos em Log10 PFU/mL. 

 

Figura 4.71: Curva de crescimento viral das replicatas biológicas para o MOI MOI 0,01 do vírus da caxumba. Os 

resultados são expressos em Log10 PFU/mL. 
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Os dados indicam que em ambas as curvas de crescimento, em 24 horas pós infecção, 

não houve partículas viáveis e o pico da infecção viral foi em 72 horas. Na cinética A houve 

um decréscimo na infecção. Na cinética B o pico se manteve até as 96 horas e também há um 

decréscimo nos dias subsequentes de infecção com exceção da primeira replicata do último dia 

de infecção, 168h. Nas replicatas biológicas pode-se observar que o crescimento viral não foi 

totalmente similar; as replicatas técnicas não apresentam um perfil semelhante. 

Na figura 4.72 seguem os títulos obtidos pela contagem das placas de lise para o MOI 

0,001 do vírus da caxumba. Os resultados são expressos em Log10 PFU/mL. 

 

Figura 4.72: Curva de crescimento viral do vírus da caxumba, cinética A e B para o MOI 0,001. Os resultados são 

expressos em Log10 PFU/mL. 

 

Da mesma forma, nesta condição de infecção não houve atividade viral nas primeiras 

24 horas. O pico encontra-se em 72 horas, em ambas as curvas de crescimento, sendo que na 

cinética A houve um decréscimo de infecciosidade nos dias subsequentes. Na cinética B o pico 

manteve-se até 96 horas, apresentando um perfil de replicação mais tardio com título elevado 

até 120 horas; nos dois dias restantes houve queda na replicação. Nas replicatas biológicas o 

perfil de crescimento viral não foi similar e as replicatas técnicas não apresentam um perfil 

similar. Além disso, para este MOI o pico de crescimento é mais tardio. 

Na figura 4.73 são demostrados os resultados da contagem de placas de lise para o MOI 

0,01 do vírus do sarampo. Os resultados são expressos em Log10 PFU/mL. 
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Figura 4.73: Curva de crescimento viral do vírus do sarampo, cinética A e B para o MOI 0,01. Os resultados são 

expressos em Log10 PFU/mL. 

 

Em ambas as curvas de crescimento, não se observou replicação viral em 24 horas. Na 

primeira cinética o pico replicação foi em 72 horas e na segunda cinética em 96 horas.  Em 

ambos os gráficos de crescimento viral, pode se observar um perfil semelhante de replicação 

que se manteve estável até 168 horas. As replicatas biológicas apresentam um perfil de 

crescimento viral similar e as replicatas técnicas também. 

E na figura 4.74 seguem os resultados da contagem de placas de lise para o MOI 0,001 

do vírus do sarampo. Os resultados são expressos em Log10 PFU/mL. 

 

Figura 4.74: Curva de crescimento viral do vírus do sarampo, cinética A e B para o MOI 0,001. Os resultados são 

expressos em Log10 PFU/mL. 

 

Não foi observada atividade viral nas primeiras 24 horas de infecção, em ambos os 

gráficos o pico da infecção das monocamadas deu-se em 120 horas, com crescimento estável 

até 168 horas. As replicatas biológicas apresentam um perfil de crescimento viral similar e as 

replicatas técnicas também e nesta multiplicidade de infecção o pico é tardio.  

Assim como esperado, as cinéticas de MOI 0,001 apresentaram o pico mais tardiamente 

(120 h) em comparação com a s cinéticas com MOI 0,01 (72-96 h) pois a quantidade de vírus 

por célula foi inferior, o que propiciou um retardo no pico de replicação. 
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4.3.2.2 Ensaios de qPCR 

Os ensaios de qPCR foram realizados a fim de avaliar a carga viral das amostras 

coletadas no ensaio de cinética de crescimento cujo resultado foi expresso em Log10 

copias/mL. As amostras foram testadas em triplicata e quantificadas por uma curva padrão de 

referência também levando em consideração os valores de threshold definidos no item 4.1.3.2. 

A média das triplicatas calculada está representada nos quadros 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 

e 7.8, em anexo. 

Todos os ensaios apresentam valores positivos para a detecção de cópias do genoma em 

24 horas pós infecção, o que não é observado na detecção de partículas virais infecciosas em 

monocamadas celulares, pelo ensaio de placas de lise. 

Na figura 4.75 segue a quantificação de cópias pelo qPCR para o MOI 0,01 do vírus da 

caxumba. Os resultados são expressos em Log10 cópias/mL. 

 

Figura 4.75: Curva de crescimento viral do vírus da caxumba, cinética A e B para o MOI 0,01 pela técnica de 

qPCR. Os resultados são expressos em Log10 cópias/mL. 

 

Na cinética A o pico da quantificação viral foi em 72 horas, e na cinética B foi no 

intervalo de 72-96 horas. Nos tempos subsequentes, o número de cópias manteve-se estável até 

168 horas. 

Na figura 4.76 está demonstrada a quantificação de cópias pelo qPCR para o MOI 0,001 

do vírus da caxumba. Os resultados são expressos em Log10 cópias/mL. 
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Figura 4.76: Curva de crescimento viral do vírus da caxumba, cinética A e B para o MOI 0,001 pela técnica de 

qPCR. Os resultados são expressos em Log10 cópias/mL. 

 

Em ambos gráficos de crescimento viral, o pico esteve em 96 horas, seguido de 

crescimento viral estável. 

Na figura 4.77 pode-se observar a quantificação de cópias pelo qPCR para o MOI 0,01 

do vírus do sarampo. Os resultados são expressos em Log10 cópias/mL. 

 

Figura 4.77: Curva de crescimento viral do vírus do sarampo, cinética A e B para o MOI 0,01 pela técnica de 

qPCR. Os resultados são expressos em Log10 cópias/mL. 

 

Ambas as curvas tiveram um perfil de crescimento semelhante, com o pico da 

quantificação das cópias em 96 horas. Após este momento, o crescimento manteve-se estável. 

Na figura 4.78 segue a quantificação de cópias pelo qPCR para o MOI 0,01 do vírus do 

sarampo. Os resultados são expressos em Log10 cópias/mL. 
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Figura 4.78: Curva de crescimento viral do vírus do sarampo, cinética A e B para o MOI 0,001 pela técnica de 

qPCR. Os resultados são expressos em Log10 cópias/mL. 

 

Ambos os gráficos apresentam um aspecto crescente, com o pico da quantificação viral 

em 144 horas. 

Da mesma forma que o ensaio de placas de lise, o teste de qPCR demonstrou para o vírus 

do sarampo o pico em copias do genoma mais tardio para o MOI 0,001 (144 horas) com relação 

ao MOI 0,01 (96 horas). 

 

4.3.2.3 Ensaios de microarranjo líquido   

 

Como os resultados da padronização para o vírus da caxumba não foram satisfatórios, a 

cinética viral foi feita apenas para o vírus do sarampo.  Os experimentos foram feitos com as 

seguintes condições: revestimento das microesferas com anticorpos IgG do soro 1:2, com a 

diluição dos anticorpos para a incubação também 1:2 e o anticorpo conjugado a PE 1:100. 

Os resultados das cinéticas A e B para os MOIs 0,01 e 0,001 estão descritos nos quadros 

4.31, 4.32, 4.33 e 4.34 abaixo, respectivamente. 

 

Quadro 4.31: Resultados obtidos por microarranjo líquido da cinética viral para o vírus do sarampo. Neste gráfico 

estão representados os resultados da cinética A no MOI 0,01. 

Coleta 24h 48h 72h 96h 120h 144h 168h 

Rep. 

Técnica 

 1.1  1.2  1.1  1.2  1.1  1.2  1.1  1.2  1.1  1.2  1.1  1.2  1.1  1.2 

MFI 999 1386 1065,5 1431 973 660 430 548 1397 1093 1354 1253 1966 846 

853 718 731 956 904 617 503 711,5 1390 1043 1059 1056 2041 655,5 

1495 755 998 1113 682 658 973 740 1393 1633 852,5 884 2484 652 
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Quadro 4.32: Resultados obtidos por microarranjo líquido da cinética viral para o vírus do sarampo. Neste gráfico 

estão representados os resultados da cinética A no MOI 0,001. 

Coleta 24h 48h 72h 96h 120h 144h 168h 

Rep. 

Técnica 

 2.1  2.2  2.1  2.2  2.1  2.2  2.1  2.2  2.1  2.2  2.1  2.2  2.1  2.2 

MFI 496 415 420 387 626,5 257 177 432 214,5 335 244 888 465 290 

596 374,5 504 624,5 963,5 320,5 203,5 276 214 222,5 601 373,5 429 317 

334 525 394 389 553,5 269 235,5 420 124 190 336 299 380 288 

 

Quadro 4.33: Resultados obtidos por microarranjo líquido da cinética viral para o vírus do sarampo. Neste gráfico 

estão representados os resultados da cinética B no MOI 0,01. 

Coleta 24h 48h 72h 96h 120h 144h 168h 

Rep. 

Técnica 

 3.1  3.2  3.1  3.2  3.1  3.2  3.1  3.2  3.1  3.2  3.1  3.2  3.1  3.2 

MFI 580 832,5 811 643 744,5 552 713,5 412 845 553 - 673 42 627 

592,5 1067,5 739 640 361 408 749 475 634 1026 709 657 500 553 

612,5 783 623 797 585 677 732 481 405 502 631 923 647 531 

 

Quadro 4.34: Resultados obtidos por microarranjo líquido da cinética viral para o vírus do sarampo. Neste gráfico 

estão representados os resultados da cinética B no MOI 0,001. 

 

Coleta 24h 48h 72h 96h 120h 144h 168h 

Rep. 

Técnica 

 4.1  4.2  4.1  4.2  4.1  4.2  4.1  4.2  4.1  4.2  4.1  4.2  4.1  4.2 

MFI 829 878 831,5 841 627,5 563 589 395 591 556,5 547 894 527 781,5 

786 859,5 699 537 645 580 434 576 627 951 742 859 612 425 

742,5 1023 467 748 526 445,5 509 356 326,5 800 834 601 601,5 482 

 

Os ensaios de uma forma geral não foram satisfatórios, pois não reproduziram uma 

curva de crescimento viral. Os dois experimentos que utilizaram um input menor de vírus (MOI 

0,001), demonstraram uma homogeneidade um pouco melhor nos resultados nas triplicatas da 

amostra. 

Os níveis de fluorescência não foram crescentes de acordo com o esperado para as 

amostras coletadas, uma vez que pelo ensaio de placas de lise viral e pelo ensaio de qPCR 

mostraram que há um aumento na quantidade de vírus de acordo com as amostras coletadas (24 

até 168 horas). O teste não demonstrou sensibilidade para discriminar a concentração de vírus 

em cada amostra. 

Desta forma, não será possível realizar uma comparação deste método com ensaio de 

placas de lise viral nem com qPCR. 
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4.3.3 Titulação por ensaio de placas de lise versus qPCR 

 

Uma das etapas do processo de desenvolvimento de uma vacina viral é a determinação 

da cinética de propagação viral, que permite avaliar o pico de produção do antígeno. Neste 

trabalho foram realizadas duas cinéticas em garrafas estacionárias. A técnica de qPCR permitiu 

a análise dessas cinéticas, através da quantificação do RNA viral e posterior comparação com 

os ensaios de titulação por ensaio de placas de lise. Na propagação viral em garrafa estacionária, 

alíquotas de vírus foram retiradas de 24 em 24 horas durante sete dias e depois quantificadas 

por ensaio de placas de lisee por qPCR. O resultado foi analisado e demonstrou um perfil similar 

nas duas técnicas de quantificação; embora os resultados obtidos pelo qPCR tenham sido mais 

homogêneos (perfil semelhante nas curvas de crescimento no caso do vírus da caxumba) (figura 

4.79). As unidades expressas no gráfico são Log10 PFU/mL para  ensaios de placas de lise e 

Log10 Cópias/mL para o qPCR. 

