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RESUMO

Vieira FMJ. Porfiria cutânea tardia com mutações do gene da
hemocromatose C282Y e H63D e análise retrospectiva do perfil de ferro em
relação ao tratamento: estudo de 60 casos. [Tese]. São Paulo: Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2012.
Fundamentos: A porfiria cutânea tardia é a forma mais comum das porfirias
e caracteriza-se pela diminuição da atividade da enzima uroporfirinogênio
descarboxilase. Há vários relatos da associação das mutações do gene HFE
da hemocromatose hereditária com porfiria cutânea tardia no mundo, mas
até hoje apenas um estudo foi realizado no Brasil. Objetivo: Estudar a
associação da porfiria cutânea tardia com as mutações C282Y e H63D do
gene HFE da hemocromatose hereditária. Identificar a associação com
etilismo, hepatite C, hepatite B e infecção pelo HIV e relacioná-los com a
presença ou não das mutações do gene HFE e estudar retrospectivamente a
resposta terapêutica à cloroquina. Métodos: Estudo ambispectivo para
detectar as mutações C282Y e H63D em 60 pacientes com porfiria cutânea
tardia no período de 2003 até 2012. O histórico familiar, etilismo, hepatite C,
hepatite B e anti-HIV foram investigados. O estudo das mutações HFE foi
realizado com PCR em tempo real. A resposta terapêutica foi avaliada
utilizando a dosagem das porfirinas urinárias (urina de 24 horas), o perfil de
ferro (ferro sérico, ferritina e saturação de transferrina) e as enzimas
hepáticas antes e após a remissão bioquímica. Resultados: A frequência
dos alelos das mutações foi significativamente mais elevada nos pacientes
com PCT para C282Y (8,3% versus 1,77%, odds ratio 5,02, IC [95%] =
[4,1%; 14,8%], p=0,0001) e H63D (27,5% versus 14,05, odds ratio 2,32, IC
[95%] = [19,7%; 36,4%], p=0,0004) em relação à população grupo controle.
A hepatite C estava presente em 41,7% dos pacientes e estava associada à
ingestão de álcool em 71,7% dos casos. Conclusões: As mutações HFE e a
expressão clínica da hemocromatose hereditária podem contribuir
isoladamente para o desencadeamento da PCT, independente-mente da
presença de outros fatores precipitantes; o que torna a pesquisa das
mutações HFE um exame necessário nos pacientes com PCT. Nos
pacientes homozigotos para C282Y e heterozigotos compostos
(C282Y/H63D) a flebotomia é o tratamento de primeira escolha. A porfiria
cutânea tardia pode ser um marcador cutâneo para a hemocromatose e o
dermatologista pode auxiliar no seu diagnóstico e tratamento precoce.
Descritores: Porfiria cutânea tardia, hemocromatose, mutação, frequência
do gene, ferro, hepatite C, cloroquina.

SUMMARY

Vieira FMJ. Porphyria Cutanea Tarda with hemochromatosis gene mutations
C282Y and H63D and retrospective analysis of the iron profile in relation to
treatment: study of 60 cases [Thesis] São Paulo: “Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo”; 2012.
Background: Porphyria cutanea tarda (PCT) is the most common form of
porphyria and is characterized by the decreased activity of the
uroporphyrinogen decarboxylase enzyme. Several reports associated HFE
gene mutations of hereditary hemochromatosis with PCT worldwide,
although up to date only one study has been conducted in Brazil. Objective:
Study the association between porphyria cutanea tarda and C282Y and
H63D mutations in the HFE gene of hereditary hemochromatosis. Identify the
association with alcoholism, hepatitis C, hepatitis B and HIV infection and
relate them with the presence or absence of the HFE gene mutations and
study retrospectively the therapeutic response to chloroquine. Methods:
Ambispective study in the period from 2003 to 2012 to detect the C282Y and
H63D mutations in 60 patients with porphyria cutanea tarda. The family
history, alcoholism, hepatitis C, hepatitis B and HIV were investigated. HFE
mutations were held with real-time PCR. The therapeutic response was
assessed using the urinary porphyrins (24h urine), the iron profile (serum
iron, ferritin and transferrin saturation) and the liver enzymes, before and
after biochemical remission. Results: The frequency of alleles of the
mutations were significantly higher in patients with PCT for C282Y (8.3% vs.
1.77%, odds ratio 5.02, CI [95%] = [4.1%; 14.8%], p = 0.0001) and H63D
(27.5% vs. 14.05, odds ratio 2.32, CI [95%] = [19.7% and 36.4%], p =
0.0004) in relation to group control population. Hepatitis C was found in
41.7% of the patients and was associated with the ingestion of alcohol in
71.7% of cases. Conclusions: The HFE mutations and clinical expression of
hereditary hemochromatosis can contribute in an isolated manner to the
outbreak of PCT, independently of the existence of other precipitating factors.
This makes the search for HFE mutations necessary in patients with PCT. In
patients who are homozygous for C282Y and compound heterozygotes
(C282Y/H63D) phlebotomy is the treatment of first choice. Porphyria cutanea
tarda can be a cutaneous marker for hemochromatosis and the dermatologist
can help in its diagnosis and early treatment.
Descriptors: Porphyria cutanea tarda, Hereditary hemochromatosis, iron,
mutation, gene frequency, hepatitis C, chloroquine.

1 INTRODUÇÃO

Introdução

2

Há um número crescente de publicações estrangeiras, que abordam a
associação da hemocromatose hereditária (HH) com a porfiria cutânea tardia
(PCT). O que nos motivou a fazer este trabalho foi o fato de existir apenas
um trabalho brasileiro estudando a associação da PCT com a HH e porque
esta associação pode levar a mudanças no tratamento da porfiria destes
pacientes. No Ambulatório de Dermatologia do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) tratamos
a maioria dos pacientes com baixas doses de difosfato de cloroquina;
entretanto nos casos associados à HH a flebotomia deveria ser o tratamento
de primeira escolha. A cloroquina é nosso tratamento de escolha para a
maioria dos pacientes, por ser um tratamento menos invasivo, efetivo,
seguro, de baixo custo e que consome menos tempo que a flebotomia. Este
estudo foi ambispectivo (período de 2003 até 2012) e consistiu na detecção
das mutações C282Y e H63D do gene da hemocromatose (HFE) nos
pacientes com PCT. Estudou-se a resposta terapêutica dos pacientes,
portadores ou não das mutações do gene HFE, tratados com difosfato de
cloroquina (250mg/ 2x por semana), comparando os níveis de ferro sérico,
ferritina, saturação de transferrina (satT), transaminases, gama-glutamil
transpeptidase e porfirinas urinárias, antes e após a remissão bioquímica.
Os fatores precipitantes associados, tais como: etilismo, vírus da hepatite C
(VHC), vírus da hepatite B (VHB) e infecção pelo vírus da imunodeficiência
humana (HIV), foram relacionados com as mutações do gene HFE. O perfil
de ferro e as enzimas hepáticas de todos os pacientes, independentemente
da presença ou não das mutações HFE, também foram relacionados com a
presença ou não do VHC.

2 OBJETIVOS

Objetivos

4

Os pacientes com porfiria cutânea tardia (PCT) são acompanhados no
Ambulatório de Fotobiologia do Departamento de Dermatologia do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Os
objetivos deste trabalho foram:
1. Estudar a associação da PCT com as mutações C282Y e H63D do gene
HFE nestes pacientes, pois a detecção da hemocromatose e seu
tratamento precoce evitam a progressão da doença e melhoram a
expectativa de vida do indivíduo.
2. Identificar a associação da porfiria cutânea tardia com etilismo, hepatite
C, hepatite B, infecção pelo HIV e estrógenos, relacionando-os com a
presença ou não das mutações do gene HFE.
3. Estudar retrospectivamente a resposta terapêutica dos pacientes
portadores ou não das mutações do gene HFE, quando tratados com
difosfato de cloroquina (250 mg/ 2x por semana), utilizando os níveis de
ferro

sérico,

ferritina,

saturação

de

transferrina

(satT),

alanina

transaminase (ALT), aspartato transaminase (AST), gama-glutamil
transpeptidase (GGT) e as porfirinas urinárias, antes do tratamento e
após a remissão bioquímica.
4. Comparar os níveis de ferro sérico, ferritina, satT e enzimas hepáticas
(ALT, AST e GGT) dos pacientes com PCT associados ou não à hepatite
C antes do tratamento e após a remissão bioquímica.
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PORFIRIA CUTÂNEA TARDIA

A porfiria cutânea tardia (PCT), herdada ou adquirida, caracteriza-se
pela diminuição da atividade da enzima uroporfirinogênio descarboxilase
(UROD)

e

consequente

acúmulo

de

uroporfirina

e

hepta-carboxil

porfirinogênio predominantemente no fígado 1.
Embora a PCT seja a mais comum das porfirias, sua prevalência foi
estimada em um em cada 10.000, variando de acordo com o país; 1/5000
(0,02%) na antiga Tchecoslováquia e 1/25000 (0,004%) em países como
Estados Unidos e Reino Unido 2.
A doença geralmente inicia-se em indivíduos de meia-idade, a maioria
acima dos 40 anos, podendo se desenvolver antes desta idade 3. No passado
a PCT predominava em homens, mas alguns autores encontraram uma
incidência aproximadamente idêntica nos dois sexos

4

. O aumento da

incidência em mulheres deve-se à ingestão de estrógenos (anticoncepcionais
e reposição hormonal na menopausa) e ao aumento do consumo de álcool
pelas mulheres nas últimas décadas 5.

3.1.1 Classificação

A classificação da PCT reflete a causa subjacente e o tecido onde se
localiza a deficiência da enzima UROD 6. A PCT apresenta as seguintes
formas: tipo l (adquirida ou esporádica), tipo II (hereditária ou familiar) e a tipo
III (indistinguível da tipo I, mas agrupados em algumas famílias).
1. PCT tipo I – é a mais comum e representa 75% dos casos 2. Na
PCT tipo I, as medidas quantitativas da UROD no fígado e nos eritrócitos são
normais, mas a atividade da UROD é reduzida no fígado e normal nos
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eritrócitos

7,8

7

. As sequências do cDNA da UROD hepática e extra-hepatica e

de sua região promotora são normais, e não há nenhuma evidência de uma
mutação no lócus UROD

9,10

. Estes resultados são consistentes com a

presença de um inibidor da UROD no fígado destes pacientes com a PCT
tipo I 2. A associação frequente de PCT com sobrecarga de ferro, o consumo
de álcool e o aumento dos níveis de estrógenos (natural ou terapêutico)
sugerem que a expressão clínica da doença é resultado de algum tipo de
interação entre indivíduos geneticamente predispostos e fatores adquiridos 2.
2. PCT tipo II – representa aproximadamente 20% dos casos 2. A
herança é autossômica dominante e apresenta a atividade da UROD
reduzida para 40% a 60% do normal em todos os tecidos 8. A atividade
enzimática e o nível de enzimas imunorreativas estão reduzidos de forma
equivalente nas hemácias 8. Várias mutações já foram identificadas no gene
da UROD, que fica no cromossomo 1p34. As mutações no gene da UROD
diferenciam a PCT familiar da forma esporádica. A expressão clínica do
defeito genético é baixa, pois menos de 10% dos indivíduos geneticamente
afetados irão expressar os sintomas 8,11.
3. PCT tipo lll – é clinicamente indistinguível do tipo I; o defeito
enzimático está restrito ao fígado, mas com história familiar presente

12,13,14

.

Estes representam menos de 5% dos casos; entretanto permanece incerto se
realmente representam uma forma distinta de PCT ou se apenas refletem
uma importante contribuição genética fora do locus da UROD para a
patogênese da PCT tipo I 2.
Não devemos esquecer a porfiria cutânea tóxica, clinicamente
semelhante à PCT e que resulta da exposição aos hidrocarbonetos
halogenados. Os melhores exemplos são o hexa-cloro benzeno,

15,16

que foi

responsável por um grande surto de porfiria tóxica na Turquia, e o 2,3,7,8tetraclorodibenzo-p-dioxina. Estes compostos inativam a UROD em animais,
resultando na porfiria experimental ou uroporfiria
sido

descrita

em

pacientes

(ciclofosfamida e o tamoxifeno)

tratados
18,19

com

8,15,17

. A PCT também tem

drogas

e tuberculostáticas

antineoplásicas

20,21

. Estas drogas
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são metabolizadas via citocromo P450 ou estimulam a ALA sintetase; a
patogênese desta forma de porfiria não está clara 18,20,21.

3.1.2 Quadro clínico

O quadro clínico caracteriza-se por: fragilidade da pele fotoexposta;
bolhas e erosões acometendo dorso das mãos (Figura 1), antebraços e
face; cicatrizes atróficas hiperpigmentadas ou hipopigmentadas; mílio;
hipertricose na região temporal e malar (Figura 2); alterações pigmentares
(pigmentação difusa ou semelhante a melasma); eritema ou pletora do
centro da face, pescoço e região peitoral; alopecia cicatricial; foto-onicólise;
placas

esclerodermiformes;

calcificações

distróficas

e

urina

escura

semelhante a chá ou vinho tinto 6. Nos exames laboratoriais observamos
aumento do ferro sérico e da ferritina, eritrocitose leve, teste de tolerância à
glicose (GTT) alterada (25%) e aumento das transaminases hepáticas
(Aspartato transaminase (AST), Alanina transaminase (ALT)) e da gamaglutamil transpeptidase (GGT) 4. Apesar de doença hepática clinicamente
significativa ser incomum na PCT, os testes bioquímicos hepáticos anormais
são comuns

4,22

, bem como uma variedade de anomalias histopatológicas.

Destes, a siderose é geralmente considerada a alteração mais comum, mas
esteatose leve, necrose focal, inflamação portal e fibrose também são
observadas com frequência

23,24,25

. Uma baixa incidência de cirrose,

geralmente inferior a 15%, tem sido observada em várias séries

22,23

. Estes

achados foram considerados inespecíficos. Na PCT, o fígado contém
maiores quantidades de uro- e hepta-carboxiporfirinas, além de cristais
birrefringentes em forma de agulhas, que são específicos da PCT

26

.

Desconhecemos se o acúmulo das porfirinas contribui para a patogênese ou
progressão da lesão hepática na PCT 23.
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Figura 1 - Porfiria cutânea tardia – Bolhas, lesões ulceradas encimadas por
crostas, lesões cicatriciais e milia no dorso da mão

Figura 2 - Porfiria cutânea tardia – Doente feminina com hipertricose
acometendo a região malar superior e a região temporal até a
região frontal
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3.1.3 Diagnóstico e achados laboratoriais

Pode-se suspeitar do diagnóstico de PCT pela clínica e histopatologia,
mas a análise das porfirinas na urina, nas fezes e no sangue é necessária
para distingui-la de outras doenças. Para a análise inicial das porfirinas,
podemos utilizar testes de “screening” usando a lâmpada de Wood

27

. Na

PCT este teste é positivo na urina (++) e nas fezes (++) e negativo no sangue
(eritrócitos). Os espécimes deverão ser amostras frescas. Usa-se a lâmpada
de Wood, que contém comprimento de onda entre 350-420nm, isto é,
radiação ultravioleta (RUV) de comprimento de onda longa e luz violeta.
Na PCT mais grave, os pacientes apresentam a urina escura devido
ao seu alto conteúdo de porfirinas e a urina (logo após a coleta) exibe uma
fluorescência púrpuro-avermelhada à luz de Wood, sem a necessidade de
acidificação da amostra. Entretanto, as porfirinas estão frequentemente
conjugadas e para sobrepor isto, a urina precisa ser acidificada. Para
detectar as porfirinas urinárias no teste de “screening” utiliza-se o Método de
Rimington

27

. As uroporfirinas e coproporfirinas são extraídas no amil álcool

onde fluorescem livremente e os outros materiais fluorescentes e quelantes
ficam na camada aquosa. Fluorescência rósea ou vermelha pálida na
camada superior denota excesso de porfirina. Na análise das porfirinas fecais
(coproporfirinas) utiliza-se o mesmo método (Método de Rimington), no
entanto as fezes podem conter normalmente pigmentos de clorofila
provenientes da dieta (vermelho fluorescente), e pequenas quantidades de
COPRO e protoporfinas

27

. Se a coproporfirina ou isocoproporfirina estão

presentes em excesso, a fluorescência na camada ácida inferior é forte.
Fluorescência avermelhada na camada superior (éter) não tem significado
diagnóstico (pigmentos de clorofila). Por fim, para pesquisar o excesso de
porfirinas nos eritrócitos, utiliza-se o Método de Rimington-Doyle

27

. Este

teste é negativo na PCT. Fluorescência rósea a avermelhada na camada
ácida inferior indica excesso de porfirina. PROTO, COPRO ou uroporfirinas,
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em excesso, são detectadas nos glóbulos vermelhos, se a dosagem estiver
acima de 500 µg/100ml.
Utilizam-se os testes de “screening” para ajudar no diagnóstico
diferencial, e quando este for positivo ou duvidoso, um exame quantitativo
deverá ser realizado. Para confirmar o diagnóstico de PCT, utiliza-se a
quantificação das porfirinas urinárias pelo método de Cromatografia líquida
de Alta Eficiência (CLAE)

28,29

. Este método detecta e identifica as seis

frações de porfirinas: Uroporfirina ou URO (8-carboxil), hepta-porfirina (7carboxil),

hexa-porfirina

(6-carboxil),

penta-porfirina

(5-carboxil),

e

coproporfirina ou COPRO l e lll (4-carboxil) na urina de 24 horas. Na PCT, o
padrão característico é o aumento da excreção de URO (50 vezes acima do
nível normal) e da hepta-porfirina; a hexa e a penta-porfirina também podem
estar aumentadas. A COPRO também está aumentada, mas numa extensão
menor que a URO

25,30

. A URO e a hepta-porfirina são as porfirinas urinárias

predominantes na PCT (>90 por cento do total das porfirinas); a relação
URO/COPRO é geralmente > 3:1

31

. Em condições fisiológicas, a relação

URO/COPRO é aproximadamente 1:4 e na PCT há uma inversão desta
relação. Isto ocorre em todos os pacientes com doença ativa e também em
indivíduos que estão em remissão

6,32

. O marcador bioquímico utilizado, para

avaliar a atividade da doença e a resposta ao tratamento, é a quantificação
da excreção de porfirinas urinárias 33.
Nos pacientes com insuficiência renal crônica (IRC), a análise das
porfirinas diferencia a PCT da pseudoporfiria. Em pacientes anúricos, os
níveis elevados de isocoproporfirina nas fezes e de uroporfirina no plasma
firmam o diagnóstico de PCT. Caso contrário, o exame de urina é
normalmente suficiente e revela aumento significativo de uroporfirina I, e em
menor quantidade de uroporfirina III, 8-carboxil porfirina e 7-carboxil
porfirina. Os níveis séricos de uroporfirina nos pacientes com PCT e IRC são
similares ou excedem os níveis encontrados nos pacientes com PCT e
função renal normal 34.
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Outras alterações bioquímicas são o aumento dos depósitos de ferro
em praticamente todos os pacientes com PCT; apresentam aumento do ferro
sérico, saturação de transferrina, ferritina sérica e ferro hepatocelular e
diminuição da capacidade de ligação do ferro

31,35

. A glicemia ou o teste de

tolerância à glicose está alterado em uma minoria. As transaminases séricas
(alanina transaminase (ALT) e aspartato transaminase (AST)) e a gamaglutamil transpeptidase (GGT) estão elevadas em 50% dos pacientes

36

e os

pacientes com hepatite C associada apresentam níveis séricos mais altos 37.
O diagnóstico de PCT baseia-se no quadro clínico característico, no
exame de “screening” com a lâmpada de Wood (urina, sangue e fezes), na
histopatologia e imunofluorescência direta (IFD) da lesão bolhosa, na
elevação dos níveis de ferro, no aumento das enzimas hepáticas, e na
dosagem das porfirinas na urina de 24 horas, que confirma o diagnóstico
quando o aumento do nível de uroporfirina é pelo menos três vezes maior
que o nível de coproporfirina 4,31,35,38.

3.1.4 Mecanismo de inativação da UROD no hepatócito

Contrastando com as outras porfirias, a PCT não é uma doença de
herança monogênica. Indivíduos com PCT aparentemente são predispostos
geneticamente a desenvolver deficiência de UROD como resposta à lesão
hepática. A doença é desencadeada pela ingestão de álcool, estrógenos,
vírus da hepatite C (VHC), hemodiálise, vírus da imunodeficiência humana
(HIV), hidrocarbonetos halogenados e condições que levam ao excesso de
ferro (Tabela 1) 39,40,41.
Estudos bioquímicos e genéticos indicam que não há hereditariedade
do defeito específico no fígado (na expressão ou estrutura da UROD) na PCT
esporádica

7,10

estar afetados

. Se fatores hereditários estão envolvidos, outros loci devem
10

. A expressão clínica da PCT aparenta ser um resultado da

inativação progressiva da UROD (estruturalmente normal) no fígado, por um
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processo específico atingindo o sítio catalítico, não afetando os principais
epitopos

42

. A atividade da UROD no fígado diminui para 25% ou menos do

normal, níveis estes que produzem quantidade suficiente de porfirinas para
causar fotossensibilização

7,42,43

. Embora esteja mais bem relatado na PCT

esporádica, provavelmente este processo também ocorre na forma familiar,
onde, é provável que uma menor inativação seja necessária, pois nestes
casos a concentração da enzima já é baixa 36.

Tabela 1 -

Fatores precipitantes da porfiria cutânea tardia

¾ Fatores Genéticos:
 Mutação no locus UROD
 Mutações HFE – C282Y, H63D, S65C
 Outras mutações fora do locus da UROD (?)
¾ Fatores Ambientais / Condições associadas:
 Álcool
 Estrógenos
 Hidrocarbonos clorados
 Insuficiência renal crônica
 Condições que levam ao excesso de ferro (dieta, suplemento ferro,
transfusão, etc.)
¾ Fatores Infecciosos
 Hepatite C
 Hepatite B
 HIV
Nota: UROD: uroporfirinogênio descarboxilase; HFE: gene da hemocromatose hereditária:
HIV: vírus da imunodeficiência humana

Elder em 1998

6

revisou os fatores que interferem no mecanismo de

inativação da UROD no hepatócito em modelos experimentais e observou
que três fatores principais aceleravam sua inativação: a sobrecarga de ferro,
a indução do citocromo P450 (especialmente CYP1A2) e o aumento do
suplemento de ALA 6,44.
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O ferro age promovendo a formação de espécies reatoras do oxigênio
(EROs). Há fortes evidências de que o ferro age oxidando o substrato da
UROD, isto é, o uroporfirinogênio (UROGEN), gerando uroporfirina (URO) e
produtos oxidados não-porfirínicos (uroporfometileno) que inibem a enzima
45

. O uroporfometileno tem capacidade de se adaptar ao sítio catalítico da

UROD

45

. A oxidação ocorre através dos radicais hidroxil, cuja formação é

promovida pelo ferro

43

. O ferro também induz a heme oxigenase, causando

o esgotamento do pool regular de heme e, assim, sem a inibição da ALA
sintetase, há aumento da produção do UROGEN e da URO. Por fim, o ferro
pode induzir a ALA sintetase e assim aumentar a quantidade de ALA,
precursora do UROGEN

46

. O ferro tem um papel importante na patogênese

da doença. A remissão após a flebotomia e a falha do tratamento, se for
administrado o suplemento de ferro, sugerem que o ferro contribui para o
excesso de produção das porfirinas hepáticas 47,48.
Os hidrocarbonetos cíclicos clorados e não clorados induzem o
citocromo P450 e causam a PCT tóxica e uroporfiria experimental

49

. Em

roedores, o citocromo P450IA2 catalisa a oxidação microsomal (NADPHdependente) da UROGEN em URO

50

. O citocromo humano é menos ativo

como catalítico da oxidação do uroporfirinogênio em relação ao do roedor

50

.

O mecanismo responsável por gerar o uroporfometileno in vivo não foi
definido, mas a CYP1A2 provavelmente desempenha um papel central, pois
Sinclair et al.

51

demonstraram que o camundongo Cyp1A2-/- é resistente a

regimes que produzem a PCT experimental. Phillips et al. 45 sugerem que a
CYP1A2 converte o uroporfirinogênio em uroporfometileno, em uma reação
oxidativa, dependente de ferro. O polimorfismo no intron 1 do CYP1A2 C/A
parece estar associado a variações na sua indução. O genótipo A/A é
altamente induzível e está associado a aumento na atividade do CYP1A2
após a exposição a determinados agentes; observou-se uma frequência
maior deste genótipo A/A entre os pacientes com PCT comparado ao grupo
controle, sugerindo que a herança do genótipo CYP1A2 A/A está associada
com uma maior predisposição para o desenvolvimento da PCT 52.
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A indução de uroporfiria em roedores com hidrocarbonetos cíclicos e
ferro é acelerada de forma marcante com a adição de ALA

25

. A adição de

ALA tem efeito acelerador provavelmente porque serve como um fornecedor
de uroporfirinogênio, substrato para a UROD que está inibida. A medida da
atividade da ALA sintetase, enzima controladora da biossíntese do heme, não
está aumentada, provavelmente porque basta estar um pouco acima dos
níveis basais para produzir o aumento na produção de porfirinas 25.
Alguns autores sugerem que autoanticorpos podem estar envolvidos
na inibição da UROD

53,54

. Os pacientes com hepatite C teriam aumento da

resposta autoimune no fígado, e os autoanticorpos funcionariam como
inibidores da atividade catalítica da UROD. Indivíduos infectados pelo VHC,
mas sem PCT, podem apresentar aumento das porfirinas e diminuição da
atividade da UROD no fígado; sugere-se que as reações imunológicas
podem ser a ligação entre o vírus e a PCT 55.
Na Figura 3 observamos a interação entre os fatores hereditários e
adquiridos implicados na inativação da UROD (modelo patogênico
modificado de Thunell et al. 30 e Bonkovsky et al.

56

). Em condições normais,

praticamente todo UROGEN III é convertido em COPROGEN III. Na
presença de ferro a proporção oxidada de URO e de produtos de oxidação
não-porfirínicos (uroporfometileno) está aumentada; isto ocorre quando há
indução do citocromo P450 ou acúmulo intracelular de UROGEN
(secundário à deficiência de UROD ou administração de ALA). A inativação
da UROD é autosustentada a não ser que a formação de EROs seja
prevenida pela remoção de ferro. O uroporfometileno é um inibidor
competitivo da UROD, produto da oxidação do uroporfirinogênio. A reação
de oxidação de uroporfirinogênio para o uroporfometileno é dependente de
ferro, apoiando o conceito de o ferro agir como um cofator na patogênese da
PCT

45

. O ferro age como um interruptor que controla a geração de

inibidores da UROD, começando um ciclo vicioso de inativação da UROD;
sua remoção permite a restauração da atividade da UROD 6. São vários os
genes, candidatos a induzir a PCT. Mutações no locus da UROD podem
diminuir a concentração da enzima de forma que uma inativação menor seria
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necessária para atingir o nível no qual surge a doença. Outros loci,
candidatos potenciais, seriam loci envolvidos na regulação do metabolismo
do ferro, na produção do heme hepático, na formação de ALA e na indução
do citocromo P450. As mutações ocorridas em mais de um destes loci
podem explicar porque a PCT é uma reação incomum entre as causas
frequentes de lesão hepática. Genes de susceptibilidade fora do locus da
UROD, além do gene HFE da hemocromatose hereditária (HH), ainda não
foram identificados

30

. Aproximadamente 20% dos pacientes com PCT são

homozigotos para a mutação C282Y do gene HFE e 15% são heterozigotos
para esta mutação

57

. Em dois terços dos casos, no entanto, não há

explicação aparente para a siderose hepática. Uma constatação importante
é que poucos pacientes com hemocromatose ou outras doenças associadas
à sobrecarga de ferro desenvolvem PCT, portanto, só a sobrecarga de ferro
não é suficiente para produzir o fenótipo de porfiria

57

. Outros fatores, além

dos níveis de ferro, determinam a manifestação da PCT, pois pacientes com
PCT ativa podem apresentar níveis de ferro normais e pacientes em
remissão bioquímica apresentar níveis de ferro elevados

58

. Provavelmente,

outros genes influenciam no metabolismo do ferro destes pacientes e o que
fala a favor disto é que cepas isogênicas de camundongos são sensíveis ou
resistentes à porfiria induzida experimentalmente

45

. Os fatores de risco

ambientais associados à PCT (VHC, álcool e estrógenos) são muito mais
comuns do que a frequência da PCT, que é estimada em 1 em 5000 para 1
em 25000 pessoas

57

, portanto, variações genéticas devem influenciar na

produção do inibidor da UROD (uroporfometileno)

45

. Os depósitos de ferro

hepático podem estar aumentados pela ingestão de ferro na dieta alimentar
58

. Álcool e estrógenos aumentam a absorção intestinal de ferro, e a infecção

viral crônica pode liberar o ferro ligado à ferritina

30

. Há evidências que o

álcool e o VHC podem afetar a homeostase do ferro, diminuindo a expressão
da hepcidina no fígado

59

. O álcool e os hidrocarbonetos cíclicos podem

também induzir o gene da ALA sintetase, enzima que controla a geração
UROGEN, precursor de inibidores da UROD

30

. As interações precisas entre

os fatores genéticos e ambientais continuam indefinidos 45.
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Baseando-se neste modelo (Figura 3) 2, podemos concluir:
1. A PCT tipo I desenvolve-se quando a atividade enzimática da UROD é
< 25% do normal, uma redução não alcançada até mesmo ao herdar a
PCT tipo II, na qual a atividade da UROD é cerca de 50% do normal.
2. Por conseguinte, em todos os três tipos de PCT, fatores fora do locus
UROD devem estar implicados na patogênese da doença ativa.
3. Foram encontrados vários fatores precipitantes: genéticos, ambientais e
infecciosas associados à PCT (Tabela 1), todos contribuindo, direta ou
indiretamente, para a geração de EROs no fígado e assim para a
inativação da UROD.
4. Com relação aos fatores precipitantes, geralmente o indivíduo apresenta
vários fatores associados. Em um estudo com 39 pacientes com PCT,
apenas três tinham um ou dois fatores precipitantes coexistentes, 28
(72%) tinham três ou quatro fatores precipitantes coexistentes e oito
(21%) cinco a sete fatores precipitantes coexistentes

60

. Nesse sentido, a

presença de PCT em qualquer paciente individual é multifatorial.
5. Mutações no locus UROD que alteram a estrutura ou atividade da UROD
ou que modificam a taxa de produção da enzima estruturalmente normal
podem aumentar a susceptibilidade do indivíduo para os efeitos dos
fatores precipitantes adicionais. Com exceção das mutações conhecidas
da PCT tipo II, nenhuma dessas mutações no locus UROD foi
identificada. Fora do locus da UROD, genes envolvidos no metabolismo
do ferro (por exemplo, HFE), biossíntese e degradação do heme e níveis
do citocromo P450 (especialmente CYP1A2), ou a capacidade de manter
os níveis de antioxidantes intra-hepatocelular, bem como uma variedade
de fatores ambientais e infecciosos, também contribuem para o risco de
desenvolver PCT.
6. Uma decorrência importante destas observações é que vários fatores
precipitantes devem ser procurados em qualquer paciente com PCT, pois
a identificação dos fatores precipitantes traz implicações terapêuticas.
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DIETA
Ácido ascórbico,
Estrógeno e Álcool.

