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RESUMO 

 

 

VILAR, F.C. Expressão do HLA-G no tecido hepático de pacientes coinfectados com 

HIV/HCV. 2014. 137f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 

 

A doença hepática crônica causada pelo vírus da hepatite C (HCV) tornou-se, nos últimos 

anos, uma das principais comorbidades dos pacientes portadores do vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) nos países desenvolvidos. Os pacientes coinfectados com HIV/HCV 

apresentam uma progressão mais rápida para a cirrose e as suas complicações que os 

pacientes monoinfectados com HCV. Embora os mecanismos responsáveis por esta evolução 

não estejam totalmente esclarecidos, a expressão da molécula de HLA-G, um HLA de classe 

Ib não clássico, que tem propriedades bem reconhecidas na regulação negativa da resposta 

imune, pode estar relacionada à progressão da doença hepática. Os objetivos deste trabalho 

foram analisar o perfil de expressão de HLA-G em tecido hepático de pacientes coinfectados 

HIV/HCV e identificar possíveis variáveis do hospedeiro, do HCV e do HIV que possam estar 

relacionadas com a expressão de HLA-G na biópsia hepática. Para isso, 57 amostras de 

biópsia hepática de pacientes coinfectados com HIV/HCV, nas quais a imuno-histoquímica 

para HLA-G foi realizada, foram analisadas retrospectivamente quanto à expressão desta 

molécula no tecido hepático. Avaliaram-se também outras características histopatológicas da 

biópsia como grau de fibrose, atividade inflamatória, deposição de ferro e gordura. 

Determinou-se o polimorfismo de inserção ou deleção de 14 pares de bases da região 3` não 

traduzida do exon 8 do gene do HLA-G, que está relacionada com a produção de RNA-

mensageiro, em 43 destes pacientes, além do polimorfismo de IL-28B, relacionado com a 

resposta ao tratamento do HCV, em 44 deles. Características bioquímicas e virológicas, tanto 

do HIV quanto do HCV também foram avaliadas. O genótipo 1 do HCV foi o mais prevalente 

(87,75%), especialmente o subgenótipo 1a (60%). A expressão do HLA-G foi observada em 

38 (66,7%) amostras de fígado, e foi mais frequente em estágios moderados e severos de 

fibrose do que em estágios mais leves (94,1% x 55%, P < 0,01). Não houve relação entre a 

expressão do HLA-G e os outros parâmetros estudados. Embora a progressão para a cirrose 

no contexto da coinfecção por HIV/ HCV seja um processo complexo, modulado por muitos 

factores, a associação da intensidade de fibrose com a expressão do HLA-G pode indicar que 

a expressão desta proteína desempenha um importante papel nos mecanismos que contribuem 

para a progressão da doença, por meio da regulação negativa da resposta imune contra o HCV 

na coinfecção pelo HIV. 

 

 

Palavras-chave: HLA-G, coinfecção HIV/HCV, vírus da hepatite C, HIV, fibrose hepática 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

VILAR, F.C. Expression of HLA-G of the liver tissue of HIV/HCV coinfected patients. 

2014. 137f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 

 

Chronic liver disease induced by hepatitis C virus (HCV) infection has recently become one 

of the most common comorbidities in patients who are infected with the human 

immunodeficiency virus (HIV) in developed countries. HIV/HCV coinfected patients show 

faster progression to cirrhosis and its complications than the HCV monoinfected patients. 

Even though the responsible mechanisms for this evolution have not been entirely clarified 

yet, the expression of the HLA-G molecule, a HLA from the non-classic Ib class, with well-

known properties of negatively regulating the immune response, may be related to the liver 

disease progression. The aims of the present work were to analyze the HLA-G expression 

profile in the liver micro ambience of HIV/HCV coinfected patients and to identify possible 

host factors, HIV or HCV, that may be related to the HLA-G expression on the liver biopsy. 

For this purpose, 57 liver biopsies of HIV/HCV coinfect patients, in which 

immunohistochemistry for HLA-G had been performed, were retrospectively analyzed 

according the HLA-G expression on the hepatic tissue. Other histopathological features in the 

liver biopsies, such as fibrosis degree, inflammatory activity, iron deposition and fat were also 

evaluated. The polymorphism of insertion or deletion in 14-base pairs of the 3`non-translated 

region of exon 8 of the HLA-G gene, which is related to the production of HLA-G messenger 

RNA, was evaluated in 43 of the patients. Also, the polymorphism of IL-28B, related to the 

response to HCV treatment, was evaluated in 44 of them. Biochemical and virological 

features of HIV and HCV were also evaluated. The HCV genotype 1 was the most prevalent 

(87.75%), especially the subgenotype 1a (60%). The expression of HLA-G was observed in 

38 (66.7%) samples of the liver biopsies, and it was most frequent in moderate and severe 

stages of fibrosis than in the mild stages (94.1% x 55%, P < 0.01). There was no established 

relationship between HLA-G and other parameters studied. Although the progression to 

cirrhosis in the context of HIV/HCV coinfection is a complex process modulated by many 

factors, the association of HLA-G expression with the intensity of the liver fibrosis may 

indicate the protein expression play an important role in the mechanisms that contribute to the 

progression of the disease, through the negative regulation of the immune response against 

HCV setting of a coinfection with HIV. 

 

 

Key-words: HLA-G, HIV/HCV coinfection, hepatitis C virus, HIV, liver fibrosis 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 O vírus da hepatite C 

 

 

1.1.1 Epidemiologia e história natural da hepatite C 

 

 

O vírus da hepatite C (HCV) tem distribuição mundial e sua prevalência vem 

crescendo nas últimas duas décadas. Estima-se que 170 milhões de pessoas estejam 

cronicamente infectadas, perfazendo 2,8% da população mundial, sob-risco de desenvolver 

cirrose ou carcinoma hepatocelular (CHC) como evolução da doença. Tais dados colocam a 

hepatite C crônica como um dos principais problemas mundiais de saúde pública 
(1)

. 

Na América Latina estima-se que 2,5% da população adulta esteja cronicamente 

infectada pelo HCV 
(2)

 e no Brasil esta infecção atinja 1,38% da população entre 10 e 69 anos 

que vive nas capitais dos estados e no distrito federal 
(3)

. Na cidade de Ribeirão Preto – SP a 

prevalência de anti-HCV em doadores de sangue foi de 1,2% no ano de 2005 
(4)

, o que talvez 

não represente a prevalência real da hepatite C no município, por se tratar de uma população 

selecionada para o estudo. 

O HCV foi identificado em 1989 a partir de um pool de plasma de chimpanzés 

previamente contaminados com soro de pacientes com hepatite crônica não A não B 
(5)

. Sua 

transmissão se faz, predominantemente, por via parenteral, por meio de sangue e derivados e 

material perfuro cortante contaminado 
(6)

. Esta via de transmissão coloca alguns grupos 

populacionais, como nos usuários de drogas injetáveis (UDI), entre os de maior prevalência 

para hepatite crônica C, chegando a atingir 89,8% dos UDI na Tailândia
(7)

. 

A transmissão sexual do HCV ainda é um tema controverso com frequência não muito bem 

determinada, ao redor de 2%. Homens que fazem sexo com homens (HSH) aumentam o risco de 

aquisição sexual da hepatite C, provavelmente por traumatismo causado em relações anais 
(8)

.    

Apesar de conhecidas as formas de transmissão do HCV, 30 a 50% dos pacientes 

portadores crônicos não possuem fatores de risco e não conseguem identificar com precisão o 

modo de aquisição do vírus
(6)

. 

A hepatite C aguda possui resolução espontânea em aproximadamente 15% dos casos e 

evolui para formas crônicas nos 85% restantes, ambas, na grande maioria, de forma assintomática. 
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A evolução para formas crônicas pode variar de acordo com o modo de aquisição do vírus e 

características do hospedeiro 
(9)

, ocorrendo em menores proporções nas crianças 
(10)

.  

A progressão da doença nas formas crônicas ainda divide opiniões: todos os pacientes 

evoluiriam para doença hepática terminal, caso sobrevivessem tempo suficiente, ou apenas um 

grupo restrito de infectados evoluiria para formas graves da doença hepática
(11)

?  Fatores ligados 

ao hospedeiro, ao vírus e fatores externos, como coinfecção com o Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV, do inglês, Human Immunodeficiency Virus) ou uso de álcool, estão relacionados a 

esta evolução, mas não são suficientes para explicar a progressão para doença hepática terminal 

ou CHC 
(9)

, que pode levar décadas para se desenvolver (figura 1).    

 

 

Figura 1 – História natural da infecção pelo vírus da Hepatite C (Adaptado de Lauer, G.M.; Walker, 

B.D. 2001) 
(12)

 CHC: Carcinoma Hepatocelular 

 

 

1.1.2 Estrutura do vírus da hepatite C e sua variabilidade genotípica 

 

 

O HCV pertence à família Flaviviridae, gênero Hepacivirus, e possui um genoma de 

ácido ribonucleico (RNA) de fita simples com cerca de 9.600 nucleotídeos. Nesta sequência 

encontra-se uma fase de leitura aberta (open reading frame) que codifica uma poliproteína de 

3011 aminoácidos da qual, mediante ação de proteases virais e celulares, originam-se 3 

proteínas estruturais (C [capsídio], E1 e E2 [envelope]) e 7 proteínas não estruturais (NS) a 

saber: p7, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A e NS5N (figura 2). Tais proteínas NS têm ganhado 

grande destaque nos últimos anos, pois são alvos de drogas antivirais de ação direta (DAA), 

recentemente liberadas para tratamento da hepatite C 
(13)

. 
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Figura 2 – O genoma do HCV e as poliproteínas processadas com suas respectivas funções (Adaptado 

de Lauer, G.M.; Walker, B.D. 2001) 
(12)

. 

 

O genoma do HCV possui ainda regiões não traduzidas (untranslated non-coding 

region [UTR]) em suas extremidades 3’ e 5’, sendo esta última a mais conservada do genoma, 

importante no processo de replicação viral e na detecção de diferentes genótipos
(14)

. 

A heterogeneidade genética do HCV permitiu identificar até o momento 7 genótipos 

com pelo menos 30% de divergência em sua sequência, nomeados por algarismos arábicos de 

1 a 7, e mais de 50 subtipos com aproximadamente 20% de variabilidade genética, nomeados 

por letras minúsculas acompanhando o genótipo (1a-c, 2a-c, 3a, etc) 
(13)

. 

A variabilidade genotípica do HCV possui implicações epidemiológicas (com 

diferentes genótipos predominando em diferentes países e continentes) e terapêuticas 

(diferentes genótipos com respostas distintas ao tratamento), o que dificulta a existência de 

vacinas e de um tratamento padrão para este vírus, motivando a pesquisa de DAA 
(13)

. 

 

 

1.1.3 Resposta imunológica na infecção pelo HCV 

 

 

O tecido hepático é composto principalmente por hepatócitos, que correspondem a 

aproximadamente 80% das células deste órgão. As demais são divididas entre células 

epiteliais dos ductos biliares (1%), células estreladas (<1%), células do endotélio sinusoidal 

(10%), macrófagos – que no tecido hepático recebem o nome de células de Kuppfer (4%) – e 

linfócitos (5%) 
(15)

. Os dois últimos grupos celulares são de fundamental importância na 

resposta imunológica em doenças hepáticas. 

Na hepatite C aguda o evento inicial da resposta imune se deve às células Natural 

Killer (NK) que reconhecem o patógeno e contribuem para o controle da replicação viral por 
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meio de lise dos hepatócitos infectados, produção de citocinas (como interferon gama) 

inibitórias da replicação viral e ativação de células dentríticas (DCs, do inglês: Dendritic 

cells) e células T. As DCs, por sua vez, têm um papel importante na apresentação de 

antígenos do HCV, ligando a resposta imune inata à adaptativa (humoral e celular) 
(16)

.  

A resposta imune humoral aparece geralmente após sete a oito semanas da infecção 

aguda, sendo anticorpos contra a proteína NS3 e proteínas do core os primeiros a serem 

detectados 
(16)

. 

A resposta imune celular envolvendo linfócitos T citotóxicos CD8+ e linfócitos T 

helper CD4+ tem um papel fundamental no controle da infecção pelo HCV e a polarização 

entre resposta Thelper1 (Th1) e Thelper2 (Th2) parece estar entre os mecanismos principais 

que levam à cura ou a cronificação do vírus 
(17)

. Pacientes que controlam a infecção pelo HCV 

possuem uma vigorosa resposta Th1, com produção de Interleucina 2 (IL-2) e interferon 

gamma (IFNγ), importantes estimuladores da resposta imune antiviral do hospedeiro, 

incluindo células T citotóxicas e ativação de células NK. Já os pacientes nos quais há a 

cronificação do HCV ocorre resposta Th2, com produção de IL-4 e IL-10, que aumentam a 

produção de anticorpos e diminuem a resposta Th1 
(18)

.  

A polarização da resposta Th1 e Th2, como mencionado acima, é um dos principais 

fatores para a cronificação da infecção pelo HCV. Outros fatores relacionados ao próprio 

vírus também são importantes no escape ao sistema imune: a proteína estrutural E2 tem a 

capacidade de se ligar ao receptor CD81 da membrana das células NK, diminuindo a função 

destas 
(18)

; as proteínas E1 e NS3 diminuem, in vitro, a ação das DCs 
(16)

; a heterogeneidade 

do HCV, principalmente na região responsável pela codificação da proteína E2, torna os 

anticorpos neutralizantes pouco efetivos 
(18)

. Apesar dos avanços no entendimento dos 

mecanismos de escape do HCV à resposta imune, os fatores que determinam a polarização da 

resposta Th1 e Th2 ainda requerem mais estudos 
(17)

. 

Nos últimos anos, o antígeno leucocitário humano, não clássico, de classe I - G (HLA-

G), inicialmente descrito com a função de conferir ao feto proteção contra resposta 

imunológica materna sendo para isso expresso em trofoblasto 
(19)

, vem adquirindo 

importância em outros cenários, incluindo a infecção pelo HCV. Weng e col (2011) 

demonstraram em 67 pacientes monoinfectados pelo HCV que os níveis séricos de proteínas 

solúveis do HLA-G (sHLA-G e HLA-G5), além de citocinas estimuladoras da produção 

destas moléculas (IL-10 e IFNγ), estão dramaticamente aumentados 
(20)

. A promoção de 

mudança no equilíbrio Th1/Th2 para polarização Th2 está entre as funções do HLA-G no 
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sistema imune 
(21)

. Assim, o HLA-G pode auxiliar, entre outros fatores, neste padrão de 

resposta na hepatite C crônica, contribuindo na cronificação da doença. 

 

 

1.2 O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV)  

 

 

1.2.1 Epidemiologia e história natural da infecção pelo HIV 

 

 

O vírus HIV possui epidemiologia complexa, diversificada e dinâmica. Em 2013 

aproximadamente 34 milhões de pessoas viviam com HIV no mundo, com estimativa de que 

0,8% da população em idade reprodutiva estivesse infectada pelo vírus, proporção que se 

mantém estável na última década. O pico de incidência de casos novos de infecção pelo HIV 

ocorreu em 2001, com 2,4 milhões naquele ano. A instituição de Terapia Antirretroviral 

(TARV) em determinadas regiões do globo, como na África Subsaariana, fez com que esta 

incidência diminuísse nos últimos dez anos, mas em regiões e subpopulações específicas ela 

continua estável ou até aumentando. Esses, entre outros motivos, tornam infecção pelo HIV 

um importante problema de saúde pública em diversos países 
(22;23)

. 

Essa situação epidemiológica não é diferente na América Latina, que possui uma 

grande heterogeneidade regional e ocupa o 4º lugar no mundo entre as regiões de maior 

prevalência do HIV, com aproximadamente 0,5% da população em idade reprodutiva 

infectada 
(24)

. O Brasil, que se destaca regionalmente por ser o país com maior número de 

pacientes em TARV na América Latina 
(25)

, possui por volta de 0,6% da população infectada 

pelo HIV, número que vem se mantendo estável desde 2004. Entretanto, assim como em 

outras regiões do mundo, tem havido um aumento da prevalência em grupos populacionais 

específicos 
(26)

. Em Ribeirão Preto – SP não há estudos populacionais publicados a respeito da 

prevalência da infecção pelo HIV. Até Março de 2012 a cidade havia notificado 6.940 casos 

de Aids  (do inglês, Acquired Immunodeficiency Syndrome ou Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida - SIDA) e pacientes infectados pelo vírus HIV, com coeficiente de incidência de 

30,5 casos/100.000 habitantes no ano de 2011 
(27)

, um pouco maior que o estado de São Paulo, 

que foi de 21,9 casos/100.000 habitantes para mesmo ano 
(28)

.  

O HIV foi isolado pela primeira vez em 1983 a partir de linfonodo de paciente com 

risco para Aids 
(29)

, síndrome descrita 2 anos antes nos Estados Unidos 
(30)

. As principais vias 
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de transmissão do vírus (contato sexual e sangue contaminado) já haviam sido descritas por 

estudos epidemiológicos realizados em 1981 e 1982, antes mesmo do seu isolamento 
(31)

. A 

possibilidade de transmissão vertical mãe-filho foi descrita em 1983 
(32)

. As transmissões 

sexual e parenteral com sangue contaminado são, em grupos específicos (HSH, profissionais 

do sexo e UDI), responsáveis pelo aumento do número de casos de HIV em algumas regiões 

na atualidade 
(23)

. 

Independente do modo de aquisição do vírus, 50 a 90% dos casos podem apresentar a 

Síndrome Retroviral Aguda (SRA), nome que recebe o conjunto de sinais e sintomas 

inespecíficos desenvolvidos pelo paciente infectado de uma a quatro semanas após o contato 

com o HIV. É caracterizada por febre, adenomegalia, dores musculares e erupção cutânea, 

com duração média de 14 a 21 dias e autolimitados, o que dificulta o diagnóstico da infecção 

neste momento
(33)

. Após esta fase de intensa atividade do sistema imunológico, o paciente 

passa para uma latência clínica, sem sintomas de doença ativa. Entretanto o HIV continua a se 

replicar, não havendo, portanto, latência virológica. A latência clínica pode se estender de 6 

meses a mais de 10 anos sem tratamento específico e depende de fatores relacionados ao 

hospedeiro e ao próprio vírus 
(34)

, quando então o paciente passa a apresentar sinais e sintomas 

que sugerem imunodeficiência 
(35)

. A história natural da infecção pelo HIV sem tratamento 

específico está representada na figura 3. 

 

 

Figura 3 – História natural da Infecção pelo HIV sem tratamento específico (Adaptado de Fauci, A.S.; 

Pantaleo, G.; Stanley, S.; Weissman, D. 1996) 
(35)

. SRA: Síndrome Retroviral Aguda 
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1.2.2 Estrutura do HIV e variabilidade genotípica 

 

  

O HIV pertence à família Retroviridae, que tem como material genético RNA, e 

depende de transcrição reversa por uma enzima DNA polimerase RNA-dependente (chamada 

de transcriptase reversa) para iniciar seu ciclo de replicação. Esta família é dividia em vários 

gêneros, entre eles o Lentivirinae, que se caracteriza por vírus com longos períodos de 

latência, no qual o HIV está inserido 
(36)

. 

O genoma do HIV (figura 4) é composto por 9 genes sendo 3 principais (gag, env e 

pol), que codificam proteínas estruturais do capsídeo e do envelope viral (p17, p24, p7, gp120 

e gp41) e enzimas fundamentais para replicação (p66, p32 e p11) 
(37)

. As principais 

medicações que compõem a Terapia Antirretroviral (TARV) disponível (com exceção do 

maraviroque) atuam justamente nos produtos e subprodutos destes 3 genes 
(38)

. Os outros 6 

genes chamados de acessórios, apesar no nome, têm importante função regulatória na 

replicação do HIV e no escape do vírus ao sistema imunológico 
(37)

. 

 

 

Figura 4 – O genoma do HIV e suas principais proteínas (Adaptado Rubbert A, Behrens G, Ostrowski 

M. Pathogenesis of HIV-1 Infection. http://hivbook.com) 
(39)

. gp: glicoproteína; p: proteína. O número 

indica o peso molecular em kilodaltons (kD). 

 

A análise filogenética do HIV a partir do genoma de um ancestral comum permitiu 

classificá-lo em 2 tipos de vírus diferentes, o HIV-1 e o HIV-2. Este último, que possui até 

25% de diferença genotípica em relação ao primeiro, é menos transmissível, provoca queda 

mais lenta de linfócitos TCD4+ e maior tempo de progressão clínica, e sua distribuição é 

restrita no mundo 
(40)

. O HIV-1, responsável direto pela pandemia, é subdividido, até o 

momento, em 4 grupos: M (do inglês main, ou principal), N (do inglês non-M, non-O), O (do 

http://hivbook.com/
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inglês outlier) 
(41)

 e P, este último descrito em 2009 
(42)

. O grupo M possui ainda nove 

subtipos (de A a K), sendo que o A e o F apresentam variabilidade genotípica, sendo 

reclassificados em sub-subtipos (A1 a A5 e F1 e F2). Existem ainda formas recombinantes 

únicas (URF, do inglês unique recombinant form), originadas de apenas um indivíduo ou 

grupo de indivíduos com vínculo epidemiológico, e as formas recombinantes circulantes 

(CRF, do inglês circulating recombinant form), identificadas em mais de três indivíduos sem 

vínculo epidemiológico 
(43)

, que são formas híbridas de vírus já descritos. 

Esta variabilidade genética do HIV-1 é originada, entre outros fatores, pelo turnover 

do vírus, com cerca de 10
10

 vírions produzidos diariamente em um indivíduo sem tratamento 

específico, e da alta taxa de erros da transcriptase reversa na incorporação de nucleotídeos 
(44)

. 

O significado clínico deste polimorfismo genético parece estar relacionado com a dificuldade 

detecção viral em certos testes sorológicos, tempo de evolução para imunodeficiência, 

resistência a antirretrovirais, desenvolvimento de vacinas e monitoramento de epidemias. As 

estratégias de tratamento atuais parecem não sofrer influência deste polimorfismo, pois a 

terapia é eficaz para uma ampla gama de subtipos do HIV 
(45)

.    