 

Figura 4.79: Gráficos de crescimento viral da cinética A e B do vírus da caxumba para o MOI 0,01, combinando 

as duas técnicas: ensaio de placas de lise e qPCR. 

 

Os resultados da quantificação das amostras por qPCR mostraram-se mais homogêneas, 

ou seja, apresentam replicatas com o valor mais próximo e seguindo uma curva de crescimento 

com um perfil curvilíneo. Foi observado que os picos de crescimento coincidiram com os 

resultados da titulação por placas de lise: Na cinética A em 72 horas e na B na faixa de 72-96 

horas. Quando se observa a diferença entre Log10 cópias/mL e Log10 PFU/mL para o MOI 0,01 

(quadro 7.1 e 7.3, anexo). O ponto que a diferença é menor (aproximadamente de 2 a 3 Log10) 

é em 48 horas para a cinética A e B. O que sugere que nesse ponto há menos partículas 

defectivas.  

Estão demonstrados na figura 4.80 os resultados do ensaio de placas de lise e da 

quantificação das cópias do genoma pela técnica de qPCR do MOI 0,001 do vírus da caxumba. 
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Os resultados são expressos em Log10 PFU/mL para titulação por placas de lise e Log10 

Cópias/mL para o ensaio de qPCR. 

 

Figura 4.80: Gráficos de crescimento viral da cinética A e B do vírus da caxumba para o MOI 0,001, combinando 

as duas técnicas: ensaio de placas de lise e qPCR. 

 

Os resultados da quantificação das amostras por qPCR mostraram-se mais uniformes, e 

os picos de crescimento coincidiram com os resultados do ensaio de placas de lise, que foi em 

96 horas. Quando se observa a diferença entre Log10 cópias/mL e Log10 PFU/mL para o MOI 

0,001 (quadro 7.2 e 7.4, anexo), o ponto que a diferença é menor (aproximadamente de 3 a 4 

Log10) é na faixa de 48-72 horas para a cinética A e B. O que sugere que nesse ponto há menos 

partículas defectivas. 

Estão demonstrados na figura 4.81 os resultados do ensaio de placas de lise e da 

quantificação das cópias do genoma pela técnica de qPCR do MOI 0,01 do vírus do sarampo. 

Os resultados são expressos em Log10 PFU/mL para titulação por ensaio de placas de lise e 

Log10 Cópias/mL para o ensaio de qPCR. 

 

Figura 4.81: Gráficos de crescimento viral da cinética A e B do vírus do sarampo para o MOI 0,01, combinando 

as duas técnicas: ensaio de placas de lise e qPCR. 

As curvas de ambos os métodos apresentam um mesmo perfil para este vírus. Os picos 

de replicação viral também coincidem entre os métodos. Na cinética A entre 72-96 horas e na 
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cinética B mostrou-se em 96 horas. Quando se observa a diferença entre Log10 cópias/mL e 

Log10 PFU/mL para o MOI 0,01 (quadro 7.5 e 7.7, anexo), o ponto que a diferença é menor 

(aproximadamente de 2 a 3 Log10) é na faixa de 72 horas para a cinética A e na faixa de 48-72 

horas (aproximadamente 3 Log10) para a cinética B. O que sugere que nesse ponto há menos 

partículas defectivas. 

 E na figura 4.82 estão demonstrados os resultados do ensaio de placas de lise e da 

quantificação das cópias do genoma pela técnica de qPCR do MOI 0,001 do vírus do sarampo. 

Os resultados são expressos em Log10 PFU/mL para titulação por ensaio de placas de lise e 

Log10 cópias/mL para o ensaio de qPCR. 

 

Figura 4.82: Gráficos de crescimento viral da cinética A e B do vírus do sarampo para o MOI 0,001, combinando 

as duas técnicas: ensaio de placas de lise e qPCR. 

 

As curvas de ambos os métodos apresentam um aspecto homogêneo para este vírus. Os 

picos de replicação viral também coincidem entre os métodos. Nas duas curvas o pico de 

replicação viral mostrou-se entre 96-120 horas. Quando se observa a diferença entre Log10 

cópias/mL e Log10 PFU/mL para o MOI 0,01 (quadro 7.6 e 7.8, anexo), o ponto que a diferença 

é menor (aproximadamente 3 Log10) é na faixa de 96-120 horas para a cinética A e B. O que 

sugere que nesse ponto há menos partículas defectivas. 

 

4.3.3.1 Análise da correlação de PFU/mL e cópias/mL com auxílio da análise 

estatística  

Com o propósito de verificar se houve uma correlação entre os métodos de 

quantificação, foi calculada a diferença entre os dois ensaios para todos os pontos avaliados 

(anexo) e posteriormente calculada a média; também foi calculado o intervalo de confiança 

(95%) aplicando o teste t de student e a correlação de Pearson. Os resultados das análises 

estatísticas estão representados no quadro 4.35: 
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Quadro 4.35: Média das diferenças entre os ensaios de qPCR e ensaios de placas de lise (Log10), desvio padrão 

da média, intervalo de confiança 95% e correlação de Pearson. Para o intervalo de confiança, foi aplicado o teste 

t de student pareado. 

 

 

Cinética A e B 

(pool) 

Média das 

diferenças 

Desvio Padrão IC95% r 

Caxumba MOI 

0,01 

5,37 1,15 4,89 , 5,86 0,08 

Caxumba MOI 

0,001 

5,29 1,15 4,87 , 5,72 0,69 

Sarampo MOI 

0,01 

3,78 0,36 3,63 , 3,94 0,94 

Sarampo MOI 

0,001 

3,85 0,5 3,63 , 4,06 0,93 

 

Ao compilarmos os resultados apresentados anteriormente e analisarmos no software R 

versão 3.3.2 empregando um teste paramétrico de correlação, foram obtidos valores de R. 

Através da regressão linear obtivemos um valor de slope e interceptor. Com essas informações, 

com auxílio da equação da reta é possível fazer uma estimativa de um valor em PFU/mL a partir 

de um resultado em cópias/mL. 

Para a análise os valores dos pontos de 24 horas foram retirados pois os valores dos 

ensaios de titulação são nulos e os do qPCR que apenas apresentam partículas defectivas. Os 

valores das cinéticas A e B do mesmo MOI e do mesmo vírus foram agrupados, formando um 

pool de resultados.  

 

4.3.3.1.1 Caxumba MOI 0,01 

Para a análise desta multiplicidade de infecção, o valor de R encontrado foi 0,0057. O 

gráfico contendo o valor de R e a equação da reta encontra-se abaixo (figura 4.83): 

 

Figura 4.83: Análise estatística do valor obtido em todas as amostras analisadas do MOI 0,01 com o vírus da 

caxumba em PFU/mL Log10. Com base na equação da reta, é possível fazer uma estimativa do valor em PFU/mL 

a partir do valor em cópias/mL. 
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4.3.3.1.2 Caxumba MOI 0,001 

 

Para a análise desta multiplicidade de infecção, o valor de R encontrado foi 0,4737. O 

gráfico contendo o valor de R e a equação da reta encontra-se abaixo (figura 4.84): 

 

 

Figura: 4.84 Análise estatística do valor obtido em todas as amostras analisadas do MOI 0,001 com o vírus da 

caxumba em PFU/mL Log10. Com base na equação da reta, é possível fazer uma estimativa do valor em PFU/mL 

a partir do valor em cópias/mL. 

 

4.3.3.1.3 Sarampo MOI 0,01 

 

Para a análise desta multiplicidade de infecção, o valor de R encontrado foi 0,8577. O 

gráfico contendo o valor de R e a equação da reta encontra-se na figura 4.85. 

 

4.3.3.1.4 Sarampo MOI 0,001 

 

Para a análise desta multiplicidade de infecção, o valor de R encontrado foi 0,8577. O 

gráfico contendo o valor de R e a equação da reta encontra-se na figura 4.86. 
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Figura 4.85: Análise estatística do valor obtido em todas as amostras analisadas do MOI 0,01 com o vírus do 

sarampo em PFU/mL Log10. Com base na equação da reta, é possível fazer uma estimativa do valor em PFU/mL 

a partir do valor em Cópias/mL. 

 

 

Figura 4.86: Análise estatística do valor obtido em todas as amostras analisadas do MOI 0,001 com o vírus do 

sarampo em PFU/mL Log10. Com base na equação da reta, é possível fazer uma estimativa do valor em PFU/mL 

a partir do valor em cópias/mL. 

 

Os dados estatísticos demonstram que a correlação dos dois métodos é melhor para 

sarampo do que para caxumba, de acordo com os valores descritos no quadro 4.35, 

independente da MOI utilizada. Desta forma, não consideramos que houve boa correlação dos 

resultados de ambas as metodologias para o vírus da caxumba. 
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4.3.4 Quantificação das apresentações vacinais  

 

4.3.4.1 Teste para a avaliação do título da vacina formulada e da vacina liofilizada 

pelo método monoplex 

A vacina de Bio-Manguinhos passa por várias etapas durante o processo de produção. 

Estamos interessados em avaliar a potência viral em três fases distintas deste processamento: o 

bulk mono, vacina formulada e vacina liofilizada. 

Neste sentido, foi feito um teste monoplex para vacina formulada e liofilizada, para a 

quantificação da carga viral e para avaliar se o bulk mono (preparação individual de cada vírus) 

teria a perda de título na formulação da vacina e posterior liofilização. A extração foi feita 

conforme o que foi descrito para as outras amostras e em seguida a quantificação por qPCR 

utilizando a curva padrão. Para este ensaio foram utilizadas oito réplicas do bulk e de cada 

apresentação vacinal. As médias das replicatas estão expressas em Log10 cópias/mL nos 

quadros 4.36, 4.37 e 4.38 a seguir: 

Quadro 4.36: Resultados obtidos no teste que incluíram bulk mono, vacina formulada e a vacina liofilizada para 

o vírus da caxumba. Os resultados são expressos em Log10 cópias/mL. 

Vírus bulk mono vacina 

formulada 

vacina liofilizada 

Caxumba 9,17 Log10      7,16 Log10 7,86 Log10 

 

Quadro 4.37: Resultados obtidos no teste que incluíram bulk mono, vacina formulada e a vacina liofilizada para 

o vírus da rubéola. Os resultados são expressos em Log10 cópias/mL. 

Vírus bulk mono  vacina formulada vacina liofilizada 

Rubéola 5,66 Log10    4,35 Log10 4,21 Log10 

 

Quadro 4.38: Resultados obtidos no teste que incluíram bulk mono, vacina formulada e a vacina liofilizada para 

o vírus do sarampo. Os resultados são expressos em Log10 cópias/mL. 

Vírus bulk mono vacina formulada vacina liofilizada 

Sarampo 8,98 Log10    6,92 Log10 6,98 Log10 

 

Com o resultado da quantificação da carga viral qPCR, foi possível observar que houve 

queda no título do bulk mono para a formulação e liofilização da vacina, nos três vírus testados, 

baseado no decaimento do número de cópias do genoma nas três preparações virais analisadas. 
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4.3.4.2 Quantificação das apresentações vacinais pelo método biplex 

 

Na abordagem biplex, foram realizados testes para quantificação das apresentações 

vacinais com as combinações de caxumba e sarampo e caxumba e rubéola. Para isso, foi 

aplicada a mistura diluída, de acordo com a análise estatística feita (figuras 4.64, 4.65 e 4.66). 