Infecção viral
crônica e gene
hemocromatose

↑ capacidade de
ligação de ferro

Aumenta aporte de ALA

Glicina +
Succinil CoA

Hidrocarbonetos
cíclicos clorados
e não clorados

Liberação do ferro
da ferritina

Álcool, estrógeno e
hidrocarbonetos.

ALA sintetase

Ferro

ALA

Induz

Mutação

Citocromo
P4501A2
Catalisa a
formação
EROs
(radicais
hidroxil)

(Sem inibição)

Enzima
instável

Aumenta
oxidação

UROGEN III

UROD

Inibição
irreversível

Uroporfometileno

URO

Autoanticorpos

COPROGEN III
Fe+2

HEME
Fe

+3

Biliverdina
Monóxido carbono

Heme oxigenase

FONTE: Modificado de Thunell, 2000 30; Bonkovsky, 2003 56; Phillips, 2007 45
NOTA: (1) EROs: Espécies reatoras de oxigênio; UROGEN: uroporfirinogênio; URO:
uroporfirina; UROD: uroporfirinogênio descarboxilase; ALA: Ácido delta-aminolevulínico; (+)
estimula ou induz; (-) inibe.

Figura 3 - Patogênese da porfiria cutânea tardia - Mecanismo de inativação
da uroporfirinogênio descarboxilase (UROD) nos hepatócitos e a
interação entre fatores hereditários e adquiridos (modelo
patogênico). As enzimas que controlam a biossíntese do heme
hepático (ALA sintetase) e a sua quebra (heme oxigenase),
assim como a UROD, enzima que realiza o descarboxilação
gradual do uroporfirinogênio (UROGEN) para coproporfirinogênio
(COPROGEN), estão representadas. A atividade da UROD está
reduzida em todas as formas de PCT. Na presença de um ou
mais fatores precipitantes, o ferro, associado ao citocromo P450,
leva à formação de espécies reatoras de oxigênio (EROs), que
aumentam a oxidação do UROGEN em URO e uroporfometileno
(inibidor da UROD) 45. O ferro também induz a heme oxigenase,
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causando o esgotamento do pool regular de heme e, assim, sem
a inibição da ALA sintetase, há aumento da produção do
UROGEN e da URO 46. Com a retirada ou redução dos fatores
precipitantes e diminuição da produção das EROs, a atividade
da UROD é restaurada com a síntese de UROD ativa 30,56

3.1.5 Fatores precipitantes

A PCT pode ser desencadeada por vários fatores precipitantes
(Tabela 1): o álcool, os hidrocarbonetos halogenados, a infecção pelo vírus
da hepatite B (VHB) e C (VHC)
imunodeficiência humana (HIV)

67,68

61-66

, a infecção pelo vírus da

, os estrógenos

69

e a hemodiálise na

insuficiência renal crônica 70,71. Os diversos fatores precipitantes: excesso de
ferro, álcool, hepatite C e estrógeno, contribuem igualmente para a
expressão clínica da PCT esporádica e familiar 57.
Não foram encontradas diferenças entre a PCT esporádica e familiar
em relação à idade de início da doença, gravidade das lesões, distribuição
dos sexos, alteração das enzimas hepáticas e nos níveis de ferro 5. Bulaj et
al.

57

encontraram a mutação da UROD em 29% dos casos de PCT. A

frequência da mutação da UROD na população é desconhecida, mas é
pouco provável que seja tão alta quanto aquela encontrada na população
com PCT

57

. Nos familiares de pacientes com PCT tipo II, a maioria dos

indivíduos, que carregam a mutação, não expressa a doença, o que indica
que não apenas a mutação da UROD seja responsável pelo desenvolvimento
da

PCT.

Outros

fatores

genéticos

não

identificados

provavelmente

desempenham um papel na patogênese, pois até a PCT esporádica parece
ter um caráter familiar

13

. A proporção da população exposta ao excesso de

álcool, VHC e estrógenos é bem maior do que a frequência de PCT,
indicando que estes fatores precipitantes isolados não causam PCT.
Aparentemente, uma interação não elucidada entre os fatores genéticos e
ambientais é necessária para a expressão fenotípica da PCT na maioria dos
casos

57

. A maioria dos pacientes com PCT apresenta múltiplos fatores
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precipitantes, sendo que a combinação mais comum é o álcool e VHC nos
homens (80%); já nas mulheres apenas um fator precipitante isolado é
frequente devido ao uso de estrógenos (40%)
suspeito é o tabagismo

60

57

. Outro fator precipitante

, mas faltam mais dados científicos para que

possamos fazer esta afirmação 21.

3.1.5.1 Álcool
A associação entre excesso de consumo de álcool e PCT está bem
reconhecida, mas é difícil avaliar o álcool como um fator precipitante
independente, pois o álcool está presente na maioria dos pacientes com
VHC associada (71% homens e 28% mulheres)

57

. Muitos relatos indicam

que o álcool acelera o desenvolvimento de fibrose hepática nos pacientes
com VHC

72-74

. O etilismo crônico também pode exacerbar a infecção pelo

VHC e diminuir sua capacidade de resposta ao interferon, portanto se
recomenda não ingerir bebida alcoólica antes de iniciar o tratamento

74

. O

mecanismo pelo qual o álcool acelera a lesão hepática é desconhecido.
Provavelmente vários mecanismos estão envolvidos, como: aumento da
replicação viral, mutações do VHC formando quase espécies, mutações no
gene viral, aumento da apoptose dos hepatócitos, aumento da inflamação e
das proteínas imunoreguladoras (IL, TNF e IFN), inibição da resposta imune
contra o VHC mediado pelos linfócitos T helper e T citotóxicos, piora da
esteatose hepática, aumento do estresse oxidativo, depressão do sistema
imunológico e, por fim, aumento da sobrecarga de ferro 74.
Há associação da doença hepática alcoólica (DHA) com o aumento
do ferro (aumento da saturação de transferrina, ferritina sérica e do ferro
hepático)

75

. Estudos em animais demonstraram que o consumo de álcool

causa depósito de ferro no fígado

76

e estima-se que um terço dos etilistas

desenvolve sobrecarga de ferro hepático

77

. O mecanismo que leva ao

aumento do ferro hepático na DHA é por meio do estresse oxidativo induzido
pelo álcool, que tem sido associado à supressão da expressão da hepcidina
hepática

78

. O álcool abole o aumento da hepcidina em resposta à
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sobrecarga de ferro, ou seja, ele anula o efeito protetor da hepcidina diante
da sobrecarga de ferro

78

. A hepcidina atua como um regulador negativo da

absorção de ferro da dieta, portanto isto resulta em absorção excessiva de
ferro. O álcool também interfere na indução da hepcidina mediada pela IL-6,
sugerindo outro caminho através do qual afeta a homeostase do ferro

79

.O

ferro e o álcool causam estresse oxidativo; o aumento das espécies reativas
de oxigênio (EROs) causa peroxidação lipídica e dano às células. O
consumo de álcool pode agravar a lesão hepática na HH, pois vários
estudos relatam que pacientes com HH e que ingerem quantidades
excessivas de álcool têm um maior risco de desenvolver cirrose e carcinoma
hepatocelular (CHC)

80-83

. Como há a associação do álcool com o ferro,

vários estudos avaliaram o papel das mutações HFE como um cofator na
progressão da DHA e a maioria não encontrou relação entre a presença das
mutações HFE e doença hepática avançada nestes pacientes. Entretanto,
encontraram uma associação entre as mutações HFE e aumento do ferro
sérico ou da concentração de ferro hepático

59

. Um estudo de 179 pacientes

com cirrose alcoólica mostrou uma frequência global das mutações HFE
neste grupo semelhante ao controle, mas a frequência de heterozigotos para
C282Y entre os 43 pacientes com cirrose e CHC foi significativamente maior
do que a frequência desta mutação entre os pacientes só com cirrose,
sugerindo que o álcool associado à mutação HFE aumenta o risco de
desenvolver CHC 84.

3.1.5.2 Hepatite C
A prevalência global de hepatite C nos Estados Unidos é de cerca de
1,7%

85

. No Reino Unido e Escandinávia a prevalência é de 0,01 a 0,1%,

respectivamente. Já no Egito a prevalência é alta (17% a 26%)
a prevalência de hepatite C global é de 5%
foi tão alto quanto 12,6%

88

87

86

. Na Itália,

, mas nas comunidades do Sul

. Dada a relativa abundância da infecção crônica

pelo VHC na população, a conclusão de que alguns pacientes com PCT
também tinham infecção pelo VHC podia ter sido facilmente descartada
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como uma ocorrência por mero acaso de uma doença muito comum entre os
pacientes com PCT 2. Entretanto, Fargion et al. 61 fizeram uma investigação
sistemática, que resultou no primeiro estudo reconhecendo esta associação;
76% de 74 pacientes com PCT apresentava anticorpos anti-VHC. Uma
prevalência elevada de infecção pelo VHC em casos de PCT já foi
confirmada por estudos de muitos países, conforme resumido em uma metaanálise de 50 estudos feita por Gisbert et al.

66

. A prevalência média

calculada do VHC entre os 2.167 pacientes com PCT foi de 47%.
Encontraram sete estudos caso-controle (de 50 estudos), que comparavam
a prevalência do VHC na PCT e na população geral: 40% versus 0,24%
(OR=275; 95% IC = 104-725). A prevalência muito maior do VHC nos
pacientes com PCT do que na população em geral, sugere um possível
papel etiopatogênico do VHC na PCT

66

. A prevalência do VHC variava

dependendo do país e do tipo de PCT: 57% na PCT tipo I (esporádica) e
26% na PCT tipo II (familiar)

66

. A prevalência da hepatite C na PCT é

variável; no norte da Europa é de 8-10% e no sul da Europa é de 71-91% 1 e
nos Estados Unidos 59%

57

. A variação geográfica marcante desta

associação sugere que os fatores genéticos e/ou ambientais também estão
envolvidos na patogênese da PCT. Por outro lado, a prevalência de PCT
relatada nos pacientes com VHC é muito baixa (1 a 5%)

66,89

, portanto,

apesar da associação da infecção pelo VHC e a PCT, a maioria dos
pacientes com VHC não desenvolve PCT, sugerindo que a dosagem de
porfirinas deve ser limitada àqueles com características clínicas sugestivas
de PCT.
A maioria dos pacientes com o VHC foi exposta ao vírus antes da
expressão clínica e diagnóstico de PCT

89-91

. O aumento da prevalência do

VHC pode estar relacionado ao aumento de consumo de álcool, devido ao
fato da positividade para anti-VHC ter sido relatada em até 25% dos
pacientes etilistas crônicos

92

. No entanto, há estudos que demonstram que

o consumo de álcool foi semelhante em pacientes de PCT com ou sem
VHC90.
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A remissão clínica e bioquímica da PCT, com a normalização das
enzimas hepáticas e da ferritina, tem sido relatada após o tratamento com
interferon

93-95

, mas a ausência de alterações na carga viral do VHC sugere

que, em alguns casos, a resolução da PCT não está relacionada ao vírus em
96

si, mas a outros mecanismos
com o tratamento antiviral

. Vários autores não confirmaram a melhora

37,97-99

e há, inclusive, um estudo que observou o

surgimento de PCT durante o tratamento com interferon/ribavirina

100

,

indicando que o papel do tratamento antiviral para VHC associado à PCT
ainda tem que ser definido 66.
A infecção pelo VHC torna-se crônica em aproximadamente 74% das
pessoas expostas ao vírus

85

, mas a evolução da doença é variável

59

. A

razão por que alguns indivíduos desenvolvem doença mais avançada do que
outros não está clara
anos

101

59

. Aproximadamente 20% desenvolve cirrose após 20

. A susceptibilidade à cirrose é mais comum em homens, pessoas

infectadas após os 50 anos de idade e em indivíduos que consomem
quantidades excessivas de álcool 101.
O genótipo do vírus pode ser importante, pois os genótipos 1 e 4 são
menos responsivos ao tratamento da hepatite C

101

. Há estudos que não

encontraram associação do genótipo do VHC com a PCT

37

, mas outros

sugerem que o genótipo subtipo 1b do VHC estaria mais relacionado à PCT
90,102

.
Na hepatite C os níveis de ferro sérico e o teor de ferro hepático estão

aumentados com frequência, mas o papel do ferro na patogênese da
hepatite C ainda não está muito claro

59

. Os indivíduos com hepatite C

apresentam diminuição da expressão da hepcidina e isto pode explicar a
sobrecarga de ferro associada à hepatite C

103

. Vários estudos sugerem que

o ferro contribui para a progressão da doença

59

. O estresse oxidativo foi

proposto como um fator importante que contribui na lesão hepática e
sabemos que o ferro pode promover estresse oxidativo

59

. Pacientes com

sobrecarga de ferro ligado à HH tem maior risco de desenvolver PCT e
hepatite C

104

. A associação de ferro e a hepatite C crônica levou à
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investigação das mutações HFE como um fator contribuindo para a
progressão da doença hepática, mas os resultados são conflitantes. Alguns
relatam a associação das mutações HFE com doença hepática mais grave,
enquanto outros não encontraram esta associação

59

. No entanto, alguns

estudos encontraram uma associação entre o ferro sérico ou hepático e
doenças mais graves independentemente das mutações HFE

105-107

. A

infecção pelo VHC e a mutação para C282Y são fatores precipitantes para
PCT independentes um do outro, pois no estudo de Stuart et al. 108 todos os
pacientes com VHC eram homozigotos para o tipo selvagem, ou seja, não
apresentavam a mutação e no estudo de Toll et al.

109

a prevalência de

C282Y era maior entre os pacientes não infectados pelo VHC. Por outro
lado, a prevalência da mutação H63D estava aumentada em pacientes com
PCT infectados com o VHC, sugerindo que a mutação H63D deve estar
associada com outros fatores para desencadear a PCT, possivelmente por
causa de sua incapacidade para aumentar os níveis de ferro por si só 109. Do
mesmo modo, Chiaverini et al.

110

já haviam encontrado a prevalência da

mutação H63D mais elevada nos pacientes PCT+/VHC+ do que nos
pacientes PCT–/VHC+.
Se houver excesso de ferro associado ao VHC, a flebotomia
associada ao tratamento antiviral está indicada

111-113

. Tratamento com

flebotomia (às vezes combinada com uma dieta pobre em ferro) foi usado
para reduzir a sobrecarga de ferro nos pacientes com hepatite C e resultou
na diminuição das transaminases, dos marcadores de fibrose hepática, do
dano ao DNA hepático e da incidência de carcinoma hepático

114-116

. Não

está claro se a flebotomia é benéfica para um pequeno número de pacientes
com PCT que apresenta a concentração de ferro hepático normal

113

. A

depleção de ferro por flebotomia não parece interferir na resposta virológica
sustentada quando o indivíduo é tratado com interferon e ribavirina; a
sobrecarga de ferro não reduz a probabilidade de uma resposta virológica
sustentada. Estudos prospectivos de longo prazo são necessários para
estabelecer a eficácia da flebotomia em estabilizar a fibrose hepática e
reduzir a incidência da CHC. Entretanto, acredita-se que reduzir o excesso

Revisão da literatura

25

de ferro é uma abordagem razoável para os pacientes com aumento do ferro
hepático e fibrose hepática, especialmente se eles não são candidatos ao
tratamento com interferon e ribavirina. Essa abordagem tem baixo risco e
teoricamente pode diminuir a progressão da doença e a incidência de
carcinoma hepático 117.

3.1.5.3 Hepatite B
O VHB não está tão estreitamente associado à PCT como está o VHC
porque o anti-HBc estava positivo em 42% dos pacientes, mas o AgHBs
estava presente apenas em 5% e a maioria destes pacientes também era
positivo para anti-VHC

61

. Nos pacientes com PCT, a coinfecção para VHB e

VHC ocorre em 10,6% a 33% dos casos e estes pacientes apresentam
níveis mais altos de ALT e alterações histológicas mais graves no fígado
64,65

. Navas et al.

62

, detectaram anticorpos contra VHB em 91% dos

pacientes, mas o genoma viral do VHB foi detectado em apenas 41% dos
pacientes. O genoma do VHB pode estar presente, mesmo quando o AgHBs
está negativo

61

. A infecção oculta pelo VHB é frequente

65

. Vacinação

contra hepatite B deve ser oferecida aos pacientes com anti-VHB negativo65.

3.1.5.4 Vírus da imunodeficiência humana (HIV)
A associação do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e a PCT foi
inicialmente reconhecida em 1987

118

com

outros

PCT

e

HIV

apresenta

; no entanto, a maioria dos pacientes
fatores

precipitantes

para

o

desenvolvimento da PCT, como o uso de álcool, a sobrecarga de ferro e a
infecção pelo VHC concomitante

119

. Nos primeiros relatos a PCT

geralmente incidia nas fases mais tardias da infecção pelo HIV

120

, mas

atualmente, na maioria dos casos relatados se fez o diagnóstico de HIV
concomitante com a PCT

121

. Alterações nas porfirinas séricas são mais

frequentes nos pacientes com as duas infecções (VHC e HIV) e nos
pacientes HIV positivo sem VHC, quando comparados aos pacientes HIV
negativo com VHC, sugerindo que o HIV tem um papel independente do
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VHC 68. Outros fatores precipitantes geralmente estão associados, tais como
álcool, VHB e VHC; provavelmente é a combinação destes fatores que
causa a lesão hepática e a infecção pelo HIV potencializa esta lesão

121

. Se

o HIV é de fato um fator precipitante independente para PCT, permanece
controverso, todavia deve-se considerar a sorologia para HIV em todos os
pacientes com PCT.

3.1.5.5 Estrógeno
O

estrógeno

é

um

fator

precipitante

independente

para

o

desenvolvimento de PCT e o mecanismo responsável por este efeito é
desconhecido, pois não se identificou siderose hepática nestes pacientes 122.
O estrógeno dietilestilbestrol induz a ALA sintetase hepática, mas isto não
explica o padrão de excreção de porfirinas encontrado na PCT

123

. Outros

autores vincularam o componente progestagênico do anticoncepcional como
mais efetivo na indução da ALA sintetase

124

. Estrógeno é o único fator

precipitante em mais de 25% das mulheres com PCT 57. A remissão clínica e
bioquímica pode ocorrer com a suspensão do estrógeno, desde que a
exposição não tenha sido prolongada

125

. Pacientes do sexo feminino com

PCT induzida por estrógeno apresentam uma predisposição genética à
porfiria, pois 84% apresenta diminuição da atividade da UROD para cerca de
50% do valor normal, sugerindo que estes pacientes apresentam uma
predisposição genética para desenvolver a PCT

39

. Devido a esta

predisposição genética, alguns autores passaram a usar o termo PCT
farmacogenética
transdermico

122

21

. Tanto a gravidez

126

quanto o uso do estrógeno

não estão associados à recidiva de PCT assintomática.

Provavelmente, o efeito do etinil estradiol oral resulta da sua primeira
passagem pelo fígado 126.
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3.1.5.6 Insuficiência renal crônica
PCT pode ocorrer em pacientes com insuficiência renal crônica (IRC),
tratados com hemodiálise

127,128

. Salientamos que o paciente renal crônico

pode apresentar: (1) Aumento das porfirinas plasmáticas (2 a 4 vezes) sem
lesões cutâneas de porfiria, devido à ligação das porfirinas a proteínas
plasmáticas não dialisáveis

129

; (2) PCT verdadeira com aumento das

porfirinas (5 a 100 vezes) devido à diminuição da UROD
Pseudoporfiria

34

130

ou (3)

. Os pacientes com a PCT verdadeira são provavelmente

predispostos a PCT pela diminuição pré-existente da atividade da UROD
hepática

131

. Pseudoporfiria é um termo usado para descrever pacientes que

apresentam

as

manifestações

hiperpigmentação

e

placas

cutâneas

(exceto

esclerodermiformes),

hipertricose,
histologia

e

imunofluorescência direta (IFD) da PCT, mas sem alteração no perfil das
porfirinas

34,132-134

. A pseudoporfiria pode ser induzida por drogas como

furosemida, ácido nalidixico, tetraciclina, naproxeno, piridoxina, sulfonamidas
e isotretinoína

134-136

ou ocorrer em indivíduo com insuficiência renal e em

hemodiálise, e nesta condição pode ser denominada de dermatose bolhosa
da hemodiálise

137-139

. A dermatose bolhosa da hemodiálise ocorre em 4-7%

dos casos de hemodiálise e geralmente se desenvolve após tratamento
prolongado (5-7 anos)

137-139

. Geralmente as porfirinas plasmáticas não

passam pelos filtros da hemodiálise, exceto no caso relatado por GarciaParrilla et al.

128

onde usaram membranas com alta permeabilidade. A

elevação das porfirinas plasmáticas é secundária à: (1) Diminuição do
clearance renal; (2) Diminuição do clearance pelos filtros de diálise (peso
molecular de exclusão de 10 kDa)

129

; (3) Inibição da UROD devido à

azotemia 140; e (4) Sobrecarga de ferro devido ao tratamento da anemia com
transfusões sanguíneas e suplemento de ferro, levando à inibição da UROD,
especialmente em indivíduos geneticamente predispostos 141.
Cada um destes fatores precipitantes contribui para o excesso da
porfirinogênese hepática característica da PCT. Há evidências que a
siderose hepática é o evento patológico crítico na PCT e que outros agentes
de alguma forma intensificam a habilidade do ferro em oxidar o substrato da
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UROD. A maioria dos pacientes apresenta mais de um fator de risco para o
desenvolvimento da PCT, frequentemente VHC e álcool, principalmente em
homens 33. A expressão da PCT depende, portanto da interação entre vários
fatores, tanto genéticos quanto ambientais.

3.1.6 Doenças associadas

As doenças associadas com maior frequência são: diabetes mellitus 4,
142

lupus eritematoso
hematológicas

144,145

, carcinoma hepatocelular (CHC)

e a hemocromatose hereditária

143

, neoplasias

57,89,110,146-148

, que será

abordada em detalhe adiante.
A incidência de diabetes mellitus

4

e a intolerância à glicose

58

são

relatadas com frequência na PCT. Um estudo longitudinal e retrospectivo de
10 anos observou que as alterações do metabolismo da glicose (teste de
tolerância a glicose alterado ou diabetes mellitus) se desenvolveram um
longo período após o diagnóstico da PCT e que estes pacientes
apresentavam hiperferritinemia persistente e história familiar de diabetes

149

.

Alguns autores associam a intolerância à glicose mais à presença do gene
da hemocromatose do que à PCT em si 150.
Linet et al.

151

observaram que além do aumento do risco de

carcinoma hepático primário e do risco de mortalidade por cirrose, havia
aumento de câncer de pulmão e de doença pulmonar obstrutiva crônica
(DPOC) entre os pacientes com PCT, mas estas duas últimas associações
requerem confirmação. Egger et al.

60

observaram que 86% dos pacientes

com PCT eram tabagistas, portanto isto pode explicar a associação com
DPOC e câncer de pulmão.
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3.1.6.1 Carcinoma hepatocelular (CHC)
Fracanzani et al.

143

acompanharam 53 pacientes com PCT e um

grupo controle pareado (em relação ao sexo, idade, duração do seguimento
(+/- 5 anos), gravidade da doença hepática e infecção pelo VHC) e durante o
acompanhamento o CHC se desenvolveu em 18 pacientes com PCT e em
quatro pacientes do grupo controle. Variáveis independentes associados
com o risco de câncer de fígado foram a presença de porfiria e cirrose na
admissão (Razões de chance: 5.3, 95% IC 1.4-19 e 3.0, 95% IC 1.2-7.6,
respectivamente); concluindo que pacientes com PCT correm maior risco de
desenvolver câncer de fígado. Entretanto, Gisbert et al.

152

observaram risco

relativamente baixo de desenvolver CHC nos pacientes com PCT e atribuem
o risco de CHC, pelo menos em parte, à infecção concomitante pelo VHC.
Em um estudo epidemiológico brasileiro realizado por Carrilho et al.

153

,

observou-se que de 1405 pacientes com CHC, 98% apresentavam cirrose e
que o VHC foi a principal etiologia (54%), seguida pelo vírus da hepatite B
(16%) e álcool (14%); apenas 1% apresentava hemocromatose e nenhum
caso de PCT foi citado. A cirrose está presente em menos de 15% dos
pacientes e estes apresentam um risco maior de desenvolver CHC do que
os outros tipos de cirrose

143,154,155

. A incidência de CHC em PCT varia de 5

a 16%, mas em necropsias é de 40 a 50% indicando que estes tumores são
assintomáticos e progridem lentamente

156

. A coexistência de fatores como

hepatite viral, álcool e sobrecarga de ferro pode explicar a ocorrência de
CHC em pacientes com PCT mesmo na ausência de cirrose

154,157

. O risco

de CHC aumenta nos homens acima de 50 anos com cirrose e que
apresentam PCT sintomática por 10 anos ou mais; risco diminui com o
tratamento efetivo precoce

155,156

. Os pacientes devem ser monitorados por

ultrassom e dosagem de alfafetoproteína (AFP) sérica para a detecção
precoce de malignidade hepática

158

. O ultrassom abdominal é mais

importante para o diagnóstico precoce do que a AFP, pois a maioria dos
pacientes nos estágios iniciais do carcinoma apresentam AFP ≤ 100ng/mL
153

.
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3.1.6.2 Hemocromatose hereditária
O conhecimento da genética da hemocromatose e a penetração
fenotípica variável dos genes dificultam a definição de hemocromatose, não
havendo um consenso se devemos usar uma definição genotípica ou
fenotípica. Tradicionalmente a hemocromatose era definida clinicamente,
baseando-se na presença de uma sobrecarga de ferro com deposição de
hemossiderina e nas fases finais no dano aos órgãos (fígado, pâncreas, etc),
e verificando a presença de sobrecarga de ferro nos familiares. Com a
descoberta de Feder et al.
cromossomo

6,

região

159

em 1996, do gene HFE localizado no

p21.3,

a

definição

genética

evoluiu

e

a

hemocromatose atualmente é definida como um distúrbio do metabolismo de
ferro herdada de forma autossômica recessiva devido a dois alelos HFE
mutantes; todavia depois da descoberta da penetrância clínica variável das
mutações HFE e da caracterização genotípica das formas não-HFE da HH,
nem uma definição puramente fenotípica ou genotípica é o ideal

160

. Existem

diferentes formas de hemocromatose (adulto e juvenil) e pelo menos quatro
mutações em genes diferentes já foram descritas (Tabela 2) 160.

Tabela 2 -

Classificação genética da hemocromatose hereditária

TIPO DE
HEMOCROMATOSE
Tipo 1 Adulto

GENE

CROMOSSOMA

PROTEÍNA

HERANÇA

GENÓTIPOS

HFE

6p

HFE

AR

C282Y/C282Y

(clássica)

C282Y/H63D

Tipo 2A Juvenil

HJV

1q

Hemojuvelina

AR

Tipo 2B Juvenil

HAMP

19q

Hepcidina

AR

Tipo 3 Adulto

RTf2

7q

Receptor da
Transferrina 2

AR

Tipo 4 Adulto

SCL40A1

2q

Ferroportina

AD

FONTE: Tabela de Batts et al. 160
Nota: HFE: gene da hemocromatose hereditária; HJV: hemojuvelina; HAMP: gene da
hepcidina; RTf2: receptor de transferrina 2; SCL40A1: gene ferroportina-1; AR: autossômico
recessivo; AD: autossômico dominante.
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A hemocromatose hereditária (HH) é mais comum em caucasoides.
Provavelmente a mutação da hemocromatose iniciou-se na população do
noroeste da Europa (Celtas, Vikings ou germânicos). A distribuição mundial
da HH reflete as migrações das populações afetadas originalmente, ou seja,
há uma incidência maior entre os caucasianos do noroeste da Europa,
Canadá, EUA, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul

160

. A HH afeta uma

em cada 200 a 400 pessoas descendentes do norte europeu

161

. A

frequência estimada dos alelos destas mutações na população branca é
0.04 para C282Y e 0.14 para H63D

161

. Hemocromatose hereditária (HFE) é

uma causa rara de sobrecarga de ferro entre populações asiáticas, das ilhas
do Pacífico, indígenas australianos, africanos e sul-americanos

162

. Na

população brasileira observa-se uma grande miscigenação étnica, a
população é composta principalmente por descendentes de europeus
originários

da

Itália,

Espanha

e

Portugal,

por

afrodescendentes

(principalmente da Angola, Congo e Moçambique) e pela população
indígena nativa, ainda, o Brasil também recebeu imigrantes da Alemanha,
Japão e Oriente Médio 163. A frequência do alelo da mutação C282Y foi 1,4%
(caucasianos), 1,1% (afrodescendentes), 1,1% (com mistura étnica) e 0%
(índios Parakanã). A frequência do alelo da mutação H63D foi 16,3%
(caucasianos), 7,5% (afrodescendentes), 9,8% (população com mistura
étnica) e 0% (índios Parakanã). Observou-se uma frequência baixa da
mutação C282Y na nossa população o que está de acordo com a origem
céltica ou viking da mutação 163.
O aparecimento de sintomas clínicos ocorre após a terceira década
de vida, pois a deposição do ferro é gradativa e cumulativa. O acúmulo do
ferro ocorre no fígado, pâncreas, coração, articulações e glândula pituitária.
O diabetes mellitus tipo II, a artralgia e a fadiga muscular são manifestações
frequentes

164

.

