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RESUMO

CASTRO, G. Análise histológica comparativa de biópsias hepáticas de
pacientes com hepatite C crônica, co-infectados pelo HIV-1, realizadas antes
e após o tratamento da hepatite C. 2006 145 f. Tese (Doutorado) – Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2006.
Sabe-se que o vírus da imunodeficiência humana (HIV) pode modificar a história
natural da infecção pelo HCV, acelerando a progressão da fibrose hepática e
conseqüente evolução para cirrose. O tratamento com interferon-alfa pode levar à
melhora da histologia hepática, reduzindo a inflamação e fibrose, principalmente
nos pacientes que apresentam resposta virológica sustentada. O impacto do
tratamento sobre a evolução histológica em pacientes não-respondedores ao
tratamento da hepatite C apresenta resultados controversos. Objetivos: Avaliar,
nos pacientes com hepatite C crônica, co-infectados pelo HIV, o impacto do
tratamento da hepatite C, sobre as modificações de parâmetros indicativos de
fibrose e atividade inflamatória, em biópsias de fígado realizadas antes e após o
tratamento da hepatite C. Métodos: Foram estudados 26 pacientes co-infectados
pelo HCV e HIV-1, submetidos à biópsia hepática antes e, em média, 25,2 meses
após o término do tratamento da hepatite C. Fragmentos da biópsia hepática
foram comparados, antes e após o tratamento, em relação aos seguintes
parâmetros: Índice de Atividade Histológica (HAI) e o grau de Fibrose (Knodell);
intensidade do depósito de colágeno (coloração pelo picrosirius) e o grau de
ativação das células estreladas (marcação com alfa-actina de músculo liso). Os
índices destas variáveis histológicas, pós e pré-tratamento, foram relacionadas
com o resultado do teste qualitativo RNA HCV (RT-PCR-AMPLICOR ) na 24a
semana de tratamento, com a duração do tratamento da hepatite C e com o
intervalo de tempo entre a interrupção do tratamento e a biópsia-controle. Foi
avaliada a relação de possíveis fatores prognósticos de resposta virológica com a
resposta histológica e foram realizadas correlações dos parâmetros histológicos
entre si. Resultados: Os parâmetros histológicos avaliados de forma global foram
semelhantes nas biópsias pré e pós-tratamento. As razões pós/pré-tratamento,

em todos os parâmetros avaliados nas biópsias hepáticas, diminuíram de forma
significativa nos pacientes que apresentaram pesquisa negativa para o RNA HCV
na 24ª semana de tratamento. Os parâmetros histológicos foram semelhantes nos
grupos com duração de tratamentos diferentes (≤ 24 semanas e > 24 semanas),
exceto as CEH células α-positivas, que teve melhora no grupo com tratamento
mais prolongado. O intervalo de tempo entre o final do tratamento e a biópsiacontrole não influenciou a melhora histológica. Na análise de regressão logística,
houve associação da melhora dos parâmetros histológicos com o resultado
negativo do RNA HCV na 24ª semana de tratamento. Houve correlação
significativa entre todos os parâmetros histológicos avaliados. Conclusões: Os
pacientes avaliados em conjunto tiveram seus parâmetros histológicos nas
biópsias pré e pós-tratamento com valores semelhantes, porém quando se definiu
melhora histológica, como a manutenção, ou melhora dos parâmetros histológicos
avaliados individualmente, verificou-se que uma substancial parcela da população
estudada apresentou melhora histológica. O efeito benéfico do tratamento parece
se relacionar com o controle da viremia do HCV durante o tratamento e se verifica
também em pacientes que não sustentaram a resposta virológica após a
suspensão dos medicamentos. Os achados fazem supor que a redução da
viremia do HCV teria como conseqüência a diminuição da inflamação e fibrose
hepáticas, inclusive com diminuição do estado de ativação das células estreladas
hepáticas, mesmo nos casos em que não houve resposta virológica sustentada.
Os resultados do presente estudo são sugestivos de que o tratamento da hepatite
C pode modificar a história natural da evolução da hepatite crônica nos pacientes
co-infectados pelo HIV.

Palavras-chave: Hepatite crônica C. Vírus da imunodeficiência humana.
Tratamento da hepatite C. Histologia hepática.

ABSTRACT
CASTRO, G. Comparative histological analysis of liver biopsies from
patients with chronic hepatitis C and co-infected with HIV-1, performed
before and after the treatment of hepatitis C. 2006 145 f. Tese (Doutorado) –
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão
Preto, 2006.
Human immunodeficiency virus (HIV) is known to be able to modify the natural
history of HCV infection, accelerating the progression of hepatic fibrosis and the
consequent evolution to cirrhosis. Treatment with interferon-alpha can lead to
improved hepatic histology, reducing inflammation and fibrosis, especially in
patients who present a sustained virologic response. The impact of treatment on
histological evolution in patients who do not respond to treatment of hepatitis C is
a controversial matter. Objectives: To evaluate in patients with chronic hepatitis C
co-infected with HIV the impact of treatment of hepatitis C on the modifications of
the parameters indicative of fibrosis and of inflammatory activity in liver biopsies
obtained before and after treatment of hepatitis C. Methods: Twenty-six patients
co-infected with HCV and HIV-1 were submitted to a liver biopsy before and, on
average, 25.2 months after the end of treatment of hepatitis C. Fragments of the
liver biopsy were compared before and after treatment regarding the following
parameters: histological activity index (HAI) and grade of fibrosis (Knodell);
intensity of collagen deposition (picrosirius staining), and grade of stellate cell
activation (labeling with smooth muscle alpha-actin). The post- and pretreatment
ratios of these histological variables were related to the result of the quantitative
HCV-RNA test (RT-PCR-AMPLICOR ) during the 24th week of treatment, to the
duration of treatment of hepatitis C and to the time interval between the
discontinuation of treatment and the control biopsy. The relationship between
possible factors of the virologic response and the histological response was
evaluated and correlations between the various histological parameters were
calculated. Results: The histological parameters evaluated in a global manner
were similar in the pre- and post-treatment biopsies. The post-pretreatment ratios

for all parameters evaluated in the liver biopsies were significantly reduced in
patients who were negative for HCV RNA during the 24th week of treatment. The
histological parameters were similar in the groups with different durations of
treatment (≤ 24 weeks and > 24 weeks), except for α-positive stellate hepatic cells,
which were improved in the group with a more prolonged treatment. The time
interval between the end of treatment and the control biopsy did not affect the
histological improvement. In logistic regression analysis, the improvement of the
histological parameters was found to be associated with a negative result of HCV
RNA during the 24th week of treatment. There was a significant correlation
between all histological parameters evaluated. Conclusions: When evaluated as
a whole, the patients showed similar values for their histological parameters in the
pre- and post-treatment biopsies. However, when histological improvement was
defined as the maintenance or improvement of the histological parameters
evaluated individually, a substantial part of the study population was found to
present histological improvement. The beneficial effect of treatment seemed to be
related to the control of HCV viremia during treatment and was also observed in
patients who did not sustain the virologic response after the discontinuation of the
medications. These findings lead us to assume that the reduction of HCV viremia
causes a reduction of hepatic inflammation and fibrosis, as well as a reduction of
the state of activation of stellate hepatic cells even in cases in which there is no
sustained virologic response. The results of the present study suggest that
treatment of hepatitis C can modify the natural history of the course of chronic
hepatitis in patients co-infected with HIV.

Key words: Chronic hepatitis C. Human immunodeficiency virus. Treatment of
hepatitis C. Liver Histology
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Considerações gerais sobre a relevância da co-infecção HCV e HIV
O vírus da hepatite C (HCV) é reconhecidamente a causa mais
importante de doença hepática crônica e morte relacionada com o fígado,
tornando-se um sério problema de saúde pública, devido a sua alta morbidade e
mortalidade. Considerando a infecção pelo HCV em pacientes infectados pelo
vírus da imunodeficiência humana (HIV), o problema torna-se ainda maior devido
à elevada prevalência da co-infecção HCV e HIV e devido ao fato desses vírus
agirem sinergicamente acelerando a progressão da doença hepática pelo HCV
(BENHAMOU et al., 1999; GONZALEZ; TALAL, 2003; POYNARD et al., 2003).
Suspeitou-se da existência do HCV desde meados dos anos 70,
como etiologia das chamadas hepatites não-A não-B, porém só em 1989, com o
avanço de técnicas de biologia molecular, puderam realizar a clonagem de
fragmentos do genoma do HCV, o que posteriormente levou ao desenvolvimento
de testes diagnósticos através da pesquisa de anticorpos anti-HCV (ALTER,
1989; KUBO et al., 1989; SHERLOCK, 1996).
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 3% da
população mundial encontra-se infectada com o vírus da hepatite C, o que
equivale à cerca de 170 milhões de pessoas no mundo, estando 32 milhões no
continente africano, 21 milhões nos países do leste do Mediterrâneo e 32 milhões
em países do sudoeste da Ásia, sendo que as Américas contribuem com 13
milhões (GLOBAL SURVEILLANCE AND CONTROL OF HEPATITIS C, 1999;
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WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1999). Apesar do declínio no número de
casos de hepatite C aguda, devido principalmente ao controle da transmissão
através de sangue e derivados contaminados com o vírus, existe ainda um
reservatório grande de pessoas infectadas, que servem como fonte para novas
infecções. Segundo os Centers for Diseases Control and Prevention (CDC), a
prevalência de hepatite C na população americana é estimada em 1,8%, o que
representa cerca de 3,9 milhões de americanos infectados (ALTER et al.; 1999;
CENTERS FOR DISEASES CONTROL AND PREVENTION, 1998; KIM, 2002;
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 2002).
A prevalência da infecção pelo HIV é também elevada, sendo
estimado no final de 2003, pela OMS, que 40 milhões de pessoas estavam
contaminadas com o HIV no mundo, sendo 37 milhões de adultos (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 2003). A prevalência da infecção pelo HIV e pelo HCV
tende a ser proporcional nas diversas áreas geográficas, tendo em vista que as
duas

infecções

compartilham

formas

de

transmissão

semelhantes,

particularmente a transmissão parenteral.
Considerando que, em média, 30% da população infectada pelo
HIV possa também estar infectada pelo HCV, estima-se que existem 12 milhões
de indivíduos co-infectados no mundo. A taxa de prevalência da co-infecção HIV
e HCV sofre grande variação de acordo com o modo de aquisição da infecção.
Ela pode variar de 64% a 91% quando a infecção é adquirida por via parenteral e
de cerca de 5% a 14% quando a transmissão é sexual (SHERMAN et al., 2002;
SULKOWSKI et al., 2000). No Brasil os estudos de soroprevalência do vírus da
hepatite C, na população de pacientes infectados pelo HIV, mostram também uma
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grande variação entre os centros estudados. A prevalência da co-infecção foi de
17,7% em um estudo na cidade de São Paulo (MENDES-CORREA; BARONE;
GUASTINI, 2001), 36% em Santos (SEGURADO et al., 2004), 88,2% em Santa
Catarina (TREITINGER et al., 1999) e de 38,7% em um estudo realizado em
Ribeirão Preto (SOUZA et al., 2004).
O

HCV

possui

uma

grande

heterogeneidade

molecular,

apresentando pelo menos 6 genótipos diferentes e mais de 50 subtipos
(NGUYEN; KEEFFE, 2004; SIMMONDS et al.; 1994). Os genótipos são
numerados de 1 a 6 e os subtipos por letras a, b, c, etc. O genótipo 1 é
responsável por 70% a 75% das infecções nos Estados Unidos (ALTER et al.;
1999). No Brasil, um estudo com 1688 amostras do vírus C, verificou que 64,4%
dos vírus pertenciam ao genótipo 1 e 30,2% ao genótipo 3, sendo detectada esta
maior prevalência do genótipo 1 em todas as regiões do Brasil (CAMPIOTTO et
al., 2005). Todos os diferentes genótipos parecem ter efeitos semelhantes na
progressão da doença, porém a resposta ao tratamento é fortemente influenciada
pelo genótipo, sendo o genótipo 1 o de pior resposta ao tratamento preconizado
(MONDELI; SILINI, 1999).

1.2 Historia natural da infecção pelo vírus da hepatite C
A infecção aguda pelo HCV cursa de maneira assintomática em
70%-80% dos casos e raramente apresenta-se de forma fulminante (AFDHAL,
2004). Cerca de 20% a 50% dos pacientes adultos, imunocompetentes, têm
capacidade de eliminar o vírus, levando à cura. O restante, 50-80%, desenvolvem
infecção crônica persistente sem eliminação do vírus. Cerca de 20% destes
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indivíduos portadores crônicos do HCV irão desenvolver cirrose, após um período
de evolução de cerca de 20 a 30 anos, e uma vez estabelecida a cirrose, a
chance de desenvolver insuficiência hepática ou carcinoma hepatocelular é
estimada em 2-4% e 1-7% ao ano, respectivamente (FATTOVICH et al., 1997;
FREEMAN et al., 2001; POYNARD; BEDOSSA; OPOLAN, 1997).
A

taxa

de

progressão

da

fibrose

para

cirrose

varia

consideravelmente entre os pacientes. Alguns pacientes apresentam viremia por
décadas e, após 20-30 anos, a biópsia hepática mostra lesões mínimas, enquanto
em outros pacientes a doença pode progredir rapidamente e, dentro de 10-15
anos, a inflamação e fibrose levam à cirrose. Porém na maioria dos pacientes, o
vírus causa uma fibrose progressiva e lenta, levando à cirrose em cerca de 20-30
anos. A cirrose descompensada é associada com aumento importante da
mortalidade, daí a necessidade em muitos casos do transplante de fígado. A
hepatite C crônica é a principal causa de transplante hepático nos Estados Unidos
(NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 1997).
Existem vários fatores que influenciam a progressão da infecção
crônica pelo HCV, sendo que os fatores relacionados ao hospedeiro parecem ter
maior importância na progressão da fibrose que os fatores virais, tendo em vista
que não há relação fortemente estabelecida entre a carga viral ou o genótipo do
HCV com a progressão da fibrose, mesmo que esses fatores causem grande
impacto na resposta ao tratamento. O estado imunológico do hospedeiro parece
ser crítico, uma vez que pode haver uma progressão mais rápida em pacientes
imunodeprimidos, devido ao HIV ou devido ao uso de drogas imunossupressoras.
Os principais fatores de risco, identificados para esta progressão mais rápida para
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cirrose, incluem o sexo masculino; idade na época da aquisição do HCV
(progressão mais rápida naqueles com idade superior a 40 anos); duração da
infecção pelo HCV; elevado índice de massa corporal (o que é associado com
esteatose hepática); sobrecarga de ferro; co-infecção com outros vírus como o
vírus da hepatite B ou HIV e consumo de álcool (maior naqueles que consomem
mais que 50g de etanol ao dia) (ANGELLUCI et al., 2002; POYNARD, BEDOSSA;
OPOLAN, 1997; SULKOWSKI et al., 2000; ZARSKI; BOHN; BASTIE, 1998).

1.3 Fisiopatologia da doença hepática na infecção crônica pelo vírus C e o
papel das células estreladas hepáticas
Os mecanismos fisiopatológicos responsáveis pelo início e
progressão das lesões hepáticas durante a infecção crônica pelo HCV são
múltiplos, envolvendo fatores ligados ao próprio vírus e ao hospedeiro. Existem
estudos demonstrando que o dano hepático pode ser decorrente do efeito
citopático direto do vírus e da resposta imune-mediada contra hepatócitos
infectados pelo HCV (GONZALEZ-PERALTA; DAVIS; LAU, 1994); e outros
estudos mostram o papel das citocinas no desenvolvimento da lesão hepática
(FRIEDMAN, 2003).
O fígado normal possui um componente epitelial (hepatócitos),
uma linhagem endotelial, macrófagos tissulares (células de Kupffer) e células
estreladas perivasculares. Dentro dos sinusóides, o espaço subendotelial de
Disse separa os hepatócitos do endotélio sinusoidal e contém uma matriz de
baixa densidade, chamada de matriz extracelular, que compreende uma
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variedade de polissacarídeos e proteínas que são secretadas localmente e
englobadas em uma rede organizada. Além de ter a função de estabilizar a
estrutura física dos tecidos, a matriz tem também um papel complexo na
regulação do comportamento das células que estão em contato com ela, incluindo
as

células

estreladas

hepáticas,

influenciando

na

sua

morfologia,

desenvolvimento, migração, proliferação e função. A matriz extracelular regula o
fenótipo das células estreladas, assim como o seu metabolismo e estoque de
retinóides em vacúolos de gordura no citoplasma (SENOO, 2004).
Na hepatite crônica, a lesão hepática é geralmente constituída por
infiltração linfóide portal, necrose focal e em ponte, além de lesões nodulares
degenerativas, que parecem ser secundárias à resposta imune. O infiltrado
linfóide é composto principalmente de células T CD4+ localizadas dentro do
espaço periportal, a maioria com fenótipo Th1 (com produção de IL-2, INF-gama e
TNF) e células CD8+ localizadas na região periportal e lobular (PAWLOTSKY,
2004). A conformação da matriz extracelular, na infecção crônica se modifica,
tornando-se reticulada, estimulando a formação da fibrose, que começa ao redor
das áreas portais (periportal ou fibrose da zona 1) e gradualmente se estende
para dentro dos lóbulos através da veia central (zona 3) com formação de septos
e fibrose em ponte. O estágio final da fibrose constitui a cirrose, com fibrose
extensa ligando as áreas portal e central, além de regeneração nodular do
parênquima

hepático,

com

conseqüente

alteração

da

função

hepática

(FRIEDMAN, 2003; MARCELLIN; ASSELAH; BOYER, 2002).
Avanços recentes nas pesquisas básicas têm permitido aumentar
a compreensão dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos na gênese e
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progressão da fibrose hepática. Um importante foi a identificação das células
estreladas

hepáticas

(CEH),

também

conhecidas

como

HSCs,

células

perisinusoidais, células armazenadoras de vitamina A, células de Ito ou células
armazenadoras de lipídeos, que parecem desempenhar um papel fundamental na
patogênese da fibrose hepática, por serem importantes produtoras de colágeno
(PAOLUCCI et al., 1990; YOKOI et al., 1988). No fígado normal, as CEH
representam

cerca

de

5-8%

das

células

hepáticas.

