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RESUMO 

 

Prata TVG. Alterações genéticas no gene MTTP e sua relação com níveis de 

lipídeos plasmáticos e esteatose hepática em pacientes com hepatite C crônica 

[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 

2018. 

 

Introdução: A progressão da hepatite C crônica para fibrose hepática envolve 

diversos fatores, entre os fatores metabólicos destaca-se a esteatose hepática. 

A esteatose hepática na infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) é complexa e 

envolve fatores virais e do hospedeiro. Alguns polimorfismos de nucleotídeos 

únicos (SNPs) parecem influenciar as concentrações dos lipídeos plasmáticos 

e o desenvolvimento da esteatose hepática em pacientes com HCV. Objetivo: 

Detectar e avaliar a influência dos SNPs -164T/C, -400A/T e H297Q no gene 

da proteína de transferência de triglicerídeo microssomal (MTTP) na esteatose 

hepática e nos níveis de lipídeos plasmáticos em pacientes com hepatite C 

crônica. Métodos: Os SNPs -164T/C, -400A/T e H297Q foram genotipados em 

236 pacientes com hepatite C crônica do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo. A genotipagem foi realizada pela 

técnica de reação em cadeia da polimerase seguida de análise de polimorfismo 

de tamanho de fragmentos de restrição (PCR-RFLP), na qual após a 

amplificação de um fragmento específico do DNA foi realizada a digestão por 

enzimas de restrição e as bandas referentes a cada genótipo foram 

visualizadas em gel de agarose. Foi avaliada a associação de características 

com os genótipos de cada SNP em diferentes modelos genéticos (co-

dominante, dominante e recessivo). Foram realizadas análises estatísticas 

bivariadas e multivariadas com o auxílio do programa IBM-SPSS. Resultados: 

No presente estudo, 56,4% dos participantes eram mulheres e a média de 

idade foi 55,5 anos (29-83 anos). O genótipo mais prevalente do SNP -164T/C 

foi o homozigoto selvagem (TT) e dos SNPs -400A/T e H297Q foram os 

heterozigotos (AT e HQ, respectivamente). As frequências dos alelos mutados 

dos SNPs -164T/C, -400A/T e H297Q foram de 0,30, 0,41 e 0,50, 

respectivamente. As distribuições genotípicas dos três SNPs no gene MTTP 



 
 

estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg. O alelo mutado do SNP -164T/C foi 

associado com idade avançada, presença de hipertensão arterial, níveis 

elevados de ferro, ferritina e insulina (p<0,05). Sendo que o nível elevado de 

insulina foi associado com o SNP -164T/C nos três modelos genéticos 

estudados. O alelo mutado do SNP -400A/T foi associado com diabetes 

(p=0,005) e o alelo selvagem com siderose (p=0,030) nos modelos genéticos 

co-dominante e dominante. O alelo mutado do SNP H297Q foi associado com 

o genótipo 3 do HCV (modelo co-dominante), presença de hipertensão arterial 

(modelos co-dominante e dominante) e nível elevado de insulina (modelo 

dominante) (p<0,05). Nenhum dos SNPs foi associado com alterações nos 

níveis de lipídeos e com os diferentes graus de esteatose hepática. A presença 

do alelo mutado do SNP -164T/C em conjunto com a infecção pelo genótipo 3 

do HCV, foi associada na análise multivariada com a esteatose (p=0,004). 

Ainda em relação ao SNP-164T/C, o nível elevado de GGT em conjunto com a 

presença do alelo mutado foi associado com a esteatose (p=0,006). A 

presença do alelo mutado do SNP -400A/T em conjunto com a infecção pelo 

genótipo 3 do HCV, também foi associada com a esteatose (p=0,032). A 

análise do SNP H297Q em conjunto com as características avaliadas não 

apresentou associação com a esteatose (p>0,05). Conclusões: Foi detectada 

a presença de todos os genótipos dos SNPs -164T/C, -400A/T e H297Q no 

gene MTTP e não foram associados com alterações nos níveis de lipídeos. A 

esteatose hepática em pacientes com hepatite C crônica foi associada com os 

SNPs -164T/C e -400A/T em conjunto com a infecção pelo genótipo 3 do HCV, 

e com o SNP -164T/C em conjunto com elevação no nível de GGT. Portanto, 

em pacientes com hepatite C crônica, as características do hospedeiro e do 

vírus podem ser investigadas em conjunto. 

 

Descritores: hepatite C crônica; polimorfismo de nucleotídeo único; fígado 

gorduroso; lipídeos; frequência do gene; hepacivirus. 



 
 

ABSTRACT 

 

Prata TVG. Genetic alterations in the MTTP gene and relation with plasma lipid 

levels and hepatic steatosis in patients with chronic hepatitis C [dissertation]. 

São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 

 

Introduction: The chronic hepatitis C progression to liver fibrosis involves 

several factors; among the metabolic factors, hepatic steatosis is observed. 

Hepatic steatosis in hepatitis C virus (HCV) infection is complex, involves both 

viral and host factors. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) seem to 

influence the plasma lipid concentrations and the development of hepatic 

steatosis in HCV patients. Objective: Detect and evaluate the influence of the -

164T/C, -400A/T, and H297Q SNPs in the microsomal triglyceride transfer 

protein (MTTP) gene on hepatic steatosis and plasma lipid levels in patients 

with chronic hepatitis C.  Methods: The -164T/C, -400A/T and H297Q SNPs 

were genotyped in 236 patients with chronic hepatitis C of the Clinical Hospital 

of the School of Medicine, University of Sao Paulo. Genotyping was performed 

by the polymerase chain reaction assay followed by restriction fragment length 

polymorphism (PCR-RFLP) analysis, in which after the amplification of a 

specific DNA fragment, digestion was performed by restriction enzymes and 

each genotype bands were visualized on agarose gel. Several characteristics 

were evaluated with the genotypes of each SNP in different genetic models (co-

dominant, dominant and recessive). Bivariate and multivariate statistical 

analyzes were performed using the software IBM-SPSS. Results: In the 

present study, 56.4% of the participants were women and the mean age was 

55.5 years (29-83 years). The most prevalent genotype of the -164T/C SNP 

was the wild-type homozygous (TT) and the -400A/T and H297Q SNPs were 

the heterozygous (AT and HQ, respectively). The frequencies of mutated alleles 

in the -164T/C, -400A/T and H297Q SNPs were 0.30, 0.41 and 0.50, 

respectively. The genotype distributions of three SNPs in the MTTP gene were 

in Hardy-Weinberg equilibrium. The mutated allele of the -164T/C SNP was 

associated with advanced age, presence of arterial hypertension, elevated 

levels of iron, ferritin and insulin (p<0.05). The elevated insulin level was 



 
 

associated with the SNP -164T/C in the three genetic models studied. The 

mutated allele of the -400A/T SNP was associated with diabetes (p=0.005) and 

the wild-type allele with siderosis (p=0.030) in co-dominant and dominant 

genetic models. The mutated allele of H297Q SNP was associated with HCV 

genotype 3 (co-dominant model), presence of arterial hypertension (co-

dominant and dominant models) and elevated insulin level (dominant model) 

(p<0.05). None of the SNPs were associated with alterations in lipid levels and 

with hepatic steatosis distinct degrees. The presence of mutated allele of the -

164T/C SNP combined with HCV genotype 3 infection was associated in the 

multivariate analysis with steatosis (p=0.004). Also with regard to -164T/C SNP, 

elevated levels of GGT combined with the presence of the mutated allele were 

associated with steatosis (p=0.006). The presence of the mutated allele of the -

400A/T SNP combined with HCV genotype 3 infection was also associated with 

steatosis (p=0.032). The analysis of the H297Q SNP combined with the 

characteristics evaluated was not associated with steatosis (p>0.05). 

Conclusions: The presence of all genotypes of the -164T/C, -400A/T and 

H297Q SNPs in the MTTP gene was detected and was not associated with 

alterations in lipid levels. Hepatic steatosis in patients with chronic hepatitis C 

was associated with the -164T/C and -400A/T SNPs combined with HCV 

genotype 3 infection, and with the -164T/C SNP combined with elevated GGT 

level. Therefore, in patients with chronic hepatitis C, host and virus 

characteristics can be investigated in combination. 

 

Descriptors: hepatitis C, chronic; polymorphism, single nucleotide; fatty liver; 

lipids; gene frequency; hepacivirus.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Hepatite C 

 

A hepatite C é reconhecida atualmente como a maior causa de doença 

hepática crônica no mundo, é uma doença progressiva, caracterizada por uma 

inflamação hepática persistente ocasionada pelo vírus da hepatite C (HCV) 

(Lee et al., 2014; Westbrook; Dusheiko, 2014). O HCV possui distribuição 

mundial, o que torna a infecção por esse vírus um problema de saúde global. O 

vírus está disseminado entre pessoas de todas as idades, gêneros e raças 

(Lavanchy, 2011; Hajarizadeh et al., 2013). 

 

1.1.1 Agente etiológico 

 

O HCV foi identificado em 1989 por Choo et al., é um vírus envelopado e 

pertence à família Flaviviridae e ao gênero Hepacivirus (Choo et al., 1989). O 

RNA genômico do HCV é de fita simples de sentido positivo, e contém regiões 

não codificadoras de proteínas nas suas extremidades, uma região 5'UTR 

(untranslated region) e uma região 3'UTR, que delimitam uma longa fase aberta 

de leitura (ORF) com mais de 9.000 nucleotídeos. A região 5'UTR é a região 

mais conservada do genoma do vírus, enquanto as regiões que codificam as 

proteínas, em especial as proteínas do envelope (E1, E2) são as mais 

variáveis. Assim, a região 5'UTR é geralmente o alvo de escolha para detecção 

do genoma do HCV e seus diferentes genótipos (Li; Lo, 2015).  Após a 

tradução ribossômica da região codificante, são produzidas proteínas 

estruturais (E1, E2 e core) e proteínas não estruturais (p7, NS2, NS3, NS4A, 

NS4B, NS5A e NS5B), estas participam do ciclo de vida do vírus na célula do 

hospedeiro (Figura 1) (Scheel; Rice, 2013; Murphy et al., 2015).  

 

FONTE: adaptado de Murphy et al., 2015 

Figura 1 - Estrutura genômica e proteínas do HCV 
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O HCV é classificado em 7 genótipos (1 a 7) diferentes com base na 

análise filogenética e sequência de genomas virais (Figura 2). Apesar da 

divergência da sequência de nucleotídeos entre os genótipos, todos os 

genótipos do HCV, atualmente, são reconhecidos como hepatotrópicos e 

patogênicos (Gower et al., 2014; Smith et al., 2014; Messina et al., 2015). 

 

 

FONTE: Smith et al., 2014 

Figura 2 - Árvore filogenética do HCV 

 

1.1.2 Diagnóstico 

 

O principal objetivo do diagnóstico de infecções virais é permitir que as 

pessoas infectadas sejam identificadas e tratadas. Na prática clínica, os 

marcadores sorológicos e moleculares utilizados para diagnosticar a hepatite C 

orientam as decisões e podem monitorar a eficácia do tratamento antiviral. 
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Assim, o diagnóstico da infecção viral pelo HCV é importante para prevenir a 

progressão da doença e a propagação do vírus (Chevaliez; Pawlotsky, 2009; 

Li; Lo, 2015). 

O diagnóstico do HCV pode ser realizado por testes indiretos e testes 

diretos. Os testes indiretos são baseados na detecção do anticorpo específico 

para o HCV (anti-HCV) e são, geralmente, utilizados na triagem. Os principais 

testes indiretos empregados são os ensaios imunoenzimáticos (EIA ou ELISA). 

Atualmente, o teste EIA de terceira geração, para a detecção de anticorpos 

anti-HCV, é comumente usado nos laboratórios de diagnóstico. A sensibilidade 

do teste EIA de terceira geração foi estimada em 98,9% e a especificidade 

encontrada foi de 100% em pacientes com doença hepática crônica. Os 

ensaios de imunotransferência recombinante (RIBA) podem ser utilizados para 

confirmar a presença de anticorpos anti-HCV para indivíduos que 

apresentaram reatividade positiva no teste EIA (Ansaldi et al., 2014; Li; Lo, 

2015). 

Os testes diretos são utilizados para detectar e quantificar o HCV. Para 

detectar a presença de RNA do HCV, são utilizados testes de amplificação de 

ácidos nucleicos, como a reação da transcrição reversa seguida de uma reação 

em cadeia da polimerase (RT-PCR). Para a quantificação do RNA, é 

usualmente utilizado a RT-PCR em tempo real. Tanto os testes indiretos como 

os testes diretos, apresentam um papel importante no diagnóstico e 

monitoramento da infecção (Li; Lo, 2015, Mukherjee et al., 2015).  