 

 

1.2.3 Resposta imunológica na infecção pelo HIV 

 

  

O curso da infecção pelo HIV causada por subtipo viral idêntico pode variar, 

dependendo do hospedeiro 
(46)

. Uma parcela pequena desses consegue controlar o vírus sem o 

uso de terapia específica (controladores de elite) 
(47)

 e alguns grupos populacionais parecem 

ser resistentes à infecção pelo HIV apesar da alta exposição e comportamento de risco em 

áreas de alta prevalência (indivíduos soronegativos altamente expostos) 
(48)

. Essas 

observações atestam quão extraordinariamente complexas são as relações entre o HIV e o 

sistema imune humano. Apesar dos controladores de elite e dos indivíduos soronegativos 

altamente expostos, a grande maioria dos pacientes portadores do HIV sem tratamento 

sofrerão, ao longo da infecção, disfunção de praticamente todos os elementos do sistema 

imune, sendo a patogênese desta ocorrência multifatorial 
(49)

. 

 O primeiro componente da resposta imune que entra em contato com o HIV 

provavelmente são as DCs, que se localizam no interior do epitélio escamoso e colunar 

(células dendríticas convencionais, cDCs), e no sangue periférico e demais tecidos (células 

dendríticas plasmocitóides, pDCs). A ligação e entrada do HIV às DCs, bem como às outras 
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células do sistema imune, são mediadas pelo receptor CD4 e por outros receptores de 

quimiocinas como CCR5 e CXCR4 
(50)

. As funções das DCs em resposta a uma infecção viral 

em um indivíduo saudável seriam a produção de citocinas pró-inflamatórias (IL-12, IL-15 e 

IL-18) que estimulariam células NK e a produção de interferons do tipo I (com ação antiviral, 

estimulação da apresentação de antígenos pelo complexo principal de histocompatibilidade 

(MHC, do inglês, major histocompatibility complex) de classe I e recrutamento de células T 

no sítio de infecção). As células NK, ativadas pelas DCs, produziriam INFγ, que por sua vez 

promoveria a maturação das DCs para apresentação de antígenos e estimulariam resposta Th1. 

Entretanto, na infecção pelo HIV tanto as DCs quanto as células NK têm suas funções 

primordiais alteradas 
(50)

. 

As cDCs têm sua função prejudicada devido à interações virais diretas e mecanismos 

indiretos, levando inclusive a uma disseminação do vírus. Um exemplo da influência direta de 

glipoproteínas do HIV na função das cDCs é a ligação da gp120 com a Dendritic Cell-

Specific Intercellular adhesion molecule-3-Grabbing Non-integrin (DC–SIGN), que em 

situações normais participa da passagem das cDCs pelo endotélio, na ligação com linfócitos T 

e reconhecimento de haptenos de patógenos. Ligada à gp120, a DC-SIGN internaliza o HIV 

em endossomo, deixando-o intacto, enquanto é transportado para linfonodos, onde há grande 

população de linfócitos T CD4+, contribuindo para a disseminação da infecção 
(50)

. Um 

mecanismo indireto da disfunção das cDCs pode ser atribuído a produção aumentada de IL-10 

(citocina que inibe a produção de elementos essenciais na resposta antiviral, como IL-2 e 

IFNγ) por monócitos durante a infecção pelo HIV 
(51)

. Esta disfunção cDCs contribui para a 

ausência de imunidade adaptativa antiviral eficaz. Entretanto, pDCs são ativadas pelo HIV a 

produzir interferons do tipo I, os quais inibem a replicação viral, mas podem contribuir para 

morte de células CD4 + T. Este fato decorre da produção de quimiocinas  pelas pDCs que 

atraem células T ao sítio de infecção, fornecendo uma fonte de novas células para a invasão 

pelo HIV. Assim, as pDCs também têm um efeito deletério durante a infecção pelo HIV 
(50)

.   

As funções das células NK descritas acima também sofrem alterações que favorecem a 

perpetuação da infecção pelo HIV. O mecanismo pelo qual o HIV leva a disfunção das células 

NK não está claro, podendo estar relacionado com a expressão de HLA específicos na 

infecção pelo HIV 
(52)

. O que se sabe é que a responsividade das células NK aos IFN tipo I é 

menor, e que elas perdem a capacidade de eliminar DCs imaturas. Com o aumento das DCs 

imaturas há uma diminuição de apresentação de antígenos a células T (que é feito pelas DCs 

maturas), interferindo na qualidade da resposta imune adaptativa
 (50)

.  
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Mecanismos intracelulares de resposta à infecção retroviral também estão alterados na 

infecção pelo HIV. As apolipoprotein B mRNA-editing enzyme (APOBEC) são proteínas do 

grupo das citidina deaminases que têm como alvo as citosinas, convertendo-as em uracila na 

fita de DNA ou RNA, bloqueando a replicação viral intracelular. A proteína vif do HIV tem a 

propriedade de se ligar a APOBEC3G diminuindo a expressão das APOBECS e impedindo a 

ação dessas 
(53)

. 

A resposta TCD8+ específica para o HIV é o principal fator responsável pelo controle 

da replicação viral nas primeiras semanas de infecção. Essas células liberam perforina e 

granzima B que induzem a morte de linfócitos T CD4+ infectados pelo HIV, além de secretar 

citocinas, como IL-2, garantindo a qualidade das respostas CD8+ específicas 
(54)

. Assim, há 

uma queda da carga viral do HIV após o primeiro mês de infecção estabelecendo o set point 

viral, que é o equilíbrio da carga viral do HIV após a infecção aguda, e tem relação com o 

tempo de latência clínica, sendo este maior quanto menor o set point viral 
(55)

. Entretanto, à 

medida que a infecção evolui e há persistência de viremia, a resposta TCD8+ vai se 

exaurindo. Mutações do HIV que afetam a interação e a apresentação de antígenos pelo HLA, 

o reconhecimento por receptores dos próprios linfócitos T (TCR) e o processamento de 

epítopos mutantes 
(56)

, downregulation do MHC de classe I pela proteína nef do HIV 
(57)

, além 

de uma polarização para resposta Th2 com diminuição do estímulo citotóxico 
(58)

, são alguns 

dos mecanismos que o HIV encontra para se perpetuar, a despeito da presença dos linfócitos 

TCD8+.     

Contrapondo a vigorosa resposta TCD8+ no início da infecção pelo HIV, a disfunção 

dos linfócitos TCD4+, tanto quantitativa quanto qualitativa, já acontece precocemente, sendo 

a principal característica da doença, utilizada até mesmo como controle de tratamento 
(59)

. Isto 

acontece pois essa célula expressa tanto CD4 quanto CCR5 ou CXCR4, fundamentais para a 

invasão celular pelo HIV. Devido à morte maciça delas, sua função de células Thelper é cada 

vez mais comprometida, levando inclusive a ineficiência relativa das respostas TCD8+ 
(54)

. 

A resposta humoral inicial à infecção pelo HIV é essencialmente dirigida a epítopos 

das glicoproteínas do envelope, que não tem ação neutralizante. O surgimento de anticorpos 

neutralizantes acontece meses após a infecção 
(60)

, sendo importantes na organização da 

resposta imune inata, mas não suficiente para eliminação do HIV 
(61)

. 

Fatores genéticos do próprio hospedeiro relacionados à expressão dos antígenos de 

leucócitos humanos (HLA) têm ganhado destaque na participação da resposta imune e 

susceptibilidade ao HIV. Pacientes que expressam HLA-B Bw4-80I na apresentação de 

antígenos aos receptores killer cell immunoglobulin-like receptor (KIR) 3DS1 na superfície de 
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células NK durante a infecção aguda do HIV são capazes de clarear com mais facilidade a 

infecção dos linfócitos e retardar a progressão da doença 
(62)

. Por outro lado, pacientes que 

possuem genótipos específicos de HLA-E e HLA-G têm, como fator independente, 12,5 vezes 

mais risco de adquirir HIV em relações heterossexuais que os pacientes de genótipos distintos 

a esses 
(63)

.  

Esse fato pode ser explicado levando em conta o aumento da expressão e da função desses 

dois antígenos leucocitários humanos de classe Ib não clássicos, HLA-G e HLA-E, no sistema 

imune durante a infecção pelo HIV. Ao contrário dos HLA-A e -B que possuem sua expressão 

diminuída na infecção pelo HIV, o HLA-G e -E estão com sua expressão aumentada. Níveis 

elevados de IL-10 (que estimula a expressão do HLA-G) produzida por monócitos na infecção 

pelo HIV (estímulo da gp41 do HIV) e a não ligação da proteína nef com esse HLA (devido a um 

domínio citoplasmático com uma cauda menor – vide adiante em HLA-G) permitiriam esse 

aumento na sua expressão. Já a expressão do HLA-E seria estimulada diretamente pela sequência 

de aminoácidos 14-22 da proteína p24 do HIV. A função desses dois HLA, entre outras, seria a de 

inibição da ação das células NK, interagindo com receptores KIR2DL4 e CD94/NKG2A destas 

células (figura 5). Inibidas, as NK não eliminam as células com menor padrão de expressão de 

HLA de classe I, que por sua vez não estimulam suficientemente os linfócitos T CD8+, levando a 

um prejuízo da resposta citotóxica 
(52)

.    

 

 

Figura 5 – Aumento da expressão de HLA-G e HLA-E e consequente inibição de células T e NK pela 

interação destes antígenos de leucócitos G e E com receptores KIR2DL4 e CD94/NKG2A das células 

NK. (Adaptado de Piyush Tripathi and Suraksha Agrawal, 2007) 
(52)

. HLA: antígenos de leucócitos 

humanos; IL: interleucina; KIR: killer cell immunoglobulin-like receptor; NK: natural killer. 

 

Assim, há evidências relevantes da participação de HLA na modulação da infecção 

pelo HIV 
(64)

. 
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1.2.4 Tratamento da infecção pelo HIV 

 

 

A terapia antirretroviral modificou sobremaneira a mortalidade dos pacientes 

portadores de HIV 
(65)

. Ela é a única opção para a grande maioria dos infectados reduzir a 

viremia plasmática de HIV, resgatar e conservar o sistema imunológico, reduzir a progressão 

clínica e a mortalidade relacionada à AIDS, e deve ser iniciada o quanto antes
(66)

. Segundo o 

Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em adultos do 

Ministério da Saúde (2013), a terapia antirretroviral está indicada a todo indivíduo portador 

do HIV com contagem de células TCD4+  menor ou igual a 500 células/mm
3 (67) 

. 

A primeira droga liberada para o tratamento de pacientes portadores do HIV foi a 

Zidovudina (AZT) em 1987. Somente em 1995, com a liberação de uma segunda classe de drogas 

antirretrovirais, os inibidores de protease, a terapia antirretroviral se tornou altamente eficaz. A partir 

de então, a combinação de duas drogas da classe dos inibidores de transcriptase reversa análogos de 

nucleosídeos (da qual o AZT faz parte) com uma droga de outra classe passou a ser chamado de 

HAART (do inglês, highly active antiretroviral therapy), trazendo impacto na sobrevida 
(65;68)

. O 

Brasil dispõe hoje de representantes das seis classes de antirretrovirais disponíveis no mundo. Como 

a composição da TARV bem como suas indicações e contraindicações específicas não são foco 

deste trabalho, para maiores detalhes consultar o Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para 

manejo da infecção pelo HIV em adultos do Ministério da Saúde (2013)
(67)

.  

Apesar da eficácia da HAART, a interação entre drogas limita o tratamento de doenças 

que se associam ao HIV, como é o caso do HCV, por potencializar efeitos colaterais 
(69;70)

. 

 

 

1.3 A coinfecção HIV/HCV  

 

 

1.3.1 Epidemiologia da coinfecção HIV/HCV 

 

 

A coinfecção pelos vírus HCV e HIV ganhou importância após a instituição da 

HAART para o tratamento do HIV. Em áreas onde esse tratamento é disponível, a doença 

hepática terminal causada pelo HCV tornou-se a principal causa de mortalidade entre os 

pacientes portadores do HIV 
(71;72)

.  
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A distribuição da coinfecção HIV/HCV é mundial e possui prevalência muito variável, 

dependendo, principalmente, do fator de risco comum para aquisição das infecções. Em pacientes 

UDI a prevalência de anti-HCV nos portadores de HIV pode checar a 95% e em HSH pode variar 

de 1 a 12% 
(73)

. No Brasil, diversos estudos regionais avaliaram a prevalência de portadores de 

HCV entre os pacientes com HIV, com números que variam de 4,1 a 53,8% 
(74)

. Em Ribeirão 

Preto – SP, um estudo desenvolvido em nossa Unidade Especial de Tratamento de Doenças 

Infecciosas (UETDI) no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da 

Universidade de São Paulo (HC-FMRP-USP), mostrou prevalência de 16,1% de coinfecção com 

HCV em 701 pacientes portadores de HIV avaliados
(75)

.  

 

 

1.3.2 História natural da coinfecção HIV/HCV 

 

 

A infecção aguda pelo HCV, como descrito anteriormente, leva à cronificação cerca 

de 85% dos pacientes 
(9)

. Quando esta infecção ocorre em pacientes portadores do HIV, pelo 

menos 90% deles adquirirão a hepatite C crônica. A presença do HIV ainda aumenta risco de 

se adquirir HCV em relações heterossexuais e na transmissão vertical mãe-filho, que é baixo 

nos monoinfectados com vírus C 
(76)

.  

A presença do HCV parece não ter grande influência na história natural do HIV. Há 

controvérsia entre alguns estudos que, de um lado, apontaram um menor ganho de linfócitos T 

CD4+ nos pacientes coinfectados com HCV após a introdução da HAART 
(77)

 e, de outro, não 

encontram tal diferença 
(78)

. O que parece haver nos pacientes coinfectados é uma ativação 

ainda maior do sistema imune, que já ocorre nos monoinfectados pelo HIV
(79;80)

. Caso o 

tratamento antirretroviral para o HIV não seja feito precocemente, a coinfecção poderá 

aumentar a velocidade de queda dos linfócitos T CD4+ 
(81)

. 

O maior impacto da coinfecção HIV/HCV é, sem dúvidas, na evolução da hepatite C 

crônica. Em vigência da coinfecção há maior carga viral do HCV, risco duas vezes maior de 

evolução para cirrose em até um terço do tempo e seis vezes maior para doença hepática 

terminal em metade do tempo, maior evolução dos graus de fibrose hepática e redução na 

resposta ao tratamento do HCV baseado em IFN 
(76;82-85)

, quando comparados a 

monoinfectados pelo vírus da hepatite C. 

A fisiopatogenia da maioria dessas interações negativas do HIV na evolução natural da 

hepatite C crônica pode ser explicada a partir da intersecção das respostas imunológicas a esse 
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vírus e ao HCV descritas anteriormente (figura 6). Na infecção pelo HIV, as células NK, 

responsáveis pela resposta inicial ao HCV, e as DCs, responsáveis pela apresentação de 

antígenos 
(16)

, possuem suas funções completamente alteradas 
(50;51)

, explicando a maior 

cronificação da infecção aguda pelo HCV em pacientes com HIV. Além disso, há uma 

polarização da resposta imune na forma Th2 
(58)

, o que diminuiria a resposta a infecções virais 

no hospedeiro, contribuindo para a cronificação do HCV e a diminuição da resposta 

terapêutica 
(76)

.  

   

 

Figura 6 – Mecanismos de interação HIV/HCV na evolução natural do HCV e na gênese da fibrose 

hepática nos coinfectados HIV/HCV. (Adaptado de Rotman,Y.; Liang,T.J.; 2009) 
(86)

. DC: do inglês, 

Dendritic cells; Cel B: linfócito B; Cel T: linfócito T; LPS: lipopolissacarídeo;  MHC: do inglês, 

major histocompatibility complex; NK: do inglês, natural killer.  

 

 

1.3.3 A fibrose hepática na coinfecção HIV/HCV 

 

 

O ponto mais intrigante em relação à interação negativa da infecção pelo HIV na 

evolução natural do HCV é a fibrose hepática. A fibrose hepática é a característica 

histopatológica de maior valor prognóstico e importante preditor de evolução da doença 
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hepática na hepatite crônica, com participação na patogenia da doença hepática terminal, não 

somente nas de etiologia viral 
(87)

. Na coinfecção HIV/HCV, graus mais avançados de fibrose 

acontecem com o dobro da frequência que nos monoinfectados com HCV e o tempo para a 

evolução da cirrose é até três vezes mais rápido 
(83;84)

. 

A progressão acelerada da fibrose hepática nos pacientes coinfectados ainda não é 

totalmente esclarecida, existindo várias propostas para explicar este complexo mecanismo 

(figura 6). Essas hipóteses incluem ativação imune no microambiente hepático causada pela 

translocação bacteriana presente nos coinfetados 
(88)

, alterações imunológicas causadas pelo 

próprio HIV 
(76)

 e efeito viral direto do HIV em hepatócitos e, principalmente, em células 

estreladas hepáticas (que nas doenças hepáticas crônicas assumem um fenótipo de 

miofibroblastos altamente ativos, desempenhando um papel central na fibrogênese hepática, 

sendo uma das principais produtoras da matriz extracelular) 
(89;90)

. 

Nos estágios iniciais da infecção pelo HIV há uma rápida replicação viral em tecido linfoide 

intestinal. Neste local o HIV se replicaria em linfócitos T CD4+ que expressam CCR5. Assim, a 

população linfocitária intestinal é depletada nos primeiros meses da infecção, causando 

desorganização da resposta imune local, o que permite translocação bacteriana 
(91)

. A presença de 

antígenos bacterianos no sangue, principalmente o lipopolissacáride (LPS) de membrana de 

bactérias Gram negativas, afeta diretamente células de Kupffer, que são estimuladas, via Toll-like 

receptor (TLR) 4, a produzir citocinas pró-inflamatórias e pró-fibrogênicas como fator de necrose 

tumoral (TNF,do inglês, tumor necrosis factor) α, IL-1, IL-6 e IL-12 
(88)

. 

O mecanismo de ação do efeito direto do HIV na gênese da fibrose hepática baseia-se 

na infectividade deste vírus em hepatócitos e células estreladas ativadas. Nos hepatócitos a 

replicação do HIV, que é baixa, causaria a apoptose destas células com liberação de citocinas 

pró-inflamatórias e pró-fibrogênicas 
(90;92)

. A interação da gp120 do HIV com o receptor 

CXCR4 na membrana de hepatócitos também causa apoptose destas células, sem mesmo 

estarem infectadas pelo HIV 
(93)

. As células estreladas hepáticas (CEH), quando ativadas por 

um processo inflamatório hepático, como infecção viral ou uso de bebida alcoólica, 

expressam CCR5 e CXCR4, passando a ser susceptíveis à infecção pelo HIV. A replicação 

viral no interior das células estreladas induz a expressão de colágeno I e a secreção de 

monocyte chemoattractant protein 1 (MCP-1), um potente quimioatraente de monócitos e 

linfócitos, que, além de atrair essas células para o microambiente hepático, perpetuaria a sua 

própria ativação, contribuindo para o agravamento da fibrose nos coinfectados 
(90)

.  

Recentemente um estudo francês trouxe mais um dado em relação à gênese da fibrose 

hepática. A expressão de HLA-G em mastócitos estaria associada à indução de fibrose em 
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pacientes monoinfectados por HCV. Inicialmente a expressão de HLA-G foi identificada por 

imuno-histoquimica de biópsia hepática, como presente somente em áreas contendo fibrose. 

Por meio de imunofluorescência dupla, mastócitos foram identificados como sendo as células 

nas quais a expressão de HLA-G ocorreu. Posteriormente, em cultura de mastócitos humanos 

da linhagem HMC1.1 estimulados por IFN-α (que induz a expressão de HLA-G), foi 

determinada por PCR em tempo real a cinética do perfil de expressão de citocinas dessas 

células. Como resultado final foi proposta uma alça autócrina (a produção de fatores de 

crescimento e citocinas por uma determinada célula para os quais ela mesma possui 

receptores, permitindo assim a própria estimulação) baseada em mastócitos e expressão do 

HLA-G na gênese da fibrose hepática em pacientes monoinfectados com HCV 
(94)

. A 

expressão do HLA-G em biópsia hepática de pacientes coinfectados HIV/HCV nunca havia 

sido estudada até o momento. 

 

 

1.3.4 Tratamento do HCV na coinfecção HIV/HCV 

 

 

O tratamento do HCV em pacientes coinfectados pelo HIV, tendo em vista as 

possíveis complicações relacionadas à progressão da doença hepática, conforme apresentado 

anteriormente, deve ser iniciado o mais precocemente possível 
(95)

.  

O objetivo principal do tratamento é a eliminação definitiva do HCV, interrompendo a 

evolução para cirrose e suas complicações 
(95)

.  

No Brasil, a avaliação prévia da infecção pelo HIV deve ser feita antes do início do 

tratamento do HCV. Esse será iniciado caso o paciente apresente contagem de linfócitos T 

CD4+ acima de 500 células/mm
3
, sem necessidade da TARV para HIV. Caso a contagem de 

células CD4+ for menor que 500 células/mm
3
, a terapia para o HIV deve ser iniciada, 

estabilizada, e a partir de então, o tratamento do HCV deve ser preconizado. O esquema 

recomendado e distribuído gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro para 

o tratamento da hepatite C crônica em pacientes coinfectados HIV/HCV, independentemente 

do genótipo do HCV, é o Interferon Peguilado (PEG-IFN) associado à Ribavirina (RBV) 

durante 48 semanas, nas seguintes doses: PEG-IFN alfa-2a, 180 microgramas (mcg), 

subcutâneo (SC), 1 vez por semana ou PEG-IFN alfa-2b, 1,5 mcg/kg, SC, 1 vez por semana, 

ambos associados à RBV 15 mg/kg/dia, VO (dose diária dividida de 12 em 12 horas) 
(67)

. 
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Em 2011 a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou a 

comercialização de duas novas drogas antivirais de ação direta (DAA`s) contra o HCV. Trata-

se de inibidores da protease NS3/4A do HCV, que se ligam de maneira covalente, embora 

reversível, a esta enzima, que é uma serina protease essencial na replicação do vírus. Sua 

utilização deve ser feita em esquemas contendo PEG-IFN + RBV e, a partir de 2012, foram 

incorporados no SUS para o tratamento de pacientes monoinfectados pelo HCV de genótipo1. 

No país ainda não estão liberados para o tratamento de pacientes coinfectados com HIV, além 

do que, a interação destas drogas com medicamentos antirretrovirais é importante, exigindo 

estudos de eficácia e interação entre eles 
(96)

. 