Foram testadas amostras do bulk na mistura monoplex (específica para cada vírus) e amostras 

da vacina formulada e liofilizada em misturas biplex: (caxumba e rubéola e caxumba e 

sarampo). Foram realizadas três replicatas de cada bulk mono. Para as amostras da vacina 

formulada e liofilizada também foram realizadas triplicatas de cada mistura. Os resultados das 

médias das replicatas são representados em Log10 cópias/mL abaixo nos quadros (quadros 4.39, 

4.40, 4.41 e 4.42): 

 

Quadro 4.39: Quantificação do vírus da caxumba nas apresentações vacinais bulk, formulada e liofilizada pelo 

teste biplex na mistura de caxumba e sarampo. 

  

Monoplex Mistura caxumba e sarampo 

bulk      vacina formulada    vacina liofilizada 

8,14 9,09 8,94 

 

Quadro 4.40: Quantificação do vírus da caxumba nas apresentações vacinais bulk, formulada e liofilizada pelo 

teste biplex na mistura caxumba e rubéola.  

 

Monoplex Mistura caxumba e rubéola 

bulk    vacina formulada   vacina liofilizada 

8,14 9,14 9,30 

 

 

Quadro 4.41: Quantificação do vírus da rubéola nas apresentações vacinais bulk, formulada e liofilizada pelo teste 

biplex na mistura caxumba e rubéola.  

 

Monoplex Mistura caxumba e rubéola 

bulk    vacina formulada    vacina liofilizada 

10,08 12,82 12,50 

 

Quadro 4.42: Quantificação do vírus do sarampo nas apresentações vacinais bulk, formulada e liofilizada pelo 

teste biplex na mistura caxumba e sarampo.  

 

Monoplex Mistura caxumba e sarampo 

bulk    vacina formulada    vacina liofilizada 

11,51 10,31 10,47 

 

 

Ao observar os dados brutos destes experimentos (gráficos de amplificação) constatou-

se que houve degradação da curva padrão para quantificação, o que torna inconsistentes os 

resultados acima descritos (quadros 4.38 a 4.41). Apesar da quantificação não ser confiável, a 

amplificação das amostras ocorreu nos padrões esperados o que nos levou a pensar em outro 
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tipo de análise. Comparamos os Cts observados no modo monoplex aos Cts observados no 

modo biplex a fim de comparar as duas abordagens para amplificação das preparações vacinais. 

Para isso, foi feita a comparação das amostras pelo Ct através das médias e desvio padrão de 

todas as replicatas utilizadas nos ensaios. Os resultados estão demonstrados nos quadros abaixo. 

Para o vírus da caxumba, no quadro 4.43 estão demostradas as médias e desvio padrão 

de onze réplicas do bulk, oito da vacina formulada e liofilizada no ensaio monoplex; e seis 

réplicas da vacina formulada e liofilizada no ensaio biplex. A razão de possuir seis réplicas 

tanto da vacina formulada e liofilizada foi que houve duas combinações possíveis: caxumba e 

rubéola e caxumba e sarampo. 

 

Quadro 4.43: Comparação de Cts realizada para as amostras de bulk, vacina formulada e liofilizada nos ensaios 

monoplex e biplex para o vírus da caxumba.  

 

Vírus - Caxumba 

Ensaio / Comparação de Cts 

 

Monoplex 

 

Biplex 

Apresentação 

vacinal 

bulk  Vacina 

formulada 

Vacina 

liofilizada 

Vacina 

formulada 

Vacina 

liofilizada 

Média 13,64 17,35 17,99 18,91 19,54 

Desvio Padrão 0,93 0,23 0,49 0,45 0,71 

*Neste quadro encontram-se as médias e desvio padrão para todas as réplicas utilizadas nas duas propostas de 

ensaio: monoplex e biplex. 

 

Para o vírus da rubéola, no quadro 4.44 estão demostradas as médias e desvio padrão de 

dezenove réplicas do bulk, quatorze da vacina formulada e liofilizada no ensaio monoplex; e 

três réplicas da vacina formulada e liofilizada no ensaio biplex. 

 
Quadro 4.44: Comparação de Cts realizada para as amostras de bulk, vacina formulada e liofilizada nos ensaios 

monoplex e biplex para o vírus da rubéola.  

 

Vírus - Rubéola 

Ensaio / comparação de Cts 

 

Monoplex 

 

Biplex 

Apresentação vacinal bulk Vacina 

formulada 

Vacina 

liofilizada 

Vacina 

formulada 

Vacina 

liofilizada 

Média 25,82 30,46 29,99 30,05 29,56 

Desvio Padrão 1,19 1,30 0,57 0,37 0,22 

 

*Neste quadro encontram-se as médias e desvio padrão para todas as réplicas utilizadas nas duas propostas de 

ensaio: monoplex e biplex. 

 

Para o vírus do sarampo, no quadro 4.45 estão demostradas as médias e desvio padrão 

de onze réplicas do bulk, oito da vacina formulada e liofilizada no ensaio monoplex; e três 

réplicas da vacina formulada e liofilizada no ensaio biplex. 
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Quadro 4.45: Comparação de Cts realizada para as amostras de bulk, vacina formulada e liofilizada nos ensaios 

monoplex e biplex para o vírus da rubéola. 

  

Vírus - Sarampo 

Ensaio / comparação de Cts 

Monoplex Biplex 

Apresentação vacinal bulk Vacina 

formulada 

Vacina 

liofilizada 

Vacina 

formulada 

Vacina 

liofilizada 

Média 16,58 23,43 22,66 22,49 21,89 

Desvio Padrão 0,32 0,87 0,18 0,32 0,12 

 

*Neste quadro encontram-se as médias e desvio padrão para todas as réplicas utilizadas nas duas propostas de 

ensaio: monoplex e biplex. 

 

Ao fazer essa comparação por Cts, é importante perceber que quanto menor o Ct, mais 

concentrada é a amostra; portando as amostras de bulk mono são as mais concentradas. Também 

se nota que os Cts das amostras da vacina formulada como da vacina liofilizada são semelhantes 

nas duas abordagens do ensaio: monoplex e biplex. 

Para poder fazer uma estimativa do número de cópias foi utilizada uma nova estratégia: 

foram utilizadas curvas provenientes de um experimento prévio, (curvas obtidas nos ensaios 

descritos no item 4.3.3.1). Cabe salientar que os valores de Cts dos diferentes pontos da curva 

padrão se mantiveram quase constantes para todos os ensaios, conforme demostrado no quadro 

4.6. Para isso foi utilizada a equação da reta y=ax+b, onde os valores de Cts das amostras e os 

valores de slope e intecept fornecidos pelo software 7500 foram empregados para o cálculo do 

número de cópias. Os resultados, em Log10 cópias/mL estão descritos nos quadros 4.46, 4.47, 

4.48 e 4.49. 

 

Quadro 4.46: Quantificação do vírus da caxumba nas apresentações vacinais bulk, formulada e liofilizada pelo 

teste biplex na mistura de caxumba e sarampo.  

 

Monoplex Mistura caxumba e sarampo 

bulk vacina formulada vacina liofilizada 

9,03 7,94 8,11 

 

Quadro 4.47: Quantificação do vírus da caxumba nas apresentações vacinais bulk, formulada e liofilizada pelo 

teste biplex na mistura de caxumba e sarampo. 

 

Monoplex Mistura caxumba e rubéola 

bulk vacina formulada vacina liofilizada 

9,03 7,88 7,69 
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Quadro 4.48: Quantificação do vírus da rubéola nas apresentações vacinais bulk, formulada e liofilizada pelo teste 

biplex na mistura de caxumba e rubéola.  

 

Monoplex Mistura caxumba e rubéola 

bulk vacina formulada vacina liofilizada 

6,15 4,53 4,71 

 

Quadro 4.49: Quantificação do vírus do sarampo nas apresentações vacinais bulk, formulada e liofilizada pelo 

teste biplex na mistura de caxumba e sarampo. 

 

Monoplex Mistura caxumba e sarampo 

bulk vacina formulada vacina liofilizada 

8,48 6,45 6,73 

 

De acordo com esta quantificação realizada, observa- se os resultados se assemelham 

aos do item 4.3.3.1, demonstrando que o ensaio biplex pode ser utilizado para a quantificação 

da vacina, entretanto, ainda precisa passar por mais padronizações, já que foram realizadas 

poucas análises, para que seja assegurado que não ocorram reações cruzadas. Não foram 

realizados mais ensaios de padronização pois o GBlock (curva padrão) não foi suficiente. A 

sonda com o alvo de caxumba e o fluoróforo VIC esgotou-se e a outra opção disponível utiliza 

o FAM como mesmo fluoróforo das sondas com alvo para rubéola e sarampo, o que 

impossibilita o método biplex. Outra alternativa para melhorar a especificidade seria o desenho 

de novos conjuntos de oligonucleotídeos.  
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5 DISCUSSÃO 

 

Este trabalho teve com principal finalidade a proposição de metodologias alternativas 

para quantificação dos vírus da vacina tríplice viral que pudessem contribuir de forma mais 

rápida e simples comparada a técnica tradicionalmente utilizada durante as diversas fases do 

processo produtivo. 

 

5.1 Padronização da metodologia de qPCR para os vírus da caxumba, rubéola e sarampo. 

 

A padronização do qPCR para quantificação dos componentes virais da vacina tríplice 

possibilitará o acompanhamento de todo o processo de fabricação da vacina, em apoio aos 

métodos convencionais como a titulação ou método CCID50, que são procedimentos 

complexos, laboriosos e podem apresentar durante sua execução erros de manipulação pelo 

operador, principalmente quando existe um grande número de amostras sendo avaliada 

(Ammour et al. 2013; Monteiro et al. 2015).  

Existem alguns desafios da análise de vírus, que incluem a falta de informação adequada 

da infecciosidade e a dificuldade de cultivar estes vírus in vitro. Métodos conservadores 

(ensaios de placas de lise, CCID50, ELISA) apresentam desvantagens e têm incitado novas 

abordagens de detecção que são rápidas, sensíveis e específicas como a técnica de qPCR.  A 

detecção do genoma viral em tempo real fornece informações para avaliar a presença do 

genoma viral e a replicação durante o processo de infecção a nível molecular, que é valioso 

para a prevenção e controle de infecções virais (Tourinho et al, 2015).  

A qPCR é menos laboriosa comparado com os ensaios padrão-ouro (ensaio de placas de 

lise e CCID50) e permite a quantificação do vírus em 5-6h ao invés de 7 dias necessários para o 

surgimento do efeito citopático (Ammour et al. 2013). Ademais não necessita de cultura de 

células, que requer a utilização de laboratório com infraestrutura adequada e pessoal 

especializado. 

Neste trabalho, o método molecular desenvolvido para a quantificação do título foi 

aplicado tanto para preparações do bulk mono, vacina formulada e vacina liofilizada.  
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Foram avaliadas duas abordagens de qPCR: primeiramente realizado a reação em duas 

etapas com o Master Mix Universal e posteriormente realizando a reação em uma etapa com o 

kit FAST Virus 1 step.  

Após a padronização da técnica em duas etapas, as reações apresentavam um caráter de 

pouca eficiência. Para corrigir este problema, foram feitos diversos testes envolvendo trocas de 

kit de extração e cDNA; de diferentes temperaturas de melting; com concentrações saturadas 

(em relação às concentrações previamente padronizadas) de oligonucleotídeos e sonda. 

Nenhum destes resultados apontou a razão da falta de eficiência da reação de qPCR. Então foi 

testada a segunda abordagem: a reação em uma etapa que em seu primeiro teste demonstrou ser 

mais eficaz, com uma redução de 10 Cts em relação ao ensaio em duas etapas. Sendo assim, a 

adoção do sistema da reação em apenas uma etapa mostrou-se mais eficiente do que a 

empregada anteriormente. Dentre das possíveis razões, pode-se citar a fase da síntese do cDNA, 

que utiliza oligonucleotídeos randômicos, amplificando todo o genoma, inclusive a parte que 

não será amplificada posteriormente pelo qPCR, resultando em uma amplificação inespecífica 

(Bustin et al. 2009). Além disso, a transcrição reversa em uma reação à parte poderia prejudicar 

o cálculo final de acordo com os fatores de correção quando se considera que todo RNA foi 

convertido em cDNA. 