 

1.1.3 Tratamento 

 

O objetivo principal do tratamento para a hepatite C é a erradicação do 

vírus. Isso resulta em uma diminuição da incidência de novos casos, uma 

diminuição das complicações da doença hepática crônica, como cirrose e 

hepatocarcinoma (HCC), e consequentemente em um aumento da qualidade e 

da expectativa de vida do paciente. O resultado ideal após o tratamento é uma 

resposta virológica sustentada (RVS), indicada pela não detecção do RNA do 

vírus a partir da 12ª à 24ª semana após o término do tratamento. Os esquemas 

terapêuticos utilizados para o tratamento da hepatite C variam geralmente de 
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12 a 24 semanas conforme o genótipo do HCV e a existência prévia de cirrose 

hepática compensada ou descompensada (Brasil, 2018). 

Um dos primeiros tratamentos para a hepatite C foi a administração de 

interferon (IFN) alfa por injeções subcutâneas, considerado um agente 

imunomodulador. Posteriormente, a ribavirina, um análogo de nucleosídeo com 

potencial de ação antiviral, foi adicionada ao tratamento para melhorar as taxas 

de cura. O tratamento da infecção pelo HCV progrediu consideravelmente 

desde a aprovação de antivirais de ação direta (DAAs) e da disponibilidade de 

terapias combinadas baseadas em DAAs isentas de interferon alfa peguilado 

(Peg-IFNα) alfa (Pawlotsky, 2016). 

Atualmente, no Brasil, o tratamento da hepatite C está indicado para 

todos os pacientes com diagnóstico de infecção pelo HCV, tanto na sua forma 

aguda como na crônica e independentemente do estadiamento da fibrose 

hepática. No entanto, é importante realizar o estadiamento da fibrose pois pode 

afetar a condução clínica do paciente e o esquema terapêutico a ser utilizado. 

Qualquer um dos métodos disponíveis como o APRI ou FIB4, a biópsia 

hepática e a elastografia hepática podem ser utilizados para avaliar o grau de 

fibrose hepática (Brasil, 2018).  

Para o tratamento da hepatite C, o Sistema Único de Saúde (SUS) 

dispõe dos seguintes fármacos: daclatasvir, simeprevir e sofosbuvir. Estão, 

também, disponíveis no SUS as associações dos fármacos ombitasvir, 

dasabuvir, veruprevir e ritonavir; associações dos fármacos ledipasvir e 

sofosbuvir; e associações dos fármacos elbasvir e grazoprevir. A adição de 

ribavirina ao tratamento é indicada para pacientes com cirrose, genótipo 3 do 

HCV, sexo masculino, idade acima de 40 anos, falhados em esquemas 

anteriores com IFN ou a critério da equipe médica. As atuais opções 

terapêuticas apresentam, como vantagens: facilidade posológica, tratamento 

por um menor período de tempo e com menos efeitos adversos, menor 

necessidade de exames rotineiros de biologia molecular e altas taxas de 

respostas quando comparados com as modalidades terapêuticas anteriormente 

utilizadas (Brasil, 2018). 
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1.1.4 Epidemiologia 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 71 

milhões de pessoas possuem a infecção crônica pelo HCV no mundo todo. 

Dentre esses, aproximadamente 399.000 pessoas vão a óbito todo ano em 

decorrência das complicações da hepatite C crônica, principalmente por cirrose 

e HCC (WHO, 2018).  

A infecção pelo HCV tem distribuição mundial, ocorrendo entre pessoas 

de todas as idades, gêneros, raças e regiões.  Embora o HCV seja endêmico 

em todo o mundo, existem variações geográficas em sua distribuição. O 

Oriente Médio foi a região onde se encontrou uma maior prevalência de anti-

HCV, 4,7%, sendo o Egito, o país com a maior prevalência do mundo. Na 

África, foi encontrada uma prevalência de 3,2% de anti-HCV. A Europa e Ásia 

apresentaram, respectivamente, uma prevalência de 2,3% e 2,1%. As regiões 

com uma menor prevalência foram as Américas, com 1,5%, e a Oceania com 

1,2%. Apesar de muitos países da Ásia terem uma prevalência baixa e 

intermediária de anti-HCV, aproximadamente 50% das pessoas infectadas no 

mundo residem nessa região (Lavanchy, 2011; Hajarizadeh et al., 2013). 

Pereira et al. (2013), realizaram um estudo transversal nas cinco 

macrorregiões do Brasil para estimar a soroprevalência dos anticorpos anti-

HCV. A prevalência de anticorpos anti-HCV observada foi de 1,38% na 

população brasileira, estimando que 1,3 milhões de brasileiros apresentam o 

anticorpo anti-HCV. A soropositividade para o HCV apresentou variação entre 

as regiões, de 0,68% no Nordeste até 2,10% na região Norte, sendo essa 

região a que demonstrou maior prevalência em adultos. A prevalência da 

infecção foi maior nos adultos entre 20 e 69 anos de idade, porém foi igual para 

ambos os sexos (Pereira et al., 2013).  Segundo o Boletim Epidemiológico 

publicado recentemente pelo Ministério da Saúde, a soroprevalência em 2016 

de anti-HCV foi de 0,7%, correspondendo a 670 000 brasileiros com a viremia 

ativa (Brasil, 2018). 
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1.1.5 Distribuição geográfica dos genótipos do vírus 

 

A distribuição geográfica global contemporânea dos sete genótipos do 

HCV é complexa, sendo que estes estão subdivididos em mais de 60 subtipos 

(1a, 1b, 2a etc.). Os genótipos chegam a apresentar 30% a 50% de diferença 

no seu RNA. Esta divisão é importante porque cada genótipo e subtipo têm 

características próprias de agressividade e podem ter resposta diferente aos 

tratamentos (Smith et al., 2014). Está estabelecido que alguns subtipos, 

especificamente 1a, 1b, 2a e 3a, estão distribuídos pelo mundo em maior 

prevalência e são responsáveis por uma grande proporção das infecções por 

HCV. Segundo Messina et al. (2015), o genótipo 1 é o mais prevalente em todo 

o mundo, compreendendo 83,4 milhões de casos, representando 46,2% das 

infecções pelo HCV, mais de um terço desses casos estão localizados no Leste 

Asiático. O genótipo 3 é o segundo mais prevalente com 54,3 milhões de casos 

distribuídos globalmente, cerca de 30,1% das infecções. Os genótipos 2, 4 e 6 

são responsáveis pela maioria dos demais casos, com estimativas de 16,5 

milhões (9,1%), 15,0 milhões (8,3%) e 9,8 milhões (5,4%) de casos, 

respectivamente. O genótipo 2 prevalece na África Ocidental, o genótipo 3 no 

Sul da Ásia e partes da Escandinávia, o genótipo 4 nas regiões Central e Norte 

da África, o genótipo 5 no Sul da África e o genótipo 6 no Sudeste Asiático. 

Mais recentemente, o genótipo 7 foi identificado no Canadá em um imigrante 

da África Central (Figura 2) (Murphy et al., 2015; Messina et al., 2015).  

 

1.1.6 Transmissão 

 

A transmissão do HCV ocorre, principalmente, através do contado com 

sangue e/ou material de uso parenteral contaminado. Assim, populações de 

risco para contrair o HCV são indivíduos que receberam transfusões de 

sangue, hemoderivados ou imunoglobulinas anti-D durante a gravidez anterior 

à década de 1990, antes da introdução da triagem do anti-HCV nos doadores 

de sangue; usuários de drogas intravenosas e usuários de cocaína intranasal; 

pacientes com tatuagens ou piercings corporais; trabalhadores da área da 
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saúde; pacientes que realizam diálise; e aqueles que praticam atividades 

sexuais de alto risco (Westbrook; Dusheiko, 2014). 

Os países desenvolvidos localizados na América do Norte, no norte da 

Europa e na sua parte ocidental, bem como a Austrália, são classificados como 

países com baixa prevalência de HCV. Nesses países o fator de risco mais 

comum relatado para a aquisição do vírus é o uso de drogas injetáveis. Os 

países em desenvolvimento apresentam padrões de epidemiologia do HCV 

altamente heterogêneos, com uma alta prevalência na África e no Oriente 

Médio e uma prevalência reduzida na Ásia. Na maioria dos países em 

desenvolvimento, ocorre a transmissão iatrogênica através de transfusão de 

sangue e procedimentos médicos inseguros. No entanto, os dados dos últimos 

anos indicam um papel cada vez maior do uso de drogas injetáveis, como via 

de transmissão do vírus nesses países (Hajarizadeh et al., 2013). 

 

1.1.7 História natural da infecção 

 

Os resultados clínicos após a infecção pelo HCV são muito variáveis de 

um indivíduo para o outro. Entre os 71 milhões de portadores crônicos da 

hepatite C no mundo todo, mais de 30 milhões são afetados por cirrose e 

nesses, cerca de 500.000 novos casos de HCC são identificados todo ano. 

Para compreender melhor a história natural da infecção devem ser analisados 

tanto fatores virais como do hospedeiro (Westbrook; Dusheiko, 2014).  

A fase aguda da doença refere-se aos primeiros seis meses após a 

infecção e pode ou não incluir sintomas clínicos.  Geralmente, essa fase não é 

diagnosticada por não apresentar sintomas específicos das hepatites virais. A 

fase aguda sintomática é observada entre 15% e 30% dos pacientes infectados 

pelo HCV, ocorre dentro de 5 a 12 semanas após a exposição ao vírus e a 

duração dos sintomas no geral é de 2 a 12 semanas. Os sintomas, 

frequentemente são leves, envolvendo sintomas inespecíficos como letargia e 

mialgia, mas a icterícia, também, pode estar presente. Dos indivíduos 

infectados pelo HCV, o clareamento do vírus acontece espontaneamente em 

cerca de 25%, definido como níveis indetectáveis de RNA do HCV no sangue. 

Os demais, cerca de 75% dos infectados, progridem para a fase crônica da 
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doença. Uma interação complexa entre o hospedeiro e o vírus determina se 

ocorre o clareamento espontâneo do vírus ou a persistência da infecção. 

Alguns fatores, descritos na literatura, têm sido associados ao clareamento 

espontâneo do vírus como sexo feminino, uma ampla resposta imune, a 

presença de anticorpos neutralizantes e alterações genéticas no hospedeiro 

como polimorfismos no gene da interleucina 28 B (IL28B), atualmente chamado 

de interferon lambda 3 (IFNL3) e interferon lambda 4 (IFNL4), e na região 

genômica do antígeno leucocitário humano (HLA) classe (Duggal et al., 2013; 

Hajarizadeh et al., 2013; Lee et al., 2014). 

A infecção passa a ser considerada crônica após seis meses de 

persistência do RNA do HCV no sangue do paciente. As taxas de progressão 

da fibrose são extremamente variáveis e podem ser influenciadas por fatores 

do hospedeiro, por fatores virais e fatores ambientais. Após a cronificação da 

doença, a obtenção de uma RVS induzida por terapia antiviral, está associada 

com uma redução da hipertensão portal, da frequência de descompensação 

hepática, da incidência do HCC e da taxa de mortalidade relacionada ao 

fígado. Caso o tratamento adequado para a hepatite C não for realizado, existe 

uma chance de desenvolvimento de cirrose em cerca de 10% a 20% dos 

pacientes com aproximadamente 20 a 30 anos de infecção. No geral, uma vez 

que a cirrose se desenvolveu, existe um risco anual de 1% a 5% de HCC e um 

risco anual de 3% a 6% de descompensação hepática. Os últimos estágios da 

história natural da infecção pelo HCV são a cirrose descompensada, o HCC e, 

finalmente, a morte do indivíduo. O transplante de fígado é a única opção de 

tratamento potencialmente favorável para esses pacientes.  A infecção pelo 

HCV ainda é a principal indicação para o transplante de fígado no mundo 

ocidental (Seeff, 2009; Westbrook; Dusheiko, 2014). 

A infecção crônica pelo HCV é conhecida por causar várias 

manifestações extra-hepáticas. Geralmente, 15% a 35% dos pacientes com 

HCV crônica têm crioglobulinas circulantes. Entre estes, de 5% a 25% 

desenvolverão consequências clínicas, incluindo crioglobulinemia mista, 

vasculite sistêmica, neuropatia periférica, doença de Raynaud e 

glomerulonefrite membranoproliferativa. O risco de desenvolver um linfoma 

não-Hodgkin de células B é aumentado para esses pacientes. O HCV, também, 
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está fortemente associado ao desenvolvimento da resistência à insulina e da 

diabetes mellitus tipo 2. A erradicação do vírus pode impedir que várias das 

manifestações extra-hepáticas desta doença se desenvolvam (Westbrook; 

Dusheiko, 2014; Shiffman; Benhamou, 2015). 

 

1.1.8 Fatores que influenciam a evolução da hepatite C crônica 

 

Dados recentes demonstraram que o desenvolvimento de fibrose 

hepática na hepatite C é multifatorial. Alguns fatores podem aumentar o risco 

de um indivíduo desenvolver fibrose ou cirrose. Estes fatores podem ser 

classificados em fatores do hospedeiro, fatores virais e fatores ambientais 

(Thein et al., 2008; Westbrook; Dusheiko, 2014). 