De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite Viral C e 

Coinfecções, do Departamento de Aids, DST e Hepatites Virais do Ministério da Saúde do 

Brasil (2011), o tratamento do HCV na coinfecção pelo HIV deve ser realizado conforme a 

figura 7 
(97).

 

 

 

Figura 7 – Fluxograma para seguimento do tratamento da hepatite C crônica nos pacientes 

coinfectados com HIV, segundo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite Viral C e 

Coinfecções, do Departamento de Aids, DST e Hepatites Virais do Ministério da Saúde do Brasil, 

2013 
(97)

. RVP: resposta parcial precoce 

 



Introdução  |  51 

A avaliação da eficácia ao tratamento, conforme mostrado na figura 7, obedece a 

períodos específicos durante o mesmo e possui algumas definições, que implicam no 

prognóstico da resposta final e até mesmo na suspensão da terapia 
(97)

: 

1- Resposta Virológica Rápida (RVR): definida como a carga viral do HCV indetectável 

(abaixo do limite inferior do método de detecção) na 4ª semana de tratamento (este parâmetro 

é um bom preditor (cerca de 90%) de resposta virológica sustentada 
(98) 

– vide adiante – e 

pode contribuir para possível redução do tempo de tratamento, entretanto não é recomentado 

pelo protocolo na avaliação do tratamento dos pacientes coinfectados HIV/HCV no Brasil); 

2- Resposta Virológica Precoce (RVP): definida como a queda de pelo menos duas escalas 

logarítmicas (2 Log) ou 100 vezes o valor da carga viral do HCV pré-tratamento (RVP 

parcial), ou a sua indetecção na 12ª semana de tratamento (RVP total); 

3- Respondedor lento: definido como o indivíduo que apresenta RVP parcial e o RNA-HCV é 

indetectável na 24ª semana de tratamento; 

4- Não Respondedor parcial: definido como o indivíduo que apresenta RVP parcial e o RNA-

HCV é detectável na 24ª semana de tratamento; 

5- A Resposta Virológica ao Fim do Tratamento (RVF): corresponde ao RNA-HCV 

indetectável ao final do tratamento; 

6- Resposta Virológica Sustentada (RVS): corresponde ao RNA-HCV negativo na 24ª semana 

após o final do tratamento; 

7- Nulo de Resposta: indivíduo que não apresenta pelo menos RVP (queda de pelo menos 2 

Log do valor da carga viral pré-tratamento na 12ª semana de tratamento); 

8-Recidiva virológica (recidivantes): definida como carga viral detectável 24 semana após o 

final do tratamento em pacientes que obtiveram RVS. 

A resposta ao tratamento do HCV em pacientes coinfectados com o HIV apresenta 

menores taxas de RVS em relação a pacientes monoinfectados com HCV 
(99;100)

. Alguns 

fatores do hospedeiro e do próprio vírus da hepatite C podem predizer a resposta terapêutica 

no tratamento do HCV com Peg-IFN + RBV tanto em pacientes mono como coinfectados. 

São eles 
(101;102)

: 

- Genótipo do HCV: melhor resposta ao tratamento obtida em pacientes portadores de vírus 

com genótipo 2 e 3 em detrimento ao 1 e 4; 

- Carga viral do HCV no início do tratamento: pacientes com carga viral menor que 600.000 

UI/mL possuem melhor resposta ao tratamento que os pacientes com carga viral acima deste 

valor; 
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- Fibrose hepática pré-tratamento: graus mais avançados de fibrose (3 e 4) possuem menor 

resposta ao tratamento em relação a graus 1 ou 2; 

- Genótipo da IL28B: um polimorfismo simples de nucleotídeo (SNP, do inglês, single 

nucleotide polymorphism), isto é, a variação na sequência do DNA que afeta somente uma 

base no genoma, relacionada ao gene de IL28, localizada no cromossomo 19 (19q13), é um 

preditor independente da RVS. O gene da IL28B, quando expresso, codifica a interleucina 28, 

também conhecida como IFN lambda. Um SNP (rs1297860) localizado próximo a este gene é 

preditor independente da RVS ao tratamento do HCV tanto em pacientes mono como 

coinfectados com HIV. Pacientes que possuem citosina nos dois cromossomos no SNP 

rs1297860, sendo portanto genótipo C/C,  apresentam 75% de chance de obtenção de RSV ao 

tratamento do HCV, enquanto em pacientes que possuem uma ou duas timinas, sendo 

portanto genótipos C/T ou T/T, esta chance cai para 38% 
(102)

. Esta é mais uma prova de que 

fatores genéticos estão ligados a variações individuais de resposta farmacológica e 

imunológica a doenças 
(103;104)

. 

 

 

1.4 O HLA-G 

 

 

1.4.1 Definição 

 

  

O Complexo Principal de Histocompatibilidade (MHC, do inglês, major 

histocompatibility complex) é um conjunto de genes encontrados em todos os vertebrados e 

que no ser humano recebe o nome de HLA (do inglês, Human Leukocyte Antigens ou 

antígenos de leucócitos humanos), por terem sidos descritos inicialmente em leucócitos
(105)

. É 

o conjunto de genes mais polimórfico do genoma humano, localizado no braço curto do 

cromossomo 6 (6p21), e possui como papel principal a expressão de moléculas que regulam a 

resposta imune 
(106)

. 

Os genes do HLA são didaticamente divididos em classes I, II e III, correspondente a 3 

regiões, de acordo com suas localizações no cromossomo 6. As moléculas codificadas por 

estes genes, que também recebem esta subdivisão, genericamente apresentam em comum 3 

porções: uma citosólica, em contato com o interior da célula, outra transmembrana, que a 
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mantém acoplada à membrana celular, e a terceira, maior e mais variável delas, extracelular, 

responsável por desempenhar a função principal da molécula, a apresentação de peptídeos às 

células de defesa. A porção extracelular das moléculas de HLA são heterodímeras, isto é, 

compostas por quatro cadeias distintas, que podem ser α e/ou β, com composição específica 

para cada classe 
(106)

. 

A função das moléculas de HLA de classe I, subdivididas em -A, -B e -C, e expressas 

na superfície de quase todas as células nucleadas, é a apresentação de peptídeos endógenos 

sintetizados dentro das células alvo (ou proteínas virais expressas na membrana dessas) para 

as células T CD8+. As moléculas de classe II, subdivididas em -DR,-DP e       -DQ, e 

expressas em linfócitos B, células apresentadoras de antígenos (monócitos, macrófagos e 

DCs) e linfócitos T ativados, têm como função a apresentação de peptídeos exógenos para as 

células CD4+. A região de classe III do HLA não codifica moléculas HLA específicas, mas 

contêm genes do sistema complemento, TNFs e outros 
(106)

.  

Na região dos genes HLA de classe I, além dos clássicos -A, -B e -C, que recebem o 

nome de Ia, existem genes chamados não clássicos, denominados Ib, representados pelos  

HLA-E,  -F,  -G, HFE e MIC. Entre eles o HLA-G tem merecido destaque pelo grande número 

de publicações a respeito desta molécula nos últimos anos 
(107)

. 

 

 

1.4.2 Estrutura 

 

 

As moléculas de HLA-G possuem estrutura semelhante às outras proteínas do HLA-I 

(-A, -B e -C), mas algumas diferenças importantes atribuem a elas a classificação de não 

clássicas: apresentam um polimorfismo alélico limitado, uma única região promotora, podem 

permanecer por longos períodos expressas na membrana (por uma expressão truncada, curta, 

de sua porção citoplasmática) e, em condições normais, têm distribuição restrita a alguns 

tecidos 
(108)

. 

A expressão do HLA-G codifica um único transcrito primário de RNA mensageiro que 

origina, via splicing, sete isoformas de proteínas, das quais quatro (G1, G2, G3 e G4) são 

ligadas a membrana e três (G5, G6 e G7) são solúveis. A proteína de membrana G1 pode 

sofrer remoção da parede celular e ser liberada como molécula solúvel (figura 8A). As 

proteínas HLA-G1 removida da membrana (sHLA-G1) e a solúvel HLA-G5 são consideradas 

as mais importantes, por ser as isoformas mais ativas funcionalmente 
(108)

. 
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1.4.3 Função 

 

 

As funções dessas moléculas são outra característica que as torna não clássicas em 

relação às moléculas do HLA de classe I. As isoformas do HLA-G tem função 

imunossupressora no sistema imune: inibem atividade e são mediadoras de apoptose de 

linfócitos T CD8+ e NK, inibem a proliferação de células CD4+ e dirigem as mesmas para 

um perfil de imunossupressão, inibem a apresentação de células e a diferenciação de células 

B, promovem a mudança das células Th1/Th2 para o polo Th2 e induzem células T 

reguladoras (figura 9). Para desempenhar todas essas funções, as moléculas de HLA-G 

dependem da interação específica com receptores inibitórios ILT-2, ILT-4 e KIR2DL4 

expressos nas células do sistema imune 
(108)

 (figura 8B). Além disso, a expressão de HLA-G é 

aumentada por interleucinas anti-inflamatórias como a IL-10 
(109)

. 

Além da ligação das moléculas de HLA-G aos receptores inibitórios de membrana das 

células do sistema imune, elas podem exercer sua função imunomoduladora, e de forma 

prolongada, em células que não expressam estes receptores. Por meio de um mecanismo 

chamado trogocitose, células que não expressam HLA-G recebem pequenos fragmentos de 

membrana contendo esta molécula e passam a ser imunomoduladas 
(110)

. 

A modulação para imunossupressão das moléculas do HLA-G tem sido demonstrada 

na manutenção da infecção por determinados vírus humanos. Seu papel na infecção pelo HIV 

e HCV já foi descrito anteriormente. Na infecção pelo Citomegalovírus humano (CMV), por 

meio do aumento nos níveis de IL-10, a expressão de HLA-G na membrana das células do 

hospedeiro está estimulada impedindo o reconhecimento da célula infectada e a ação de NK, 

causando a evasão do sistema imune e perpetuando a infecção em hospedeiros 

imunocomprometidos 
(111)

. A expressão de HLA-G1 e HLA-G5 está aumentada em neurônios 

infectados pelo Herpes vírus simplex e pelo vírus da Raiva, conferindo a estas células 

proteção contra células NK e perpetuando a infecção. O estímulo que aumenta a expressão do 

HLA-G nestas duas doenças virais não é bem conhecido 
(112)

. O vírus da Influenza A também 

aumenta a expressão de HLA-G em células do epitélio alveolar do pulmão do hospedeiro 

contribuindo para a gravidade desta infecção 
(113)

. Além do papel de HLA-G em infecções, a 

relação dessa molécula com diversas outras situações (transplante de órgãos) e doenças como 

câncer, hemorragia intracerebral, doenças inflamatórias intestinais, doenças autoimunes, 

doenças de pele e asma, vem sendo estudada
(108)

. 
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A)

 

Figura 8 – Estrutura das isoformas e dos 

receptores das proteínas do HLA-G. A) Isoformas 

ligadas a membrana (G1, G2, G3 e G4) e solúveis 

(G5, G6, G7 e G1 removida) com seus domínios α 

e β. B) Receptores das proteínas do HLA-G, com 

a representação dos domínios ligantes, dos 

receptores intracitoplasmáticos e das células nos 

quais são expressos. (Adaptado de Menier, C.; 

Rouas-Freiss, N; Corosella, E.D. Atlas of Genetics 

and Cytogenetics in Oncology and 

Haematology,2008) 
(114)

. 

B)

 

DC: células dendríticas; ILT: immunoglobulin-

Like Transcript; ITIM: immunoreceptor tyrosine-

based inhibition motifs; KIR: Killer cell 

immunoglobulin-like receptor; NK: Natural 

killer; Ig-Like: Imunoglobulina-like;  

 

Em última análise, a função de imunomodulação das moléculas de HLA-G exerce 

papéis dicotômicos de acordo com o tecido e a situação em que são expressas. Sua presença é 

fundamental para a manutenção do feto na imunotolerância com a mãe e de um órgão 

transplantado no receptor, e por outro lado contribui para a perpetuação de infecções virais 

crônicas e neoplasias 
(115)

. Os níveis séricos de produção e a estabilidade das moléculas 

solúveis, bem como a atividade das células em relação à magnitude de produção das 

isoformas de membrana podem ser modulados por polimorfismos do gene HLA-G, que 

também estão correlacionados como fatores independentes à susceptibilidade a infecções e 

doenças inflamatórias 
(116-118)

. 
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Figura 9 – Funções imunorreguladoras mediadas pelas isoformas HLA-G1 e HLA-G5 mais ativas do 

HLA-G, células-alvo e receptores. (Adaptado de Brenol, C.V., et al, 2012) 
(119)

. APC: do inglês, 

antigen presenting cell 

   

 

1.4.4 Polimorfismo de 14pb da região 3`NT 

 

 

 Na molécula do HLA-G, o éxon 7 está sempre ausente do RNA mensageiro maduro 

devido a existência de um códon de parada na leitura do éxon 6. Assim o éxon 8 nunca é 

traduzido, sendo considerado como a região 3` não traduzida (3`NT) do RNA maduro. Esta 

região contém vários elementos regulatórios e sítios polimórficos que podem influenciar na 

transcrição e tradução de proteínas 
(118;120)

. 

 Dentre os diversos sítios polimórficos que podem influenciar na expressão e 

estabilidade das moléculas de RNAm do HLA-G, existe um polimorfismo de 14 pares de base 

(14pb) na região 3`NT que está bem determinado. Alelos que apresentam a inserção (I) destes 

14pb na região 3`NT do HLA-G sofrem splicing alternativo no RNA mensageiro, com 

remoção de 92 bases do éxon 8, resultando em um transcrito mais instável e que pode 

influenciar na produção das proteínas do HLA-G (figura 10) 
(121)

. 
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Figura 10 – A presença de 14 pares de base (+14) na região 3`NT do genoma do HLA-G promove a 

remoção de 92 bases do éxon 8 (-92), gerando um RNAm de HLA-G mais instável. (Adaptado de 

Rousseau, P. et al, 2003) 
(121)

 Ex: éxon 

 

A deleção (D) e a inserção (I) dos 14pb da região 3`NT do HLA-G foi relacionada a 

susceptibilidade e características virológicas de algumas doenças infecciosas em estudos 

prévios. Pacientes com genótipo D/D e o alelo D possuem menor risco de transmissão vertical 

do HIV-1 
(122)

, enquanto a presença de I/I nas trabalhadoras do sexo da República de Benin foi 

fator de risco independente para aquisição da infecção 
(123)

, ambos pela redução da expressão 

de formas solúveis do HLA-G. Em relação ao HCV, alguns autores observaram que o 

genótipo D/D foi fator de risco para transmissão vertical desse vírus 
(124)

, enquanto outros não 

mostraram associação entre 14pb da região 3`NT do HLA-G e infecção pelo HCV em 

pacientes com anemia falciforme 
(125)

. Em pacientes com infecção pelo Vírus T-linfotrópico 

humano do tipo 1 (HTLV-1, do inglês human T-lymphotropic vírus tipe 1) o genótipo I/I tem 

menor carga proviral de HTLV-1 quando comparado a pacientes que apresentam I/D e D/D, 

justificando que a inserção, por produzir um transcrito de HLA-G com menor estabilidade, 

influenciaria nas isoformas finais da molécula do HLA-G. Assim, com uma menor função de 

imunossupressão, pacientes teriam função preservada de células NK e T citotóxicas, levando 

a uma menor carga viral do HTLV1
(117)

. 

Recentemente, Martelli-Palomino et al avaliaram os níveis de HLA-G solúvel e sua 

relação com polimorfismos da região 3`NT em pacientes brasileiros e franceses. Indivíduos 

que apresentavam 14pb D/D mostravam altos níveis de HLA-G solúveis comparados aos de 

genótipo 14pb I/I 
(126)

. A influência do polimorfismo da região 3`NT na expressão tecidual 

hepática de proteínas do HLA-G ainda não foi estudada. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

A hepatite C crônica e a infecção pelo HIV são dois agravos de distribuição mundial e 

de grande importância para a saúde pública. Além de possuírem caráter crônico, com longos 

períodos de evolução, compartilham de mecanismos de transmissão comuns, que faz da 

coinfecção uma associação frequente, podendo chegar até 90% em grupos populacionais 

específicos. Nos pacientes coinfectados, a evolução natural do HCV é alterada sobremaneira, 

diminuindo o tempo e aumentando a proporção de pacientes com doença hepática terminal. A 

rápida evolução da fibrose hepática é a principal alteração histológica responsável por esse 

desfecho desfavorável da infecção pelo HCV nos pacientes portadores do HIV. Sabe-se que 

fatores envolvidos com a resposta imune do hospedeiro são relacionados com a gênese da 

fibrose hepática. Sendo assim, potenciais biomarcadores estão sendo estudados para melhor 

entendimento dessa fisiopatogenia. Recentemente, a molécula imunorreguladora HLA-G foi 

correlacionada com a fibrose hepática em pacientes monoinfectados pelo HCV.  

Em pacientes coinfectados HIV/HCV não há estudos na literatura que comprovem o 

papel da expressão do HLA-G no micro ambiente hepático, tampouco relacionam fatores do 

hospedeiro, do HCV e do HIV que possam contribuir para expressão desse HLA. Assim, 

investigar a expressão dessa molécula em pacientes coinfectados torna-se relevante. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 

 Avaliar a expressão de HLA-G na biópsia hepática de pacientes coinfectados com 

HIV/HCV. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

 Identificar possíveis associações entre variáveis do hospedeiro, do HCV e do HIV que 

se relacionem com a expressão do HLA-G no tecido hepático; 

 

 Verificar se a expressão do HLA-G na biópsia hepática de pacientes coinfectados 

HIV/HCV se relaciona com outros elementos da histologia; 

 

 Verificar se a expressão do HLA-G é fator independente de Resposta Virológica 

Sustentada ao tratamento da hepatite C em pacientes coinfectados HIV/HCV; 

 

 Verificar se o polimorfismo de D/I de 14pb da região 3`NT do HLA-G influencia na 

expressão destas moléculas em tecido hepático de pacientes coinfectados HIV/HCV. 
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4 PACIENTES E MÉTODOS 

 

 

4.1 Desenho do estudo e considerações éticas 

 

 

O presente estudo é retrospectivo e transversal na avaliação das características 

clínicas, laboratoriais e histológica dos pacientes. 

O desenvolvimento deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São 

Paulo (HC-FMRP-USP) em sua 309ª Reunião Ordinária realizada no dia 07 de Junho de 2010 

sob o número 4916/2010 (Anexo A). O termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

foi dispensado uma vez que se trata de estudo retrospectivo no qual, tanto o material genético 

quanto a biópsia hepática utilizados, já possuem consentimento prévio para uso em pesquisa e 

armazenamento por meio do “Banco de Amostras de DNA 1 Laboratório Multidisciplinar” , 

aprovado e registrado no Comitê de Ética em Pesquisa do HC-FMRP-USP, com processo n° 

3146/2003, sob a responsabilidade da Profa Dra Ana Martinelli (Divisão de Gastroenterologia 

do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP). A 

todos os pacientes submetidos à biópsia hepática pré-tratamento do HCV no HC-FMRP-USP 

é proposta a cessão de parte da biópsia hepática e material genético para pesquisas futuras. 

Em caso de aceite, o mesmo assina TCLE do qual a dispensa para o atual trabalho é atrelada. 

 

 

4.2 Pacientes 

 

 

Cinquenta e sete pacientes adultos, de ambos os sexos, que tenham sido seguidos ou 

que mantém seguimento nos Ambulatórios de Hepatites (HPA) e Hepatites e 

Imunodeficiência (AHID) do HC-FMRP-USP e submetidos à biópsia hepática pré-tratamento 

do HCV no período de 2003 a 2006 foram selecionados para este estudo. Esses pacientes 

possuíam em blocos de parafina as biópsias passíveis de análise armazenadas no arquivo do 

Serviço de Patologia (SERPAT) do HC-FMRP-USP, preencheram os critérios de inclusão e 

não possuíam critérios de exclusão abaixo, sendo essa a casuística final do estudo. 

 



Pacientes e Métodos  |  64 

4.2.1 Critérios de inclusão 

 

 

- positividade para anti-HIV determinada pelo método sorológico ELISA; 

- positividade para anti-HCV determinada pelo método sorológico ELISA e confirmada por 

PCR RNA-HCV em teste qualitativo; 

- negatividade para antígeno de superfície da hepatite B (HbsAg negativo); 

- bloco de parafina contendo biópsia hepática armazenado nos arquivos do SERPAT, passível 

de análise. 

 

 

4.2.2 Critérios de exclusão 

 

 

- alterações na biópsia hepática não relacionadas exclusivamente à infecção pelo HCV como 

hepatite medicamentosa, infecções oportunistas, hepatite autoimune, etc. 

 

 

4.3 Métodos 

 

 

4.3.1 Caracterização demográfica dos pacientes 

 

 

A caracterização de dados demográficos quantitativos e qualitativos dos pacientes foi 

feita mediante revisão do prontuário médico do HC-FMRP-USP no período de Janeiro a Julho 

de 2013. Foram levantadas características que pudessem ter influência no desfecho do 

tratamento do HCV e, por conseguinte, na expressão do HLA-G nas biópsias hepáticas. As 

variáveis avaliadas foram: 

- sexo: masculino ou feminino; 

- idade, expressa em anos, no momento da biópsia hepática; 

- cor da pele, descrita no prontuário do paciente; 

- peso, em Kilogramas (Kg), distando seis meses – antes ou após – a realização da biópsia 

hepática; 
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- estatura, em metros (m), registrada em qualquer atendimento do paciente; 

- índice de massa corporal (IMC) calculado pela fórmula peso (Kg)/[altura (m)]
2
; 

- história de diabetes mellitus no momento da biópsia, ou no tratamento do HCV, e outras 

doenças crônicas pré-existentes descritas no prontuário; 

- presença de história prévia de etilismo, mesmo que não quantificado, relatado em prontuário 

e supostamente ausente, por pelo menos seis meses, no momento da biópsia hepática 

(protocolo do HC-FMRP-USP para realização de biópsia hepática); 

- efeitos colaterais relevantes (que tenham causado modificação de dose ou interrupção de 

tratamento) relatados durante o tratamento do HCV. 

- status da infecção pelo HIV no momento da biópsia hepática (considerada como controlada 

se a carga viral do HIV estiver < 50 cópias/mL e contagem de linfócitos T CD4 ≥ 200 

células/mm
3
). 