 

5.1.1 Aspectos técnicos 

 

Nas análises in silico, os parâmetros avaliados nos conjuntos de oligonucleotídeos e 

sonda com o auxílio das ferramentas do Blast e IDT, cumpriram os critérios satisfatoriamente. 

Na otimização da reação em duas etapas, todos os vírus obtiveram uma amplificação e 

valor de Ct razoável com 400 nM de oligonucleotídeos e 150 nM de sonda; com exceção da 

rubéola, que teve sua reação padronizada com 100 nM de sonda. Na otimização da reação em 

uma etapa, as amplificações apresentaram um bom perfil e baixo Ct na concentração de 300 

nM de cada oligonucleotídeo iniciador e 150 nM de sonda para os três vírus. Tornando uma 

abordagem futura de uma reação multiplex mais simples. 

Uma das vantagens da utilização do sistema em uma etapa foi o uso de menor 

concentração de reagentes e tempo de reação diminui de 1 hora de 30 minutos para 58 minutos, 

além do melhor perfil de amplificação apresentado. Outros trabalhos também apresentaram 

resultados satisfatórios como os de Mantel e colaboradores de 2008 e Okamoto e colaboradores 

de 2010 que empregaram o sistema em uma etapa para a detecção do vírus da febre amarela e 

rubéola respectivamente. Este último, trata-se de um desenvolvimento de um sistema de 



128 
 
 

diagnóstico para rubéola que fosse rápido e confiável, uma vez que a detecção direta do genoma 

viral é vista como crucial para o diagnóstico laboratorial. Então, para isso, foi padronizado um 

novo método de diagnóstico para o vírus da rubéola, baseado num ensaio de PCR em tempo 

real com o sistema TaqMan® da rubéola foi comparada com uma sonda fluorogênica, e a sua 

sensibilidade para várias cepas de vírus com a de uma RT-PCR convencional. O novo ensaio 

permitiu uma detecção mais rápida e sensível do vírus do que a RT-PCR convencional. 

De acordo com o descrito por Zoccola e colaboradores em 2017, uma RT-qPCR em um 

passo utilizando uma sonda TaqMan® foi desenvolvida para a detecção do vírus da diarreia 

viral tipo 1 bovina (BVDV-1), que é um importante patógeno do gado. O ensaio baseou-se em 

sequências 5'UTR conservadas de isolados BVDV-1. A fim de estabelecer um protocolo de 

diagnóstico que simplifica a coleta de amostras e processamento, o ensaio foi testado em uma 

variedade de espécimes biológicos coletados de bezerros persistentemente infectados. O tempo 

e os custos necessários para a análise de cada tipo de amostra foram comparados. O RT-qPCR 

identificou corretamente todos os animais persistentemente infectados, independentemente do 

tipo de espécime. Em conclusão, com base na avaliação de tempo e custo, o protocolo mostrou-

se eficaz.  

Em relação à sensibilidade pela quantidade de cópias quantificadas pela reação, o teste 

menos sensível foi o de rubéola. Neste trabalho não foram considerados os critérios de 

validação que contemplam a definição de limites de quantificação (LIQ) e detecção (LOD). 

Entretanto, os limites de sensibilidade foram significativos para poder avaliar com segurança 

amostras de carga viral elevada como os vírus da vacina tríplice viral.  

Nos ensaios que avaliaram a especificidade, foi comprovado que os oligonucleotídeos 

iniciadores e sonda utilizados são específicos, não ocorrendo nenhuma amplificação indevida 

com nenhum outro vírus dentre os avaliados (Dengue 1,2,3 e 4, Febre amarela e Zika (Cepa do 

Espírito Santo e Paraíba). 

Ocorreram amplificações de caxumba nas reações de sarampo e vice-versa, com um 

valor de Ct elevado, compatível com detecção inespecífica. O Ct de amplificação estava 

próximo ao último ponto da curva padrão, por isso não foi considerada positiva. 

 

5.1.2 Curva padrão 

 

A qPCR é uma poderosa ferramenta usada tanto para pesquisa como para diagnóstico, 

que tem a vantagem, em comparação com a quantificação relativa de fornecer um número de 

cópias absoluto para um alvo específico (Dhanasekaran, Doherty e Kenneth, 2009). No entanto, 
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padrões confiáveis são essenciais para qPCR e quando o objetivo é padronizar a quantificação 

absoluta o material de referência deve ser o mais similar possível do alvo a ser analisado. Neste 

estudo, foram utilizados o oligonucleotídeo sintético e o GBlock para a construção da curva 

padrão sintética para a quantificação das amostras analisadas neste trabalho (Mantel et al. 

2008).  

Convencionalmente, em detecção pela qPCR absoluta, a carga viral é medida como 

número de cópias ou por RNA/ DNA total após o cálculo utilizando uma curva padrão. Por 

referência, a curva padrão é constituída a partir de diluições seriadas na base 10 de um 

plasmídeo contendo o DNA alvo previamente quantificado, que é incluída em um ensaio de 

PCR em tempo real para determinar a carga viral das amostras teste. Mais recentemente está 

sendo empregado DNA sintético com a mesma finalidade. 

Atualmente, a literatura sugere que há vantagens e desvantagens em usar diferentes 

modelos para a construção de uma curva padrão na quantificação absoluta. De acordo com 

estudos de custo-benefício laboratoriais, pode-se observar que, apesar de exibir resultados 

confiáveis, o uso de DNA de plasmídeo como molde é mais caro, considerando as diversas 

etapas de clonagem necessárias, e leva mais tempo para obtenção de um material de boa 

qualidade do que oligonucleotídeos de DNA. A vantagem de utilizar oligonucleotídeos de DNA 

é que pode ser sintetizada de forma customizada e requer apenas a informação da sequência 

nucleotídica (Tourinho et al, 2015) 

Neste estudo, o oligonucleotídeo sintético desenhado para caxumba assim como os 

desenhados para rubéola e sarampo não apresentaram resultados satisfatórios por uma falha no 

desenho. O desenho adequado seria a sequência do reverso igual + reverso complemento da 

sonda + reverso complemento. Mas ao invés deste, foi solicitado ao fabricante este desenho: a 

sequência do reverso complemento do senso+ reverso da sonda+ sequência do reverso igual. 

Desta forma, não houve pareamento adequado do oligonucleotídeo sintético que seria utilizado 

como curva padrão com os oligonucleotídeos utilizados na amplificação. 

O GBlock experimentalmente demonstrou bom desempenho ao ser utilizado como 

curva padrão. A maior vantagem desta curva sintética foi ter os três alvos em apenas um gene. 

As sequências gênicas dos três alvos homólogas aos oligonucleotídeos e sonda separados por 

sequências espaçadoras, foram amplificadas com eficiências semelhantes conforme indicada 

pelos índices da curva padrão (demonstrados na seção de resultados, item 4.1.3.3, quadro 4.6) 

e pela comparação entre os Cts nos diferentes pontos para os três alvos analisados. Este 

oligonucleotídeo mostrou se adequado para a realização das padronizações, embora se saiba 
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que o preconizado é uma curva padrão que seja do tamanho aproximado do segmento gênico a 

ser amplificado (Dhanasekaran, Doherty e Kenneth, 2009). 

Como as três sequências estão presentes no mesmo gene, então esperava-se que todas 

as diluições amplificassem no mesmo Ct. Na compilação de todos os resultados (descrito na 

seção resultados, item 4.1.3.3, tabela 4.6) foi possível observar que os Cts são próximos, mas 

não iguais, o que pode ser devido ao comprimento de onda do fluoróforo e eficiência das 

misturas que foram utilizadas na reação. 

Independentemente das curvas se apresentarem satisfatórias para o experimento de 

padronização, mostra-se necessário realizar outros ensaios para a utilização na quantificação de 

amostras em escala de produção de vacina. Foram testados dez pontos na curva padrão com 

finalidade de padronização, para a verificar qual intervalo de concentração se encaixaria melhor 

para quantificação das amostras. Entretanto, uma curva padrão não necessita de tantos pontos. 

Possivelmente, se o número de pontos for reduzido abrangendo a faixa de concentração 

esperada para cada vírus vacinal, melhor será a eficiência da curva padrão. Além disso, para 

obtenção de resultados mais homogêneos dos pontos da curva, uma alternativa seria fazer 

alíquotas de menor volume toda vez que a curva for preparada para evitar degradação.  

De acordo com os parâmetros preconizados pela Applied Biosystems, (slope, intercept, 

eficiência coeficiente de correlação) as curvas não foram totalmente eficientes em todos os 

aspectos, especialmente a referente a rubéola.  

Martínez e colaboradores em 2011, desenharam oligonucleotídeos de RNA sintéticos de 

múltiplos alvos para a utilização como padrões de quantificação para ensaios de amplificação 

de ácidos nucleicos para os genogrupos I e II do norovírus humanos, vírus da hepatite E, 

norovírus murino, adenovírus humano, adenovírus de porcino e poliomavírus bovino. Esta 

abordagem solucionou problemas relacionados com a dificuldade de obtenção de RNA e DNA 

virais destes vírus. A capacidade de quantificação dos ensaios utilizando os padrões foi 

excelente em cada caso (R2 0,998 e eficiência de qPCR 0,89). A disponibilidade destes padrões 

deve facilitar a implementação de métodos baseados na amplificação de ácidos nucleicos para 

a detecção quantitativa de vírus. 

O Laboratório de Tecnologia Virológica de Bio-Manguinhos emprega o qPCR para 

avaliar amostras de pacientes suspeitos de evento adverso a vacina de febre amarela. Este 

método encontra se em fase de revalidação e também utiliza curva padrão plasmidial para 

quantificação da carga viral. 
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5.1.3 Ensaio biplex para as apresentações vacinais 

 

Na comparação pelos Cts dos métodos monoplex e biplex o primeiro mostrou-se mais 

eficiente por apresentar Cts menores na primeira avaliação, que foi utilizada a curva padrão 

como amostra. Em relação ao primeiro ensaio biplex, o mesmo demostrou um desempenho 

satisfatório. 

De acordo com o parâmetro estatístico utilizado para a avaliação dos resultados obtidos, 

a melhor mistura utilizada foi a diluída, que empregava metade dos regentes na reação. Então, 

posteriormente esta abordagem do ensaio foi testada com as três fases de produção da vacina: 

bulk mono de cada vírus, vacina formulada e liofilizada. Em paralelo as três apresentações 

vacinais também foram testadas em monoplex.  

Em ambos os ensaios, houve amplificação satisfatória das amostras do bulk mono, 

vacina formulada e liofilizada e na quantificação as amostras puras bulk apresentaram um valor 

menor de Ct e um valor maior de cópias/mL. Também pôde se observar uma queda de título do 

bulk mono para a vacina formulada e liofilizada, quando testadas na abordagem monoplex. As 

amostras do bulk mono de cada vírus apresentaram um número de cópias superior às amostras 

da vacina formulada e liofilizada 

Quando quantificadas pelo método biplex, levando em consideração a comparação por 

Ct e a quantificação realizada com o auxílio de uma curva padrão de um experimento anterior, 

os valores do bulk também mostraram-se superiores aos das amostras da vacina em outras 

apresentações. Os dados indicaram uma concordância dos resultados em ambas abordagens do 

ensaio, sugerindo que a vacina pode ser quantificada pelo método biplex. Desta forma, o título 

viral da vacina formulada e liofilizada poderia ser estimado de forma mais rápida entre as etapas 

de produção.  