Elas

são

células

mesenquimais, quiescentes, localizadas adjacentes ao espaço de Disse, sendo
mais freqüentemente observadas nas proximidades da veia centrolobula. Essas
células mantêm, em grânulos lipídicos característicos, o principal estoque de
vitamina A do organismo, sob a forma de palmitato de retinol, e desempenham
um papel fundamental na regulação da homeostase dos retinóides.
Em condições patológicas, como nas hepatites virais, as CEH
passam por um processo complexo de ativação. Esse processo ocorre em duas
etapas onde, inicialmente, há ativação das CEH por citocinas, quimiocinas e
outras moléculas sinalizadoras induzidas pelo processo inflamatório. A seguir
ocorre a transformação das células estreladas hepáticas em um fenótipo
semelhante a miofibroblastos (miofibroblasto-like) quando apresentam aumento
na expressão de α-actina de músculo liso (α-SMA). Nesse estágio elas perdem os
retinóides, proliferam vigorosamente e passam a ter a capacidade de se contrair,
produzir citocinas e atrair leucócitos. Nessa fase passam a produzir maior
quantidade

dos

componentes

da

matriz

extracelular,

como

colágeno,

proteinoglicanas e glicoproteinas adesivas (NOUCHI, et al., 1991; PAWLOTSKY,
2004; SENOO, 2004).
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Estudos com hibridização in situ em fígado fibrótico de ratos têm
demonstrado

um

aumento

no

sinal

transcripto

do

gene

procolágeno,

exclusivamente em células não-parenquimatosas, a maioria das quais com
alterações do fenótipo indicativos de células estreladas hepáticas. Portanto, esta
desregulação da expressão do gene do colágeno nas CEH parece ser o ponto
central na patogênese da fibrose hepática (MILANI, et al., 1989). Em modelos
experimentais, a fibrose é precedida por uma expansão das CEH que ocorre
justamente em áreas onde posteriormente se desenvolverão os septos fibrosos
(MANCINI et al., 1992).
As mudanças iniciais nas CEH refletem a estimulação parácrina
pelos tipos celulares lesados vizinhos, incluindo endotélio sinusoidal, células de
Kupffer, hepatócitos, plaquetas e leucócitos. As células de Kupffer podem
estimular a síntese da matriz extracelular, a proliferação de células e liberação de
retinóides das células estreladas através da liberação de citocinas como
transforming growth factor-beta (TGFβ), TNF-α e intermediários reativos de
oxigênio. Outra forma pela qual que as células de Kupffer podem influenciar as
CEH seria por meio da secreção de matrix metalloproteinase-9 (MMP-9 gelatinase
B). O MMP-9 ativa o TGFβ latente, que por sua vez estimula a síntese de
colágeno pelas CEH sendo o TGFβ1 considerado a mais potente citocina
fibrogênica (SCHUPPAN et al., 2003). As células de Kupffer podem gerar oxigênio
reativo que, quando produzidos no interior das CEH ou liberados no meio
extracelular, são capazes de ativá-las e promover a síntese de colágeno. Os
leucócitos recrutados no fígado, durante a injúria, juntam-se às células de Kupffer
na produção de compostos, que modulam o comportamento das células
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estreladas. Os linfócitos CD4+, produtores de citocinas no fígado, podem se
diferenciar em subtipos Th1 e Th2, sendo que principalmente os linfócitos com
perfil Th2 favorecem a fibrogênese no fígado lesado. As CEH também são as
principais fontes produtoras de TGFβ no fígado, o que leva a um aumento na
fibrose hepática (FRIEDMAN, 2003).
As células estreladas hepáticas, além de serem ativadas por
fatores estimulantes, também se proliferam devido à atividade de fatores
mitogênicos, em particular o platelet derived growth factor (PDGF) que é um
potente estimulador da proliferação das CEH. Tanto a secreção de PDGF como
seus receptores aumentam após a injúria hepática (OLASO; FRIEDMAN, 1998).
Ocorre também aumento na contratilidade das CEH durante o processo de
ativação, o que leva a um aumento da resistência portal, interferindo com o fluxo
normal de sangue portal devido à constrição dos sinusóides e pela contração do
fígado cirrótico. Acha-se que o endothelin 1 (ET-1) é o principal estimulante da
contratilidade das células estreladas hepáticas (ROCKEY, 2001).
Da mesma maneira, existem evidências de que o excesso de
ferro no tecido hepático pode também levar à evolução da fibrose. Existem
estudos mostrando relação entre a quantidade de ferro no tecido hepático com o
número de CEH ativadas e com o número de hepatócitos em regeneração nos
pacientes com hepatite C crônica. Nesses estudos, os autores concluem que o
depósito de ferro, mesmo que moderado, na hepatopatia crônica pelo vírus C, é
bastante comum e é associado com ativação das CEH contribuindo para o dano
hepático (RIGAMONTI et al., 2002; MARTINELLI; RAMALHO; ZUCOLOTO,
2004).
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Do mesmo modo, a esteatose pode ser outro co-fator para a
progressão da fibrose hepática nos pacientes com hepatite C. Ela tem sido mais
prevalente nos pacientes com genótipo 3 do HCV e é vista uma associação direta
entre a esteatose e a fibrose, sem relação com a intensidade da inflamação. Um
mecanismo possível, não inflamatório, para a fibrose, seria a peroxidação lipídica
que levaria à ativação das CEH e subseqüente à deposição de colágeno
(PATTON et al., 2004).
Diante disto, verifica-se que os fatores de injúria necroinflamatória no fígado são múltiplos, entre ele os vírus, levam à proliferação e
ativação das células estreladas, que adquirem o fenótipo de células tipo
miofibroblastos, transformando a matriz extracelular normal (membrana basal) em
uma matriz reticulada e densa (tipo fibrilar), que é muito mais resistente à
degradação enzimática, aumentando assim a progressão da fibrose hepática
(MARCELLIN; ASSELAH; BOYER, 2002; MAK; LEO; LIEBER, 1984; MAK;
LIEBER, 1988).
Além da presença da α-SMA nas CEH, outros marcadores de
ativação têm sido identificados, como a gelatinase fibroblast activation protein,
fibroblast activation protein (FAP) e a glial fibrillary acidic protein (GFAP), que
podem ter também correlação com o desenvolvimento de fibrose hepática, visto
que parte dos pacientes tem número considerável de células α-SMA e somente
uma parte irá desenvolver cirrose (LEVY et al., 2002; MARTINELLI; RAMALHO;
ZUCOLOTO, 2004).
Os mecanismos envolvidos na resolução da fibrose hepática
necessitam ser mais bem estudados, bem como os mecanismos pelos quais
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possa ocorrer a reversão das CEH. Vários estudos demonstram falhas em
degradar a matriz reticulada acumulada, que seria a principal causa da
progressão da fibrose para cirrose. A matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) parece
ser a principal protease implicada na degradação do colágeno tipo I, o mais
importante colágeno no fígado fibrótico, mas não está claro se esta enzima possa
ser produzida no fígado (FRIEDMAN, 2003). A apoptose das CEH provavelmente
contribui para sua diminuição durante a resolução da fibrose hepática, sendo
considerado um alvo potencial para terapia anti-fibrótica (SOHARA et al., 2002).

1.4 Impacto da co-infecção pelo HIV na história natural da infecção pelo vírus C
Com o aumento da sobrevida dos portadores do HIV, devido ao
sucesso da terapia anti-retroviral de alta potência (Highly Active Anti-retroviral
Therapy - HAART), tem-se estabelecido condições ideais para que a infecção
pelo HCV, que possui uma progressão lenta, se torne uma das principais comorbidades nessa população. No passado, muitos pacientes morriam com
doenças oportunistas relacionadas com a aids, bem antes do dano hepático ser
desenvolvido e levar a sintomas de insuficiência hepática (BICA et al., 2001;
MONGA et al., 2001; TEDALDI et al., 2003). Contudo, a sobrevida prolongada
não pode explicar integralmente o aumento da morbidade e mortalidade
relacionada com o HCV, pois há interação de múltiplos fatores relacionados como
a interação vírus-hospedeiro, estado de imunossupressão, injúria hepática
induzida por drogas e provavelmente a interação vírus-vírus.
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É visto que o HIV modifica a história natural da infecção pelo HCV
de diversas maneiras, levando a um aumento da carga viral do HCV no soro e no
fígado; acelera o curso da progressão de hepatite crônica para cirrose com
conseqüente desenvolvimento de falência hepática e suas complicações;
aumenta o aparecimento de carcinoma hepatocelular e conseqüentemente
aumenta a mortalidade (BENHAMOU et al., 2001; BONACINI; PUOTI, 2000;
GRAHAM, et al., 2001; MURILLAS et al., 2005; SORIANO

et al., 1999;

SORIANO; RODRIGUES-ROSADA; GARGIA-SAMANIEGO, 1999; SOTO et al.,
1997; SULKOWSKI et al., 2000).
Pacientes co-infectados pelo HCV e HIV desenvolvem mais
comumente viremia persistente e mais elevada do HCV, principalmente aqueles
com baixa contagem de linfócitos T CD4+ (EYSTER et al., 1994; SHERMAN et
al., 1993; VILLANO et al., 1999).
O carcinoma hepatocelular tem sido cada vez mais descrito entre
os pacientes co-infectados, ocorrendo numa faixa etária menor e dentro de um
período mais curto de infecção que naqueles sem infecção pelo HIV (GARCIASAMANIEGO et al., 2001).
Da mesma forma, a fibrose hepática desenvolve-se mais
rapidamente nos pacientes co-infectados, evoluindo para cirrose em cerca de 7 a
26 anos, diferentemente do que ocorre nos mono-infectados pelo HCV, que
demoram cerca de 23-38 anos para desenvolverem cirrose (BENHAMOU et al.,
1999; MOHSEN et al., 2003; POYNARD et al., 2003).

Tural et al., (2003),

avaliaram nesses pacientes os fatores associados com a piora da fibrose
hepática, e observaram que a contagem de células T CD4+ na época da biópsia
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hepática, idade na época da aquisição do HCV e ingesta alcoólica foram fatores
de risco para fibrose hepática, enquanto o tempo de uso de anti-retrovirais foi
detectado como um fator de proteção.
Soto et al. (1997), realizaram um estudo multicêntrico com 547
pacientes que adquiriram o HCV via parenteral (116 infectados pelo HIV e 431
HIV negativos) a fim de investigar o possível papel da infecção pelo HIV na
história da hepatite C. Verificaram que os achados histológicos da biópsia
hepática foram semelhantes nos dois grupos; contudo, dentro dos primeiros 10
anos, 14,9% dos co-infectados desenvolveram cirrose em comparação com 2,6%
do grupo mono-infectados. Detectaram que o tempo médio estimado de infecção
pelo HCV, para desenvolvimento de cirrose, foi significativamente maior nos
pacientes sem infecção pelo HIV que nos co-infectados (23,2 vs 6,9 anos).
Estudando a evolução da infecção pelo vírus C nos co-infectados
pelo HIV, Martinez-Sierra et al. (2003), verificaram um significante aumento da
carga viral do HCV, fibrose mais avançada e maior taxa de progressão de fibrose
nos co-infectados, quando comparados com os monoinfectados pelo HCV. Foi
identificado que a carga viral do HCV e o estado de imunossupressão foram
fatores independentes para o aumento da taxa de progressão de fibrose, e que a
restauração imunológica causada pela terapia anti-retroviral não influenciou a
progressão.
Alguns estudos sugerem que o início da HAART, com
conseqüente reconstituição imunológica, levaria a um aumento da carga viral do
HCV. Este aumento poderia ser transitório, mas há relatos de casos de carga viral
do HCV aumentada até por 48 meses (CHUNG et al, 2002; RAGNI; BONTEMPO,
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1999). O mecanismo fisiopatológico deste aumento paradoxal na carga viral não é
claro, mas poderia estar associado à replicação das células T, oriundas de
reservatórios extra-hepáticos, ou poderia representar uma alteração no ritmo de
eliminação do HCV mediado imunologicamente (SHERMAN, 2004).
Verifica-se, portanto que inúmeros fatores contribuem para que
ocorra um aumento da gravidade da doença hepática nos pacientes coinfectados, e isto tem levado a doença hepática a se tornar uma das principais
causas de morte entre os pacientes infectados pelo HIV, principalmente em
países desenvolvidos.

1.5 Tratamento da hepatite C
A hepatite C crônica tem sido, historicamente, uma doença de
difícil tratamento. O objetivo principal do tratamento da hepatite C é a obtenção da
negatividade da pesquisa do RNA HCV no soro, 24 semanas após o término do
tratamento da hepatite C, o que caracteriza uma resposta virológica sustentada
(RVS). A taxa de RVS tem aumentado consideravelmente nas últimas décadas à
medida que novas estratégias de tratamento têm sido propostas, evoluindo da
monoterapia com interferon, à combinação de interferon com ribavirina e, mais
recentemente, com a introdução do interferon peguilado. Atualmente RVS tem
sido obtida em cerca de 54% - 60% dos pacientes mono-infectados pelo HCV,
sendo menor, por volta de 40%, naqueles com o genótipo 1 do HCV
(HADZIYANNIS, et al., 2004; MANNS et al., 2001; McHUTCHISON et al., 1998).
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Existem relativamente poucos dados com respeito ao tratamento
da hepatite C nos pacientes co-infectados com HIV. Alguns grandes estudos
clínicos têm sido realizados com pacientes co-infectados, o que tem contribuído
para a melhor compreensão das particularidades do tratamento da hepatite C
nesses pacientes, avaliando os efeitos colaterais das drogas utilizadas no
tratamento, a interação medicamentosa com os anti-retrovirais, assim como a
resposta terapêutica.
Os pacientes co-infectados tendem a apresentar um maior
número de critérios que contra-indicam o tratamento para a hepatite C, como a
baixa adesão ao tratamento, uso de álcool e drogas, doenças psiquiátricas,
doença oportunista ativa, contagem baixa de linfócitos CD4+. Fleming et al.
(2003), avaliaram 1080 pacientes co-infectados e, desses, 70% foram
considerados não elegíveis para o tratamento da hepatite C. Fleming et al. (2005),
mostraram que o tratamento da hepatite C só foi possível de ser iniciado em
apenas 8% de uma população de pacientes co-infectados e menos de 1% desses
obteve resposta virológica sustentada.
A terapêutica inicial para hepatite C, nos pacientes co-infectados
com HIV, onde se usou a monoterapia com interferon alfa-2b, mostrou uma taxa
RVS sustentada em cerca de 20% a 29% dos pacientes (SORIANO et al.; 1996).
Posteriormente, com a associação da ribavirina ao esquema terapêutico, os
relatos passaram a mostrar uma RVS variando de 6% a 40% (NASTI et al.; 2001;
ROCKSTROH et al., 2002; SAULEDA et al., 2001). O uso de interferon peguilado
associado à ribavirina tem sido reportado em alguns estudos mostrando RVS em
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27% a 40% dos pacientes, quando avaliados em conjunto todos os genótipos do
HCV (CARRAT et al., 2004; LAGUNO et al., 2004; TORRIANI et al., 2004).
O fato dos pacientes co-infectados apresentarem uma pior
evolução da hepatite C, aliado a menor taxa de RVS e ao grande número de
efeitos adversos do tratamento das duas patologias, faz com que o tratamento da
co-infecção seja visto como um problema em particular, que requer grande
atenção por parte dos estudiosos do assunto.

1.6 Avaliação da histologia hepática
A biópsia hepática é considerada o padrão ouro para estudar a
histologia hepática na hepatite C crônica. Variabilidades nas amostras de biópsias
podem ocorrer, refletindo a heterogeneidade do dano tissular através do fígado.
Portanto, o material de biópsia deve ter tamanho suficiente para reduzir os erros
de amostragem.
Diferentes sistemas de graduação da histologia hepática tem sido
desenvolvidos na tentativa de quantificar as mudanças histológicas no material
obtido pelas biópsias hepáticas. O índice de atividade histológica (HAI) foi
primeiramente proposto por Knodell et al. (1981) e modificado por Desmet et al.
(1994). O HAI classifica a alteração histológica em quatro categorias (I a IV),
sendo necrose periportal, necrose intralobular, inflamação portal e fibrose,
respectivamente. A somatória destes scores é o HAI, cujo valor pode variar de 1 a
18. Como a progressão clínica é mais bem estimada pela fibrose, Scheur (1991),
propôs uma modificação do HAI, graduando a fibrose em diferentes graus. Outra
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modificação foi feita no HAI, sugerida por Ishak et al. (1995), dividindo em sete
graus de fibrose de 0 a 6 e os scores de necroinflamação e de fibrose são
separados. Um outro sistema de classificação, considerado o mais simples, é o
desenvolvido pelo grupo METAVIR, (INTRAOBSERVER, 1994), que determina
um score separado de 0 a 3 para inflamação e de 0 a 4 para fibrose, sem
necessidade de somá-los.

1.7 Resposta histológica ao tratamento da hepatite C
O objetivo principal do tratamento da hepatite C é obter a
negatividade do RNA do HCV no soro, visto que isto tem sido associado com a
melhora da lesão hepática e a interrupção do processo de fibrose, podendo assim
evitar a progressão para a cirrose e o desenvolvimento de câncer de fígado. Outro
importante objetivo do tratamento é a melhora das alterações na histologia
hepática, tanto a inflamação quanto a fibrose, a fim de retardar ou diminuir a
progressão para a cirrose hepática. Tem sido reportado que algumas citocinas
como o interferon, poderiam reduzir a síntese de colágeno in vitro e in vivo,
sugerindo que o interferon poderia ter, além de um efeito antiviral, atividade antifibrogênica (CASTILLA; PRIETO; FAUSTO, 1991; HIRAMATSU, et al., 1995;
JIMENEZ; FREUNDLICH; ROSENBLOOM, 1984).
Existem estudos mostrando que o interferon-alfa produz melhora
da histologia hepática em pacientes com hepatite crônica pelo vírus C, com maior
benefício na redução da inflamação e menor na diminuição da fibrose
(SHIFFMAN et al., 1997).

Nos pacientes com RVS, há redução da atividade
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inflamatória e da fibrose, verificadas na comparação de biópsias hepáticas
realizadas antes e após tratamento, evidenciando que a melhora histológica é
lenta e progressiva nos anos seguintes ao término do tratamento. (BRUNO et al.,
2001; TOCCACELI, et al., 2003).
A evolução histológica nos pacientes não respondedores ao
tratamento da hepatite C permanece controversa. Alguns estudos têm sugerido
uma melhora histológica, principalmente na atividade necro-inflamatória, após o
tratamento, nos pacientes sem resposta virológica, mesmo naqueles sem
normalização das aminotransferases (DUCHATELLE et al., 1998; LINDSAY et al.,
2001; PETRENKIENE, et al., 2004; POYNARD et al., 1999; ZEUZEM, et al.,
2000). Outros estudos não evidenciaram nenhuma melhora histológica nos nãorespondedores (LEROY et al., 2001). A estabilização da fibrose nos pacientes
não-respondedores tem sido obtida após o tratamento com interferon-alfa
(ABERGEL, et al., 2004; KRYCZKA, et al., 2003; POYNARD et al., 2002), o que
pode ser considerado um objetivo da terapêutica, visto que a fibrose progressiva,
com evolução para cirrose, representa o curso natural da hepatite crônica.
A melhora histológica nos não-respondedores parece ocorrer
principalmente naqueles pacientes que apresentaram uma diminuição na carga
viral do HCV. Shiffman et al. (1997), mostraram que a redução na inflamação
hepática, vista nos pacientes com viremia persistente após terapia com interferonalfa, foi diretamente relacionada com o nível sérico do RNA HCV, inferindo que a
redução da carga viral, mesmo na ausência de resposta viral sustentada, é
associada com redução da inflamação hepática.
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Esses achados têm sugerido o conceito de terapia de
manutenção por período prolongado em pacientes com viremia persistente, a fim
de reduzir a inflamação e diminuir a progressão da doença hepática. Shiffiman et
al. (1999), estudaram pacientes que não obtiveram RVS ao tratamento com
interferon-alfa, mas que tinham mostrado melhora na inflamação hepática. Esses
pacientes foram randomizados a continuar com a terapia de manutenção com INF
ou suspender o tratamento. Aqueles que mantiveram o tratamento obtiveram uma
redução na carga viral do HCV e na inflamação hepática num período de 2 anos;
e aqueles que suspenderam o tratamento retornaram ao nível basal de carga viral
e de inflamação. Observaram também uma redução na fibrose após 2 anos de
tratamento, sugerindo que o tratamento a longo prazo pode ser capaz de diminuir
a progressão da fibrose. Esses resultados levaram à realização de um estudo
multicêntrico randomizado chamado ¨Hepatitis C Antiviral Long-term Treatment
against Cirrhosis trial¨ (HALT-C), que está em andamento, a fim de determinar se
o INF peguilado alfa-2a pode prevenir a progressão da doença em nãorespondedores virológicos com fibrose avançada. Na semana 20 de tratamento
com INF e ribavirina, os pacientes que se mantiverem sem resposta virológica,
são randomizados a continuar com o INF peguilado alfa-2a, sozinho, por 4 anos,
ou a suspenderem o tratamento e serem seguidos com biópsia hepática controle
com 2 e 4 anos (LEE et al., 2004).
Em pacientes infectados pelo HIV existem poucos dados a
respeito da evolução da histologia hepática após o tratamento da hepatite C.
Alguns estudos têm mostrado melhora histológica, alguns com estabilização da
fibrose, nos pacientes co-infectados não-respondedores ao tratamento com
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interferon-alfa, (Di MARTINO et al., 2002; BOLDORIN et al., 1997; LISSEN et al.,
2004).
Tem sido demonstrado que o interferon-alfa e gamma inibem a
ativação das CEH em modelos experimentais de fibrose hepática (BARONI et al.,
1996; MALLAT et al., 1995). Contudo, a distribuição das CEH na hepatite crônica
viral em humanos, e os possíveis efeitos do IFN-α nestas células, encontram-se
em investigação. Estudos avaliando material de biópsia de fígado, em pacientes
com hepatite crônica C, antes e após o tratamento com interferon-alfa, verificaram
na biópsia pré-tratamento, um grande número de CEH expressando α-actina de
músculo liso (α-SMA) e observaram uma redução no número destas células, após
o tratamento com IFN-α. A diminuição no número de CEH ativadas após o
tratamento se correlacionou com a melhora do índice de atividade histológica
(GUIDO et al., 1996; SAKAIDA et al., 1999). Além do marcador α-SMA para
células estreladas, têm sido avaliados outros marcadores, como o FAP e o GFAP.
Foi também encontrada uma forte correlação entre as CEH com expressão do
FAP e a gravidade da fibrose hepática (LEVY et al., 2002) e uma significativa
correlação entre o número de células GFAP e α-SMA positivas com o depósito de
ferro e com a atividade inflamatória e fibrose hepática (MARTINELLI; RAMALHO;
ZUCOLOTO, 2004).
Devido à existência de vários sistemas de avaliação da biópsia
hepática e falta de uniformidade em estudos clínicos, a definição do que é uma
resposta histológica significante ainda não é consensual. Em muitos estudos de
terapia antiviral em hepatite C crônica, a resposta histológica tem sido definida
como uma redução de no mínimo 2 pontos no score HAI total de Knodell. Alguns
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estudos têm definido melhora na necroinflamação e fibrose individualmente, e
define resposta histológica em dois componentes, sendo uma diminuição de no
mínimo dois pontos no score de inflamação do HAI e uma diminuição de no
mínimo um ponto no score de fibrose (LEE, 2004). Shiffiman et al. (1997),
avaliando reposta histológica após tratamento com interferon-alfa, definiram
melhora histológica como sendo uma redução de 50% na inflamação hepática.
Há, portanto, evidências de que o uso do interferon-alfa,
associado ou não à ribavirina, mesmo nos pacientes que não obtiveram resposta
virológica, pode significativamente reduzir a carga viral do HCV no soro, diminuir a
atividade das aminotransferases, melhorar a atividade histológica, diminuir a
intensidade de ativação das células estreladas hepáticas e diminuir a progressão
da fibrose, modificando a história natural da doença.
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2 JUSTIFICATIVA