 

 

4.3.2 Avaliações bioquímicas e hematológicas globais 

 

 

 Os dados bioquímicos e hematológicos dos pacientes foram obtidos por meio dos 

Sistemas HC em seu programa de apoio a atenção hospitalar/ambulatorial (ATHOS), 

mediante o registro do indivíduo no HC-FMRP-USP, além de dados retirados do prontuário 

médico do paciente arquivado na instituição. Tais variáveis foram selecionadas devido à 

importância das mesmas na evolução e na resposta ao tratamento do HCV. 

As dosagens bioquímicas foram realizadas no Laboratório Central do HC-FMRP-USP 

e as dosagens hematológicas no Laboratório de Hematologia do mesmo hospital.  

Os dados avaliados foram os seguintes: 

- Gama glutamiltransferase (valores expressos em Unidades por Litro [U/L]), dosada até seis 

meses antes da realização da biópsia hepática, por método enzimático automatizado; 

- Alanina aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST) (valores expressos em 

U/L), dosadas até seis meses antes da realização da biópsia hepática, por método enzimático 

automatizado; 

- Hemoglobina (Hb) (valores expressos em gramas por decilitro [g/dL]), dosada até um mês 

antes do início do tratamento do HCV e um mês após o início do tratamento, por método de 

impedância automatizado, sendo considerada normal até 12 g/dL para indivíduos do sexo 

masculino e até 11 g/dL para o sexo feminino. 
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4.3.3 Avaliações relacionadas ao HCV 

 

 

4.3.3.1 Diagnóstico de Hepatite C Crônica 

 

 

O diagnóstico de Hepatite C Crônica foi definido pela positividade de um teste de triagem 

seguido por outro teste confirmatório. O primeiro teste consistia na pesquisa de anticorpos da classe 

das imunoglobulinas G (IgG) contra proteínas estruturais e não estruturais do vírus HCV realizado 

em soro por um Imunoensaio Enzimático por Micropartículas (MEIA), uma variação do método 

imunoenzimático clássico (ELISA), realizado no Laboratório de Sorologia do HC-FMRP-USP.  

Este teste foi realizado por método automatizado com kits comerciais da marca Abbott
® 

(Wiesbaden, Germany) denominados AxSYM System HCV 3.0, que detectava qualitativamente a 

existência de anti-HCV no soro. 

O teste confirmatório foi feito pela detecção qualitativa do RNA do HCV em soro pela 

técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR) precedida por transcrição reversado RNA-

HCV feita por kit comercial (AMPLICOR HCV v2.0
®
 Roche Molecular Systems, 

Branchburg, NJ, USA) com limite inferior de detecção de 50 unidades internacionais 

(UI)/mililitros(mL), realizado no Laboratório de Gastroenterologia do HC-FMRP-USP. Além 

de teste confirmatório da infecção crônica pelo HCV, este teste qualitativo foi utilizado para 

determinação da resposta virológica na 24ª e 48ª semanas de tratamento do HCV e para 

verificação da resposta virológica sustentada seis meses após o final do tratamento, pois o 

limite inferior de detecção era menor que o teste quantitativo à época. 

 

 

4.3.3.2 Detecção quantitativa do RNA-HCV  

 

 

A detecção quantitativa do RNA-HCV no soro dos pacientes foi feita por kits 

comerciais (AMPLICOR HCV MONITOR
®
 Test, versão 2.0, Roche Molecular Systems, 

Branchbug, NJ, EUA, até Setermbro de 2005 e pelo teste Versant
®
 HCV RNA 3.0 Assay 

(bDNA), Bayer Diagnostics, Berkeley, CA, EUA, até Julho de 2007, quando novamente o 

teste da Roche voltou a ser realizado). Os testes foram realizados no Laboratório de 

Gastroenterologia do HC-FMRP-USP, seguindo cinco processos principais: preparação da 
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amostra; transcrição reversa do RNA alvo para fornecer o DNA complementar (cDNA); 

amplificação do cDNA por PCR; hibridização dos produtos amplificados com sondas 

oligonucleotídicas específicas do alvo, e detecção dos produtos por determinação 

colorimétrica. Os limites inferior e superior de detecção para o AMPLICOR HCV 

MONITOR
®
 Test eram, respectivamente, de < 600 UI/mL e > 850.000 UI/mL, e para o teste 

VERSANT
®
 HCV RNA 3.0 Assay de < 615 UI/mL e > 7.692.310 UI/mL. 

 

 

4.3.3.3 Determinação do genótipo do HCV 

 

 

A determinação dos genótipos do HCV foi feita por meio do ENSAIO HCV Genotype 

2.0 (LiPA), kit comercial Siemens Healthcare Diagnostics, Tarrytown, NY, EUA, que 

utilizava hibridação reversa após a amplificação da região não traduzida 5` e região nuclear 

do RNA do HCV por RT-PCR, ligada a um conjugado (estreptavidina-fosfatase alcalina) que, 

após acrescido de um substrato (cromogêneo BCIP/NBT), forma um precipitado cor 

púrpura/castanha produzindo um padrão visível em tira. Este padrão é comparado com tabelas 

de referência do ensaio determinando assim o genótipo do HCV. 

 Esta variável foi expressa qualitativamente nos diferentes genótipos de 1 a 4 e 

categorizada como genótipos 1 e não 1 para análise estatística. 

 

 

4.3.4 Avaliações relacionadas ao HIV 

 

 

4.3.4.1 Diagnóstico da Infecção pelo HIV 

 

 

O diagnóstico da infecção pelo HIV foi feito pela pesquisa de anticorpos da classe das 

imunoglobulinas G (IgG) contra proteínas estruturais do envelope e do núcleo do HIV-1 e do 

envelope do HIV-2 em duas amostras de soro colhidas em momentos diferentes, por 

Imunoensaio Enzimático por Micropartículas (MEIA), realizado no Laboratório de Sorologia 

do HC-FMRP-USP.  Esse teste foi feito por método automatizado com kits comerciais da 

marca Abbott
® 

(Wiesbaden, Germany) denominados AxSYM System HIV1/2 gO , que 

detectava qualitativamente a existência de anticorpos anti-HIV.  
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Em cada uma dessas amostras outro teste confirmatório, mais específico para detecção 

de anticorpos IgG contra proteínas do HIV-1 e peptídeo do HIV-2, foi realizado. Tratou-se do 

kit comercial Bioblot HIV-1 plus (Biokit, S.A., Barcelona, Spain). Esse teste é um ensaio 

imunoenzimático (tipo ELISA) no qual as proteínas gp160, gp120, p66, p55, p51, p39, gp41, 

p31, p24 e p17 do HIV-1 e um peptídeo sintético do HIV-2 são incorporados em fitas de 

nitrocelulose as quais são incubadas com soro da amostra em que se queira confirmar a 

existência de anticorpos anti-HIV. Posteriormente são novamente incubadas com anticorpo de 

cabra anti-IgG humano conjugado a fosfatase alcalina e o substrato BCIP/NBT. Quando pelo 

menos duas bandas do HIV-1 ou o peptídeo do HIV-2 apresentam marcação na fita, a amostra 

é confirmada como positiva para anticorpos anti-HIV. 

 

 

4.3.4.2 Quantificação da carga viral do HIV 

 

 

A quantificação da carga viral do HIV foi feita por método automatizado 

QUANTIPLEX-bDNA
® 

v2.0 (Chiron Diagnostics, Emeryville, CA, USA) utilizando o kit 

comercial VERSANT
® 

HIV-1 RNA 3.0 (bDNA) (Bayer Corporation, Berkeley, CA, USA). É 

um procedimento de hibridação tipo “sanduíche” do ácido nucleico para a quantificação direta 

do HIV-1 RNA no plasma humano. O teste divide-se em três fases principais: preparação do 

precipitado viral, lise e hibridação das sondas e quantificação do HIV por meio da detecção 

do aumento da luminescência produzida da região genômica pol. 

Para a realização do teste observou-se a especificação do fornecedor. 

 

 

4.3.4.3 Contagem dos linfócitos T CD4+ 

 

 

A contagem dos linfócitos T CD4+, apesar de uma variável hematológica dos 

pacientes, é descrita nas avaliações relacionadas ao HIV, pois está diretamente relacionada a 

esta infecção e sua evolução. 

Essas contagens foram feitas no Laboratório de Citometria do Hemocentro de Ribeirão 

Preto utilizando kit comercial BD Multitest
®
 código 340491, para subpopulações linfocitárias 

CD4+/CD8+ contendo o reagente CD3+/CD4+/CD8+/CD45+ (Becton Dickinson, San Jose, 
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CA, USA). As amostras foram processadas no citometro BD FACSCalibur (Becton Dickinson, 

San Jose, CA, USA) e analisadas pelo software Multiset
®
, para aquisição e análise dos dados 

automaticamente. 

Para a realização da citometria observou-se a especificação do fornecedor. 

 

 

4.3.5 Avaliação de variáveis genéticas dos pacientes 

 

 

4.3.5.1 Extração do DNA 

 

 

As amostras de sangue total foram colhidas em tubo padrão contendo EDTA como 

anticoagulante no ato das biópsias hepáticas (processo n° 3146/2003, no Comitê de Ética em 

Pesquisa do HCFMRP-USP) e prontamente transportadas em gelo para o Laboratório 

Multidisciplinar de Biologia Molecular do Departamento de Clínica Médica da FMRP-USP. 

Por meio da técnica Salting-out, descrita no Anexo B, foi feita a extração do DNA. As 

amostras devidamente identificadas foram armazenadas a -20ºC e descongeladas para uso no 

dia dos ensaios descritos a seguir.  

 

 

4.3.5.2 Processamento das amostras para determinação do genótipo da IL28B 

 

 

A determinação dos genótipos da IL28B foi feita a partir do DNA extraído conforme 

indicado no item 4.3.4.1 e descongelado no dia do processamento das amostras. 

O processamento das amostras foi realizado no Laboratório de Pediatria do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto no mês de Agosto de 2013.  

As amostras de DNA foram submetidas à reação de PCR em tempo real, utilizando-se 

a metodologia Taqman (Applied Biosystems®, Foster City, CA, USA). Tal metodologia utiliza 

a atividade da 5` nuclease da Taq polimerase que cliva uma sonda de hibridização 

fluorogênica duplamente marcada durante a fase de extensão da PCR, empregando iniciadores 

e sondas específicas: iniciador direto 5`GCCTGTCGTGTACTGAACCA3`, iniciador reverso 

5`GCGCGGAGTGCAATTCAAC3`, sonda marcada com fluoróforo VIC (para o alelo C) 
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5`TGGTTCGCGCCTTC3`, sonda marcada como fluoróforo FAM (alelo T) 

5`CTGGTTCACGCCTTC3`, correspondentes à região próxima ao gene da IL28B, de acordo 

com a metodologia descrita por Urban e col (127). Para as reações foi utilizado um sistema de 

PCR em tempo real Applied Biosystem
®
 7500 Fast Real-Time PCR Systen (Foster City, CA, 

USA). As concentrações empregadas para uma reação foram: 900nM dos iniciadores direto e 

reverso (rs12979860F e rs12979860R), 250nM de sondas marcadas VIC e FAM; TaqMan 

Universal PCR Master Mix 1X; 30 ng de DNA e água destilada para completar 25 µL. As 

condições para ciclagem do PCR em tempo real foram: 60°C por 1 minuto, 95°C por 10 

minutos, seguidos de 40 ciclos de 95°C por 10 segundos e 60°C por 1 minuto, finalizando 

com 60ºC.  Em todas as reações foram utilizados controles positivos e negativos para cada 

genótipo. A determinação do genótipo foi feita utilizando Software da Applied Bioysistem
®

 

versão 2.0.4, com Allelic Discrimination Plot inserido no apêndice A. 

 

 

4.3.5.3 Processamento das amostras para determinação da Inserção/Deleção dos 14 

pares de bases do HLA-G 

 

 

A determinação dos polimorfismos deleção/inserção (D/I) dos 14pb do HLA-G foi 

feita a partir do DNA extraído conforme indicado no item 4.3.4.1 e descongelado no dia do 

processamento. 

A região 3’ NT do loco HLA-G foi inicialmente amplificada, utilizando a reação de 

cadeia da polimerase (Polymerase Chain Reaction- PCR), com os iniciadores específicos para 

cada variante: HLA-G8R (5` GTCTTCCATTTATTTTGTCTCT 3`) e HLA-G8F (5` 

TGTGAAACAGCTGCCCTGTGT 3`), que amplificam respectivamente 345-pb e 359-pb 
(128)

.  

O polimorfismo de inserção / deleção de 14pb do HLA - G foi determinado a partir de 

200 ng de DNA amplificado numa mistura reacional com volume final de 25 µl contendo 

água ultra-pura desionizada, 1 X tampão de amplificação (0,2 M Tris-HCl pH 8,5; 0,5 M 

KCl), 0,2 mM de DNTP (deoxinucleosídeo 5`triposfato), 5 pmol de cada iniciador, 1,50 mM 

de MgCl2 (cloreto de Magnésio), 0,5 U de DNA polimerase Platinum (Invitrogen, Carlsbad, 

CA). A reação foi realizada no termociclador Veriti (Applied BioSystems, EUA) utilizando-se 

os seguintes  ciclos de temperatura/tempo:1 ciclo de 5 minutos a 94°C, 30 ciclos a 95°C 

durante 45s, 59°C durante 45 s e 72°C durante 24 segundos, com um ciclo de extensão final a 

72°C por 10 minutos.   
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Os produtos amplificados foram visualizados por electroforese em gel de 

poliacrilamida a 7% corado com prata, nos quais a presença do fragmento de 345-pb indicava 

a deleção e um fragmento de 359-pb a inserção do polimorfismo de 14pb do HLA-G 
(129)

. 

 

 

4.3.6 Avaliação da biópsia hepática 

 

 

As biópsias hepáticas dos pacientes selecionados foram obtidas pela técnica de punção 

percutânea, no lobo hepático direito, com agulha Tru-cut de 14 Gauge, guiada por 

ultrassonografia, seguindo o protocolo do Ambulatório de Hepatites do HC-FMRP-USP, 

realizadas pré-tratamento do HCV entre os anos de 2003 e 2006. Estas amostras 

permaneceram conservadas em blocos de parafina e foram submetidas a cortes por micrótomo 

rotativo, com espessura de 5µm e processadas para análise histopatológica de acordo com 

procedimentos padronizados no Serviço de Patologia (SERPAT) do HC-FMRP-USP. 

A avaliação das biópsias foi realizada por um único patologista com larga experiência 

em doenças do fígado (Prof. Dr Sérgio Zucoloto, do Departamento de Patologia da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo). 

 

 

4.3.6.1 Determinação e avaliação da deposição de ferro no tecido hepático 

 

 

A determinação da deposição de ferro no tecido hepático foi realizada utilizando-se o 

corante azul da Prússia (coloração de Perl´s) e avaliada segundo classificação de Sciot et al 

(130)
. Tal classificação analisa semiquantitativamente os depósitos de ferro considerando-se 

intensidade e localização dos mesmos nos hepatócitos, células de Kupffer, tratos portais e 

septos. São atribuídos escores a cada uma dessas avaliações, sendo calculado o escore final 

que varia de 0 a 20. Assim, essa variável foi categorizada conforme abaixo: 

escore   0 – ausente; 

escores 1 a 5 – grau I;  

escores 6 a 10 – grau II; 

escores 11 a 15 – grau III;  

escores 16 a 20 – grau IV. 
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4.3.6.2 Avaliação da esteatose hepática 

 

 

 A avaliação da esteatose hepática foi feita de acordo com a quantidade de hepatócitos 

acometidos, conforme a classificação de Brunt et al
 (131)

: 

- grau 0: ausência de esteatose; 

- grau I: de 1 a 33%; 

- grau II: de 33 a 66%; 

- grau III: superior a 66%. 

 

 

4.3.6.3 Determinação e avaliação da fibrose hepática e do índice de atividade histológica 

 

 

 As colorações com hematoxilina-eosina e tricrômio de Masson foram utilizadas para 

avaliação do índice de atividade histológica (IAH) e da fibrose hepática, respectivamente, 

baseados na classificação de Knodell et al 
(132)

, modificada por Desmet et al 
(133)

. 

O estadiamento da fibrose hepática (F) por esta classificação leva em conta as 

alterações da arquitetura hepática atribuindo a estas valores numéricos a seguir: 

- F0: ausência de alterações na arquitetura hepática; 

- F1: leve fibrose periportal; 

- F2: presença de septos porta-porta, sem a formação de nódulos; 

- F3: grave distorção da arquitetura hepática 

- F4: cirrose 

O IAH relaciona alterações morfológicas baseadas no estudo do infiltrado inflamatório, no 

grau de lesão hepatocitária e de fibrose hepática, a valores numéricos. Neste sistema, quatro 

alterações histopatológicas (necrose periportal/em ponte, degeneração intralobular/necrose focal 

hepatocitária, inflamação portal e fibrose) são acessadas separadamente, recebendo valores 

numéricos individuais. O IAH é representado pela soma final destes valores numéricos. Este foi o 

primeiro sistema semiquantitativo a ser desenvolvido para o estudo de biópsias hepáticas de 

pacientes portadores de hepatite crônica viral e é assim discriminado: 

1-3: hepatite crônica mínima atividade; 

4-8: hepatite crônica leve; 

9-12: hepatite crônica moderada; 

13-18: hepatite crônica grave. 
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4.3.6.4 Determinação e avaliação da expressão do HLA-G 

 

 

A identificação da expressão do HLA-G nas biópsias hepáticas foi realizada pelo 

método de imuno-histoquímica para antígenos do HLA-G em tecidos 
(134)

.   

    Cortes de 5 micras de espessura dos blocos de parafina foram transferidos para 

lâminas previamente tratadas com solução de Poli-L-Lisina 0,1% (Sigma-Aldrich™, Inc, MO, 

USA) e foram submetidos a sucessivos tratamentos em xilol e álcool absoluto para 

diafanização e hidratação. Após esse tratamento a recuperação antigênica do tecido foi 

realizada com tampão citrato (10 mM ácido cítrico anidro, 0.05% Tween 20, pH 6.0) e 

aquecimento em banho de vapor a 95°C por 40 minutos. Todas as lavagens a partir desta 

etapa foram realizadas com solução de PBS 0,1 M/Tween 20 0,05% (pH 7.2). A peroxidase 

endógena dos tecidos foi bloqueada com solução de peróxido de hidrogênio a 3% (v/v) em 

metanol, por 20 minutos. O anticorpo primário utlizado foi: anti-HLA-G, clone 5A6G7 

(EXBIO, Vestec, Czech Republic) contra isoformas solúveis HLA-G5 e HLA-G6 e 4H84 

(gentilmente fornecido por Mc-Master University, San Francisco, CA) que reconhece todas as 

formas solúveis e ligadas à membrana das moléculas HLA-G, ambos na diluição de 1:50. 

Estes anticorpos foram incubados nas amostras por um período de 12 horas em câmara úmida 

à temperatura ambiente. A detecção da expressão da molécula HLA-G foi realizada por meio 

da utilização do kit MACH4 Mouse Probe e HRP-Polymer (Biocare Medical, LLC, CA, 

USA) e a revelação da reação com o substrato cromógeno 3,3 diaminobenzidina (DAB) 

(Biocare Medical, LLC, CA, USA). Como controle positivo, cortes de parafina do tecido 

trofoblasto obtido a partir de abortos espontâneos de até aproximadamente 12 semanas de 

gestação foram sistematicamente utilizados. Um controle negativo foi realizado omitindo o 

anticorpo primário. 

A expressão do HLA-G foi classificada de forma qualitativa (presente ou ausente) e de 

forma semiquantitativa (baseada na experiência do patologista), subjetivamente. Como esta é 

a primeira descrição de tal estudo imuno-histoquímico na literatura, o critério a seguir foi 

utilizado para pontuar a distribuição da expressão do HLA-G nas lâminas e orientar a 

classificação semiquantitativa: 

-Expressão leve: marcação presente em até 30% da lâmina; 

-Expressão moderada: marcação de 30 a 60% da lâmina; 

-Expressão intensa: marcação em mais de 60% da lâmina. 
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 O critério supra, guarda estreita relação com a classificação qualitativa onde expressão 

leve, moderada e intensa correspondem a HLA-G presente qualitativamente e ausência tem o 

mesmo significado nas duas classificações. 

 

 

4.3.7 Análise estatística 

 

 

A análise estatística foi feita com o apoio da PROESTAT Consultoria Estatística, 

Ribeirão Preto - SP. 

 Primeiramente realizou-se uma estatística descritiva com os dados. Esta metodologia 

tem como objetivo básico sintetizar uma série de valores de mesma natureza, permitindo que 

se tenha uma visão global da variação desses, organizando e descrevendo os dados por meio 

de medidas descritivas.  

  Para verificar a associação entre as variáveis de interesse, foi proposto o teste Qui-

Quadrado. Esta análise foi realizada por meio do software SAS® 9, utilizando a PROC 

FREQ. 

 A regressão logística, simples e múltipla, para a estimação do Odds Ratio Bruto e 

Ajustado, respectivamente, foi utilizada com o objetivo de verificar a influência simultânea 

das variáveis independentes previamente selecionadas, para identificar os fatores de possível 

interferência na expressão de HLA-G e da resposta ao tratamento do HCV 6 meses após o 

final do tratamento (RVS). A análise foi realizada pelo o procedimento PROC LOGISTIC do 

software SAS® 9.0. 

 O nível de significância utilizado nos testes Qui-Quadrado e regressão logística foi ≤ 

0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 População de estudo 

 

 

A população final deste estudo contou com 57 pacientes coinfectados HIV/HCV que 

foram seguidos no Ambulatório de Hepatites ou que mantêm seguimento no Ambulatório de 

Hepatites e Imunodeficiência do HC-FMRP-USP e foram submetidos à biópsia hepática pré-

tratamento do HCV no período de 2003 a 2006. Todos os 57 pacientes possuíam blocos de 

parafina que continham as biópsias passíveis de análise, preenchiam os critérios de inclusão e 

não possuíam critérios de exclusão. 

 

 

5.1.1 Características demográficas da população de estudo 

 

 

Os dados demográficos dos 57 pacientes coinfectados HIV/HCV estudados estão 

representados na tabela 1: 

 

Tabela 1 - Características demográficas dos pacientes coinfectados HIV/HCV que foram 

submetidos à biópsia hepática pré-tratamento do HCV no HC-FMRP-USP de 2003 a 2006 

elegíveis para o estudo. 