Estes resultados demonstraram que a técnica de qPCR foi capaz de quantificar os vírus 

vacinais nas fases da produção da vacina e apresentou resposta efetiva quando feito em biplex 

sugerindo que com três fluoróforos diferentes – um teste multiplex- também poderia ter bom 

desempenho após a padronização. Embora os ensaios tenham sido satisfatórios, os resultados 

da quantificação da vacina formulada e liofilizada sugerem que outros testes devem ser 

realizados, para evitar amplificações inespecíficas. 

Os resultados sugerem que um fator determinante para a eficiência e especificidade do 

ensaio pode ser o tamanho dos oligonucleotídeos. A utilização de oligonucleotídeos com mais 

pares de bases, mais específicos para as cepas vacinais em questão poderá amplificar uma parte 

maior do genoma, evitando amplificações inespecíficas. No caso do ensaio realizado, poderia 



132 
 
 

aumentar a especificidade e reduzir reações cruzadas como se observou no teste de 

especificidade entre caxumba e sarampo e assim resultando em um valor do título da vacina 

formulada e liofilizada mais confiável e acurado. 

Hübschen e colaboradores descreveram em 2008 um ensaio TaqMan® multiplex para 

detectar um espectro completo das variantes genéticas de rubéola e sarampo, já que ambos os 

vírus podem ser detectados nos mesmos espécimes clínicos. O desempenho do experimento foi 

comparado com uma PCR convencional em relação a sensibilidade e especificidade das reações 

de detecção convencional individual e gera cDNA com iniciadores aleatórios que podem ser 

utilizados diretamente para a genotipagem do vírus. Este estudo, demonstrou que o ensaio 

TaqMan® multiplex foi adequado para detecção rápida de todas as variantes dos vírus de 

rubéola e sarampo com uma alta sensibilidade e 100% de especificidade de todas as matrizes 

clínicas.  

 

5.1.4 Curva de propagação viral em garrafa estacionária 

 

5.1.4.1 Aspectos biológicos 

 

Os preparos de bulk mono de cada vírus foram gentilmente cedidos pelo departamento de 

produção de vacinas de Bio-Manguinhos, e previamente quantificadas em CCID50. No LATEV 

os vírus foram quantificados pelo ensaio de placas de lise, utilizando células Vero com os 

seguintes resultados: 2,5x106 PFU/mL para o vírus da caxumba e 5,2x107 PFU/mL para o vírus 

do sarampo. O vírus da rubéola por ser lisogênico não causa efeito citopático, portanto não foi 

realizada a quantificação do vírus por ensaio de placas de lise. 

Foram quantificadas amostras dos vírus caxumba e sarampo coletados diariamente por 

sete dias durante a propagação viral em duas diferentes multiplicidades de infecção. De um 

modo geral os títulos medidos pelo ensaio de RT-qPCR foram mais elevados em comparação 

com os títulos medidos pelos ensaios de plaqueamento. Estes resultados foram similares aos 

encontrados em outros estudos (Ammour et al. 2013; Monteiro et al. 2015). Este fato era 

esperado, uma vez que a qPCR detecta cópias do genoma e o ensaio de placas de lise é o 

resultado de partículas virais infecciosas. A carga viral mais elevada do que partículas 

infecciosas revela a presença de RNA viral livre no meio de cultura, e não somente em 

partículas virais íntegras. 

Os títulos virais por ensaio de placas de lise nas cinéticas para o vírus da caxumba 

obtidos com as replicatas biológicas e técnicas, invariavelmente apresentaram resultados 



133 
 
 

discrepantes, ou seja, curva de perfil não exponencial e variação nos picos de crescimento. Este 

fato pode ser explicado por uma adaptação não satisfatória do vírus vacinal da caxumba ao 

cultivo em células Vero. Ao contrário do vírus do sarampo, que apresentou uma adaptação 

satisfatória e perfil de replicação compatível com o esperado e regular quando comparado aos 

resultados do qPCR. 

Em relação às duas multiplicidades de infecção utilizadas sugere-se que quando o input 

(quantidade de vírus por célula) menor é utilizado, há uma disponibilidade maior de células 

para a replicação, levando a uma replicação mais lenta e ao pico tardio por volta da faixa de 96-

120 horas. 

 

5.1.4.2 Correlação entre os resultados do qPCR e do ensaio de placas de lise 

 

Para demonstrar se existe uma correlação entre o título viral pelo método molecular e o 

método convencional baseado em cultura de células, os resultados obtidos pelo qPCR foram 

comparados com os obtidos em ensaios de placa de lise, como realizado também por Ammour 

e colaboradores em 2013 e Monteiro e colaboradores em 2015.  

Ao examinar graficamente a curva de propagação viral em garrafa estacionária, foi 

observado um perfil de cinética semelhante entre as curvas quantificadas por qPCR e por ensaio 

de placa de lise. Então, pode-se sugerir que a medida em número de cópias do RNA viral, assim 

como a titulação de partículas infecciosas do vírus seguem um perfil de crescimento 

proporcional. A similaridade entre os resultados obtidos em ambos ensaios pode ser um fator 

determinante para possibilitar a adoção do qPCR como método de avaliação da potência dos 

vírus vacinais durante os processos imunobiológicos de produção e desenvolvimento. 

Após o cálculo dos parâmetros estatísticos como coeficiente de correlação, desvio-

padrão e intervalo de confiança, foi apurado se houve uma correlação entre os dois métodos.  

O intervalo de confiança certifica a variação entre o número de cópias e o título viral, 

assinalando ser uma diferença que se mantém constante, podendo no futuro se determinar um 

valor de correlação para este tipo de propagação viral (Monteiro et al. 2015). 

Pela nossa análise foi possível observar que a correlação entre os métodos foi maior 

para o vírus do sarampo, demonstrando um melhor  perfil de replicação em células Vero do que 

o vírus da caxumba. 

Percebe-se que em todos os pontos coletados durante a cinética, o número de cópias de 

RNA se manteve superior ao número de partículas infecciosas, porém este resultado já era 

esperado. Conforme mencionado anteriormente, sugere-se que nem todas as partículas virais 
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são infecciosas, considerando que algumas estão defectivas ou imaturas corroborando com Bae 

e colaboradores em 2003; Mantel e colaborados em 2008 e Monteiro e colaboradores em 2015. 

Algumas cópias do genoma quantificadas pelo ensaio de qPCR, provavelmente não 

eram partículas infecciosas, o que reflete na diferença entre os títulos virais obtidos pelas duas 

metodologias. No entanto, a análise estatística de Pearson revelou uma correlação significativa 

entre os títulos determinados por ambos os métodos. Resultados similares foram descritos por 

Ammour e colaboradores em 2013 em um estudo aonde foi desenvolvido um método de qPCR, 

baseado no sistema TaqMan, para estimar os títulos de vírus de caxumba, rubéola e sarampo 

em sobrenadantes de cultura de células infectadas. O ensaio demonstrou ser um método 

específico, sensível, eficiente e reprodutível. Para as amostras virais obtidas durante a 

propagação dos vírus em células Vero, os títulos determinados pelo ensaio RT-qPCR foram 

comparados com as estimativas do vírus infeccioso obtidas por um método tradicional, o  de 

CCID50. No referido estudo, a análise de Pearson também evidenciou uma correlação 

significativa entre ambos os métodos.  

Bae e colaboradores em 2003 descreveram que a quantificação do vírus da febre amarela 

rotineramente é realizada por contagem das palcas de lise, assim resultando no número de 

partículas infecciosas presentes na amostra. Para o diagnóstico clínico das infecções pelo vírus 

da febre amarela, essa aborgadem é laboriosa e demora muito tempo para ser concluída, o que 

limita sua aplicação prática. Então foi estabelecido um ensaio de qPCR específico para vírus da 

febre amarela em que se observou  uma correlação significativa entre o número de cópias do 

genoma determinado pelo qPCR e o número correspondente de placas de lise, com um 

coeficiente de correlação de Pearson de r = 0,88. 

A potência das vacinas de vírus vivos atenuados é determinada por contagem ou 

titulação de vírus viáveis em culturas de células. Schalk e colaboradores em 2004 descreveram 

o desenvolvimento e validação de um método rápido para medir a potência do sarampo em 

vacinas trivalentes contra sarampo, caxumba e rubéola, utilizando qPCR. Para isso, células 

Vero foram infectadas com diluições seriadas de uma vacina trivalente ou uma referência 

trivalente com potência conhecida. Após a replicação em células, o vírus foi quantificado por 

qPCR utilizando a tecnologia LightCycler. O título de vírus em amostras de vacina foi estimado 

contra preparações de referência utilizando  uma análise paralela. Em comparação com o ensaio 

de placa, o ensaio de infectividade com qPCR foi mais rápido e simples, enquanto a precisão e 

a precisão intermédia foram semelhantes. 

Em um estudo subsequente, Schalk e outro grupo em 2005 descreveram a melhoria e e 

o desenvolvimento do ensaio para a estimativa da potência simultânea dos vírus do sarampo, 
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caxumba e rubéola. A potência do vírus do sarampo e caxumba foi estimada em um ensaio após 

um dia de cultura celular. A potência do vírus da rubéola foi estimada em um ensaio separado 

após 2 dias de cultura celular. Comparado com os ensaios CCID50 e de placa convencionais, o 

teste de qPCR teve como vantagem a rapidez pois não depende da formação de efeito citopático. 

Além disso, o desenho do ensaio é simplificado pois a PCR é específica para o vírus e nas 

condições utilizadas, os componentes individuais de sarampo trivalente, caxumba e vacinas 

contra a rubéola não interferem entre si.  

 

5.2 Padronização da metodologia de microarranjo líquido para os vírus da caxumba, 

rubéola e sarampo. 

 

A introdução da tecnologia de citometria de fluxo baseada em microesferas acrescentou 

uma nova abordagem para os investigadores de medição simultânea de múltiplos analitos em 

amostras biológicas e ambientais. Esta nova tecnologia permite (1) a avaliação de múltiplos 

analitos numa única amostra; (2) utilização de volumes mínimos de amostra para colher dados; 

(3) reprodutibilidade e resultados comparativos com experiências anteriores; (4) comparação 

direta com os ensaios existentes; e (5) uma avaliação mais rápida de múltiplas amostras numa 

única plataforma. E ainda permite a medição simultânea de múltiplos analitos em volumes de 

amostra muito pequenos para imunoensaios tradicionais (Morgan et al. 2004). 

O ensaio imunoenzimático (ELISA) tem sido considerado o método padrão para análise 

quantitativa de citocinas e outros biomarcadores, entretanto não possibilita análises simultâneas 

de antígenos e anticorpos (Elshal e McCoy, 2006). 

Com o aumento das pesquisas que avaliam perfil imunogenético houve um aumento 

crescente na demanda por medição eficiente, sensível e sobretudo simultânea de biomarcadores 

solúveis como citocinas, quimiocinas e outros analitos presentes no soro/plasma.  

Ensaios multitestes por microarranjo liquido vem demonstrando ser uma abordagem 

tecnológica promissora sendo um método rápido, sensível e de execução relativamente simples, 

podendo ser utilizado como tecnologia para elaboração de kit para diagnóstico, no controle de 

qualidade de processos e produtos, e como imunoensaios em estudos de avaliação de 

imunogenicidade nos quais exijam a avaliação de diferentes alvos simultaneamente (Duarte e 

al., 2010; Höfler et al. 2014 e Etienne, Kano e Balajee, 2009).  

Diversos estudos utilizando microarranjo liquido para avaliação de perfil genético, 

imunogenético, e também para diagnóstico de doenças têm sido relatados. 
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No processo de padronização de imunoensaios com microarranjo líquido, fatores biológicos e 

metabólicos solúveis presentes em amostras biológicas devem ser avaliados pelo potencial de 

promover reações inespecíficas, ocasionando resultados falsos positivos e/ou falsos negativos. 