Sabe-se que o vírus da imunodeficiência humana (HIV) pode
modificar a história natural da infecção pelo HCV, acelerando a progressão da
hepatite crônica para cirrose, com conseqüente desenvolvimento de falência
hepática e suas complicações. O tratamento preconizado para a hepatite crônica
C, utilizando interferon-alfa, peguilado ou não-peguilado, associado à ribavirina,
promove resposta virológica sustentada em parcela considerável de pacientes, o
que leva, em alguns casos, à redução do processo inflamatório e da fibrose
hepática. Por outro lado, a avaliação do impacto do tratamento sobre a evolução
histológica em pacientes não-respondedores ao tratamento da hepatite C
apresenta resultados controversos.
Diante do pequeno número de estudos que avaliaram o impacto
do tratamento da hepatite C crônica, sobre a intensidade das alterações
histológicas do fígado, por meio da análise de biópsias pareadas, antes e após o
tratamento, e, principalmente, em pacientes co-infectados pelo HIV, faz-se
necessária uma análise sistemática nestes pacientes, a fim de melhor
compreender a evolução destas alterações histológicas hepáticas.
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3 OBJETIVOS

3.1 Geral

 Avaliar, nos pacientes com hepatite C crônica co-infectados pelo vírus da
imunodeficiência humana (HIV), o impacto do tratamento da hepatite C,
sobre as modificações de parâmetros indicativos de fibrose e atividade
inflamatória, em biópsias de fígado realizadas antes e após o tratamento
da hepatite C.

3.2 Específicos


Avaliar a evolução dos parâmetros histológicos (Índice de atividade
histológica, grau de fibrose, depósito de ferro, esteatose, depósito de
colágeno, estado de ativação das células estreladas hepáticas) nas
biópsias realizadas antes e após o tratamento da hepatite C;



Correlacionar eventuais fatores prognósticos de resposta ao tratamento
com a resposta histológica;



Correlacionar os resultados da pesquisa do RNA HCV durante o
tratamento com a resposta histológica;



Avaliar, entre si, correlações sobre a evolução da necroinflamação, do grau
de fibrose, do grau e ativação das células estreladas hepáticas e da
intensidade do depósito de colágeno no fígado, em resposta ao tratamento
da hepatite C.
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS

4.1 Casuística
Foram avaliados prospectivamente 26 pacientes com hepatite C
crônica,

co-infectados

pelo

vírus

da

imunodeficiência

humana

(HIV-1),

acompanhados no Ambulatório de Hepatites e na Unidade Especial de Terapia de
Doenças Infecciosas (UETDI) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. O estudo foi realizado no
período de janeiro de 2004 a agosto de 2005. Foram incluídos na análise
pacientes que haviam recebido tratamento para hepatite C desde maio de 1999.
Foi realizada biópsia hepática em todos os pacientes, antes e após o tratamento
da hepatite C, a fim de se avaliar a evolução histológica ocorrida e a possível
influência do tratamento nestas alterações.

4.2 Critérios de inclusão
Os critérios de inclusão foram:
 Ter idade superior a 18 anos para ambos os sexos;
 Ter diagnóstico de hepatite crônica C, definido pela positividade do anti-HCV,
pela presença de RNA do HCV no soro e pelos achados de biópsia hepática
compatíveis com hepatite crônica;
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 Ser infectado pelo HIV, definido pela presença do teste ELISA anti-HIV
reagente e pela presença de RNA do HIV no soro, e estar clinicamente
estável;
 Ter linfócitos T CD4+ maior ou igual a 350 células/mm3;
 Ter realizado biópsia hepática prévia ao tratamento e ter material desta
biópsia armazenado no Serviço de Patologia;
 Ter sido submetido ao tratamento para hepatite C com interferon-alfa,
peguilado ou não peguilado, isolado ou associado à ribavirina, por tempo
mínimo de 16 semanas;
 Concordar, após consentimento informado, em se submeter à nova biópsia
hepática transcorridos pelo menos 6 meses após a interrupção ou término do
tratamento da hepatite C.

4.3 Critérios de exclusão
Os critérios de exclusão foram:


Ser portador do vírus da hepatite B;



Apresentar doenças oportunistas em atividade;



Apresentar

qualquer

tratamento da hepatite;

contra-indicação

absoluta

para

realização

do
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Apresentar qualquer contra-indicação absoluta para realização da biópsia
hepática;



Apresentar incapacidade de entender o termo de consentimento livre e
esclarecido.

4.4 Aspectos éticos
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
HCFMRP-USP e da FMRP-USP (processo no 4935/2004) (Anexo A).
Antes de serem incluídos na pesquisa, os pacientes foram
informados dos objetivos e métodos do Estudo, e concordando em participar,
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice A), e
receberam o formulário de orientações pré-biópsia hepática (Apêndice B).

4.5 Obtenção das informações
As informações de cada paciente foram obtidas por meio de
preenchimento do Instrumento de coleta dos dados pertinentes ao estudo
(Apêndice C). Alguns dados foram obtidos dos prontuários médicos e outros
fornecidos pelos indivíduos quando do convite para participarem do estudo.
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4.6 Definição e caracterização das variáveis

4.6.1 Sexo
 Masculino
 Feminino

4.6.2 Idade na época do tratamento
Coletada como variável contínua, tomando como base a idade na
época que realizou o tratamento da hepatite C.

4.6.3 Cor
Foi definida como cor branca, parda e negra.

4.6.4 Índice de massa corporal (IMC)
O IMC foi calculado segundo a fórmula IMC = Peso (Kg)
Altura2 (m)
4.6.5 Consumo de álcool
Esta variável foi definida qualitativamente como referir ou não
ingesta de bebida alcoólica no período anterior ao tratamento da hepatite C.

4.6.6 Fatores de risco para a aquisição do HIV


Sexual – promiscuidade sexual homo ou heterossexual, caracterizada
como ter mais de 3 parceiros em 6 meses ou ter relações sexuais com
profissionais do sexo;
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Sangüíneo - uso de drogas ilícitas injetáveis ou recebimento de
transfusão de sangue ou derivados antes de 1988 (Decreto
95721/88).

4.6.7 Doença definidora de aids
Definiu-se esta variável como ter ou não apresentado, até o
momento, qualquer doença oportunista indicativa de aids, segundo os critérios
vigentes (CENTERS FOR DISEASES CONTROL, 1993).

4.6.8 Uso de anti-retrovirais
Definiu-se esta variável como o paciente estar ou não fazendo
uso, no momento da entrada no estudo, de qualquer medicamento anti-retroviral.

4.6.9 Contagem de linfócitos T CD4+ no sangue
Definiu-se esta variável em função da quantificação dos valores
dos linfócitos T CD4+, expressos como células por milímetro cúbico (cel/mm3),
detectados num período inferior a 3 meses, antecedendo à primeira biópsia
hepática. Esta variável foi coletada como variável contínua.

4.6.10 Viremia do HIV
Definiu-se essa variável em função da quantificação da viremia do
HIV (em logarítimo na base 10), a qual foi realizada num período inferior a 3
meses, antecedendo à primeira biópsia hepática. Esta variável foi coletada como
variável contínua.
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O método utilizado na quantificação da carga viral do HIV foi
bDNA (Test branched DNA; Quantiplex HIV-1 RNA 3.0 Assay; Bayer Diagnostics),
cujo limite de detecção é de 50 cópias/mL.

4.6.11 Determinação do RNA HCV qualitativo
A pesquisa do RNA (Teste qualitativo, COBAS AMPLICOR®, ROCHE
Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany), foi realizada antes do início do
tratamento, na 24ª semana, na 48ª semana e na 72ª semana após o início do
tratamento da hepatite C. A variável foi definida como positiva ou negativa.
4.6.12 Genótipo do HCV
Definiu-se esta variável em função da identificação do genótipo do
HCV realizada antes do tratamento da hepatite. Esta variável foi categorizada
como:
 genótipo 1;
 genótipo 2;
 genótipo 3;
 outros.
A genotipagem do vírus C foi realizada por meio de teste
imunoblot em tiras (INNO-LiPA HCV II, Innogenetics, Belgium), que se baseia na
hibridização com sondas específicas contra os genótipos 1, 2, 3, 4 e seus
subtipos, de produtos transcritos e amplificados por RT-PCR.
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4.6.13 Outros exames laboratoriais
Os seguintes exames laboratoriais foram obtidos por meio da
análise de prontuários dos pacientes. Estes exames foram realizados num
período inferior a 3 meses antecedendo à primeira biópsia hepática: alanina
aminotransferase

(ALT),

gamaglutamiltransferase

(GGT),

hemogloblina,

plaquetas, glóbulos brancos, ferro sérico, ferritina, UIBC, albumina e INR. Os
valores normais e as unidades de referência de cada um são apresentados no
Apêndice D.

4.6.14 Terapêutica para hepatite C
A terapêutica realizada para a hepatite C foi obtida por meio da
análise dos prontuários médicos e foi agrupada em:


uso de interferon-alfa isolado;



uso de inferferon-alfa associado à ribavirina;



uso de interfon peguilado associado à ribavirina.

4.6.15 Duração do tratamento da hepatite C
A duração do tratamento foi obtida por meio da análise dos
prontuários médicos, sendo incluídos apenas os pacientes cuja duração foi igual
ou superior a 16 semanas. Esta variável foi agrupada em:
 duração de 16 a 24 semanas;
 duração de 25 a 48 semanas.
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4.6.16 Intervalo de tempo entre as biópsias hepáticas
Os pacientes foram submetidos à biópsia hepática pré-tratamento
e outra controle, transcorridos pelo menos 6 meses após interrupção ou término
do tratamento da hepatite C.

4.6.16.1 Intervalo de tempo entre o final do tratamento e a biópsiacontrole
Esta variável foi agrupada nos seguintes intervalos de tempo:


6 a 12 meses;



13 a 23 meses;



24 a 55 meses.

4.6.16.2 Intervalo de tempo entre as biópsias pré e pós-tratamento
Esta variável foi agrupada nos seguintes intervalos de tempo:


15 a 30 meses;



31 a 45 meses;



46 a 72 meses.
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4.7 Avaliação histológica

4.7.1 Obtenção do material da biópsia
Os pacientes foram submetidos à biópsia hepática através de
punção percutânea com agulha de Barth (tipo Trucut) número 14 ou 16 Gauge,
guiada por ultrassonografia. A avaliação histológica foi realizada por dois
patologistas do Departamento de Patologia da FMRP-USP, separadamente e de
maneira cega. Os fragmentos hepáticos foram fixados em solução de formol
tamponado 10%, por 12 horas, a 25o C e depois de incluídos em parafina. Os
cortes histológicos de fígado, com 4 µm, continham no mínimo 10 espaços-portas
e foram corados com hematoxilina e eosina (HE), azul da Prússia (Método de
Perl´s), reticulina e picrosirius.

4.7.2 Avaliação da fibrose
Foi empregada a classificação de Knodell et al. (1981), modificada
por Desmet et al. (1994), que permite o estadiamento da doença por meio da
determinação do grau de fibrose (F): F0-fibrose ausente, F1-leve (fibrose
periportal), F2-moderada (fibrose septos porta-porta, sem nódulos), F3-grave
(distorção da arquitetura) ou F4-cirrose (Anexo B). Essa variável foi categorizada
do seguinte modo:
F0 – ausente;
F1- leve (fibrose periportal);
F2 – moderada (fibrose septos porta-porta, sem nódulos);

Castro, G.

Casuística e métodos

54

F3 – grave (distorção da arquitetura);
F4 – cirrose.

4.7.3 Avaliação do índice de atividade histológica
O grau de atividade da doença foi estimado por meio do índice de
atividade histológica (HAI) que leva em consideração a atividade necroinflamatória portal, periportal e lobular, cuja soma dos scores resulta em score
final de 1 a 18, sendo classificado como: score 1-3 atividade mínima; score 4-8
atividade leve; score 9-12 atividade moderada e score 13-18 atividade grave.
Anexo B. Essa variável foi categorizada do seguinte modo:
 1-3 Atividade mínima;
 4-8 Atividade leve;
 9-12 Atividade moderada;
 13-18 Atividade grave.

4.7.4 Avaliação do depósito de ferro
A avaliação do ferro depositado no tecido hepático foi realizada
utilizando-se o corante azul da Prússia (coloração de Perl´s), e sua análise
semiquantitativa com base na distribuição e localização lobular hepática, segundo
classificação de Sciot et al. (1989). Nessa classificação, são consideradas a
localização e a intensidade dos depósitos de ferro em hepatócitos, células de
Kupffer, tratos portais e septos. São atribuídos scores a cada uma dessas
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avaliações, sendo calculado o score final que varia de 0 a 20 (Anexo B). Essa
variável foi categorizada do seguinte modo:
 Score 0 – ausente;
 Score 1-5 (grau I);
 Score 6-10 (grau II);
 Score 11-15 (grau III);
 Score 16 –20 (grau IV).
4.7.5 Avaliação da esteatose
A presença de esteatose também foi avaliada e semi-quantificada
pela determinação da proporção de hepatócitos comprometidos pela esteatose
macrovesicular conforme descrito por Patton et al, 2004, sendo então classificada
em graus:
 0-2% dos hepatócitos contendo gordura;
 3-29% dos hepatócitos contendo gordura;
 30-59% dos hepatócitos contendo gordura;
 mais que 60% dos hepatócitos contendo gordura.

4.7.6 Avaliação da intensidade do depósito de colágeno
A presença e a intensidade do depósito de colágeno foi avaliada
pela coloração pelo picrosirius, com análise quantitativa do depósito de colágeno,
usando-se uma ocular integradora de 100 pontos e aumento de 400x. Para cada
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paciente foram contados 1000 pontos por fígado e cada ponto foi classificado
como positivo ou negativo para colágeno (BRANDÃO, 2005). Os resultados foram
expressos em porcentagem (%) de pontos corados pelo picrosirius.

4.7.7 Avaliação da população de células estreladas hepáticas
A população de células estreladas hepáticas (CEH) foi avaliada
na biópsia de fígado pelo método de imunohistoquímica que identifica a
expressão da alfa-actina de músculo liso (α-SMA) nestas células. As CEH alfaSMA positivas foram avaliadas utilizando-se o anticorpo monoclonal “Monoclonal
Mouse Anti-human Smooth Muscle Actin“ (alfa-SMA, 1A4, DAKO, A/S, Denmark,
diluição 1:100), usando-se um sitema de avidina-biotina-peroxidase (Novostain
Super ABC Kit, Universal, Novocastra Laboratories Ltd., United Kingdom). As
lâminas foram contracoradas, reveladas com 3-diaminobenzidina (DAB) e
montadas. Controles positivos e negativos foram utilizados. As CEH α-SMA
positivas foram contadas utilizando-se um procedimento de contagem por pontos
em alta definição (X400). Para cada paciente, 1000 pontos por fígado foram
contados e classificados como hepatócitos, ductos biliares, CEH α-SMA reativas
ou outras estruturas (vasos sanguíneos, espaços sinusoidais e células
inflamatórias).

A

porcentagem

de

CEH

α-SMA

positivas

foi

calculada

considerando-se o número de pontos classificados como CEH α-SMA positivas
pelo número total de células parenquimatosas ou não-parenquimatosas, na
mesma área da mesma seção. Foram utilizadas como controles 5 biópsias de
fígados normais (MARTINELLI; RAMALHO; ZUCOLOTO, 2004).
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4.8 Análise comparativa das biópsias
Os parâmetros histológicos foram expressos numericamente da
seguinte maneira: HAI em scores variando de 1 a 18; fibrose em valores variando
de 0 a 4; depósito de colágeno como porcentagem de pontos corados pelo
picrosirius, variando de 0 a 100; e células estreladas hepáticas em número de
CEH alfa-SMA positivas por campo. Considerou-se como melhora histológica,
para cada parâmetro isoladamente, quando a razão numérica pós/pré foi igual ou
menor que 1.

4.9 Análise estatística
A análise e indicação dos métodos estatísticos foram feitas com a
colaboração e orientação dos profissionais do Centro de Métodos Quantitativos
(CEMEQ), do HCFMRP-USP.
Para análise dos dados foi utilizado o programa estatístico SAS
release 8.02. SAS. Foi adotado o nível de significância de 0,05 (α=5%).
Para verificar as diferenças entre as situações pré e póstratamento, nas variáveis fibrose, ferro, esteatose e HAI foi utilizado o teste de
Stuart – Maxwell e na análise das variáveis CEH-SMA e depósito de colágeno foi
utilizado o teste de Mc Nemar.
As variáveis histológicas foram comparadas, antes e após o
tratamento, e as razões dos resultados obtidos em cada variável (pós/prétratamento) foram relacionadas com a presença do RNA HCV na 24ª semana de
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tratamento da hepatite C, com a duração do tratamento e com o intervalo de
tempo entre a interrupção do tratamento e a biópsia hepática controle. Os
resultados foram analisados por meio do teste de Wilcoxon.
Foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman para avaliar
a correlação das razões das variáveis histológicas pós/pré-tratamento.
A fim de verificar uma possível associação entre a variável
resposta (melhora ou não dos parâmetros histológicos com o tratamento) com
algumas variáveis independentes foi realizado um modelo de regressão logística.
A resposta melhora foi considerada quando houve manutenção ou diminuição dos
valores dos parâmetros histológicos pós-tratamento em relação ao prétratamento. As variáveis de controle foram o tempo entre as duas biópsias, o
tempo entre o final do tratamento e a biópsia-controle e o valor inicial de cada
variável resposta. As variáveis independentes foram o uso de álcool, genótipo do
HCV, IMC, resultado do RNA HCV na 24ª semana de tratamento, ferro hepático
na biópsia pré-tratamento, grau de esteatose na biópsia pré-tratamento e o valor
da ALT pré-tratamento. As variáveis-resposta (ou dependentes) foram os índices
histológicos fibrose, PS, SMA e HAI. Os resultados das regressões logísticas
foram sumarizados na forma de odds-ratio (OR), com seus respectivos intervalos
de confiança 95%, obtidos a partir de: (1) Ajuste de um modelo logístico
considerando-se apenas uma variável independente, obtendo-se assim um OR
“Bruto”, em cada situação; (2) Ajuste de um modelo logístico considerando-se
uma variável independente e as variáveis de controle, obtendo-se assim um OR
“Ajustado”, em cada situação.
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5 RESULTADOS

5.1 População de estudo
Participaram deste estudo 26 pacientes com hepatite crônica pelo
vírus C, co-infectados pelo HIV, que foram atendidos no Hospital das Clínicas da
FMRP-USP, que realizaram tratamento para hepatite C, preencheram todos os
critérios de inclusão e exclusão e concordaram em participar do estudo. Os
primeiros pacientes do estudo iniciaram tratamento para a hepatite C em maio de
1999. O estudo foi realizado no período de janeiro de 2004 a agosto de 2005,
onde foram realizadas as biopsias hepáticas controles de toda a população.