 

Variável n = 57 

Sexo masculino, n (%) 

 

43 (75,4%) 

Mediana de idade (anos) no momento da biópsia hepática 

 

38 (25 – 50) 

Cor da pele 

Branco 

Afro-americano (mulato) 

 

 

49 (86%) 

8 (14%) 

Presença de Diabetes mellitus diagnosticada 

 

3 (5,3%) 

História prévia de ingestão de álcool 

 

25 (43,9%) 

Índice de massa corporal (Kg/m
2
)
*
 

Até 18 

18,1 a 24,9 

25 a 29,9 

Acima de 30 

24 (16,7 – 37,1) 

2 (5,2%) 

21 (53,8%) 

14 (35,8%) 

2 (5,2%) 
Valores expressos como mediana (valor mínimo e valor máximo) ou número absoluto (porcentual do total). 
*
 Avaliado em 39 pacientes da amostra 
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A população de estudo foi, em sua maioria, composta por indivíduos do sexo 

masculino (75,4%) contrapondo com 24,6% do sexo feminino. A mediana de idade dos 

pacientes ao realizarem a biópsia hepática pré-tratamento do HCV foi de 38 anos, com idade 

inferior de 25 e superior de 50 anos, e média de 37,9 anos. Quanto à cor da pele, 86% eram 

brancos e 14% eram mulatos. Considerando todos os pacientes da amostra, apenas três deles 

(5,3%) possuíam diagnóstico de diabetes mellitus. 

Em relação à história prévia de ingestão de bebida alcoólica, 43,9% dos pacientes 

declararam consumo prévio, com abstinência de pelo menos 6 meses antes da biópsia 

hepática.  

A análise do IMC foi obtida em 39 pacientes da amostra, sendo a variável estatura o 

grande limitante na obtenção deste dado, visto que não havia referência a ela em 18 dos 

prontuários revisados. A mediana do IMC foi de 24 Kg/m
2
, com apenas 2 pacientes abaixo do 

valor de 18,5 Kg/m
2
. A maioria dos pacientes (53,8%) apresentavam IMC entre 18,5 e 25 

Kg/m
2
 e apenas dois (5,2%) possuíam IMC acima de 30, sendo, portanto considerados obesos 

(135)
. 

 

 

5.1.2 Características bioquímicas e hematológicas da população de estudo 

 

 

Os valores séricos da Gama GT, da ALT e da AST colhidos até 6 meses antes da 

realização da biópsia hepática, bem como os valores de hemoglobina do início do tratamento 

do HCV e 1 mês após o seu início estão expressos na tabela 2.  
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Tabela 2 - Características bioquímicas e hematológicas dos pacientes coinfectados HIV/HCV 

que foram submetidos à biópsia hepática pré-tratamento do HCV no HC-FMRP-USP de 2003 

a 2006 elegíveis para o estudo. 

 

Variável 
Mediana (valor máximo – mínimo) 

Número de pacientes (% do total) 

Gama GT (UI/L)* 

Valores até 60 (limite superior da normalidade) 

Valores acima de 60 

 

121 (15,1 – 884) 

18 (32,7%) 

37 (67,3%) 

ALT (UI/L)** 

Até 41 (limite superior da normalidade) 

Acima de 41 

 

72,3 (20,1 – 264,4) 

10 (17,9%) 

46 (82,1%) 

AST (UI/L)** 

 

64,5 (14,4 – 186,2) 

Hemoglobina pré tratamento (g/dL)
*
 

 

13,9 (12,2 – 17,6) 

Hemoglobina após 30 dias do início do 

tratamento (g/dL)
***

 

13,4 (8,0 – 15,9) 

Valores expressos como mediana (valor mínimo e valor máximo) ou número absoluto (porcentual do total). 
*
 Avaliado em 55 pacientes da amostra 

**
 Avaliado em 56 pacientes da amostra 

***
 Avaliado em 54 pacientes da amostra 

 

Os valores medianos da Gama GT, ALT e AST foram respectivamente 121, 72,3 e 64,5 

UI/L. Todos eles apresentaram valores elevados quando comparados ao limite superior de 

referência para os respectivos testes. Trinta e sete pacientes (67,3%) apresentaram Gama GT 

acima do valor de referência. Em relação à ALT, 82,1% dos pacientes apresentaram valores acima 

do limite superior adotado, sendo que destes, 78,3% possuíam valores pelo menos 1,5 vezes 

superior ao limite da normalidade e apenas 1 paciente com valores acima de 5 vezes deste limite. 

A mediana da hemoglobina pré-tratamento do HCV colhida até 6 meses antes do 

início deste foi de 13,9 g/dL. Após 1 mês do início do tratamento foi de 13,4 g/dL, 

representando uma queda média de 3,6% dos seus valores. 

 

 

5.2 Características relacionadas ao HCV e seu tratamento na população de estudo 

 

 

As características relacionadas ao vírus da Hepatite C, bem como efeitos colaterais e 

resposta ao tratamento do HCV dos pacientes coinfectados HIV/HCV são representados nos 

gráficos 1 e 2 e mostrados nas tabelas de 3 a 5.  
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O genótipo do HCV foi avaliado em todos os pacientes (gráfico 1). O genótipo 1 foi o 

responsável pela infecção na grande maioria dos casos, representando 87,75% do total. O 

subtipo 1a, identificado em 60% dos casos, foi isoladamente o genótipo mais comum. Os 

genótipos não 1 representaram 12,25% dos casos, sendo 1,75% genótipo 2 e 10,5% genótipo 

3a, com 1 e 6 casos, respectivamente.  

 

 

Gráfico 1 - Distribuição dos pacientes coinfectados HIV/HCV que foram submetidos à 

biópsia hepática pré-tratamento do HCV no HC-FMRP-USP de 2003 a 2006 elegíveis para o 

estudo, de acordo com o genótipo do vírus HCV. n, % do total. 

 

A avaliação da carga viral do HCV pré-tratamento foi realizada em 49 pacientes e em 

33 deles (67,35%) estava acima de 600.000 UI/mL. 

Em relação ao tratamento do HCV, dos 57 pacientes que realizaram biópsia hepática pré-

tratamento, apenas 1 se recusou a iniciá-lo. Assim, 56 pacientes iniciaram o uso regular de 

Interferon associado à Ribavirina, com os tempos de tratamento representados no gráfico 2. Vinte e 

oito pacientes (49%) completaram 48 semanas ou mais de tratamento para o HCV. Já 22 pacientes 

(39%) tiveram seu tratamento suspenso entre a 24
a
 e 48

a
 semanas. A suspensão do tratamento entre 

a 24
a
 e a 12

a
 semanas ocorreu em apenas 3 pacientes (5%), devido a quadro depressivo (12

a
 

semana), ausência de queda de carga viral do HCV na 12
a
 semana e uso irregular das medicações na 

22
a
 semana. Três pacientes (5%) também tiveram seu tratamento interrompido antes da 12ª semana, 

sendo um devido à anemia grave na 4ª semana, outro por mal estar geral relacionado ao Interferon, 

com abandono na 3
a
 semana, e outro por abandono na 10ª semana. 

34, 60% 

9, 16% 

5, 9% 

2, 3% 

1, 2% 6, 10% 

1a 1b 1a/b 1 2 3a 
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Gráfico 2 - Distribuição do número absoluto (; porcentagem) de pacientes coinfectados 

HIV/HCV elegíveis para o estudo que foram submetidos ao tratamento do HCV no HC-

FMRP-USP de 2003 a 2006, de acordo com o tempo total de tratamento. 

 

O Interferon pequilado (α 2a ou 2b) foi prescrito como tratamento do HCV para a 

maioria dos pacientes (80%), enquanto 20% utilizaram o Interferon convencional, ambos 

associados à Ribavirina. Em 5,4% dos casos a dose do Interferon teve que ser diminuída 

durante o tratamento, enquanto 7,1% dos pacientes tiveram redução da dose da Ribavirina. 

Dez pacientes (17,8%) tiveram redução tanto do Interferon quanto da Ribavirina ao longo do 

tratamento, todos relacionados a efeitos colaterais, totalizando assim 30,3% dos pacientes 

com redução de dose de pelo menos uma medicação durante o tratamento. 

Eventos adversos graves ou alterações laboratoriais importantes relacionados ao 

tratamento do HCV foram identificados em 41% dos pacientes, sendo a anemia, definida 

como Hb < 12 g/dL para indivíduos do sexo masculino e Hb < 11 g/dL para o sexo feminino, 

o mais comum. Dezesseis pacientes apresentaram anemia durante o tratamento, sendo nove 

como evento adverso único e outros sete pacientes associada a outro evento adverso. A 

neutropenia foi o segundo evento adverso mais frequente, presente de maneira isolada ou 

associada a outro em 8 pacientes. Quatro pacientes descontinuaram o tratamento devido a 

eventos adversos, assim distribuídos: mal estar geral (3ª semana), anemia grave (4ª semana e 

28ª semana) e depressão (12ª semana). 

  

1; 2% 3; 5% 
3; 5% 

22; 39% 
28; 49% 

não iniciou o tratamento 

até 12 semanas 

de 12 (inclusive) a 24 semanas 

de 24 (inclusive) a 48 semanas 

48 semanas ou mais 
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Tabela 3 - Características relacionadas ao HCV e seu tratamento nos pacientes coinfectados 

HIV/HCV que foram submetidos à biópsia hepática pré-tratamento do HCV no HC-FMRP-

USP de 2003 a 2006 elegíveis para o estudo. 

 

Variável Valor 

Carga viral do HCV pré-tratamento
*
 

< 600.000 UI/mL, n (%) 

≥ 600.000 UI/mL, n (%) 

 

 

16 (32,65%) 

33 (67,35%) 

Tipo de INF utilizado
**

 

Peguilado (α 2a ou 2b), n (%) 

INF convencional 

 

 

45 (80%) 

11 (20%) 

Dose média de Ribavirina (mg/Kg), média (±DP)
 *** 

 

15,4 (± 2,46) 

Diminuição da dose durante o tratamento
** 

Não houve 

Interferon isolado 

Ribavirina isolada 

Interferon e Ribavirina 

 

 

39 (69,7%) 

3 (5,4%) 

4 (7,1%) 

                10 (17,8%) 

Eventos adversos graves e alterações laboratoriais 

importantes decorrentes do tratamento
**

 

anemia isolada (2 provavelmente auto-imunes) 

anemia + neutropenia 

anemia + plaquetopenia 

anemia + neutropenia + depressão 
 

 

23 (41%) 

9 

4 

1 

1 

 
 

Eventos adversos graves e alterações laboratoriais 

importantes decorrentes do tratamento
** 

anemia + neoplasia (reto) 

neutropenia isolada 

neutropenia + plaquetopenia  

neutropenia + plaquetopenia + depressão 

plaquetopenia isolada 

plaquetopenia + sídrome colestática 

mal-estar geral importante 

depressão isolada 
 

 

23 (41%) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
 

*
 Avaliada em 49 pacientes 

**
 Avaliado em 56 pacientes que iniciaram o tratamento 

***
 Avaliada em 53 pacientes 
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5.2.1 Resposta Virológica durante o tratamento do HCV 

 

 

A resposta virológica durante o tratamento do HCV foi a seguinte: 

1- Resposta Virológica Rápida (RVR), que corresponde à carga viral do HCV na 4ª semana 

de tratamento: avaliada em oito pacientes, dos quais 5 possuíam genótipo 1a, 2 pacientes 

genótipo 1b e apenas 1 genótipo 3a. O Interferon prescrito foi o α2A para todos os casos e a 

média da dose em mg/Kilograma (mg/Kg) de Ribavirina foi 15,88, com desvio padrão de ± 

1,73. Nenhum dos pacientes apresentou RVR; 

2- Resposta Virológica Precoce (RVP), que corresponde à carga viral do HCV na 12ª semana 

de tratamento: avaliada em trinta e cinco pacientes, dos quais 13 pacientes tiveram resposta 

precoce total (PCR negativo na 12ª semana), com o seguinte desfecho: 6 pacientes (46%) 

obtiveram Resposta Virológica Sustentada (RVS) após 24 semanas do final do tratamento, 3 

pacientes (23%) não sustentaram a resposta, 2 pacientes tiveram RNA-HCV positivo na 24ª e 

48 ª semanas e outros 2  abandonaram o tratamento antes da 48ª semana. Todos os pacientes 

que obtiveram RVP completa possuíam genótipo 1 (sendo 7 deles 1a) e utilizaram Interferon 

peguilado (10 pacientes com α2A e outros 3 com α2b) como tratamento. A média da dose de 

Ribavirina foi 15,48 mg/Kg, com desvio padrão de ± 1,23. Cinco pacientes foram nulos de 

resposta (não houve queda de pelo menos 2 log na 12ª semana), todos portadores de genótipo 

1, sendo quatro pacientes 1a e um paciente 1a/1b. Todos utilizaram como tratamento Inteferon 

peguilado (2 pacientes com α2A e outros 3 com α2b) e a média da dose de Ribavirina foi 

17,65 mg/Kg, com desvio padrão de ± 2,35. O desfecho dos nulos de resposta foi o seguinte: 

um paciente teve o tratamento suspenso na 14ª, porém os outros 4 trataram até pelo menos a 

24ª semana, sem resposta virológica parcial; 

3- A Resposta Virológica na 24ª semana para avaliar o respondedor lento ou o não 

respondedor parcial foi avaliada em 47 pacientes; 

4- A Resposta Virológica ao Final do Tratamento (RVF): foi avaliada em 29 pacientes, dos 

quais 18 obtiveram RNA-HCV negativo. Assim, 32% dos pacientes que iniciaram o 

tratamento obtiveram RVF. 

5- Resposta Virológica Sustentada (RVS), que corresponde ao RNA-HCV negativo na 24ª 

semana após o final do tratamento, foi obtida em 12 pacientes. Este valor corresponde a 21% 

dos 56 pacientes coinfectados HIV/HCV que iniciaram a terapia, entre todos os genótipos. No 

caso dos genótipos não 1, dois dos sete pacientes (28,6%) obtiveram RVS e dos pacientes que 

possuíam genótipo 1, dez entre quarenta e nove (20,4%) obtiveram RVS. 
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6- Recidivantes: sete pacientes que apresentaram RVF na 48ª semana tiveram carga viral do 

HCV detectável 24 semanas após o final do tratamento. Um paciente que não havia sido 

avaliado na 48ª semana, pois teve seu tratamento interrompido na 24ª com RVP completa, 

obteve RVS, não entrando no cálculo da RVF. 

 

 

5.2.1.1 Fatores relacionados à Resposta Virológica Sustentada no tratamento dos 

pacientes coinfectados HIV/HCV 

 

 

O efeito das variáveis idade, Gama GT no início do tratamento do HCV, grau de 

fibrose na biópsia hepática, genótipo do HCV, carga viral do HCV pré-tratamento e controle 

da infecção pelo HIV, que classicamente favorecem a RVS no tratamento de pacientes 

coinfectados HIV/HCV, foi estudado por meio de regressão logística múltipla. Em outra 

análise (tabela 4), contendo as mesmas variáveis acima, a expressão do HLA-G na biópsia foi 

incluída. Quarenta e dois pacientes que realizaram tratamento do HCV pelo menos até a 24ª 

semana preencheram critérios estatísticos para o teste. 

Entre as variáveis estudadas, as que se correlacionaram com a RVS nesta população de 

42 pacientes foram os genótipos não 1 (p =0,05) e a carga viral do HCV pré-tratamento menor 

que 600.000 UI/mL. A expressão do HLA-G na biópsia hepática não apresentou qualquer 

influência em relação à RVS, e nem mesmo interferiu nos valores de p e odds ratio ajustado 

encontrados na primeira análise realizada somente com as seis variáveis iniciais.  
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Tabela 4 - Efeitos da idade, Gama GT no início do tratamento do HCV, grau de fibrose na 

biópsia hepática, genótipo do HCV, carga viral do HCV pré-tratamento, controle da infecção pelo 

HIV e expressão do HLA-G na biópsia hepática, na RVS ao tratamento do HCV de pacientes 

coinfectados HIV/HCV que realizaram tratamento do HCV pelo menos até a 24ª semana e que 

preencheram critérios estatísticos para a análise. HC-FMRP-USP de 2003 a 2006. 

 

RVS dos pacientes que trataram HCV pelo menos até a 24ª semana  

n=42 

Variável Odds Ratio 

ajustado 

IC 95% p valor 

Idade ( ≥ 40 anos x < 40 anos) 

 

0,30 0,02 5,52 0,42 

Gama GT no início do tratamento 

(normal x elevada) 

 

 

1,55 

 

0,14 

 

17,14 

 

0,72 

 

Fibrose (leve x moderada/grave) 

 

23,32 0,33 1675,05 0,15 

Genótipo do HCV (não 1 x um)  

 

33,02 1,05 1040,96 0,05 

Carga viral do HCV pré-

tratamento (< 600.000 x ≥ 

600.000) 

 

 

 

48,38 

 

 

3,81 

 

 

614,46 

 

 

<0,01 

HIV controlado (CD4 > 200 

células/mm
3
 e CV < 50 

cópias/mL) 

 

 

 

7,95 

 

 

0,36 

 

 

176,37 

 

 

0,19 

Expressão do HLA-G na biópsia 

hepática (ausente x presente) 

 

 

0,89 

 

0,09 

 

9,10 

 

0,92 

IC = intervalo de confiança 

 

O efeito do genótipo da IL28B na RVS dos pacientes que trataram o HCV pelo menos 

até a 24ª semana foi analisado em uma regressão logística simples, não contemplado na 

análise múltipla, devido à impossibilidade da execução do teste com a presença desta variável. 

Os genótipos foram categorizados em C/T + T/T e C/C isolado para possibilitar a análise 

estatística. Estes dados estão apresentados na tabela 5. 

 

Tabela 5 - Influência dos genótipos relacionados à IL28B na RVS ao tratamento do HCV de 

pacientes coinfectados HIV/HCV que realizaram tratamento do HCV pelo menos até a 24ª 

semana. HC-FMRP-USP de 2003 a 2006. 
 

RVS dos pacientes que trataram HCV pelo menos até a 24ª semana  

 n=39 

 Odds Ratio bruto IC 95% p valor 

IL28B (genótipo C/C x C/T+T/T) 4,71   1,03 21,65 0,05 
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A presença do genótipo C/C apresentou 4,71 vezes mais chance de obtenção de RVS 

em pacientes coinfectados HIV/HCV que foram selecionados para o estudo em comparação 

com a somatória dos genótipos C/T e T/T, agrupados por necessidade do teste estatístico. 

Em números absolutos, dos 12 pacientes do estudo que obtiveram RSV, em 10 o 

polimorfismo de IL28B pode ser avaliado, com o seguinte resultado: 6 pacientes possuíam 

genótipo C/C e os outros 4 C/T. Nenhum dos pacientes com RVS era homozigoto T/T. 

 

 

5.3 Características relacionadas ao HIV e seu tratamento na população de estudo 

 

 

As variáveis relacionadas ao HIV, seu tratamento e a contagem de linfócitos T CD4+ estão 

distribuídas na tabela 6. A contagem dos linfócitos T CD4+, apesar de ser uma variável hematológica 

do paciente, estará descrita neste item pela sua estreita relação com a infecção pelo HIV. 

 

Tabela 6 - Características relacionadas ao HIV dos pacientes coinfectados HIV/HCV que 

foram submetidos à biópsia hepática pré-tratamento do HCV no HC-FMRP-USP de 2003 a 

2006 elegíveis para o estudo. 
 

Variável n (porcentagem do total) 

média (máximo – mínimo) 

Carga viral do HIV próximo à biópsia hepática
* 

< 50 cópias/mL 

≥ 50 cópias/mL 

 

27 (49,1%) 

28 (50,9%) 

 

Contagem de linfócitos T CD4+ próximo ao início do 

tratamento do HCV
**

 

 

629,5 (1512 – 270) 

 

HIV controlado no início do tratamento do HCV
***

 

(CD4 > 200 células/mm
3
 e CV < 50 cópias/mL) 

 

 

32 (62,75%) 

 

Uso de Zidovudina na Terapia Antirretroviral durante 

o tratamento do HCV
* 

Presente 

Ausente 

Nunca utilizou TARV 

 

 

 

 

31 (56,4%) 

14 (25,4%) 

10 (18,2%) 

Terceiro antirretroviral que compõe o esquema 

terapêutico
*** 

Não-análogo 

Inibidor de Protease 

Não-análogo + Inibidor de Protease 

Nunca utilizou TARV 

 

 

23 (41,8%) 

17 (30,9%) 

5 (9,1%) 

10 (18,2%) 
*
Avaliado em 55 pacientes 

** 
Avaliado em 53 pacientes  

***
Avaliado em 51 pacientes 
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A quantificação da carga viral do HIV realizada até 3 meses antes da biópsia hepática 

pode ser avaliada em 55 pacientes. Destes, 27 (49,1%) possuíam carga viral menor que 50 

cópias/mL, limite de detecção à época. Os 28 pacientes restantes possuíam carga viral do HIV 

detectável, isto é, maior ou igual a 50 cópias/mL. 

Em relação a contagem de linfócitos T CD4+, esta foi analisada próximo ao início do 

tratamento do HCV (até 6 meses antes), e apresentou média de 629,5 células/mm
3
, com uma 

variação de 270 a 1512, em 53 pacientes analisados. 

A análise dos esquemas antirretrovirais para o HIV permitiu identificar que 10 entre os 

51 pacientes avaliados nunca haviam feito uso de TARV. Os demais 81,8% dos pacientes 

utilizavam a medicação durante o tratamento do HCV. A Zidovudina compunha o esquema de 

análogos em 31 pacientes (56,4%) e os não-análogos fechavam o esquema terapêutico em 23 

deles (41,8%).  

A contagem dos linfócitos T CD4+ variou durante o tratamento do HCV conforme 

evidenciado no gráfico 3. No sexto mês após o início do tratamento houve queda de 34% da 

média dos linfócitos T CD4+, valor que se manteve até o final do tratamento. Seis meses após 

a suspensão da terapia para o HCV, os linfócitos T CD4+ voltaram a subir a patamares 

próximos aos do início do tratamento. 