Em relação aos fatores virais, tem se focado na carga viral e no genótipo 

viral, mas ainda não há evidências definitivas de que esses fatores afetam a 

progressão da doença hepática. Em contraste, existem vários fatores do 

hospedeiro que parecem influenciar a progressão da fibrose. Algumas 

características demográficas, como idade e gênero podem influenciar a 

progressão da doença. A infecção em uma idade mais jovem está associada a 

uma lenta taxa de progressão. Os homens com infecção crônica pelo HCV são 

mais propensos a evoluir para a cirrose em comparação com as mulheres. 

Polimorfismos genéticos, também, já foram associados com a progressão da 

doença hepática. Dentre os fatores metabólicos, a esteatose hepática, 

resistência à insulina, diabetes e obesidade foram relatados como afetando a 

progressão da doença. Alcoolismo e tabagismo são fatores comportamentais 

que, também, estão associados a um risco aumentado de fibrose hepática, 

bem como coinfecções por outros vírus, como o vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) e o vírus da hepatite B (HBV) (Asselah et al., 2006; Seeff, 2009; 

Hajarizadeh et al., 2013; Westbrook; Dusheiko, 2014). 

Uma comorbidade importante do hospedeiro é a esteatose hepática, 

presente em cerca de 40% a 80% dos pacientes com hepatite C crônica, sendo 

mais frequente e grave em pacientes com genótipo 3. A esteatose hepática é 

uma lesão histológica, presente tanto em indivíduos sem nenhuma condição 

hepática estabelecida, como em indivíduos com a doença hepática gordurosa 
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não alcoólica (DHGNA) e com a hepatite C crônica. A esteatose nesses 

indivíduos tem um impacto significativo na progressão da fibrose hepática 

(Negro, 2010, Westbrook; Dusheiko, 2014). 

 

1.2 Esteatose hepática na hepatite C crônica 

 

A esteatose hepática é caracterizada por um acúmulo excessivo de 

triglicerídeos nos hepatócitos. O aumento de triglicerídeos nessas células pode 

levar à lipotoxicidade específica das células, contribuindo para várias 

comorbidades, incluindo a DHGNA e esteato-hepatite não alcoólica (EHNA). A 

esteatose ocorre em muitas hepatopatias e está associada com alguns fatores, 

como por exemplo: sobrepeso/obesidade, toxicidade de drogas e consumo 

excessivo de álcool (Negro, 2010; Stevenson; Utay, 2016). 

Aproximadamente, de 40% a 80% dos pacientes com hepatite C crônica 

que são que realizam a biópsia hepática apresentam esteatose hepática. 

Certamente, isso depende das características clínicas desses pacientes, 

relacionadas ao nível do consumo de álcool, sobrepeso/obesidade, diabetes 

mellitus tipo 2, entre outras. No entanto, quando todos os fatores comuns da 

esteatose são descartados, a prevalência de esteatose na hepatite C crônica 

ainda é cerca de 40%, isso sugere que o HCV pode participar diretamente da 

deposição de triglicerídeos nos hepatócitos (Rubbia-Brandt et al., 2004; 

Asselah et al., 2006; Negro, 2010; Stevenson; Utay, 2016). 

A prevalência da esteatose hepática tem forte dependência genotípica. A 

infecção pelo genótipo 3 do HCV é amplamente aceita como uma causa 

independente da esteatose. Uma maior ocorrência e maior gravidade da 

esteatose foi observada nos pacientes infectados pelo genótipo 3 quando 

comparado com os infectados pelo genótipo não 3. A esteatose nesses 

indivíduos correlaciona-se com a carga viral e com a resposta ao tratamento 

específico para o HCV, dado que o acúmulo de gordura costuma desaparecer 

em pacientes que atingem uma RVS. Por outro lado, a esteatose em pacientes 

com genótipos não 3 pode, muitas vezes, permanecer inalterada mesmo em 

casos de RVS (Negro, 2010; Adinolfi et al., 2013; Negro, 2014; Stevenson; 

Utay, 2016). 
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A esteatose hepática em pessoas infectadas pelo HCV também pode ser 

causada pelos mesmos fatores do hospedeiro que contribuem para a esteatose 

em pessoas não infectadas com HCV, como a síndrome metabólica, aumento 

do índice de massa corporal (IMC), hipertrigliceridemia, uso crônico de álcool, 

outras infecções ou exposição a certos medicamentos. A esteatose causada 

pela síndrome metabólica ou pela resistência à insulina está associada com a 

progressão acelerada da fibrose, diminuição da resposta aos regimes de 

tratamento à base de IFN alfa e aumento do risco para HCC. A esteatose e uso 

crônico de álcool dentre os pacientes infectados pelo HCV também são fatores 

que aceleram a progressão da fibrose e aumentam o risco de desenvolver HCC 

(Adinolfi et al., 2013; Stevenson; Utay, 2016). 

Os indivíduos coinfectados com HIV-HCV apresentam uma maior taxa 

de esteatose quando comparado com os grupos de monoinfectados. Os fatores 

que, possivelmente, contribuem para isso são: dislipidemia, resistência à 

insulina devido ao HIV e/ou tratamento com antirretrovirais, obesidade, estilo 

de vida sedentário e aumento da inflamação sistêmica (Stevenson; Utay, 

2016).  

Determinantes genéticos como os polimorfismos nos genes Patatin-like 

phospholipase domain containing 3 (PNPLA3), Transmembrane six superfamily 

member 2 (TM6SF2) e Microsomal triacylglycerol transfer protein - proteína de 

transferência de triglicerídeo microssomal (MTTP) podem predispor pessoas 

com e sem a infecção por HCV à esteatose hepática (Perlemuter et al., 2002; 

Valenti et al., 2011; Adinolfi et al., 2013). 

 

1.3 Doença hepática gordurosa não alcoólica  

 

A DHGNA abrange um amplo espectro de distúrbios hepáticos, 

caracterizados por um excessivo acúmulo de triglicerídeos no fígado na 

ausência de ingestão significativa de álcool. Possui um espectro histológico 

variado, desde a esteatose simples até a EHNA. Uma proporção significativa 

de pessoas com DHGNA, cerca de 20% a 30%, desenvolvem EHNA, podendo 

evoluir para fibrose hepática, cirrose e HCC (Adinolfi et al., 2016; Reccia et al., 

2017). 
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Estimativas sugerem que a incidência de DHGNA seja de 20% a 30% 

nos países ocidentais, e de 5% a 18% nos países orientais. No Brasil, a 

frequência encontrada de DHGNA foi de 34,4% em um estudo realizado com 

participantes de diversos centros médicos nas capitais brasileiras. Porém, a 

prevalência de DHGNA, está aumentando em todo o mundo a cada ano que 

passa, devido ao estilo de vida sedentário e a dieta utilizada atualmente. Nos 

Estados Unidos, atualmente, a DHGNA é uma das principais causas de doença 

hepática crônica. Estima-se que nos próximos 20 anos a DHGNA, seja a 

principal causa de morbidade e mortalidade relacionada ao fígado, bem como 

uma indicação importante para o transplante hepático (Goulart et al., 2015; 

Benedict; Zhang, 2017; Dulai et al., 2017). 

Existem alguns fatores de risco que estão associados com o 

desenvolvimento da DHGNA, como: síndrome metabólica, diabetes mellitus 

tipo 2, gênero, idade, dieta, sedentarismo e tabagismo. A DHGNA apresenta 

uma ampla gama de manifestações histológicas no fígado, que podem variar 

de uma esteatose simples (acometendo 5% ou mais dos hepatócitos), até 

formas mais agressivas que demonstram inflamação lobular e/ou portal, 

balonização dos hepatócitos, fibrose e em última análise cirrose (Benedict; 

Zhang, 2017). 

A DHGNA está estreitamente associada à síndrome metabólica na 

população em geral, e pode ser considerada como uma doença multissistêmica 

associada à inflamação, estresse oxidativo e resistência à insulina, com risco 

crescente de diabetes mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares e doenças 

renais crônicas. Além disso, independentemente da síndrome metabólica, 

recentemente, várias características genéticas do hospedeiro foram relatadas 

como potenciais fatores de risco para o desenvolvimento de DHGNA. Como 

polimorfismos nos genes que realizam exportação/oxidação de lipídeos 

hepáticos, por exemplo: o PNPLA3, TM6SF2, Nuclear receptor subfamily 1 

group I member (NR1I2), Peroxisome proliferator-activated receptor α 

(PPARalfa), Phosphatidylethanolamine N-methyltransferase (PEMT), 

Apolipoproteína C 3 (ApoC3), Apolipoproteína E (ApoE) e MTTP (Adinolfi et al., 

2016; Benedict; Zhang, 2017; Miyaaki; Nakao, 2017).   
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Na infecção crônica pelo HCV, a prevalência média de DHGNA relatada 

foi cerca de 55%, dependente do genótipo do HCV e da existência da síndrome 

metabólica. Essa prevalência observada da DHGNA nos pacientes com HCV 

foi maior do que a encontrada na população geral. As evidências experimentais 

e clínicas mostraram que as proteínas do core do HCV, causam acúmulo de 

gordura hepática ao ativar Sterol regulatory element-binding protein (SREBP) 1 

e 2, inibindo a atividade de MTTP, o que prejudica a montagem, excreção e 

absorção de lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL). A interação entre 

o HCV e o metabolismo lipídico do hospedeiro parece ser crucial para o ciclo 

de vida do vírus. Assim, a esteatose pode ser considerada como um marcador 

para individualizar pacientes com maior risco de progressão da doença 

hepática associada ao HCV, desenvolvimento de doenças extra-hepáticas e 

menor taxa de resposta terapêutica, talvez mesmo na era dos DAAs (Adinolfi et 

al., 2016).  

 

1.4 MTTP (microsomal triacylglycerol transfer protein - proteína de 

transferência de triglicerídeo microssomal) 

 

A primeira evidência de uma proteína intracelular localizada no lúmem 

do fígado de mamíferos que realizava transferência de triglicerídeos e ésteres 

de colesterol foi descrita por Wetterau e Zilversmit em 1984 (Wetterau; 

Zilversmit, 1984). A proteína de transferência de triglicerídeo microssomal 

(MTTP) é uma proteína heterodimérica e está localizada em elevada 

concentração no lúmem do retículo endoplasmático em órgãos como o fígado, 

o intestino e o coração. Consiste em uma proteína de 97 kDa e possui uma 

subunidade de dissulfeto isomerase, de 55 kDa, que realiza a transferência de 

lipídeos (Rubin et al., 2008; Saad et al., 2014).  

A função da MTTP está relacionada com a montagem e secreção de 

lipoproteínas contendo apolipoproteína B (ApoB), especialmente triglicerídeos e 

VLDL. Como a MTTP funcional é um requisito absoluto para a montagem de 

lipoproteínas contendo ApoB, variantes genéticas nesse gene podem ter um 

impacto nos níveis de lipoproteínas e lipídeos, e assim, no desenvolvimento da 

esteatose hepática (Zampino et al., 2008; Okumura et al., 2009). 
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1.4.1 Polimorfismos no gene MTTP 

 

Foram identificados alguns polimorfismos funcionais no gene MTTP 

localizado no cromossomo 4 humano (localização 4q23) (Figura 3). Karpe et 

al. (1998), detectaram dois polimorfismos funcionais (-400A/T e -493G/T) em 

uma região promotora do gene MTTP. Os indivíduos homozigotos mutado (TT) 

para o polimorfismo -493G/T apresentaram níveis significativamente mais 

baixos de lipoproteína de baixa densidade (LDL) e de triglicerídeos quando 

comparado aos indivíduos homozigotos selvagem (GG) e heterozigotos (GT). 

Porém, não houve diferença na concentração de lipoproteínas de alta 

densidade (HDL) e VLDL nos indivíduos genotipados para esse polimorfismo. 

Entre os indivíduos genotipados para o polimorfismo -400A/T, não houve 

alterações significativas entre os níveis de lipídeos. Esses achados sugerem 

que alterações genéticas no gene MTTP podem influenciar os níveis de 

lipídeos plasmáticos em indivíduos saudáveis (Karpe et al.,1998).  

 

 

FONTE: adaptado de http://ghr.nlm.nih.gov/gene/MTTP 
 

Figura 3 - Localização do gene MTTP  
 

Além desses polimorfismos, outros foram descritos no gene MTTP e 

também podem estar relacionados com alterações na concentração de lipídeos 

(Talmud et al., 2000, Ledmyr et al., 2002, Okumura et al., 2009). Ledmyr et al. 

(2002), avaliaram a influência de sete polimorfismos no gene MTTP (-493G/T, -

400A/T, -164T/C, H297Q, Q95H, I128T e Q244E) nos níveis plasmáticos de 

lipídeos e lipoproteínas em indivíduos de meia idade. Entre os polimorfismos 

estudados, três SNPs no gene MTTP (-493G/T, -164T/C e I128T) afetaram 

significativamente os níveis plasmáticos de LDL e ApoB em homens saudáveis. 
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Esses mesmos indivíduos homozigotos para o alelo raro, apresentaram 

maiores IMC, nível de insulina e maiores medidas de circunferência abdominal. 