As

manifestações

clínicas

mais

acentuadas

estão

relacionadas à mutação C282Y e as mais brandas com as mutações H63D e
S65C 160.
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Homeostase do Ferro

O ser humano modifica os níveis de ferro através da variação na taxa
de absorção, que ocorre principalmente no duodeno, mas são incapazes de
modificar a excreção de ferro porque não há nenhum mecanismo excretor
para controle. Normalmente a perda de ferro ocorre pela descamação das
células do revestimento intestinal e das células da pele ou pela menstruação
nas mulheres

165

. A taxa de absorção de ferro normalmente é baixa (1 a 2

mg/dia), portanto o turnover interno do ferro é essencial para satisfazer os
requisitos de ferro para a eritropoiese (20-30 mg/d) 166.
Os elementos-chave do controle da homeostase de ferro são o
transportador de metal divalente 1 (DMT1), ferroportina, hepcidina, receptor
de transferrina 2 (RTf2) e a proteína HFE — as mutações em todos estes
elementos, exceto DMT1, são relevantes nos diversos tipos de HH

160

. O

fígado é o centro regulador da homeostase do ferro, pois expressa todas
estas moléculas principais, responsáveis pela homeostase de ferro 59.
A função do DMT1 é atuar como mediador para a absorção de ferro
do enterócito maduro localizado na vilosidade duodenal (Figura 4 — etapa
1). A expressão de DMT1 no enterócito é determinada pelo teor de ferro das
células imaturas na cripta duodenal — ferro intracelular baixo resulta na
maior expressão de DMT1 e vice-versa. Atualmente, uma doença
relacionada com mutações dos genes que codificam para DMT1 não é
conhecida 160.
Ferroportina-1 é um transportador de ferro localizado em células que
normalmente exportam ferro: enterócitos da cripta duodenal, macrófagos,
células placentárias e hepatócitos

167

. Nos enterócitos, a ferroportina-1,

também conhecida pelo nome do seu gene SLC40A1, está localizada no
lado basal do enterócito duodenal maduro (Figura 4 – etapa 2)

160

. A

expressão da ferroportina é semelhante à do DMT1 e é determinada pelo
teor de ferro na célula imatura da cripta duodenal — o ferro intracelular baixo
resulta no aumento da expressão da ferroportina-1 e vice-versa. A função da
ferroportina-1 é modificada pela circulação da hepcidina (veja abaixo).
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Mutações no gene ferroportina-1 caracteriza a HH "Tipo 4" e resulta no
acúmulo de ferro predominante nos macrófagos, imitando a sobrecarga de
ferro secundária ou da anemia de doença crônica 160.
A hepcidina é um peptídeo plasmático, produzido nos hepatócitos
(Figura 4 — etapa 4) que é regulado homeostaticamente sobretudo por
anemia e hipoxemia, provavelmente através do receptor da transferrina 2
(RTf2) e a proteína HFE (veja abaixo), embora o mecanismo preciso não
esteja definido 168. A interação direta da hepcidina com a ferroportina permite
uma resposta adaptativa do organismo em situações que alteram a
homeostase do ferro (hipóxia, anemia, deficiência de ferro, sobrecarga de
ferro e inflamação). A hipóxia e anemia regulam a hepcidina para baixo. A
sobrecarga de ferro e as citoquinas produzidas na inflamação aumentam a
síntese de hepcidina

169

. Esta em resposta à sobrecarga de ferro ou

inflamação reduz a absorção intestinal de ferro e a liberação de ferro dos
macrófagos e outras células. A hepcidina consegue isso se ligando à
ferroportina na superfície das células, induzindo sua internalização e
degradação 59. A função da hepcidina é reduzir a ferroportina nos enterócitos
e nos macrófagos

168

(Figura 4 — etapa 2). Portanto a diminuição da

produção de hepcidina resulta no aumento da circulação de ferro do
enterócito (via ferroportina) para o plasma e aumento do ferro total do corpo
e vice-versa. Hepcidina também aumenta em resposta à inflamação. Supõese que a hepcidina desempenha um papel na defesa microbiana, pois o ferro
é vital para a invasão de agentes patogênicos. Limitando a liberação de ferro
das células mediada pela ferroportina, a hepcidina cria um meio
relativamente deficiente de ferro, que é desfavorável para o patógeno

170

. Se

os baixos níveis de hepcidina são prolongados, as consequências para o
paciente são acúmulo de ferro nos enterócitos e macrófagos e redução da
disponibilidade de ferro para eritropoiese (anemia de doença crônica).
Mutações no gene da hepcidina caracteriza a HH 'Tipo 2B', uma forma de
hemocromatose juvenil

160

. Todas as moléculas das diversas formas de HH

estão envolvidas na função ou expressão da hepcidina 59.
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A produção de hepcidina dos hepatócitos é controlada pelo receptor
de transferrina 2 (RTf2), uma proteína da membrana celular, e a proteína
HFE. O complexo do RTf2 e HFE resulta em aumento na produção de
hepcidina e correspondente diminuição no transporte de ferro mediada por
ferroportina do enterócito para o plasma (Figura 4 — etapa 3). RTf2 e HFE
também estão presentes nos enterócitos duodenais. Mutações no gene RTf2
caracterizam a HH tipo 3 e mutações no gene HFE caracterizam a HH tipo 1.
Esta última é a forma mais comum de sobrecarga de ferro hereditária e será
enfatizada aqui 160.
Como o fígado desempenha um papel central no controle da
homeostase de ferro, não é surpreendente que doenças hepáticas podem
levar a alterações no metabolismo do ferro. Os portadores de mutações
associadas a HH, tais como as mutações C282Y e H63D do gene HFE,
podem vir a ter uma doença mais grave quando estão associados a uma
doença hepática coexistente 59.
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FONTE: Adaptado de Batts KP, 2007 160

Figura 4 - Homeostase do ferro. Etapa 1: representa a absorção do ferro
mediada pelo transportador de metal divalente 1 (DMT1) para
dentro do enterócito maduro. Etapa 2: indica o movimento do
ferro dos enterócitos e macrófagos para a circulação mediada
pela ferroportina. Etapa 3: ilustra o movimento do ferro da
circulação para dentro dos hepatócitos e enterócitos duodenais
promovido por um complexo formado pelo receptor de
transferrina 2 e proteína HFE. Etapa 4: indica a produção de
hepcidina pelo hepatócito e sua excreção para a circulação. A
Hepcidina regula para baixo a atividade da ferroportina,
predominantemente nos enterócitos duodenais e macrófagos
(Etapa 2) 160.
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Hemocromatose Hereditária do Adulto ('tipo 1')

3.1.6.2.2.1

Fisiopatologia

e

manifestações

clínicas

da

hemocromatose
A HH Tipo 1 é a mais estudada e é o tipo de hemocromatose
associado com as mutações no gene HFE 159. Nesta forma de HH o excesso
de ferro ocorre pela absorção excessiva de ferro no duodeno. Foram
propostas duas teorias

160

diferentes de como a proteína HFE anormal,

codificada pelos genes mutantes, leva ao acumulo excessivo de ferro
(Figura 4 — etapa 3) e uma não exclui a outra

171

. A ‘hipótese da hepcidina’

sugere que a proteína HFE anormal, quando se liga ao receptor de
transferrina

(RTf)

na

superfície

do

hepatócito,

resulta

em

níveis

anormalmente baixos de produção de hepcidina no hepatócito e no plasma.
A hepcidina atua como um regulador negativo da absorção de ferro da dieta.
Assim, a mutação HFE resulta na absorção excessiva de ferro

160

. A

'hipótese da programação da célula da cripta duodenal' propõe que a
proteína HFE, quando se liga ao RTf na superfície do enterócito da cripta,
normalmente facilitando a absorção de ferro para o enterócito. Uma proteína
anormal de HFE falha nesta absorção de ferro para o enterócito, resultando
em uma célula deficiente em ferro que, em seguida, tenta absorver
excessivamente o ferro da dieta para corrigir este déficit 160.
A relevância funcional da proteína mutante C282Y tem sido
esclarecida por ensaios com transfecção das células, onde se observou que
na sua síntese apresentava um bloqueio do seu transporte intracelular,
ficando retida no retículo endoplasmático e sofrendo uma degradação
acelerada, além de falhar na sua apresentação na superfície celular e
prejudicando a ligação da proteína HFE com a β2-microglobulina

172

. Deste

modo, a mutação C282Y abole a interação da proteína HFE com o receptor
de transferrina (RTf), o que pode ser suficiente para causar uma sobrecarga
nos depósitos de ferro 173.
A mutação H63D no gene HFE tem uma distribuição variável pelo
mundo e é mais prevalente do que a mutação C282Y

174

. A mutação H63D
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ocorre em 4% dos pacientes com HH

159,175
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. A mutação H63D não tem este

efeito sobre a ligação da β2-microglobulina. Feder et al.

173

demonstraram

em um ensaio de transfecção de células que a proteína HFE tipo selvagem
ou H63D formaram complexos estáveis com o receptor de transferrina (RTf),
sendo que a proteína HFE tipo selvagem diminuiu a afinidade do RTf pela
transferrina; a proteína H63D não teve esse efeito, fornecendo uma primeira
evidência direta de que a mutação H63D induz a uma alteração funcional,
que leva a uma perda da capacidade de reduzir a afinidade do RTf pela
transferrina. Há estudos clínicos que sugerem um papel para a mutação
H63D/H63D na sobrecarga de ferro 176-179, no entanto, este papel permanece
incerto

180

. A mutação H63D está aumentada em pacientes com sobrecarga

de ferro quando comparado com uma população controle normal (37,4%
176

versus 16,5%; p < 0,0001)

. O homozigoto H63D tem satT elevada em

relação ao genótipo selvagem, comparável ao homozigoto C282Y e ao
heterozigoto composto

179

. Entretanto, outros trabalhos observaram nos

pacientes homozigotos para H63D (sem hepatite viral), satT normal e
aumento de ferritina associado a esteatose hepática

180

. De Diego et al.

181

queriam esclarecer a importância da mutação homozigota para H63D em
pacientes com HH da região do mediterrâneo, onde as frequências desta
mutação são mais elevadas. A homozigose para H63D estava presente em
45 de 285 (16%) pacientes com sobrecarga de ferro e eles não identificaram
outras mutações no gene HFE ou em outros genes (RTF2, ferroportina 1 e
HAMP) nestes pacientes

181

. Nos casos H63D/H63D, 80% são clinicamente

normais e 20% desenvolvem sobrecarga de ferro, que é quase duas vezes a
percentagem encontrada nos indivíduos com HFE homozigoto para o tipo
selvagem (TS/TS)

177

. A mutação H63D está associada a aumento dos

depósitos de ferro e também a uma forma mais branda da HH, revelando
uma penetrância incompleta

182

. O que pode explicar a expressão fenotípica

variável do homozigoto para H63D são: mutações em outros genes, a
penetrância variável do gene, fatores ambientais e outros fatores não
genéticos ainda desconhecidos

183

. Nos adultos com HH tipo 1,

independentemente do exato mecanismo, o resultado é aumento gradual do
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ferro total do corpo, refletido por aumento da saturação de transferrina (satT)
e da ferritina no plasma, resultando na deposição anormal de ferro
predominantemente nos hepatócitos, mas também afetando outros órgãos.
Na HH tipo 1 o acúmulo de ferro geralmente é assintomático até a quinta ou
sexta década 183.
A complicação mais temida da HH, mas rara, é fibrose hepática
progressiva e, finalmente, cirrose, acompanhado de aumento do risco de
carcinoma hepatocelular (CHC). Os pacientes com HH têm um risco relativo
estimado de CHC aumentado 240 vezes; o grau de risco tem correlação com
a quantidade e a duração da sobrecarga de ferro e o grau de fibrose

184

.O

ferro tem uma função carcinogênica através da produção de estresse
oxidativo ferro-mediada, facilitação do crescimento tumoral e/ou modificação
do sistema imunológico 184. O CHC na HH pode ocorrer em até um terço dos
pacientes com hemocromatose e cirrose

185

. Em um grande estudo com

5224 pacientes submetidos a transplante de fígado, a sobrecarga de ferro foi
associada ao CHC de forma significativa, independentemente da etiologia da
doença hepática subjacente, sugerindo um possível efeito carcinogênico do
ferro na doença hepática crônica

186

. O CHC normalmente se desenvolve no

fígado cirrótico, no entanto, alguns casos podem ocorrer em pacientes não
cirróticos com HH, sugerindo um papel direto do ferro na carcinogênese 59.
Esteatose não é a priori um componente da HH, no entanto, há uma
prevalência elevada de obesidade entre as populações propensas a
desenvolver a HH tipo 1, logo a esteatose é comum na HH

187

. Na Austrália,

41% dos pacientes com HH tipo 1 tinha esteatose, sendo 14,5% moderada
ou intensa

187

. A esteatose simultânea pode ser um cofator para acelerar a

fibrose na HH 187.
Os sintomas mais comuns são artropatia difusa e fadiga generalizada.
A artralgia e artrite envolvem inicialmente as junções metacarpo falangeanas
(MCF), principalmente a segunda e terceira MCF, e depois há o
acometimento das grandes articulações, como os quadris, joelhos e ombros
188

. Doença cardíaca e insuficiência cardíaca ocorrem em uma minoria dos
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pacientes com HH tipo 1, mas são características dominantes nas formas
juvenis de HH

189

. Osteoporose é uma complicação frequente, pois o ferro

suprime a formação do osso pelos osteoblastos e estimula a reabsorção
óssea pelos osteoclastos

190

. Alterações endocrinológicas também são

observadas, como hipotireoidismo, diabetes mellitus e hipogonadismo. O
ferro também inibe a síntese de gonadotrofinas pela hipófise anterior
resultando na diminuição da produção de hormônios. A tendência à
osteoporose pode ser reforçada pela deficiência hormonal

190

. Raramente

observamos pigmentação cutânea (‘diabetes de bronze’). Indivíduos com
hemocromatose hereditária apresentam predisposição a certas infecções
causadas por patógenos como Vibrio vulnificus, Listeria e vírus da hepatite C
191

. Mecanismos causadores de prejuízos no metabolismo de ferro podem

estar envolvidos na suscetibilidade a infecções bacterianas decorrentes de
Vibrio vulnificus. Os riscos potenciais de infecções devido à sobrecarga de
ferro sistêmica não estão bem caracterizados
estão descritas na Tabela 3

192

160

. As alterações clínicas

.

3.1.6.2.2.2. O Gene HFE e a proteína HFE
Em 1996, Feder et al. 159 identificaram uma região de 250 kilobases,
localizada a mais de três megabases teloméricas do complexo principal de
histocompatibilidade no cromossomo 6. Dentro desta região identificaram um
gene relacionado à família do complexo principal de histocompatibilidade
(MHC) classe I, que chamaram de HLA-H, e que continha duas mutações
tipo missense. Este gene foi depois chamado de HFE

193

. O gene HFE

localiza-se no braço curto do cromossomo 6 (6p21.3), cerca de 4.6
megabases teloméricas da HLA-A e abrange aproximadamente 10 kilobases
194

. A mutação 'major' é a transição de guanina para adenina no nucleotídeo

845 do gene HFE (845G Æ A), que leva a uma substituição da cisteína por
tirosina no aminoácido 282 da proteína HFE, habitualmente chamada de
mutação 'C282Y'. A mutação C282Y incide em 80% a 90% dos
cromossomos para a HH 182.
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Tabela 3 - Sintomas e achados físicos nos pacientes com hemocromatose
hereditária
¾ Assintomáticos
 Alteração no perfil de ferro
 Alteração das enzimas hepáticas
 Pode ter hepatomegalia
¾ Sintomáticos
 Sintomas inespecíficos
o Fraqueza
o Fadiga
o Sonolência
o Apatia
o Emagrecimento
 Sintomas e achados físicos específicos relacionados com o órgão
acometido:
o Abdômen: Hepatomegalia, esplenomegalia, dor abdominal,
diabetes, insuficiência hepática (ascite, encefalopatia, etc.)
o Esqueleto e articulações: Artrite, artralgia, edema das articulações,
osteoporose
o Coração: Cardiomiopatia dilatada, insuficiência cardíaca congestiva,
arritmia
o Pele: Hiperpigmentação, sinais cutâneos de cirrose
o Endócrino: Atrofia testicular, hipogonadismo, impotência, perda de
libido, amenorreia, hipotireoidismo
FONTE: Bacon et al. 192

A mutação 'minor' é uma substituição de citosina (C) por guanina (G)
no nucleotídeo 187 do gene HFE (187CÆG), resultando na substituição da
histidina por ácido aspártico no aminoácido 63 da proteína HFE, chamada de
mutação 'H63D'

194

. A mutação H63D, associada a uma forma mais branda

da doença, representa 40 a 70% dos cromossomos na HH

182

. A mutação

H63D em sí não está associada à sobrecarga de ferro no mesmo grau que a
mutação C282Y, mas quando a mutação H63D está associada à mutação
C282Y ela favorece que a sobrecarga de ferro seja mais pronunciada

148

.

Entre os pacientes com sobrecarga de ferro marcante (fenótipo de
hemocromatose) as mutações HFE predominam (HH tipo 1). Cerca de 80 a
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85% destes pacientes (variando entre 59–100%) irão demonstrar um
genótipo C282Y/C282Y e aproximadamente 5% (intervalo de 4 a 8%) terão
um genótipo C282Y / H63D 189. Vários polimorfismos intrônicos no gene HFE
194

têm sido descritos

, mas raramente ocorrem mutações HFE em loci

diferentes dos aminoácidos 282 ou 63

171,195

. Os genótipos C282Y/TS,

H63D/TS e o H63D/H63D não estão associados com a manifestação
fenotípica da doença, embora apresentem pequenas elevações de
saturação do ferro

196

. O genótipo H63D/TS é comum em brancos (24%),

americanos nativos (20%) e hispânicos (18%) 162.
Além da mutação C282Y e H63D, outra mutação tipo missense é a
substituição do nucleotídeo adenina (A) por timidina (T), na posição 193 do
gene HFE (193AÆT), que leva a uma substituição da serina por cisteína na
posição do aminoácido 65 localizada no exon 2 na vizinhança da H63D,
chamada de mutação S65C. A mutação S65C tem sido associada a uma
forma branda de HH

182

. As hipóteses para as consequências funcionais da

substituição 193AÆT na sobrecarga de ferro são: 1. Como a S65C está
localizada próximo à H63D é possível que não seja capaz de reduzir a
afinidade do RTf pela transferrina de forma eficiênte como no tipo selvagem;
2. Outra explicação possível é que a substituição 193AÆT pode ser um
polimorfismo ligado a uma alteração genética diferente afetando o nível de
expressão do HFE e a mutação S65C não teria efeito por conta própria 182. A
mutação S65C é significativamente mais elevada entre os cromossomos da
HH que não apresentam as mutações C282Y ou H63D

182

. A taxa de

prevalência global da mutação S65C varia de 1,5 a 2,5% na Alemanha
Dinamarca

198

, França

110

e Estados Unidos

182,199

197

,

. No Brasil a frequência da

mutação S65C na população é baixa, entre 148 doadores de São Paulo
encontrou-se 0.7% com H63D/S65C e 1.3% com S65C/TS

200

. Em mais um

estudo encontrou-se uma frequência do alelo S65C de 0,87% na população
controle

201

. Outros estudos do Brasil não encontraram a mutação S65C em

pacientes com sobrecarga de ferro 202,203.
A proteína HFE tem 343 aminoácidos e é semelhante às proteínas do
complexo principal de histocompatibilidade (MHC - major histocompatibility
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. A proteína contém um domínio extracelular de ligação

peptídica (α1 e α2), um domínio imunoglobulina símile (α3) que se situa na
região transmembrana e uma cauda curta citoplasmática (Figura 5)

159

. A

estrutura cristalina da proteína e a sua interação com o receptor de
transferrina (RTf) é discutida em detalhe por Lebrón et al. 204.

FONTE: Figura modificada de Feder et al. 159

Figura 5 - Modelo hipotético da proteína HFE mostrando sua semelhança
com as proteínas do complexo principal de histocompatibilidade
(MHC) classe 1. A proteína HFE apresenta: porção extracelular
com três domínios α (α1, α2 e α3), sendo que o domínio α3 se
liga à β2 microglobulina, uma região transmembrana plasmática
e uma cauda curta citoplasmática. A mutação C282Y
compromete a ligação de bissulfeto no domínio α3 159

3.1.6.2.2.3

Mutações e penetrância do gene

A descoberta das mutações HFE por Feder et al. resultou em um
dilema: se a HH deveria ser definida pelo fenótipo clínico e laboratorial ou
pelo genótipo. Usar somente o genótipo é problemático, pois a expressão
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(penetrância) do gene é muito variável
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. Com a descoberta do gene HFE

foi possível identificar o risco ‘potencial’ de desenvolver sobrecarga de ferro,
mas nem todos os homozigotos desenvolverão sobrecarga de ferro ou HH.
Nosso conhecimento é insuficiente para prever o grau de expressão
fenotípica destes indivíduos. A homozigose para C282Y é mais comum do
que a sobrecarga de ferro hepática, que por sua vez é mais comum do que
os danos aos órgãos (Figura 6) 205.

FONTE: Figura adaptada de Ayonrinde e Olynyk 205
Nota: CHC – Carcinoma hepatocelular

Figura 6 - Proporção de pacientes homozigotos para C282Y
desenvolvem sobrecarga de ferro e doença hepática

que

Estima-se que 40,0% a 70,0% dos indivíduos homozigotos para
C282Y desenvolverão alguma evidência laboratorial de sobrecarga de ferro
sem complicações clínicas e que, pelo menos, 50,0% dos homens e 25,0%
das mulheres com este genótipo desenvolverão complicações clínicas
secundárias à sobrecarga de ferro

203

. Um a 11% dos heterozigotos

compostos vão manifestar a HH clinicamente

206

. Parece haver genes

modificadores, que modulam a expressão das mutações HFE

207,208

e que,

quando combinados com as variações individuais de perda de ferro (como a
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menstruação em mulheres), resultam em uma variação considerável na
expressão clínica dos genótipos de risco (C282Y/C282Y e C282Y/H63D) 160.
Foi desenvolvido um sistema de classificação do grau de expressão
fenotípica do homozigoto C282Y por Brissot et al.

209

usando uma escala de

0 a 4. Nesta graduação, os indivíduos assintomáticos apresentam graus 0 a
2. Usa-se esta graduação para definir a conduta nestes pacientes 160: grau 0:
é homozigoto para C282Y, mas não apresenta sintomas ou alterações do
níveis de ferro; grau 1: aumenta a saturação de transferrina (satT>45%) com
ferritina normal e sem sintomas; grau 2: tem aumento da saturação de
transferrina e aumento da ferritina sérica, mas sem sintomas; grau 3:
engloba os pacientes com sintomas que afetam a qualidade de vida (astenia,
impotência, artralgia, etc); e grau 4: são aqueles com lesão dos órgãos alvo,
principalmente cirrose, risco de carcinoma hepatocelular, diabetes e
cardiopatia.
Entre os indivíduos homozigotos para C282Y, o efeito do gênero
masculino ou feminino na penetrância é particularmente evidente nos graus
1 e 2. Em uma revisão que compilou 153 homens e 206 mulheres
homozigotos para C282Y encontraram a satT elevadas em 73,7% dos
homens (valor médio satT - 65.3%) e 50,6% das mulheres (valor médio satT
- 47,1%)

210

. Níveis séricos elevados de ferritina (grau 2) são vistos com

menor frequência do que o grau 1 tanto nos homens (65,4%, entre 34–
100%) quanto nas mulheres (40,5%, entre 9–63%)

210

. Entre homozigotos

C282Y com sintomas menores (grau 3), os sintomas mais comuns são dor
nas articulações (36%) e fadiga (32%). A doença de grau 4 (potencialmente
letal) é muito rara nos homozigotos para C282Y; estima-se uma frequência
menor que 1% 211.
O prognóstico dos pacientes com HH complicada, com fibrose
hepática e cirrose, depende não só da quantidade de ferro que é
responsável pela lesão hepática, mas também do tempo de exposição ao
ferro com a idade

205

. Indivíduos que consomem álcool em excesso podem
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desenvolver fibrose hepática e cirrose com concentrações mais baixas de
ferro hepático do que aqueles que não consomem álcool em excesso 82.

3.1.6.2.3

Análise quantitativa do ferro do tecido hepático

Nos últimos 25 anos, a medição da concentração de ferro em
amostras de biopsia hepática provou ser uma valiosa ferramenta de
diagnóstico

que

hemocromatose

212

serviu

também

para

ampliar

nosso

conceito

de

. Seu valor tem diminuído depois dos testes genéticos,

mas a quantificação do ferro ainda pode desempenhar um papel no
diagnóstico e prognóstico de alguns casos.
Os resultados são relatados em µmol/g de massa seca ou em µg/g de
massa seca. Sobrecarga de ferro leve a moderada (grau 1 e 2) geralmente
correlaciona quantitativamente com valores de ferro entre 3.000 e 10.000 µg
Fe/g peso seco fígado. Sobrecarga de ferro histológico (grau 3 e 4)
geralmente reflete depósitos >10.000 µg Fe/g peso seco fígado. Na HH, a
maioria dos pacientes com concentrações de ferro de 22.000 µg Fe/g peso
seco fígado provavelmente já desenvolveram fibrose 212.
O conceito do índice de ferro hepático (IFH) foi introduzido por
Bassett et al.

212

em 1986 e se revelou útil, especialmente na interpretação

da sobrecarga de ferro hepático de grau leve a moderado. O IFH foi
desenvolvido para quantificar o acúmulo de ferro progressivo que ocorre ao
longo do tempo na HH — uma determinada quantidade de ferro aos 25 anos
indica uma acumulo mais rápido de ferro, que a mesma quantidade de ferro
em um indivíduo de 50 anos de idade (Figura 7).
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FONTE: Figura de Batts et al. 160

Figura 7 - Análise quantitativa de ferro e o índice de ferro hepático (IFH). A
quantidade de ferro medido (eixo y), no contexto da idade do
paciente (eixo x), resulta no índice de ferro hepático, definido
pela quantidade de ferro em mmoles/g, dividida pela idade do
paciente e expressa em micromoles/g/ano. Mas como a
concentração de ferro hepático geralmente é expressa em mg/g
o valor é dividido pelo peso atômico do ferro (55,8) para
transformar o valor em mmoles/g. Atualmente, considera-se que
valores >1,9 (linhas pontilhadas) refletem os pacientes em risco
de desenvolver consequências adversas devido à sobrecarga de
ferro e valores <1,9 (linha tracejada) são aqueles com
pouco/nenhum risco de consequências adversas. No exemplo
colocado na tabela o indivíduo apresenta um acúmulo de ferro
anormal e se não tratado evoluirá para fibrose 160

Um IFH ≥ 1.9 (em indivíduos normais, IFH é <1.0) foi considerado
anteriormente como indicador de 'homozigoto para hemocromatose'. No
entanto, no contexto do conhecimento sobre a penetrância do homozigoto
para C282Y, o que um IFH ≥ 1.9 realmente indica são os pacientes em risco
de doença sintomática (ou seja, os graus 3 e 4). Provavelmente, quando o
ferro no hepatócito predomina na zona 1 e o valor de IFH < 1.9, grande parte
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é homozigoto para C282Y com penetrância leve (graus 1 e 2) ou
heterozigoto para C282Y 160.
Existe uma correlação razoável entre a hemossiderina visualizada e
valores quantitativos de ferro; portanto, se o patologista encontrar pouco
ferro na coloração, a medição da concentração de ferro hepática é
desnecessária. Para fins de diagnóstico, a análise quantitativa do ferro na
histologia acrescenta pouca informação, mas pode fornecer dados objetivos
sobre a penetrância da doença e estimar a duração da flebotomia

160

. A

quantificação de ferro e determinação do IFH para fins de diagnóstico devem
ser restritas aos casos em que a distribuição histológica do ferro sugere a
HH, ou seja, o ferro predomina nos hepatócitos mais do que nas células de
Kupfer, pois a hemossiderose transfusional, especialmente em indivíduos
mais jovens, pode facilmente elevar o ferro hepático a índices >1.9. O IFH
deve ser interpretado com cautela em pacientes com doença hepática
crônica avançada, pois "falsos positivos" são comuns na cirrose 75,160.