5.1.1 Caracteristicas demográficas, bioquímicas e virológicas
A Tabela 1 e o Apêndice E mostram as características
demográficas, bioquímicas e virológicas basais dos 26 pacientes participantes do
estudo, antes de se submeterem ao tratamento da hepatite C.
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Tabela 1- Características demográficas, bioquímicas e virológicas basais dos
pacientes com hepatite C crônica co-infectados pelo HIV, Hospital das
Clínicas da FMRP-USP, 1999- 2005.
Variável
Sexo masculino (%)

(n=26)
19 (73,1)

Idade (anos) média (DP)

37,3 (5,3)

Cor branca, no (%)

23 (88,5)

IMC (Kg/m2) média (DP)

24,2 (4,0)

Uso prévio de álcool, no (%)

21 (80,7)

Fatores de risco para aquisição do HIV, no (%)
UDEV

18 (69,2)

Doença definidora de aids, no (%)

4 (15,4)

Em uso de anti-retrovirais, no (%)

22 (84,6)

Linfócitos T CD4+ no sangue (células/mm3) média (DP)
350-500 no (%)
≥ 500 no (%)
RNA HIV (log) *
≤50 cópias/mL, no (%)
>50 cópias/mL, no (%)
Quantificação RNA HIV (log), média (DP)
HCV genótipo 1, no (%)
genótipo 2
genótipo 3
ALT (U/L) média (DP)
GGT (U/L) média (DP)
Hemoglobina (g/dL) média (DP)
Plaquetas nx103 (mm3) média (DP)
Glóbulos brancos (mm3) média (DP)
Ferro sérico (mg/dL) média (DP)
Ferritina (ng/dL) média (DP)
UIBC (mg/dl) média (DP)
Albumina (g/l) média (DP)
INR média (DP)

687,5 (254,8)
4 (15,3)
22 (84,7)
10 (41,7)
14 (58,3)
3,78 (0,7)
21 (80,8)
1 (3,8)
4 (15,4)
135,2 (140,4)
145,8 (154,1)
14,3 (1,6)
185,1 (58,3)
5 685,0 (1 897,0)
140,1 (59,6)
488,0 (426,5)
187,9 (47,1)
4,2 (0,4)
1,1 (0,1)

IMC, índice de massa corporal; UDEV, usuário de droga endovenosa; ALT, alanina
aminotransferase; GGT, gamaglutamiltransferase; UIBC, capacidade de fixação latente do
ferro. * avaliado em 20 pacientes
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A análise da Tabela 1 permite verificar que os pacientes tinham
uma idade média de 37,3 anos, sendo 73,1% do sexo masculino e 88,5% da cor
branca, com um índice de massa corporal médio de 24,2 Kg/m2. O uso de drogas
injetáveis foi considerado o principal fator de risco para a aquisição do HIV, sendo
referido por 69,2% dos pacientes. Vinte e um pacientes faziam uso de álcool
previamente ao tratamento. Apenas 4 pacientes (15,4%) tinham antecedentes de
doenças oportunistas prévias ao tratamento. Grande parte dos pacientes (84,6%)
estava em uso de terapia anti-retroviral. Todos os pacientes apresentavam
linfócitos T CD4+ maior que 350 células/mm3, com média de 687,5 células/mm3.
Verifica-se que 41,7% dos pacientes apresentavam a quantificação do RNA do
HIV plasmático abaixo de 50 cópias/mL, e o restante, 58,3%, acima de 50
cópias/mL, com uma mediana de 3,78 log. O genótipo 1 do HCV foi o responsável
pela infecção em 80,8% dos pacientes, genótipo 2 em 3,8% e o genótipo 3 em
15,4% .
Os demais exames laboratoriais (Tabela 1 e Apêndice F)
evidenciaram a ALT com média de 135,2 U/L, GGT de 145,8 U/L, hemoglobina de
14,3 g/dL, plaquetas de 185.00/mm3, glóbulos brancos de 5.685/mm3, ferro sérico
de 140 mg/dL, ferritina de 488 ng/dL, UIBC de 187,9 mg/dL, albumina de 4,2 g/L e
INR de 1,1.

5.1.2 Esquema terapêutico utilizado e duração do tratamento da hepatite C
Podemos ver na Tabela 2 e Apêndice G a distribuição dos
esquemas terapêuticos utilizados no tratamento da hepatite C, assim como a
duração desta terapêutica.
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Tabela 2- Esquema terapêutico utilizado no tratamento da hepatite C distribuído
de acordo com a duração deste tratamento nos pacientes co-infectados
pelo HCV e HIV, Hospital das Clínicas da FMRP-USP, 1999-2005.
Terapêutica/
Duração

INF

INF + RIB

PEG-INF+RIB

N (%)

16 - 24
semanas

0 (0)

4 (66,7)

2 (33,3)

6 (23,1)

25 – 48
semanas

2 (10,0)

14 (70,0)

4 (20,0)

20 (76,9)

N

2 (7,7)

18 (69,2)

6 (23,1)

26 (100,0)

Dados expressos em freqüência absoluta e percentagem.
INF, Interferon-alfa; RIB, ribavirina; PEG-INF, interferon peguilado.

Assim, todos os pacientes receberam tratamento para hepatite C
por tempo superior a 16 semanas, sendo a maioria (76,9%) tratada por mais de
24 semanas. O esquema terapêutico mais utilizado (69,2%) foi o interferon-alfa
associado à ribavirina.

5.1.3 Avaliação virológica durante o tratamento da hepatite C
Todos os 26 pacientes apresentavam RNA HCV positivo prétratamento confirmando a infecção pelo vírus C. Na 24ª semana de tratamento da
hepatite foi realizado o RNA HCV em 20 pacientes, sendo negativo em 7 (35%).
Na 72ª semana após o início do tratamento foi repetido o exame, e o mesmo
permaneceu negativo apenas em 4 pacientes (20,0%), o que representou a taxa
de resposta virológica sustentada.
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5.1.4 Intervalo de tempo entre as biópsias
Na Tabela 3 podemos ver a distribuição dos intervalos de tempo
entre a interrupção da terapêutica para hepatite C e a biópsia hepática póstratamento e o intervalo entre as biópsias pré e pós-tratamento.

Tabela 3- Distribuição dos intervalos de tempo entre a interrupção da terapêutica
para hepatite C e a biópsia hepática pós-tratamento e o intervalo entre
as biópsias dos pacientes co-infectados pelo HCV e HIV, Hospital das
Clínicas da FMRP-USP, 1999-2005.
Intervalo de tempo

(n=26)

Entre a interrupção ou suspensão da terapêutica
e a biópsia pós-tratamento, média (DP)
6-12 meses n (%)
13-23 meses n (%)
24-55 meses n (%)

25,2 (15,2)

Entre as biópsias, média (DP)
15-30 meses n (%)
31-45 meses n (%)
46- 72 meses n (%)

41,5 (15,8)
8 (30,7)
8 (30,7)
10 (38,6)

7 (26,9)
6 (23,1)
13 (50,0)

A biópsia hepática controle foi realizada, em média, 25,2 meses (DP 15,2)
após o final do tratamento da hepatite C, sendo que 50,0% dos pacientes tiveram
sua biópsia-controle realizada num tempo superior ou igual a 24 meses. Quando
se avalia o intervalo entre as duas biópsias, pré e pós-tratamento, verifica-se que
o intervalo de tempo teve uma média de 41,5 meses (DP 15,8), com 69,3% dos
pacientes apresentando um intervalo de tempo superior a 30 meses.

Castro, G.

Resultados

64

5.2 Avaliação histológica
5.2.1 Parâmetros histológicos das biópsias realizadas antes do tratamento
da hepatite C (tabela 4 e apêndice H e I)

Tabela 4- Distribuição dos parâmetros histológicos da biópsia hepática realizada
antes do tratamento da hepatite C dos pacientes co-infectados pelo
HCV e HIV, Hospital das Clínicas da FMRP-USP, 1999-2005.
Parâmetro histológico
Fibrose

n (%)
F0 (ausente)
F1 (leve)
F2 (moderada)
F3 (grave)
F4 (cirrose)

0 (0,0)
8 (30,8)
17 (65,4)
1 (3,8)
0 (0,0)

1-3 (mínima)
4-8 (leve)
9-12 (moderada)
13-18 (grave)

0 (0,0)
8 (30,8)
17 (65,4)
1 (3,8)

Depósito de ferro

0
I
II
III
IV

15 (57,7)
8 (30,8)
2 (7,7)
1 (3,8)
0 (0,0)

Esteatose

0
1
2
3

10 (38,5)
8 (30,8)
7 (26,9)
1 (3,8)

≤ 30

16 (61,5)

>30
≤ 25
>25

10 (38,5)
13 (50,0)
13 (50,0)

HAI

Depósito de colágeno (% pontos
corados pelo picrosirius) *
CEH α-SMA positivas/campo *

HAI,índice de atividade histológica; CEH α-SMA, células estreladas alfaactina músculo liso positivas.* ponto de corte = mediana
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Verifica-se que a maioria (65,4%) dos pacientes apresentava
hepatite moderada com fibrose moderada. Houve uma grande variação no
depósito de ferro no fígado, sendo que 57,7% não apresentavam depósito de
ferro. A esteatose estava ausente em 38,5% dos pacientes e identificada como
grau 1 em 30,8%. A intensidade do depósito de colágeno, através do percentual
de pontos corados pelo picrosirius, foi igual ou inferior a 30% em 61,5% dos
pacientes e a percentagem de células estreladas α-actina-positivas foi menor ou
igual a 25 em 50% dos pacientes.

5.2.2 Comparação dos parâmetros histológicos das biópsias realizadas
antes e após o tratamento da hepatite C
Nas Tabela 5 e Apêndice H e I, podemos verificar a distribuição
dos valores dos parâmetros histológicos (HAI, fibrose, depósito de colágeno e
CEH) avaliados nas biópsias realizadas antes e após o tratamento da hepatite C.
A Tabela 6 expressa a variação da freqüência de pacientes de acordo com as
categorias de todos os parâmetros histológicos avaliados.
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Tabela 5- Distribuição dos parâmetros histológicos avaliados nas biópsias
hepáticas pré e pós-tratamento da hepatite C dos pacientes coinfectados pelo HCV e HIV, Hospital das Clínicas da FMRP-USP,
1999-2005.
Desvio
Mínimo Mediana Máximo
Padrão

Parâmetro histológico

n

Média

Fibrose
Pré

26

1,7

0,5

1,0

2,0

3,0

Pós

26

2,0

0,9

1,0

2,0

4,0

HAI
Pré

26

9,2

2,6

4,0

9,5

13,0

Pós

26

10,2

3,4

5,0

11,0

18,0

Depósito de colágeno
(% pontos corados
pelo picrosirius)
Pré

26

26,2

9,3

8,0

30,0

44,0

Pós

26

30,6

13,8

11,0

30,5

54,0

CEH α-SMA/campo
Pré

26

24,7

7,8

7,0

25,5

37,0

Pós

26

27,3

10,0

7,0

27,5

43,0

p*
0,14

0,22

0,09

0,13

HAI,índice de atividade histológica; CEH α-SMA, células estreladas alfa-actina
músculo liso positivas
*p - Teste de Wilcoxon para amostras pareadas
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Tabela 6- Distribuição de freqüência de pacientes de acordo com as categorias
dos parâmetros histológicos avaliados nas biópsias realizadas antes e
após o tratamento da hepatite C dos pacientes co-infectados pelo HCV
e HIV, Hospital das Clínicas da FMRP-USP, 1999-2005.
Parâmetro
Préhistológico Tratamento
Fibrose
Leve
Moderada
Grave

Total

Pós-tratamento

n (%)
Leve
2 (25,0)
6 (35,3)
0 (0,0)

Moderada
5 (62,5)
6 (35,3)
0 (0,0)

Grave
1 (12,5)
3 (17,6)
1 (100,0)

Cirrose
0 (0,0)
2 (11,8)
0 (0,0)

8 (30,8)
17 (65,4)
1 (3,8)

4a8
9 a 12
(mínima) (moderada)
1 (12,5)
6 (75,0)
5 (29,4)
8 (47,1)
0 (0,0)
0 (0,0)

≥ 13
(grave)
1 (12,5)
4 (23,5)
1 (100,0)

-

8 (30,8)
17 (65,4)
1 (3,8)

0
I
II
III

0
9 (60,0)
2 (25,0)
1 (50,0)
0 (0,0)

I
4 (26,6)
4 (50,0)
1 (50,0)
1 (100,0)

II
1 (6,7)
2 (25,0)
0 (0,0)
0 (0,0)

III
1 (6,7)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)

15 (57,7)
8 (30,8)
2 (7,7)
1 (3,8)

0
1
2
3

0
3 (30,0)
3 (37,5)
4 (57,1)
1 (100,0)

1
2 (20,0)
1 (12,5)
1 (14,3)
0 (0,0)

2
4 (40,0)
4 (50,0)
1 (14,3)
0 (0,0)

3
1 (10,0)
0 (0,0)
1 (14,3)
0 (0,0)

10 (38,5)
8 (30,8)
7 (26,9)
1 (3,8)

≤30

>30

-

-

≤ 30
>30

12 (75,0)
1 (10,0)

4 (25,0)
9 (90,0)

-

-

16 (61,5)
10 (38,5)

≤ 25
> 25

≤25
7 (53,8)
4 (30,8)

>25
6 (46,2)
9 (69,2)

-

-

13 (50,0)
13 (50,0)

HAI
4a8
9 a 12
≥ 13
Ferro

Esteatose

Depósito de
colágeno

CEH α-SMA

-

HAI,índice de atividade histológica; CEH α-SMA, células estreladas alfa-actina
músculo liso positiva. Dados expressos em freqüência absoluta e porcentagem.
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Conforme verificamos na Tabela 5, a avaliação global dos
parâmetros fibrose, HAI, depósito de colágeno e células estreladas hepáticas αactina positivas, identificados nas biópsias realizadas antes e após o tratamento
da hepatite C, não apresentaram diferenças estatisticamente significantes.
Quando se compara a variação dos parâmetros histológicos
(Tabela 6), podemos verificar que o grupo de pacientes com HAI moderado na
biópsia pré-tratamento (o que representava 65,4% do total) regrediu para
atividade mínima na biopsia pós-tratamento em 29,4%; manteve-se como
moderada em 47,1% e progrediu para grave em 23,5%.
A fibrose foi moderada (F2) na biópsia pré-tratamento em 65,4%
dos pacientes, regredindo para fibrose leve em 35,3%; manteve-se como
moderada em 35,3%; evoluiu para grave em 17,6% e para cirrose em 11,8%.
O depósito de ferro foi ausente em 57,7% dos pacientes na
biópsia pré-tratamento e manteve-se ausente em 60% deles.
A esteatose foi ausente em 38,5% e grau 1 em 30,8% na biópsia
pré-tratamento e manteve-se ausente em 30% e grau 1 em 20% dos pacientes.
O depósito de colágeno foi menor ou igual a 30% em 61,5% dos
pacientes e manteve-se neste intervalo em 75% dos pacientes.
A avaliação das células estreladas α-SMA positivas foi menor ou
igual a 25 células/campo em 50% dos pacientes e manteve-se neste limite em
53,8%.
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Quando verificamos as diferenças de todas as variáveis em
conjunto, na situação pré-tratamento com a situação pós-tratamento, de acordo
com o teste de Stuart-Maxwel, observa-se que não houve diferenças
estatisticamente significantes entre elas (Tabela 7).

Tabela 7- Valores de significância da comparação dos parâmetros histológicos na
situação pré e pós-tratamento da hepatite C dos pacientes coinfectados pelo HCV e HIV, Hospital das Clínicas da FMRP-USP, 19992005.
x2

p-valor

Fibrose

6,090

0,11

Ferro

1,320

0,72

Esteatose

1,940

0,58

HAI

5,080

0,08

CEH α–SMA

0,400

0,53

Depósito de colágeno

1,800

0,18

Parâmetro histológico

HAI, índice de atividade histológica; CEH α-SMA, células
estreladas alfa-actina músculo liso positivas.

