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OBJETIVO GERALOBJETIVO GERAL

D l i t d ti d í d h tit CDesenvolvimento da genotipagem do vírus da hepatite C 
por PCR em tempo real pela análise da região NS5B





MÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOS

I- Seqüenciamento das amostras para o desenho de 
“primers” e sondas ´para a genotipagem do VHC
por PCR em tempo real

II- Desenvolvimento e padronização da técnica de
PCR em tempo real para a genotipagem do VHC

III- Testes de validação da PCR em tempo real “one-
step” modificado



ÁANÁLISE DA
REGIÃO NS5B

SEQÜÊNCIAS CONSENSO

DESENHO DOS PRIMERS
PRODUTO DE 688pb

EXTRAÇÃO DO RNA
KIT NUCLISENS MINIMAG

PURIFICAÇÃO DO PRODUTO DE PCR
QUANTIFICAÇÃO DO DNA 

RT
PCR QUANTIFICAÇÃO DO DNA 

PURIFICADO DILUÍDO 20NG
SEQÜENCIAMENTO ABI 3130

PCR
DETECÇÃO

ANÁLISES DAS 
SEQÜÊNCIAS

BIOEDITBIOEDIT
CODONCODE
SEQSCAPE



Região NS5B para as sondas 1a, 1b, 3a e 2a, 2b, 2cRegião NS5B para as sondas 1a, 1b, 3a e 2a, 2b, 2c



Reação “oneReação “one step” modificadostep” modificadoReação oneReação one--step  modificadostep  modificado





Total
319 amostras

9 amostras 310 amostras
RNA VHC

Não detectável
RNA VHC
detectável

194 amostras
Genótipo 1

36 amostras
Genótipo 2

80 amostras
Genótipo 3

190 amostras
detectadas

31 amostras
detectadas

80 amostras
detectadasdetectadas detectadas detectadas



Comparação dos métodos de sequenciamento e PCR em tempo realComparação dos métodos de sequenciamento e PCR em tempo real
para a genotipagem do VHC para a genotipagem do VHC 

κ=0 6222; p=0 002

Comparação dos métodos de LiPa e PCR emComparação dos métodos de LiPa e PCR em

κ=0,6222; p=0,002

Comparação dos métodos de LiPa e PCR emComparação dos métodos de LiPa e PCR em
tempo real para a genotipagem do VHC tempo real para a genotipagem do VHC 

κ=0,6933; p<0,0001

Análises FilogenéticasAnálises FilogenéticasAnálises FilogenéticasAnálises Filogenéticas



Algoritmo sugerido para laboratório de saúde públicaAlgoritmo sugerido para laboratório de saúde públicaAlgoritmo sugerido para laboratório de saúde pública Algoritmo sugerido para laboratório de saúde pública 
para a realização da genotipagem do VHC por PCR em para a realização da genotipagem do VHC por PCR em 

tempo realtempo real

R$ 42 28R$ 42,28

R$ 59,56

R$ 58 34R$ 58,34





O método de genotipagem por PCR em tempo realO método de genotipagem por PCR em tempo realO método de genotipagem por PCR em tempo real     O método de genotipagem por PCR em tempo real     
focado na região NS5B, desenvolvido no presente focado na região NS5B, desenvolvido no presente 
trabalho trabalho possibilitoupossibilitou::

Realizar as reações em um sistema Realizar as reações em um sistema “one“one--step” step” 
modificadomodificado com reação emcom reação em “triplex“triplex” para as” para asmodificadomodificado com reação em com reação em triplextriplex   para as   para as 
identificações dos genótipos(1a, 1b, 3a) e (2a, 2b, identificações dos genótipos(1a, 1b, 3a) e (2a, 2b, 
2c)2c)2c)2c)

D t i ti 97% (301/310) dD t i ti 97% (301/310) dDeterminar a genotipagem em 97% (301/310) das Determinar a genotipagem em 97% (301/310) das 
amostras quando comparadas com o método LiPA. amostras quando comparadas com o método LiPA. 



Definir todos os subtipos que apresentaram resultadosDefinir todos os subtipos que apresentaram resultadosDefinir todos os subtipos que apresentaram resultados Definir todos os subtipos que apresentaram resultados 
incompletos, indefinidos ou discordantes pelo método incompletos, indefinidos ou discordantes pelo método 
LiPA.LiPA.

Uma acurácia de 100% quando comparamos cento e Uma acurácia de 100% quando comparamos cento e 
cinqüenta duas amostras entre o seqüenciamento parcial cinqüenta duas amostras entre o seqüenciamento parcial 
da região NS5B e o método de genotipagem por PCR emda região NS5B e o método de genotipagem por PCR emda região NS5B e o método de genotipagem por PCR em da região NS5B e o método de genotipagem por PCR em 
tempo real.tempo real.

O método desenvolvido teve um valor agregado em O método desenvolvido teve um valor agregado em 
custo e no tempo de execuçãocusto e no tempo de execuçãocusto  e no tempo de execução custo  e no tempo de execução 