3.1.6.2.4 Diagnóstico e tratamento da hemocromatose
Atualmente a presença de homozigose para C282Y, associada a
evidências de sobrecarga de ferro, como o aumento da concentração de
ferro hepático, aumento da saturação de transferrina (satT) e dos níveis de
ferritina, constituem o padrão ouro para o diagnóstico definitivo de HH 161,213.
O diagnóstico de hemocromatose segue cinco etapas sucessivas 214:
1. Suspeitar de HH quando o indivíduo apresentar sinais clínicos como:
astenia,

artropatias,

impotência,

hiperpigmentação,

hepatomegalia,

elevação de enzimas hepáticas, diabetes mellitus, cardiopatia e perfil
bioquímico de sobrecarga de ferro, lembrando sempre de afastar outras
causas para estes sinais clínicos.
2. Avaliar a saturação de transferrina (satT) colhida em jejum, pois evita
variações circadianas e pós-prandiais

215

. Suspeita-se de HH quando a

saturação de transferrina é >50% na mulher pré-menopausa e >60% nos
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. A satT frequentemente é maior

que 80% e é a primeira manifestação da HH. A satT pode estar elevada
em indivíduos jovens e que ainda apresentam ferritina normal

192

. Na

prática, exceto se houver uma síndrome inflamatória coexistente, uma
satT normal exclui o diagnóstico de HH, mas sabemos que indivíduos
homozigotos para C282Y podem apresentar satT <45% e não sabemos
se apresentarão ou não sobrecarga de ferro

192

. Para descartar

inflamação subjacente, a proteína C reativa sérica pode auxiliar. Uma
satT elevada não é específica para HH tipo 1, pois ela pode ser
encontrada em outras formas de hemocromatose, pós-transfusão para
anemia crônica ou na insuficiência hepática grave.
3. Pesquisar as mutações HFE. Se encontrarmos uma mutação homozigota
para C282Y ou heterozigoto composto C282Y/H63D, o diagnóstico de
HH tipo 1 é confirmado, mas devemos lembrar da baixa frequência
destas mutações entre a população brasileira. Se as mutações HFE são
negativas, pode ser necessário fazer outros testes genéticos específicos
para afastar as outras mutações associadas a hemocromatose (S65C,
Q283P, hemojuvelina, hepcidina, receptor de transferrina 2 e ferroportina)
214

.

4. Quantificar a sobrecarga de ferro. Isso pode ser feito por meio da
avaliação do nível de ferritina plasmática. Na ausência de outras causas
potenciais de sobrecarga de ferro, um nível de ferritina > 200 µg/L para
mulheres pré-menopausa ou 300 µg/L para homens e mulheres pósmenopausa é sugestivo de HH

216

. Na HH, existe uma correlação estreita

entre o nível da ferritinemia e o grau de excesso de ferro. O excesso de
ferro pode ser: leve (< 500 μg/L), médio (500-1000 μg/L) ou intenso
(> 1000 μg/L). Quando a ferritina está acima de 1000 μg/L as
complicações clínicas se tornam mais prováveis. Biopsia hepática deve
ser considerada quando os pacientes têm um nível de ferritina sérica
> 1000 ng/mL e aumento de enzimas hepáticas

192,217

. Devemos lembrar

que a ferritina é um reagente de fase aguda e está aumentada em várias
doenças infecciosas e inflamatórias, portanto não pode ser utilizada
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quando há doenças associadas que podem alterar esta interpretação,
como p. ex. na hepatite alcoólica, esteatohepatite não alcoólica, hepatite
C, na artrite reumatoide e doenças neoplásicas como linfoma

192

. Nestes

casos podemos utilizar a ressonância nuclear magnética (RNM) do
fígado para quantificar a concentração de ferro hepático. A RNM é um
método não invasivo que apresenta um alto grau de sensibilidade e
especificidade para a medição da concentração de ferro, além de
fornecer informações sobre o grau de fibrose

218

. A biopsia hepática

também pode ajudar a quantificar e observar a distribuição do ferro
(hepatócito x macrófago), além de dar informações sobre outras
alterações que podem estar associadas, como esteatose hepática,
esteatohepatite não alcoólica e hepatite alcoólica.
5. Ver a graduação clínica da doença (grau 0 a 4), pesquisando as
manifestações clínicas e a lesão de órgãos alvo.
Atualmente, devido à pesquisa das mutações, a biópsia hepática e o
IFH perderam sua importância no diagnóstico de HH

192

. Para detectar a

homozigose para C282Y, a satT (> 50%) tem uma sensibilidade de apenas
0,52 e especificidade de 0,908 e os níveis de ferritina (> 200 mg/L em
mulheres e 250 mg/L em homens) têm uma sensibilidade de 0,70 e uma
especificidade de 0,803

219

. A genotipagem tem a vantagem de fornecer um

resultado definitivo independentemente da sobrecarga de ferro, da ingestão
na dieta e da lesão tecidual e tem uma sensibilidade maior que 99%

216

.

Medições sequenciais da ferritina e da saturação de transferrina podem ser
necessárias durante um período de vários anos para monitorar ou confirmar
a expressão ou não da HH nos adultos jovens homozigotos para C282Y
220,221

.
Homozigotos para C282Y com HH que apresentam idade <40 anos,

ferritina sérica <1000 ng/mL, ausência de hepatomegalia e ausência de
alterações das enzimas hepáticas não apresentam fibrose hepática.
Portanto, nestes pacientes não é necessária biopsia hepática e o tratamento
com flebotomia pode ser iniciado 192. Ver algoritmo descrito na Figura 8.
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FONTE: Modificado de Clark P et al. 217 e Bacon et al. 224
Nota: HH = hemocromatose hereditária; ALT =
AST=aspartato transaminase; TS = tipo selvagem.

alanina
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transaminase;

Figura 8 - Algoritmo para avaliar se um indivíduo tem hemocromatose
hereditária

Quanto ao tratamento da HH, a flebotomia é o tratamento de escolha
para reduzir a sobrecarga de ferro. O paciente deve ser orientado a evitar o
consumo de grandes quantidades de vitamina C, pois o ácido ascórbico
pode aumentar a absorção intestinal de ferro e facilitar a liberação do ferro
de áreas de armazenamento, o que tem sido responsável por casos raros de
insuficiência cardíaca letal. O tratamento com a infusão subcutânea de
desferroxamina (Desferal ®), quelante de ferro, é indicada apenas quando
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há contraindicações para a flebotomia (impossibilidade técnica devido ao
estado das veias, hipotensão, anemia associada ou insuficiência cardíaca)
217,222

. A flebotomia deve ser iniciada no grau 2 da classificação fenotípica de

HH, quando os níveis de ferritina sérica são altos 214.
Inicialmente se realizam as flebotomias semanalmente, embora sua
frequência possa ser adaptada de acordo com os níveis iniciais de ferritina e
com a tolerância do paciente. A tolerância à flebotomia é avaliada com base
na pressão arterial do indivíduo a cada retirada de sangue. O volume de
sangue a ser retirado deve ser adaptado ao peso corporal: 7 mL/kg de peso
corporal, não superior a 550 mL por vez. O objetivo é atingir uma ferritinemia
≤ 50 μg/L, sem deficiência de ferro ou anemia. Uma flebotomia remove cerca
de 250 mg de ferro; a remoção de 8 a 25 unidades de sangue (450-500 mL)
é geralmente suficiente para normalizar a ferritina sérica

217

. Acompanha-se

a ferritina sérica mensalmente enquanto os níveis de ferritina permanecerem
acima dos limites superiores do normal (300 μg/L em homens, 200 μg/L em
mulheres). Depois disso, medimos a ferritina a cada duas sessões de
flebotomia. Paramos a flebotomia quando os valores de hemoglobina
atingem < 11 g/dL. Devemos, portanto, verificar a hemoglobina logo antes da
flebotomia. Na manutenção, visamos manter a ferritina ≤ 50 μg/L, realizando
flebotomias a cada 1 a 4 meses, de acordo com as necessidades do
paciente. As flebotomias baseiam-se nos níveis de ferritina, pois estes
refletem a quantidade de ferro armazenado. A saturação da transferrina
(satT) pode flutuar e não reflete a quantidade de ferro no corpo; enquanto a
satT permanecer abaixo do limiar de 75% o ferro não é tóxico para o
organismo

214

. Deve-se dosar a ferritina 6 meses após cessar as flebotomias

para estimar o risco de reacumular o ferro e personalizar o tratamento de
manutenção 223.
Após algumas semanas de tratamento com flebotomia, a saúde geral
do

indivíduo

melhora,

as

transaminases

voltam

ao

normal

e

a

hiperpigmentação diminui. As artralgias podem desaparecer, mas o paciente
deve estar ciente que isso nem sempre acontece, podendo até piorar
durante a fase inicial de flebotomias. No grau 4 da doença algumas
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manifestações da doença podem ser irreversíveis, apesar da diminuição do
ferro, como o diabetes mellitus e o risco de carcinoma hepatocelular

214

. A

cirrose não reverte com a remoção do ferro e o desenvolvimento da
insuficiência hepática é uma indicação para se considerar o transplante de
fígado. No entanto, a sobrevida nos pacientes transplantados com HH é
menor do que naqueles transplantados com outras doenças de fígado. A
maioria dos óbitos ocorre no período pós-operatório por complicações
cardíacas ou relacionadas a infecção

215

. Uma revisão atual e ampla do

tratamento da HH está no artigo de Adams e Barton

223

, onde discorrem

sobre outros tratamentos que diminuem sobrecarga de ferro, como a
eritrocitoaferese, os quelantes orais (deferasirox e deferiprona), os inibidores
de bomba de prótons (IBPs) e a dieta destes pacientes.

3.1.6.2.5

Diagnóstico diferencial de hemossiderose

O ferro pode acumular no fígado em uma grande variedade de
condições (Tabela 4); clinicamente a mais importante é a hemocromatose
hereditária (HH). A mera presença de ferro granular no fígado é chamada de
'Hemossiderose' — isso representa uma observação morfológica e não uma
doença específica. O acúmulo de ferro no fígado (hemossiderose) pode
ocorrer em: doenças congênitas (hemocromatose hereditária), condições
associadas ao acúmulo de ferro nos macrófagos (transfusões de sangue,
doenças hemolíticas, anemia de doença crônica, etc) e algumas
hepatopatias (hepatite C, hepatite alcoólica, porfiria cutânea tardia, etc)

160

.

Embora os mecanismos de sobrecarga de ferro permaneçam obscuros na
maioria dos casos, em geral uma avaliação clínica completa e o exame
histológico podem distinguir essas condições da HH; a análise bioquímica do
ferro do tecido hepático ou a análise genotípica podem ser necessárias em
casos ambíguos 160.
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Principais doenças com sobrecarga de ferro no fígado

¾ Hemocromatose hereditária
o Relacionados ao HFE (Hemocromatose hereditária- tipo 1)
 C282Y/C282Y
 C282Y/H63D
o Não relacionados ao HFE:
 Hemocromatose não-HFE em adultos tipo 3
 Hemocromatose não-HFE em adultos tipo 4
 Hemocromatose juvenil tipos 2A
 Hemocromatose juvenil tipos 2B
¾ Hemossiderose adquirida secundária
o Transfusão sanguínea
o Suplementação crônica de ferro
o Dieta rica em ferro
o Anemias crônicas
 Talassemia major
 Anemia sideroblástica
 Anemias hemolíticas congênitas
 Anemia aplástica
 Aceruloplasminemia
 Atransferrinemia
o Hemodiálise de longo prazo
o Síndrome metabólica com hiperferritinemia
¾ Hemossiderose relacionada à doença hepática
o Hemocromatose neonatal
o Hepatite viral crônica B e C
o Esteatose hepática crônica
o Esteatohepatite alcoólica
o Porfiria cutânea tardia
o Diversas hemossideroses
FONTE: Bacon et al. 192; Batts et al. 160

3.1.6.2.5.1

Hemocromatose não-HFE em adultos

Entre os 5 a 10% de casos restantes em adultos com fenótipo de HH,
surgem duas categorias principais. Mutações no receptor da transferrina 2
(RTf2) resulta em uma doença fenotipicamente semelhante à HH tipo 1,
conhecida como HH "tipo 3"

171

. A mutação do gene ferroportina-1
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(SCL40A1) no cromossomo 2q32 leva à HH 'tipo 4'
o

acúmulo

de

ferro

ocorre

171

54

. Nestes tipos de HH,

predominantemente

nas

células

reticuloendoteliais, tem anemia leve, saturação de transferrina baixa e as
flebotomias não são benéficas 207,214.

3.1.6.2.5.2

Hemocromatose juvenil

Formas juvenis de HH são mais raras do que as formas do adulto e
se apresentam de duas formas, conhecidas como HH 'tipo 2A' e 'tipo 2B'

207

.

O tipo 2A reflete uma mutação no gene da hemojuvelina (HJV) no
cromossomo 1q21. Ela é autossômica recessiva e tende a apresentar uma
deposição de ferro cardíaca acentuada antes dos 30 anos com risco de
insuficiência cardíaca e potencial hipogonadismo. Aparentemente a
hemojuvelina funciona como um regulador da hepcidina 225. A HH juvenil tipo
2B resulta de uma mutação no gene da hepcidina (HAMP) no cromossomo
19q13. Ela é autossômica recessiva e fenotipicamente semelhante à HH
HFE tipo 1 207.

3.1.6.2.5.3

Hemocromatose neonatal

A hemocromatose neonatal não é herdada, não está relacionada às
formas de HH juvenil e adulto e sua patogênese é desconhecida

226

. A

hemocromatose neonatal pode surgir no final do segundo ou terceiro
trimestre de gestação com perda fetal, ou horas a semanas após o
nascimento com insuficiência hepática aguda e, muitas vezes, insuficiência
de múltiplos órgãos. Histologicamente, a deposição de ferro nos hepatócitos
em vez das células de Kupfer é típica, com uma deposição de ferro em
menor grau, ocorrendo também em outros órgãos não hepáticos 226.

3.1.6.2.5.4

Doenças hematológicas

Transfusões e distúrbios hemolíticos crônicos comumente levam a
deposição de hemossiderina hepática. O ferro sanguíneo, secundário à
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hemólise, tende a se acumular mais nas células de Kupfer e é facilmente
distinguido do ferro hepatocelular da HH. A demonstração de hemólise por
meio de exames laboratoriais é muito útil. A anemia da doença crônica
também pode levar a deposição de ferro muito leve nas células de Kupfer,
mas sem uma correlação clínica identificável 160.

3.1.6.2.5.5

Hemossiderose relacionada à cirrose

O acúmulo de hemossiderina é bastante comum em qualquer tipo de
cirrose. Ludwig et al.

75

observaram hemossiderina em 145 de 449 (32,4%)

fígados cirróticos e a quantificação de ferro hepático revelou uma maior
concentração em 91 dos 449 (20,3%), sendo que em 38 casos (8,5%) o
nível foi semelhante ao que ocorre na HH (índice de ferro hepático ≥ 1,9). O
ferro predominantemente hepatocelular, semelhante ao que se observa na
HH, não é incomum; no entanto, no presente estudo considerou-se que HH
representava apenas cinco dos 145 casos. Concluem que a cirrose em si
causa hemossiderose e que índices de ferro hepático ≥ 1,9 não podem ser
interpretados como HH

75

. Nos casos ambíguos de cirrose com deposição

de ferro a análise genética pode ser útil. A etiologia para a deposição de
ferro permanece obscura, mas pacientes com cirrose biliar parecem ser
menos propensos a acumular ferro (7 a 20%) do que pacientes com cirrose
não biliar (22 a 67%)

75

. Concluindo, alguns casos de cirrose com deposição

de ferro podem representar a penetração parcial do homozigoto ou o
heterozigoto para a HH, mas a maioria tem a deposição de ferro como um
fenômeno secundário, que pode ser predominantemente hepatocelular e
pode ter índices ≥ 1,9 160.
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Álcool

A esteatohepatite alcoólica é uma das causas mais comuns (não
hemocromatótica) de hemossiderose hepática e provém do aumento da
absorção intestinal de ferro

227

. As características histológicas incluem

infiltração de gordura e graus variados de reação inflamatória. Em geral, o
ferro hepático corado é leve, mas às vezes é suficiente para causar
confusão com relação à HH. A medição da concentração de ferro hepático
foi originalmente aplicada para fazer esta distinção, mas a maior parte da
literatura sobre este tema foi publicada antes da descoberta do gene HFE
160

. Na doença alcoólica do fígado, a concentração de ferro hepática

raramente excede duas a três vezes o limite superior do normal 228 e o índice
de ferro hepático (IFH) geralmente é <1.9. Demonstrou-se que pacientes
etilistas com sobrecarga intensa de ferro (por exemplo, concentração de
ferro hepática > 5 vezes o normal) são homozigotos para a HH

81

. O álcool

atua em sinergia com o ferro agravando a lesão hepática e dando origem a
cirrose mais precocemente do que seria esperado na HH somente com
sobrecarga de ferro 81,229.

3.1.6.2.5.7
A

Hepatite Viral Crônica

hepatite

viral

crônica

usualmente

é

acompanhada

de

hemossiderose hepática leve, geralmente muito menor do que a esperada
na HH. Depósitos de hemossiderina podem estar presentes nas células de
Kupfer, hepatócitos (com gradiente da zona 1 a 3) e/ou áreas portais

230

.A

depleção de ferro com flebotomia pode abaixar as transaminases séricas,
diminuir a inflamação no fígado e retardar a progressão da fibrose hepática
na hepatite C

231

. Mais da metade de todos os pacientes com VHC não

respondem ao tratamento antiviral e nestes pacientes com infecção viral
persistente a remoção de ferro é uma alternativa, que pode impedir a
progressão da doença para insuficiência hepática ou complicações como
carcinoma hepatocelular 231. Ainda não está claro se a concentração de ferro

Revisão da literatura

57

hepático permite prever a probabilidade de ocorrer a erradicação viral com o
tratamento antiviral (interferon e ribavirina) 232.

3.1.6.2.5.8

Porfiria Cutânea Tardia

Há vários relatos na literatura que descrevem aumento da frequência
das mutações no gene HFE dos pacientes com PCT

1,57,89,108,110,146-148,197,233

(Quadro 1). Um dos primeiros relatos foi de Roberts et al. 146 em pacientes
britânicos com PCT onde se observou aumento significativo da mutação
C282Y: a mutação ocorreu em 44% (18 de 41) dos pacientes em
comparação com 11% (11 de 101) do grupo controle (risco relativo 6.2, 95%
IC 2.6–14.5, p=0,00003). Sete pacientes (17%) eram homozigotos.
Demonstraram em seu trabalho que uma parte indeterminada de
homozigotos para C82Y de ambos os sexos podem viver por 60 anos ou
mais sem desenvolver hemocromatose evidente.
Na Alemanha

197,234,235

, EUA

57,60,89

e norte da França

236

a frequência

das mutações C282Y e H63D é maior nos pacientes com PCT em relação à
população controle. Entretanto em um dos estudos feitos na Alemanha se
observou uma frequência de 15,7% da mutação C282Y nos pacientes com
PCT e 2,8% no grupo controle (indivíduos normais), mas neste estudo não
se observou diferença na frequência da mutação H63D

197

. No norte da

França a frequência da mutação C282Y é maior do que no sul (15,2%
versus 9%, respectivamente), provavelmente devido à maior influência da
origem celta no norte

110,236

. No sul da França encontraram associação da

mutação C282Y com a PCT, mas não houve diferença estatística
significativa para as mutações H63D e S65C

110

. O papel da mutação S65C

parece não ser determinante na PCT, pois há estudos cuja prevalência não
foi diferente entre os pacientes com PCT e o grupo controle 110,237.
No Reino Unido

146,147

, Austrália

108

e São Paulo - Brasil

238

a

frequência da mutação C282Y é maior nos pacientes com PCT em relação à
população controle e não houve diferença para a mutação H63D. O Reino
Unido é o país onde há uma frequência maior do alelo da mutação C282Y
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tanto na população controle (6 a 8,2%) quanto nos pacientes com PCT (30,5
a 36,9%)

146,147

. Na Austrália observou-se que a mutação não possuía

relação com os níveis de transferrina, ferritina ou com a positividade para o
VHC 108.
Na Espanha observa-se que a frequência da mutação H63D é alta
tanto na população controle quanto nos pacientes com PCT; a homozigose
para a mutação H63D e a heterozigose composta foram os genótipos mais
comuns relacionados à PCT e quando compararam os pacientes com PCT
esporádica (Nº=69) e PCT familiar (Nº=19) encontraram associação
significativa destas mutações somente na forma esporádica e não na
familiar, embora o tamanho da amostra da forma familiar tenha sido pequena
239

. Ainda na Espanha, Toll et al.

109

encontraram uma associação da

mutação C282Y na PCT, mas não para a mutação H63D e Castiella et al. 183
não encontraram diferença estatística significativa das mutações entre os
dois grupos.
240

No Chile

, na Bulgária

241

e em um estudo na Espanha

183

, não

encontraram diferença estatística significativa para as mutações HFE entre
os pacientes com PCT e população controle. No Chile também não houve
diferença entre os pacientes com a forma esporádica e familiar 240.
A França

110,236

, Espanha

183,239,242

, Itália

243

e Brasil

238

apresentam

uma frequência alta da mutação H63D. A associação entre a mutação H63D
e PCT tem sido descrita em estudos na região do mediterrâneo

239,243

. Dois

estudos na Itália mostram resultados contrários, provavelmente devido à
variação étnica da população

233, 243

. No centro-sul a frequência da mutação

C282Y é maior nos pacientes com PCT em relação à população controle
(8% versus 0%, respectivamente) e não há diferença para H63D entre os
dois grupos

233

. No norte a frequência da mutação H63D é maior nos

pacientes com PCT em relação à população controle (29,4% versus 12,9%,
respectivamente) e não há diferença significativa para a mutação C282Y

243

.

Como o VHC é frequente em pacientes italianos com PCT e é raro em
pacientes com PCT do norte da Europa, Sampietro et al.

243

examinaram um
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grupo controle com hepatite C ativa e sem PCT para descartar uma possível
associação entre a mutação de H63D e a infecção pelo VHC. A prevalência
das mutações HFE deste grupo foi quase idêntica ao observado nos
controles da população em geral, sugerindo que, o aumento da prevalência
de H63D era, de fato, associado com a PCT. O papel da mutação H63D na
hemocromatose ainda não foi esclarecido, pois ela é rara na hemocromatose
clássica e frequente em indivíduos normais. Alguns autores sugerem que a
H63D poderia ser um marcador polimórfico de outra mutação HFE diferente
da C282Y 243.
Bulaj et al.

57

não encontraram diferença significativa entre a

frequência de VHC em pacientes com PCT e mutações HFE e aqueles com
alelos TS (tipo selvagem), sugerindo que as mutações HFE não predispõem
a infecções pelo VHC. Smith et al.

244

chegaram a uma conclusão

semelhante com um estudo de 137 pacientes britânicos com infecções pelo
VHC. No entanto, vários relatos confirmam que a infecção pelo VHC
predispõe o desenvolvimento da PCT

57

. Cerca de 75% dos pacientes com

PCT nos Estados Unidos, Itália, Espanha e França apresentam exposição
ao VHC

89,90,102

; esta associação da PCT com o VHC é menos comum em

pacientes do norte da Europa, Austrália e Nova Zelândia 108,245.
A maioria dos pacientes com PCT apresenta siderose hepática e
aumento dos depósitos de ferro do corpo com aumento dos níveis de ferro
sérico e da ferritina
desconhecida

236

246,247

. A causa desta sobrecarga de ferro é

. Nos pacientes com PCT não é possível usar os níveis de

ferro e de ferritina como um indício de hemocromatose. Além disso, a
ferritina pode estar aumentada nas infecções virais (VHC e HIV) associadas
à PCT. Do mesmo modo, o álcool também está associado ao aumento de
ferro hepático em pacientes com PCT e este efeito está aumentado em
homozigotos para a mutação HFE C282Y

57

. Há diversos autores que

encontraram parâmetros maiores nos níveis de ferro dos pacientes com PCT
e homozigotos para C282Y ou heterozigotos compostos C282Y/H63D
57,235,236

. Entretanto, um estudo alemão, com 190 casos de PCT, não

demonstrou diferença entre o ferro sérico, o ferro hepático, a saturação da
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transferrina e as enzimas hepáticas dos pacientes com ou sem as mutações
do gene HFE

234

. Também no centro-sul da Itália não se observou diferença

no metabolismo do ferro e na intensidade da porfiria entre os dois grupos
(com e sem a mutação C282Y), pois não houve diferenças no ferro sérico,
ferritina, transferrina e nos níveis de porfirinas 233.
Smith et al. 244 encontraram discreto aumento nos depósitos de ferro e
uma tendência maior à fibrose hepática nos indivíduos heterozigotos para
C282Y e VHC; a cirrose foi encontrada com maior frequência nas pessoas
com a mutação (40%) quando comparada com aquelas sem a mutação
(8,7%) (p=0.01; razões de chance: 7,6 [1.9-31,2]).
A idade de início da PCT foi a mesma entre o grupo com ou sem a
mutação C282Y

146

. Entretanto, Brady et al.

147

observaram que a

homozigose para a mutação C282Y estava associada a um início mais
precoce das lesões cutâneas na PCT esporádica e familiar, sendo mais
marcante na forma familiar. Outro achado destes autores foi que não
encontraram uma associação com significância estatística entre a PCT
esporádica e a heterozigose para C282Y nos descendentes do norte
europeu

147

apesar de outros trabalhos mostrarem esta associação, porém

sempre mais fraca do que aquela encontrada para os homozigotos 89,108,146.
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Quadro 1 - Frequência das mutações C282Y e H63D e dos seus alelos nos pacientes com porfiria cutânea tardia e na
população controle nos diferentes países

ESTUDO - AUTOR /
ANO

POPULAÇÃO CONTROLE
PAÍS
Nº

Tannapfel A, 2001
Stölzel, 2003
Frank, 2006

234

235

197

Roberts, 1997

146

Alemanha

115

Alemanha

115

Alemanha

54

Reino Unido

101

Brady, 2000

147

Reino Unido

10566

Stuart, 1998

108

Austrália

Outros
estudos

Bonkovsky, 1998
Bulaj, 2000

89

Frequência dos
alelos na
população
controle (%)

C282Y

H63D

3 (3%) +/12 (10%) +/0 +/+
0 +/+
3 (3%) +/12 (10%) +/0 +/+
0 +/+
2 (3.7%) +/15 (27.7%) +/0 +/+
2 (3.7%) +/+
6 (6%) +/22 (22%) +/1 (1%) +/+
3 (3%) +/+
1342 (12.7%) +/- 2488 (23.6%) +/72 (0.7%) +/+
246 (2.3%) +/+
11,5% +/Sem diferença
0,67% +/+

C282Y/H63D

C282Y H63D

Nº

0

1,3

5,2

190

0

1,3

5,2

62

1 (1.9%)

3

19

51

4 (4%)

5,94

15,8

41

253 (2.4%)

8,2

15,3

84
27

America do Norte

26
7 (13%) +/0 +/+

10 (18%) +/1 (2%) +/+

122

EUA

60

EUA

34

França

56

Egger, 2002

Skowron, 2001

236

56

0

6,2

10,7

Frequência dos
alelos na PCT
(%)

POPULAÇÃO COM PCT

87

C282Y

H63D

53 (27,8%) +/22 (11,5%) +/+
9 (15%) +/3 (5%) +/+
7 (13.7%) +/4 (7.8%) +/+
8 (20%) +/7 (17%) +/+
15 (17.9%) +/20 (23.8%) +/+
4 (15%) +/3 (11 %) +/+
6 (23%) +/5 (19%) +/+
13 (15%) +/17 (19%) +/+
3 (9%) +/3 (9%) +/+
9 (16%) +/0 +/+

82 (43%) +/3 (1,5%) +/+
18 (29%) +/0 +/+
17 (33.3%) +/2 (3.9%) +/+
9(22%) +/1(2%) +/+
16 (19%) +/1 (1.2%) +/+
5 (19%) +/2 (7%) +/+
6 (23%) +/2 (8%) +/+
13 (15%) +/6 (7%) +/+
9 (26%) +/3 (9%) +/+
18 (32,1%) +/4 (7,1%) +/+

C282Y/H63D

p- valor*

C282Y H63D

18 (9%)

30,3

27,9 C282Y e H63D; p < 0,0001

8 (13%)

18,5

20,9 C282Y e H63D; p < 0,0001

1 (2%)

16

22

3 (7%)

30,5

17,1 C282Y, p <0,0001; H63D, p =0,8592

7 (8,3%)

36,9

14,9 C282Y, p <0,0001; H63D, p =1,0000

5 (19%)

27,8

25,9

0

30,8

19,2 Não tem população controle

6 (7%)

30,5

17,8 C282Y, p <0,0001; H63D, p =0,1271

4 (12%)

19,1

27,9 Não tem população controle

8 (14,2%)

15,2

30,4 Não tem população controle

C282Y, p < 0.0013; H63D p =0.6083

p < 0.001 para C282Y(+/+ e +/-). Usaram a
população controle de outros estudos.