Para que estes ensaios sejam eficazes, padrões e controles devem ser diluídos numa matriz 

semelhante às amostras (Kellar e Iannone, 2002; Dunbar, 2006).  

Até o momento da finalização desta dissertação, não foi encontrado na literatura estudos 

utilizando a tecnologia de microarranjo líquido multiensaios para quantificação de partículas 

virais. O objetivo desta abordagem foi padronizar um imunoensaio para a detecção quantitativa 

simultânea de anticorpos contra os vírus da caxumba, rubéola e sarampo uma vez que o ensaio 

imunoenzimático (ELISA) que é normalmente utilizado para quantificar a quantidade de 

anticorpos consome muito tempo e material. 

Para confirmação da prova de princípio do método proposto foram utilizados anticorpos 

IgG específicos presentes em amostras biológicas, entretanto, os resultados obtidos tanto na 

padronização do vírus do sarampo e da caxumba foram considerados tecnicamente 

insatisfatórios. Os experimentos realizados apresentaram baixa repetitividade e sensibilidade, 

desta forma não foi possível estabelecer um procedimento adequado para otimização destas 

variáveis. 

A falta de sensibilidade pode ser explicada por alguns fatores; um deles seria a qualidade 

dos anticorpos contidos nas amostras, talvez baixa avidez, concentração e pureza.  

A utilização de anticorpos monoclonais comerciais foi prevista, e serão testadas em 

novos experimentos. No caso do vírus da caxumba, serão avaliados anticorpos IgG reativos às 

proteínas de fusão presentes na membrana do vírus (Vermeire et al. 2015). 

Para o vírus da rubéola poderia ser um anticorpo monoclonal direcionado para 

glicoproteína E1 conforme descrito por Nagieva e colaboradores; que tinham o objetivo de 

obter anticorpos monoclonais contra a glicoproteína E1 do vírus da rubéola, para avaliar as suas 

características imunoquímicas e a capacidade de utilizar estes anticorpos fluorescentes para a 

identificação rápida do vírus da rubéola com resultados positivos (Nagieva et al. 2011).  

Para o vírus do sarampo, por exemplo, poderiam ser utilizadas os seguintes anticorpos 

monoclonais direcionados para as seguintes proteínas: hemaglutinina (responsável pela ligação 

do vírus ao receptor celular) e proteína de fusão (responsável pela fusão célula-célula), que são 

altamente imunogênicas e participam da infecção da célula e tem ação conforme descrito pelos 

autores:  Malvoisin e Wild, 1990  que prepararam anticorpos monoclonais anti-F utilizando um 

vírus vacinal recombinante que expressasse a proteína F e a ação neutralizante foi confirmada 

por teste de neutralização de redução de placas;  Wild, Malvoisin e Buckland, 1991, 
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descreveram que vírus vacinais recombinantes com os genes das proteínas hemaglutinina e 

fusão expressos causam em linhagens celulares quando infectadas com este vírus, formação de 

sincício celular; que pôde ser evitado com anticorpos dirigidos contra o antígeno H ou F. Para 

caracterizar a fusão induzida por esse vírus recombinante em células HeLa, foi testada a 

capacidade dos anticorpos monoclonais anti-F e anti-H para inibir os sincícios. Anticorpos 

monoclonais anti-F preparados a partir de camundongos imunizados previamente neutralizaram 

a infecciosidade e inibiram a fusão. Os anticorpos monoclonais anti-H também inibiram a 

formação de sincícios confirmando o papel da glicoproteína H no processo de fusão. 

Apesar de não termos encontrado na literatura abordagens que se assemelhassem a 

proposta neste trabalho, existem outras aplicações as quais a técnica de microarranjo líquido 

está sendo utilizada, alguns exemplos estão descritos a seguir: 

Smits e colaboradores em 2012, desenvolveram um imunoensaio multiplex para a 

detecção quantitativa simultânea de anticorpos contra os vírus da caxumba, rubéola, sarampo e 

da varicela uma vez que o ensaio imunoenzimático (ELISA) que é normalmente utilizado para 

quantificar a quantidade de anticorpos consome muito tempo e material. Para isso, foi 

desenvolvido um ensaio de microarranjo líquido multiplex; foram revestidas microesferas com 

soros de referência padrão internacional (NISBC) contendo IgG anti caxumba, rubéola, 

sarampo e varicela. O ensaio multiplex demostrou-se mais sensível do que os ELISA para cada 

antígeno separado e apresentou uma especificidade elevada, e apenas 5 μL de soro foram 

necessários. Foram obtidas boas correlações com os ELISA para o sarampo, caxumba, rubéola 

e varicela-zoster. Em conclusão, o ensaio de MMRV multiplex  foi uma boa alternativa aos 

ELISAs convencionais. 

Segundo Binnicker e colaboradores em 2011, que descreveram um ensaio diferente da 

nossa proposta, também avaliaram a imunogenicidade de amostras de soro para caxumba, 

rubéola e sarampo utilizando a tecnologia de microarranjo líquido. Os ensaios realizados pelo 

BioPlex para a detecção IgG de caxumba, rubéola e sarampo demonstram uma conformidade 

com ensaios imunológicos tradicionais embora tenha demonstrado menor sensibilidade para o 

vírus do sarampo. Apesar desta limitação foi destacado que os ensaios realizados pelo BioPlex 

possuem vantagens como maior rendimento do que ensaios enzimáticos (530 amostras versus 

163 em um turno de 9 horas). 

Etiene, Kano e Balajee descreveram em 2009 um ensaio Luminex otimizado e validado 

para a identificação rápida de espécies de Aspergillus. Foram utilizados 131 isolados clínicos 

de Aspergillus fumigatus, A. flavus, A. niger, A. terreus, A. ustus e A. versicolor. Para este 

ensaio, as microesferas magnéticas foram revestidas com sondas específicas para as seis 
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espécies, que foram dirigidos para a região do espaçador interno do transcrito 1 (ITS-1) e foi 

testada num formato multiplex com resultados gerados dentro de 6 h. A identificação das 

espécies geradas pelo ensaio Aspergillus Luminex foram 100% concordantes com os resultados 

de sequência de análises comparativas das regiões ITS-1 e apresentou excelente especificidade. 

O ensaio Luminex para o Aspergillus foi um método rápido e relativamente simples que pode 

revelar-se uma ferramenta de diagnóstico útil para a identificação rápida de Aspergillus em 

ambientes laboratoriais clínicos. 

Duarte e colaboradores descreveram em 2010 o uso do microarranjo líquido para a 

genotipagem do vírus da Hepatite C. A genotipagem foi baseada na região mais conservada 

(59UTR) e em uma região variável NS5B. Foram utilizadas amostras de plasma de 78 pacientes 

infectados com o vírus. O método determinou os genótipos de 74 das 78 amostras que foram 

previamente genotipadas no Ensaio de Genótipo Versant HCV LiPA (74/78, 95%). Nenhuma 

discordância genotípica foi encontrada para qualquer amostra. HCV foi genotipado com 

sucesso com ambos os métodos, e isso é de primordial importância para o planejamento do 

tratamento. Os ensaios de microarranjo líquidos podem, portanto, ser adicionados à lista de 

métodos adequados para a genotipagem de HCV, pois proporcionam resultados comparáveis e 

pode ser prontamente adaptado para a detecção de outros vírus co-infectando frequentemente 

doentes com HCV. A tecnologia de microarranjo líquido é, portanto, uma plataforma confiável 

e promissora para a genotipagem do HCV. 

 

5.3 Considerações finais 

 

As duas metodologias que foram estudadas neste trabalho estão sendo amplamente 

utilizadas em laboratórios para diagnóstico, para identificação de polimorfismos, genotipagem 

(que pode ser feita por multiplex, aonde vários produtos gênicos serão amplificados). Em tal 

ensaio são utilizados oligonucleotídeos sintéticos marcados com fluoróforos com emissão em 

diferentes comprimentos de onda, permitindo a múltipla detecção dos polimorfismos. 

A qPCR também pode ser utilizada para outras aplicações. Detecção de translocações: 

Pode ser citada como exemplo, a detecção de algum dos possíveis produtos de rearranjos 

encontrados na leucemia linfoblástica aguda, avaliando o produto de fusão do gene AML-

MTG8; Farmacogenética, que analisa a expressão gênica em resposta a determinados 

tratamentos medicamentosos. O que permite uma melhor seleção do medicamento para um 

paciente. Também tem sido utilizada no campo da Microbiologia na detecção de 
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Mycobacterium tuberculosis, Legionella pneumophila, Listeria monocytogenes e Neisseira 

gonorrhoeae. As análises de mutações têm permitido a monitoração da resistência aos 

antibióticos de cepas de Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Helicobacter 

pylori, Enterecoccus faecalis e Enterococcus faecium. Além disso, a PCR em tempo real auxilia 

na identificação de genes bacterianos envolvidos na resistência à terapêutica com antibióticos 

em contraposição às técnicas de antibiograma em placa. Esta abordagem é essencial para a 

identificação de cepas de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA) ou 

Enterococcus spp. Resistentes a vancomicina (VRE). 

Com a utilização da qPCR é possível determinar não somente o genótipo do vírus, mas 

também a carga viral a partir de uma curva padrão. Esta metodologia pode ser aplicada em 

diversas áreas de Bio-Manguinhos como nas áreas de produção de vacinas e na área de controle 

de qualidade para a quantificação dos bulks mono dos vírus vacinais e das vacinas na sua forma 

formulada e liofilizada. Igualmente para avaliar a presença de DNA residual em produtos 

preparados a partir de células de procariotos ou eucariotos.  Além disso, é amplamente utilizado 

em laboratórios de pesquisa e desenvolvimento tecnológico para identificação de vírus como 

febre amarela, dengue, chikungunya e zika, por exemplo. 

A plataforma NAT HIV/HCV/HBV disponível em Bio-Manguinhos complementa os 

testes sorológicos oferecidos nos hemocentros do país, ampliando a segurança na transfusão de 

sangue. Este teste molecular utiliza uma plataforma automatizada permitindo analisar, ao 

mesmo tempo, até 552 bolsas de sangue, com alta rastreabilidade e sensibilidade para detecção 

do HIV (vírus da aids) e HCV (vírus da hepatite C). Desta forma, possibilita a detecção de 

agentes patogênicos transmissíveis por transfusão sanguínea em períodos menores do que testes 

convencionais hoje utilizados nos hemocentros. Em 2014, houve a incorporação de novo alvo 

ao Kit NAT, o HBV (vírus da hepatite B), que permitirá aumento da segurança transfusional. 

E ainda, em colaboração com Bio-Manguinhos, IOC e o Instituto de Biologia Molecular 

do Paraná, a Fundação Oswaldo Cruz obteve o registro do kit de diagnóstico ZDC, o primeiro 

no país aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária que permite realizar o 

diagnóstico simultâneo de zika, dengue e chikungunya. O kit detecta o RNA dos três vírus 

através da plataforma tecnológica de PCR em tempo real e o resultado é obtido no mesmo dia, 

sendo por esta razão considerado como teste rápido. 

No presente estudo, a padronização da técnica de qPCR foi satisfatória nos parâmetros 

analisados, sugerindo que esta metodologia é passível de adoção por Bio-Manguinhos tanto nos 

setores de desenvolvimento, produção e controle de qualidade. Entretanto, para esta 

metodologia ter uma aplicação direta no Departamento de Qualidade de Bio-Manguinhos, é 
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recomendável que seja feita a validação desta metodologia para o acompanhamento em todas 

as etapas de produção da vacina tríplice viral. 