 

 

Gráfico 3 - Variação da média da contagem dos linfócitos T CD4+ no início do tratamento do 

HCV, no 6º mês, ao final do tratamento e seis meses após o final do tratamento, dos pacientes 

coinfectados HIV/HCV elegíveis para o estudo que foram submetidos ao tratamento do HCV 

no HC-FMRP-USP de 2003 a 2006. Avaliação realizada em 44 pacientes. 
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5.4 Avaliação das variáveis genéticas da população de estudo 

 

 

As variáveis genéticas avaliadas nos pacientes elegíveis para o estudo foram o 

polimorfismo da Inserção/Deleção (I/D) dos 14 pares de base (14pb) do HLA-G e da IL28B, 

que estão representados na tabela 7. 

 

Tabela 7 - Frequências alélicas e genotípicas dos polimorfismos dos 14pb do HLA-G e da 

IL28B nos pacientes coinfectados HIV/HCV que foram submetidos à biópsia hepática pré-

tratamento do HCV no HC-FMRP-USP de 2003 a 2006 elegíveis para o estudo. 

 

Polimorfismos Frequência 

14pb HLA-G  (n=43)   

 

Alelos 

 

14pb D 

 

14pb I 

 

0,55 (47/86)
* 

 

0,45 (39/86)
 *
 

 

Genótipos  

14pb D/D 

14pb D/I 

14pb I/I  

0,26 (11/43)
 **

 

0,58 (25/43)
 **

 

0,16 (7/43)
 **

 

 

IL28B  n=44 

(rs12979860) 

 

 

Alelos 

 

Alelo C 

 

Alelo T 

 

0,625 (55/88)
* 

 

0,375 (33/88)
 *
 

 

Genótipos  

14pb C/C 

14pb C/T 

14pb T/T 

0,34 (15/44)
 **

 

0,56 (25/44)
 **

 

0,10 (7/44)
 **

 
* 

resultados expressos em frequência alélica e entre parênteses valor absoluto do número de alelos 

encontrados/número total de alelos;  
** 

resultados expressos em frequência genotípica e entre parênteses valor absoluto do número de genótipos 

encontrados/número total de genótipos. 

 

A frequência dos alelos das 14pb do HLA-G foi avaliada em 43 pacientes, sendo o 

alelo D o mais frequente, expresso em 55% dos pacientes. O genótipo mais frequente foi o 

heterozigoto D/I, presente em 58% dos pacientes. 

O estudo da expressão da IL28B mostrou predominância do alelo C, presente em 

62,5% dos 44 pacientes estudados. O genótipo mais frequente também foi o heterozigoto C/T, 

presente em 56% dos pacientes. 
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5.5 Avaliação da biópsia hepática 

 

 

5.5.1 Hemossiderose, esteatose, fibrose e índice de atividade histológica na biópsia 

hepática da população de estudo 

 

 

A biópsia hepática realizada pré-tratamento do HCV foi critério de inclusão do estudo, 

portanto analisada em todos os pacientes (n=57). A distribuição das variáveis relacionadas à 

biópsia está demonstrada na tabela 8. 

 

Tabela 8 - Distribuição das características histológicas das biópsias hepáticas realizadas nos 

pacientes coinfectados HIV/HCV pré-tratamento do HCV no HC-FMRP-USP de 2003 a 2006 

elegíveis para o estudo. 

 

Variável Categorização n=57 

Hemossiderose 

ausente 

grau 1 

grau 2 

grau 3 

grau 4  

 

 

Grupo 0 = 75,5% 

 

Grupo 1 = 24,5% 

 

27 (47,4%) 

16 (28,1%) 

11 (19,3%) 

3 (5,2%) 

0 

 

Esteatose 

ausente 

grau 1 

grau 2 

grau 3 

 

 

Ausente = 75,45% 

 

Presente = 24,55% 

 

43 (75,45%) 

11 (19,3%) 

2 (3,5%) 

1 (1,75%) 

Fibrose 

ausente 

grau 1 

grau 2 

grau 3 

grau 4 

 

 

 

Leve = 70,1% 

 

Moderada/grave = 29,9% 

 

0 

23 (40,3%) 

17 (29,8%) 

12 (21,1%) 

5 (8,8%) 

Atividade Histológica 

0 – 9 

≥ 9 

 

Hepatite leve 

Hepatite moderada a grave 

 

26 (45,6%) 

31 (54,4%) 

Variáveis quantificadas em número absoluto e porcentagem do total 

 

A hemossiderose, classificada segundo Sciot et al 
(130)

, estava ausente em 47,4% dos 

casos e distribuída de forma decrescente nos demais graus de deposição de ferro, com 28,1% 

grau 1, 19,3% no grau 2, 5,2% no grau 3 e ausente no grau 4. Esta variável foi categorizada 
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em dois grupos para possibilitar análise comparativa (apresentada adiante): grupo 0 

(hemossiderose ausente ou grau 1), com 75,5% dos casos,  e grupo 1 (graus de 2 a 4), com 

24,5% restantes. 

A esteatose, classificada segundo Brunt et al 
(131)

, estava ausente em 75,45% dos casos 

e distribuída em 19,3%, 3,5% e 1,75% nos graus 1, 2 e 3, respectivamente. Esta variável 

também foi categorizada como ausente (75,45%) ou presente (24,55%) para ser analisada 

posteriormente. 

A fibrose hepática, avaliada segundo a classificação de Knodell et al 
(132)

, modificada 

por Desmet et al 
(133)

 , estava presente em todos os casos estudados. O grau 1 representou 

40,3% dos casos e o grau 2, 29,8%. O grau 3 contava com 21,1% e o grau 4, 8,8%. 

Novamente a categorização em dois grupos se fez necessária para a comparação posterior e 

foi assim conduzida: fibrose leve (graus 1 e 2) com 70,1% dos casos e moderada a grave 

(graus 3 e 4) nos 29,9%  restantes. 

O IAH, também classificado por Knodell et al 
(132)

, modificado por Desmet et al
(133)

, 

foi inicialmente representado de maneira categorizada, por se tratar de variável com muitas 

subdivisões, o que dificulta a análise comparativa. Assim, hepatite leve (IAH < 9) foi 

encontrada em 45,6% dos pacientes e hepatite moderada a grave (IAH ≥ 9) nos outros 54,4%.  

 

 

5.5.2 Imuno-histoquímica para HLA-G  

 

 

As lâminas com a imuno-histoquímica para HLA-G preparadas segundo a 

metodologia descrita por Crispin et al 
(134)

 foram analisadas pelo Prof Dr Sérgio Zucoloto do 

Derpartamento de Patologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Inicialmente a 

análise visava somente avaliar qualitativamente a presença ou ausência da marcação do HLA-

G no tecido hepático dos pacientes coinfectados HIV/HCV. Entretanto, durante a checagem 

das lâminas, foi possível determinar, de maneira subjetiva, baseado na experiência do 

patologista, uma gradação semi-quantitativa na intensidade da marcação do HLA-G, em leve 

(marcação presente em até 30% da lâmina), moderada (marcação de 30 a 60% da lâmina) e 

intensa (marcação em mais de 60% da lâmina). Esta classificação, segundo a intensidade, tem 

correspondência direta com a classificação qualitativa, de modo que a presença do HLA-G 

equivale à marcação leve, moderada ou intensa na classificação semi-quantitativa e, a 

ausência, tem o mesmo significado nas duas classificações.  
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A figura 11 mostra os controles positivo (A) e negativo (B) da reação. Trata-se de 

tecido de trofoblasto obtido de abortos espontâneos até a 12ª semana de gestação, nos quais o 

HLA-G é expresso (controle positivo) e não expresso (controle negativo no qual o anticorpo é 

suprimido). 

A figura 12 de A a D mostra a imuno-histoquímica para HLA-G em tecido 

hepático de pacientes coinfectados HIV/HCV, desde a ausência de expressão até a 

expressão intensa.  

 

  

 

Figura 11 – A) Trofoblasto obtido de placenta proveniente de aborto espontâneo até a 12ª semana de gestação, 

corado pela técnica de imuno-histoquímica para HLA-G em tecidos e visualizado em aumento de 20x. As áreas 

de cor marrom intenso ao redor dos trofoblastos representam a expressão do HLA-G. B) Trofoblasto obtido de 

placenta proveniente de aborto espontâneo até a 12ª semana de gestação, corado pela técnica de imuno-

histoquímica para HLA-G em tecidos na qual é suprimido o anticorpo anti-HLA-G. Visualizado em aumento de 

20x. HC-FMRP-USP, Fevereiro de 2010. 

 

O HLA-G foi expresso em 38 biópsias, o que representa 66,7% dos casos. A 

classificação de intensidade de expressão está representada na tabela 9 abaixo. 

 

Tabela 9 - Intensidade de expressão do HLA-G nas biópsias hepáticas realizadas nos 

pacientes coinfectados HIV/HCV pré-tratamento do HCV no HC-FMRP-USP de 2003 a 

2006, elegíveis para o estudo. 

 

Intensidade de Expressão do HLA-G n = 38 

Leve 18 (47,4%) 

Moderada 16 (42,1%) 

Intensa 4 (10,5%) 

 

A B 
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Na figura 12, quando há a expressão do HLA-G (figuras 12 B, C e D), esta acontece 

no hepatócito, de maneira global, marcando citoplasma e membrana citoplasmática. Não há 

marcação nuclear. Em algumas lâminas observou-se uma marcação mais pronunciada 

próxima a regiões de fibrose mais intensa, mas esta observação não pode ser quantificada, 

tratando-se de um dado subjetivo do patologista (figura 13).  

 

  

  

 

Figura 12 – Biópsias hepáticas obtidas pela técnica de punção percutânea, no lobo hepático direito, 

com agulha Tru-cut de 14 Gauge, guiada por ultrassonografia, e coradas pela técnica de imuno-

histoquímica para HLA-G em tecidos. Visualizado em aumento de 20x. A) Ausência de marcação para 

HLA-G. B) Marcação leve, de até 30% da lâmina (elipse em preto). A seta em preto aponta para 

hepatócito marcado dentro da área de expressão. C) Marcação moderada, entre 30 a 60% da lâmina. O 

círculo e a elipse em preto delimitam aproximadamente as áreas onde ocorrem a expressão, e a seta em 

preto aponta um hepatócito marcado dentro da área de expressão. D) Marcação intensa, ocorrendo em 

mais de 60% da lâmina. Neste caso os hepatócitos estão marcados difusamente. HC-FMRP-USP, 

Fevereiro de 2010. 
 

 

 

 

B A 

C D 
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Figura 13 – Biópsia hepática obtida pela técnica de punção percutânea, no lobo hepático direito, com 

agulha Tru-cut de 14 Gauge, guiada por ultrassonografia, e corada pela técnica de imuno-histoquímica 

para HLA-G em tecidos. Visualizado em aumento de 40x. Seta banca mostra área de fibrose e a seta 

amarela mostra marcação de um hepatócito para HLA-G, mais intensa nas áreas próximas à fibrose. 

HC-FMRP-USP, Fevereiro de 2010. 

 

 

5.6 Análise comparativa dos fatores que podem estar relacionados à expressão do HLA-

G nas biópsias hepáticas 

 

 

Os dados que serão apresentados neste item 5.6 correspondem a possíveis associações 

de variáveis demográficas, relacionadas à resposta ao tratamento do HCV, ao HIV, genéticas 

e da biópsia hepática que poderiam influenciar na expressão do HLA-G em tecido hepático 

dos pacientes coinfectados HIV/HCV.  
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Tabela 10 - Variáveis demográficas, relacionadas à resposta ao tratamento do HCV, ao HIV, 

genéticas e da biópsia hepática e sua possível relação com a expressão do HLA-G nas 

biópsias hepáticas realizadas nos pacientes coinfectados HIV/HCV pré-tratamento do HCV 

no HC-FMRP-USP de 2003 a 2006, elegíveis para o estudo. 

 

Variável Expressão do HLA-G na biópsia hepática p valor
*
 

Não expresso 

n=19 (33,3%) 

Expresso 

n=38 (66,7%)  

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

 

15 (34,9%) 

4 (28,6%) 

 

28 (65,1%) 

10 (71,4%) 

0,66 

Cor da pele 

Branco 

Afro-americano (mulato) 

 

 

15 (30,6%) 

4 (50%) 

 

34 (69,4%) 

4 (50%) 

0,28 

Uso prévio de álcool 

Sim 

Não 

 

 

7 (28%) 

12 (37,5%) 

 

18 (72%) 

20 (62,5%) 

0,45 

Gama GT normal pré-biópsia
**

 

Valores até 60 UI/L 

Valores acima de 60 UI/L 

 

 

6 (33,3%) 

13 (35,1%) 

 

12 (66,7%) 

24 (64,9%) 

0,895 

ALT normal pré-biópsia 
*** 

Valores até 41 UI/L 

Valores acima de 41 UI/L 

 

 

2 (20%) 

16 (34,8%) 

 

8 (80%) 

30 (65,2%) 

0,25 

Índice de Massa Corporal 
****

 (Kg/m
2
) 

Até 25 Kg/m
2 

Acima de 25 Kg/m
2 

 

 

9 (39,1%) 

5 (31,25%) 

 

14 (60,9%) 

11 (68,75%) 

0,61 

Genótipo do HCV 

Genótipos 1 

Genótipos não 1 

 

 

16 (32%) 

3 (42,9%) 

 

34 (68%) 

4 (57,1%) 

0,57 

 

 

Carga viral do HCV (pré-tratamento do 

HCV) 
***** 

< 600.000 UI/mL, n (%) ≥ 600.000 

UI/mL, n (%) 

 

 

 

6 (37,5%) 

10 (30,3%) 

 

 

10 (62,5%) 

23 (69,7%) 

 

0,61 

Carga Viral do HIV próximo à biópsia
** 

< 50 cópias/mm
3 

 

≥ 50 cópias/mm
3
 

 

8 (29,6%) 

10 (35,7%) 

 

19 (70,4%) 

18 (64,3%) 

0,63 

    

Continua 
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  Continuação 

Variável Expressão do HLA-G na biópsia hepática p valor
*
 

Não expresso 

n=19 (33,3%) 

Expresso 

n=38 (66,7%)  

Infecção pelo HIV controlada (CD4 > 200 

e CV < 50)
***** 

Sim 

Não 

 

 

 

11 (34,4%) 

7 (36,8%) 

 

 

21 (65,6%) 

12 (63,2%) 

 

0,86 

IL28B
*******

 

Genótipo C/C 

Genótipo C/T + T/T 

 

 

5 (33,3%) 

10 (34,5%) 

 

10 (66,7%) 

19 (65,5%) 

0,94 

Inserção/Deleção dos 14pb do HLA-G
*******

 

D/D 

I/D 

I/I 

 

 

5 (45,45%) 

7 (28%) 

1 (14,3%) 

 

6 (55,55%) 

18 (72%) 

6 (85,7%) 

0,35 

Hemossiderose 

Grupo 0 (ausente e grau 1) 

Grupo 1 (graus 2, 3 e 4) 

 

 

16 (37,2%) 

3 (21,4%) 

 

27 (62,8%) 

11 (78,6%) 

0,28 

Esteatose 

Ausente 

Presente (graus 1, 2 e 3) 

 

 

15 (34,9%) 

4 (28,6%) 

 

28 (65,1%) 

10 (71,4%) 

0,66 

Fibrose 

Leve (ausente, grau 1 e 2) 

Moderada/grave (graus 3 e 4) 

 

 

18 (45%) 

1 (5,9%) 

 

22 (55%) 

16 (94,1%) 

< 0,01 

Índice de Atividade Histológica (IAH) 

Hepatite leve (0 a 9) 

Hepatite moderada a grave (≥ 9) 

 

10 (38,5%) 

9 (29%) 

 

16 (61,5%) 

22 (71%) 

0,45 

Valores expressos em números absolutos e entre parênteses porcentagem dentro da mesma variável 
*
 p valor obtido por meio do teste Qui-Quadrado utilizando como nível de significância p<0,05 

**
 Avaliada em 55 pacientes 

***
 Avaliada em 56 pacientes 

**** 
Avaliado em 39 pacientes  

*****
 Avaliado em 49 pacientes 

******
 Avaliado em 44 pacientes 

******* 
Avaliado em 43 pacientes 

 

Entre as 16 variáveis estudadas na Tabela 8, apenas a variável fibrose se relacionou 

com a expressão do HLA-G na biópsia hepática dos pacientes coinfectados HIV/HCV. Em 

pacientes que apresentavam graus de fibrose moderada a grave (graus 3 e 4) havia maior 

expressão de HLA-G, com significância estatística. Foi realizada regressão logística simples 

entre as dezesseis variáveis apresentadas acima e a expressão de HLA-G, confirmando o 
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achado da análise do Qui-Quadrado, com Odds Ratio bruto de 13,09 (IC 95% = 1,58 – 

108,39). Uma regressão logística múltipla foi realizada com doze das dezesseis variáveis que 

preencheram critérios para esta análise, e também confirmou a relação entre fibrose moderada 

a grave e expressão do HLA-G. 

O polimorfismo da I/D dos 14pb do HLA-G não teve relação com sua expressão na 

biópsia hepática. 

Uma análise por meio de regressão logística múltipla, contendo somente as variáveis 

analisadas na biópsia hepática (hemossiderose, esteatose, fibrose e índice de atividade 

histológica) e seu efeito simultâneo na expressão do HLA-G, mostrou novamente 

significância estatística somente em relação à fibrose, com maior expressão em pacientes com 

fibrose moderada a grave (tabela 11). 

 

Tabela 11 - Análise das variáveis relacionadas à biópsia hepática e sua relação com a 

expressão do HLA-G nas biópsias hepáticas realizadas nos pacientes coinfectados HIV/HCV 

pré-tratamento do HCV no HC-FMRP-USP de 2003 a 2006, elegíveis para o estudo. 

 

Efeito Odds Ratio 

ajustado 

IC 95% p valor 

Hemossiderose (2,3 e 4 x  0 e 1) 1,45 0,30 6,94 0,64 

Esteatose (presente x ausente) 0,78 0,17 3,58 0,75 

Fibrose (moderada/grave x leve) 15,52 1,62 149,20 0,02 

Índice de Atividade Histológica 

(≥ 9 x <9) 

0,68 0,19 2,41 0,56 

IC = intervalo de confiança 

 

 

5.6.1 Análise da classificação semiquantitativa da expressão do HLA-G em biópsias 

hepáticas 

 

 

No grupo de 38 pacientes nos quais o HLA-G foi expresso na biópsia hepática 

avaliamos a classificação semiquantitativa, baseada em análise subjetiva do patologista, 

descrita anteriormente, em relação a variáveis previamente selecionadas. 

A tabela 12 mostra nove variáveis que puderam ser correlacionadas com a 

classificação semiquantitativa, das quais nenhuma apresentou significância estatística. 
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Tabela 12 - Variáveis demográficas, relacionadas à resposta ao tratamento do HCV, ao HIV, 

genéticas e da biópsia hepática e sua relação com classificação semiquantitativa da expressão 

do HLA-G nas biópsias hepáticas realizadas nos pacientes coinfectados HIV/HCV pré-

tratamento do HCV no HC-FMRP-USP de 2003 a 2006, elegíveis para o estudo. 

 

Variável Intensidade da Expressão do HLA-G n=38 p valor
*
 

Leve Moderada Intensa 

Gama GT normal pré 

biópsia
**

 

Valores até 60 UI/L 

Valores acima de 60 UI/L 

 

 

 

6 (50%) 

12 (50%) 

 

 

5 (41,7%) 

9 (37,5%) 

 

 

1 (8,3%) 

3 (12,5%) 

 

0,92 

ALT normal pré-biópsia 
*** 

Valores até 41 UI/L 

Valores acima de 41 UI/L 

 

 

3 (27,3%) 

15 (57,7%) 

 

6 (54,5%) 

9 (34,6%) 

 

2 (18,2%) 

2 (7,7%) 

0,22 

Carga viral do HCV (pré-

tratamento do HCV) 
**** 

< 600.000 UI/mL, n (%) 

≥ 600.000 UI/mL, n (%) 

 

 

 

4 (40%) 

14 (60,9%) 

 

 

5 (50%) 

7 (30,4%) 

 

 

1 (10%) 

2 (8,7%) 

 

0,52 

Carga Viral do HIV 

próximo à biópsia
*** 

< 50 cópias/mm
3 
 

≥ 50 cópias/mm
3 

 

 

 

7 (36,8%) 

10 (55,6%) 

 

 

9 (47,4%) 

7 (38,9%) 

 

 

3 (15,8%) 

1 (5,5%) 

 

0,42 

Inserção/Deleção dos 14pb 

do HLA-G
*****

 
D/D 

I/D + I/I 

 

 

 

5 (83,3%) 

11 (45,8%) 

 

 

0 

10 (41,7%) 

 

 

1 (16,7%) 

3 (12,5%) 

 

0,15 

Esteatose 

Ausente 

Presente (graus 1, 2 e 3) 

 

 

15 (53,6%) 

3 (30%) 

 

11 (39,3%) 

5 (50%) 

 

2 (7,1%) 

2 (20%) 

0,33 

Fibrose 

Leve (ausente, grau 1/2) 

Moderada/grave (graus 3/ 4) 

 

 

11 (50%) 

7 (43,75%) 

 

8 (36,4%) 

8 (50%) 

 

3 (13,6%) 

1 (6,25%) 

0,62 

Índice de Atividade 

Histológica (IAH) 

Hepatite leve (0 a 9) 

Hepatite moderada a grave 

(≥ 9) 

 

 

6 (37,5%) 

12 (54,5%) 

 

 

8 (50%) 

8 (36,4%) 

 

 

2 (12,5%) 

2 (9,1%) 

 

0,58 

Valores expressos em números absolutos e entre parênteses porcentagem dentro da mesma variável 
*
 p valor obtido por meio do teste Qui-Quadrado, utilizando-se como nível de significância p<0,05 

**
 Avaliada em 36 pacientes 

***
 Avaliada em 37 pacientes 

**** 
Avaliado em 33 pacientes  

*****
 Avaliado em 30 pacientes 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A coinfecção HIV e HCV possui distribuição mundial e é um importante agravo de 

saúde pública, principalmente nos países nos quais a TARV está bem estabelecida. Nesses 

locais, a doença hepática terminal proveniente do HCV tem se tornado uma das principais 

causas de mortalidade entre os pacientes coinfectados 
(71;72)

. A infecção pelo HIV possui 

impacto negativo na evolução natural da infecção pelo HCV, aumentando a carga viral, o 

risco para evolução de cirrose e doença hepática terminal, contribuindo sobremaneira para 

pior evolução nos graus de fibrose hepática 
(76;82-85)

. 