Nota: * Calculamos o p-valor levando em conta a frequência dos alelos em cada estudo; Nº = Número de pacientes; PCTs=porfiria cutânea tardia
esporádica; PCTf=porfiria cutânea tardia familiar.
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Quadro 1 (continuação) - Frequência das mutações C282Y e H63D e dos seus alelos nos pacientes com porfiria cutânea
tardia e na população controle nos diferentes países

ESTUDO - AUTOR /
ANO

POPULAÇÃO CONTROLE
PAÍS
Nº

Chiavérini C, 2003

110

Rossmann-Ringdahl,
248
2005
Toll, 2006

242

Sul da França

58

Castiella, 2010

183

Sampietro, 1998

H63D
11 (18,9%) +/2 (3,4%) +/+

C282Y/H63D
0

C282Y H63D
0,9

Suécia

243

Espanha

50

Espanha (Bascos
- norte)

116

Norte da Itália

128

D’Amato, 1998

233

Itália
(Centro-Sul)

50

Martinelli, 2000

238

São Paulo

278

Wolff, 2006

C282Y
1 (1,72%) +/0 +/+

Espanha

Enriquez de
239
Salamanca, 1999

Ivanova, 1999

Frequência dos
alelos na
população
controle (%)

241

240

Bulgaria
Chile

2 (4%) +/0 +/+

14 (28%) +/2 (4%) +/+

8 (6,9%) +/0 +/+
2 (1.5%) +/0 +/+
0 +/0 +/+

45 (38,79%) +/9 (7,76%) +/+
29 (22.6%)+/2 (1.5%) +/+
14 (28%) +/1 (2%) +/+

0 +/23 (23%) +/0 +/+
0 +/+
178 (H63D) / 2/82 (2,4%) +/- 38/178 (21,3%) +/82 (C282Y)
0 +/+
3/178 (1,7%) +/+
100

0

2

4 (3,45%)

5,2

0

0,7

0

0
4

0

0

0

1,2

Frequência dos
alelos na PCT
(%)

POPULAÇÃO COM PCT

Nº

C282Y

5 (15%) +/12,9 33
0 +/+
7 (12%) +/58
8 (14%) +/+
11 (16.9%) +/65
0 +/+
69
4 (5,8%) +/PCTs 3 (4,3 %) +/+
18
19
1 (5,2%) +/PCTf
0 +/+
2 (3,7%) +/28,9 54
0 +/+
2 (2.9%) +/12,9 68
0 +/+
4 (8%) +/16
50
1 (2%) +/+
4 (17.4%) +/31,1 23
0 +/+
0 +/11,5 48
0 +/+
2 (10%) +/12,36 20
0 +/+

H63D
15 (45,5%) +/2 (6%) +/+
11 (19%) +/1 (1,7%) +/+
28 (43%) +/7 (10.7%) +/+
20 (28,9%) +/10 (14,5%) +/+
4 (21%) +/0 +/+
21 (38,9%) +/6 (11,1%) +/+
29 (42.6%) +/5 (7.3%) +/+
10 (20%) +/1 (2%) +/+
7 (30,4%) +/1 (4.3%) +/+
10 (20,8%) +/0 +/+
5 (25%) +/1 (5%) +/+

C282Y/H63D

p- valor*

C282Y H63D

1 (3%)

9

30,3 C282Y, p =<0,0097; H63D, p =0,0060

6 (10%)

25

16

3 (21.6%)

10,7

34,6 Não tem população controle

5 (7,2%)

10,8

32,6 PCTs - C282Y p =0.0095; H63D p =0.0119

2 (10,5%)

7,9

15,8 PCTf - C282Y p =0.1281; H63D p =1,0000

4 (7,4%)

5,5

34,3 C282Y, p =1,0000; H63D, p =0,3155

1 (1.5%)

2,2

29,4 C282Y, p =0,3464; H63D, p =0,0001

2 (4%)

8

14

1 (4.3%)

10,8

21,7 C282Y, p =0,02; H63D, p =1,0000

1 (2,1%)

1,04

11,45 C282Y, p =0,3243; H63D, p =1,0000

1 (5%)

7,5

20

Não tem população controle

C282Y, p =0.0068; H63D, p =0,8433

C282Y, p =0,0527; H63D, p =0,2128

Nota: * Calculamos o p-valor levando em conta a frequência dos alelos em cada estudo; Nº = Número de pacientes; PCTs=porfiria cutânea tardia
esporádica; PCTf=porfiria cutânea tardia familiar.
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3.1.7 Tratamento da Porfiria Cutânea Tardia

O tratamento para os três tipos de PCT é o mesmo

21

. Inicialmente

devemos afastar os fatores precipitantes (álcool, estrógenos e exposição aos
hidrocarbonetos halogenados)

60

, investigar e tratar as infecções virais (HIV

e VHC), além de averiguar doenças associadas (carcinoma hepático,
hemocromatose, diabetes mellitus, lupus eritematoso, etc). As alterações
cutâneas e bioquímicas podem melhorar apenas evitando os fatores
precipitantes, sem qualquer tratamento específico

249

. A utilidade do filtro

solar para evitar a formação de bolhas na PCT é superestimada, pois a
maioria dos pacientes na Europa Central mostra exacerbações das bolhas
após o verão, ou seja, um longo período após a exposição solar
excreção

de

porfirina

de

aproximadamente

600-800

21

. Com a

μg/dia,

as

manifestações cutâneas desaparecerem mesmo sem qualquer proteção ao
sol 21,249.
Os principais tratamentos usados são a flebotomia e/ou a cloroquina.
A flebotomia foi introduzida por Ippen em 1961 e consiste na remoção de
500 mL de sangue em intervalos de uma ou duas semanas até atingir
hemoglobina de 10 g/dL ou ferro sérico de 50 a 60 µg/dL

250

. Geralmente,

precisam-se remover cinco a seis unidades de sangue (500 mL) antes de
iniciar alguma regressão dos sintomas

251

. Para atingir remissão com

flebotomia, geralmente retira-se de 2,5 L a 7 L de sangue no total

252

. O

efeito da flebotomia parece ser a redução da sobrecarga de ferro.
A cloroquina (antimalárico) foi sugerida por London

253

em 1957, que

usou dose de 500 mg por dia, mas esta dose provou ser muito hepatotóxica
e atualmente usam-se doses baixas, que vão de 125 a 250 mg, duas vezes
por semana, sem efeitos colaterais de importância

254-259

. A cloroquina na

dosagem antimalárica provoca uma reação hepatotóxica severa associada a
uroporfinúria maciça e fotossensibilização, mas raramente este é o primeiro
sinal de que o indivíduo apresenta a PCT

260

. No passado utilizou-se

cloroquina em altas doses (250 mg, uma vez ao dia, por sete dias),

Revisão da literatura

64

precedida de uma a três flebotomias, mas esta forma de tratamento leva a
efeitos colaterais como aumento das enzimas hepáticas e sintomas
influenza-símile. Estes efeitos colaterais eram maiores nos pacientes que
apresentavam grandes aumentos de porfirinas ou de enzimas hepáticas
antes do tratamento e não apresentou relação com a presença das
mutações para HH 248
A administração da cloroquina (na dose usual) é seguida por aumento
na excreção de porfirinas policarboxiladas na urina

261

e discreto aumento
262

das transaminases hepáticas no início do tratamento

. Entretanto, a

morfologia hepática continua intacta e a cloroquina não agrava a lesão
hepática

262,263

. No acompanhamento de longo prazo, não houve aumento

da taxa de cirrose hepática ou de câncer hepático nos pacientes que
receberam cloroquina, provavelmente porque a cloroquina exerce uma ação
protetora no fígado, que resulta de sua atividade anti-inflamatória 264. Não há
risco de retinopatia na dosagem utilizada, porém recomenda-se exame
oftalmológico antes do início do tratamento com cloroquina para afastar
alterações

prévias

acompanhamento

de

retina,

oftalmológico

mas

não

regular

há
21,255

.

necessidade
Em

307

de

um

pacientes

acompanhados entre 1969 e 1981 não se observou toxicidade ocular em
nenhum caso com a dosagem de 250mg duas vezes por semana

255

. As

bolhas e a fragilidade cutânea melhoram em aproximadamente 6 meses e a
excreção de porfirinas normaliza-se em 6 a 15 meses

256,257,259,262

. Em

alguns casos o tratamento com cloroquina pode ser mais longo e perdurar
por até cinco anos para atingir a remissão bioquímica

255

. Recomenda-se

que o tratamento não seja descontinuado até a remissão bioquímica

257

.O

período de remissão geralmente tem duração de 17 a 24 meses 257,259.
O tratamento com cloroquina também reduz os níveis de ferro sérico
258,265

, mas há várias hipóteses para explicar o mecanismo de ação da

cloroquina:
1. Forma complexos com as porfirinas, que são solúveis em água e são
removidos dos hepatócitos por exocitose aumentando a excreção das
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porfirinas na urina
268

262,266,267

65

, ou seja, estimula a exocitose de porfirinas

.

2. Reduz a concentração intracelular de porfirinas aumentando sua
permeabilidade através da membrana celular

269

. Influencia diretamente

(de forma inespecífica) a permeabilidade das membranas, principalmente
da membrana vacuolar 270.
3. Atua reduzindo a atividade da ALA sintetase, que está aumentada na
PCT. Isto provavelmente ocorre através da sua interação com os grupos
sulfidrila da enzima. Esta é a enzima chave que regula a biossíntese do
heme, havendo assim uma inibição parcial da síntese de porfirinas

271

.A

cloroquina tem um efeito porfirinostático inibindo a formação de porfirinas
262,266,269

.

4. Quela o ferro do hepatócito sendo eliminado posteriormente
cloroquina diminui a sobrecarga de ferro

258

254

. A

. Em um estudo com 138

pacientes com PCT tratados com cloroquina observou-se diminuição da
concentração de ferro sérico, da saturação transferrina e da siderose
hepática, bem como aumento crescente do nível de transferrina. Todavia,
a remoção de ferro não pode ser considerada o único mecanismo de
ação da cloroquina no tratamento da PCT porque não há correlação
estatística entre o grau de siderose hepática com a porfirinúria e a
remissão da PCT acontece apesar da persistência da siderose hepática
258

.

5. Reduz significativamente a incorporação do ferro nos macrófagos do
fígado, baço e alvéolos em ratos, e esta diminuição do teor de ferro
diminuiu a resposta oxidativa da célula 265.
6. É uma base fraca que eleva o pH ácido das organelas celulares
prejudicando a liberação do ferro do complexo receptor transferrina–
transferrina 235. As mutações da proteína HFE aparentemente modulam a
função do receptor transferrina–transferrina a favor da deposição de ferro
intracelular, um processo ao qual a cloroquina possivelmente se opõe 235.
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7. A cloroquina acumula-se em vários tecidos, inclusive no fígado e na pele
e, nesta última, ela absorve a luz UV (UVB e UVA) impedindo o eritema
induzido pela UV 258,272.
8. Outros efeitos sobre o mecanismo de ação da cloroquina, mas não tão
estudados na PCT são

272

: a) Cloroquina é uma base fraca lipofílica, que

se acumula nos lisossomos (lisossomotrópica), elevando seu pH de 4
para 6, resultando na inibição de proteases ácidas e redução da
proteólise, que por sua vez leva à redução do processamento
intracelular, da glicosilação proteica e da secreção de proteínas. Já foram
observadas diminuição da quimiotaxia, fagocitose e da produção de
superóxidos pelos neutrófilos; b) Células apresentadoras de antígenos
como monócitos, macrófagos e células dendríticas apresentam os
antígenos exógenos (de origem extracelular) aos linfócitos T CD4
associados às moléculas do complexo principal de histocompatibilidade
(MHC) classe II. A cloroquina interfere na digestão dos antígenos e na
sua apresentação às células T CD4 via MHC classe II; c) Reduz a
produção de citocinas (fator de necrose tumoral alfa (TNF-α),
interleucina-1 beta (IL-1β) e IL-6) pelos macrófagos e monócitos; d) Inibe
a ativação dos receptores ‘Toll-like’ (TLR), que são receptores celulares
para produtos microbianos e que induzem respostas inflamatórias
através da ativação do sistema imune inato; e) É antagonista da
prostaglandina, secundária à inibição da fosfolipase A2; f)

Prejudica

a

reciclagem dos receptores e o seu transporte pelas membranas.
A flebotomia associada à cloroquina é empregada quando a resposta
for inadequada a qualquer tratamento isolado; inclusive a associação de
cloroquina e flebotomia leva a uma remissão mais rápida da PCT

273

. A

hidroxicloroquina também já foi usada (200 mg duas vezes por semana),
mas o período de remissão foi mais curto do que com a cloroquina
Cainelli et al.

275

33,274

.

compararam a hidroxicloroquina com a flebotomia e

observaram que a primeira foi mais efetiva para diminuir as porfirinas; além
disso observaram que a melhora da lesão hepática foi menor no grupo com
hidroxicloroquina, mas isto não pode ser atribuído à hidroxicloroquina devido
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à interferência de fatores precipitantes associados, como hepatite, etilismo,
etc. Na literatura são sugeridos outros tratamentos como: a desferroxamina,
quelante de ferro

276

; a eritropoietina combinada ou não com a flebotomia,

para os casos com anemia e insuficiência renal crônica concomitante

71

;ea

talidomida (dose de 300 mg por dia por uma semana e depois 200 mg por
dia por três semanas) levando a uma remissão rápida, mas sem mudanças
nos níveis de ferro 277.
Sabe-se que os pacientes com o VHC respondem menos ao
tratamento com interferon (α-IFN) quando a ferritina sérica e a concentração
de ferro hepático estão elevados

104

. Remoção de ferro por flebotomia pode

ter efeitos benéficos em alguns pacientes com hepatite C e esteatohepatite
não alcoólica

59

. Alguns autores recomendam que a flebotomia seja

realizada antes de iniciar o tratamento antiviral com α-IFN

21

. O tratamento

com α-IFN pode ser útil em situações raras onde a flebotomia falhou no
tratamento da PCT 96.
Na PCT ‘verdadeira’ associada à IRC com hemodiálise prolongada,
quando a hemoglobina está menor que 8 g/dL, podemos utilizar somente a
eritropoietina em baixas doses (20 a 50 UI/kg), três vezes por semana, após
a diálise para estimular a eritrogênese e assim mobilizar os estoques de
ferro

71

. Se a hemoglobina estiver ≥10 g/dL podemos usar somente a

flebotomia. Quando os tratamentos isolados falham, podemos utilizar a
eritropoietina em altas doses (>150 UI/kg) associada à flebotomia de
pequenos volumes (100 mL por semana) e depois de atingir a remissão
podemos continuar com a eritropoietina 71.

3.1.7.1

Monitoramento

Nos pacientes com PCT mais idosos etilistas crônicos e/ou com VHC
recomenda-se biopsia de fígado para avaliar o prognóstico

21

. Em qualquer

tratamento da PCT é necessário um acompanhamento por um longo período
de todos os pacientes, para prevenir as recidivas (dosando a excreção de
porfirinas urinárias) e supervisionar a doença hepática coexistente

33

. A
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excreção das porfirinas urinárias reflete claramente o conteúdo de porfirina
hepática. O monitoramento do tratamento pela análise das porfirinas
urinárias é altamente confiável; a porfirinúria antecede a manifestação
dermatológica, permitindo a introdução precoce de medidas preventivas e
terapêuticas. Recomenda-se a análise das porfirinas urinárias a cada três
meses durante o tratamento 278; após a remissão completa, o monitoramento
laboratorial é recomendado uma vez por ano

21

. Recidivas podem ocorrer

em cerca de um terço dos pacientes, mesmo sem fatores precipitantes
óbvios 21,279. A recidiva geralmente ocorre dentro de três anos 279.

4 MÉTODOS
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TIPO DE ESTUDO E ANÁLISE ESTATÍSTICA

O delineamento do estudo foi não direcional e ambispectivo. Os dados
foram obtidos de forma longitudinal. Foram aplicadas medidas para a análise
da frequência das mutações (C282Y e H63D) do gene HFE da
hemocromatose hereditária (HH) na população em estudo, com intervalo de
confiança de 95%, separando em etilismo, diabetes mellitus, hepatite C
(VHC), hepatite B (VHB) e vírus da imunodeficiência humana (HIV). Também
verificamos se existia associação entre as mutações (C282Y e H63D) e as
variáveis listadas anteriormente através do ‘teste exato de Fisher’. Para a
descrição dos resultados foi usada a planilha Excel® (Microsoft®). Utilizamos
o teste Wilcoxon para comparar as variáveis bioquímicas, tanto ao longo do
tempo, como para ver se existia relação entre estas com VHC. O nível de
significância adotado foi de 5% (p<0,05).

4.2

CASUÍSTICA

Foram avaliados 60 pacientes em acompanhamento no Ambulatório
de Fotobiologia (ADEE 3101) da Divisão de Dermatologia do HCFMUSP
durante o período de oito anos (2003 a 2011) deste estudo. Todos os
pacientes em seguimento no ambulatório têm um protocolo manuscrito para
acompanhamento dos exames. Incluímos na avaliação a ingestão de álcool,
compostos

estrogênicos

hidrocarbonetos

ou

halogenados,

suplemento
antecedentes

de
de

ferro,
hepatite

exposição
ou

HIV

a
e

manifestações clínicas semelhantes na família.
Estudamos a frequência dos alelos das mutações C282Y e H63D nos
pacientes com PCT e estes resultados foram comparadas com a frequência

Métodos

71

dos alelos obtida de outro estudo realizado também em São Paulo
(HCFMUSP) com 395 doadores de sangue por Pereira et al.

280

em 2001.

Verificou-se a relação dos alelos H63D e C282Y com os diferentes fatores
precipitantes. Analisou-se a relação das mutações HFE com o perfil de ferro
e as enzimas hepáticas; verificando a relação do genótipo com os resultados
antes e depois do tratamento com difosfato de cloroquina (250 mg, 2 vezes
por semana). Os resultados dos níveis de ferro e enzimas hepáticas também
foram analisados nos pacientes de PCT com e sem hepatite C (antes e
depois do tratamento com cloroquina).
Os exames laboratoriais realizados foram: hemograma completo,
enzimas hepáticas [alanina transaminase (ALT), aspartato transaminase
(AST), gama-glutamil transpeptidase (GGT), perfil de ferro (ferro sérico,
saturação de transferrina, ferritina, capacidade de ligação de ferro), fosfatase
alcalina sérica, bilirrubina sérica, fator antinúcleo (FAN), alfafetoproteína,
glicemia de jejum e, se necessário, teste de tolerância à glicose (GTT) oral.
Sorologias para as hepatites (B e C) e para o vírus da imunodeficiência
humana (HIV) são realizadas de rotina nos pacientes com diagnóstico de
PCT.
Exames de “screening” com a lâmpada de Wood foram utilizados para
detectar a presença de porfirinas na urina, fezes e eritrócitos (Métodos de
Rimington e de Rimington-Doyle)

281

. As porfirinas urinárias foram

quantificadas pelo método CLAE (Cromatografia Líquida de Alta Eficiência)
nas amostras de urina de 24 horas. As porfirinas plasmáticas foram
quantificadas pelo método CLAE na amostra de sangue de um paciente com
IRC e anúrico. (Exame realizado pelo Quest Diagnostics Nichols Institute em
intercâmbio com Albert Einstein Medicina Diagnóstica).
Foram aplicados critérios de inclusão e exclusão.
•

Critérios de Inclusão

Foram incluídos todos os pacientes com diagnóstico de PCT. O
diagnóstico baseou-se nas manifestações clínicas, no exame de “screening”
com a lâmpada de Wood (positivo na urina e fezes e negativo no sangue), no
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aumento da concentração de uroporfirina na urina de 24 horas (com a
relação URO:COPRO ≥ 3:1), na histopatologia e na imunofluorescência
direta (IFD). Nesta amostragem não foi possível diferenciar os tipos de PCT
(Tipo I, II e III).
•

Critérios de Exclusão

Foram excluídos: 1. Pacientes com predomínio de COPRO na urina
(relação URO/COPRO na urina < 3:1), porque nestes não é possível afastar
a porfiria variegata; 2. Casos cuja amostra de sangue não forneceu DNA de
qualidade para a genotipagem; e 3. Pacientes que não aceitaram o termo de
consentimento livre e esclarecido (Anexo A).

4.3

ASPECTOS ÉTICOS

Todos

os

pacientes

em

seguimento

no

ambulatório,

independentemente do tipo de tratamento a que foram submetidos, e que
preenchiam os critérios de inclusão foram convocados para coleta de sangue
para a pesquisa das mutações. Todos os pacientes receberam explicações
verbais e escritas e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido
(TCLE). O TCLE foi aprovado pela Comissão de Ética do Departamento de
Dermatologia da FMUSP e pela Comissão para Análise de Projetos de
Pesquisa do Hospital das Clínicas da FMUSP (CAPPesq) (Anexo B). O
presente estudo foi considerado de risco mínimo para o paciente, por
envolver apenas uma punção venosa para coleta da amostra de sangue para
pesquisa das mutações HFE.
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COLETA DE DADOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS

Os pacientes tiveram 10 mL de sangue coletado para pesquisa das
mutações da hemocromatose (C282Y e H63D). Para obtenção dos dados
clínicos e laboratoriais utilizamos o protocolo manuscrito (Anexo C) e os
resultados disponíveis no computador pelo HCLAB.

4.5

CARACTERIZAÇÃO DOS PARÂMETROS COLETADOS

A idade foi considerada em anos completos, relacionada ao momento
do diagnóstico. As etnias consideradas foram: eurobrasileiro, afrobrasileiro,
mistura de etnias e asiático. As comorbidades registradas foram: condições
crônicas (como diabetes mellitus, etilismo, carcinoma hepático, etc.),
tratamento com estrógenos e infecções por vírus (hepatite B, hepatite C e
HIV). Foi considerada sobrecarga bioquímica de ferro sempre que os valores
registrados estivessem em níveis acima dos limites superiores aos valores de
referência estabelecidos pela rotina da Divisão de Laboratório Central
HCFMUSP. O paciente foi considerado diabético se a glicemia de jejum
estivesse acima de 110 mg/mL ou se a glicemia pós-prandial após 120
minutos atingisse níveis ≥ 200 mg/mL. A redução das porfirinas totais na
urina de 24 horas para parâmetros normais foi considerada remissão
bioquímica (valores de referência estabelecidos pela rotina da Divisão de
Laboratório Central HC-FMUSP: mulheres < 159 µg/24h e homens < 199
µg/24h).
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PESQUISA DAS MUTAÇÕES NO GENE HFE

4.6.1 Infraestrutura

A

pesquisa

das

mutações

foi

realizada

no

Laboratório

de

Imunopatologia da esquistossomose – Laboratório de gastroenterologia e
hepatologia tropical - (LIM 07 - Disciplina de Gastroenterologia Clínica Anexo D) com o equipamento 7300 Real Time PCR System ABI PRISM™
(Applied Biosystem, EUA).

4.6.2 Extração e Análise do DNA Genômico

Foram coletadas de cada paciente amostra de 10 mL de sangue de
veia periférica em tubo com EDTA. Extraiu-se o DNA genômico leucocitário
pelo método modificado de Chomczynski e Sacchi

282

. Inicialmente

centrifuga-se a amostra (tubo com EDTA) a 2.000 rpm por 10min e depois
separa-se as frações plasma e buffy coat em tubos distintos e enumerados.
Em um tubo de microcentrífuga, pipeta-se 300 μl de solução de fenol e
isoticianato de guanidina, Brazol® (LGC, Brasil) para 100 μl de buffy coat. O
Brazol® provoca a lise das membranas celulares liberando o DNA. Esta
suspensão é homogeneizada em vórtex por 2 min; adiciona-se 50 μl de
clorofórmio (Merck, Alemanha) gelado. Centrifuga-se os tubos durante 10
min a 10.000 rpm e a 4 ºC. Após a centrifugação, observa-se a formação de
três fases: a mais inferior fenólica (proteínas), a fase intermediária (DNA) e a
superior aquosa (RNA). Para precipitação do DNA transfere-se o
sobrenadante total, contendo a fase intermediária, para um novo tubo de
microcentrífuga contendo 300 μl de etanol PA gelado. Homogeneíza-se por
2 min em vórtex e são centrifugados por 15 min a 13.200 rpm e a 4 ºC.
Remove-se o sobrenadante por aspiração, cuidando para não aspirar o
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pellet (DNA precipitado) e acrescenta-se 1.000 μl de etanol absoluto gelado
(Merck, Alemanha) ao DNA precipitado. Centrifuga-se por 10 min a 10.000
rpm e a 4ºC. Despreza-se o sobrenadante e deixa-se secar a amostra no
microtubo. O DNA sedimentado no fundo do tubo é ressuspendido com 100
μl água DEPC tratada estéril.
A quantificação final da concentração de DNA é obtida através da
leitura em espectrofotômetro Nanodrop™ ND-1000 pela absorbância em luz
ultravioleta a 260 nm, e o grau de pureza do DNA é avaliado e determinado
pela relação 260/A280 nm, e são utilizados os DNAs cuja relação é ≥ 1,8. As
amostras de DNA são armazenadas na geladeira a 2-8 ºC e estão prontas
para serem utilizadas em reações de amplificação.

4.6.3 Pesquisa de Mutações C282Y e H63D pela Técnica de
Reação de Polimerização em Cadeia em Tempo Real
(PCR-RT)

A PCR é um método usado para a amplificação de sequências
específicas do DNA “in vitro”, usando o processo de replicação natural do
DNA. O PCR em tempo real (PCR-RT) é uma técnica que detecta os
produtos do PCR (amplicons) à medida que vão sendo sintetizados na
reação. A localização da sequência alvo é feita pelos iniciadores ou primers,
que são oligonucleotídeos com 20-24 bases, seletivos para localizar um
único sítio no genoma. Cada fita nova de DNA que se forma a partir dos
primers serve como molde para a síntese de uma nova fita e assim ocorre
aumento exponencial do número de novas fitas. O PCR em tempo real (PCRRT) é uma técnica que detecta os produtos do PCR (amplicons) à medida
que vão sendo sintetizados na reação.
A pesquisa das mutações C282Y e H63D foram realizadas pela
técnica de PCR-RT utilizando o equipamento 7300 Real Time PCR System
ABI PRISM™ (Applied Biosystem, EUA). Utiliza-se o sistema de detecção
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Taqman® SNP Genotyping Assays (Applied Biosystems, EUA), onde os
primers e as sondas marcadas com substâncias fluorescentes, no nosso
caso FAMTM e VIC®, pareiam na região alvo do DNA, permitindo a
identificação dos diferentes alelos.
Os polimorfismos pesquisados, C282Y e H63D, alvos das sondas
junto com seus respectivos primers estão disponíveis comercialmente,
conforme o inventário do fabricante (Tabela 5).

Tabela 5 - Descrição das mutações HFE (C282Y e H63D), sua localização e
sequência de primers e sondas TaqMan

Mutação

Substituição
Posição

Localização

C282Y

G/A 845

26201120

H63D

C/G 347

26199158

Sequência Primers e sondas
Sistema TaqMan
F: CTGGGGAAGAGCAGAGATATACGTG/A
R: CCAGGTGGAGCACCCAGGCCTGGAT
F: TGACCAGCTGTTCGTGTTCTATGATC/G
R: ATGAGAGTCGCCGTGTGGAGCCCCG

A reação de PCR-RT é preparada utilizando-se TaqMAN® Universal
PCR Master Mix (12,5 µL), 40X TaqMAN® SNP Genotyping Assay Mix*
(2,5 µL), DNA 10ng (2 µL) e água DEPC tratada (8,0 µL), com volume final
de 25 µL. Dilui-se com tampão TE, composto por 10 mM Tris-HCL, 1 mM
EDTA, pH 8,0 e água livre de DNA. A termociclagem ocorre nas seguintes
condições: 10 min a 95ºC, 45 ciclos de 15 s a 92ºC e 1 min a 60ºC, em um
equipamento 7300 Real Time PCR System ABI PRISM™ (Applied Biosystem,
EUA).
O processo de amplificação ocorre em 3 fases, que no conjunto se
designa como um ciclo:
1ª fase – Desnaturação: Aquece-se o DNA para separar as duas
cadeias de DNA (95ºC). Os dois filamentos ou cadeias de DNA são
mantidos juntos por ligações de hidrogénio que, por serem
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relativamente fracas, quebram-se a altas temperaturas, ao passo que
as ligações entre as moléculas de fosfato e desoxirribose, por serem
ligações covalentes mais fortes, permanecem intactas.
2ª fase – Hibridização: Na temperatura de 60 °C, os primers marcam
as extremidades da sequência alvo. Os primers são curtas
sequências sintéticas de nucleotídeos com 20 a 30 bases. Na reação
de PCR são incluídos dois primers, um para cada cadeia simples de
DNA que foi produzida durante a fase de desnaturação. O início da
sequência do DNA alvo é marcado pelos primers que se ligam
(hibridizam) à sequência complementar.
3ª fase – Extensão: Após a ligação dos primers às sequências
complementares de DNA, a DNA polimerase replica a cadeia de DNA.
O processo de síntese é iniciado numa região com cadeia dupla
(onde estão ligados os primers), incorporando os nucleotídeos
complementares à sequência alvo. A extensão inicia-se sempre na
extremidade 3’ do primer, criando uma cadeia dupla a partir de cada
uma das cadeias simples.
O método utiliza um sistema fluorescente para detectar a luz oriunda
da reação de amplificação. Utiliza-se a atividade da 5'-exonuclease da Taq
DNA polimerase em sondas marcadas com corantes fluorescentes
(TaqMan). Essas sondas, específicas para o segmento gênico que se deseja
amplificar, apresentam um fluorocromo (VIC® dye ou FAMTM dye), na
extremidade 5' da sonda, capaz de absorver a energia luminosa emitida pelo
equipamento e dissipá-la na forma de luz e calor, em comprimento de onda
diferente do original (Figura 9). Entretanto, na sua posição nativa, toda a luz
emitida por esse fluorocromo é absorvida por um quencher (Q) presente na
extremidade 3' da sonda, que não deixa com que a energia luminosa usada
para excitar a sonda chegue em quantidade suficiente para excitar o primeiro
fluorocromo. Dessa forma, o sistema óptico do equipamento não é capaz de
detectar fluorescência no tubo de reação. Por outro lado, se a reação for
capaz de gerar produtos (amplicons), a sonda irá hibridizar-se com o alvo
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gerado e ficará exposta à atividade da Taq polimerase. Quando o primer
hibridiza na região 5´, a sonda também o faz no meio da sequência. À
medida que a Taq polimerase avança sintetizando a fita nova, ela vai
degradando a sonda à sua frente, liberando o fluorocromo (VIC® dye ou
FAMTM dye) da sonda e permitindo que absorva energia e emita luz. Como
consequência a sonda será degradada e o fluorocromo ficará distante do
quencher, que não será capaz de absorver a luz emitida (Figura 9).