A Figura 1 resume a variação dos vários parâmetros histológicos
da situação pré para pós-tratamento. O grau de fibrose diminuiu ou manteve-se
inalterado na biópsia pós-tratamento, em relação à biópsia basal, em 15 pacientes
(57,7%) e se elevou em 11 (42,3%). O HAI diminuiu ou manteve-se inalterado em
11 (42,3%) e se elevou em 15 (57,7%).
O número de CEH α-SMA diminuiu ou manteve-se em 8 pacientes
(30,8%) e aumentou em 18 deles (69,2%). O depósito de colágeno diminuiu ou
manteve-se em 7 pacientes (26,9%) e aumentou em 19 (73,1%) dos mesmos.
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(b)

(d)

Figura 1. Mudanças individuais dos parâmetros histológicos (a) Fibrose, (b)
HAI, (C) CEH α-SMA positivas e (d) Depósito de colágeno nas
biópsias realizadas pré e pós-tratamento da hepatite C. Em cor
vermelha são representados os indivíduos que tiveram o RNA HCV
negativo na 24a semana de tratamento.
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5.2.3 Avaliação das razões dos parâmetros histológicos obtidos das
biópsias realizadas após o tratamento em relação àquelas observadas antes
do tratamento de acordo com a resposta virológica na 24ª semana de
tratamento da hepatite C
A Tabela 8 mostra as razões pós/pré tratamento dos parâmetros
histológicos de acordo com a resposta virológica do HCV na 24ª semana de
tratamento da hepatite C, dos 20 pacientes que realizaram o RNA HCV neste
período de tratamento. A Figura 2 expressa a distribuição individual destes
valores. Verificamos que houve redução dos valores numéricos, em todos os
parâmetros avaliados, nos pacientes que obtiveram resposta virológica na 24ª
semana de tratamento da hepatite C.
Tabela 8- Índices obtidos de biópsias hepáticas realizadas após o tratamento da
hepatite C em relação àqueles observados antes do tratamento (razão
pós/pré), de acordo com a resposta virológica do HCV na 24ª semana
nos pacientes co-infectados pelo HCV e HIV, Hospital das Clínicas
FMRP-USP, 1999-2005.
Parâmetro
histológico
HAI

Fibrose

CEH α-SMA
Depósito
colágeno

RNAHCV
24ª
semana

n

Média

Positivo
Negativo

13
7

1,35
0,71

0,52
0,31

0,56
0,42

1,17
0,56

2,40
1,10

0,054

Positivo
Negativo

13
7

1,58
0,64

0,67
0,24

0,50
0,50

1,50
0,50

3,00
1,00

0,002

Positivo
Negativo

13
7

1,36
0,69

0,52
0,32

0,44
0,21

1,24
0,57

2,17
1,07

0,007

Desvio
Mínimo Mediana Máximo
Padrão

p*

Positivo
13
1,66
0,91
0,52
1,54
3,63
0,024
Negativo
7
0,60
0,31
0,36
0,43
1,05
HAI, índice de atividade histológica; CEH α-SMA, células estreladas hepáticas αactina de músculo liso positivas. *teste de Wilcoxon
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4

Fibrose (razão pós/pré)

HAI (razão pós/pré)

4

3

2

1

0

3

2

1

0

Positivo

Negativo

Depósito de colágeno (razão pós/pré)

CEH alfa-SMA (razão pós/pré)

4

3

2

1

Positivo

Negativo

RNA - HCV (semana 24)

Positivo

Negativo

RNA - HCV (semana 24)

RNA - HCV (semana 24)

0

72

4

3

2

1

0

Positivo

Negativo

RNA - HCV (semana 24)

Figura 2. Distribuição das razões (pós/pré-tratamento) dos parâmetros
histológicos de acordo com o resultado positivo ou negativo do
RNA HCV na 24ª semana de tratamento: (a) HAI (b) Fibrose (c)
CEH α-SMA positivas (d) Depósito de colágeno. ● Pacientes que
apresentaram RVS
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5.2.4 Distribuição dos parâmetros histológicos pós/pré-tratamento de
acordo com a duração do tratamento da hepatite C

A Tabela 9 mostra os índices das biópsias pós/pré-tratamento
distribuídos de acordo com a duração do tratamento da hepatite C, se menor ou
igual a 24 semanas ou maior que 24 semanas.
Tabela 9- Índices obtidos em biópsias hepáticas realizadas após o tratamento em
relação àqueles observados antes do tratamento (razão pós/pré) de
acordo com a duração do tratamento da hepatite C, nos pacientes coinfectados pelo HCV e HIV, Hospital das Clínicas FMRP-USP, 19992005.
Parâmetro
histológico
HAI

Duração
Desvio
Mínimo Mediana Máximo p*
do
n Média
Padrão
tratamento
26 1,23
0,57
0,42
1,11
2,40
≤ 24 sem 6
1,51
0,50
1,00
1,35
2,25
0,13
>24 sem 20 1,15
0,57
0,42
1,04
2,40

Fibrose
≤ 24 sem
>24 sem

26
6
20

1,29
1,42
1,25

0,67
0,49
0,72

0,50
1,00
0,50

1,00
1,25
1,00

3,00
2,00
3,00

0,60

≤ 24 sem
>24 sem

26
6
20

1,25
1,70
1,11

0,65
0,85
0,53

0,21
1,06
0,21

1,08
1,40
1,05

3,29
3,29
2,17

0,04

26

1,36

0,85

0,36

1,07

3,63

CEH α-SMA

Depósito de
colágeno

≤ 24 sem 6
1,57
0,68
1,03
1,31
2,70
0,28
>24 sem 20 1,30
0,90
0,36
1,07
3,63
HAI, índice de atividade histológica; CEH α-SMA, células estreladas hepáticas αactina de músculo liso positivas. *Teste de Wilcoxon

Verificamos que os parâmetros histológicos foram semelhantes
nos dois grupos de pacientes, exceto a razão CEH α-SMA, onde há uma
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tendência de melhora no grupo que tratou por tempo superior a 24 semanas. Na
Figura 3 podemos verificar a distribuição das razões pós/pré-tratamento dos
parâmetros histológicos nos dois grupos de pacientes.

4

Fibrose (razão pós/pré)

HAI (razão pós/pré)

4

3

2

1

0

<=24

3

2

1

0

>24

<=24

Semanas

Depósito de colágeno (razão pós/pré)

CEH alfa-SMA (razão pós/pré)

4

3

2

1

0

<=24

>24

Semanas

>24

Semanas

4

3

2

1

0

<=24

>24

Semanas

Figura 3. Distribuição das razões pós/pré tratamento dos parâmetros
histológicos de acordo com a duração do tratamento da hepatite C
(≤ 24 semanas ou > 24 semanas): (a) HAI; (b) Fibrose; (c) CEH αSMA positivas; (d) Depósito de colágeno. ● Pacientes que
apresentaram RVS.
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5.2.5 Distribuição dos parâmetros histológicos pós/pré-tratamento de
acordo com o intervalo de tempo entre a interrupção do tratamento e
a biópsia hepática controle pós-tratamento (Tabela 10)

Tabela 10- Distribuição dos parâmetros histológicos (pós/pré-tratamento) de
acordo com o intervalo de tempo entre a interrupção do tratamento
da hepatite e a biópsia-controle, nos pacientes co-infectados pelo
HCV e HIV, Hospital das Clínicas FMRP-USP, 1999-2005.
Parâmetro
histológico
HAI

Desvio
pMínimo Mediana Máximo
valor*
Padrão

n

Média

26
13
13

1,23
1,20
1,26

0,57
0,52
0,63

0,42
0,56
0,42

1,11
1,08
1,22

2,40
2,25
2,40

0,85

≤24 meses
>24 meses

26
13
13

1,29
1,23
1,35

0,67
0,56
0,77

0,50
0,50
0,50

1,00
1,00
1,00

3,00
2,00
3,00

0,82

CEH α- SMA
Pós/Pré
≤24 meses
>24 meses

26
13
13

1,25
1,26
1,23

0,65
0,70
0,62

0,21
0,44
0,21

1,08
1,07
1,12

3,29
3,29
2,17

0,78

26
13

1,36
1,28

0,85
0,65

0,36
0,37

1,07
1,07

3,63
2,70

≤24 meses
>24 meses
Fibrose

Depósito de
colágeno
≤24 meses

1,00

>24 meses
13
1,45
1,03
0,36
1,07
3,63
HAI, índice de atividade histológica; CEH α-SMA, células estreladas hepáticas αactina de músculo liso positivas.
* teste de Wilcoxon
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3,0

Fibrose (razão pós/pré)

HAI (razão pós/pré)

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5
<=24

<=24

>24

Depósito de colágeno (razão pós/pré)

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
<=24

>24

Meses

>24

Meses

Meses

CEH alfa-SMA (razão pós/pré)
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4

3

2

1

0
<=24

>24

Meses

Figura 4. Distribuição dos valores individuais dos parâmetros histológicos
(pós/pré-tratamento) de acordo com o intervalo de tempo entre o
término ou interrupção do tratamento da hepatite e a biópsia
controle: (a) HAI; (b) Fibrose; (c) CEH α-SMA positvas; (d) Depósito
de colágeno. ● Pacientes que apresentaram RVS.

Conforme evidenciado na Tabela 10 e Figura 4, os parâmetros
histológicos avaliados não se mostraram diferentes no grupo que realizou a
biópsia hepática-controle, num tempo igual ou inferior a 24 meses após o final do
tratamento, quando comparados com o grupo que teve este intervalo superior a
24 meses.
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5.2.6 Análise de regressão logística para as variáveis histológicas
A fim de verificar possíveis associações entre a variável resposta
(melhora ou não dos parâmetros histológicos com o tratamento) com algumas
variáveis independentes, foi realizado modelo de regressão logística. A resposta
melhora foi considerada quando houve manutenção ou diminuição dos valores
dos parâmetros histológicos pós-tratamento em relação ao pré-tratamento.
As variáveis de controle foram o tempo entre as biópsias, o tempo
entre o final do tratamento e a biópsia-controle e o valor inicial de cada variável
resposta. As variáveis independentes foram o uso de álcool, genótipo do HCV,
IMC, resultado do RNA HCV na 24ª semana de tratamento, ferro hepático na
biópsia pré-tratamento, grau de esteatose na biópsia pré-tratamento e o valor da
ALT pré-tratamento. As variáveis dependentes (resposta) foram os parâmetros
histológicos fibrose, depósito de colágeno, CEH α-SMA e HAI.
Os resultados das análises de regressões logísticas estão
sumarizados nas Tabelas 11 a 14, com o odds-ratio (OR) e seus respectivos
intervalos de confiança.
Observamos que houve associação da melhora das variáveis
fibrose, depósito de colágeno e CEH α-SMA com o resultado negativo do RNA
HCV na 24ª semana de tratamento da hepatite C. Quando se levam em
consideração as variáveis de controle não se observam estas associações, do
ponto de vista estatístico.
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Tabela 11- Resultados da Regressão Logística para a variável Fibrose
Fibrose (a)
Variáveis
IMC
< 25
≥ 25
Uso de álcool
Não
Sim
Genótipo HCV
Não 1
1

Não
Melhora
Melhora

OR Bruto (b)
IC (95%)

6 (54,6) 13 (86,7)
1
1
5 (45,4) 2 (13,3) 0,198 (0,015; 1,642) 0,265 (0,018; 2,623)
3 (27,3) 2 (13,3)
1
1
8 (72,7) 13 (86,7) 2,352 (0,218; 34,068) 2,601 (0,098; 69672)
2 (18,2) 3 (20,0)
1
1
9 (81,8) 12 (80,0) 0,893 (0,062; 9,628) 1,107 (0,068; 14,142)

RNA HCV (24a semana)
Positivo
8 (100,0) 5 (41,7)
1
Negativo
0 (0,0) 7 (58,3) 11,936
(1,410;...)
Ferro (Pré-Tratamento)
Ausente
6 (54,6) 9 (60,0)
1
I, II ou III
5 (45,4) 6 (40,0) 0,807 (0,128; 5,091)
Esteatose (Pré-Tratamento)
0
5 (45,4) 5 (33,3)
1
1, 2 ou 3
6 (54,6) 10 (66,7) 1,634 (0,254; 10,893)
ALT (Pré-Tratamento)
< 88
6 (54,6) 7 (46,7)
1
≥ 88
5 (45,4) 8 (53,3) 1,355 (0,223; 8,587)
Tempo entre biópsias
< 41 meses
≥ 41 meses
Tempo entre fim e 2ª biópsia
< 25 meses
≥ 25 meses
Fibrose (Pré Tratamento)
Leve
Moderada ou Grave

OR Ajustado (c)
IC (95%)

1
2,875

(0,265;...)

1
0,712 (0,086; 5,040)
1
1,039 (0,076; 8,904)
1
0,252 (0,004; 3,972)

5 (45,4) 8 (53,3)
1
1
6 (54,6) 7 (46,7) 0,738 (0,116; 4,482) 0,736 (0,117;4,398)
6 (54,6) 7 (46,7)
1
1
5 (45,4) 8 (53,3) 1,355 (0,223; 8,587) 1,359 (0,209;9,385)
6 (54,6) 2 (13,3)
1
1
5 (45,4) 13 (86,7) 7,115 (0,893; 95,557) 6,566 (0,870;83,255)

(a) Dados expressos em freqüência absoluta e porcentagem respectivamente;
(b) OR obtido a partir do modelo ajustado para cada variável independente;
(c) OR obtido a partir do modelo ajustado para cada variável independente e as variáveis de
controle.
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Tabela 12- Resultados da Regressão Logística para a variável PS (depósito de
colágeno)
PS (a)
Variáveis
IMC
< 25
≥ 25
Uso de álcool
Não
Sim
Genótipo HCV
Não1
1

Não
Melhora
Melhora

OR Bruto (b)
IC (95%)

12 (63,2) 7 (100,0) 1
7 (36,8) 0 (0,0) 0,205

(...; 1,677)

OR Ajustado (c)
IC (95%)

1
0,291

(0; 2,388)

4 (21,1) 1 (14,3)
1
1
15 (78,9) 6 (85,7) 1,573 (0,118; 91,746) 1,661 (0,062; 131,343)
3 (15,8) 2 (28,6)
1
16 (84,2) 5 (71,4) 0,484 (0,041; 7,341)

1
0,593

(0,048; 8,963)

a

RNA HCV (24 semana)
Positivo
11 (84,6)
Negativo
2 (15,4)
Ferro (Pré-Tratamento)
Ausente
10 (52,6)
I, II ou III
9 (47,4)
Esteatose (Pré-Tratamento)
0
9 (47,4)
1, 2 ou 3
10 (52,6)
ALT (Pré-Tratamento)
< 88
10 (52,6)
≥ 88
9 (47,4)
Tempo entre biópsias
< 41 meses
≥ 41 meses
Tempo entre fim e 2ª biópsia
< 25 meses
≥ 25 meses
PS (Pré Tratamento)
< 31
≥ 31

2 (28,6)
1
1
5 (71,4) 11,480 (1,045; 214,866) 11,129 (0,902; 590,764)
5 (71,4)
1
2 (28,6) 0,458 (0,035; 3,732)

1
0,412

(0,030; 3,580)

1 (14,3)
1
1
6 (85,7) 5,094 (0,469; 275,433) 6,155 (0,548; 355,501)
3 (42,9)
1
1
4 (57,1) 1,459 (0,187; 12,853) 4,383 (0,272; 305,736)

8 (42,1) 5 (71,4)
1
1
11 (57,9) 2 (28,6) 0,305 (0,023; 2,475) 0,321

(0,025; 2,542)

9 (47,4) 4 (57,1)
1
1
10 (52,6) 3 (42,9) 0,685 (0,078; 5,338) 0,709

(0,075; 5,969)

11 (57,9) 5 (71,4)
1
1
8 (42,1) 2 (28,6) 0,562 (0,043; 4,636) 0,583

(0,045; 4,882)

(a) Dados expressos em freqüência absoluta e porcentagem respectivamente;
(b) OR obtido a partir do modelo ajustado para cada variável independente;
(c) OR obtido a partir do modelo ajustado para cada variável independente e as variáveis de
controle.
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Tabela 13- Resultados da Regressão Logística para a variável CEH SMA
CEH SMA (a)
Variáveis
IMC
< 25
≥ 25
Uso de álcool
Não
Sim
Genótipo HCV
Não1
1
RNA HCV (24a semana)
Positivo
Negativo
Ferro (Pré-Tratamento)
Ausente
I, II ou III
Esteatose (Pré-Tratamento)
0
1, 2 ou 3
ALT (Pré-Tratamento)
< 88
≥ 88

Não
Melhora
Melhora

OR Bruto (b)
IC (95%)

11 (61,1) 8 (100,0) 1
7 (38,9) 0 (0,0) 0,165

(0; 1,330)

OR Ajustado (c)
IC (95%)

1
0,197

(0; 1,548)

3 (16,7) 2 (25,0)
1
15 (83,3) 6 (75,0) 0,613 (0,054; 9,079)

1
1,109 (0,063; 21,432)

3 (16,7) 2 (25,0)
1
15 (83,3) 6 (75,0) 0,613 (0,054; 9,079)

1
0,730 (0,058; 11,874)

11 (84,6) 2 (28,6)
1
1
2 (15,4) 5 (71,4) 11,480 (1,045; 214,866) 16,038
10 (55,6) 5 (62,5)
1
8 (44,4) 3 (37,5) 0,758 (0,089; 5,421)

(0,805; ...)

1
0,954 (0,114; 8,280)

9 (50,0) 1 (12,5)
1
1
9 (50,0) 7 (87,5) 6,535 (0,622; 349,801) 6,385 (0,605; 349,875)
9 (50,0) 4 (50,0)
1
9 (50,0) 4 (50,0) 1,000 (0,137; 7,282)

Tempo entre biópsias
< 41 meses
9 (50,0)
≥ 41 meses
9 (50,0)
Tempo entre fim e 2ª biópsia
< 25 meses
10 (55,6)
≥ 25 meses
8 (44,4)
SMA (Pré Tratamento)
< 26
10 (55,6)
≥ 26
8 (44,4)

1
0,653 (0,045; 7,223)

4 (50,0)
1
1
4 (50,0) 1,000 (0,137; 7,282) 0,968

(0,134; 6,914)

3 (37,5)
1
1
5 (62,5) 2,025 (0,287; 17,253) 1,968 (0,259; 17,977)
3 (37,5)
1
1
5 (62,5) 2,025 (0,287; 17,253) 1,936 (0,279; 16,130)

(a) Dados expressos em freqüência absoluta e porcentagem respectivamente;
(b) OR obtido a partir do modelo ajustado para cada variável independente;
(c) OR obtido a partir do modelo ajustado para cada variável independente e as variáveis de
controle.
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Tabela 14- Resultados da Regressão Logística para a variável HAI
HAI (a)
Variáveis
IMC
< 25
≥ 25
Uso de álcool
Não
Sim
Genótipo HCV
Não1
1
RNA HCV (24a semana)
Positivo
Negativo
Ferro (Pré-Tratamento)
Ausente
I, II ou III
Esteatose (Pré-Tratamento)
0
1, 2 ou 3
ALT (Pré-Tratamento)
< 88
≥ 88
Tempo entre biópsias
< 41 meses
≥ 41 meses
Tempo entre fim e 2ª biópsia
< 25 meses
≥ 25 meses
HAI (Pré Tratamento)
Leve
Moderada ou Grave

Não
Melhora
Melhora

OR Bruto (b)
IC (95%)

OR Ajustado (c)
IC (95%)

10 (66,7) 9 (81,8)
1
1
5 (33,3) 2 (18,2) 0,458 (0,035; 3,732) 0,671 (0,041; 10,883)
4 (26,7) 1 (9,1)
1
1
11 (73,3) 10 (90,9) 3,475 (0,279; 196,658) 1,231

(0,032; ...)

3 (20,0) 2 (18,2)
1
1
12 (80,0) 9 (81,8) 1,120 (0,104; 16,087) 1,461 (0,017; 125,787)
8 (88,9) 5 (45,5)
1
1
1 (11,1) 6 (54,5) 8,533 (0,707; 495,381) 2,875

(0,265; ...)

8 (53,3) 7 (63,6)
1
1
7 (46,7) 4 (36,4) 0,664 (0,097; 4,115) 0,296 (0,004; 5,223)
7 (46,7) 3 (27,3)
1
1
8 (53,3) 8 (72,7) 2,258 (0,345; 18,614) 1,967 (0,093; 46,519)
9 (60,0) 4 (36,4)
1
1
6 (40,0) 7 (63,6) 2,526 (0,412; 17,794) 1,038 (0,046; 22,519)
6 (40,0) 7 (63,6)
9 (60,0) 4 (36,4)

1
1
0,396 (0,056; 2,427) 0,405 (0,058; 2,440)

7 (46,7) 6 (54,6)
8 (53,3) 5 (45,4)

1
1
0,738 (0,116; 4,482) 0,736 (0,107; 4,786)

7 (46,7) 0 (0,0)
1
8 (53,3) 11 (100,0) 11,155

(1,408; ...)

1
10,283

(1,340; ...)

(a) Dados expressos em freqüência absoluta e porcentagem respectivamente;
(b) OR obtido a partir do modelo ajustado para cada variável independente;
(c) OR obtido a partir do modelo ajustado para cada variável independente e as variáveis de
controle.
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5.2.7 Análise da correlação dos parâmetros histológicos avaliados em
biópsias hepáticas realizadas após o tratamento em relação aos
observados antes do tratamento (razão pós/pré) da hepatite C
Foram verificadas as possíveis correlações entre as razões
pós/pré-tratamento dos parâmetros histológicos estudados. Conforme visualizado
na Tabela 15, foi observada uma correlação positiva entre todos os índices
histológicos analisados (p< 0,0001). Na Figura 5 observamos a dispersão das
razões histológicas pós/pré-tratamento, mostrando uma evidente correlação.