Quanto a metodologia de microarranjo líquido, apesar dos resultados não satisfatórios o 

ensaio funciona, detectando o vírus.  Isto sugere que com os insumos adequados como o soro 

contendo IgG para cada vírus para a padronização da técnica, esta metodologia também será 

possível de adoção por Bio-Manguinhos. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 O ensaio de qPCR foi padronizado utilizando o procedimento em uma etapa de reação, 

que apresentou resultados que identificaram um melhor desempenho de reação, sendo 

esta abordagem adotada em todas etapas de padronização e posteriores ensaios; 

 

 Os parâmetros de especificidade e sensibilidade para os ensaios de qPCR apresentaram 

indicadores considerados satisfatórios para os três vírus avaliados, porém, outros 

ajustes no procedimento e novas análises precisarão ser realizadas para refinamento do 

teste; 

 

 Foram avaliadas diferentes diluições da curva padrão, a partir do GBlock, elaboradas 

para a quantificação dos três vírus nos ensaios de qPCR. Ficou estabelecido o uso de 

uma curva padrão preparada com sete concentrações por esta ter apresentado melhor 

eficiência de acordo critérios de aceitação estabelecidos pela Applied Biosystems;  

 

 O ensaio qPCR biplex que foi incialmente padronizado para quantificação do vírus da 

caxumba simultaneamente com o vírus do sarampo ou com o da rubéola mostraram 

resultados satisfatórios, com valores de Ct semelhantes aos obtidos nos ensaios qPCR 

monoplex. Os resultados apresentados nos ensaios biplex sugerem que o método é 

confiável para quantificação simultânea destes vírus;  

 

 As metodologias de qPCR monoplex e biplex demonstraram boa aplicação na 

quantificação dos vírus nas diferentes etapas de preparo da vacina trivalente; 

 

 Na avaliação dos diferentes formulados de vacinas foi observado uma diminuição dos 

títulos entre as amostras bulk mono, vacina formulada e liofilizada, nesta ordem, tanto 

nos ensaios qPCR monoplex quando no biplex;  
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  Não foi possível a padronização do ensaio qPCR tríplex, pois até a finalização deste 

estudo dispúnhamos apenas de sondas de rubéola e sarampo conjugadas ao fluoróforo 

FAM; 

 

  Os picos de crescimento na multiplicidade mais concentrada de infeção (MOI 0,01) 

ocorreram no tempo de 48-72 horas enquanto na multiplicidade de infeção menos 

concentrada (MOI 0,001) ocorreram entre 96-120 horas. Estes resultados sugerem que 

quanto menor o input de vírus, menor a taxa de replicação; 

 

  Ainda em relação ao ensaio de placas de lise, os resultados provenientes do vírus 

caxumba não se apresentaram tão semelhantes em sua curva de crescimento quanto os do 

vírus do sarampo O que pode ser explicado pela baixa adaptação do vírus vacinal à cultura 

de células Vero; 

 

  Na comparação dos resultados obtidos no ensaio de placa de lise e qPCR após 

realização da cinética de titulação do vírus foi observada uma correlação positiva para os 

três vírus analisados, entretanto o vírus do sarampo apresentou estatisticamente melhor 

correlação; 

 

 Os resultados das análises estatísticas mostraram que é factível estimar o título de vírus 

expresso em PFU/mL a partir do número de cópias do genoma;  

 

 Também foi observado que a quantificação de cópias do genoma apresentou números 

absolutos mais elevados dados que podem ser justificados pelo método qPCR não 

discriminar partículas viáveis ou defectivas; 

 

 A colaboração estabelecida com o Setor de Potência de Bio-Manguinhos, permitiu que 

diferentes preparos da vacina tríplice viral fossem avaliados no ensaio de qPCR. E a 

quantificação apresentou a mesma característica em relação as dos vírus de caxumba e 

sarampo: o número de cópias obtido foi superior ao título em CCID50, o que pode ser 

justificado, uma vez que o teste quantifica o número de cópias do genoma; 

 

 Em relação ao microarranjo líquido, após elaboração de um teste piloto com o vírus do 

sarampo identificamos que o método pode ser aplicado, entretanto, novas abordagens 
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utilizando anticorpos monoclonais específicos e com alta avidez são essenciais na 

padronização da metodologia para quantificação dos vírus da vacina trivalente; 
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7 Anexo  

Nas tabelas abaixo estão compilados os Resultados do ensaio em placas de lise e RT-

qPCR para as cinéticas de propagação em garrafas estacionárias do vírus da caxumba (quadros 

7.1, 7.2, 7.3 e 7.4) e sarampo (quadros 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8). 

Quadro 7.1: Resultado das duplicatas das replicatas técnicas do ensaio em placas de lise (representadas em Log10 

PFU/mL) e das triplicatas das replicatas técnicas do ensaio RT-qPCR (representados em Log10 cópias/mL) e da 

diferença entre os dois métodos para a cinética A MOI 0,01 do vírus da caxumba. 

 

Quadro 7.2: Resultado das duplicatas das replicatas técnicas do ensaio em placas de lise (representadas em Log10 

PFU/mL) e das triplicatas das replicatas técnicas do ensaio RT-qPCR (representados em Log10 cópias/mL) e da 

diferença entre os métodos para a cinética A, MOI 0,001 do vírus da caxumba. 

CAXUMBA – CINÉTICA A MOI 0,001 

Ponto de Coleta Replicata Título Cópias/mL Diferença 

(PFU/mL) (RNA/mL) (RNA/mL-PFU/mL) 

24h 2.1 0 4,0650 4,0650 

2.2 0 4,3633 4,3633 

48h 2.1 2,602 6,4884 3,8864 

2.2 3,1 6,1255 3,0255 

72h 2.1 4,217 6,4884 2,2714 

2.2 4,618 8,0724 3,4544 

96h 2.1 3,806 9,1286 5,3226 

2.2 3,672 9,0478 5,3758 

120h 2.1 2,929 9,1536 6,2246 

2.2 3,716 9,1348 5,4188 

144h 2.1 3,021 9,4002 6,3792 

2.2 2,812 9,3611 6,5491 

168h 2.1 3,361 9,0478 5,6868 

2.2 3,079 9,1423 6,0633 

 

CAXUMBA – CINÉTICA A MOI 0,01 

Ponto de Coleta Replicata Título Cópias/mL Diferença 

(PFU/mL) (RNA/mL) (RNA/mL-PFU/mL) 

24h 1.1 0 5,216 5,216 

1.2 0 4,903 4,903 

48h 1.1 3,079 6,631 3,552 

1.2 3,591 6,680 3,089 

72h 1.1 3,477 8,693 5,216 

1.2 4,301 8,933 4,632 

96h 1.1 3,454 9,146 5,692 

1.2 2,954 9,331 6,377 

120h 1.1 3,703 9,343 5,640 

1.2 3,591 9,393 5,802 

144h 1.1 2,301 9,272 6,971 

1.2 2,477 9,321 6,844 

168h 1.1 3,041 9,093 6,052 

1.2 2,176 9,400 7,224 
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Quadro 7.3: Resultado das duplicatas das replicatas técnicas do ensaio em placas de lise (representadas em Log10 

PFU/mL) e das triplicatas das replicatas técnicas do ensaio RT-qPCR (representados em Log10 cópias/mL) e da 

diferença entre os dois métodos para a cinética B, MOI 0,01 do vírus da caxumba. 

CAXUMBA - CINÉTICA B MOI 0,01 

Ponto de Coleta Replicata Título Cópias/mL Diferença 

(PFU/mL) (RNA/mL) (RNA/mL-PFU/mL) 

24h 3.1 0,000 4,734 4,734 

3.2 0,000 4,586 4,586 

48h 3.1 2,398 6,814 4,416 

3.2 3,097 6,070 2,973 

72h 3.1 3,602 8,211 4,609 

3.2 3,544 8,231 4,687 

96h 3.1 3,643 9,332 5,689 

3.2 3,512 9,266 5,754 

120h 3.1 4,114 9,035 4,921 

3.2 3,544 9,018 5,474 

144h 3.1 3,342 9,219 5,877 

3.2 3,000 9,342 6,342 

168h 3.1 4,531 9,079 4,548 

3.2 2,699 9,219 6,520 

 

Quadro 7.4: Resultado das duplicatas das replicatas técnicas do ensaio em placas de lise (representadas em Log10 

PFU/mL) e das triplicatas das replicatas técnicas do ensaio RT-qPCR (representados em Log10 cópias/mL) e da 

diferença entre os dois métodos para a cinética B, MOI 0,001 do vírus da caxumba. 

  CAXUMBA - CINÉTICA B MOI 0,001  

Ponto de Coleta Replicata Título Cópias/mL Diferença 

(PFU/mL) (RNA/mL) (RNA/mL-PFU/mL) 

24h 4.1 0 6,4489 6,4489 

4.2 0 5,6996 5,6996 

48h 4.1 2 6,3945 4,3945 

4.2 1,698 6,0873 4,3893 

72h 4.1 3,602 8,5378 4,9358 

4.2 4,243 8,5164 4,2734 

96h 4.1 4,161 10,0903 5,9293 

4.2 4,352 9,9426 5,5906 

120h 4.1 4,556 10,1684 5,6124 

4.2 4,462 10,1712 5,7092 

144h 4.1 4,06 10,3512 6,2912 

4.2 3,903 10,1418 6,2388 

168h 4.1 4,13 10,3786 6,2486 

4.2 4,243 10,1968 5,9538 
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Quadro 7.5: Resultado das duplicatas das replicatas técnicas do ensaio em placas de lise (representadas em Log10 

PFU/mL) e das triplicatas das replicatas técnicas do ensaio RT-qPCR (representados em Log10 cópias/mL) e da 

diferença entre os dois métodos para a cinética A, MOI 0,01 do vírus do sarampo. 

 

SARAMPO – CINÉTICA A MOI 0,01 
 

Ponto de Coleta Replicata Título Cópias/mL Diferença 

(PFU/mL) (RNA/mL) (RNA/mL-PFU/mL) 

24h 1.1 0,0000 6,4230 6,4230 

1.2 0,0000 6,5016 6,5016 

48h 1.1 3,9542 7,7772 3,8229 

1.2 3,9542 7,7093 3,7551 

72h 1.1 5,7520 8,8210 3,0690 

1.2 5,8357 8,7530 2,9173 

96h 1.1 6,0969 9,5934 3,4965 

1.2 6,0969 9,6635 3,5666 

120h 1.1 6,1461 9,9125 3,7664 

1.2 6,2041 9,7667 3,5626 

144h 1.1 6,3222 10,3813 4,0590 

1.2 6,4393 10,3813 3,9419 

168h 1.1 6,4771 10,3813 3,9041 

1.2 6,3010 10,4730 4,1719 

 

Quadro 7.6: Resultado das duplicatas das replicatas técnicas do ensaio em placas de lise (representadas em Log10 

PFU/mL) e das triplicatas das replicatas técnicas do ensaio RT-qPCR (representados em Log10 cópias/mL) e da 

diferença entre os dois métodos para a cinética A MOI 0,001 do vírus do sarampo. 

  SARAMPO – CINÉTICA A MOI 0,001 

Ponto de Coleta  

Replicata 

Título Cópias/mL Diferença 

(PFU/mL) (RNA/mL) (RNA/mL-PFU/mL) 

24h 2.1 0,0000 5,6816 5,6816 

2.2 0,0000 5,7169 5,7169 

48h 2.1 3,1761 6,5835 3,4074 

2.2 3,1761 6,9475 3,7714 

72h 2.1 3,8129 7,9172 4,1043 

2.2 4,0212 7,9745 3,9533 

96h 2.1 5,3979 8,6375 3,2396 

2.2 5,3010 8,5672 3,2661 

120h 2.1 6,2041 9,4703 3,2662 

2.2 6,1614 9,5117 3,3504 

144h 2.1 6,4624 9,9702 3,5078 

2.2 6,4314 9,9157 3,4844 

168h 2.1 6,6435 10,0257 3,3822 

2.2 6,2304 9,5268 3,2964 
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Quadro 7.7: Resultado das duplicatas das replicatas técnicas do ensaio em placas de lise (representadas em Log10 

PFU/mL) e das triplicatas das replicatas técnicas do ensaio RT-qPCR (representados em Log10 cópias/mL) e da 

diferença entre os dois métodos para a cinética B, MOI 0,01 do vírus do sarampo. 