FONTE: Figura de Allelic Discrimination Getting Started Guide for 7300/7500/7500 Fast
Real-Time PCR System - Applied Biosystems

Figura 9 - Princípio da reação de polimerização em cadeia em tempo real
(PCR-RT). Uma sonda de fita simples com dois fluorocromos é
adicionada à reação de PCR. O fluorocromo V ou F (VIC® dye ou
FAMTM dye) precisa permanecer próximo de Q (quencher) para
atenuar sua fluorescência. A enzima Taq-DNA polimerase
(AmpliTaq Gold® DNA Polymerase) separa os dois fluorocromos
à medida que cliva a sonda para sintetizar a nova fita de DNA. O
fluorocromo V ou F recém-liberado da sonda emite então uma
luz com comprimento de onda característico

Métodos

79

O equipamento utiliza um feixe de laser para a excitação dos
fluorocromos e a fluorescência produzida pela amostra é detectada pelo
sistema, que traça um gráfico com a absorção obtida após cada ciclo de
PCR (Figura 10). O gráfico obtido com os resultados das mutações de
alguns pacientes deste estudo estão nos Anexos E e F.

Amostras contendo:
Alelo X
Alelo Y
Ambos (Alelo X e Y- heterozigoto)
NTC - controle
Indeterminado

Estão agrupados no...
Canto inferior direito do gráfico
Canto superior esquerdo do gráfico
No meio do caminho entre os grupos de alelo X e Y
Canto inferior esquerdo
Qualquer lugar do gráfico

FONTE: Figura de Allelic Discrimination Getting Started Guide for 7300/7500/7500 Fast
Real-Time PCR System - Applied Biosystems

Figura 10 - Ilustração do gráfico obtido com a técnica de reação de
polimerização em cadeia em tempo real (PCR-RT) utilizando o
equipamento 7300 Real Time PCR System ABI PRISM™,
(Applied Biosystem, EUA)

5 RESULTADOS
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O grupo de pacientes com PCT era constituído de 16 mulheres
(26,7%) e 44 homens (73,3%) com a idade de início da PCT variando entre
22 e 71 anos (média de 44,63 anos / mediana de 45 anos) para mulheres e
entre 25 e 67 anos (média de 44,70 anos / mediana de 43,5 anos) para
homens. O genótipo não interferiu na idade de início da PCT. A maioria dos
pacientes (72%) apresentava mistura de etnias, ou seja, a maioria era de cor
parda e não foi possível obter informações detalhadas dos seus ancestrais.

Gráfico 1 -

Distribuição dos pacientes pela etnia
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Os fatores precipitantes considerados foram o etilismo, ingestão de
estrógenos, hepatite B (VHB), hepatite C (VHC), HIV, histórico familiar de
PCT e diagnóstico de hemocromatose hereditária (HH) (considerando a
manifestação clínica e/ou a presença das mutações C282Y/C282Y ou
C282Y/H63D). A maioria dos pacientes (68,3%) apresentava dois ou mais
fatores precipitantes coexistentes; 31,7% com apenas um fator e 8,3%,
quatro fatores. Distribuição do número de fatores precipitantes coexistentes
estão no Gráfico 2.

Gráfico 2 - Distribuição do número de fatores precipitantes coexistentes
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A coexistência de fatores precipitantes nos 60 pacientes está descrita
na Tabela 6. Etilismo crônico estava presente em 71,7% (43 de 60)
pacientes e 48,8% (21 de 43) destes apresentavam VHC. Etilismo social foi
referido por 10 pacientes de 60 (16,7%).
O anti-VHC estava positivo em 41,7% (25 de 60) dos pacientes,
sendo que destes, 84% (21 de 25) estava associado a etilismo e 20% (5 de
25) apresentava anti-VHC e anti-HIV positivo. A hepatite C estava associada
a etilismo social em 16% (4 de 25). Doze pacientes (12 de 25) com anti-VHC
positivo tiveram o diagnóstico confirmado por PCR. Quanto ao genótipo do
VHC, apenas nove pacientes apresentavam a genotipagem no sistema
HCMED: dois genótipo ‘1a', quatro ‘1b’ e três ‘3a'.
O anti-HIV era positivo em 15,3% (9 de 59) dos pacientes; todos os
pacientes apresentavam etilismo crônico associado e cinco destes também
apresentavam anti-VHC associado.
Quanto à sorologia para hepatite B, 32,2% (19 de 59) apresentava
anti-HBc total positivo, mas nenhum apresentava AgHBs positivo; destes
52,6% (10 de 19) apresentava anti-VHC associado.
A manifestação clínica ou fenotípica da hemocromatose foi o único
fator precipitante em uma paciente; apresentava o diagnóstico prévio de HH
apesar de ser somente heterozigota para H63D. Dois irmãos tiveram o
diagnóstico de HH somente após a pesquisa das mutações HFE (um homem
C282Y/C282Y e uma mulher C282Y/H63D). Outra paciente heterozigota
composta (C282Y/H63D) está em investigação para observar se há
manifestação clínica da hemocromatose.
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Associação dos fatores precipitantes nos 60 pacientes com
porfiria cutânea tardia

FATOR PRECIPITANTE

Nº PACIENTES

% PACIENTES

Etilismo + VHC

9

15,0%

Etilismo

8

13,3%

Etilismo + VHC + HBV

7

11,7%

Etilismo + VHB + AF

4

6,7%

Etilismo + VHC + HBV + HIV

3

5,0%

Etilismo + HIV

3

5,0%

Etilismo + AF

3

5,0%

VHC

3

5,0%

Estrógenos

3

5,0%

Antecedentes familiares de PCT (AF)

3

5,0%

Etilismo + VHC + HIV

2

3,3%

AF + HH

2

3,3%

Etilismo + HBV

1

1,7%

Etilismo + HIV + AF

1

1,7%

Etilismo + Estrógenos +AF

1

1,7%

Etilismo + Estrógenos + HBV + AF

1

1,7%

VHC + HBV

1

1,7%

Estrógenos+ HBV

1

1,7%

Estrógenos + AF

1

1,7%

Estrógenos + AF + HBV + HH

1

1,7%

Hemocromatose hereditária (HH)

1

1,7%

Etilismo social (?)

1

1,7%

TOTAL

60

100,0%

Nota: VHC = Sorologia positiva para hepatite C; VHB = Sorologia positiva para hepatite B;
AF = Antecedentes familiares de PCT; HIV = Sorologia positiva para o vírus HIV; HH =
hemocromatose hereditária (com genótipos C282Y/C282Y ou C282Y/H63D ou fenótipo
clínico de HH).
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Apenas o histórico de antecedentes familiares de PCT foi investigado;
não foi possível neste estudo fazer a dosagem da atividade enzimática da
UROD no eritrócito ou pesquisar as mutações do gene UROD nestes
pacientes. Antecendentes familiares de PCT estava presente em 28,3% (17
de 60) dos pacientes. Entre estes casos: 17,6% (3 de 17) apresentava
apenas histórico familiar sem nenhum outro fator precipitante; 58,8% (10 de
17) apresentava etilismo, 17,6% (3 de 17) hemocromatose hereditária e
23,5% (4 de 17) ingestão de estrógenos. Todos os casos com histórico
familiar eram negativos para hepatite C.
O tabagismo estava presente em 32 de 57 pacientes (56,1%), todavia
se é ou não um fator precipitante ainda é controverso.
Dos 18 pacientes que apresentavam apenas um fator precipitante
isolado: 44,4% (8 de 18) era etilista crônico, 16,7% (3 de 18) apresentava
VHC, 16,7% (3 de 18) usava estrógenos, 16,7% (3 de 18) relatava histórico
familiar de PCT e 5,6% (1 de 18) exibia manifestação clínica de HH.
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Considerando separadamente as 16 mulheres deste estudo (Tabela
7), 50% (8 de 16) tiveram a PCT desencadeada por estrógenos, sendo que
em 50% (4 de 8) destas pacientes este era o principal fator precipitante.
Quanto às outras quatro pacientes com PCT desencadeada por estrógeno:
uma apresentava histórico familiar de PCT, uma era heterozigota composta
para a mutação HFE (C282Y/H63D) e apresentava antecedentes familiares
e duas apresentavam etilismo crônico e histórico familiar associado. Ainda
entre as mulheres, em 25% (4 de 16) a hepatite C foi o principal fator
precipitante (três destas referiam etilismo social). Uma mulher apresentava
diagnóstico fenotípico prévio de HH e este era o único fator precipitante.
Histórico familiar de PCT estava presente em 37,5% (6 de 16) das mulheres,
destas uma apresentava apenas a história familiar como fator precipitante e
outra apresentava mutação HFE (C282Y/H63D) associado ao histórico
familiar. Por fim, uma paciente referia apenas etilismo social; é provável que
neste caso a paciente tenha negado a condição de etilista crônica, um fato
comum entre as mulheres.
Tabela 7 -

Frequência dos fatores precipitantes nas 16 mulheres com
porfiria cutânea tardia

FATORES PRECIPITANTES

Nº PACIENTES

% PACIENTES

Estrógeno

3

18,8%

VHC

3

18,8%

VHC + VHB

1

6,3%

Estrógeno + AF

1

6,3%

Estrógeno + etilismo + AF

1

6,3%

Estrógeno + etilismo + AF + VHB

1

6,3%

Estrógeno + AF + VHB + HH

1

6,3%

Estrógeno + VHB

1

6,3%

AF + HH

1

6,3%

AF

1

6,3%

Sem fat. Precipitantes (Etilismo social)

1

6,3%

HH

1

6,3%

TOTAL

16

100%

Nota: VHC: Sorologia positiva para hepatite C; VHB: Sorologia positiva para hepatite B; AF:
Antecedentes familiares de PCT; HIV: Sorologia positiva para o vírus HIV; HH:
hemocromatose hereditária.
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As respectivas frequências e intervalos de confiança para cada fator
precipitante ou doença associada estão descritas na Tabela 8.

Tabela 8 -

Frequência de cada fator precipitante ou doença associada e
seu respectivo intervalo de confiança

Fator precipitante ou
Doença associada

Nº

Etilista

43

Hepatite C - VHC

Estimativa

IC (95%)
Limite Inf

Limite Sup

71,70%

58,60%

82,50%

25

41,70%

29,10%

55,10%

Hepatite B - VHB

19

31,67%

20,26%

44,96%

Antecedentes Familiares

17

28,33%

17,45%

41,44%

HIV

9

15,30%

7,20%

27,00%

9

15,00%

7,10%

26,60%

8

50,00%

24,70%

75,30%

Hemocromatose
hereditária2

4

6,67%

1,85%

16,20%

Carcinoma Hepático

2

3,33%

0,41%

11,53%

Diabetes mellitus
Estrógeno (só ♀)

1

Nota: ♀: sexo feminino; IC: Intervalo de confiança;
1
No grupo há 16 pacientes do sexo feminino; 2 Pacientes com manifestação clínica da HH
(hemocromatose hereditária) ou mutação HFE (C282Y/C282Y ou H63D/C282Y).
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Para observar a contribuição de cada fator precipitante e sua
frequência na população estudada, observar a representação no Gráfico 3.

Nota: VHC: vírus da hepatite C; VHB: vírus da hepatite B; AF: antecedentes familiares; HIV:
vírus da imunodeficiência humana; HH: hemocromatose hereditária; ♀ - No grupo há 16
pacientes do sexo feminino; ¹ Pacientes que apresentam pelo menos um alelo das
mutações C282Y ou H63D; 2 Dois pacientes são heterozigotos compostos portanto entram
nos pacientes com C282Y e H63D.

Gráfico 3 - Frequência de cada fator precipitante (% de pacientes)
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Em relação às doenças associadas, dois pacientes homens (Nº 27 e
58) apresentavam diagnóstico de carcinoma hepatocelular (CHC), o primeiro
tinha 60 anos de idade e desenvolveu CHC após 32 anos de doença;
apresentou várias recaídas devido ao fato de não parar de consumir bebida
alcoólica e os fatores precipitantes coexistentes eram: etilismo, anti-VHC
positivo e anti-HBc total positivo. O segundo paciente teve o diagnóstico de
CHC aos 56 anos de idade, após 15 anos de doença e os fatores
precipitantes neste paciente eram iguais ao anterior.
Diabetes mellitus (DM) estava presente em 15% (9 de 60) dos
pacientes, sendo que um dos pacientes tinha este diagnóstico prévio ao de
hemocromatose. Os três pacientes com o genótipo para hemocromatose
(um C282Y/C282Y e dois C282Y/H63D) não apresentavam DM.
FAN era positivo em 28,3% (17 de 60) pacientes: sete anti-VHC
positivos (quatro com etilismo associado) e sete eram etilistas (quatro só
etilismo, dois HIV e uma associação com estrógeno), dois tinham apenas
histórico familiar de PCT e um apenas a ingestão de estrógenos. Nenhum
caso de lúpus eritematoso foi identificado.
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A pesquisa das mutações C282Y e H63D no gene HFE para a
hemocromatose hereditária (HH) foi realizada nos 60 pacientes. O genótipo
mais frequente foi o genótipo tipo selvagem (TS/TS) em 25 pacientes
(41,7%), seguido pelo heterozigoto para H63D (H63D/TS) em 21 (35%), o
heterozigoto para C282Y (C282Y/TS) em seis (10%), o homozigoto para
H63D

(H63D/H63D)

em

cinco

(8,3%),

o

heterozigoto

composto

(C282Y/H63D) em dois pacientes (3,3%) e homozigoto para C282Y
(C282Y/C282Y) em um paciente (1,7%). A frequência de cada genótipo está
descrita na Tabela 9.

Tabela 9 -

Frequência de cada genótipo e dos alelos C282Y e H63D nos
60 pacientes com porfiria cutânea tardia e frequência dos
alelos C282Y e H63D nos 395 indivíduos da população
controle

Mutações

Nº de Pacientes

% Pacientes

C282Y / TS

6

10

C282Y / C282Y

1

1,7

H63D / TS

21

35

H63D / H63D

5

8,3

C282Y/H63D

2

3,3

TS/TS

25

41,7

Nº Total de pacientes

60

100

10/120 alelos

8,3

33/120 alelos

27,5

C282Y

14/790 alelos

1,77%

H63D

111/790 alelos

14,05%

Genótipo

Alelos na PCT
C282Y
H63D
Alelos População Controle

Nota: TS = Tipo selvagem

280
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No nosso estudo a frequência do alelo C282Y foi de 8,3% e a
frequência do alelo H63D foi de 27,5%. Para comparar estes achados com
uma população controle, utilizou-se um estudo

280

realizado com 395

pessoas normais recrutadas do banco de sangue deste mesmo hospital
(HCFMUSP) para obter a frequência dos alelos na população controle. A
frequência de C282Y foi significativamente mais elevada nos pacientes com
PCT em relação à população controle (8,3% versus 1,77%; odds ratio 5,02;
IC [95%] = [4,1%; 14,8%], p=0,0001). A frequência de H63D também foi
significativamente maior nos pacientes com PCT em relação à população
controle (27,5% versus 14,05%; odds ratio 2,32; IC [95%] = [19,7%; 36,4%],
p=0,0004) (Tabela 9). No Gráfico 4 observamos a distribuição da frequência
dos genótipos e do número de alelos C282Y e H63D dos pacientes com
PCT.

Gráfico 4 -

Distribuição da frequência dos genótipos e do número de alelos
C282Y e H63D na população em estudo com porfiria cutânea
tardia
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Os fatores precipitantes foram relacionados com a presença ou não
de sorologia positiva para VHC (Tabela 10). Não houve associação de
etilismo, estrógenos, VHB, HIV, mutações HFE ou HH com sorologia positiva
para o VHC. Observamos nesta tabela que a única associação
estatisticamente significativa (p<0.05) foi VHC com antecedentes familiares
(AF) para PCT, ou seja, há uma maior frequência (proporção) de pacientes
com antecedentes familiares (AF) de PCT sem VHC (48,57%) em relação a
com VHC (0,00%). Esta associação ocorreu por não haver nenhum caso de
AF no grupo com VHC.

Tabela 10 - Fatores precipitantes relacionados com a presença ou não de
sorologia positiva para o vírus da hepatite C (VHC)
Fatores
Pacientes
precipitantes testados

Pacientes
com o fator
precipitante

Pacientes
com VHC
n=25

Pacientes
sem VHC
n=35

p- valor

Etilismo

60

43 (71,7%)

21 (84,00%) 22 (62,85%)

0,0886

Sexo
Feminino

60

16 (26,7%)

4 (16,00%)

12 (34,29%)

0,1457

Estrógenos ♀

16

8 (50%)

0 (0%)

8 (66,67%)

0,0769

VHC

60

25 (41,70%)

VHB

60

19 (31,67%)

11 (44%)

8 (22,86%)

0,0987

HIV

59

9 (15,25%)

5 (20,83%)

4 (11,43%)

0,464

AF

60

17 (28,3%)

0 (0%)

17 (48,57%)

<0,0001

Risco para
HH 1

60

4 (6,67%)

0 (0%)

4 (11,42%)

0,1333

Mutações
HFE 2

60

35 (58,3%)

13 (52%)

22 (62,85%)

0,4365

C282Y 3,4

60

9 (15%)

3 (12%)

6 (17,14%)

0,7222

60

28 (46,7%)

10 (40%)

18 (51,42%)

0,4386

H63D

3,4

---

♀: sexo feminino; VHC: vírus da hepatite C; VHB: vírus da hepatite B; HIV: vírus da
imunodeficiência humana; AF: antecedentes familiares de PCT; HH: hemocromatose
hereditária.
NOTA: ¹ Pacientes com manifestação fenotípica de hemocromatose (HH) ou genótipo com
maior risco de HH (C282Y/C28Y e C282Y/H63D)
2
Total de pacientes com pelo menos um dos alelos (C282Y ou H63D)
3
Pacientes apresentam pelo menos um alelo da mutação C282Y e H63D;
4
Pacientes heterozigotos compostos ingressam nos pacientes com C282Y e H63D
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Ao analisar se os fatores precipitantes (VHC, HIV, etilismo e
estrógeno) estavam associados à presença dos alelos, não houve
associação com a presença do alelo C282Y ou H63D (Tabela 11). Os
pacientes com diabetes mellitus apresentaram tendência a ter uma maior
frequência do alelo H63D do que os pacientes sem diabetes (44,4% versus
23,5%; p-valor=0,0834), já para o alelo C282Y não houve essa diferença. Os
pacientes com antecedentes familiares de PCT apresentaram tendência a
uma maior frequência dos alelos C282Y e H63D, mas não foi
estatisticamente significativa (p-valor = 0,1440 para C282Y; p-valor = 0,2514
para H63D).

Tabela 11 - Associação dos fatores precipitantes e doenças associadas
com a presença do alelo C282Y e H63D
Fator precipitante /

% com alelo
C282Y

Doença associada
VHC
HIV
Etilista
Estrógeno
Diabetes

AF

Com

6,0%

Sem

10,0%

Com

5,5%

Sem

8,8%

Com

6,9%

Sem

11,8%

Com

6,3%

Sem

6,3%

Com

5,6%

Sem

8,8%

Com

14,7%

Sem

5,8%

p-valor

0,5189
>0,9999
0,4665
>0,9999
>0,9999

% com alelo
H63D
22,0%
30,0%
11,1%
30,0%
22,1%
38,2%
43,8%
43,8%
44,4%
23,5%

p-valor

0,4042
0,1487
0,1074
>0,9999
0,0834

35,3%
0,1440

23,3%

0,2514

NOTA: VHC: vírus da hepatite C; HIV: vírus da imunodeficiência humana; AF: antecedentes
familiares de PCT.

Resultados

94

Os parâmetros bioquímicos avaliados foram o perfil de ferro (ferro
sérico, ferritina e saturação de transferrina (satT)) e as enzimas hepáticas.
Estes parâmetros foram distribuídos segundo o genótipo na Tabela 12.
Analisando esta tabela observa-se que os níveis de ferro sérico e ferritina
foram mais altos nos pacientes heterozigotos compostos (C282Y/H63D) em
relação aos demais genótipos. A saturação de transferrina foi maior no
paciente homozigoto para C282Y (satT=89%), seguido do heterozigoto
composto (satT=70,61±10,76%) e homozigoto para H63D (63,14±19,32%),
sugerindo que este parâmetro possa ser importante para suspeitar da
associação com as mutações nos pacientes com PCT. Ainda na Tabela 12,
não se observou diferença entre os genótipos em relação às enzimas
hepáticas.
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Tabela 12 - Perfil de ferro (ferro sérico, ferritina, saturação de transferrina) e enzimas hepáticas (AST, ALT e GGT) segundo
o genótipo HFE do paciente (média ± desvio padrão) em 60 pacientes
Nº

Saturação
de
transferrina
(%)

Nº

AST sérico
x LSN

Nº

ALT sérico
x LSN

Nº

GGT
sérico x
LSN

Nº

%

Nº

Ferro
sérico x
LSN

C282Y/TS

6

10

6

0,93 ± 0,38

6

2,25 ± 0,95

6

52,68 ± 19,41

6

2,61 ± 1,49

6

2,84 ± 1,30

6

4,55 ± 3,41

C282Y/C282Y

1

1,7

1

1,13

1

1,45

1

89

1

0,44

1

0,45

1

0,86

H63D/TS

21

35

17

1,05 ± 0,39

17

1,94 ± 1,26

16

51,48 ± 20,24

20

2,15 ± 1,24

20

2,13 ± 1,21

19

4,05 ± 3,18

H63D/H63D

5

8,3

5

1,12 ± 0,09

5

2,15 ± 1,21

5

63,14 ± 19,32

5

1,93 ± 0,98

5

1,61 ± 0,94

5

2,06 ± 0,56

C282Y/H63D

2

3,3

2

1,25 ± 0,01

2

3,17 ± 1,53

2

70,61 ± 10,76

2

1,65 ± 0,83

2

2,79 ± 1,98

2

2,29 ± 2,8

TS/TS

25

41,7

23

0,89 ± 0,25

23

2,10 ± 1,62

22

46,53 ± 13,28

25

1,93 ± 0,96

25

1,96 ± 1,12

25

3,60 ± 2,81

Genótipo

Nº

Ferritina x
LSN

Nota: Nº de pacientes testados; % de pacientes; LSN, Limite superior do normal; LSN Ferro sérico: 158 µg/dL (homem) e 145 µg/dL (mulher); LSN
Ferritina: 400 ng/dL (homem) e 150 ng/dL (mulher); Saturação de Transferrina (satT) normal: 20 a 40%.
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Na Tabela 13, ao comparar os parâmetros bioquímicos dos pacientes
com e sem VHC, observa-se que os níveis de ferro estão mais baixos nos
pacientes com VHC, mas sem uma diferença estatisticamente significativa
entre os dois grupos. Seria esperado um aumento maior da ferritina nos
pacientes com VHC; provavelmente o que está interferindo neste achado é o
fato de haver no grupo sem VHC, quatro pacientes HIV positivo e quatro
pacientes com mutações HFE, que são patologias que também contribuem
para o aumento dos níveis de ferritina. Já as enzimas hepáticas estão mais
elevadas nos pacientes com VHC associada (p<0,05).

Tabela 13 - Comparação entre os parâmetros bioquímicos (perfil de ferro e
enzimas hepáticas) dos pacientes com e sem o vírus da
hepatite C (VHC) associada
Parâmetros

Nº

Com VHC

Nº

Sem VHC

p-valor

Ferro sérico x LSN

18

0,93 ± 0,33

30

1,02 ± 0,32

0,463

Ferritina x LSN

18

1,94 ± 1,33

29

2,11 ± 1,33

0,702

Saturação de
Transferrina (SatT) %

17

46,28 ± 17,28

28

54,77 ± 17,71

0,058

AST sérico x LSN

20

2,57 ± 1,43

32

1,73 ± 0,82

0,034

ALT sérico x LSN

20

2,52 ± 1,46

32

1,81 ± 1,03

0,032

GGT sérico x LSN

20

4,12 ± 2,14

32

2,91 ± 2,91

0,015

NOTA: Nº de pacientes; LSN: limite superior do normal; ALT: alanina transaminase; AST:
aspartato transaminase e GGT: gama-glutamil transpeptidase.
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A maioria dos pacientes, 51 de 60 pacientes (85%), foi tratada
somente com difosfato de cloroquina. Seis pacientes receberam flebotomia
associada à cloroquina, dois realizaram somente flebotomia e um paciente,
que apresentava insuficiência renal crônica foi tratado com eritropoietina e
microflebotomias (retirada de 50 a 100 mL de sangue uma vez por semana).
Os pacientes receberam inicialmente 250mg de cloroquina duas vezes por
semana. A medicação era suspensa quando o paciente atingia a remissão
bioquímica, porém frequentemente foi necessário manter uma dose baixa de
cloroquina (125 ou 250 mg/semana) para manter a remissão bioquímica.
Considerou-se que a remissão bioquímica foi alcançada quando as porfirinas
totais na urina de 24 horas estavam abaixo de 159 µg/24hs para mulheres e
de 199 µg/24hs para homens.
O tempo necessário para atingir a remissão bioquímica com a
cloroquina variou de quatro a 104 meses em 34 pacientes (tempo médio de
24,8 ± 20,1 meses e mediana de 18,5 meses). O paciente cujo tratamento
durou 104 meses não entrava em remissão bioquímica devido ao consumo
de bebida alcoólica. Seis pacientes receberam flebotomia associada à
cloroquina; o tempo necessário para atingir remissão bioquímica nestes
pacientes variou de 17 a 39 meses (tempo médio de 29,3 ± 9,1 meses e
mediana de 32 meses). Dos pacientes que receberam flebotomia associado
à cloroquina, três apresentavam genótipo ‘tipo selvagem’ TS/TS e três o
genótipo H63D/TS. A flebotomia não teve relação com a presença das
mutações, exceto no caso de uma paciente (H63D/TS) que apresentava o
diagnóstico clínico prévio de hemocromatose hereditária. Dois pacientes
foram tratados exclusivamente com flebotomia, um (Nº 14) devido a
problema prévio de retina e outro (Nº 38) devido à queixa de mal-estar geral
quando tomava cloroquina; os dois entraram em remissão com quatro e
nove meses, respectivamente. Dez pacientes estavam em tratamento e
ainda não haviam alcançado a remissão bioquímica. Sete pacientes
perderam seguimento.
Na evolução alguns pacientes (Nº. 5, 13, 21, 49, 50 e 54)
apresentavam recidiva quando voltavam a consumir bebida alcoólica,
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mesmo na vigência de cloroquina. Quatro pacientes que haviam atingido a
remissão bioquímica, não a mantinham por muito tempo após a suspensão
da cloroquina: dois pacientes (Nº 12 e 33) apresentavam histórico familiar de
PCT, uma paciente apenas VHC (Nº 35) e um paciente VHC e HIV
associados (Nº 47). Um dos pacientes (Nº 36) com HIV (sem VHC) recebeu
cloroquina por um período prolongado (76 meses), porque quando entrava
em remissão bioquímica e a cloroquina era suspensa ele voltava a aumentar
as porfirinas urinárias (porfirinas totais = 463 / urina 24h); mantinha a
remissão com 125mg 2x/sem, mas atualmente está sem cloroquina e sem
recidiva desde 06/2007.
No acompanhamento dos pacientes, nenhum efeito hepatotóxico ou
alteração ocular (no exame de fundo de olho), resultante do tratamento com
cloroquina, foi identificado.
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Na Tabela 14 comparamos os parâmetros bioquímicos dos mesmos
pacientes (dados pareados) antes e depois do tratamento e que receberam
somente cloroquina. Nesta tabela observamos: 1. Os níveis de ferro (ferro
sérico, ferritina e saturação de transferrina) diminuíram de forma significativa
com o tratamento (p < 0,05) e 2. As enzimas hepáticas (AST, ALT) diminuem
para níveis normais na maioria dos pacientes e a GGT diminui
significativamente (p<0,0001), mas está ainda um pouco aumentado em
relação ao LSN (média: LSN = 2,28 ± 4,75).