Tabela 15- Coeficientes de correlação entre os parâmetros histológicos obtidos
em biópsias hepáticas realizadas após o tratamento em relação
àqueles observados antes do tratamento (razão pós/pré), nos
pacientes co-infectados pelo HCV e HIV, Hospital das Clínicas
FMRP-UPS, 1999-2005.
Variável

Correlação

p-valor*

CEH α-SMA x HAI

0,933

< 0,0001

Colágeno x Fibrose

0,953

< 0,0001

Colágeno x CEH α-SMA

0,925

< 0,0001

CEH α-SMA x Fibrose

0,922

< 0,0001

HAI X Fibrose

0,896

<0.0001

HAI X Colágeno

0,925

<0.0001
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3,5

(a)

(b)

4

2,5

HAI (razão pós/pré)

HAI (razão pós/pré)

3,0

2,0
1,5
1,0

3

2

1

0,5
0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0

3,5

0

1

CEH alfa-SMA (razão pós/pré)

(c)

3,5

CEH alfa-SMA (razão pós/pré)

HAI (razão pós/pré)

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

(d)

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0,0

3,5

0,5

1,0

Depósito de colágeno (razão pós/pré)

CEH alfa-SMA (razão pós/pré)

2

1

1

2

2,0

2,5

3,0

3,5

(f)

(e)

0

1,5

Fibrose (razão pós/pré)

3

0

4

3,0

Fibrose (razão pós/pré)

4

3

3,5

3,0

0,0
0,0

2

Depósito de colágeno (razão pós/pré)

3

Depósito de colágeno (razão pós/pré)

4

4

3

2

1

0

0

1

2

3

4

Fibrose (razão pós/pré)

Figura 5. Correlações entre as razões (pós/pré tratamento) dos parâmetros
histológicos: (a) CEH α-SMA x HAI; (b) Depósito de colágeno x HAI;
(c) Fibrose x HAI; (d) Fibrose x CEH α-SMA; (e) Depósito de colágeno
x CEH α-SMA; (f) Fibrose x Depósito de colágeno.

5.2.8 Imagens da histologia hepática de um paciente do estudo
A Figura 6 ilustra as imagens histológicas antes e após o
tratamento da hepatite C, onde se observa a melhora nos parâmetros histológicos
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avaliados, em um paciente do estudo que apresentou RNA HCV negativo na 24ª
semana de tratamento.

Figura 6. Biópsia hepática de um paciente com hepatite C crônica, co-infectado
pelo HIV, que apresentou resposta virológica na 24ª semana de
tratamento, antes (A) e após (B) o tratamento da hepatite C. Nota-se
que houve redução na fibrose (coloração hematoxilina e eosina, 200x )
(1A, 1B); no depósito de colágeno (coloração pelo picrosirius, 200x) (2A
e 2B) e na presença das células estreladas hepáticas α-SMA-positivas
(imunohistoquímica, 400x) (3A e 3B).
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6 DISCUSSÃO

6.1

Considerações sobre a população de estudo
Este estudo foi realizado no período de janeiro de 2004 a agosto

de 2005, com a população de pacientes com hepatite C crônica co-infectados
pelo HIV-1, seguidos no Ambulatório de Hepatites e na Unidade Especial de
Terapia de Doenças Infecciosas (UETDI), do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Foram avaliados os
prontuários de todos os pacientes co-infectados pelo HCV e HIV que haviam
realizado o tratamento para hepatite C desde maio de 1999 até o período de início
do estudo. Aqueles que possivelmente preenchiam os critérios de inclusão e
exclusão foram chamados para consulta e convidados a participar do estudo.
As principais dificuldades para obtenção de um maior número de
pacientes para o estudo foram o grande número de pacientes que não realizaram
o tratamento da hepatite C devido a contra-indicações relacionadas com a
infecção pelo HIV, principalmente a baixa contagem de linfócitos CD4+;
interrupção precoce do tratamento da hepatite devido a efeitos colaterais ou
abandono de tratamento; falta de concordância em realizar a biópsia hepática
controle após o tratamento, principalmente entre os pacientes que haviam
apresentado resposta virológica sustentada; e o fato de alguns pacientes não
possuírem

material

da

Laboratório de Patologia.

biópsia

hepática

pré-tratamento

armazenada

no
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A dificuldade em incluir pacientes com co-infecção HCV/HIV em
protocolos de tratamento da hepatite crônica tem sido relatada na literatura.
Segundo o estudo de Fleming et al. (2003), 70% de 149 pacientes co-infectados
pelo HCV/HIV não foram elegíveis para a realização do tratamento da hepatite C,
devido a fatores como má adesão ao seguimento, uso de drogas ou álcool ou a
presença de outras doenças em atividade.
Muitos pacientes suspendem precocemente o tratamento da
hepatite C pelos efeitos colaterais das drogas utilizadas. Os principais efeitos
colaterais incluem sintomas mononucleose-símile, com mialgia, febre, hiporexia;
alterações hematológicas como anemia, leucopenia e plaquetopenia; alterações
psiquiátricas; distúrbios da função tireoidiana, entre outros. Os pacientes coinfectados, devido ao fato de utilizarem outras medicações que levam à interação
com as drogas utilizadas no tratamento da hepatite, tendem a apresentam maior
intensidade de efeitos colaterais, principalmente os efeitos hematológicos
(SORIANO et al., 2004). Num grande estudo clínico com 859 pacientes coinfectados utilizando peginterferon alfa-2a ou interferon convencional associado
ou não à ribavirina, Torriani et al. (2004), mostraram que 31,8% dos pacientes
suspenderam o tratamento durante o estudo, seja por falta de adesão ao
tratamento ou devido a eventos adversos. Seiscentos e vinte pacientes (95,4%)
apresentaram algum tipo de evento adverso, sendo que em 18,6% foi
considerado sério. No estudo de Laguno et al. (2004), 34 (35%) de 95 pacientes
co-infectados HCV/HIV em tratamento com peginterferon alfa-2b ou interferon
convencional associado à ribavirina descontinuaram o tratamento devido a
eventos adversos ou outras razões relacionadas ao paciente.
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Foram possíveis de serem incluídos no presente estudo 26
pacientes que preencheram os critérios de inclusão. A população na sua grande
maioria foi composta por homens, adultos jovens, da cor branca, com um índice
de massa corporal normal, que adquiriram os vírus através do uso de drogas
injetáveis. Estas características são semelhantes às encontradas em outros
estudos com pacientes co-infectados HCV/HICV (TORRIANI et al., 2004;
LAGUNO et al., 2004; MORENO et al., 2004).
O genótipo 1 do HCV foi o responsável pela infecção em 80,8%
dos nossos pacientes. A prevalência do genótipo 1 no Brasil é estimada em 64%
(FOCACCIA et al., 2004; CAMPIOTTO et al., 2005). Alguns centros apresentam
prevalências atípicas, como em Salvador, onde o genótipo 3 foi o mais prevalente
(53,3%) seguido pelo genótipo 1 (40%) em estudo de Zarife et al. (2005).
Sabendo que o genótipo 1 do HCV é um importante preditor de resposta à
terapêutica da hepatite C (MONDELI; SILINI, 1999), a nossa população de estudo
se caracteriza como menos propensa a responder ao tratamento.
Em nosso estudo a infecção pelo HIV encontrava-se estabilizada
em todos os pacientes, sendo que a maioria nunca havia apresentado doenças
oportunistas. Apresentavam, na época do tratamento da hepatite C, contagem
média de linfócitos CD4+ de 687/mm3 e o RNA quantitativo do HIV estava abaixo
de 50 cópias/mL em 41,7% dos pacientes. Cerca de 85% dos pacientes estavam
em uso de medicações anti-retrovirais durante a terapêutica da hepatite C. Essa
condição de estabilidade da infecção pelo HIV representa uma condição
importante para o tratamento da hepatite C, sendo esses critérios semelhantes a
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outros estudos onde grande parte dos pacientes encontrava em terapia antiretroviral (MORENO et al., 2004; LAGUNO et al., 2004; RULLIER et al., 2004).
Os pacientes também apresentavam estabilidade da doença
hepática, com função preservada quando avaliada pela dosagem de albumina,
INR e contagem de plaquetas.
Verificamos, portanto, tratar-se de uma população bastante
selecionada, estável, tanto do ponto de vista da infecção pelo HIV quanto do
HCV. Essas características da população do estudo poderiam influenciar de forma
positiva os resultados do tratamento (TEDALDI et al., 2003; TURAL et al., 2003).

6.2

Considerações sobre o esquema terapêutico utilizado no tratamento da
hepatite C
A terapêutica utilizada para o tratamento da hepatite C seguiu as

recomendações do Ministério da Saúde do Brasil, segundo Portaria em vigor no
período do estudo (BRASIL, 2002). A maioria dos pacientes foi tratada com
interferon-alfa associado à ribavirina. Como o estudo incluiu pacientes que
receberam tratamento para hepatite C desde 1999, 2 pacientes (7,7%) receberam
monoterapia com interferon-alfa. Poucos pacientes fizeram uso de interferon
peguilado (23,1%), visto que essa medicação tornou-se disponível em nosso
Serviço a partir de 2003. O tempo de tratamento foi variável de acordo com a
resposta virológica na 24ª semana, porém a maioria recebeu tratamento por mais
de 24 semanas. O tempo mínimo de tratamento para o paciente ser admitido no
estudo foi estipulado em 16 semanas.
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Avaliação virológica durante o tratamento da hepatite
A taxa de resposta virológica sustentada (RNA do HCV negativo

após 6 meses do término do tratamento) obtida com o tratamento dos pacientes
co-infectados com HIV se apresenta em taxas variáveis, de acordo com a
população estudada, com o genótipo predominante do HCV, com a carga viral do
HCV e com a terapêutica empregada. O Estudo APRICOT (TORRIANI et al.,
2004) obteve RVS em 7% do grupo de pacientes com genótipo 1 que utilizaram
interferon-alfa e ribavirina, assim como o Estudo RIBAVIC (CARRAT et al., 2004)
obteve taxa de 5% utilizando também o interferon convencional. Considerando-se
todos os genótipos em conjunto a taxa de RVS foi de 12% e 19%,
respectivamente.
No estudo de Laguno et al. (2004) foi utilizado interferon-alfa e
ribavirina num grupo de pacientes co-infectados e obtiveram 7% de resposta no
grupo com genótipo 1 ou 4 e 21% no total de pacientes. Em nosso estudo, apesar
do número pequeno de pacientes para comparação, obtivemos uma taxa de RVS
de 20%. Como a maioria dos pacientes são portadores do HCV genótipo 1
(80,8%) e fizeram uso de interferon-alfa isolado ou associado à ribavirina, esta
taxa de RVS de 20%, apesar de baixa,

não difere muito da literatura. Na

avaliação da 24ª semana de tratamento, 35% dos pacientes obtiveram resposta
virológica considerada satisfatória.
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6.4 Consideraçoes sobre a histologia hepática

6.4.1 Análise das biópsias hepáticas

6.4.1.1 Análise histológica basal
A análise histológica das biópsias realizadas antes do tratamento
da hepatite C mostrou que a quase totalidade dos pacientes (96,1%)
apresentavam fibrose leve ou moderada, com apenas um paciente com fibrose
grave e nenhum com cirrose, segundo a classificação de Knodell et al. (1981),
modificada por Desmet et al. (1994). Verificamos que 65,5% dos pacientes
apresentavam hepatite moderada (score 9-12), com a mediana do HAI de 9,5.
Muitos estudos têm demonstrado maior grau de fibrose em pacientes coinfectados HCV/HIV em relação aos mono-infectados pelo HIV (MARTINEZSIERRA et al., 2003; MAYERS et al., 2004; MOHSEN et al., 2003; RULIER et al.,
2004). Por outro lado, outros estudos não demonstraram diferenças entre os
mono-infectados e os co-infectados com HIV (Di MARTINO et al., 2002; LAGUNO
et al., 2004; MORENO et al., 2004; TORRIANI et al., 2004). Estudos mais
recentes com pacientes co-infectados, em uso de terapia anti-retroviral de alta
potência, evidenciaram que essa terapia pode representar um efeito protetor
sobre a evolução da fibrose hepática (BENHAMOU et al., 2001; TURAL et al.,
2003).
No presente estudo foram encontrados depósitos de ferro no
fígado em 42,3% dos pacientes, na maioria de leve intensidade. Alguns estudos
mostram associação do grau de depósito de ferro no tecido hepático com a
fibrose e a gravidade da lesão nos pacientes mono-infectados com HCV
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(RIGAMONTI et al., 2002; MARTINELLI; RAMALHO; ZUCOLOTO, 2004;
SEBASTIANI et al., 2006).
A esteatose hepática foi evidenciada em 61,5% dos pacientes da
nossa casuística, a maioria em graus leve e moderado, sendo um achado comum
nos pacientes com hepatite C (PATTON et al., 2004; SEBASTIANI et al, 2006).
Com o objetivo de avaliar a prevalência e severidade da esteatose nos pacientes
co-infectados pelo HCV e HIV, Gaslightwala e Pini (2006) estudaram as biópsias
hepáticas de 154 pacientes co-infectados e 554 mono-infectados pelo HCV e
verificaram que a esteatose de qualquer grau e de grau 2 ou 3 foi
significativamente mais comum nos pacientes co-infectados. Isso sugere que
além da esteatose ser mais prevalente nos pacientes co-infectados, ela apresenta
também maior grau de severidade. Verificaram através de análise univariada que
a obesidade, diabetes, hipertrigliceridemia, baixa contagem de linfócitos CD4+ e
duração de terapia anti-retroviral maior que 4 anos foram fatores associados com
a esteatose. Na análise multivariada somente a hipertrigliceridemia e duração de
terapia anti-retroviral maior que 4 anos foram fatores preditores independentes
para esteatose. Observaram também que o grau de esteatose foi fortemente
correlacionado com a gravidade da fibrose nos pacientes co-infectados.
O depósito de colágeno no tecido hepático foi avaliado neste
estudo através da análise semi-quantitativa, após coloração pelo picrosirius,
detectando-se uma mediana de 30% de pontos corados pelo picrosírius nas
amostras analisadas (Tabela 5). Essa técnica foi empregada por Brandão (2005)
no estudo da fibrose hepática em pacientes com hepatite auto-imune. O colágeno
pode também ser quantificado, após coloração pelo picrosirus, utilizando-se um
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sistema de análise de imagem automatizado, onde se faz uma avaliação
morfométrica da fibrose hepática. Esta metodologia foi utilizada por Duchatelle et
al. (1998) na análise da fibrose hepática em pacientes com hepatite C crônica,
onde evidenciaram uma associação significante entre o colágeno total e a fibrose
de acordo com a classificação de Knodell.
A participação das células estreladas hepáticas na patogênese da
fibrose hepática tem sido documentada. Em condições patológicas, como nas
hepatites virais, essas células, quiescentes, passam por um complexo mecanismo
de ativação, diferenciando-se em células com características de miofibroblastos.
Neste momento elas perdem os retinóides, proliferam vigorosamente, passam a
ter capacidade de contrair, produzir citocinas e atrair leucócitos. Elas passam a
produzir grande quantidade de componentes da matriz extracelular, que se torna
reticulada, densa, e mais resistente à degradação enzimática, aumentando assim
a capacidade de progressão da fibrose hepática (MARCELLIN; ASSELAM;
BOYER, 2002; MAK; LEO; LIEBER, 1984). Nesse processo de diferenciação
essas células passam a expressar alguns marcadores, entre eles a α-actina de
músculo

liso

(α-SMA),

o

que

as

tornam

identificáveis

por

método

imunohistoquímico.
No presente estudo as células estreladas hepáticas α-SMA
positivas foram quantificadas, mostrando uma grande variabilidade entre os
pacientes estudados (variação de 7 a 37 CEH α-SMA positivas por campo),
conforme visualizado na Figura 1.
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6.4.1.2 Análise comparativa das biópsias pré e pós-tratamento
Alguns

estudos

sugerem

que

o

interferon-alfa

pode

ter

propriedades anti-fibrogênicas em animais experimentais e em humanos
(CASTILLA; PRIETO; FAUSTO, 1991; HIRAMATSU et al., 1995; JIMENEZ;
FREUNDLICH; ROSENBLOOM, 1984), porém o tipo de resposta histológica, nos
pacientes com hepatite C crônica, é bastante controverso, assim como os
possíveis

fatores

que

contribuem

para

essas

alterações.

Um

grande

questionamento neste assunto seria como se comporta a histologia hepática
naqueles pacientes que não obtiveram resposta virológica ao INF. Pensando-se
que a severidade da inflamação parece ser um fator importante que leva à cirrose,
qualquer redução na inflamação hepática poderia potencialmente retardar a
progressão da fibrose.
Diante disso, com o objetivo de avaliar a evolução da histologia
hepática, nos pacientes com hepatite C crônica co-infectados pelo HIV,
comparamos alguns parâmetros histológicos em biópsias realizadas após o
tratamento da hepatite C com aqueles obtidos pré-tratamento. Verificamos que,
considerando-se de um modo global todos os pacientes, não houve diferenças
significativas em relação à fibrose, ao HAI, ao depósito de colágeno e ao número
de CEH α-SMA positivas nas biópsias obtidas após a interrupção ou término do
tratamento da hepatite C, comparadas com a análise das biópsias pré-tratamento
(Tabela 5).
A maioria dos estudos que analisaram as mudanças histológicas
nas biópsias pareadas de acordo com a resposta bioquímica ou virológica obtida
com o tratamento da hepatite C foram realizados em pacientes mono-infectados.
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Os critérios para definição de respondedores ao tratamento não são homogêneos
nesses estudos, assim como há grande diversidade quanto ao melhor momento
de se fazer a biópsia para a análise comparativa. De forma geral, a proporção de
pacientes que obtiveram resposta virológica foi relacionada somente com eficácia
da terapêutica antiviral. Vários estudos demonstram melhora dos parâmetros
histológicos, inclusive com regressão da cirrose (POYNARD et al., 2002), após o
tratamento nos pacientes com resposta virológica sustentada. A análise da
evolução

histológica

nos

pacientes

sem

resposta

virológica

permanece

controversa, com resultados conflitantes, como verificamos em alguns estudos
descritos a seguir.
Guido et al. (1996) avaliaram comparativamente biópsias prétratamento e 12 meses após o término do tratamento em 44 pacientes com
hepatite crônica (20 com hepatite C). Verificaram uma melhora significante do
HAI e não observaram mudanças no grau de fibrose. Neste grupo, 16 dos 20
pacientes com hepatite C foram considerados respondedores clínicos, com base
apenas no critério de manutenção da ALT dentro dos limites normais até 12
meses após suspensão da terapia. Observaram também uma diminuição no
número de CEH α-SMA positivas nas biópsias controles, sendo esta melhora
correlacionada com a melhora do HAI, mas sem correlação com a resposta
clínica. Da mesma forma, Duchatelle et al. (1998) observaram diminuição da
necroinflamação e nenhuma mudança na fibrose. Esses autores observaram
diminuição no colágeno do espaço de Disse, através de quantificação por método
morfométrico, no final do tratamento e 6 meses após o tratamento. Este efeito foi
semelhante nos respondedores e não respondedores. Isto sugeria, segundo os
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autores, que o efeito antifibrótico do interferon parecia ser independente de
parâmetros bioquímicos ou virológicos.
Da mesma forma, Sakaida et al. (1999) estudaram biopsias
pareadas em 51 pacientes com hepatite C crônica submetidos ao tratamento com
INF-alfa. Verificaram que somente no grupo com resposta completa (definido
como ALT normal e RNA HCV negativo 6 meses após o término do tratamento),
houve melhora dos parâmetros avaliados, que foram a dosagem de ALT, grau de
fibrose, número de CEH α-SMA positivas e o HAI. Eles observaram também um
grande número de CEH α-SMA fortemente positivas, que diminuiu após o
tratamento, principalmente no grupo respondedor, o que leva os autores a sugerir
que as CEH α-SMA eram as responsáveis pela fibrose.
Também com o objetivo de avaliar a resposta histológica após o
tratamento da hepatite C, Leroy et al. (2001) estudaram 183 pacientes, dos quais
13% obtiveram resposta virológica sustentada. Foi observada importante
diminuição da inflamação e diminuição leve da fibrose nos pacientes com RVS, ao
passo