No entanto, não foram observadas alterações significativas nos níveis 

plasmáticos de HDL, VLDL e triglicerídeos com os genótipos dos polimorfismos 

estudados. Com base nesses achados, concluíram que variações genéticas no 

gene MTTP podem ter importantes implicações para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares (Ledmyr et al., 2002). 

Talmud et al. (2000), descreveram que homens de meia idade e 

saudáveis, portadores de três ou quatro alelos raros para os polimorfismos -

493G/T e H297Q apresentaram um nível significativamente maior de ApoB em 

comparação aos demais grupos de genótipos combinados. Indivíduos 

homozigotos mutado (QQ) para o polimorfismo H297Q com elevados níveis de 

triglicerídeos ou em combinação com o alelo raro (T) do SNP -493G/T, 

possuíam nível elevado de ApoB. Portanto, variações no gene MTTP podem 

modular os níveis de produção e secreção de ApoB e assim, contribuir para a 

variação nos níveis de lipídeos plasmáticos em homens saudáveis (Talmud et 

al., 2000). A partir desses estudos, surgiram novos trabalhos que investigaram 

associações de polimorfismos no gene MTTP com diversas patologias (Bernard 

et al., 2000; Lancellotti et al., 2004; Phillips et al., 2004; Namikawa et al., 2004; 

Gambino et al., 2007). 

Um grande estudo de base populacional conduzido na Alemanha 

forneceu evidências de que o alelo raro do polimorfismo H297Q no gene MTTP 

está associado com menor IMC, circunferência da cintura e colesterol total em 

mulheres, mas essa associação não foi encontrada em homens. Porém, o 

polimorfismo I128T no gene MTTP não foi associado com nenhuma dessas 

variáveis presentes na síndrome metabólica (Böhme et al., 2008). 

O alelo raro (T) do polimorfismo I128T no gene MTTP mostrou estar 

associado como um fator protetor contra a tolerância à glicose prejudicada, 

contra diabetes mellitus tipo 2 e outros parâmetros relacionados com a 

síndrome metabólica (Rubin et al., 2006). Um estudo recente avaliou em 

portadores do alelo raro do polimorfismo -164T/C no gene MTTP se níveis 

baixos de colesterol estão associados com o aumento da suscetibilidade ao 

infarto do miocárdio e ao acidente vascular cerebral isquêmico. Uma 
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associação foi observada entre o polimorfismo -164T/C e os níveis de 

colesterol total em relação ao desenvolvimento de doença cardiovascular. 

Assim, os portadores do alelo raro (C) que apresentam níveis baixos de 

colesterol podem ter uma predisposição a desenvolver doenças 

cardiovasculares, o que parece não acontecer entre os portadores dos alelos 

de risco com níveis elevados de colesterol (di Giuseppe et al., 2013). Esses 

estudos sugerem que existe uma relação entre os polimorfismos funcionais no 

gene MTTP, com alteração no nível LDL, com características da síndrome 

metabólica e com o desenvolvimento de doença cardiovascular. 

 

1.4.2 Polimorfismos no gene MTTP e sua relação com a DHGNA 

 

A DHGNA é uma das doenças hepáticas mais comuns no mundo todo. A 

identificação de variações genéticas que predispõem essa doença poderia 

ajudar a reconhecer os indivíduos que estão em risco de desenvolver EHNA e 

auxiliaria na prevenção da doença. Um estudo caso-controle avaliou a 

associação dos polimorfismos I128T e Q95H no gene MTTP com a DHGNA e 

comparou com indivíduos saudáveis. Nenhuma associação entre o 

polimorfismo Q95H e DHGNA foi encontrada, porém os indivíduos 

heterozigotos (IT) e homozigotos mutados (TT) para o polimorfismo I128T 

apresentaram um aumento da susceptibilidade de desenvolver DHGNA quando 

comparado com os indivíduos homozigotos selvagem (II) (Hashemi et al., 

2011). 

Zheng et al. (2014) e Li et al. (2014), realizaram uma meta-análise com o 

objetivo de investigar o polimorfismo -493G/T no gene MTTP como um 

potencial fator de risco para a DHGNA. Os resultados da meta-análise 

revelaram que em estudos com uma população grande, com mais de 100 

indivíduos, o alelo mutado (T) do polimorfismo -493G/T foi fortemente 

correlacionado com um aumento do risco de desenvolver esteatose hepática, 

podendo contribuir para o desenvolvimento de DHGNA (Li et al., 2014; Zheng 

et al., 2014). 

O estudo de Peng et al. (2014), investigou se polimorfismos no gene 

MTTP contribuem para o desenvolvimento de DHGNA em uma população 
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chinesa. Pacientes com DHGNA apresentaram maior incidência de vários 

fatores de risco para a síndrome metabólica, incluindo hipertensão arterial 

elevada, IMC, triglicerídeos, LDL e diminuição de HDL. Em relação à 

associação dos genótipos dos polimorfismos no gene MTTP com a DHGNA, 

encontraram após a realização da análise de regressão logística multivariada, 

uma associação do SNP -164T/C (rs1800804) com um aumento do risco de 

desenvolver DHGNA, enquanto os SNPs rs1057613 e rs3805335, também no 

gene MTTP, foram associados com uma diminuição do risco de DHGNA. 

Outros polimorfismos estudados nesse trabalho, como o -493G/T (rs1800591) 

e I128T (rs3816873), não foram associados com a DHGNA. Os dados 

encontrados mostram que os polimorfismos genéticos no gene MTTP podem 

influenciar a susceptibilidade ao desenvolvimento de DHGNA (Peng et al., 

2014; Hsiao et al., 2015; Miyaaki; Nakao, 2017). 

 

1.4.3 Polimorfismos no gene MTTP e sua relação com a hepatite C 

 

Como citado anteriormente, a esteatose hepática é uma característica 

histológica frequente em pacientes cronicamente infectados com o HCV. A 

relação entre HCV e esteatose hepática parece ser resultado de fatores 

epigenéticos e genéticos. Existe uma relação complexa entre o HCV e a MTTP, 

na fase inicial da doença hepática, pois a MTTP é essencial para a montagem 

e secreção do vírus, já na fase crônica da doença ocorre uma regulação 

negativa da MTTP que pode causar comprometimento da secreção de 

triglicerídeos e acúmulo excessivo de lipídeos no fígado. Além disso, já foi 

descrito que a presença do alelo mutado (T) do polimorfismo -493G/T no gene 

MTTP está associada com graus maiores de esteatose hepática nos pacientes 

com hepatite C crônica. (Mirandola et al., 2010). 

Zampino et al. (2008) e Mirandola et al. (2009) avaliaram o fragmento 

hepático, os exames laboratoriais e a existência do polimorfismo -493G/T no 

gene MTTP em pacientes com hepatite C crônica, considerando o papel 

patogênico da proteína MTTP no desenvolvimento da esteatose hepática. Os 

estudos revelaram que os pacientes com hepatite C crônica e portadores do 

alelo mutado (T) do polimorfismo -493G/T no gene MTTP apresentaram graus 
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mais elevados de esteatose, indicando uma contribuição relevante do 

polimorfismo para o acúmulo de triglicerídeos nos hepatócitos. O estudo de 

Zampino et al. (2008), avaliou 102 pacientes virgens de tratamento para a 

hepatite C e, dentre seus resultados, que os pacientes com genótipo 3 do HCV 

e portadores do alelo mutado (T) do polimorfismo -493G/T no gene MTTP 

apresentaram esteatose hepática, níveis elevados de RNA viral e fibrose mais 

avançada em relação aos portadores do alelo selvagem (G) (Zampino et al., 

2008). 

Mirandola et al. (2009), avaliaram 298 pacientes com hepatite C crônica 

e os resultados desse estudo confirmam uma associação significativa entre o 

polimorfismo no gene MTTP e o acúmulo de gordura no fígado. A idade, o IMC, 

o HCV genótipo 3 e o alelo mutado (T) do polimorfismo -493G/T foram fatores 

de risco independentes para desenvolver um grau de esteatose mais avançado 

na coorte total de pacientes com HCV. Nos pacientes infectados pelo genótipo 

não 3 do HCV, o alelo T foi o preditor mais forte para a esteatose avançada, 

portanto, o alelo raro do polimorfismo -493G/T no gene MTTP contribui para o 

acúmulo de gordura no fígado, em especial nos pacientes HCV genótipo não 3 

(Mirandola et al., 2009). 

 Já Petit et al. (2006), analisaram pacientes com hepatite C crônica e 

encontraram uma prevalência de esteatose hepática de 45,3% e de fibrose 

hepática grau 0-1 de 50%, grau 2 de 29% e de grau 3 e 20,9%. Por fim, 

relataram que o polimorfismo funcional -493G/T no gene MTTP não 

desempenhou influência no desenvolvimento da esteatose hepática e da 

fibrose (Petit et al., 2006). No entanto, esse estudo inclui uma coorte de apenas 

86 indivíduos com HCV. 

Mais recentemente, outro estudo avaliou a influência do polimorfismo -

493G/T no gene MTTP no desenvolvimento da esteatose hepática em uma 

coorte de 239 pacientes com hepatite C crônica de São Paulo. Os resultados 

mostraram, que a presença do genótipo 3 do HCV e dos genótipos GT/TT do 

polimorfismo aumenta o risco de esteatose em 25,22 vezes nos pacientes com 

hepatite C crônica. Isso pode indicar que o polimorfismo -493G/T tem uma 

contribuição relevante para o acúmulo de triglicerídeos nos hepatócitos nos 

pacientes cronicamente infectados pelo HCV (Magri et al., 2017).  
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Como justificativa do presente estudo, ressalta-se que ainda não se 

sabe se existe ou não uma relação entre todos os polimorfismos descritos no 

gene MTTP e a susceptibilidade para esteatose hepática em pacientes com 

hepatite C crônica. Portanto, visto que ainda não estão bem estabelecidas 

essas associações, foram selecionados os polimorfismos -164T/C, -400A/T e 

H297Q no gene MTTP para analisar se possuem influência nos níveis de 

lipídeos plasmáticos e na esteatose hepática associada ao HCV. Por fim, 

identificar se estes seriam possíveis marcadores importantes para a detecção 

precoce da esteatose hepática em pacientes com hepatite C crônica. 
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2. OBJETIVOS 

 

Detectar a presença dos polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs)       

-164T/C, -400A/T e H297Q no gene proteína de transferência de triglicerídeo 

microssomal (MTTP) em pacientes com hepatite C crônica.  

 

Avaliar a influência dos SNPs -164T/C, -400A/T e H297Q no gene MTTP 

nos níveis de lipídeos plasmáticos e na esteatose hepática em pacientes com 

hepatite C crônica. 
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3. MÉTODOS 

 

Trata-se de estudo retrospectivo e suplementar a pesquisa intitulada 

“Manifestações extra-hepáticas da Hepatite C – estudo transversal” (Protocolo 

de Pesquisa CAPPesq nº 0914/09). O presente estudo utilizou o material 

coletado originalmente para a pesquisa citada acima, que foi realizada entre 

2010 e 2012. 

Descreveremos o estudo fonte do material para a pesquisa atual e em 

seguida descreveremos com mais detalhes a presente investigação.  

Estudo “Manifestações extra-hepáticas da Hepatite C – estudo 

transversal” 

O objetivo principal desse estudo foi avaliar a frequência das 

manifestações extra-hepáticas, clínicas e laboratoriais, em pacientes com 

hepatite C crônica. Dentre as manifestações extra-hepáticas avaliou-se a 

frequência das principais manifestações associadas à hepatite C que são: 

crioglobulinemia mista, linfoma não-Hodgkin de células B, gamopatias 

monoclonais, porfiria cutânea tarda, líquen plano, diabetes mellitus, tireoidite 

autoimune, câncer de tireoide, síndrome de Sjögren (síndrome sicca), alveolite, 

fibrose pulmonar, nefropatias não-crioglobulinêmicas, disfunções eréteis, 

aterosclerose de carótida e distúrbios psicopatológicos em pacientes com 

diagnóstico de hepatite C crônica atendidos no Ambulatório de Hepatites da 

Divisão de Clínica de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMUSP), o qual é considerado um serviço de referência para atendimento 

de hepatites virais pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. O estudo 

original constou de uma entrevista, uma consulta médica e coleta de 10 ml de 

sangue que foi armazenado no Laboratório de Investigação Médica em 

Hepatologia por Vírus (LIM-47) em freezer -80°C. 

 

Os critérios de inclusão utilizados para o estudo original foram:  

  Paciente atendido no Ambulatório de Hepatites da Divisão de 

Clínica de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do HCFMUSP, no período de 

01.01.2006 a 31.12.2008.  
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 Idade ≥ 18 anos. 

 Infecção crônica pelo HCV, definida pela presença anti-HCV 

reagente pesquisado pelo método imunoenzimático (ELISA) e pela presença 

de RNA-HCV detectado pela reação em cadeia da polimerase (PCR) por 

mais de seis meses.  

 Paciente sem tratamento prévio específico para a hepatite C. 

 Estudo anatomopatológico de fragmento hepático, realizado nos 

últimos 3 anos. 

Os critérios de exclusão utilizados foram: 

 Infecção pelo HBV e HIV. 