Tabela 14 - Comparação dos parâmetros bioquímicos de todos os
pacientes que receberam somente cloroquina (antes e depois
do tratamento)

Nº

Antes do
tratamento

Após o
tratamento

p-valor

Ferro sérico x LSN

33

0,97 ± 0,31

0,87 ± 0,29

0,007289

Ferritina x LSN

32

2,04 ± 1,43

1,43 ± 1,26

0,000666

Saturação de
Transferrina (SatT) %

31

52,75 ± 19,16

47,14 ± 17,42

0,0084

AST sérico x LSN

36

1,94 ± 0,90

0,94 ± 0,43

<0,0001

ALT sérico x LSN

36

2,03 ± 1,17

0,87 ± 0,73

<0,0001

GGT sérico x LSN

35

3,13 ± 2,79

2,28 ± 4,75

<0,0001

NOTA: Nº de pacientes; LSN: limite superior do normal; ALT: alanina transaminase; AST:
aspartato transaminase e GGT: gama-glutamil transpeptidase.
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A Tabela 15 exibe os parâmetros bioquímicos, antes e após o
tratamento, relacionando-os com a presença ou não do VHC. Levou-se em
consideração apenas os pacientes com dados pareados, ou seja, com os
parâmetros antes e depois do tratamento com cloroquina. Depois do
tratamento, os pacientes com VHC não apresentaram diminuição da ferritina
e a diminuição dos níveis de ferro sérico e da saturação de transferrina não
foi estatisticamente significativa. Já no grupo sem VHC houve uma
diminuição significativa do ferro sérico, saturação de transferrina e da
ferritina (p<0,05). Quanto às enzimas hepáticas (AST e ALT), inicialmente
estavam mais elevadas nos pacientes com VHC, mas após o tratamento
diminuíram significativamente (p<0,05) nos dois grupos (com e sem VHC). A
GGT diminuiu significativamente no grupo sem VHC (p=0,001), mas não no
grupo com VHC (p=0,074).
Tabela 15 - Parâmetros bioquímicos, antes e depois do tratamento com
cloroquina, relacionando-os com a presença ou não do vírus da
hepatite C (VHC)
Nº

Antes do
tratamento

Depois do
tratamento

p-valor

Ferro sérico x LSN

10

0,93 ± 0,37

0,85 ± 0,38

0,285

Ferritina x LSN

9

1,72 ± 1,36

1,76 ± 1,77

0,678

SatT %

10

48,18 ± 21,70

44,04 ± 20,50

0,114

AST sérico x LSN

11

2,43 ± 1,06

1,22 ± 0,55

0,003

ALT sérico x LSN

11

2,54 ± 1,40

1,29 ± 0,92

0,003

GGT sérico x LSN

10

3,46 ± 1,96

2,71 ± 2,60

0,074

Ferro sérico x LSN

23

0,98 ± 0,29

0,88 ± 0,25

0,022

Ferritina x LSN

23

2,17 ± 1,47

1,30 ± 1,01

<0,001

SatT %

21

54,92 ± 17,98

48,62 ± 16,10

0,027

AST sérico x LSN

25

1,73 ± 0,75

0,82 ± 0,30

<0,001

ALT sérico x LSN

25

1,80 ± 1,01

0,68 ± 0,56

<0,001

GGT sérico x LSN

24

3,00 ± 3,08

2,11 ± 5,42

0,001

Parâmetros
COM VHC

SEM VHC

NOTA: Nº de pacientes; LSN: limite superior do normal; SatT%: saturação de transferrina;
ALT: alanina transaminase; AST: aspartato transaminase e GGT: gama-glutamil
transpeptidase.
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Na Tabela 16 estão descritos os parâmetros bioquímicos (antes e
depois do tratamento com cloroquina) de acordo com o genótipo do
paciente. Verifica-se que no geral houve uma diminuição nos níveis de ferro
sérico para níveis normais, mas sem significância estatística devido ao
pequeno número de casos. Observa-se que o genótipo H63D/TS e TS/TS
apresentam valores iniciais do ferro sérico mais baixo e este tende a
normalizar após o tratamento. Em relação aos níveis de ferritina, os
genótipos que apresentaram uma diferença estatística maior antes e depois
do tratamento foram os genótipos H63D/TS e TS/TS. Apesar dos genótipos
C282Y/C282Y e C282Y/H63D não mostrarem uma diferença estatística,
devido ao pequeno número de casos, eles apresentaram a normalização dos
níveis de ferritina. O paciente C282Y/C282Y não apresentou diminuição da
saturação de transferrina, mas a ferritina e o ferro sérico deste paciente
normalizaram após o tratamento. Os pacientes heterozigotos compostos
(C282Y/H63D) e C282Y/TS também mantiveram a saturação de transferrina
aumentada após o tratamento. No caso das enzimas hepáticas (AST e ALT),
houve no geral uma diminuição ou normalização das enzimas hepáticas,
mas estatisticamente significativa (p < 0,05) apenas para os genótipos
H63D/TS e TS/TS. Quanto ao GGT houve uma diminuição na maioria, mas
estatísticamente significativa apenas para o genótipo TS/TS. No genótipo
H63D/TS houve aumento, isto se deve ao paciente Nº 46, que teve aumento
do GGT de 10 para 27 x LSN.
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Tabela 16 - Parâmetros bioquímicos (média ± desvio padrão) dos mesmos
pacientes, antes e depois do tratamento com cloroquina de
acordo com o genótipo
Genótipo
Ferro sérico x LSN
C282Y / TS
C282Y / C282Y
H63D / TS
H63D / H63D
C282Y/H63D
TS/TS
Ferritina x LSN
C282Y / TS
C282Y / C282Y
H63D / TS
H63D / H63D
C282Y/H63D
TS/TS
Saturação de Transferrina (%)
C282Y / TS
C282Y / C282Y
H63D / TS
H63D / H63D
C282Y/H63D
TS/TS
AST sérico x LSN
C282Y / TS
C282Y / C282Y
H63D / TS
H63D / H63D
C282Y/H63D
TS/TS
ALT sérico x LSN
C282Y / TS
C282Y / C282Y
H63D / TS
H63D / H63D
C282Y/H63D
TS/TS
GGT sérico x LSN
C282Y / TS
C282Y / C282Y
H63D / TS
H63D / H63D
C282Y/H63D
TS/TS

Nº

Antes do
tratamento

Depois do
tratamento

p-valor

3
1
11
3
2
13

1,07 ± 0,36
1.13
0,97 ± 0,35
1,11 ± 0,11
1.25 ± 0.01
0,86 ± 0,31

1,02 ± 0,35
0,96
0,92 ± 0,29
0,71 ± 0,18
0,95 ± 0,16
0,81 ± 0,33

0,285
--0,504
0,109
0,180
0,367

3
1
10
3
2
13

1,84 ± 1,0
1,45
1,96 ± 1,30
1,86 ± 1,20
3.17 ± 1.53
2,06 ±1,78

1,16 ± 0,23
0,87
1,48 ± 1,65
1,36 ± 1,29
0,90 ± 0,03
1,59 ± 1,28

0,109
--0,093
0,285
0,180
0,055

2
1
10
3
2
13

68,20 ± 25,98
89
52,07 ± 20,47
54,19 ± 3,78
70.61 ± 10.76
45,02 ± 16,34

67,75 ± 15,79
76,77
48,71 ± 17,71
34,10 ± 2,85
57,74 ± 18,45
41,87 ± 15,36

0,655
--0,203
0,109
0,180
0,221

3
1
12
3
2
16

2,48 ± 0,86
0,44
2,14 ± 1,06
1,65 ± 0,48
1,65 ± 0,83
1,79 ± 0,86

0,93 ± 0,17
--1,15 ± 0,55
0,71 ± 0,06
0,55 ± 0,14
0,89 ± 0,37

0,109
--0,002
0,109
0,180
0,001

3
1
12
3
2
16

3,30 ± 1,23
0,45
1,97 ± 1,10
1,28 ± 0,34
2,79 ± 1,98
1,88 ± 1,14

0,73 ± 0,14
--1,18 ± 1,03
0,58 ± 0,15
0,52 ± 0,32
0,75 ± 0,58

0,109
--0,003
0,109
0,180
<0,001

3
1
13
3
2
14

4,51 ± 4,29
0,86
3,33 ± 2,91
1,79 ± 0,56
2,29 ± 2,28
3,07 ± 2,87

1,49 ± 0,72
--4,16 ± 7,82
0,85 ± 0,57
0,89 ± 0,73
1,40 ± 1,36

0,109
--0,308
0,285
0,180
0,001

NOTA: Nº de pacientes testados; % de pacientes; LSN, Limite superior do Normal. Ferro sérico: LSN
para homens 158µg/dL e LSN para mulheres 145µg/dL. Ferritina LSN para mulheres 150 ng/dL;
Ferritina LSN para homens 400 ng/dL. Saturação de Transferrina normal = 20 a 40%.
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Neste estudo a PCT predominou nos homens (73,3%) e não houve
diferença na idade em que se iniciou a doença nos homens e nas mulheres
(média da idade foi 44,68 ± 11,29 anos e mediana 44 anos). A mistura de
etnias foi predominante na maioria dos pacientes (72%). Quanto aos fatores
precipitantes, 68,3% apresentavam dois ou mais fatores precipitantes
coexistentes. O etilismo crônico foi relatado por 71,7% dos pacientes, a
grande maioria por homens (41 de 43 pacientes). Esta proporção pode ser
maior se levarmos em conta que os pacientes que referiam etilismo social
(16,7%) estavam negando sua condição de etilista crônico. O etilismo há
muito tempo é reconhecido como um importante fator precipitante de PCT
283

; ele age em sinergismo com outros fatores em indivíduos predispostos 58.

Alguns autores acreditam que o etilismo crônico talvez esteja associado à
herança de mutações da hemocromatose, como a mutação C282Y, que
predomina em países onde o álcool é o fator precipitante mais comum de
PCT

247

. Todavia no nosso estudo não houve associação do etilismo com a

presença de nenhum dos alelos, inclusive a proporção de pacientes com o
alelo C282Y e o alelo H63D é maior entre os não-etilistas, mas esta
diferença não teve significância estatística.
O anti-VHC estava positivo em 41,7% dos pacientes e a maioria
destes (21 de 25 pacientes) apresentavam etilismo associado. O papel
patogênico do VHC no desencadeamento da PCT é relatado desde 1992 61 e
uma prevalência elevada de infecção pelo VHC em casos de PCT já foi
confirmada por vários estudos de diversos países

66

. A prevalência de

anticorpos anti-VHC varia de 8 a 91% na literatura e está relacionada à
endemicidade na população

1,57

. Uma meta-análise de 50 estudos feita por

Gisbert et al. 66 encontrou uma prevalência média calculada do VHC de 47%
entre 2.167 pacientes com PCT. A maioria dos pacientes com o VHC foi
exposta ao vírus antes da expressão clínica e diagnóstico de PCT

89-91

,

entretanto a maioria dos nossos pacientes com VHC (15 de 25 pacientes),
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ou seja, 60% teve o diagnóstico da infecção após o surgimento da PCT,
sugerindo que esta pode ser a primeira manifestação da infecção pelo VHC,
daí a necessidade de investigar VHC em todos os pacientes com PCT, como
já foi relatado na literatura

33

. O antecedente de etilismo na maioria dos

pacientes já os coloca em risco de desenvolver PCT, independentemente da
presença ou não de VHC. A maioria dos pacientes apresenta mais de um
fator de risco para o desenvolvimento da PCT, frequentemente VHC e
álcool, principalmente em homens

33

. Sugere-se que o aumento da

prevalência do VHC pode estar relacionado ao aumento do consumo de
álcool, devido ao fato da positividade para anti-VHC ter sido relatada em até
25% dos pacientes etilistas crônicos
como outros

90

92

. No entanto, nosso estudo, assim

, não demonstrou associação do VHC com etilismo. Não

observamos associação significativa do VHC com ingestão de estrógenos,
VHB, HIV, sexo feminino ou com a presença de pelo menos um dos alelos
para mutações HFE. Nenhum dos pacientes com antecedentes familiares de
PCT apresentava VHC. A maioria dos indivíduos com hepatite C não
desenvolve PCT; evidentemente certos indivíduos estão predispostos a
desenvolver a deficiência da UROD

66,89,97

. Entre os nove pacientes dos

quais obtivemos o genótipo do VHC, predominou o subtipo 1b (quatro
casos), seguido pelo 3a (três casos) e 1a (dois casos). Há estudos que não
encontraram associação do genótipo do VHC com a PCT
sugerem que o subtipo 1b estaria mais relacionado à PCT

37

90,102

, mas outros

.

Na literatura foi descrito um pequeno aumento da prevalência de
hepatite B nos pacientes com PCT, mas não há muitos estudos
comprovando essa associação. Navas et al. 62, detectaram anticorpos contra
VHB em 91% dos pacientes, mas em apenas 41% dos pacientes o genoma
viral do VHB foi detectado. Nossos pacientes apresentavam sorologia
positiva para hepatite B, ou seja, anti-HBc e anti-HBs positivos em 32,2%
dos casos, mas todos com o antígeno (AgHBs) negativo. A prevalência está
um pouco aumentada nos pacientes com PCT, se considerarmos a
estimativa do Ministério da Saúde de que no Brasil, pelo menos 15% da
população já esteve em contato com o vírus da hepatite B e um estudo de
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soroprevalência da hepatite B realizado em quatro capitais brasileiras
mostrou uma taxa geral de 7,9% de anti-HBc positivo e 1% da população
apresentava doença crônica relacionada a este vírus 284.
A associação do vírus da imunodeficiência humana (HIV) ocorreu em
15,3% dos pacientes (9 de 59). O diagnóstico de HIV foi prévio ao de PCT
em seis casos e foi concomitante em três casos; daí o fato de se
recomendar sempre a sorologia para HIV nos pacientes com PCT. Todos os
nossos pacientes apresentavam etilismo associado e cinco também
apresentavam anti-VHC positivo. Na literatura, geralmente outros fatores
precipitantes também estão associados ao HIV, como etilismo, hepatite B e
hepatite C

121

. Não se pode concluir que o HIV isoladamente contribua para

o desenvolvimento da PCT.
O aumento da incidência nas mulheres foi atribuído à ingestão de
estrógenos e ao aumento do consumo de álcool pelas mulheres nas últimas
décadas 5. Entre as 16 mulheres os contraceptivos orais tiveram um papel
importante em 50% (oito de 16 pacientes) e se observou consumo de álcool
em duas pacientes. Vários estudos demonstram que o uso de estrógenos,
como contraceptivos ou para reposição hormonal pós-menopausa, pode
desencadear a PCT

285

e que geralmente é o único fator precipitante em

mais de 25% das mulheres com PCT

57

. Semelhante à literatura, 25% das

pacientes (quatro de 16) do sexo feminino apresentavam o estrógeno como
o único fator precipitante. As outras quatro pacientes apresentavam também
história familiar de PCT, sendo que uma delas ainda era heterozigota
composta para as mutações HFE (C282Y/H63D). A associação com
histórico familiar de PCT reforça a ideia de que o estrógeno atuaria inibindo
a UROD que já se encontra geneticamente diminuída 39.
No nosso estudo não verificamos se o paciente apresentava
deficiência da UROD eritrocitária ou as mutações para UROD, ou seja, não
foi possível diferenciar a PCT familiar (tipo II) da forma esporádica (tipo I).
Encontramos um histórico familiar de PCT em 28,3% dos pacientes. Esta
frequência é semelhante àquela encontrada em outros estudos

6,57

. A
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frequência de PCT familiar varia de 20 a 29% em diferentes populações da
América do Norte e Europa

6,57

, mas um estudo no Chile encontrou uma

frequência de 50% de PCT familiar

240

. Entretanto a melhor forma de

identificar estes casos é através do estudo das mutações da UROD, pois há
casos que podem apresentar a atividade de UROD dentro dos limites
normais e exibir mutação na UROD. Há ainda os casos de PCT tipo III que
apresentam história familiar, mas sem alteração na atividade da UROD
eritrocitária. Nossos pacientes com história familiar podem ter a PCT tipo II
ou III. Bulaj et al.

57

relatam que a deficiência hereditária da UROD não

alterava as características clínicas e demográficas da PCT, ou seja, os
mesmos fatores precipitantes (excesso de ferro, álcool, VHC e estrógenos)
contribuíam para a expressão clínica de ambos os tipos de PCT (familiar ou
esporádico), portanto é improvável que isto tenha afetado os nossos
resultados.
Nosso principal objetivo foi avaliar a frequência das mutações C282Y
e H63D no gene HFE dos pacientes brasileiros com PCT. A PCT é uma
doença ferro-dependente onde a sobrecarga de ferro está presente em 60 a
70% dos pacientes

41,246

. A saturação de transferrina e a ferritina estão

aumentadas na PCT de forma semelhante nos pacientes com ou sem as
mutações HFE

108

. Como o perfil de ferro está sempre alterado nos

pacientes com PCT, mesmo naqueles sem a hemocromatose hereditária, a
pesquisa das mutações HFE é importante 57.
Há estudos que relatam a frequência dos alelos C282Y e H63D na
população brasileira normal. A prevalência da mutação C282Y entre
indivíduos saudáveis brasileiros (frequência de portadores do alelo C282Y:
0,29 a 4,30%) é menor do que o observado entre os europeus, o que pode
ser explicado pelas diferentes composições étnicas da população.
163,200,201,280,286,287

A mutação H63D tem uma prevalência alta entre brasileiros

saudáveis (frequência de portadores do alelo H63D: 9,54 a 33,6%);
semelhante à observada entre os brancos europeus, particularmente entre
os italianos e espanhóis

163,200,201,280,286-288

. Um estudo com 278 indivíduos

no grupo controle relata uma prevalência dos portadores dos alelos C282Y e
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H63D de 4% e 31,1%, respectivamente e a prevalência foi semelhante em
135 pacientes com hepatite C (4,4% para C282Y e 23,7% para H63D)

286

.

Outro estudo com 227 pessoas da população normal, feito por Agostinho et
al.

163

, encontrou uma prevalência total de portadores para o alelo C282Y e

H63D de 3,6% e 33,6%, respectivamente. Sendo que a frequência para as
mutações foi maior entre os caucasianos (1,4% para C282Y e 16,3% para
H63D) 163. Nos afrobrasileiros e no grupo com mistura de etnias a frequência
para C282Y foi igual (1,1%). Já a frequência de H63D foi mais baixa nos
afrobrasileiros (7,5%) e intermediária no grupo com mistura de etnias (9,8%)
163

. Nosso estudo utilizou como referência para a população controle o

estudo de Pereira et al.

280

, realizado também neste hospital (HCFMUSP)

com 395 doadores de sangue em 2001. Eles encontraram uma frequência
variável dos alelos C282Y e H63D entre os diferentes grupos étnicos no
Brasil (eurobrasileiros, afrodescendentes e com mistura de etnias). A
frequência das mutações HFE foi maior entre os eurobrasileiros (3,7% para
C282Y; 20,3% para H63D). A frequência nos afrobrasileiros foi a mais baixa
(0,5% para C282Y; 6,4% para H63D) e no grupo com mistura de etnias a
frequência foi intermediária (0,7% para C282Y; 13% para H63D). Quanto à
frequência total dos alelos nesta população controle, encontramos 14/790 =
1,77%

IC[95%]=[0,97%;2,96%]

para

C282Y

e

111/790

=

14,05%

IC[95%]=[11,7%;16,67%] para H63D. Esta distribuição da frequência dos
alelos para HFE dá suporte à origem europeia das mutações. A prevalência
de C282Y é mais baixa no Brasil em relação ao norte da Europa, já a
prevalência da H63D é semelhante 280.
Leone et al.

163

no Equador não encontraram nenhum caso com a

mutação C282Y, semelhante ao que foi publicado entre os índios brasileiros
e nas populações asiáticas

289

, confirmando a baixa prevalência da mutação

C282Y nas populações não anglo-célticas, mas encontraram uma frequência
maior da mutação S65C do que as relatadas nas populações caucasianas
290

. Em Portugal, um estudo feito por Cardoso et al.

291

com uma amostra

estratificada randomizada com 640 indivíduos da população normal,
demonstrou a existência de diferenças regionais significativas na frequência
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da mutação C282Y entre o norte e sul do país, já a mutação H63D mostrou
uma frequência homogênea em todo o país. A frequência alélica da mutação
C282Y observada no norte (0.058) foi semelhante à frequência alélica
relatada em países do norte da Europa, em contraste com a frequência no
sul (0,009), que foi semelhante ao relatado na Itália. A frequência alélica da
mutação H63D observada neste estudo (0,15 ± 0,20) está entre as mais
altas relatadas na Europa, contudo frequências semelhantes já foram
observadas na Espanha

288

, sendo a maior frequência relatada nos bascos

(0.30), que habitam o norte da Espanha e sudoeste da França. Os
resultados encontrados nos doadores de sangue em São Paulo são muito
próximos aos encontrados na população italiana

292,293

e portuguesa

291

, o

que pode ser devido à imigração observada no estado de São Paulo 200.
A população brasileira apresenta uma grande miscigenação étnica e a
prevalência da HH na população é desconhecida. No Brasil, Bittencourt et al.
294

analisaram o gene HFE em 15 pacientes com HH e encontraram 53%

homozigotos para C282Y, 7% heterozigotos para C282Y, 7% heterozigotos
para H63D e 33% sem mutação. Nenhum heterozigoto composto
C282Y/H63D foi identificado. Posteriormente, Bittencourt et al.

295

estudaram

19 pacientes com HH e, novamente, apenas 53% apresentava mutações
HFE (nove homozigotos para C282Y e um heterozigoto composto para
C282Y e H63D) e não encontraram outras mutações nos genes HFE, RTf2
ou SCL40A1 nos pacientes estudados. Portanto, um terço dos pacientes
brasileiros com o fenótipo clássico de HH não apresenta as mutações HFE
ou outras mutações que atualmente são associadas à doença em
caucasianos, sugerindo que haja outras mutações desconhecidas nos genes
descritos ou em outros genes envolvidos na homeostase de ferro
Cançado et al.
al.

206

203

295

.

, também encontraram resultados semelhantes. Ferreira et

estudaram 1955 pacientes brasileiros com suspeita clínica de HH e as

frequências dos alelos mutantes C282Y e H63D foram de 0,079 e 0,196,
respectivamente. Este trabalho teve importância na determinação do perfil
genético da população acometida pela HH no Brasil. Bueno et al.

200

estudaram os genótipos de 8 pacientes com HH e 148 indivíduos normais
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doadores de sangue. A frequência dos genótipos nos doadores foi: 2,7%
para C282Y/TS; 18,3% para H63D/TS; 1,3% para H63D/H63D; 0,7% para
H63D/S65C e 1,3% para S65C/TS. A mutação C282Y foi encontrada apenas
em

caucasianos

e

a

H63D

foi

observada

em

caucasianos

e

afrodescendentes. Cinco dos oito pacientes com HH (62,5%) apresentaram
alterações no gene HFE: três (37,5%) foram homozigotos para a mutação
C282Y (C282Y/C282Y), um (12,5%) heterozigoto composto (C282Y/H63D) e
um (12,5%) heterozigoto para a mutação C282Y (C282Y/TS). Três pacientes
não apresentavam mutações HFE. Estes achados também condizem com os
relatos da Itália, onde aproximadamente um terço dos pacientes com HH
não apresenta mutações para C282Y ou H63D

292,293

. Outro estudo não

encontrou a mutação C282Y em cinco afro-americanos com HH, sendo que
apenas um era heterozigoto para H63D

296

. Isto corrobora com a afirmação

de que os pacientes afro-americanos têm uma frequência das mutações
HFE significativamente inferior em relação aos caucasianos; a HH
provavelmente se deve a uma mutação em outro gene não-HFE ou a uma
mutação ainda não identificada no gene HFE

296

. A diferença dos genótipos

encontrados no Brasil pode ser explicada pela miscigenação étnica
brasileira, com migração predominante do sul da Europa e uma alta
influência dos afrodescendentes e ameríndios, cujas populações apresentam
baixa frequência destas mutações

200

. Como outros estudos brasileiros não

encontraram a mutação S65C entre os pacientes com sobrecarga de ferro
202,203

e a prevalência desta mutação é baixa na população saudável

200,201

não achamos relevante a pesquisa destas mutações nos pacientes do nosso
estudo.
Ellervik et al.

297

conduziram uma metanálise da associação das

mutações da HH com várias doenças; esta análise foi composta de 202
estudos, dos quais 60 estudavam a associação com a PCT. A associação de
todos os genótipos da HH com a PCT mostrou uma relação dose-resposta, a
C282Y/C282Y apresentava um risco maior (odds ratio = 48; IC 24-95) e a
H63D/TS um risco menor (odds ratio = 1,7; IC 1,0-3,1) de desenvolver PCT.
Como já foi dito, há relatos na literatura que descrevem aumento da
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frequência das mutações no gene HFE dos pacientes com PCT (Quadro 1).
Entretanto, somente um estudo brasileiro

238

pesquisou a associação das

mutações da hemocromatose (C282Y e H63D) na PCT. No total de 23
pacientes com PCT encontraram quatro pacientes com a mutação C282Y
(17,4%) e sete pacientes com a mutação H63D (30,4%). A maioria era
heterozigota para a mutação, havia apenas um homozigoto para H63D, um
heterozigoto composto (C282Y/H63D) e nenhum homozigoto para C282Y.
No grupo controle com 278 indivíduos observaram a mutação C282Y em 4%
e a mutação H63D em 31,1%. Comparando os dois grupos observaram uma
diferença estatística entre os dois grupos para a mutação C282Y (OR=5,1,
95% IC 1,5-17,6, p = 0,02), mas não para a mutação H63D (OR=1, 95% IC
0,4-2,4, p = 1)

238

. No nosso estudo, a frequência das duas mutações foi

significativamente mais elevada nos pacientes com PCT em relação à
população controle: C282Y = (8,3% versus 1,77%, odds ratio 5,02, IC [95%]
= [4,1%; 14,8%], p=0,0001) e H63D (27,5% versus 14,05, odds ratio 2,32, IC
[95%] = [19,7%; 36,4%], p=0,0004). O genótipo TS/TS, ou seja, a ausência
da mutação foi o mais frequente, com 41,7%. Entre os pacientes com a
mutação, o genótipo H63D/TS foi o mais frequente com 35%, seguido pelo
C282Y/TS com 10%. Cinco pacientes (8,3%) eram homozigotos para H63D,
dois pacientes eram heterozigotos compostos (3,3%) e um paciente era
homozigoto para C282Y (1,7%). Podemos concluir que as mutações HFE
aumentam a susceptibilidade do indivíduo desenvolver PCT; o acúmulo de
ferro precipitaria a manifestação da PCT nos indivíduos que já são
predispostos. No nosso estudo não foi observada a associação dos fatores
precipitantes (VHC, HIV, etilismo e estrógeno) com a presença dos alelos
C282Y e H63D. Os pacientes com antecedentes familiares de PCT
apresentaram tendência a uma maior frequência dos alelos C282Y e H63D,
mas não foi estatisticamente significativa (p-valor = 0,1440 para C282Y; pvalor = 0,2514 para H63D). Podemos afirmar que é possível que a herança
dos alelos da hemocromatose possa contribuir em parte com a PCT familiar
ou tipo III. O alelo H63D estava aumentado entre os pacientes com diabetes
mellitus (p=0,0834), mas para o alelo C282Y não houve essa diferença. Este
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achado pode ser devido ao fato da mutação H63D apresentar uma
prevalência alta entre a população normal no Brasil, mas contribui com a
ideia de que a associação de diabetes mellitus com PCT seria decorrente da
associação com as mutações da HH como afirmam alguns autores 150.
A HH apresenta poucos sinais ou sintomas específicos que alertam o
médico

298

. Os sintomas são inespecíficos (p.ex. artralgia, fraqueza e fadiga)

e não ajudam a suspeitar da HH

299

. Os sintomas geralmente se

desenvolvem no paciente depois dos 40 anos, no momento em que
deposição de ferro nos órgãos pode ter causado danos irreversíveis nos
tecidos, como cirrose, carcinoma hepatocelular, artrite, hipogonadismo,
diabetes mellitus e cardiomiopatia

300

. Uma paciente com diagnóstico clínico

prévio de HH apresntava somente este fator precipitante para PCT, apesar
de heterozigota para H63D. Provavelmente outras mutações desconhecidas,
relacionadas

com

a

hemocromatose,

podem

contribuir

desencadeamento da PCT, pois um terço dos pacientes

para
203,295

o

com

hemocromatose no Brasil não apresentam as mutações HFE. O paciente
homozigoto para C282Y se beneficiou deste trabalho, pois o diagnóstico de
HH só foi possível devido ao estudo das mutações. Ele manifestava
sintomas inespecíficos como fadiga e queixa de impotência, mas não
apresentava diabetes mellitus. A irmã dele era heterozigota composta; estes
dois pacientes não apresentavam nenhum outro fator precipitante exceto as
mutações para HFE e história familiar. Estes três pacientes indicam que as
mutações HFE ou a manifestação clínica de HH podem contribuir
isoladamente para o desencadeamento da PCT, independentemente da
presença de outros fatores precipitantes. Com a descoberta do gene HFE,
foi possível identificar o risco ‘potencial’ de desenvolver sobrecarga de ferro,
mas nem todos os homozigotos desenvolverão sobrecarga de ferro ou HH e
não é possível prever o grau de expressão fenotípica. A expressão
fenotípica da HH é maior nos pacientes homozigotos para C282Y e
heterozigotos composto. Estima-se que 40,0% a 70,0% dos indivíduos
homozigotos para C282Y desenvolverão alguma evidência laboratorial de
sobrecarga de ferro sem complicações clínicas e que, pelo menos, 50,0%
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dos homens e 25,0% das mulheres com este genótipo desenvolverão
complicações clínicas secundárias à sobrecarga de ferro

203

heterozigotos compostos manifestarão a HH clinicamente

. Um a 11% dos
206

. Nos casos

H63D/H63D, 80% são clinicamente normais e 20% desenvolve sobrecarga
de ferro, que é quase duas vezes a percentagem encontrada nos indivíduos
com HFE TS/TS

177

. A mutação H63D está associada a aumento dos

depósitos de ferro e também a uma forma mais branda da HH, revelando
uma penetrância incompleta 182.
No nosso estudo observou-se que os níveis de ferro sérico e ferritina
foram mais altos nos pacientes heterozigotos compostos (C282Y/H63D) em
relação aos demais genótipos. A saturação de transferrina foi maior no
paciente homozigoto para C282Y (satT=89%), seguido do heterozigoto
composto (satT=70,61±10,76%) e o homozigoto para H63D (63,14±19,32%),
sugerindo que este parâmetro possa ser importante para suspeitar da
associação com as mutações nos pacientes com PCT. Quanto às enzimas
hepáticas não houve diferença entre os genótipos.
A maioria dos nossos pacientes (85%) foi tratada com cloroquina. O
tempo médio necessário para atingir a remissão bioquímica com a
cloroquina foi de 24,8 ± 20,1 meses (mediana de 18,5 meses). Alguns
pacientes não evoluíam para remissão bioquímica devido à persistência do
consumo de bebida alcoólica. No paciente com insuficiência renal crônica a
cloroquina é totalmente contraindicada; este foi tratado com eritropoietina e
microflebotomias (retirada de 50 a 100 mL de sangue uma vez por semana).
Ao compararmos o perfil de ferro (ferro sérico, ferritina e saturação de
transferrina) e as enzimas hepáticas (AST, ALT, GGT) de todos os pacientes
que receberam cloroquina, observamos que ambos diminuíram de forma
significativa com o tratamento (p < 0,05).
Alguns autores sugerem que no paciente com PCT e heterozigoto
para uma mutação do gene HFE, a flebotomia deve ser o tratamento de
primeira escolha, pois é mais efetiva para diminuir os níveis de ferro do que
a cloroquina

235

. Outros autores afirmam que a flebotomia melhora a
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evolução clínica da hepatite C

57

114

. Ao associar os parâmetros bioquímicos

com a presença ou não do VHC (antes e depois do tratamento com
cloroquina), os níveis de ferro antes do tratamento eram mais baixos nos
pacientes com VHC. Seria esperado o contrário, ou seja, um maior aumento
pelo menos da ferritina no grupo com VHC; provavelmente o que está
interferindo neste achado é o fato de haver no grupo sem VHC, quatro
pacientes HIV positivo e quatro pacientes com mutações para HH,
patologias estas que também contribuem para o aumento dos níveis de
ferritina. Depois do tratamento, os pacientes com VHC não apresentaram
diminuição da ferritina e a diminuição dos níveis de ferro sérico e da
saturação de transferrina não foi estatisticamente significativa, mas no grupo
sem VHC houve uma diminuição significativa do ferro sérico, saturação de
transferrina e da ferritina (p<0,05). Isto nos leva a deduzir, que a cloroquina
é mais efetiva na diminuição dos níveis de ferro no grupo sem VHC. Quanto
às enzimas hepáticas (AST e ALT), inicialmente estavam mais elevadas nos
pacientes com VHC, mas após o tratamento diminuíram significativamente
(p<0,05)

nos

dois

grupos

(com

e

sem

VHC).