São muitos os mecanismos propostos para explicar a rápida progressão da doença 

hepática nos pacientes coinfectados pelo HIV/HCV 
(86)

. Nos últimos anos, a participação do 

HLA-G, um antígeno leucocitário humano de classe Ib, não clássico, descrito inicialmente 

com a função de conferir ao feto proteção contra resposta imunológica materna 
(19)

, vem 

sendo estudada no cenário das doenças infecciosas virais 
(111-113)

, inclusive pelo HCV 
(20;94)

. O 

fato de a expressão do HLA-G estar relacionada à evasão desses vírus à imunovigilância 
(21) 

pode explicar, em parte, a evolução desfavorável da infecção pelo HCV na coinfecção com o 

HIV. 

Nosso grupo identificou, pela primeira vez, a expressão do HLA-G em biópsia 

hepática de pacientes monoinfectados pelo HCV e sua possível relação com fibrose hepática 

(136)
. Não há na literatura nenhum estudo que mostre a expressão deste HLA em biópsia 

hepática de pacientes coinfectados HIV/HCV. 

Neste trabalho, avaliamos pela primeira vez a expressão de formas solúveis e de 

membrana do HLA-G em biópsia hepática de pacientes coinfectados com HIV/HCV. Fatores 

demográficos, histológicos e genéticos do hospedeiro, relacionados ao HIV e ao HCV, 

classicamente descritos na literatura como tendo influência na progressão e tratamento do 

HCV na coinfecção, foram correlacionados com a expressão do HLA-G. 

O estudo contou com 57 pacientes coinfectados com HIV/HCV. A amostra teve 

predomínio do sexo masculino (75,4%), com mediana de idade, na época da realização da 

biópsia hepática, de 38 anos (variação de 25 a 50 anos). Estudos brasileiros e multicêntricos, 

envolvendo pacientes coinfectados, também apresentaram o sexo masculino como a maioria 

da amostra, variando de 65 a 85%, e com média de idade de 34,08 a 45 anos 
(74;100;137;138)

. 

Houve predomínio de indivíduos brancos (86%) em relação aos afro-americanos (14%), e 

nenhum relato de pacientes da cor amarela ou outra em nossa casuística. Esse dado não é 
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compatível com a distribuição de grupos étnicos no Brasil, segundo censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2010. O país possuía, à época, 47,51% de 

brancos e 43,42% de pardos (multirraciais) 
(139)

. A distribuição da etnia no estudo de Chung et 

al (ACTG5071) foi de 50% de brancos e 22% de negros
(138)

. Vale ressaltar que tanto no censo 

Brasil quanto no estudo de Chung et al a cor da pele foi diretamente respondida pelo sujeito 

da pesquisa, enquanto no presente estudo tratou-se de dado obtido do prontuário médico. Um 

estudo multicêntrico de Focaccia et al que avaliou 4.996 prontuários médicos de pacientes 

monoinfectados com HCV encontrou proporção de 80% brancos e 20% não brancos 
(140)

, 

muito semelhante a proporção de nossa amostra. Esse dado pode não corresponder à real 

distribuição de grupos étnicos da amostra, tendo em vista o método como foi obtido. 

A presença de pacientes com diabetes mellitus na amostra foi de 5,3% (3 pacientes). 

Há dúvida na literatura de qual o real impacto da resistência insulínica/diabetes na RVS. 

Bongiovanni et al encontraram, em um estudo com 29 pacientes, que a resistência insulínica 

foi fator independente de pior RVR, enquanto Merchante et al não demonstraram relação 

entre esta variável e a RVS 
(141)

. Apesar de pequena, a proporção de pacientes com diabetes 

mellitus ganha importância nesta amostra, pois um dos três pacientes que possuíam a doença 

pertence ao genótipo 3 do HCV. Assim, 15% dos pacientes genótipos não 1 possuíam 

diabetes mellitus.  Em relação à ingestão prévia de álcool, 43,9% dos pacientes declararam o 

uso, mas todos declararam ter permanecido pelo menos seis meses abstinentes para a 

realização da biópsia hepática.  

O índice de massa corporal foi obtido em 39 pacientes (68,7%) e a variável estatura foi 

o grande limitante da obtenção do dado, pois estava ausente em 18 dos prontuários. A maioria 

dos pacientes (53,8%) foi classificada como saudável, segundo a classificação da OMS 
(135)

, 

pois possuía IMC entre 18,5 e 25 Kg/m
2
. A mediana do IMC foi de 24 Kg/m

2
, com apenas 2 

pacientes abaixo do valor de 18,5 Kg/m
2
. Quatorze pacientes (35,8%) apresentavam 

sobrepeso e apenas dois (5,2%) possuíam IMC acima de 30, sendo, portanto considerados 

obesos. No estudo de Focaccia et al, feito a partir da análise de prontuários, 70% dos 

pacientes tiveram o IMC calculado e 47,9% estavam entre 18,5 e 25 Kg/m
2
. A média de IMC 

da população de estudo de Chung et al foi de 22,07 Kg/m
2 (138;140) 

. 

A partir da análise comparativa dos dados demográficos, a presente amostra é 

compatível nas variáveis sexo, idade e IMC com outros estudos que avaliaram pacientes 

mono e coinfectados HIV/HCV. 

Quanto a variáveis bioquímicas, 82,1% e 67,3% dos pacientes possuíam valores de 

ALT e Gama GT, respectivamente, acima do limite da normalidade em nossa casuística. Entre 



Discussão  |  100 

os 46 pacientes com elevação da ALT, 78,3% possuíam níveis entre 1,5 a 5 vezes o limite 

superior da normalidade, mostrando lesão hepatocelular na maioria dos pacientes da amostra 

no momento da biópsia hepática. 

O genótipo 1 do HCV foi encontrado em 87,75% dos pacientes de nossa amostra. 

Quando avaliado isoladamente, o genótipo 1a predominou em relação aos demais, com 34 

pacientes (60%) como portadores desse. Entre os sete pacientes (12,25%) que possuíam HCV 

de genótipos não 1, seis (10,5%) correspondiam a genótipo 3a e apenas um (1,75%) ao 

genótipo 2. Não foram encontrados pacientes com genótipo 4, 5 ou 6. O trabalho de Focaccia 

et al traçou a distribuição de genótipos do HCV em 1348 pacientes monoinfectados do Brasil 

com 64% pertencentes ao genótipo 1. Quando analisada a região sudeste do país, na qual se 

situa Ribeirão Preto, a proporção de genótipo 1 chegou a 72% dos casos
(140)

. Mendes-Corrêa 

et al encontraram 66,4% de pacientes portadores de genótipo 1 em 170 coinfectados 

HIV/HCV de dois serviços de tratamento de Aids da região metropolitana de São Paulo 
(74)

. 

Fica claro a predominância do genótipo 1 do HCV nos diversos grupos populacionais 

estudados no Brasil e, principalmente, na região sudeste. Na casuística deste estudo, a 

frequência de genótipo 1 foi ainda mais alta que a dos trabalhos citados. 

A carga viral do HCV pré-tratamento da hepatite C foi avaliada em 49 pacientes da 

amostra. Valores maiores ou iguais a 600.000 UI/mL foram encontrados em 33 deles 

(67,35%), e os demais possuíam valores abaixo desse patamar. Martinez-Sierra et al 

estudaram 180 pacientes divididos em dois grupos (monoinfectados por HCV e coinfectados 

HIV/HCV) na busca de fatores demográficos, virológicos (HIV e HCV), histológicos e 

relacionados à TARV que diferenciassem os mesmos. A média da carga viral do HCV foi 

significativamente maior no grupo de coinfecção, com valores de 570.000 cópias/mL 
(142)

. 

Laguno et al, em 2009, no estudo comparativo entre PEG-IFN α2a e α2b no tratamento do 

HCV em coinfectados com HIV, encontraram carga viral do HCV maior que 600.000 UI/mL 

em 59,1% dos pacientes do estudo
(100)

. No estudo de Torriani et al (APRICOT), 72% dos 860 

pacientes estudados possuíam carga viral do HCV maior que 800.000 UI/mL 
(143)

. Assim, a 

carga viral pré-tratamento do HCV, em nossa casuística, é compatível com estudos de 

coinfecção com expressivo número de pacientes. 

O tratamento do HCV, apesar de não representar diretamente os objetivos do estudo, 

foi avaliado no intuito de qualificar a casuística como representativa da população de 

coinfectados HIV/HCV, pois variáveis relacionadas à terapia do HCV estão bem 

determinadas na literatura. Em nosso estudo, a medicação prescrita para 80% dos pacientes 

foi PEG-IFN (α2a ou α2b), sempre associados à RBV, com dose média de 15,4 mg/Kg 
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(SD±2,46) dessa última medicação, durante todo o tratamento. Os 20% restantes (11 

pacientes) foram tratados com IFN convencional, também associado à RBV. Houve 

diminuição da dose de pelo menos uma das drogas prescritas em 30,3% dos pacientes. No 

estudo de Laguno et al 37% dos pacientes que utilizaram PEG-IFN + RBV tiveram 

diminuição da dose de pelo menos uma das duas drogas
(100)

, número muito próximo ao da 

nossa casuística. Em relação a efeitos adversos relacionados ao tratamento, 41% dos pacientes 

do nosso estudo experimentaram efeitos adversos graves ou alterações laboratoriais 

relevantes, sendo anemia a mais frequente (28,5% dos pacientes). Quatro pacientes (7,1%) 

descontinuaram o tratamento devido a efeitos adversos. No estudo de Laguno et al 55% dos 

pacientes apresentaram efeitos adversos grau III (grave, do ponto de vista médico, ou algo 

significante que não representa risco à vida) ou IV (consequências que representam risco de 

morte, sendo indicada intervenção urgente), 28% deles apresentaram anemia e 10% 

descontinuaram o tratamento devido a efeitos colaterais 
(100)

, dados muito próximos aos da 

nossa casuística. 

Quando analisamos a Resposta Virológica Sustentada ao tratamento do HCV nos 

pacientes de nossa casuística, encontramos 21% de resposta global, considerando todos os 

genótipos do HCV. Os grandes estudos multicêntricos randomizados de tratamento de 

pacientes coinfectados HIV/HCV possuem taxa global de RVS variando entre 27 a 

45%
(100;138;143;144)

. A RVS global de nossa amostra foi inferior pelo fato da mesma ser 

constituída, em grande parte (87,75%), de pacientes com genótipo 1 (que possui pior resposta 

ao tratamento). Entre os trabalhos randomizados de pacientes coinfectados, o de Chung et al é 

o que mais se aproxima desta porcentagem de pacientes de genótipo 1, com 77% dos 

pacientes tratados. Por sua vez, sua RVS global é a mais próxima de nossa, 27%
(138)

. Outro 

dado que tem que ser levado em consideração quando se analisa a menor RVS global de 

nossos pacientes ao tratamento do HCV, é que 20% deles utilizaram IFN convencional no 

tratamento e as taxas de resposta desse medicamento são menores que o PEG-INF utilizado 

nos demais estudos.  

A RVS específica para genótipos não 1, isto é 2 e 3, foi de 28,6%, e para genótipo 1 de 

20,4% em nossa casuística. Quando considerados isoladamente, os pacientes com genótipo 1 

têm de 14 a 30% de RVS, enquanto nos pacientes com genótipo 2 e 3 esta taxa varia de 43 a 

73%, nos grandes estudos multicêntricos randomizados 
(100;138;143;144)

. A RVS para genótipo 1 

em nossa casuística foi comparável com os dados de literatura, entretanto a RVS de pacientes 

com genótipos não 1 foi menor. Este fato pode ser explicado analisando individualmente os 

casos de pacientes com genótipos 2 e 3. Um deles apresentou grave anemia hemolítica e teve 
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seu tratamento suspenso na 28ª semana, com PCR da 24ª negativo. Entretanto este paciente 

não sustentou resposta na avaliação de 24 semanas após a suspensão. Outro paciente possuía 

diabetes mellitus e pode ter havido relação com a não resposta ao tratamento. Assim, 28,6% 

da casuística de pacientes com genótipo não 1 apresentaram fatores que provavelmente 

influenciaram na baixa RVS, explicando a diferença desta taxa de resposta entre nossa 

amostra e os grandes trials randomizados da literatura. 

Entre os fatores preditores de RVS do tratamento do HCV em pacientes coinfectados 

com HIV, o genótipo do HCV foi a única variável comum às principais análises multivariadas 

por regressão logística dos grandes estudos randomizados
(100;138;143;144)

, que se relacionou de 

forma independente com as taxas de RVS. Pacientes com genótipo 1 e 4, quando comparados 

aos pacientes com genótipo 2 e 3, apresentaram pior RVS. Outros fatores como o não uso de 

drogas, carga viral do HIV indetectável no início do tratamento, menor carga viral do HCV, 

idade inferior a 40 anos ao tratamento, valores de ALT menores que 3 vezes o limite superior 

da normalidade e graus de fibrose mais baixos à biópsia hepática fizeram parte, 

individualmente, dos fatores de bom prognóstico para RVS nesses estudos 
(100;138;143;144)

. O 

estudo de Neukan et al, de 2012, que propõe um algoritmo preditivo de RVS para o 

tratamento do HCV em pacientes coinfectados com HIV, engloba a carga viral do HCV pré-

tratamento menor ou igual a 600.000 UI/mL e o genótipo não 1 como dois dos três fatores 

preditivos positivos principais de RVS (a terceira variável, o genótipo de IL28B, será 

discutido a diante) 
(101)

.  Em nossa casuística a análise multivariável por regressão logística 

mostrou o genótipo não 1 e carga viral do HCV menor que 600.000 UI/mL como fatores 

favoráveis independentes para RVS, com odds ratio respectivo de 32,06 (IC: 1,07 – 964,35, 

p=0,05) e 47,12 (IC: 3,96 – 561,42, p<0,01). Outras variáveis como idade, valores de Gama 

GT, graus de fibrose na biópsia hepática, controle da infecção pelo HIV no início do 

tratamento e presença da expressão do HLA-G não interferiram na RVS dos pacientes do 

estudo (vide tabela completa da regressão logística em apêndice A). 

O genótipo da IL28B foi avaliado em 44 pacientes de nossa casuística. Essa 

característica genética foi amplamente relacionada como fator independente de RVS ao 

tratamento da hepatite C, tanto em mono quanto em pacientes coinfectados com HIV. O 

genótipo C/C apresenta melhor RVS, quando comparado aos C/T e T/T 
(102;145)

. Em nosso 

estudo o genótipo C/T foi o mais comum, encontrado em 56% dos pacientes, seguido do 

genótipo C/C (34%) e, com menor frequência, T/T (10%). Esta distribuição genotípica 

apresenta algumas divergências na população brasileira. No estado do Rio Grande do Sul, 

Grandi et al encontraram 14,4% de genótipos C/C, 48,7% de genótipos C/T e 36,9% de T/T 
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em 263 pacientes monoinfectados com HCV que foram submetidos a tratamento com PRG-

IFN + RBV 
(146)

. No estado do Rio de Janeiro, região mais próxima a Ribeirão Preto, Ramos 

et al encontraram em 66 pacientes cronicamente infectados pelo HCV uma frequência de 32% 

de genótipos C/C, 44% de C/T e 24% de TT 
(147)

, mais próxima a nossa casuística. Na 

população espanhola, Rallón et al analisaram a influência dos genótipos da IL28B na resposta 

ao tratamento de pacientes coinfectados HIV/HCV de 164 pacientes. A proporção de 

genótipos deste estudo mostrou 46% de C/C, 44% de C/T e 10% de T/T 
(102)

, também próxima 

ao nosso estudo. Este dado pode ser explicado pela predominância de descendência europeia 

na região sul do Brasil 
(148)

, aproximando nossa frequência de genótipos da IL28B à 

população espanhola. Quanto à participação dessa variável na RVS, o estudo de Ralllón et al, 

citado acima, encontrou 75% de resposta virológica sustentada ao tratamento do HCV em 

coinfectados com HIV no genótipo C/C e 38% nos genótipos C/T e T/T somados, 

considerando todos os genótipos do HCV 
(102)

. Este dado foi calculado em 39 pacientes de 

nossa casuística que terminaram o tratamento para HCV. Foi utilizada uma regressão logística 

simples devido à impossibilidade estatística de participação da variável na análise 

multivariada da regressão múltipla (automaticamente excluída da análise, pois nem todos os 

pacientes determinados possuíam este genótipo identificado). O odds ratio bruto da análise 

demonstrou que pacientes com genótipo C/C têm 4,71 vezes chance de responderem com 

RVS ao tratamento do HCV em relação aos pacientes C/T e T/T ([IC: 1,03 – 21,65], p=0,05), 

em nossa amostra. Entre os 12 pacientes que alcançaram RVS, dez tinham genótipo de IL28B 

determinado. Seis pertenciam ao genótipo C/C e 4 ao genótipo C/T. Nenhum portador do 

genótipo T/T respondeu ao tratamento. Estes dados estão em concordância com os da 

literatura 
(102)

. 

As variáveis relacionadas ao HIV que poderiam influenciar no tratamento do HCV 

também foram analisadas em nossa casuística. Entre os estudos multicêntricos randomizados 

de tratamento do HCV em pacientes coinfectados com HIV 
(100;138;143;144)

, somente o de Chung 

et al encontrou relação entre carga viral do HIV detectável e menor RVS ao tratamento do 

HCV 
(138)

. Em nosso estudo analisamos a contagem de carga viral do HIV em 55 pacientes da 

amostra próximo ao início do tratamento do HCV. Desses, 62,75% possuíam carga viral do 

HIV menor que o limite de detecção do teste (50 cópias/mL), valor muito semelhante aos 

estudos da literatura que variaram de 60 a 73,5%
(100;138;143;144)

. Outro fator relacionado ao 

HIV, mas que não foi atribuída influência na RVS ao tratamento do HCV, foi a contagem de 

células CD4+ no início do tratamento do HCV. Esta variável pôde ser quantificada em 53 

pacientes de nossa amostra, com média de 629,5 células/mm
3
, um pouco superior aos estudos 
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clássicos da literatura, que variou de 477 a 597 células/mm
3
 

(100;138;143;144)
. No Brasil, estudo 

de Mendes-Corrêa et al com 189 pacientes coinfectados elegíveis para tratamento do HCV, a 

média de CD4+ foi de 394 células/mm
3 (74)

. A variação da contagem de células TCD4+ 

durante o tratamento do HCV foi mostrada por Laguno et al 
(100)

 em seu estudo de tratamento 

do HCV em coinfectados com HIV, variando de modo semelhante ao de nossa casuística. No 

trabalho citado, houve queda de até 45% nos níveis de CD4+ durante o tratamento, com 

recuperação completa após este. Os nossos dados mostram queda de 34%, com recuperação 

total 24 semanas após o final do tratamento. Em nossa casuística, 81,8% dos pacientes 

utilizavam regularmente TARV, dado compatível com estudos de tratamento do HCV na 

coinfecção com HIV, nos quais esta proporção variou entre 73 a 88%
(74;100;138;143;144)

.  

Características histológicas da biópsia hepática dos pacientes coinfectados HIV/HCV 

foram estudadas. O papel dos depósitos de ferro no tecido hepático de pacientes coinfectados 

HIV/HCV ainda não está bem estabelecido na literatura 
(149)

. D`Incao et al, em um estudo 

brasileiro que analisou 20 anos de biópsia hepática em um hospital de Porto Alegre, 

encontraram diferença significativa entre depósitos de ferro na biópsia dos pacientes 

monoinfectados pelo HCV e coinfectados HIV/HCV. No primeiro grupo, 8% das biópsias 

apresentavam depósitos de ferro, enquanto no segundo, havia 20% 
(149)

. Em nossa casuística, 

52,6% das biópsias apresentavam depósito de ferro. Vale destacar que hemossiderose grau I 

(leve) representou a maioria dos depósitos e, somada à ausência de ferro (47,4%), perfez 

75,5% de nossas amostras. 

A esteatose hepática nos pacientes coinfectados HIV/HCV parece não se relacionar 

diretamente à infecção por estes vírus (exceto com genótipo 3 do HCV, no qual os pacientes, 

após tratamento, melhoram esta variável) e tem relação com IMC, diabetes, atividade 

necroinflamatória e fibrose
(150)

. A evolução da esteatose, quando se comparam pacientes 

monoinfectados com HCV e coinfectados com HIV/HCV, é discrepante na literatura médica. 

Por um lado, Castéra et al estudaram a evolução desta variável em 427 pacientes 

monoinfetados pelo HCV comparados com 137 pacientes coinfectados HIV/HCV, e 

encontraram uma maior proporção de depósitos de gordura no segundo grupo (41,6% x 

67,1%) 
(151)

. Por outro, pelo menos oito estudos com a mesma análise comparativa não 

encontraram relação entre coinfecção e esteatose
 (150)

. Uma metanálise de 283 casos de 

pacientes coinfectados HIV/HCV revelou a presença de 23% de esteatose na biópsia hepática 

destes indivíduos 
(152)

. Em nossa casuística, a presença desta variável no tecido hepático foi de 

24,5%, muito próxima ao dado apresentado da literatura. A atividade inflamatória na biópsia 

hepática parece ter relação com a esteatose, sendo que, quanto maior o acúmulo de gordura no 
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tecido hepático, maior a atividade inflamatória 
(151)

. No estudo de Castéra et al, citado acima, 

a proporção de atividade inflamatória foi maior nos pacientes coinfectados HIV/HCV em 

relação aos monoinfectados, com proporções de 78,1% de A2-A3 (classificação de 

METAVIR
(153)

) x 55,5%, respectivamente. Apesar de diferentes, a classificação de  Knodell 

et al 
(132)

 modificada por Desmet et al 
(133)

 (utilizada neste trabalho) e a de METAVIR 
(153)

, são 

comparáveis 
(154)

. Assim, em nossa casuística encontramos apenas 54,4% de atividade 

inflamatória moderada a grave, contra 78,1% do estudo de Castéra. Entretanto, como a 

esteatose e a atividade inflamatória estão correlacionadas 
(151)

 e no estudo de Castéra o 

acúmulo de gordura hepática foi encontrado em 67,1% dos pacientes comparado com 23% de 

nossa casuística, era de se esperar que a atividade inflamatória naquela amostra fosse superior 

à nossa, como de fato ocorreu. 