 Condições hepáticas de outras etiologias, incluindo Doença de 

Wilson, cirrose biliar primária, alcoólica e doença hepática autoimune. 

Em entrevista e consulta médica foram investigados os dados 

demográficos (sexo e idade), dados antropomórficos (peso e altura), fatores de 

risco para aquisição do HCV, hábitos (etilismo e tabagismo), nível sérico de 

RNA do HCV, genótipo do HCV e testes laboratoriais. 

 

3.1 Casuística 

 

Dos 349 pacientes recrutados para o estudo “Manifestações extra-

hepáticas da hepatite C – estudo transversal” foram selecionados 236 

pacientes com hepatite C crônica atendidos no Ambulatório de Hepatites da 

Divisão de Clínica de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do HCFMUSP, cujos 

dados estavam completos para o respectivo estudo, representando um número 

maior de pacientes em relação ao tamanho de amostra mínima calculada 

(descrita na seção 3.4).  

 

3.1.1 Aspectos éticos 

 

O soro dos pacientes foi coletado para a realização de exames 

laboratoriais do projeto de pesquisa “Manifestações extra-hepáticas da hepatite 
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C – estudo transversal” e guardado em freezer a -80°C no LIM-47 do 

HCFMUSP. Os pacientes foram contatados, foi fornecida explicação sobre os 

objetivos da presente pesquisa e aplicado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Anexo A). Foi também informado que o paciente poderia 

participar, recusar ou abandonar a pesquisa em qualquer momento, sem 

qualquer prejuízo. Foi mantido sigilo sobre a identidade de todos os indivíduos 

do estudo, que foram identificados por números. 

Todos os procedimentos realizados no presente estudo foram aprovados 

pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do 

HCFMUSP, número do parecer 1.645.384/2016 (Anexo B).  

 

3.2 Avaliação clínica, laboratorial e histológica  

 

Para a investigação atual, realizamos a revisão dos dados de interesse 

obtidos no estudo “Manifestações extra-hepáticas” e a revisão dos prontuários 

dos pacientes selecionados, no qual obtivemos dados de exames de 

laboratório e do estudo anatomopatológico do fragmento hepático obtido antes 

de receberem tratamento específico para hepatite C (IFN/Peg-IFNα associado 

ou não à ribavirina). A coleta de sangue para os exames laboratoriais foi 

realizada no dia que o paciente entrou no estudo “Manifestações extra-

hepáticas” e os dados do estudo anatomopatológico utilizados foram referentes 

à biópsia hepática realizada mais próxima da data da coleta do sangue. Na 

Tabela 1 estão descritos os exames laboratoriais avaliados e o valor de 

referência de cada exame quando considerado alterado.  
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Tabela 1 - Valores de referência considerado alterado dos exames 
laboratoriais realizados nos pacientes com hepatite C crônica incluídos 
no estudo 

Exames laboratoriais Valor de referênciaa 

ALT ≥41 U/L 

AST ≥37 U/L 

GGT ≥61 U/L 

Glicose >99 mg/dL 

Insulina ≥25 µU/mL 

Triglicerídeos ≥150 mg/dL 

Colesterol total ≥200 mg/dL 

LDL ≥130 mg/dL 

VLDL ≥40 mg/dL 

HDL <65 mg/dL 

Ferro >158 µg/dL 

Ferritina >400 ng/mL 

Carga viral HCV 

   Baixa 

   Alta 

 

<850.000 UI/ml 

≥850.000 UI/ml 

a Valor de referência quando considerado alterado 

ALT: Alanina aminotransferase; AST: Aspartato aminotransferase; GGT: Gama 
glutamil transferase; LDL: Lipoproteína de baixa densidade; VLDL: Lipoproteínas de 
densidade muito baixa; HDL: Lipoproteína de alta densidade; HCV: Vírus da hepatite C 

 

Baseado nos dados da insulina e da glicemia de jejum foi calculado o 

índice HOMA-IR (Homeostasis model assessment of insulin resistance) dos 

participantes e foi considerado resistente à insulina o paciente que apresentou 

HOMA-IR ≥3,0 (Moucari et al., 2008; Oliveira et al., 2012). Esse índice foi 

calculado usando a seguinte fórmula: HOMA-IR = insulinemia de jejum (µU/mL) 

X glicemia de jejum (mg/dL) X 0,0555 /22,5. Para calcular o IMC, o peso foi 

dividido pela altura ao quadrado (kg/m2). 

A biópsia hepática é o exame mais preciso e padrão-ouro para a 

avaliação da fibrose hepática e pode ser realizada por diferentes técnicas e 

tipos de agulha. Além disso, é útil para diagnosticar doenças hepáticas 
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concomitantes como EHNA. Pelo sistema METAVIR foram avaliados o grau de 

fibrose e de atividade inflamatória do fígado. Para fibrose: F0-Ausência de 

Fibrose, F1-Fibrose Portal sem Septos, F2-Fibrose Portal com Raros Septos, 

F3-Numerosos Septos sem Cirrose e F4-Cirrose. Para atividade inflamatória: 

A0-Ausência de atividade inflamatória, A1-Atividade Leve, A2-Atividade 

Moderada e A3-Atividade Intensa (The French METAVIR Cooperative Study 

Group, 1994). O grau de esteatose foi avaliado, conforme descrito por Kleiner 

et al. (2005): grau 0-Ausência de esteatose (<5% dos hepatócitos), grau 1-

Esteatose Discreta (5 a 33% dos hepatócitos), grau 2-Esteatose Moderada (34 

a 66% dos hepatócitos) e grau 3-Esteatose Acentuada (>66% dos hepatócitos) 

(Kleiner et al., 2005). A siderose hepática foi avaliada pela coloração de Perls 

com pontuação de 0-3. 

Utilizamos as amostras de soro coletadas na pesquisa original para 

realização dos estudos de Biologia Molecular, descritos a seguir. 

 

3.3 Métodos laboratoriais 

 

A avaliação de níveis séricos de RNA do HCV e genotipagem do HCV foi 

realizada no LIM-47 do HCFMUSP. Para avaliação da presença dos 

polimorfismos -164T/C, -400A/T e H297Q no gene MTTP foram utilizadas as 

amostras de soro que estão armazenadas no LIM-47 em freezers -80°C. 

A parte experimental foi conduzida no LIM-47, o qual está equipado para 

a realização de técnicas de Biologia Molecular, com salas separadas de pré e 

pós-amplificação de DNA, além de equipamentos que proporcionam autonomia 

na realização das técnicas de PCR e de análise de polimorfismo de tamanho 

de fragmentos de restrição (RFLP). Todas as normas de biossegurança e de 

qualidade em técnicas de Biologia Molecular foram respeitadas. 

 

3.3.1 Extração e purificação de DNA  

 

A extração do DNA (ácido desoxirribonucleico), a partir de 200 μL soro, 

foi realizada utilizando kit o ReliaPrep Blood gDNA Miniprep System (Promega, 
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Madison, Wisconsin, EUA), de acordo com as instruções do fabricante. A 

purificação do DNA utilizando esse kit é feita através de membranas de sílica. 

O protocolo foi realizado da seguinte maneira: em um tubo de 1,5 mL 

devidamente identificado, foram adicionados 20 μL de Proteinase K, 200 μL do 

soro e 200 μL do tampão de lise (Cell Lysis Buffer), agitando-se no vórtex por 

10 segundos (seg) e incubando em bloco de aquecimento a 56°C por 10 

minutos (min). Após a incubação, foi adicionado 250 μL do tampão de lise 

(Binding Buffer) e agitado no vórtex por 10 seg. Posteriormente, todo o 

conteúdo foi transferido para uma coluna com filtro (membrana de sílica), 

seguido de centrifugação a 13.000 rotações por minuto (rpm) durante 1 min, e 

em seguida a coluna foi colocada em um novo tubo coletor de 2 mL. Foram 

realizadas três lavagens e em cada lavagem foram adicionados 500 µL do 

tampão de lavagem (Wash Solution) à coluna, centrifugado a 13.000 rpm por 3 

min e novamente a coluna foi colocada em um novo tubo coletor de 2 mL. No 

final da terceira lavagem, a coluna foi colocada em um novo tubo de 1,5 mL, 

onde foi acrescentado 60 µL água livre de nuclease (Nuclease-Free Water), 

fornecida pelo kit, centrifugado a 14.000 rpm por 1 min. Foram acrescentados 

apenas 60 µL água livre de nucleasse a fim de deixar mais concentrada a 

quantidade de DNA nessas amostras. Por fim, foram obtidos 60 µL de volume 

final de DNA extraído que foi estocado a -80°C até o momento do uso. 

 

3.3.2 Genotipagem dos polimorfismos no gene MTTP  

 

Após extração do DNA, as amostras foram submetidas à reação em 

cadeia da polimerase seguida de análise de polimorfismo de tamanho de 

fragmentos de restrição (PCR-RFLP), que é evidenciada pela fragmentação do 

DNA em sítios específicos através do uso de enzimas de restrição. O protocolo 

utilizado para cada PCR foi selecionado da literatura e foi realizado com base 

nas descrições de Karpe et al. (1998) e Ledmyr et al. (2002). A quantidade dos 

reagentes e as condições de ciclagem foram ajustadas para otimizar as 

reações de PCR, as quais foram definidas pela observação da banda mais 

nítida e forte no gel de agarose. Todos os polimorfismos estudados estão 

localizados no gene MTTP no cromossomo 4 humano (localização 4q23). 
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Os primers (ou iniciadores) utilizados na PCR foram selecionados da 

literatura e foram verificados. Cada um dos primers foi alinhado com sequência 

de referência e cada nucleotídeo foi conferido. Para isso, foi utilizada a 

sequência do gene MTTP disponível no banco de dados do GenBank no 

website do NCBI (National Center for Biotecnology Information, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/), número de acesso no GenBank-NCBI: 

NG_011469.1, utilizando a ferramenta ClustalW Multiple-Sequence Alignment 

do programa BioEdit Sequence Alignment Editor versão 7.0.5.3. As 

temperaturas ideais dos primers foram calculadas usando a ferramenta Oligo 

Calculator disponível no site da Universidade de Pittsburgh 

(http://www.bioinformatics.org/jambw/3/1/9/index.html).  

As sequências dos primers utilizados e o tamanho do fragmento 

amplificado nas reações de PCR estão descritos na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Primers utilizados nas reações de amplificação (PCR) do gene 
MTTP e tamanho do fragmento amplificado 

SNPs MTTP Primers - Sequência 5’       3’ Fragmento (pb) 

-164T/C 

rs1800804 

Forward GGTTTGGTTTAGCTCTCAAAAGTG 

Reverse AGTGAGGGAGTGACCCTCTTC 

220 

-400A/T 

rs1800803 

Forward CCCTCTTAATCTCTTTCCTAGAA 

Reverse AAGAATCATATTGACCAGCAATC 

838 

H297Q 

rs2306985 

Forward GAATGATTATAATATAGCATTTCC 

Reverse GTCTGATGTCATGATTATTCC 

231 

pb: Pares de base 

 

A etapa seguinte foi realizar a padronização dos protocolos das reações 

de PCR. A temperatura da ciclagem foi ajustada, para obtenção de maior 

nitidez das bandas em gel de agarose e os protocolos sofreram trocas de 

reagentes, eles foram otimizados com o uso da GoTaq Green Master Mix 

(Promega, Madison, Wisconsin, EUA) para proporcionar uma maior 

estabilidade a reação.  

Em relação à quantidade dos reagentes, inicialmente as PCRs foram 

padronizadas para um volume final de 50 µl, onde a reação foi composta de: 25 
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µL de GoTaq Green Master Mix 2X (Promega, Madison, Wisconsin, EUA), 2 µL 

de cada primer na concentração de 10 pmol/µl (Invitrogen - Life Technologies, 

Carlsbad, Califórnia, EUA), 16 µL de água ultra pura (Promega, Madison, 

Wisconsin, EUA), 5 µL de DNA extraído. Em seguida, o protocolo da PCR foi 

otimizado para um volume final de 16,7 µl (Tabela 3) obtendo a mesma 

qualidade de resultados da primeira padronização e diminuindo a quantidade 

de reagentes utilizados, assim os custos foram menores e ficou na quantidade 

ideal para a realização da RFLP. Foi realizada uma reação em todos os 

ensaios contendo os componentes acima, porém incluindo água ultra pura ao 

invés do DNA extraído, utilizada como controle negativo. Além disso, algumas 

amostras tiveram todos os ensaios repetidos, a fim de confirmar os resultados 

obtidos, garantir sua qualidade e repetitividade.  

 

Tabela 3 - Protocolo dos ensaios de PCR com volume final de 16,7 µL para 
detecção dos polimorfismos no gene MTTP 

Condições da reação PCR 

Reagentes  

GoTaq Green Master Mix 2X 8,3 µL 

Primer forward 10 pmol/µl 0,7 µL 

Primer reverse 10 pmol/µl 0,7 µL 

Água ultra pura 5,3 µL 

DNA input 1,7 µL 

Volume final 16,7 µL 

 

Os ensaios de PCR foram realizados utilizando o termociclador 

GeneAmp PCR System 9700 (Applied Biosystems, Foster City, Califórnia, 

EUA), com uma desnaturação inicial a 94°C por 3-5 min e extensão final a 

72ºC por 5 min. A temperatura de pareamento dos primers variou de acordo 

com o tamanho e a composição dos mesmos. 