A

GGT

diminuiu

significativamente no grupo sem VHC (p=0,001), mas não no grupo com
VHC (p=0,074). Podemos concluir que a cloroquina age igualmente nos dois
grupos diminuindo as enzimas hepáticas.
Ao observar como o perfil de ferro e as enzimas hepáticas se
comportaram em relação ao genótipo verificamos que no geral houve uma
diminuição nos parâmetros de ferro, mas sem significância estatística devido
ao pequeno número de casos para alguns genótipos, ou seja, não podemos
afirmar se essa diferença não foi somente ao acaso. Os genótipos TS/TS e
H63D/TS apresentavam o ferro sérico antes do tratamento mais baixo em
relação aos demais genótipos, e este tende a normalizar depois do
tratamento. Os genótipos TS/TS e H63D/TS também apresentaram uma
diferença estatística maior antes e depois de tratamento em relação à
ferritina. Os pacientes C282Y/C282Y, C282Y/H63D e C282Y/TS não
apresentaram diminuição da saturação de transferrina. Os dois pacientes
(C282Y/H63D) e um paciente C282Y/C282Y normalizaram o ferro sérico e a
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ferritina após o tratamento. As enzimas hepáticas (TGO e TGP)
normalizaram ou diminuíram significativamente para todos os genótipos,
mas foi uma diminuição estatisticamente significativa apenas para os
genótipos H63D/TS e TS/TS.
Se a flebotomia remover o excesso de ferro antes do desenvolvimento
de cirrose ou diabetes, os pacientes com HH têm uma sobrevida normal em
comparação aos controles sem sobrecarga de ferro; pacientes com cirrose
devido a HH têm uma sobrevida mais curta e um alto risco de carcinoma
hepatocelular mesmo depois da depleção do ferro

185

. No entanto, o

tratamento com cloroquina também reduz os níveis de ferro sérico

258,265

eé

um tratamento menos invasivo, efetivo, seguro, de baixo custo e que
consome menos tempo que a flebotomia

256

. O tratamento com cloroquina

pode ter outros benefícios. Como vários relatos demonstram que a
sobrecarga de ferro predispõe a uma série de infecções, principalmente
quando o ferro afeta o sistema reticuloendotelial (SRE), a cloroquina pode
desempenhar um papel na prevenção destas infecções, limitando a
disponibilidade do ferro ao microrganismo

265

. A cloroquina inibe a

multiplicação intracelular da Legionella pneumophila
capsulatum

302

304

e do Histoplasma

, inibe o crescimento do Mycobacterium tuberculosis em

monócitos humanos
in vivo

301

303

, aumenta a resistência ao Cryptococcus neoformans

(este efeito não parece ser mediado pela restrição de ferro

305

) e,

finalmente, inibe o HIV-1 in vitro e in vivo, através da inibição das
modificações postranscricionais do vírus

306-308

. Além disso, já foi

demonstrado que o acúmulo de ferro das células aumenta a transcrição do
HIV-1

309

. Como ocorre a associação da PCT com a infecção pelo HIV

podemos ter benefícios adicionais com o uso da cloroquina, tais como: sua
atividade

antirretroviral,

seu

efeito inibidor sobre vários

patógenos

oportunistas, a inibição da síntese de várias citocinas pro-inflamatórias (que
podem desempenhar um papel patogênico na progressão da infecção pelo
HIV) e a restrição do acúmulo de ferro tissular (que desempenha um papel
negativo na infecção pelo HIV)

310

. Outros mecanismos de ação da

cloroquina que podem favorecer seu uso na hepatite C associada à PCT
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são: 1. A cloroquina aumenta os linfócitos T CD8+ durante a vacinação para
o VHB. Na presença de cloroquina há uma melhora na apresentação dos
antígenos virais solúveis (derivados do VHB, VHC e HIV) pelas células
dendríticas aos linfócitos CD8+ específicos, o que se deve à redução na
acidificação do sistema endocítico e consequente aumento da exportação
dos antígenos solúveis endocíticos para o citoplasma

311

. 2. A cloroquina

inibe a proteólise autofágica celular envolvida na replicação do replicon do
VHC, fornecendo dessa forma uma nova opção terapêutica contra a hepatite
C crônica 312. Contudo, resta saber se a cloroquina em doses baixas (como é
usada na PCT) teria esses efeitos benéficos in vivo nas infecções
associadas (HIV e/ou VHC).
Malina et al.

256

observaram que no tratamento com cloroquina a

recidiva era mais precoce do que com flebotomia. Já Kostler et al.

258

não

observaram vantagens decisivas da flebotomia em comparação com
cloroquina, mesmo com relação aos depósitos de ferro. A decisão
terapêutica entre flebotomia e cloroquina é empírica e não existe nenhuma
estratégia de consenso para a escolha de qualquer um dos tratamentos na
PCT. Além disso, há poucos trabalhos abordando as implicações clínicas
das mutações HFE nos pacientes com PCT tratados com cloroquina.
Stölzel et al.

235

, em um estudo retrospectivo observaram a resposta à

cloroquina como monoterapia em um grupo de 62 pacientes com PCT e
genótipo HFE estabelecido. O tempo médio de tratamento foi 16 meses e
observaram que o heterozigoto C282Y, o heterozigoto composto e o HFE
TS/TS (tipo selvagem) mostraram uma boa resposta ao uso de cloroquina
com remissão sustentada das lesões cutâneas, diminuição das enzimas
hepáticas e redução da excreção de porfirinas urinárias. No entanto, os
marcadores de ferro sérico diminuíram após o tratamento com cloroquina
apenas nos pacientes com o HFE tipo selvagem. Por outro lado,
homozigotos para C282Y (3 de 62 pacientes) não apresentaram qualquer
melhora e não se beneficiaram com o uso da cloroquina.
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Outro estudo retrospectivo foi realizado por Toll et al.

117

242

, onde

analisaram retrospectivamente 65 pacientes com PCT esporádico. Quarenta
pacientes (grupo A) tinham recebido somente difosfato de cloroquina (250
mg, duas vezes por semana) e tinham conseguido remissão clínica e
bioquímica em menos de 6 meses. Vinte e cinco pacientes (grupo B)
também receberam só a cloroquina inicialmente (pelo menos 6 meses), mas
devido à falta de resposta receberam flebotomias (400 mL semanalmente
por uma média de 1 mês e meio) para obter a remissão bioquímica. O
objetivo deste estudo foi avaliar uma possível correlação entre a resposta
terapêutica e as mutações HFE, mutações C282Y e H63D. Dos 65
pacientes, 28 eram heterozigotos (43%) e 7 homozigotos (10,7%) para
H63D. A prevalência da mutação H63D foi semelhante nos dois grupos de
regimes terapêuticos (grupo A: 57,5%; grupo B: 48%, p = 0,45). A mutação
C282Y estava presente em heterozigose em 11 dos 65 pacientes (16,9%) e
nenhum dos pacientes era homozigotos para esta mutação. Oito destes 11
pacientes com mutação C282Y (73%) estavam no grupo B, ou seja, tinham
recebido flebotomias além da cloroquina para alcançar uma resposta clínica
e bioquímica. Apenas 17 de 54 (31,5%) pacientes sem a mutação C282Y
tinham recebido flebotomias. Ao comparar os dois grupos, encontraram
aumento da mutação C282Y em pacientes do grupo B (8/25; 32%) em
comparação com o grupo A (3/40; 7,5%, p = 0,016). Três pacientes eram
heterozigotos compostos (C282Y/H63D), dois do grupo A e um do grupo B.
Observaram, portanto, que os pacientes com PCT e heterozigose para
C282Y não responderam tão bem à cloroquina; e a flebotomia teve que ser
associada para obter uma resposta completa. No entanto, este estudo foi
retrospectivo e limitado, pelo fato da resposta terapêutica ter sido avaliada
após um período curto de tratamento (seis meses).
Os estudos de Stölzel et al.

235

e Toll et al.

242

mostram uma ligação

entre a mutação HFE C282Y (em homozigose ou heterozigose) e uma
resposta deficiente à cloroquina e estes autores concluem que a flebotomia
deveria ser a terapia de primeira escolha nestes pacientes. Outro fato
importante para levar em consideração é que a hepatite crônica pelo VHC
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pode apresentar benefício adicional com a redução dos níveis de ferro, pois
esta diminui a inflamação hepática e melhora a resposta ao tratamento da
hepatite C com interferon 313-315.
Valls et al.

259

observaram 53 pacientes com PCT tratados com

cloroquina (250 mg, duas vezes por semana) por um período médio de 8
meses, sendo que 50 atingiram remissão bioquímica. A recidiva ocorreu em
22 pacientes; estes pacientes apresentavam valores basais maiores das
aminotransferases, da gamaglobulina e da uroporfirina urinária, além do
tempo necessário para remissão mais longo. Depois do término do
tratamento, a probabilidade de recidiva foi de 12% (95%; IC: 5-27%) em um
ano e de 49% (95%; IC: 34-67%) em três anos. O tempo para atingir a
remissão foi o único fator preditivo independente para a recidiva (Hazard
ratio = 1.2, 95% IC: 1.05-1.21, p < 0.01). Entre nossos pacientes, a maioria
que apresentou recidiva foi por voltarem a beber bebida alcoólica; alguns
apresentaram recidiva com pequenas quantidades de bebida alcoólica
(etilismo social). Outro fator que deve ser levado em conta e pode explicar a
recidiva é a presença das mutações HFE levando o indivíduo a acumular
ferro novamente e consequentemente conduzindo-o à recidiva da PCT. O
paciente com as mutações HFE ou com diagnóstico clínico de HH deverá
ser acompanhado periodicamente assim como aqueles com a PCT familiar,
pois estes pacientes apresentam um risco permanente de recidiva. Quando
observamos aumento dos níveis de ferro acompanhado de elevação das
porfirinas urinárias, voltamos a tratar o paciente com cloroquina ou
flebotomia antes da recidiva clínica da PCT.
Levando em consideração nossos achados e os da literatura concluise que o tratamento do paciente com PCT deve ser individualizado. A
escolha entre flebotomia ou cloroquina deve embasar-se principalmente nas
seguintes variáveis: sobrecarga importante de ferro associada ao VHC, HIV
associado, genótipo homozigoto para C282Y ou heterozigoto composto,
anemia crônica, cardiopatia, insuficiência renal crônica, etc. Este estudo
comprova que o genótipo HFE do indivíduo deve ser pesquisado e interfere
de forma significativa na decisão de qual tratamento escolher. Essa decisão
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era empírica, mas hoje devemos levar em conta as diferentes características
clínicas

e

as

doenças

associadas,

lembrando-nos

das

condições

socioeconômicas do indivíduo. Ao decidir que tratamento indicar ao
paciente, devemos sempre considerar o princípio primum non nocere. A
cloroquina, nos pacientes sem as mutações HFE, fornece excelentes
resultados com um mínimo de efeitos colaterais e tem uma grande vantagem
em nosso país devido ao seu baixo custo. O indivíduo não falta no seu
trabalho e não precisa se locomover ao hospital com frequência, porque
muitas vezes ele não tem recursos para o transporte. No entanto, não são
todos os pacientes que são beneficiados pelo tratamento com cloroquina; a
flebotomia é a melhor opção terapêutica nos pacientes que apresentam uma
grande sobrecarga de ferro associado a mutações HFE ou, em alguns
casos, associado à hepatite C. Estes se beneficiam mais da flebotomia
porque diminui os níveis de ferro de uma forma mais efetiva e traz benefícios
adicionais, como melhora da resposta ao tratamento antiviral na hepatite C,
diminuição do risco de progressão para cirrose ou de desenvolver câncer
hepático (ver tratamento). O reconhecimento da associação da HH e a PCT
e um diagnóstico precoce do homozigoto para as mutações do gene HFE
permitem que o dermatologista reduza a mortalidade e morbidade do
paciente

148

. Mehrany et al.

148

estudaram a associação destas mutações na

PCT e em 5 de 8 pacientes (63%) o diagnóstico de HH ou da mutação do
gene HFE havia sido feito inicialmente pelo dermatologista. O dermatologista
pode desempenhar um papel chave no diagnóstico precoce da HH
subclínica em pacientes com PCT, pois esta pode ser um marcador cutâneo
para as mutações do gene HFE.

7 CONCLUSÕES
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Considerando os resultados obtidos, podemos concluir o exposto
abaixo:

1. As frequências dos alelos das mutações foram significativamente mais
elevadas nos pacientes com PCT para C282Y (8,3% versus 1,77%, odds
ratio 5,02, IC [95%] = [4,1%; 14,8%], p=0,0001) e H63D (27,5% versus
14,05, odds ratio 2,32, IC [95%] = [19,7%; 36,4%], p=0,0004) em relação
à população controle.

2. Não houve associação dos alelos C282Y ou H63D com os fatores
precipitantes (VHC, HIV, etilismo e estrógeno).

3. As mutações HFE e a expressão clínica da hemocromatose hereditária
podem contribuir isoladamente para o desencadeamento da PCT,
independentemente da presença de outros fatores precipitantes; o que
torna a pesquisa das mutações HFE um exame necessário nos pacientes
com PCT. A PCT pode ser considerada um marcador cutâneo para a
hemocromatose e o dermatologista pode auxiliar no diagnóstico e
tratamento precoce da doença.

4. Ocorre a diminuição dos níveis de ferro sérico e da ferritina, mas os
níveis de saturação de transferrina dos pacientes homozigotos para
C282Y, dos heterozigotos compostos (C282Y/H63D) e dos heterozigotos
para C282Y (C282Y/TS) não diminuem de forma significativa com a
cloroquina apesar da remissão bioquímica da PCT. A flebotomia é o
tratamento de primeira escolha para a redução dos depósitos de ferro
nestes pacientes; tratando deste modo a porfiria cutânea tardia e a
hemocromatose.
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5. Na falta da pesquisa das mutações HFE, devemos suspeitar da
possibilidade do indivíduo apresentar as mutações quando a saturação
de transferrina antes do tratamento for muito alta ou manter-se elevada
mesmo após a remissão bioquímica.

6. A porfiria cutânea tardia predominou no sexo masculino (73,3%) e neste
grupo predominou a ingestão de álcool como fator precipitante (95,3%).
No sexo feminino o fator precipitante predominante foi o estímulo
estrogênico (50%).

7. Ao comparar os parâmetros bioquímicos dos pacientes antes e depois do
tratamento com cloroquina, independentemente do genótipo HFE ou da
presença do VHC, observamos que os níveis de ferro (ferro sérico,
ferritina e saturação de transferrina) e as enzimas hepáticas (AST, ALT)
diminuíram de forma significativa (p < 0,05).

8. A hepatite C esteve presente em 41,7% dos pacientes com porfiria
cutânea tardia (90,7% do sexo masculino e 9,3% do sexo feminino), e
esteve associada à ingestão de álcool em 84% dos casos.

9. A associação da PCT com VHC dificulta a diminuição dos níveis de ferro
no tratamento com cloroquina, pois o grupo com VHC não apresentou
diminuição da ferritina e os níveis de ferro sérico e da saturação de
transferrina não diminuíram de forma estatisticamente significativa. Já no
grupo sem VHC houve uma diminuição significativa do ferro sérico,
saturação de transferrina e da ferritina (p<0,05). Em relação às enzimas
hepáticas (AST e ALT), inicialmente estavam mais elevadas nos
pacientes

com

significativamente

VHC,

mas

(p<0,05)

nos

após
dois

o

tratamento

grupos.

A

diminuíram

GGT

diminuiu

significativamente no grupo sem VHC (p=0,001), mas não no grupo com
VHC (p=0,074).
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10. Individualizar o tratamento levando em consideração os diferentes fatores
precipitantes e doenças associadas em cada paciente, ou seja, a escolha
entre flebotomia ou cloroquina deve embasar-se nas variáveis:
sobrecarga de ferro acentuada associada ao VHC, anti-HIV, genótipo
HFE, intolerância à cloroquina, anemia crônica, insuficiência cardíaca,
insuficiência renal crônica associada e por fim ausência de resposta ao
tratamento isolado com cloroquina.

11. Este estudo contribui para que a análise das mutações do gene HFE
seja realizada em todos os pacientes com diagnóstico de PCT para
identificar as pessoas com risco de hemocromatose e ajudar na decisão
por qual tratamento optar.

8 ANEXOS
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ANEXO A-1
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL
LEGAL
1. NOME DO PACIENTE:...................................................................... ........................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº:........................................ SEXO :

M

F

DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO:........................................................................... Nº:........... APTO:.........
BAIRRO:............................................... CIDADE: .......................................................
CEP:................................ TELEFONE: DDD (............) ................................................
2.RESPONSÁVEL LEGAL .............................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M

F

DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO: ......................................................................Nº ............. APTO: ...........
BAIRRO:..........................................................CIDADE: ..............................................
CEP: ......................................... TELEFONE: DDD (............).......................................
DADOS SOBRE A PESQUISA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA Æ Porfiria cutânea tardia com
mutações do gene da hemocromatose C282Y e H63D e análise retrospectiva do
perfil de ferro em relação ao tratamento. Estudo de 50 casos.
Pesquisador responsável: Dr. Vitor Manoel Silva dos Reis (CRM 27767)
Pesquisadora executante: Dra Fatima Mendonça Jorge Vieira (CRM 79303)
Endereço: Departamento de Dermatologia, Prédio dos Ambulatórios
(PAMB)
do Hospital das Clínicas da FMUSP, Av. Dr. Enéas de Carvalho
Aguiar, 155, 5o. Andar, Bloco 2B, CEP: 05403-000, Tel.: (11) 3069-6398.
2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
RISCO MÍNIMO

(x)

RISCO BAIXO

RISCO MÉDIO
RISCO MAIOR

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata
ou tardia do estudo)
3. DURAÇÃO DA PESQUISA: 2 anos.
4. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa,
entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de
Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442
ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br.
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ANEXO A-2
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
1. Justificativa e os objetivos da pesquisa: Você está sendo convidado a
participar desta pesquisa por ter sido diagnosticado com porfiria cutânea tardia e o
objetivo desta pesquisa é estudar se você tem uma doença chamada
hemocromatose. A hemocromatose é uma doença genética que causa acúmulo de
ferro no fígado e pode estar associada a porfiria. O diagnóstico pode ser feito
através de uma amostra de sangue.
2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos: Para participar desta
pesquisa é necessário colher 10mL de sangue (quantidade pequena que não
prejudica o organismo), de uma só vez, através da punção de uma veia do
antebraço. O sangue é para extração de DNA e identificar se você apresenta as
mutações da hemocromatose. As informações referentes a outros exames de
sangue (dosagem de ferro) e de urina (porfirinas) normalmente solicitados durante
seu tratamento poderão ser utilizados neste estudo.
3. Desconfortos e riscos esperados: O desconforto é a dor da picada da agulha
para a coleta do exame de sangue e, eventualmente, um hematoma (mancha roxa)
no local da picada.
4. Benefícios que poderão ser obtidos: O estudo contribui para melhorar
conhecimento das causas da porfiria cutânea tardia e quando se descobre
hemocromatose em fases iniciais pode ser feito um tratamento, que retira
excesso de ferro depositado no fígado, pois o excesso de ferro pode afetar
funcionamento do fígado.

o
a
o
o

5. Procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo:
Não se aplica.
6. Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de qualquer dúvida. O
principal investigador é o Dr. Vitor Manoel Silva dos Reis, que pode ser encontrado
no endereço: Prédio dos Ambulatórios (PAMB) do Hospital das Clínicas da FMUSP,
Departamento de Dermatologia, Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 155, 5o. Andar,
CEP: 05403-000, Tel.: (11) 3069-6398.
7. Você é livre para decidir se quer ou não participar da pesquisa. Caso não queira
participar, nós garantimos que seu tratamento neste Hospital será o mesmo.
8. Você tem direito de confidencialidade – Caso deseje participar, nós
guardaremos segredo de sua identidade.
9. Você tem direito de ser mantido atualizado sobre os resultados da pesquisa
que sejam do conhecimento dos médicos pesquisadores.
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ANEXO A-3
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
10. Despesas e compensações: Sua participação é isenta de despesas e também
não há compensação financeira relacionada à sua participação.
11. Os dados e o sangue coletado poderão permanecer guardados para futuras
pesquisas seguindo sempre os preceitos de ética reconhecido nesta instituição e
internacionalmente.
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li
ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Porfiria cutânea tardia com
mutações do gene da hemocromatose C282Y e H63D e análise retrospectiva
do perfil de ferro em relação ao tratamento. Estudo de 50 casos.” Eu discuti
com o Dr. Vitor Manoel Silva dos Reis sobre a minha decisão em participar nesse
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que
minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a
tratamento hospitalar quando necessário, dentro das condições de atendimento
oferecido por este hospital. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o
mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa
ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.

__________________________________________ Data ____/____/_____
Assinatura do paciente / representante legal

__________________________________________ Data ____/____/_____
Assinatura da testemunha

RG:______________________
(para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores
de deficiência auditiva ou visual)

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre
e Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste
estudo.

__________________________________________ Data ____/____/_____
Dr. Vitor Manoel Silva dos Reis
Responsável pelo estudo
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ANEXO C-1. Modelo do protocolo manuscrito de cada paciente.
FOTOBIOLOGIA – DEPARTAMENTO DE DERMATOLOGIA DO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP
NOME:_______________________________________________________
REG HC: ______________SEXO: _______ PROFISSÃO: _____________
DATA NASCIMENTO: ____ / ____ / _______ IDADE: ________.
ENDEREÇO: __________________________________________________
__________ N°.: ______ APT.: ________ BAIRRO: ___________________
CIDADE: ________________ EST.: _______ CEP: ___________ - ______.
TEL.: (___) _______________(RES) / (___) _______________(COM).
DATA DA PRIMEIRA CONSULTA: ____ / ____ / _______.
QD: _____________________________________________HÁ ________.
ED DE ENTRADA: (BOLHAS / FRAGILIDADE CUTÂNEA / HIPERTRICOSE /
HIPERPIGMENTAÇÃO / ALTERAÇÕES ESCLERODERMIFORMES / CALCIFICAÇÕES
DISTRÓFICAS ?) Æ

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ANTECEDENTES PESSOAIS (Doenças prévias ou associadas):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ANTECEDENTES FAMILIARES: (Familiares com os mesmos sintomas?)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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ANEXO C-2
HISTÓRIA PREGRESSA (HPMA):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
•

MEDICAÇÕES EM USO?___________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
•

ETILISMO?______________________________________________

•

TABAGISTA? ____________________________________________

•

EXPOSIÇÃO A ORGANOFOSFORADOS?_____________________
(2-4-DICLOROFENOL, 2,4,5-TRICLOROFENOL E HEXACLOROBENZENO)

•

TRATAMENTO HORMONAL (Mulheres)?______________________

•

TERAPIA COM FERRO? ___________________________________

•

TRANSFUSÃO SANGUÍNEA PRÉVIA? ________________________

•

HEPATITE?______________________________________________

•

HOBBY? ________________________________________________

DIAGNÓSTICO: _______________________________________________
MEDICAÇÃO / TRATAMENTO: ___________________________________
DATA INÍCIO DO TRATAMENTO: _____ / _____ / ______ .
EVOLUÇÃO:__________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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ANEXO C-3 - EXAMES INICIAIS / EVOLUÇÃO
DATA
__ / __ / __

__ / __ / __

__ / __ / __

ZMB:

ZMB:

ZMB:

Perivascular:

Perivascular:

Perivascular:

(+) / (-)
(+) / (-)
(+) / (-)
(+) / (-)

(+) / (-)
(+) / (-)
(+) / (-)
(+) / (-)

(+) / (-)
(+) / (-)
(+) / (-)
(+) / (-)

(+) / (-)
(+) / (-)
(+) / (-)
(+) / (-)

(+) / (-)
(+) / (-)
(+) / (-)
(+) / (-)

(+) / (-)
(+) / (-)
(+) / (-)
(+) / (-)

EXAMES
Anátomo-patológico –
N°.
Local da biópsia?
Lesão ou pele sã?
Diagnóstico:
PAS?
Imunofluorescência
direta – N°.
Local da biópsia?
Lesão ou pele sã?
Fluorescência:
- Distribuição (Contínua,
granular ou homogênea)
- Intensidade (Intensa,
moderada, ou fraca)

ZMB:
•
•
•
•

Anti-IgG ------------Anti-IgM------------Anti-IgA-------------Anti-C3 --------------

Perivascular:
•
•
•

Anti-IgG ------------Anti-IgM------------Anti-IgA--------------

•

Anti-C3 --------------

Imunomapeamento
N°. :
Local biópsia:
Lado da fluorescência?
•
•
•
•

PB180
Laminina
Colágeno IV
Colágeno VII

Nível clivagem Æ
ESTÁ NA VIGÊNCIA DE
QUAL TRATAMENTO?
Dose? Há quanto tempo?
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ANEXO C-4 – EXAMES INICIAIS / EVOLUÇÃO
DATA
__ / __ / __

__ / __ / __

__ / __ / __

EXAMES
PORFIRINAS URINA 24HS
Porfirinas totais --------------Uroporfirina <50 mg --------Heptaporfirina ----------------Hexaporfirina -----------------Pentaporfirina ----------------Coproporfirinas ---------------

Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

□ Fraca
□ Moderada
□ Intensa
□ Fraca
□ Moderada
□ Intensa
□ Fraca
□ Moderada
□ Intensa

□ Fraca
□ Moderada
□ Intensa
□ Fraca
□ Moderada
□ Intensa
□ Fraca
□ Moderada
□ Intensa

□ Fraca
□ Moderada
□ Intensa
□ Fraca
□ Moderada
□ Intensa
□ Fraca
□ Moderada
□ Intensa

PORFIRINAS NO
SANGUE (Não disponível)
PORFIRINAS NAS
FEZES (Não disponível)
Teste “screening”
lâmpada de Wood –
URINA
Teste “screening”
lâmpada de Wood –
FEZES
Teste “screening”
lâmpada de Wood –
SANGUE
HEPATITE C

HEPATITE B:
Anti-HBc total
Anti-HBs
AgHBs
HEPATITE A
(IgG / IgM)
ANTI-HIV (1 e 2)
FAN
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ANEXO C-5 – EXAMES INICIAIS / EVOLUÇÃO
DATA
EXAMES

__ / __ / __

__ / __ / __

__ / __ / __

Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

Æ
Æ
Æ

Æ
Æ
Æ

Æ
Æ
Æ

GLICEMIA
GTT (Teste tolerância à
glicose)

HEMOGRAMA
Hemoglobina -----------Hematócrito ------------Leucócitos -------------Neutrófilos (%)---------Eosinófilos (%)----------Linfócitos (%)------------Plaquetas ----------------

DHL
Ferritina
Ferro sérico
Saturação de Ferro
Cap. ligação Ferro
Uréia
Creatinina
Fosfatase Alcalina
Bilirrubina total
Bilirrubina direta
Bilirrubina Indireta
TGO / AST
TGP / ALT
GGT
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ANEXO C-6 – EXAMES INICIAIS / EVOLUÇÃO
DATA
__ / __ / __

Coagulograma TP
TT
TTPA
Eletroforese/Proteína
Proteínas totais
Albumina
Gamaglobulina
Alfa 1 / Alfa 2 / beta

Alfa-fetoproteína
(<10ng/ml)

__ / __ / __

Æ
Æ
Æ

Æ
Æ
Æ

__ / __ / __

__ / __ / __

__ / __ / __

__ / __ / __

__ / __ / __
Æ
Æ
Æ

__ / __ / __

__ / __ / __

USG Abdomen

Exame fundo de olho

__ / __ / __

__ / __ / __

__ / __ / __
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ANEXO E - Gráfico obtido com técnica de PCR-RT utilizando o

equipamento 7300 Real Time PCR System ABI PRISM™, (Applied
Biosystem, EUA) para as mutações C282Y.

TS/TS

C282Y/TS

C282Y/C282Y
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ANEXO F - Gráfico obtido com técnica de PCR-RT utilizando o

equipamento 7300 Real Time PCR System ABI PRISM™, (Applied
Biosystem, EUA) para as mutações H63D.

TS/TS

H63D/TS

H63D/H63D
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