A fibrose hepática, outra variável importante estudada na biópsia hepática, parece ter 

relação com a RVS no tratamento do HCV. No estudo de Mira et al houve diferença entre 

RVS de pacientes com e sem cirrose, respectivamente 25 e 39% 
(155)

. Rallón et al encontraram 

que a fibrose hepática leve medida por elastografia pelo FibroScan é fator independente de 

RVS em coinfectados com HIV 
(102)

. Entretanto, nos grandes estudos randomizados de 

resposta ao tratamento do HCV em pacientes coinfectados com HIV, as variáveis relacionadas 

à biópsia hepática não configuraram fatores independentes para RVS 
(100;138;143;144)

. Nestes 

estudos, a proporção de pacientes com estágios de fibrose hepática grave (F3 e F4) variou 

entre 11 e 39%. Em nossa casuística, estágios avançados de fibrose (F3 e F4) foram 

encontrados em 29,9% dos casos e, na análise multivariada para RVS, esta variável não 

representou fator independente de resposta ao tratamento. A opção por classificação da 

fibrose hepática por Knodell et al 
(132)

 modificada por Desmet et al 
(133) 

no presente estudo foi 

feita porque tal classificação estratifica esta variável em 4 graus, o que facilita a análise dos 

dados em uma amostra pequena. 

A comparação de dados demográficos, relacionados ao HCV e ao tratamento da 

hepatite C, ao HIV e à biópsia hepática da população de pacientes coinfectados HIV/HCV 

encontrados na literatura, com os dados encontrados em nossa casuística, deixa claro que, 

apesar de pequena, trata-se de uma amostra representativa desta população. Assim, a 

correlação entre a expressão do HLA-G (que será abordada a seguir) e os dados apresentados 

até o momento podem ser extrapolados para a população de coinfectados. 

O HLA-G, um HLA de classe Ib não clássico, com funções descritas previamente e no 

início deste tópico, foi correlacionado pela primeira vez com a infecção pelo HCV por  

Martinetti et al em 2006. Naquele trabalho, diversos polimorfismos relacionados a HLA 
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foram estudados como fatores de risco independentes para a transmissão vertical HCV. A 

homozigose para deleção de 14pb, um polimorfismo relacionado a expressão de moléculas do 

HLA-G, foi identificado como um destes fatores 
(124)

. A partir daí, alguns estudos exploraram 

a relação do HCV com HLA-G. 

Weng et al mostraram o aumento das moléculas solúveis de HLA-G no sangue de 

pacientes monoinfectados pelo HCV 
(20)

 e nosso grupo descreveu pela primeira vez a 

expressão das moléculas de HLA-G, solúveis e ligadas à membrana, em tecido hepático de 

pacientes monoinfectados pelo HCV 
(136)

. Nesse trabalho, houve expressão nos hepatócitos de 

51% das amostras, e essa estava ligada a estágios mais leves de fibrose hepática. A análise 

multivariada por regressão logística não mostrou, exceto na fibrose, qualquer outra variável 

que se correlacionava com a expressão do HLA-G no tecido hepático. A expressão do HLA-G 

em pacientes coinfectados HIV/HCV nunca havia sido estudada. 

Neste trabalho, a análise das biópsias hepáticas de pacientes coinfectados com 

HIV/HCV, coradas por imuno-histoquímica para HLA-G, tanto para moléculas solúveis 

quanto ligadas à membrana, revelou a presença desse HLA em 66,7% das amostras (38 

pacientes). Este dado é inédito na literatura (figura 12). 

Essa expressão foi localizada em hepatócitos, tanto no citoplasma quanto na 

membrana citoplasmática, mostrando haver, provavelmente, moléculas solúveis de HLA-G e 

formas ligadas à membrana. A técnica de imuno-histoquímica é qualitativa, isto é, revela a 

presença ou a ausência da molécula em questão. Entretanto, durante a análise das lâminas 

desta casuística por um patologista experiente em doenças hepáticas (Prof. Dr. Sérgio 

Zucoloto), foi proposta uma classificação semiquantitativa da intensidade da marcação do 

HLA-G, em leve (marcação presente em até 30% da lâmina), moderada (marcação de 30 a 

60% da lâmina) e intensa (marcação em mais de 60% da lâmina). Esta classificação, segundo 

a intensidade, tem correspondência direta com a classificação qualitativa, de modo que a 

presença do HLA-G equivale à marcação leve, moderada ou intensa na classificação 

semiquantitativa, e a ausência tem o mesmo significado nas duas classificações.  

A distribuição da intensidade da expressão entre as lâminas positivas para HLA-G foi 

47,4% leve, 42,1% moderada e 10,5% intensa. O significado desta classificação 

semiquantitativa será avaliado e discutido adiante. 

A partir da determinação da existência de HLA-G expresso em tecido hepático de 

pacientes coinfectados com HIV/HCV, procuramos estudar o polimorfismo de 14pb da região 

3`NT do éxon 8 do HLA-G, classicamente relacionado à expressão destas moléculas
(126)

, e tido 

como fator independente de proteção ou sensibilidade a determinadas doenças 
(116;117;122-124)

. 
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A genotipagem de 43 pacientes da amostra para a presença da Deleção e/ou Inserção 

dos 14pb da região 3`NT do HLA-G revelou 55% de alelos D e 45% de alelos I. O genótipo 

D/I foi o mais frequente, presente em 58% dos pacientes, seguido do genótipo D/D (26%) e 

do genótipo I/I (16%). Um estudo recente de Martelli-Palomino et al determinou a frequência 

alélica e genotípica dos 14pb de I/D do HLA-G na população brasileira e francesa. A presença 

do alelo D foi de 57% e do alelo I 43% entre as amostras de 153 brasileiros analisados 
(126)

. A 

distribuição genotípica foi de 36% de genótipo D/I, 38% de genótipo D/D e 24% de genótipo 

I/I. A frequência alélica foi muito semelhante entre nossa casuística e o trabalho de Martelli-

Palomino, entretanto a frequência genotípica foi diferente, visto que em nosso estudo o 

genótipo predominante foi o heterozigoto (58%) e no estudo de Martelli-Palomino foi o 

homozigoto D/D (38%).  

Após a determinação dos genótipos dos 14pb da região 3`NT  do HLA-G de 43 

pacientes de nossa amostra, uma análise por regressão logística foi feita (tabela 10) com o 

objetivo de determinar, entre as 15 variáveis discutidas anteriormente e os genótipos dos 

14pb, quais delas teriam associação com a expressão do HLA-G na biópsia hepática. Os 

genótipos de D/I dos 14pb da região 3`NT do HLA-G não apresentaram correlação com a 

expressão de HLA-G em biópsias hepáticas dos pacientes coinfectados HIV/HCV. 

O fato do genótipo dos 14pb não se correlacionar diretamente com a expressão do 

HLA-G na biópsia hepática não exclui sua influência nessa variável. Os mecanismos de 

modulação da estabilidade do mRNA e, em última análise, da expressão do HLA-G, 

envolvem diversos outros sítios polimórficos, com relação complexa entre si  
(126)

.   

Outra análise feita por regressão logística simples, correlacionando 9 variáveis 

estudadas anteriormente e a intensidade da expressão do HLA-G (tabela12), segundo a 

classificação proposta por Zucoloto, não mostrou diferença entre as intensidades de expressão 

e as variáveis estudadas. Isto leva a crer que a classificação semiquantitativa de intensidade da 

expressão do HLA-G não exerce efeito em outras variáveis, sendo seus graus de intensidade, 

portanto equivalentes. Assim, a imuno-histoquímica para determinação deste HLA-G em 

tecido hepático deve ser interpretada de modo qualitativo. 

A variável que merece destaque em relação à expressão do HLA-G no tecido hepático 

é a fibrose hepática. Ela foi a única variável que se associou com a expressão do HLA-G na 

biópsia hepática (odds ratio bruto =  13,09  [IC: 1,58 – 108,39], p=0,02). Uma regressão 

logística múltipla foi realizada com doze das dezesseis variáveis que preencheram critérios 

para a esta análise, e também confirmou a relação entre fibrose e expressão do HLA-G (odds 

ratio ajustado = 109,8 [IC: 2,7->999,99], p=0,01). Graus mais avançados de fibrose (F3 e F4) 
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estão relacionados a maior expressão do HLA-G quando comparados aos graus mais leves (F1 

e F2). Além do estudo prévio de nosso grupo que havia correlacionado a expressão de HLA-G 

em biópsia de fígado de pacientes monoinfectados pelo HCV com estágios leves de fibrose 

(136)
, outro trabalho recente de Amiot et al sugeriu um alça autócrina da gênese da fibrose 

hepática, envolvendo HLA-G e mastócitos no fígado de pacientes monoinfectados pelo HCV 

(94)
. Assim, o presente estudo é mais uma evidência de que a expressão do HLA-G 

desempenha papel na fisiopatologia da fibrose hepática dos pacientes infectados pelo HCV e 

pode estar relacionada ao aumento da gravidade desta variável nos pacientes infectados pelo 

HIV. 

A fibrose hepática é caracterizada pela deposição de colágeno e outras proteínas da 

matriz extracelular que origina um polímero complexo, insolúvel e que induz a perda da 

arquitetura hepática. Estes componentes da fibrose são produzidos pelas células estreladas 

hepáticas (CEH) que, quando ativadas, deixam a forma quiescente e passam a exibir fenótipo 

de fibroblastos. A diferenciação dessas células em miofibroblastos envolve 2 fases: a primeira 

é representada pela ativação da CEH por citocinas, quimiocinas e outras moléculas capazes de 

induzir processo inflamatório. Caso o processo inflamatório hepático se perpetue, há uma 

segunda fase de diferenciação, com a transformação das CEH em miofibroblastos ativos, 

capazes de produzir o colágeno tipo I e a matriz proteica, que originará a fibrose 
(87)

. 

A infecção pelo HCV é um exemplo claro de perpetuação da inflamação hepática e 

indução da transformação das CEH em miofibroblastos 
(87)

. Nessa infecção crônica, altos 

níveis de fator de transformação do crescimento (TGF, do inglês transforming growth factor) 

β são encontrados 
(156)

. Essa citocina, por sua vez, estimula a expressão de genes de produção 

de colágeno 
(157)

 e a transformação das CEH em miofibroblastos ativos 
(87)

. Quando ativadas, 

as CEH expressam receptores de quimiocinas, como CCR5 e CXCR4, tornando-se alvo de 

infecção direta pelo HIV 
(90)

.  

Nesse contexto, o paciente coinfectado pelo HCV e HIV passa a contar, além da 

ativação das CEH por citocinas inflamatórias, com a replicação do retrovírus humano em seu 

interior. Este processo induz a expressão de colágeno tipo I e a secreção de monocyte 

chemoattractant protein 1 (MCP-1), um potente quimioatraente de monócitos e linfócitos. No 

fígado, estas células contribuem para a perpetuação da inflamação e o aumento da fibrose nos 

coinfectados 
(90)

. Além disso, monócitos de pacientes portadores de HIV expressam HLA-G 

em suas membranas
(158)

 e produzem IL-10 
(159)

, que por sua vez é um potente indutor da 

expressão de HLA-G 
(109)

. A presença deste HLA no fígado modula a resposta inflamatória 
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para um padrão Th2, o que dificulta o controle da infecção pelo vírus C e pode agravar a 

fibrose 
(18)

.    

Os hepatócitos, em menor grau, também sofrem infecção pelo HIV, ou são 

estimulados diretamente pela ligação da gp120 com recptor CXCR4. Estas interações 

promovem apoptose dessas células e liberação de citocinas pró-inflamatórias e fibrinogênicas 

(90;92;93)
. 

Outro mecanismo de gênese da fibrose hepática, envolvendo a infecção pelo HIV, é a 

translocação intestinal de antígenos bacterianos 
(88)

. A resposta imune local é diminuída já nos 

primeiros meses da infecção pelo HIV, devido à infecção da população linfocitária intestinal 

por este vírus. Isso permite a translocação de antígenos bacterianos (como o LPS) do intestino 

para o sangue, afetando diretamente as células de Kupffer. Estimuladas via TLR-4, estas 

células produzem citocinas pró-inflamatórias, com padrão de resposta Th1, e fibrinogênicas 

(88)
. 

Um estudo recente de Amiot et al 
(94)

 trouxe mais informações em relação a 

fisiopatologia da fibrose hepática na infecção pelo HCV e o possível envolvimento do HLA-

G.
 
A expressão deste HLA em mastócitos estaria associada à indução de fibrose em pacientes 

monoinfectados por HCV. Inicialmente, a expressão de HLA-G foi identificada por imuno-

histoquímica de biópsia hepática, como presente somente em áreas contendo fibrose. Por 

meio de imunofluorescência dupla, mastócitos foram identificados como sendo as células nas 

quais a expressão do HLA-G ocorreu. Posteriormente, em cultura de mastócitos humanos da 

linhagem HMC1.1 estimulados por IFN-α (que induz a expressão de HLA-G), foi 

determinada por PCR em tempo real, a cinética do perfil de expressão de citocinas dessas 

células. Como resultado final, foi proposta uma alça autócrina, baseada em mastócitos e 

expressão do HLA-G, como um dos mecanismos da fibrose hepática em pacientes 

monoinfectados com HCV. 

Os resultados do trabalho de Amiot et al apoiam e refutam os achados do presente 

estudo. Em relação à fibrose hepática, fornecem base para justificar a maior expressão do 

HLA-G em biópsias onde o score de fibrose é maior. Entretanto, não houve marcação de 

hepatócitos na imuno-histoquímica para HLA-G em tecido hepático, o que contradiz nossos 

achados. Algumas diferenças entre o referido trabalho e o presente estudo podem justificar a 

ausência de marcação para hepatócitos no trabalho de Amiot et al. Naquele trabalho, os 

anticorpos anti-HLA-G utilizados para a imuno-histoquímica foram 4H84 (que marca 

moléculas solúveis e de membrana, tanto desnaturada/mal enoveladas) e MEM-G/1 (que 

marca exatamente as mesmas moléculas do 4H84), ambos na concentração de 1:100. Em 
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nosso estudo, além do anticorpo 4H84, utilizamos também o 5A6G7 (que marca somente 

moléculas solúveis, tanto com conformação preservada quanto desnaturadas) 
(160)

, ambos na 

concentração de 1:50. Assim, pela especificidade de anticorpos contra um maior número e 

conformação das moléculas do HLA-G, além de uma maior concentração destes, nós 

podemos observar a marcação de hepatócitos, o que não ocorreu no trabalho de Amiot et al. 

Outro viés que pode ser atribuído àquele trabalho, foi na seleção de pacientes. A amostra 

contou com 90% de pacientes com fibrose grave (F3-F4) e avaliou a expressão de HLA-G em 

apenas 2 pacientes com graus mais leves de fibrose (F1-F2). No estudo prévio de nosso grupo 

(136)
 que verificou a expressão de HLA-G no tecido hepático de pacientes monoinfectados pelo 

HCV, justamente os graus mais leves de fibrose se relacionaram com a expressão do HLA-G, 

identificado em 67% das amostras com fibrose leve. 

Esse dado é, em princípio, contraditório em relação ao presente estudo, que identificou 

a expressão do HLA-G, predominantemente, em estágios mais avançados de fibrose. Uma 

possível explicação para tal diferença está no fato de que, nos pacientes coinfectados com 

HIV, a ativação imune, provocada pela translocação de antígenos bacterianos intestinais, 

estimula as células de Kupffer à produção de citocinas de padrão Th1 
(88)

. Ao longo da 

infecção pelo HIV e a manutenção da ativação do sistema imune pela translocação de 

antígenos bacterianos (que está presente mesmo em pacientes em uso de TARV) haveria um 

esgotamento das respostas das células de Kupffer, que propiciaria um padrão de resposta Th2, 

facilitando a expressão do HLA-G no tecido hepático, que aconteceria em fases mais tardias 

da coinfecção. 

A expressão do HLA-G tem propriedades bem reconhecidas na regulação negativa da 

resposta imune. Entretanto, o papel protetor ou deletério dessa expressão em determinadas 

situações, só poderá ser estabelecido com estudos experimentais ou de coorte prospectivo. 

Assim, por uma limitação metodológica, podemos sugerir que o HLA-G é expresso em tecido 

hepático de pacientes coinfectados com HIV/HCV e se relaciona com os graus de fibrose da 

biópsia, sem atribuir um efeito a esta expressão. 

O presente estudo possui limitações metodológicas acima descritas por se tratar de um 

estudo retrospectivo e transversal. Como tal, há impossibilidade de estabelecer relações 

causais diretas, por não provarem a existência de uma sequência temporal entre exposição ao 

fator e o subsequente desenvolvimento da doença. São susceptíveis aos chamados vieses de 

prevalência/incidência, que acontecem quando o efeito de determinados fatores relacionados 

com a duração da doença é confundido com um efeito na ocorrência da doença. Entretanto, 

permite calcular uma razão de risco de forma menos dispendiosa, rápida e sem perda de 
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seguimento de pacientes, configurando-se como a primeira etapa de um estudo de coorte ou 

ensaio clínico. 

Assim, acredito que este trabalho abre caminho para o delineamento de ensaios 

clínicos que relacionem a expressão do HLA-G na fibrose hepática de pacientes coinfectados 

com HIV/HCV.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

O presente estudo permitiu: 

 

 

 Descrever, pela primeira vez na literatura, a expressão de HLA-G na biópsia hepática 

de pacientes coinfectados com HIV/HCV. 

 

 Identificar a fibrose hepática como variável que se relaciona com a expressão de HLA-

G no tecido hepático de pacientes coinfectados com HIV/HCV. 

 

 Sugerir que a expressão de HLA-G não se configura como preditor de resposta ao 

tratamento da hepatite C em pacientes coinfectados com HIV/HCV. 

 

 Sugerir que o polimorfismo de D/I de 14pb da região 3`NT do HLA-G não é 

determinante direto da expressão dessa proteína no tecido hepático de pacientes 

coinfectados com HIV/HCV. 

 

 Lançar as bases para o delineamento de um ensaio clínico relacionando HLA-G e 

fibrose hepática em pacientes coinfectados com HIV/HCV.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Análise multivariada por regressão logística das variáveis envolvidas na 

RVS ao tratamento do HCV em pacientes coinfectados com HIV na população de estudo: 
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APÊNDICE B – Allelic Discrimination Plot da determinação dos genótipos da IL28B na 

população de estudo 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A – Aprovação do comitê de ética do HC-FMRP-USP 

 

  



Anexos  |  136 

ANEXO B – Técnica Extração de DNA - “Salting-out” 

        

1- Coletar 10 ml de sangue colhido em tubos com EDTA como anticoagulante e transferi-los 

para tubo de 50 mL no qual é adicionado tampão de lise I gelado (reagente 1), até o volume 

final de 50 mL. Misturado por inversão de maneira delicada, este tubo é centrifugado por 5 

minutos a 2400g ou 3200 rpm a 4 graus. Neste passo serão lisados os glóbulos vermelhos; 

2- O conteúdo do tubo de 50 mL tem o sobrenadante desprezado cuidadosamente (hemácias 

lisadas) e a extração prossegue com o botão de células que ficam retidas no fundo ou na 

parede do tubo;  

3- Ressuspender este botão em: 4,5 ml de tampão de lise II (reagente 2), 125uL SDS 10%, 1,1 

mL de Perclorato de sódio 5 M; 

4- Agitar vigorosamente em agitador de tubos por 10 segundos à temperatura ambiente. Neste 

passo serão lisados os glóbulos brancos; 

5- Adicionar 2ml de NaCl 6m saturado e agitar vigorosamemte por 15 segundos em agitador 

de tubos a temperatura ambiente. Neste passo serão lisadas as proteínas; 

6- Centrifugar por 5 minutos a 1500g ou 2600 rpm à temperatura ambiente; 

7- Cuidadosamente desprezar o sobrenadante num tubo de 50 mL limpo, pois nele estará o 

DNA.  O botão que resta no tubo “sujo” são as proteínas e paredes celulares os quais são 

desprezados; 

8- Adicionar 7 mL de isopropanol absoluto à temperatura ambiente no sobrenadante do tubo 

limpo. Homogeinizar por inversão gentilmente até que o DNA se precipite (em torno de 1 

minuto), formando-se uma “teia de aranha” que se condensa com o passar do tempo; 

9- Retirar o DNA precipitado com auxílio de pipeta Pasteur selada e colocá-lo em um tubo 

eppendorf  de 1,5ml; 

10- Adicionar no eppendorf com o DNA, 1ml de Etanol 75% gelado e centrifugar por 5 

minutos a 5000 rpm a 4 graus.Neste passo estamos lavando DNA; 

11- Após centrifugar, repetir a lavagem com etanol 75% gelado; 

12- Retirar todo o excesso de etanol e deixar o DNA secar à temperatura ambiente por 15 

minutos até que o etanol tenha sido totalmente evaporado; 

13- Dissolver o DNA em 200 uL água estéril e congelar a -20ºC. 

Reagentes: 

 1) Tampão de lise I (reagente 1):  Preparar inicialmente um Tris-HCl pH 7,5.  Pesar 1,57g do 

Tris-HCl e dissolver em 800 mL de água estétil, acertando o pH para 7,5 e                        

completar o volume para 1 litro. Reserve. 
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 Pesar 102,69g de Sacarose e 0,048g de MgCl e dissolver estes reagentes com o Tris-HCl.  

Adicionar 10 mL de Triton X-100 e acertar o volume para 1 litro.  Guardar na geladeira em 

frasco âmbar ou protegido com papel alumínio. 

2) Tampão de lise II (reagente 2):  Pesar 4,35g de NaCl e 8,92g de EDTA, dissolver em 

800mL de água estéril e acertar  pH para 8,0. Completar o volume para 1 litro. Guardar à 

temperatura ambiente. 

3) SDS 10%. Estocar à temperatura ambiente. 

4) Perclorato de Sódio 5,0 M: Pesar 70,2g de perclorato e dissolver em 100 mL de água. 

Estocar à temperatura ambiente. 

5) NaCl 6,0M (saturado): Pesar 34,8g de NaCl e dissolver em 100mL de água estéril.O sal 

não dissolve totalmente pois a solução é saturada. Estocar à temperatura ambiente. 

6)TE: 10mM Tris-HCl pH7,5, 1mM EDTA pH 8,0. Armazenar em geladeira. 