Após os ciclos de amplificação, a visualização do fragmento amplificado 

foi feita em gel de agarose na concentração de 3%, sendo 3 gramas de 

agarose em 100 mL de tampão TBE 1x concentrado (Tris-Borato EDTA - 

Promega, Madison, Wisconsin, EUA), corado com 6 μL do UniSafe Dye 
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(20.000x - Uniscience, Miami, Flórida, EUA), após a corrida em uma cuba de 

eletroforese Horizon 11.14 Horizontal Gel Electrophoresis Apparatus (Life 

Technologies, Carlsbad, Califórnia, EUA) contendo tampão TBE 0,5x 

concentrado. Foram aplicados no gel 5 μL do produto amplificado pela PCR e 4 

μL do padrão de peso molecular de DNA de 50 pb ou 100 pb (DNA Ladder - 

Invitrogen - Life Technologies, Carlsbad, Califórnia, EUA). O padrão de 

tamanho molecular foi diluído da seguinte maneira: 5 μL do padrão, 20 μL do 

BlueJuice Gel Loading Buffer (Invitrogen - Life Technologies, Carlsbad, 

Califórnia, EUA), e 90 μL de água ultra pura. A separação eletroforética foi 

realizada com uma corrente constante de 100V, a 400 amperes, por 50 

minutos. Após a eletroforese, as bandas foram visualizadas em um 

fotodocumentador UVIdoc HD2 (Uvitec Cambridge, Cambridge, Reino Unido) 

sob transiluminador de luz ultravioleta (UV). 

As digestões enzimáticas dos produtos da PCR foram realizadas 

utilizando a técnica de RFLP, para discriminar o genótipo de cada um dos 

polimorfismos pesquisados no gene MTTP (Tabela 4). Os produtos das 

digestões com as enzimas de restrição foram observados como bandas em gel 

de agarose após eletroforese. Foram utilizados padrões de peso molecular de 

50 pb ou 100 pb como referência. 

 

Tabela 4 - Enzimas de restrição utilizadas na técnica de RFLP para a 
genotipagem dos polimorfismos no gene MTTP 

SNP  Enzima de restrição Sequência Sítio de clivagem 

-164T/C / H297Q BsrI ACTGG A C T G G N / 

T G A C / C N 

-400A/T SspI AATATT A A T / A T T  

T T A / T A A  

N=A ou T ou G ou C 

 

Anterior a padronização da RFLP, foram construídos mapas de predição 

de endonuclease para verificar o local exato de corte de cada enzima de 

restrição usando a ferramenta NEBcutter V2.0 

(http://tools.neb.com/NEBcutter2/index.php), e cada mapa foi comparado com 

os padrões do gel da RFLP.  
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Para a construção dos mapas, buscamos no website do banco de dados 

do GenBank a sequência do gene MTTP, curada pela equipe do NCBI, com 

66915 pb (número de acesso no GenBank: NG_011469). Utilizando a 

ferramenta de bioinformática ClustalW Multiple-Sequence Alignment do 

programa BioEdit Sequence Alignment Editor, alinhamos a sequência do 

GenBank com as sequências dos primers forward e reverse utilizados na 

técnica de PCR. Após uma edição na sequência original do fragmento 

amplificado, foi substituído o alelo selvagem pelo alelo mutado, devido ao fato 

dessas enzimas atuarem quando existe a mutação, com a intenção de verificar 

o local exato de corte da enzima. Logo, foi construído o mapa de restrição 

enzimático e, assim, foi possível confirmar os tamanhos dos fragmentos a 

serem gerados pela RFLP.   

 

3.3.2.1 Polimorfismo -164T/C (rs1800804) no gene MTTP 

 

A Tabela 5 mostra o protocolo adaptado da reação de PCR para a 

amplificação de um fragmento de 220 pb incluindo o polimorfismo -164T/C, 

baseado na descrição de Ledmyr et al. (2002). Para identificar o genótipo do 

polimorfismo -164T/C no gene MTTP, o amplificado foi digerido pela enzima de 

restrição de endonuclease BsrI (New England BioLabs, Ipswich, 

Massachusetts, EUA), que reage a 65°C (Tabela 6). 
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Tabela 5 - Protocolo do ensaio de PCR para amplificação do fragmento de 
220 pb para a genotipagem do SNP -164T/C no gene MTTP de pacientes 
com hepatite C crônica do HCFMUSP 

Condições da reação PCR -164T/Ca 

Reagentes  

Go Taq Green 2X 8,3 µL 

Primer MTTP164 Forward  0,7 µL 

Primer MTTP164 Reverse  0,7 µL 

Água ultra pura 5,3 µL 

DNA input 1,7 µL 

Volume final 16,7 µL 

  

 94°C – 3 min   

 94°C – 45 seg 

Condições de ciclagem   35 ciclos 56°C – 30 seg 

 72°C – 1 min 

 72°C – 5 min 

 8°C –  

a Adaptado de Ledmyr et al. (2002) 

 

Tabela 6 - Protocolo do ensaio de RFLP para a genotipagem dos 
polimorfismos -164T/C e H297Q de pacientes com hepatite C crônica do 
HCFMUSP 

Reagentes RFLP -164T/Ca e H297Qa 

Enzima BsrI (5U/µL) 0,5 µL 

Tampão  2,0 µL 

Água ultra pura 2,5 µL 

Produto amplificado da PCR 15,0 µL 

Volume final 20,0 µL 

  

 65°C – 15 min 

Condições de Incubação e Inativação        80°C – 20 min 

 4°C –  

a Adaptado de Ledmyr et al. (2002) 
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Conforme descrito anteriormente, antes da realização da reação de 

PCR-RFLP foi construído um mapa de predição de endonuclease para verificar 

o local exato do corte da enzima BsrI no fragmento amplificado pela PCR para 

a genotipagem do SNP -164T/C. A partir da sequência amplificada na PCR, a 

enzima de restrição realiza o corte na posição 50 do fragmento quando existe a 

substituição do nucleotídeo T pelo C na posição 46, conforme pode ser 

observado na Figura 4.  

Resumindo, na presença do alelo mutado (C) a enzima de restrição atua 

clivando o fragmento de 220 pb em dois fragmentos de tamanhos diferentes, 

um de 170 pb e outro de 50 pb. Quando se tem a presença do alelo selvagem 

(T), o sítio de clivagem da enzima é eliminado e o fragmento de 220 pb, 

amplificado na técnica de PCR, continua com o mesmo tamanho. 

 

 

 

Figura 4 - Mapa de restrição enzimática de sequência do gene MTTP (número 
de acesso no GenBank: NG_011469) A) Mapa da sequência completa de 220 
pb. B) Mapa ampliado mostrando do nucleotídeo 18 ao 77, destacando a 
posição de corte (nucleotídeo 50) da enzima de restrição BsrI 

 

3.3.2.2 Polimorfismo -400A/T (rs1800803) no gene MTTP 

 

A Tabela 7 mostra o protocolo adaptado da reação de PCR para a 

amplificação de um fragmento de 838 pb no gene MTTP, baseado na descrição 

de Karpe et al. (1998). Foi realizada a técnica de RFLP para a digestão 

enzimática do produto da PCR, e assim discriminar o genótipo do polimorfismo 

-400A/T no gene MTTP. O amplificado foi digerido pela enzima de restrição de 

A) 

B) 
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endonuclease SspI (New England BioLabs, Ipswich, Massachusetts, EUA), que 

reage a 37°C (Tabela 8). 

 

Tabela 7 - Protocolo do ensaio de PCR para amplificação do fragmento de 
838 pb para a genotipagem do SNP -400A/T no gene MTTP de pacientes 
com hepatite C crônica do HCFMUSP 

Condições da reação PCR -400A/Ta 

Reagentes  

Go Taq Green 2X 8,3 µL 

Primer MTTP400 Forward  0,7 µL 

Primer MTTP400 Reverse  0,7 µL 

Água ultra pura 5,3 µL 

DNA input 1,7 µL 

Volume final 16,7 µL 

  

 94°C – 5 min   

 94°C – 30 seg 

Condições de ciclagem     35 ciclos 55°C – 1 min 

 72°C – 3 min 

 72°C – 5 min 

 8°C –  

a Adaptado de Karpe et al. (1998) 
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Tabela 8 - Protocolo do ensaio de RFLP para a genotipagem do 
polimorfismo -400A/T de pacientes com hepatite C crônica do HCFMUSP 

Reagentes RFLP -400A/Ta 

Enzima SspI (5U/µL) 1,0 µL 

Tampão  2,0 µL 

Água ultra pura 2,0 µL 

Produto amplificado da PCR 15,0 µL 

Volume final 20,0 µL 

  

 37°C – 15 min 

Condições de Incubação e Inativação        35°C – 20 min 

 4°C –  

a Adaptado de Karpe et al. (1998) 

 

Após o alinhamento da sequência do gene MTTP com os primers 

forward e reverse utilizados na técnica de PCR para a genotipagem do SNP     

-400A/T, foi encontrado um nucleotídeo a mais no primer forward utilizado por 

Karpe et al. (1998), dessa forma o fragmento amplificado que seria composto 

por 837 pb passou a ser composto por 838 pb. Nesse caso, a partir da 

sequência amplificada na PCR pode ser observado que a enzima liga na 

presença do alelo mutado T, na posição 343 do fragmento amplificado e realiza 

o corte nessa posição, conforme pode ser observado na Figura 5.  

Em outras palavras, na presença do alelo mutado (T) a enzima de 

restrição atua clivando o fragmento de 838 pb em dois fragmentos de 

tamanhos diferentes, um de 494 pb e outro de 344 pb. Quando se tem pelo 

menos um alelo selvagem, a presença da adenina (A) elimina o sítio de 

clivagem da enzima e o fragmento de 838 pb, amplificado na técnica de PCR, 

continua com o mesmo tamanho. 
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Figura 5 - Mapa de restrição enzimática de sequência do gene MTTP (número 
de acesso no GenBank: NG_011469) A) Mapa da sequência amplificada de 
837 pb. B) Mapa ampliado mostrando do nucleotídeo 312 ao 371, destacando 
a posição de corte (nucleotídeo 343) da enzima de restrição SspI 

 

3.3.2.3 Polimorfismo H297Q (rs2306985) no gene MTTP 

 

A Tabela 9 mostra o protocolo adaptado da reação de PCR para a 

amplificação de um fragmento de 231 pb incluindo o polimorfismo H297Q, 

baseado na descrição de Ledmyr et al. (2002). A técnica de RFLP foi utilizada 

para discriminar o genótipo do polimorfismo H297Q no gene MTTP nos 

pacientes com hepatite C crônica, o amplificado foi digerido pela enzima de 

restrição de endonuclease BsrI (New England BioLabs, Ipswich, 

Massachusetts, EUA), que reage a 65°C (Tabela 6). Nesse polimorfismo 

quando existe a substituição da citosina (C) pela guanina (G) a sequência do 

aminoácido produzido sofre uma alteração, gerando a substituição de histidina 

(H) e para glutamina (Q). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 

B) 
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Tabela 9 - Protocolo do ensaio de PCR para amplificação do fragmento de 
231 pb para a genotipagem do SNP H297Q no gene MTTP de pacientes 
com hepatite C crônica do HCFMUSP 

Condições da reação PCR H297Qa 

Reagentes  

Go Taq Green 2X 8,3 µL 

Primer MTTP297 Forward  0,7 µL 

Primer MTTP297 Reverse 0,7 µL 

Água ultra pura 5,3 µL 

DNA input 1,7 µL 

Volume final 16,7 µL 

  

 94°C – 3 min   

 94°C – 45 seg 

Condições de ciclagem      35 ciclos 52°C – 30 seg 

 72°C – 1 min 

 72°C – 5 min 

 8°C –  

a Adaptado de Ledmyr et al. (2002) 

 

Para esse SNP, também foi construído um mapa de predição de 

endonucleases antes da realização da técnica de RFLP a fim de verificar o 

local exato de corte da enzima de restrição Bsrl. Pode ser observado na Figura 

6 que a enzima BsrI se liga na presença do alelo mutado G (posição 173 do 

fragmento amplificado), e faz o corte na posição 170. Assim, foi possível 

confirmar o local de corte da enzima e os tamanhos dos fragmentos a serem 

gerados pela RFLP.  