que

não

observaram

resposta

histológica

nos

pacientes

não-

respondedores, recidivantes ou no grupo-controle. No grupo não respondedor,
25% tiveram uma diminuição de 1 ponto de atividade pelo METAVIR na biópsiacontrole, porém foi semelhante ao encontrado no grupo-controle (23%).
Shifman et al. (1997) reportaram melhora histológica em nãorespondedores ao tratamento da hepatite C, e observaram que a redução na
inflamação hepática foi diretamente relacionada com o nível sérico do RNA HCV
durante o tratamento, inferindo que a redução na carga viral, mesmo na ausência
de RVS, estava associada à redução da inflamação hepática. Do mesmo modo,
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Toccaceli et al. (2003) e Abergel et al. (2004), em trabalhos distintos, observaram
que os pacientes tratados com INF, mesmo os recidivantes, não apresentaram
progressão do dano histológico, que usualmente ocorre nos pacientes com
hepatite C não tratados. Everson et al. (2004) avaliando pacientes com fibrose
avançada ou cirrose, observaram melhora da inflamação e fibrose em todos os
pacientes tratados com IFN peguilado, sendo essa melhora moderada naqueles
que tiveram recidiva virológica ou não resposta ao tratamento.
Os dados de evolução histológica em biópsias de pacientes coinfectados pelo HCV e HIV são escassos. Diversos estudos mostram que os
pacientes com hepatite C crônica, co-infectados pelo HIV, apresentam maior grau
de inflamação e de fibrose hepática em relação aos mono-infectados pelo HCV
(MARTINEZ-SIERRA et al., 2003; MOHSEN et al., 2003; RULLIER et al., 2004;
TORRES, 2004). Por outro lado, Di Martino et al., (2002) não demonstraram
diferenças no grau de fibrose entre os mono-infectados e os co-infectados com
HIV. Verificaram resposta histológica semelhante entre os grupos infectados pelo
HIV e os não-infectados, definida como diminuição de 2 ou mais pontos no score
da classificação de Knodell. Verificaram, inclusive, melhora da histologia hepática
em 25% dos não-respondedores ao tratamento, independentemente do estado
sorológico do HIV.
Boldorini et al. (1997), estudando pacientes co-infectados pelo
HCV e HIV, verificaram que, em média, os índices de fibrose (Knodell) e
inflamação portal mantiveram-se nas biópsias realizadas 18 meses após o
tratamento da hepatite C, quando comparados com o pré-tratamento, porém
houve estabilização da fibrose nesses pacientes.
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No estudo APRICOT, Lissen et al. (2004) avaliaram 401 pacientes
co-infectados com biópsia pré-tratamento e uma controle 56 dias pós-tratamento
da hepatite. Definiram como melhora histológica a diminuição de 2 ou mais pontos
no score HAI ISHAK modificado. Verificaram melhora histológica em 41% dos
pacientes que fizeram uso de interferon alfa e ribavirina e em 57% dos que
utilizaram interferon peguilado alfa-2a e ribavirina. Não observaram alteração da
fibrose. Verificaram que a resposta histológica foi correlacionada com a resposta
virológica, porém num número substancial de pacientes que não apresentaram
resposta virológica sustentada houve melhora da histologia hepática.
Em nosso estudo, quando avaliamos os pacientes tratados
individualmente, verificamos uma melhora do grau de fibrose (diminuição de pelo
menos 1 ponto) em 23,1% e da inflamação (diminuição de 1 ponto) em 19,2%.
Quando consideramos resposta histológica como a manutenção ou melhora dos
índices avaliados, verificamos resposta em 57,5% com relação à fibrose e 43,3%
com relação à inflamação.
Como descrito anteriormente, obtivemos RVS em apenas 20%
dos pacientes do nosso estudo, e devido ao número pequeno da amostra, não
nos foi possível analisar a resposta histológica em função da RVS. Dessa forma,
procuramos analisar a evolução dos parâmetros histológicos com a resposta
virológica observada na 24ª semana de tratamento. Verificamos que houve
redução dos valores numéricos da relação pós/pré tratamento dos parâmetros
histológicos fibrose, HAI, depósito de colágeno e número de células α-SMA
positivas, nos pacientes que obtiveram resposta virológica na 24ª semana de
tratamento da hepatite. É interessante ressaltar que essa melhora histológica foi
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observada tanto nos quatro pacientes que apresentaram RVS como também nos
três pacientes que não sustentaram a resposta virológica obtida na 24ª semana
(Tabela 8).
Apesar do pequeno número de pacientes avaliados, nossos
resultados são sugestivos de que o tratamento da hepatite C pode modificar a
história natural da evolução da hepatite crônica nos pacientes co-infectados pelo
HIV. O efeito benéfico desse tratamento parece estar relacionado com a
negativação da viremia do HCV durante o tratamento e se acompanha de melhora
da inflamação e fibrose num número considerável de pacientes, assim como
diminuição da intensidade do depósito de colágeno e diminuição do estado de
ativação das células estreladas hepáticas. No entanto, os efeitos dessa melhora
histológica a longo prazo precisam ser melhor avaliados.

6.4.2 Influência da duração do tratamento da hepatite C sobre as
modificações da histologia hepática
Verificamos, numa avaliação global (Tabela 9), que os parâmetros
histológicos, fibrose, HAI e depósito de colágeno, foram semelhantes nos grupos
que realizaram tratamento para hepatite C por tempo inferior ou igual a 24
semanas e naqueles que trataram por mais de 24 semanas. Somente o número
de CEH α-SMA diminuiu de forma significativa naqueles que receberam
tratamento para hepatite C por mais de 24 semanas. Porém, quando avaliamos
individualmente (Figura 3), uma grande parcela de pacientes tiveram seus
parâmetros histológicos melhorados na biópsia pós-tratamento, quando tratados
por mais de 24 semanas. Devemos levar em consideração que os pacientes que
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obtiveram resposta virológica na 24ª semana de tratamento estão concentrados
no grupo que tratou mais de 24 semanas; portanto, a análise da duração da
terapêutica sobre a resposta histológica sofre influência da resposta virológica.
Shiffiman et al (1999) verificaram que o uso do interferon por
um tempo mais prolongado nos pacientes que não tiveram resposta virológica ao
final do tratamento foi relacionado com uma redução da fibrose após 2 anos de
tratamento, sugerindo que o tratamento a longo prazo poderia ser capaz de
diminuir a progressão da fibrose nos pacientes não-respondedores. Encontra-se
em andamento um estudo com um grande número de pacientes com hepatite C
crônica, que acompanhará pacientes sem resposta virológica ao tratamento
preconizado fazendo uso de interferon isolado por 4 anos, os quais serão
comparados com o grupo-controle que suspendeu o tratamento quando não
obteve resposta virológica. Serão realizadas biópsias hepáticas controles com 2 e
4 anos após o tratamento, o que contribuirá para o melhor entendimento do papel
do interferon na resposta histológica (LEE et al., 2004).

6.4.3 Época de realização da biópsia hepática-controle e as modificações
histológicas
O grupo como um todo teve sua biópsia-controle realizada em
média 25,2 meses após a interrupção ou término da terapêutica e 41,5 meses
após a biópsia hepática inicial. Esse intervalo de tempo para realização da
biópsia-controle, em relação ao final do tratamento, é bastante variado na
literatura, sendo verificados intervalos de 6, 12 e 18 meses (DUCHATELLE et al.,
1998); 6 meses (LEROY et al., 2001);

18 meses (BOLDORINI et al., 1997;
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SAKAIDA et al., 1999); 23 meses (Di MARTINO et al., 2002) e 25,2 meses em
nosso estudo.
Verificamos que a evolução dos parâmetros histológicos (fibrose,
HAI, depósito de colágeno e número de CEH α-SMA positivas) foi semelhante no
grupo cujo intervalo de tempo entre o final da terapêutica e a biopsia-controle foi
igual ou inferior a 24 meses ao grupo que teve este intervalo maior que 24 meses.
O momento em que foi realizada a biópsia-controle, em nosso estudo, não
representou um fator de influência nos achados histológicos.
Contrariamente ao observado em nosso estudo, Toccaceli et al.
(2003), avaliaram pacientes com hepatite C crônica que tiveram resposta ao
tratamento com interferon, com biópsias realizadas em diferentes tempos (média
de 29,5 meses após o final do tratamento) e relacionaram os parâmetros
histológicos com grupos que fizeram a biópsia no período de 12 a 23 meses, 24 a
35 meses e 36 meses ou mais. Foi verificada uma diminuição mais pronunciada
da necroinflamação e da fibrose no grupo de pacientes que realizaram a biópsia
num tempo superior a 36 meses. Os autores concluem que a regressão do dano
hepático induzido pelo INF pode ser mais bem apreciado em biópsias hepáticas
realizadas num tempo superior a 36 meses após o término da terapia para
hepatite C.
Da mesma forma, Bruno et al. (2001) avaliaram um grupo de
pacientes com biópsias hepáticas controles, realizadas 6-12 meses e 48-72
meses após o tratamento, e na análise seqüencial verificaram uma melhora da
histologia, em pacientes virêmicos e não virêmicos, melhor evidenciada nas
biópsias realizadas mais tardiamente.
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6.4.4 Influência de variáveis preditivas de resposta ao tratamento sobre as
modificações histológicas
Existem diversos estudos analisando os fatores associados
com a resposta virológica ao tratamento da hepatite C. Alguns fatores mostraram
ser preditores independentes de resposta sustentada, como o genótipo 2 ou 3,
baixa carga viral do HCV, ausência de fibrose ou somente fibrose portal, sexo
feminino e idade abaixo de 40 anos (POYNARD et al., 2000; LEE et al., 2002).
Posteriormente foi demonstrado que o índice de massa corporal influenciava a
análise com relação ao sexo (MANNS et al., 2001). Fatores preditivos adicionais
de resposta relacionados com o HIV incluem a contagem de linfócitos T CD4+
maior que 500/mm3, RNA HIV plasmático menor que 10.000 cópias/ml e ausência
de uso de álcool (SORIANO et al., 1996).
Por outro lado a análise de fatores relacionados com a resposta
histológica ou com a progressão da cirrose, principalmente nos pacientes coinfectados pelo HIV, é escassa. Martin-Carbonero et al. (2004), estudando
pacientes com hepatite C co-infectados pelo HIV, detectaram através de análise
de regressão logística multivariada, que, sexo masculino, alta ingesta de álcool,
idade superior a 35 anos e contagem de linfócitos T CD4+ menor que 500/mm3
foram fatores associados com fibrose hepática mais grave. Martinez-Sierra et al.
(2003) identificaram a alta carga viral do HCV e a baixa quantificação de linfócitos
T CD4+ como fatores associados com taxa de progressão para fibrose mais
elevada.
O acúmulo de ferro no tecido hepático pode piorar a evolução da
fibrose. Existem estudos mostrando relação entre a variação do ferro no tecido
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hepático com o número de células estreladas em fígado de pacientes com
hepatite C crônica. Os autores concluem que o depósito de ferro, mesmo que
moderado, na hepatopatia crônica pelo vírus C, é bastante comum e é associado
com ativação das células estreladas, contribuindo para o dano hepático
(RIGAMONTI et al., 2002; MARTINELLI; RAMALHO; ZUCOLOTO, 2004).
A esteatose representa outro co-fator para progressão da fibrose
hepática em pacientes com hepatite C. Ela é mais prevalente em pacientes com
genótipo 3 do HCV e é vista uma associação direta entre esteatose e fibrose e
sem relação com inflamação. Um mecanismo possível, não inflamatório, para a
fibrose, seria peroxidação lipídica que levaria à ativação de células estreladas e
subseqüente deposição de colágeno (PATTON et al., 2004).
Levando

em

consideração

estas

possíveis

variáveis

de

progressão de fibrose, analisamos em nosso estudo, através de regressão
logística, a relação de algumas variáveis (uso de álcool, genótipo do HCV, IMC,
resultado do RNA HCV na 24ª semana de tratamento, valores basais de ferro
hepático, esteatose e o valor da ALT) com a melhora ou não dos parâmetros
histológicos (HAI, fibrose, depósito de colágeno e CEH α-SMA). Fixamos como
variáveis de controle a idade, o intervalo de tempo entre as biópsias, os intervalos
de tempo entre o final do tratamento e a biópsia-controle e o valor inicial de cada
variável-resposta. Nessa análise, verificamos que houve associação apenas do
RNA HCV na 24ª semana de tratamento com a melhora dos parâmetros
histológicos fibrose, depósito de colágeno e CEH α-SMA. Quando se faz o ajuste
pelas variáveis de controle, não se verifica esta relação, podendo-se supor que
alguma variável de controle pode, direta ou indiretamente, estar influenciando a
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análise. Por outro lado, a análise pode ter sido prejudicada devido ao número
pequeno da amostra, que se reflete em intervalos de confiança grandes.

6.4.5 Correlação dos parâmetros histológicos entre si
Avaliamos em nosso estudo parâmetros histológicos que podiam
estimar o grau de comprometimento hepático pela infecção pelo vírus da hepatite
C, assim como a evolução dos mesmos após a terapêutica com INF. Foram
avaliados a atividade da doença através do índice de atividade histológica (HAI),
o estadiamento da doença por meio do grau de fibrose, a intensidade do depósito
de colágeno através da coloração pelo picrosirius e o estado de ativação das
células estreladas através da quantificação das CEH α-SMA positivas. A relação
pós/pré-tratamento destes parâmetros histológicos foi correlacionada entre si.
Verificamos

que

todas

as

associações

realizadas

foram

estatisticamente significantes. Da mesma forma Sakaida et al. (1999) obtiveram
correlação dos parâmetros da biópsia inicial, isto é, a fibrose com o índice α-SMA
e com o HAI, assim como o HAI com o índice α-SMA. Verificaram também que a
mudança no índice α-SMA após o tratamento da hepatite C, foi significativamente
correlacionado com a fibrose, tanto no grupo com resposta virológica quanto
naqueles não respondedores. Guido et al. (1996) também observaram que a
diminuição das CEH após o tratamento foi correlacionada com a melhora do HAI.
A concordância dos parâmetros histológicos em nosso estudo
pode indicar uma boa consistência dos resultados obtidos.
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7 CONCLUSÕES

Os resultados do presente estudo são sugestivos de que o
tratamento da hepatite C pode modificar a história natural da evolução da hepatite
crônica nos pacientes co-infectados pelo HIV. Foi verificado que todos os
parâmetros histológicos avaliados (fibrose, HAI, intensidade do depósito de
colágeno, estado de ativação das células estreladas hepáticas) melhoraram no
grupo de pacientes que apresentou resposta virológica na 24ª semana de
tratamento da hepatite C. Assim, esse efeito benéfico do tratamento parece se
relacionar com o controle da viremia do HCV durante o tratamento e se verifica
também em pacientes que não sustentaram a resposta virológica após a
suspensão dos medicamentos.
Os pacientes, quando avaliados em conjunto, tiveram seus
parâmetros histológicos, nas biópsias pré e pós-tratamento, com valores
semelhantes. Porém, quando analisados individualmente, verificou-se que uma
substancial parcela da população estudada apresentou melhora histológica.
Não foram observadas diferenças importantes dos parâmetros
histológicos analisados nas duas biópsias hepáticas em relação à duração do
tratamento da hepatite C, ou em relação ao intervalo de tempo entre elas.
A análise da influência de algumas variáveis preditivas de
resposta ao tratamento sobre as modificações histológicas demonstrou que
apenas a negatividade da detecção do RNA do HCV, na 24ª semana de
tratamento, se associou com a melhora histológica.
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Houve correlação entre as razões pós/pré-tratamento de todos os
parâmetros histológicos estudados entre si, evidenciando uma boa concordância
entre eles, o que pode indicar uma boa consistência dos resultados obtidos.
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APÊNDICE A

Termo de consentimento livre e esclarecido
O Estudo intitulado “Análise da progressão da fibrose hepática e mudanças
nas células estreladas no fígado de pacientes co-infectados pelo vírus da
imunodeficiência humana e pelo vírus da hepatite C submetidos ao tratamento
com interferon-alfa e ribavirina”, está sendo realizado pela Dra. Gleusa de Castro,
com a orientação do Prof. Dr. José Fernando de Castro Figueiredo, no
Ambulatório de Hepatites do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo- HCFMRP-USP.
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa clínica, de forma
inteiramente voluntária, sendo que sua assistência médica não será influenciada
caso você decida não participar. O objetivo do estudo é avaliar, nos pacientes coinfectados pelo vírus da hepatite C e pelo vírus da imunodeficiência humana
(HIV), que já receberam tratamento para hepatite C, o resultado desse tratamento
sobre a progressão da doença. Para participar desse estudo, você deve ter 18
anos ou mais, com infecção pelo HIV e pelo vírus da hepatite C; ter realizado
biópsia hepática antes do tratamento e concordar que o material obtido da
biópsia, antes do tratamento, e que está guardado, possa ser utilizado nessa
pesquisa; ter sido submetido ao tratamento para hepatite C e concordar em
realizar nova biópsia hepática após o final do tratamento da hepatite C, sabendo
que essa segunda biópsia não é realizada de rotina nos pacientes não incluídos
nessa pesquisa.
Após a consulta inicial, caso você concorde em participar do estudo e todos
os seus exames estejam de acordo, você será incluído e informado sobre a
realização de uma biópsia de fígado. A biópsia de fígado é um procedimento
semelhante ao que você já realizou antes de ter iniciado o tratamento da hepatite
C. Trata-se de retirada de um pequeno fragmento (cerca de 10 mm) do fígado,
que é um órgão situado abaixo das costelas do lado direito da barriga. Será feita
uma punção na sua pele, com uma agulha, após realizar anestesia local, a qual
será guiada até o fígado, através de um exame de ultrassonografia. O fragmento
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do fígado retirado por esta biópsia será encaminhado ao Serviço de Patologia
para análise.
Ao participar deste estudo você estará nos ajudando a determinar os
possíveis benefícios, a longo prazo, do tratamento da hepatite C. Você não terá
benefício imediato sendo submetido a essa nova biópsia hepática, podendo no
futuro, ter benefícios, na medida em que novas opções de tratamento aparecerem
e você puder fazer uso das mesmas.
Você poderá sentir dor no local da biópsia, podendo ser necessário ser
medicado com analgésico. A biópsia hepática pode provocar sangramento no
fígado, que pode parar espontaneamente ou, em raros casos, ser necessária
cirurgia para estancar a hemorragia. A fim de diminuir o risco de sangramento, a
biopsia será realizada com a ajuda de ultrassonografia, que localizará o melhor
espaço no fígado para realizar a punção, além do que, você será examinado com
a medida da pressão e do pulso e ficará em repouso por 6 horas após o
procedimento.
Os resultados da pesquisa serão divulgados independentemente dos
resultados, em conformidade com as exigências legais. Seu nome ou
quaisquer outros dados que poderiam identificá-lo não serão utilizados em
relatórios ou publicações resultantes deste estudo. Para perguntas sobre a
pesquisa ou caso você sinta que está apresentando algum problema
relacionado com a mesma, você pode entrar em contato com a Dra. Gleusa de
Castro, através do telefone (16) 602 2695 ou 602 2182.

Consentimento
Eu, voluntariamente, forneci o meu consentimento para participar deste
estudo, como descrito acima, e recebi uma cópia do termo de consentimento
livre e esclarecido para os meus registros. Minha participação é voluntária e eu
posso decidir não participar ou me retirar do estudo a qualquer momento, sem
penalidades ou perdas dos benefícios ou do tratamento a que eu tenha direito.
Meu médico também poderá escolher interromper minha participação no
estudo caso for em benefício da minha saúde.
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Eu tive a oportunidade de perguntar ao meu médico a respeito de questões
sobre este estudo e eu compreendi os procedimentos e sei quais os possíveis
riscos e benefícios por participar deste estudo, como descrito acima. Eu
compreendo que não estou abrindo mão de nenhum dos meus direitos legais
assinando este termo de consentimento.

____________________________________________________
Data

Assinatura do Participante

____________________________________________________
Data

Assinatura de testemunha

____________________________________________________
Data

Assinatura do Pesquisador

Castro, G.