 

  SARAMPO – CINÉTICA B MOI 0,01 

Ponto de Coleta Replicata Título Cópias/mL Diferença 

(PFU/mL) (RNA/mL) (RNA/mL-PFU/mL) 

24h 3.1 0 5,7489 5,7489 

3.2 0 5,8832 5,8832 

48h 3.1 3,607 7,0528 3,4458 

3.2 3,484 7,0670 3,5830 

72h 3.1 4,161 8,2091 4,0481 

3.2 4,332 8,0960 3,7640 

96h 3.1 5,352 9,2243 3,8723 

3.2 5,511 9,0911 3,5801 

120h 3.1 5,845 9,5634 3,7184 

3.2 6,021 9,6211 3,6001 

144h 3.1 5,511 9,8061 4,2951 

3.2 5,612 9,6918 4,0798 

168h 3.1 5,447 10,0056 4,5586 

3.2 5,929 10,0863 4,1573 

 

Quadro 7.8: Resultado das duplicatas das replicatas técnicas do ensaio em placas de lise (representadas em Log10 

PFU/mL) e das triplicatas das replicatas técnicas do ensaio RT-qPCR (representados em Log10 cópias/mL) e da 

diferença entres os dois métodos para a cinética B, MOI 0,001 do vírus do sarampo. 

SARAMPO – CINÉTICA B MOI 0,001   

Ponto de Coleta Replicata Título Cópias/mL Diferença 

(PFU/mL) (RNA/mL) (RNA/mL-PFU/mL) 

24h 4.1 0 6,0165 6,0165 

4.2 0 6,0560 6,0560 

48h 4.1 2,477 6,5214 4,0444 

4.2 2,653 6,2207 3,5677 

72h 4.1 3,505 8,8019 5,2969 

4.2 3,371 7,5284 4,1574 

96h 4.1 4,55 8,4571 3,9071 

4.2 4,518 8,4881 3,9701 

120h 4.1 5,537 9,4018 3,8648 

4.2 5,454 9,4481 3,9941 

144h 4.1 5,703 10,0228 4,3198 

4.2 5,72 9,8967 4,1767 

168h 4.1 5,951 10,3806 4,4296 

4.2 5,905 10,4609 4,5559 
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Produto acabado a granel 

Quadro 7.9: Resultados provenientes da quantificação das amostras do produto acabado a granel do Setor de 

potência pela reação de qPCR. Os resultados são expressos em Log10 cópias/mL. 

 

Produto acabado a granel 

Amostra Diluição Cópias 

Placa 1     

1 10-3,8 4,59 

2 10-3,2 2,3 

3 10-2,6 5,0 

4 10-2,0 5,38 

5 10-2,0 5,50 

6 10-2,6 5,71 

7 10-3,2 2,27 

8 10-3,8 2,57 

Controle  - 2,34 

Placa 2     

9 10-3,8 2,6 

10 10-3,2 3,77 

11 10-2,6 4,97 

12 10-2,0 5,54 

13 10-2,0 5,29 

14 10-2,6 5,38 

15 10-3,2 3,18 

16 10-3,8 2,77 

Controle  - 3,18 

Placa 4     

25 10-3,8 2,81 

26 10-3,2 4,38 

27 10-2,6 4,63 

28 10-2,0 5,17 

29 10-2,0 5,40 

30 10-2,6 5,84 

21 10-3,2 2,90 

32 10-3,8 2,83 

Controle  - 2,58 

Placa 5     

33 10-3,8 2,40 

34 10-3,2 3,77 

35 10-2,6 5,11 

36 10-2,0 5,07 

37 10-2,0 5,29 

38 10-2,6 5,64 

39 10-3,2 3,07 

40 10-3,8 3,03 

Controle  - 3,01 
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Produto final  

Quadro 7.10: Resultados provenientes da quantificação das amostras do produto final, no ensaio de 

termoestabilidade de 2°C a 8°C do Setor de potência pela reação de qPCR. Os resultados são expressos em Log10 

cópias/mL. 

Termoestabilidade 2°a 8°C 

Amostra Diluição Cópias 

Placa 3     

17 10-3,8 4,39 

18 10-3,2 4,64 

19 10-2,6 5,09 

20 10-2,0 5,52 

21 10-2,0 5,42 

22 10-2,6 5,26 

23 10-3,2 4,56 

24 10-3,8 2,65 

Controle  - 3,14 

Placa 8     

57 10-3,8 1,72 

58 10-3,2 5,27 

59 10-2,6 5,68 

60 10-2,0 6,26 

61 10-2,0 6,32 

62 10-2,6 5,63 

63 10-3,2 5,65 

64 10-3,8 3,79 

Controle  - 2,20 

Placa 9     

65 10-3,8 4,67 

66 10-3,2 4,59 

67 10-2,6 6,33 

68 10-2,0 5,88 

69 10-2,0 5,60 

70 10-2,6 5,64 

71 10-3,2 4,07 

72 10-3,8 5,28 

Controle  - 2,79 

Placa 11     

81 10-3,8 5,10 

82 10-3,2 4,54 

83 10-2,6 6,36 

84 10-2,0 6,70 

85 10-2,0 6,69 

86 10-2,6 6,94 

87 10-3,2 6,18 

88 10-3,8 5,09 

Controle  -  - 
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Quadro 7.11: Resultados provenientes da quantificação das amostras do produto final, no ensaio de 

termoestabilidade de37°C do Setor de potência pela reação de qPCR. Os resultados são expressos em Log10 

cópias/mL. 

Termoestabilidade 37°C 

Amostra Diluição Cópias 

Placa 6     

41 10-3,8 4,37 

42 10-3,2 4,49 

43 10-2,6 5,04 

44 10-2,0 5,44 

45 10-2,0 5,23 

46 10-2,6 5,14 

47 10-3,2 5,06 

48 10-3,8 4,70 

Controle  - 2,86 

Placa 7     

49 10-3,8 4,68 

50 10-3,2 4,28 

51 10-2,6 6,82 

52 10-2,0 6,51 

53 10-2,0 6,43 

54 10-2,6 5,60 

55 10-3,2 4,02 

56 10-3,8 4,39 

Controle  - 1,50 

Placa 10     

73 10-3,8 4,71 

74 10-3,2 6,74 

75 10-2,6 7,57 

76 10-2,0 7,27 

77 10-2,0 7,20 

78 10-2,6 7,21 

79 10-3,2 5,95 

80 10-3,8 6,27 

Controle  - 4,99 

Placa 12     

89 10-3,8 7,23 

90 10-3,2 7,37 

91 10-2,6 7,06 

92 10-2,0 6,99 

93 10-2,0 7,49 

94 10-2,6 7,54 

95 10-3,2 6,96 

96 10-3,8 5,01 

Controle  - 5,36 

 

 

 

 



156 
 
 

Referência 

Quadro 7.12: Resultados provenientes da quantificação das amostras de referência, do Setor de potência pela 

reação de qPCR. Os resultados são expressos em Log10 cópias/mL. 

 

Referência 

Amostra Diluição Cópias 

Placa 13     

97 10-3,8 5,26 

98 10-3,2 5,56 

99 10-2,6 5,81 

100 10-2,0 6,50 

101 10-2,0 6,29 

102 10-2,6 3,70 

103 10-3,2 2,99 

104 10-3,8 3,40 

Controle  - 3,54 

 

Identidade 

Quadro 7.13: Resultados provenientes da quantificação das amostras do ensaio de identidade, do Setor de potência 

pela reação de qPCR. Os resultados são expressos em Log10 cópias/mL. 

 

Identidade 

Amostra Especificação Cópias 

Placa 13     

105 Controle de Vírus 6,01 

106 Neutralizado  - 

107 Controle de Células 2,44 

 

 

Alinhamentos das sequências de nucleotídeos 

 

As sequências dos oligonucleotídeos e sonda utilizadas neste trabalho foram retiradas 

de Ammour e colaboradores 2013. Nesta literatura foi descrita para a o vírus do sarampo a cepa 

L-16, para caxumba a cepa L-3 e para rubéola a cepa Wistar RA 27/3. Então, para verificar a 

homologia das cepas da literatura frente as vacinais, foi realizado o alinhamento no programa 

ClustalW2 (disponível em: http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/). 

 

Caxumba: foi realizado o alinhamento com a cepa Jeryl Lynn, uma vez que a RIT 4385 

(vacinal) é sua derivada. 
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caxumba         ----------------------------------------------CTGTTCTGCTAGAT 

FN431985.1      GCTGCTGAAATACTAAGTGCCGGTCTAATGGAGGGTCAGATAGTTTCTGTTCTGCTAGAT 

                                                              ************** 

 

caxumba         GAGATGCAGATGATAGTTAAGGTAAATATTCCAACCATTGTCACACAATCAAATGCATTG 

FN431985.1      GAGATGCAGATGATAGTTAAGATAAACATTCCAACCATTGTCACACAATCAAATGCATTG 

                ********************* **** ********************************* 

 

caxumba         GTGATTGACTTCTACTCAATTTCGAGCTTTATTAATAATCAGGAATCCATAATTCAATTG 

FN431985.1      GTGATTGACTTCTACTCAATTTCAAGTTTCATTAATAATCAAGAATCCATAATTCAATTG 

                *********************** ** ** *********** ****************** 

 

caxumba         ------------------------------------------------------------ 

FN431985.1      CCAGACAGGATCTTGGAGATCGGGAATGAACAATGGCGCTATCCAGCTAAGAATTGTAAG 

                                                                             

 

caxumba         ----------ACCACATATTCTGCCAATACAATGAGGCAGAGAGGCT------------- 

FN431985.1      TCGACAAGACATCACATATTCTGCCAATACAATGAGGCAGAGAGGCTGAGCCTAGAAACA 

                          * ***********************************              

 

Legenda: Caxumba: sequência GBlock e par de oligonucleotídeos e sonda. 

                FN431985.1: Genoma da cepa Jeryl Lynn. 

 

Sarampo: foi realizado o alinhamento com a cepa Schwartz (vacinal). 

 

Gblock          -------------------TGGTTGGATGTGGTGAGGAACAGGATTGCCGAGGACCTCTC 

Schwartz        ATTTAGATTGGAGAGAAAATGGTTGGATGTGGTGAGGAACAGGATTGCCGAGGACCTCTC 

                                   ***************************************** 

 

Gblock          CTTACGCCGATTCATGGTCGCTCTAATCCTGGATATCAAGAGAACACCCGGAAACAAACC 

Schwartz        CTTACGCCGATTCATGGTCGCTCTAATCCTGGATATCAAGAGAACACCCGGAAACAAACC 

                ************************************************************ 

 

Gblock          CAGGATTGCTGAAATGATATGTGACA---------------------------------- 

Schwartz        CAGGATTGCTGAAATGATATGTGACATTGATACATATATCGTAGAGGCAGGATTAGCCAG 

                **************************                                   

 

Legenda: Gblock: sequência GBlock e par de oligonucleotídeos e sonda. 

                Schwartz: Genoma da cepa Schwartz. 

 

Para o vírus da rubéola não foi feito o alinhamento pois a cepa do par oligonucleotídeos e sonda 

descrita na literatura se tratarem da mesma cepa. 

       

 

 

 

 

 