Na presença do alelo mutado (G) a enzima de restrição atua clivando o 

fragmento de 231 pb em dois fragmentos de tamanhos diferentes, um de 170 

pb e outro de 61 pb. Na presença do alelo selvagem (C), o sítio de clivagem da 

enzima é eliminado e o fragmento de 231 pb, amplificado na técnica de PCR 

continua com o mesmo tamanho. 
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Figura 6 - Mapa de restrição enzimática de sequência do gene MTTP (número 
de acesso no GenBank: NG_011469). A) Mapa da sequência completa de 231 
pb. B) Mapa ampliado mostrando do nucleotídeo 138 ao 197, destacando a 
posição de corte (nucleotídeo 170) da enzima de restrição BsrI 

 

3.4 Análise dos dados coletados 

 

Para o cálculo do tamanho de amostra mínima necessária, foram 

considerados os seguintes parâmetros: erro alfa de 5%; erro beta de 20% e, 

consequentemente um poder de 80%. Erro padrão de 2.  Foi utilizada a 

equação, n=π (1-π) /e2, recomendada para esse tipo de estudo, onde 

n=tamanho da amostra (mínimo requerido), π=proporção de interesse, e=erro 

padrão (Kirkwood; Sterne, 2006).  Em relação à frequência de pacientes com 

hepatite C crônica, homozigotos mutado (TT) para o SNP -493G/T no gene 

MTTP, tomou-se como referencial dados de Mirandola et al. (2009) e Zampino 

et al. (2008). Tamanho de amostra mínima calculada: 225 pacientes. 

No respectivo estudo, foram calculadas as frequências gênicas e as 

frequências genotípicas. A análise do equilíbrio de Hardy-Weinberg foi 

realizada pelo teste qui-quadrado de Pearson, o valor de p foi significativo 

quando ≥0,05, comparando as frequências genotípicas obtidas com as 

frequências genotípicas esperadas pelo princípio do equilíbrio de Hardy-

Weinberg. O cálculo do equilíbrio para todos os polimorfismos genotipados (-

164T/C, -400A/T e H297Q) foram feitos com o auxílio do programa Microsoft 

Excel versão 14.0.7188.5002 (Microsoft Corporation, Redmond, Washington, 

EUA). 

B) 

A) 
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Foram descritas as características dos pacientes, com uso de 

frequências absolutas e relativas para as variáveis qualitativas e medidas 

resumo (média e desvio padrão - DP) para as variáveis quantitativas (Kirkwood; 

Sterne, 2006). 

Foram descritas as características avaliadas segundo o genótipo de 

cada SNP com diferentes modelos genéticos (modelo co-dominante, modelo 

dominante e modelo recessivo) e verificada a associação das características 

dos pacientes com os modelos genéticos utilizados por meio de testes qui-

quadrado, testes da razão de verossimilhanças ou testes exatos de Fisher 

(Kirkwood; Sterne, 2006). Os graus de esteatose foram descritos segundo os 

três modelos genéticos utilizados e foi verificada a existência de associação 

com uso de testes qui-quadrado ou testes da razão de verossimilhanças. A 

frequência de esteatose foi descrita segundo as características, verificada a 

associação com uso de testes qui-quadrado ou testes exatos de Fisher, 

estimados os Odds Ratio de cada variável com a presença de esteatose com 

os respectivos intervalos de 95% de confiança com uso de análise bivariada 

(Hosmer; Lemeshow, 2000). Todas as interações de primeira ordem dos 

genótipos dos SNPs com cada característica foram testadas isoladamente e 

depois inseridas no modelo múltiplo de regressão logística para avaliar em 

conjunto quais características influenciam a presença de esteatose. Foram 

incluídos no modelo múltiplo de regressão logística todas as variáveis e as 

interações que nos testes bivariados apresentaram nível de significância de 

0,20 (p<0,2). 

Para tabulação dos dados foi utilizado o programa Microsoft Excel 2003 

(Microsoft Corporation, Redmond, Washington, EUA) e para a realização das 

análises foi utilizado o programa IBM-SPSS for Windows versão 20.0 

(International Business Machines, Nova Iorque, Nova Iorque, EUA). Os testes 

foram realizados com nível de significância de 5% (p<0,05). 
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4. RESULTADOS 

 

Foram incluídos 236 pacientes com hepatite C crônica atendidos no 

Ambulatório de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do HCFMUSP. 

 

4.1 Características gerais 

 

Dos participantes do estudo, 56,4% eram do sexo feminino, a média de 

idade foi de 55,5 anos com uma variação de 29 a 83 anos. Em relação à 

distribuição dos pacientes segundo as comorbidades, a hipertensão arterial 

sistêmica, diabetes mellitus e disfunção na tireoide não foram observadas na 

maioria dos participantes do estudo. Porém, dentre essas, a hipertensão 

arterial foi a com maior prevalência (36,4%). Foram encontrados três grupos 

raciais autodeclarados, sendo que 81,3% dos pacientes se autodeclararam 

como brancos. As principais características demográficas e clínicas estão 

descritas na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Distribuição dos 236 pacientes incluídos no estudo segundo 
sexo, faixa etária, IMC e comorbidades 

Características n (%) / média ± DP                                            

Sexo (Feminino)  133 (56,4) 

Idade (anos)  55,5 ± 12 

IMC 26,6 ± 4,3 

Hipertensão Arterial  86 (36,4) 

Diabetes Mellitus  36 (15,3) 

Disfunção na Tireoide 29 (12,3) 

Raça  

   Branco 191 (81,3) 

   Negro 14 (6,0) 

   Pardo 30 (12,7) 

DP: Desvio padrão; IMC: Índice de massa corporal 

 

A principal forma de aquisição do HCV segundo antecedentes 

epidemiológicos relatados durante a entrevista foi por transfusão sanguínea, o 
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que corresponde a 98 (41,5%) indivíduos. A Tabela 11 mostra a distribuição 

dos pacientes em relação aos fatores de risco conhecidos para aquisição do 

HCV e em relação aos hábitos dos pacientes, como etilismo e tabagismo. 

 

Tabela 11 - Distribuição dos 236 pacientes segundo antecedentes 
epidemiológicos em potencial para aquisição do vírus da hepatite C, 
etilismo e tabagismo 

Variável n (%) 

Transfusão sangue 98 (41,5) 

Droga inalatória                                  29 (12,3) 

Droga injetávela  14 (6,0) 

Acupuntura  47 (19,9) 

Tatuagem  27 (11,4) 

Parceiro HCVa 19 (8,9) 

Fumoa 128 (54,5) 

Grau de etilismo 

   Não bebe  

   Até 20 g/dia 

   20 a 50 g/dia 

   >50 g/dia                 

 

148 (62,7) 

42 (17,8) 

25 (10,6) 

21 (8,9) 

a Nem todos possuem a informação 

HCV: Vírus da hepatite C 

 

A Tabela 12 mostra a média dos níveis séricos e suas variações nos 

exames laboratoriais selecionados. Médias acima dos valores de referência 

foram encontradas em relação às enzimas hepáticas (ALT, AST e GGT) e o 

HOMA-IR. A distribuição dos pacientes segundo as características do HCV é 

apresentada na Tabela 13. A maioria das infecções foi pelo genótipo 1 e não 

foi encontrada nenhuma infecção pelos genótipos 4, 6 e 7 do vírus. 
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Tabela 12 - Distribuição dos 236 participantes do estudo segundo exames 
laboratoriais 

Exames Laboratoriais Média ± DP                                            

Glicose 89,7 ± 39,2 

Insulinaa                                  14,1 ± 11,6 

ALT  60,9 ± 45,2 

AST  49,5 ± 38,3 

GGT  87,3 ± 99,9 

Ferroa 125,6 ± 53,1 

Ferritinaa                               335,4 ± 384,3 

Colesterol Total 172,9 ± 38,9 

HDL  54,6 ± 17 

LDL  96,9 ± 34,6 

VLDL  21,4 ± 11,9 

Triglicerídeos 107 ± 61,4 

HOMA-IRa 3,3 ± 3,5 

a Nem todos possuem a informação 

DP: Desvio padrão; ALT: Alanina aminotransferase; AST: Aspartato aminotransferase; 
GGT: Gama glutamil transferase; HDL: Lipoproteína de alta densidade; LDL: 
Lipoproteína de baixa densidade; VLDL: Lipoproteína de densidade muito baixa; 
HOMA-IR: Homeostasis model assessment of insulin resistance 

 

Tabela 13 - Distribuição dos 236 pacientes segundo características do 
vírus da hepatite C 

Características do HCV n (%) 

Genótipo 

  1 

  2 

  3 

  5 

 

182 (77,1) 

7 (3,0) 

43 (18,2) 

4 (1,7) 

Carga Virala 

  <850.000  

  ≥850.000  

 

94 (41,4) 

133 (58,6) 
a Nem todos possuem a informação 

HCV: Vírus da hepatite C 

 

Na Tabela 14 está retratada a distribuição dos pacientes com hepatite C 

crônica incluídos na pesquisa de acordo com as características do estudo 
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anatomopatológico do fragmento hepático. A esteatose hepática esteve 

presente em 53% dos pacientes incluídos no estudo. 

 

Tabela 14 - Distribuição dos 236 pacientes segundo características 
anatomopatológicas encontradas em fragmento hepático 

Variável n (%) 

Grau Fibrose 
  0 
  1 
  2 
  3 
  4 

 
39 (16,5) 
93 (39,4) 
55 (23,3) 
27 (11,5) 
22 (9,3) 

Grau Atividade Inflamatória 
  0 
  1 
  2 
  3 

 
2 (0,8) 
78 (33,1) 
121 (51,3) 
35 (14,8) 

Grau Esteatose 
  0 
  1 
  2 
  3 

 
111 (47,0) 
92 (39,0) 
26 (11,0) 
7 (3,0) 

Grau Siderose 
  0 
  1 
  2 

 
221 (93,6) 
12 (5,1) 
3 (1,3) 

 

 

4.2 Fatores associados à esteatose hepática 

 

A Tabela 15 mostra os fatores que estiveram associados com a 

esteatose hepática em pacientes com hepatite C crônica na análise bivariada. 

Os fatores que tiveram um p<0,20 na análise bivariada foram incluídos na 

análise multivariada e esses dados estão descritos na Tabela 16. Dentre as 

variáveis, o sexo feminino (p=0,011), a infecção pelo genótipo 3 do HCV 

(p=0,013) e a atividade inflamatória de moderada a alta intensidade (p<0,001) 

estiveram associadas com a presença de esteatose hepática nos indivíduos 

incluídos no estudo na análise multivariada. 
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Tabela 15 - Fatores associados à presença de esteatose hepática nos 236 
pacientes com hepatite C crônica 

Variável 
Esteatose 

OR 
IC (95%) 

p Ausente 
n (%) 

Presente 
n (%) 

Inferior Superior 

Idade (anos) 
     

0,021 
  <50 40 (58,8) 28 (41,2) 1,00 

     ≥50  71 (42,3) 97 (57,7) 1,95 1,10 3,46 
 Sexo 

     
0,047 

  Masculino 56 (54,4) 47 (45,6) 1,00 
     Feminino 55 (41,4) 78 (58,6) 1,69 1,01 2,84 

 Genótipo 3 HCV 
     

0,005 
  Não 99 (51,3) 94 (48,7) 1,00 

     Sim 12 (27,9) 31 (72,1) 2,72 1,32 5,61 
 ALT 

     
0,066 

  <41  54 (54,0) 46 (46,0) 1,00 
     ≥41  57 (41,9) 79 (58,1) 1,63 0,97 2,74 

 AST 
     

0,001 

  <37  67 (58,3) 48 (41,7) 1,00 
     ≥37  44 (36,4) 77 (63,6) 2,44 1,45 4,13 

 GGT 
     

0,038 

  8-61  70 (53,0) 62 (47,0) 1,00 
     >61  41 (39,4) 63 (60,6) 1,74 1,03 2,92 

 Colesterol Total 
     

0,839 
  <200  84 (46,7) 96 (53,3) 1,00 

     ≥200  27 (48,2) 29 (51,8) 0,94 0,52 1,71 
 HDL 

     
0,524 

  >60  33 (44,0) 42 (56,0) 1,00 
     ≤60 78 (48,4) 83 (51,6) 0,84 0,48 1,45 

 LDL 
     

0,450 
  <130 91 (46,0) 107 (54,0) 1,00 

     ≥130 20 (52,6) 18 (47,4) 0,77 0,38 1,53 
 VLDL 

     
0,785 

  <40 104 (47,3) 116 (52,7) 1,00 
     ≥40 7 (43,8) 9 (56,3) 1,15 0,42 3,21 

 Triglicerídeos 
     

0,977 
  <200 104 (47,1) 117 (52,9) 1,00 

     ≥200 7 (46,7) 8 (53,3) 1,02 0,36 2,90 
 HOMA-IR 

     
0,028 

  <3 80 (52,6) 72 (47,4) 1,00 
     ≥3  30 (37,5) 50 (62,5) 1,85 1,07 3,22 

 Fibrose 
     

0,004 

  0-2 97 (51,9) 90 (48,1) 1,00 
     3-4 14 (28,6) 35 (71,4) 2,69 1,36 5,33 

 Atividade Inflamatória 
     

<0,001 
  0-1 57 (71,3) 23 (28,8) 1,00 

     2-3 54 (34,6) 102 (65,4) 4,68 2,61 8,41 
  

 
Continua 
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Tabela 15 - Fatores associados à presença de esteatose hepática nos 236 
pacientes com hepatite C crônica (Conclusão) 

