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Os Herpesvírus humanos frequentemente causam
complicações sérias após transplante de órgãos
sólidos e transplantes de células. Dentre os membros
dessa família de vírus, o Citomegalovírus (CMV) é
o principal causador de complicações póstransplante, com incidência de até 70%, em especial
nos primeiros meses pós-transplante.
Os mecanismos responsáveis por uma infecção pós
CMV são:
• Transmissão pelo enxerto do doador ou por
transfusão de sangue CMV positivo a um
receptor CMV negativo.
• Reativação de uma infecção por CMV latente em
paciente sob imunossupressão.
• Transmissão de uma cepa diferente de CMV a
um receptor positivo.
O quadro clínico e a prevalência da infecção por
CMV variam de acordo com o estado de
imunossupressão e o tipo de transplante. Devido
aos avanços no diagnóstico e aos esquemas de
profilaxia e terapia preemptiva, a incidência de
infecção por CMV diminuiu. Entretanto tem sido
descrito um aumento relativo na incidência de
infecção por CMV, na fase mais tardia póstransplante (Garret, W.N. & Boeckh, M., 2000).
Diferentes metodologias podem ser empregadas no
diagnóstico laboratorial da infecção por CMV. Essas
metodologias podem ser classificadas em técnicas
que pesquisam anticorpos (sorologia: IgG/IgM
específicas para CMV), técnicas que detectam
proteínas virais, presentes na célula infectada como

resultado da replicação viral (técnica de antigenemia,
imunohistoquímica) e técnicas que empregam a
biologia molecular na pesquisa do genoma ou do
RNA mensageiro viral (PCR, Hibridização, captura
híbrida, dentre outras).
A sorologia tem valor limitado no diagnóstico da
citomegalovirose quando se trata do paciente
transplantado. A presença de IgM específica não
permite a distinção entre infecção e doença invasiva,
por outro lado a falta de IgM específica, em presença
de infecção por CMV, tem sido descrita e associada
a imunossupressão severa (Britt, W.J. & Alford, C.A,
1996).
Conforme demostram diferentes estudos, a excreção
de CMV, no período pós-transplante, é muito
freqüente e embora o vírus possa ser detectado nos
fluidos corporais (urina e saliva), isto não significa
que estamos diante de doença ativa. Entretanto a
detecção do vírus em tecido de biópsia e no lavado
bronco alveolar (BAL) tem alta correlação com a
presença de infecção ativa (Britt, W.J. & Alford, C.A,
1996).
Numerosos estudos documentam o elevado valor
preditivo da antigenemia e do isolamento viral, a
partir de amostra de sangue (correspondente a
viremia), quanto ao aparecimento de infecção ativa
por CMV no período pós-transplante (Landry, M.L
et al, 1993; Myers, JD et al, 1990; - van der Bij W.et
al, 1988). Desta forma a técnica de antigenemia para
CMV, por ser metodologicamente mais simples que
a técnica de isolamento viral, vem substituindo,
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cada vez mais, esta última (Erice et al, 1992; Landry,
M.L et al, 1993).
A técnica de PCR qualitativo, para detecção do
genoma do CMV, tem seu emprego limitado, pois
apresenta baixo valor preditivo. Grande parte dos
transplantados soropositivos apresentam PCR
positivo, mesmo na ausência de doença invasiva.
Entretanto, quando se trata do PCR quantitativo,
diversos estudos têm relacionado seu alto valor
preditivo em relação ao aparecimento de doença
invasiva.
Outros métodos de biologia molecular também vêm
sendo estudados. A técnica de NASBA (amplificação
do RNAm do gene UL65) vem sendo descrita como
mais sensível (Block et al, 1998) ou de igual
sensibilidade (Goossen et al, 1999) em relação às
técnicas de antigenemia e de isolamento viral. Em
estudo realizado em nosso laboratório, as técnicas
de NASBA e de antigenemia apresentaram igual
sensibilidade, entretanto a técnica de antigenemia
foi capaz de detectar a presença de replicação viral
mais precocemente, em um dos pacientes
acompanhados (Sleman, OC, 2000).
A captura híbrida também apresenta resultados
variáveis, havendo relato de maior sensibilidade
(Veal et al, 1996) ou de menor sensibilidade
(Mazzulli et al, 1996 e 1999), em relação à técnica de
antigenemia. Outros métodos, como “BranchedDNA signal amplification assay” (Chernoff, 1997;
Boeckh &Boivin, 1998) e o Real Time PCR (Gault et
al, 2001; Kearns et al, 2002), vêm sendo descritos e
comparados às técnicas de antigenemia e
isolamento viral, porém nenhum deles conseguiu,
até o momento, substituir, definitivamente, o
método de antigenemia. Em nosso meio, a técnica
de antigenemia, apesar de mais trabalhosa e de
exigir pessoal especializado, é mais barata e tem
apresentado relevante valor preditivo.
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