Apêndices

129

APÊNDICE B
Orientações aos pacientes que serão submetidos à biópsia hepática
Biópsia hepática
Data: ___ / ___/ ____
Horário: _____ h
Local: Sala de biópsia do Ambulatório da UETDI
Informações importantes:
1. A biopsia hepática é um procedimento simples, feito com anestesia local.
2. É indispensável a coleta de sangue (hemograma e tempo de protrombina)
na mesma semana em que está marcada a biópsia ou, no máximo, na
semana anterior. Sem coletar sangue não será possível fazer a biopsia.
3. Não usar anti-inflamatórios – AAS, Voltaren, Cataflan, etc, desde a semana
anterior ao procedimento. Se precisar de analgésicos (dor, cefaléia) use
Tylenol, Dôrico ou Novalgina.
4. Vir em jejum.
5. Se possível vir com acompanhante.
6. A alta será dada cerca de 6 horas após a biopsia (3 ou 4 horas da tarde).
7. Após o exame recomendamos não fazer atividade física exagerada nas
próximas 24 horas (participar de esporte, levantar peso, etc).
8. Você tem direito a atestado médico; solicite-o se necessário.
9. O resultado do exame estará em seu prontuário em 4 semanas, quando
deverá estar marcado seu retorno.
10. Em caso de dúvida contatar Dra. Gleusa nos telefones 602 2695 ou 602
2182.
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APÊNDICE C
Instrumento de coleta de dados dos pacientes co-infectados HIV-HCV

1 IDENTIFICAÇÃO:
1.1 Nome:_________________________________________________________
1.2 Registro:_____________________

1.3 D.N.: _____/_____/_____

1.4 Sexo: 1.4.1 ( ) F

1.4.2 ( ) M

1.5 Cor: 1.5.1 ( ) Branca

1.5.2 ( ) Negra

1.5.3 ( ) Pardo

1.6 CR para HIV e/ou HCV: 1.6.1 ( ) UDEV
1.6.2 ( ) Sexual
1.6.3 ( ) transf
1.6.4 ( ) acidente 1.6.5 ( ) não identificado
1.7 Uso de álcool: não (

)

sim ( )

______ gramas

1.8 Idade que iniciou uso álcool: _____ anos.

2 INFECÇÃO PELO HIV
2.1 Data do anti-HIV +: _____/_____/ _____
2.2 seguido na UETDI
2.2.1 sim ( )
2.2.2 não ( )
2.3 Classificação CDC
()A ( )B ( )C

2.2.3 data início ___/__/__

( )1 ( ) 2 ( ) 3

2.4 Doença definidora de Aids no momento do diagnóstico
2.41 ( ) S
2.4.2 ( ) N
2.5 uso de ARV:
2.5.1 ( ) sim

2.5.2 ( ) não

3 INFECÇÃO PELO HBV
3.1.1 HbsAg
( )P

( ) N.

2.5.3 data início: ___ /___/__.
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4 CONTAGEM DE CÉLULAS CD4 E CARGA VIRAL
DATA

Pré-tto

1-2m tto

3-4m

5-6m

7-8m

9-10m

11-12m

Pós

Pós

12sem

24sem

__/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__
CD4
CV
LOG
ARV

Motivo
troca

5 INFECÇÃO PELA HEPATITE C
5.1 Data do 1o anti-HCV

_____/_____/ _____

5.2 Data do CN amb. Hepatite:
5.3 Duração da infecção: _____

_____/_____/ _____
idade da contaminação: ______.
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5.4 HCV-PCR e PCR quantitativo
DATA

__/___/__

__/___/__

__/___/__

__/___/__

__/___/__

(pré-tto)

(12 sem)

(24 sem)

(48sem)

24 sem pós
tto

HCVPCR
PCR
quantit.

5.5 genótipo
5.5.1 (

)1 a

5.5.2 ( )1b

5.5.3( )2

5.5.4 ( ) 3

5.5.5 ( ) 4

6 BIÓPSIA HEPÁTICA
6.1 DATA: ____/_____/____

Número: _________

6.2 número de espaços porta: ( )<5

( ) 5-10

( )>10

( ) NR
( ) NA

Classificação de Knodell
6.3 Estadiamento: ( ) ausente
( ) fibrose grave
6.4 Score: (

) 6.4.1 ( ) normal

( ) fibrose leve

( ) fibrose moderada

( ) cirrose

( ) NA

6.4.2 ( ) mínima atividade -HAI 1-3

6.4.3 ( ) leve- HAI 4-8

6.4.4 ( )moderada –HAI 9-12

6.4.5 ( ) grave HAI 13-18

6.4.6 ( )NA

6.5 Esteatose

6.6.1 ( ) sim

6.7 Coloração ferro: 6.7.1 ( ) hepatócitos

6.6.2 ( ) não.
6.7.2 ( ) ausência

6.7.3 ( ) finos focal

6.7.4 ( ) finos zonal

6.7.6 ( ) grosseiros difusos

6.7.7 ( ) NA

6.7.5 ( ) grosseiros zonal
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6.8. Kupffer: 6.8.1 ( ) ausência 6.8.2 ( ) finos algumas 6.8.3 ( ) finos maioria
6.8.4 ( ) grosseiros hipertróficos

6.8.5 ( ) grosseiros

6.8.6 ( ) todas

6.8.7 ( ) NA

6.9. Portais/septos: 6.9.1 ( ) ausência

6.9.2 ( ) traços finos grânulos

6.9.3 ( ) finos dispersos

6.9.4 ( ) grosseiros

6.9.5 ( ) maciço

6.9.6 ( ) NA

6.10 Score total de ferro: 6.10.1 ( ) ausência
6.10.3 ( ) 6-10

6.10.4 ( ) 11-15,9

6.11. Grau final: 6.11.1 ( ) ausência
6.11.4 ( ) III

6.11.5 ( ) IV

6.12 Células estreladas: ______.

6.10.2 ( ) 1-5,9

6.10.5 ( ) 16-20
6.11.2 ( ) I
6.11.6 ( ) NA

6.10.6 ( ) NA

6.11.3 ( ) I I
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7 EXAMES LABORATORIAIS
7.1 bioquímica
Pré tto
Data

1-2m

_/__/__

_/__/__

3-4m

5-6m

_/__/__

_/__/__

7-8m

9-10m

_/__/__

_/__/__

11-12m
_/__/__

12sem

24sem

pós

pós

_/__/__

_/__/__

HB
HT
PLQ
(x103)
GB
TGO
TGP
BIL. T
BIL. D
FA
GGT
Amila
Lactato
INR
Col total
HDL col
LDL col
Triglic
Glicemia
Albumi
na
Creatini
na

7.2 Pré tto

7.2.1 Fe _____

7.2.2 TIBC _____

7.3 EDA com gastropatia hipertensiva 7.3.1 ( ) sim
7.4 EDA – varizes de esôfago 7.4.1 ( ) sim
7.5 USG – hipertensão portal

7.2.3 ferritina _____
7.3.2 ( ) não

7.4.2 ( ) não

7.5.1 ( ) sim 7.5.2 ( ) não

7.3.3 ( ) NA

7.4.3 ( ) NA
7.5.3 ( ) NA.
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8. TRATAMENTO HCV
8.1
8.1.1 ( ) IFN isolado

8.1.2 ( ) IFV+ riba

8.1.3 data inicio: ____/____/___

8.1.4 ( ) não tratou

8.1.5 término: ____/____/___

8.2 Tempo tratamento: ____ semanas
8.3 Término tto:

8.3.1 ( ) completou

8.3.2 ( )suspendeu efeitos colaterais

8.3.3 ( ) abandonou
8.4 Efeitos colaterais:
8.4.3 ( ) neutropenia

8.4.1 ( ) anemia

8.4.2 ( ) plaquetopenia

8.4.4 ( ) alt PQU

8.4.5 ( ) hepatotoxicidade

8.4.6 ( ) acidose metabólica

8.4.7 ( ) pancreatite

8.4.8 ( ) síndrome flu-like grave

8.4.9 ( )hipotireoidismo

8.4.10 ( ) hipertireoidismo.
8.5. Resposta ao tratamento:
8.5.1 Virológica final
8.5.1.1 ( ) sim

8.5.1.2 ( ) não

8.5.1.3 ( ) NA

8.5.2 Virológica sustentada 8.5.2.1 ( ) sim

8.5.2.2 ( ) não

8.5.2.3 ( ) NA

8.5.3 Bioquímica (TGP N)

8.5.3.2 ( ) não

8.5.3.3 ( ) NA

8.5.3.1 ( ) sim

9 .BIÓPSIA HEPÁTICA CONTROLE
9.1. DATA: ____/_____/____

Número: _________

9.2. número de espaços porta: ( )<5

( ) 5-10

( )>10

( ) NR
( ) NA

Classificação de Knodell
9.3. Estadiamento: ( ) ausente ( ) fibrose leve ( ) fibrose moderada
( ) fibrose grave
9.4. Score: (

( ) cirrose

( ) NA

)

9.4.1 ( ) normal

9.4.2 ( ) mínima atividade -HAI 1-3
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9.4.3 ( ) leve- HAI 4-8

9.4.4 ( ) moderada –HAI 9-12

9.4.5 ( ) grave HAI 13-18

9.4.6 ( ) NA

9.5. Esteatose

9.6.1 ( ) sim
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9.6.2 ( ) não

9.7. Coloração ferro:
9.7.1 ( ) hepatócitos

9.7.2 ( ) ausência

9.7.3 ( ) finos focal

9.7.4 ( ) finos zonal

9.7.5 ( ) grosseiros zonal

9.7.6 ( ) grosseiros difusos

9.7.7 ( ) NA

9.8 Kupffer:
9.8.1 ( ) ausência

9.8.2 ( ) finos algumas

9.8.3 ( ) finos maioria

9.8.4 ( ) grosseiros hipertróficos 9.8.5 ( )grosseiros

9.8.6 ( ) todas

9.8.7 ( ) NA
9.9 Portais/septos: 9.9.1 ( ) ausência 9.9.2 ( ) traços finos grânulos
9.9.3 ( ) finos dispersos 9.9.4 ( ) grosseiros 9.9.5 ( ) maciço 9.9.6 ( ) NA
9.10 Score total de ferro: 9.10.1 ( ) ausência
9.10.3 ( ) 6-10

9.10.4 ( ) 11-15,9

9.10.2 ( ) 1-5,9
9.10.5 ( ) 16-20

9.10.6 ( ) NA
9.11 Grau final:
9.11.1 ( ) ausência

9.11.2 ( ) I

9.11.5 ( ) IV

9.11.6 ( ) NA

9.12 Células estreladas: ______.

9.11.3 ( ) II

9.11.4 ( ) III
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APÊNDICE D

Valores normais e unidades de referência para os exames gerais

EXAMES

VALORES DE REFERÊNCIA

UNIDADES

MASCULINO

FEMININO

ALT

10-36

10-44

U⁄L

GGT

7-32

11-50

U⁄L

FERRITINA

28-397

6-159

ng⁄mL

FERRO SÉRICO

35-150

mg⁄dL

UIBC

112-346

mg⁄dL

ALBUMINA
HB
GB
PLAQUETAS

3,5-5
13,5-17,5

12,0-15,5

g⁄dL
g%

4.000-11.000

/mm3

150.000-450.000

/mm3
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APÊNDICE E
Características clínicas e laboratoriais pré-tratamento dos pacientes
co-infectados HIV-HCV (N=26)
No

idade

sexo

Cor

IMC

Uso

(Kg/m2)

prévio

CR-HIV

IO

Uso

Genótipo

prévia

ARV

HCV

álcool
1

35

M

B

19,0

Não

Sexual

Sim

Sim

1a

2

36

M

B

24.6

Sim

UDEV

Não

Sim

1a

3

34

M

N

30.5

Sim

UDEV

Sim

Sim

3

4

36

M

B

24.3

Sim

UDEV

Não

Sim

1a

5

39

F

B

21.1

Não

Sexual

Não

Sim

1a

6

42

M

B

21.2

Sim

UDEV

Não

Sim

1a

7

48

F

B

22,9

Não

Sexual

Não

Sim

2

8

39

M

B

27.9

Não

UDEV

Não

Sim

1a

9

38

M

B

22.3

Sim

UDEV

Não

Não

3

10

45

M

B

27.8

Sim

UDEV

Não

Sim

1b

11

38

M

B

27.3

Sim

UDEV

Não

Sim

1a

12

31

F

B

21.1

Sim

UDEV

Não

Não

1a

13

34

M

B

23.2

Sim

UDEV

Não

Sim

1a 1b

14

42

M

N

30.1

Sim

UDEV

Não

Sim

1b

15

31

M

B

23,2

Sim

UDEV

Não

Sim

1a

16

42

M

B

24.9

Sim

Sexual

Não

Sim

1a

17

22

M

B

18.2

Sim

UDEV

Não

Sim

1a

18

41

M

B

23,6

Sim

UDEV

Não

Não

1a

19

34

M

B

22.8

Não

Sexual

Não

Sim

1b

20

44

M

B

27.7

Sim

UDEV

Sim

Sim

3

21

35

M

B

20

Sim

Sexual

Sim

Sim

1a

22

33

F

B

36.4

Sim

Sexual

Não

Não

1a

23

39

M

N

24.3

Sim

Sexual

Não

Sim

1a

24

36

F

B

22.3

Sim

UDEV

Não

Sim

1a 1b

25

39

F

B

22.3

Sim

UDEV

Não

Sim

3

26

38

F

B

21.1

Sim

UDEV

Não

Sim

1a 1b

M= Masculino; F=Feminino; B=Branco; N=Negro; P=Pardo; CRHIV=Comportamento de risco para HIV; UDEV=usuário de droga endovenosa;
IO= infecção oportunista prévia; ARV= anti-retroviral.
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APÊNDICE F
Características laboratoriais pré-tratamento dos pacientes co-infectados
HIV-HCV (N=26)
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Linf.
CD4+

RNA
HIV
(log)

GB

Plaque
tas

ALT

GGT

INR

ALBUMINA

FERRO

582
644
544
634
784
1665
924
457
676
773
429
562
711
613
556
480
766
822
558
913
491
517
577
522
1074
601

0
3.9
3.0
2.9
0
0
0
0
4.6
0
3.8
3.6
0
3.1
2.7
3.8
ND
4.1
4.8
0
3.8
5
0
ND
0
3.7

4300
3600
5500
5400
4900
11500
8400
4700
5500
5800
4100
6500
6500
4300
5300
4800
4600
5600
4000
5800
5600
4700
4300
4700
10700
6700

161
149
222
118
240
144
321
147
91
138
141
293
254
167
137
158
214
211
167
172
210
158
278
129
243
150

120.7
137
204
133
72
55
61
226
120
112
66
92
250
76
446
669
33
127
48
69
62
137
65
37
60
37

77
NR
122
58.3
38
15.6
120
39
NR
628
363
61
305
61
141
463
27
194
101
113
59
NR
109
35.1
164
59

1.2
1.1
1.2
1.2
0.9
1.3
NR
0.93
1.1
1.5
1
1
1
1
1.1
1.1
1
1.1
1
1.1
1
0.9
1
0.9
1
1

5.3
4.3
4.4
4.1
NR
NR
4.7
NR
4.1
3.9
4.2
NR
NR
NR
NR
NR
4.2
4.1
NR
3.6
4.2
4.6
4.2
NR
4
3.8

314
170
146
106
147
166
166
200
139
147
178
159
186
68
171
209
53
168
91
159
137
63
66
108
87
39

FERRI
TINA

UIBC

482
892
286
207
46
NR
111
1005
165
1510
849
166
780
236
362
1332
460
NR
617
1099
325
48.7
208
87.9
362
75

Linf CD4+ = linfócitos T CD4+; log= logaritimo; RNA HIV 0=indetectável (menor
que 50 cópias⁄ml); NR=não realizado; ND=não disponível

180
136
207
201
266
150
202
157
157
170
231
216
134
206
298
95
241
204
240
153
158
247
147
148
157
184
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APÊNDICE G

Tratamento realizado para hepatite c e a resposta ao tratamento dos
pacientes co-infectados HIV-HCV (N=26)
Terapêutica
o

N

Duração

HCV

HCV

HCV

Tratamento

RNA

RNA

RNA

(Semanas)

24ª

48ª

72ª

SEM

SEM

SEM

RVF

RVS

1

INF+RBV

32

P

*

*

Não

Não

2

INF+RBV

28

P

*

*

Não

Não

3

INF+RBV

32

P

*

*

Não

Não

4

INF+RBV

48

N

P

*

Não

Não

5

INF+RBV

40

N

P

*

Não

Não

6

INF+RBV

48

N

N

N

SIM

SIM

7

INF+RBV

48

N

N

N

SIM

SIM

8

INF+RBV

28

P

*

*

Não

Não

9

INF+RBV

28

P

*

*

Não

Não

10

PEGINF+RBV

24

P

*

*

Não

Não

11

PEGINF+RBV

32

P

*

*

Não

Não

12

INF+RBV

28

P

*

*

Não

Não

13

INF+RBV

36

P

*

*

Não

Não

14

INF+RBV

28

NR

*

P

Não

Não

15

INF

48

N

P

*

Não

Não

16

INF+RBV

32

NR

*

*

Não

Não

17

INF+RBV

16

NR

*

*

Não

Não

18

PEGINF+RBV

16

NR

*

*

Não

Não

19

INF

48

NR

P

NR

Não

Não

20

INF+RBV

24

P

*

*

Não

Não

21

PEGINF+RBV

36

P

*

*

Não

Não

22

INF+RBV

28

P

*

*

Não

Não

23

PEGINF+RBV

48

N

N

N

SIM

SIM

24

INF+RBV

16

NR

*

*

Não

Não

25

INF+RBV

24

N

*

N

SIM

SIM

26

PEGINF+RBV

28

P

*

*

Não

Não

INF=Interferon; RBV=Ribavirina; PEGINF=interferon peguilado;
RVF=Resposta virológica ao final do tratamento; RVS=Resposta virológica sustentada.

Castro, G.

141

Apêndices

APÊNDICE H

Características histológicas da biópsia hepática pré e pós-tratamento da
hepatite C (N= 26)
no

Fibro
se1

Fibro
se2

PS1

PS2

SMA1

SMA2

HAI 1

HAI 2

1

2

4

35

54

32

43

11

18

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2
2
2
1
2
2
1
2
3
2
2

4
3
1
2
1
1
3
1
3
3
2

31
31
30
8
29
30
14
29
44
38
32

53
48
13
29
18
11
47
15
46
49
32

25
33
31
14
25
28
18
23
34
37
31

41
41
16
30
22
16
39
10
36
38
33

11
12
11
5
9
12
7
9
12
13
11

14
14
5
12
9
5
14
5
12
14
11

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

2
1
2
2
1
2
1
1
1
2
2
1
2
2

2
2
1
2
1
3
1
2
2
2
1
2
2
2

32
14
33
30
14
31
16
17
16
29
30
10
31
27

33
28
12
32
15
48
19
34
30
31
11
27
32
29

27
15
34
25
12
26
23
15
17
33
27
7
27
23

26
24
7
28
16
38
23
30
27
34
14
23
29
25

10
4
12
9
5
10
8
6
8
12
9
4
10
9

10
9
5
11
7
13
9
12
11
12
5
9
11
9

1= características da biópsia pré-tratamento; 2= características da biópsia póstratamento; PS = picrosirius (depósito de colágeno); SMA=células estreladas α-SMA;
HAI= índice de atividade histológica.
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APÊNDICE I

Características histológicas da biópsia hepática pré e pós-tratamento
da hepatite C (N= 26)
no

FERRO
1

FERRO2

ESTEATOSE1

1
2
3
4

1
1
0
0

2
2
1
1

1
1
0
1

2
2
2
2

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
3

0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
3
1
1

0
2
2
0
1
0
2
0
2
2
1
2
0
0
0
3

0
0
0
0
0
2
3
2
0
0
0
1
0
3
2
0

21
22
23
24
25
26

2
0
2
0
0
1

0
0
1
1
2
1

1
0
1
0
2
1

1
1
0
1
2
2

ESTEATOSE2

1= características da biópsia pré-tratamento; 2= características da
biópsia pós-tratamento
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ANEXO A

APROVAÇÃO DO ESTUDO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – FMRP
E HCFMRP-USP
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ANEXO B
AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DO FÍGADO – HCFMRP- USP
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