Variável Esteatose 
OR 

IC(95%) 
p 

 

Ausente 
n (%) 

Presente 
n (%) 

Inferior Superior 

Siderose 
     

0,272 

  Ausente 106 (48,0) 115 (52,0) 1,00 
     Presente 5 (33,3) 10 (66,7) 1,84 0,61 5,57 

 Hipertensão Arterial 
     

0,140 

  Não 76 (50,7) 74 (49,3) 1,00 
     Sim 35 (40,7) 51 (59,3) 1,50 0,88 2,56 

 Diabetes Mellitus 
     

0,735 
  Não 95 (47,5) 105 (52,5) 1,00 

     Sim 16 (44,4) 20 (55,6) 1,13 0,55 2,31 
 IMC 

     
0,669 

  <25 45 (48,9) 47 (51,1) 1,00 
     ≥25 64 (46,0) 75 (54,0) 1,12 0,66 1,90   

Teste qui-quadrado; Análise bivariada; Valor de p significativo quando <0,05 

OR: Odds ratio; IC: Intervalo de confiança; HCV: Vírus da hepatite C; ALT: Alanina 
aminotransferase; AST: Aspartato aminotransferase; GGT: Gama glutamil transferase; 
HDL: Lipoproteína de alta densidade; LDL: Lipoproteína de baixa densidade; VLDL: 
Lipoproteína de densidade muito baixa; HOMA-IR: Homeostasis model assessment of 
insulin resistance; IMC: Índice de massa corporal 

 

Tabela 16 - Análise multivariada dos fatores associados à presença de 
esteatose hepática nos 236 pacientes com hepatite C crônica  

Variável OR 
IC (95%) 

p 

Inferior Superior 

Idade (≥50 anos) 1,28 0,66 2,51 0,464 

Sexo (feminino) 2,28 1,21 4,28 0,011 

Genótipo 3 HCV 2,74 1,24 6,06 0,013 

ALT (alterado) 0,89 0,37 2,12 0,784 

AST (alterado) 1,36 0,54 3,43 0,513 

GGT (alterado) 1,23 0,63 2,40 0,543 

HOMA-IR (≥3) 1,49 0,78 2,88 0,230 

Fibrose (3-4) 1,47 0,66 3,30 0,349 

Atividade Inflamatória (2-3) 3,61 1,86 7,01 <0,001 

Hipertensão Arterial 0,83 0,43 1,60 0,574 

Regressão logística múltipla; Valor de p significativo quando <0,05 

OR: Odds ratio; IC: Intervalo de confiança; HCV: Vírus da hepatite C; ALT: Alanina 
aminotransferase; AST: Aspartato aminotransferase; GGT: Gama glutamil transferase; 
HOMA-IR: Homeostasis model assessment of insulin resistance 
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4.3 Genotipagem dos polimorfismos no gene MTTP 

 

Conforme descrito nos Métodos foi realizada a técnica de PCR-RFLP 

para detecção dos polimorfismos no gene MTTP. Após a extração do DNA das 

amostras de soro foi realizada a técnica de PCR para a amplificação de um 

fragmento de 220 pb incluindo o polimorfismo -164T/C (Figura 7), de um 

fragmento de 838 pb incluindo o polimorfismo -400A/T (Figura 8), e de um 

fragmento de 231 pb incluindo o polimorfismo H297Q (Figura 9).  

 

 

Figura 7 - Análise do produto amplificado na PCR para genotipagem do 
polimorfismo-164T/C no gene MTTP. Gel de agarose a 3% mostrando o padrão 
de peso molecular de 50 pb e banda de 220 pb de cada amostra 
Legenda: pb – pares de base 
 

 

Figura 8 - Análise do produto amplificado na PCR para genotipagem do 
polimorfismo   -400A/T no gene MTTP. Gel de agarose a 3% mostrando o 
padrão de peso molecular de 100 pb e banda de 838 pb de cada amostra 
Legenda: pb – pares de base 
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Figura 9 - Análise do produto amplificado na PCR para genotipagem do 
polimorfismo H297Q no gene MTTP. Gel de agarose a 3% mostrando o padrão 
de peso molecular de 50 pb e banda de 231 pb de cada amostra 
Legenda: pb – pares de base 

 

Como resultado da técnica de RFLP, foram gerados perfis de 

fragmentos de DNA que permitiram o reconhecimento do genótipo homozigoto 

selvagem, do heterozigoto e do homozigoto mutado de cada polimorfismo. Na 

Figura 10 pode-se observar os perfis genotípicos do polimorfismo -164T/C 

gerados pela técnica de PCR-RFLP. O indivíduo 1 é homozigoto mutado CC, 

pois esse apresenta as duas bandas menores no gel de agarose, um 

fragmento de 170 pb e outro de 50 pb, ou seja, o fragmento amplificado na 

PCR foi clivado pela enzima de restrição na presença do alelo C. O indivíduo 2 

é heterozigoto TC, isto é, carrega um alelo selvagem e um alelo mutado, pois 

apresenta as três bandas no gel de agarose: uma banda de 220 pb 

(correspondente ao alelo selvagem não clivado), uma de 170 pb e outra banda 

de 50 pb (essas duas correspondentes ao alelo mutado clivado). O indivíduo 3 

é homozigoto selvagem TT, ou seja, este possui apenas o fragmento 220 pb.  
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Figura 10 - Análise de polimorfismo de tamanho de fragmentos de restrição 
(RFLP) do produto amplificado de 220 pb do polimorfismo -164T/C no gene 
MTTP. Gel de agarose a 3% mostrando o marcador de peso molecular de 50 
pb e os três perfis de bandas da RFLP 
Legenda: pb – pares de base 

 

Na Figura 11 pode-se observar os perfis genotípicos do polimorfismo     

-400A/T. O indivíduo 1 é homozigoto selvagem AA, pois este possui apenas um 

fragmento 838 pb. O indivíduo 2 é heterozigoto AT, isto é, carrega um alelo 

selvagem e um alelo mutado, e apresenta três bandas no gel: uma banda de 

838 pb (correspondente ao alelo selvagem não clivado), uma de 494 pb e outra 

banda de 343 pb (essas duas correspondentes ao alelo mutado clivado). O 

indivíduo 3 é homozigoto mutado TT, pois esse apresenta as duas bandas de 

menor peso no gel de agarose, uma banda de 494 pb e outra de 343 pb, ou 

seja, na presença da mutação a enzima de restrição corta o fragmento 

amplificado na técnica de PCR. 
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Figura 11 - Análise de polimorfismo de tamanho de fragmentos de restrição 
(RFLP) do produto amplificado de 838 pb do polimorfismo -400A/T no gene 
MTTP. Gel de agarose a 3% mostrando o marcador de peso molecular de 100 
pb e os três perfis de bandas da RFLP 
Legenda: pb – pares de base 

 

Na Figura 12 pode-se observar os perfis genotípicos gerados na 

genotipagem o polimorfismo H297Q. O indivíduo 1 é homozigoto mutado QQ, 

pois esse apresenta as duas bandas de menor tamanho no gel de agarose, um 

fragmento de 170 pb e outro de 61 pb, ou seja, o fragmento amplificado na 

PCR foi clivado pela enzima de restrição durante a digestão enzimática. Os 

indivíduos 2 e 3 são homozigotos selvagem HH, isto é, ambos possuem o 

fragmento de 231 pb que não foi clivado pela enzima de restrição por não ter a 

mutação. O indivíduo 4 é heterozigoto HQ, isto é, carrega um alelo selvagem e 

um alelo mutado, e apresenta três bandas no gel: uma banda de 231 pb 

(correspondente ao alelo selvagem não clivado), uma de 170 pb e outra banda 

de 61 pb (essas duas correspondentes ao alelo mutado clivado). 
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Figura 12 - Análise de polimorfismo de tamanho de fragmentos de restrição 
(RFLP) do produto amplificado de 231 pb do polimorfismo H297Q no gene 
MTTP. Gel de agarose a 3% mostrando o marcador de peso molecular de 50 
pb e os três perfis de bandas da RFLP 
Legenda: pb – pares de base 

 

Foi realizado a genotipagem de todas as amostras incluídas no estudo e 

a distribuição dos genótipos (homozigoto selvagem, heterozigoto e homozigoto 

mutado) de cada SNP estudado está apresentada no Gráfico 1. O genótipo 

mais prevalente do SNP -164T/C no gene MTTP foi o homozigoto selvagem TT 

(48%), do -400A/T foi o heterozigoto AT (50%) e do H297Q foi o heterozigoto 

HQ (48%). A Tabela 17 mostra a frequência encontrada dos alelos raros de 

cada polimorfismo nos participantes do estudo. As distribuições de genótipos 

dos três SNPs na população estudada estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg 

(p≥0,05). 
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Gráfico 1 - Distribuição dos 236 pacientes com hepatite C crônica segundo os 
genótipos de cada SNP estudado 

 

Tabela 17 - Frequência encontrada do alelo mutado de cada SNP nos 236 
pacientes incluídos no estudo e resultado do teste estatístico para o 
equilíbrio de Hardy-Weinberg 

SNP gene MTTP Frequência do alelo mutado p 

-164T/C 0,30 0,838 

-400A/T 0,41 0,694 

H297Q 0,50 0,603 

Teste qui-quadrado 

 

Os genótipos dos três SNPs no gene MTTP foram analisados segundo 

os três grupos raciais autodeclarados (branco, negro e pardo) e não houve 

diferença estatisticamente significante entre eles (p>0,05). 

 

4.4 Fatores avaliados em relação ao polimorfismo -164T/C no gene 

MTTP 

 

Idade mais avançada, presença de hipertensão arterial, níveis 

plasmáticos elevados de ferro, ferritina e insulina foram associados 

estatisticamente com o polimorfismo -164T/C (p<0,05) (Tabelas 18, 19 e 20). 

Elevação no nível de insulina esteve mais presente entre os indivíduos que 

carregam o alelo mutado (C) do polimorfismo -164T/C nos três diferentes 

modelos genéticos estudados (p<0,05). 
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Tabela 18 - Distribuição das variáveis estudadas nos 236 pacientes com 
hepatite C crônica segundo modelo co-dominante do polimorfismo -
164T/C e resultado dos testes de associação 

Variável Resultados SNP -164T/C 

p 

 
TT (n=114) 
n (%) 

TC (n=101) 
n (%) 

CC (n=21) 
n (%) 

Idade (anos) 
   

0,030 

  <50 42 (36,8) 22 (21,8) 4 (19,0) 
   ≥50 72 (63,2) 79 (78,2) 17 (81,0) 
 Sexo 

   
0,806 

  Masculino 49 (43,0) 46 (45,5) 8 (38,1) 
   Feminino 65 (57,0) 55 (54,5) 13 (61,9) 
 Genótipo 3 HCV 

   
0,264a 

  Não 98 (86,0) 79 (78,2) 16 (76,2) 
   Sim 16 (14,0) 22 (21,8) 5 (23,8) 
 HOMA-IR 

   
0,391 

  <3 76 (67,9) 65 (65,7) 11 (52,4) 
   ≥3 36 (32,1) 34 (34,3) 10 (47,6) 
 ALT 

   
0,396 

  <41 49 (43,0) 45 (44,6) 6 (28,6) 
   ≥41 65 (57,0) 56 (55,4) 15 (71,4) 
 AST 

   
0,145 

  <37 59 (51,8) 50 (49,5) 6 (28,6) 
   ≥37  55 (48,2) 51 (50,5) 15 (71,4) 
 GGT 

   
0,978 

  <61 63 (55,3) 57 (56,4) 12 (57,1) 
   ≥61 51 (44,7) 44 (43,6) 9 (42,9) 
 Ferro 

   
0,100 

  59-158 80 (71,4) 69 (68,3) 10 (47,6) 
   >158 32 (28,6) 32 (31,7) 11 (52,4) 
 Ferritina 

   
0,034 

  30-400 88 (77,9) 63 (62,4) 13 (61,9) 
   >400 25 (22,1) 38 (37,6) 8 (38,1) 
 Insulina 

   
0,037a 

  <25 106 (94,6) 88 (88,9) 16 (76,2) 
   ≥25  6 (5,4) 11 (11,1) 5 (23,8) 
 Glicose 

   
0,799 

  70-99 78 (68,4) 66 (65,3) 13 (61,9) 
   >99 36 (31,6) 35 (34,7) 8 (38,1) 
 Carga Viral 

   
0,556 

  <850.000  44 (39,6) 39 (40,2) 10 (52,6) 
   ≥850.000  67 (60,4) 58 (59,8) 9 (47,4) 
 Fibrose 

   
0,320a 

  0-2 95 (83,3) 76 (75,2) 16 (76,2) 
   3-4 19 (16,7) 25 (24,8) 5 (23,8) 
 Siderose 

   
0,643a 

  Ausente 105 (92,1) 96 (95,0) 20 (95,2) 
   Presente 9 (7,9) 5 (5,0) 1 (4,8) 
  

 Continua 
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Tabela 18 - Distribuição das variáveis estudadas nos 236 pacientes com 
hepatite C crônica segundo modelo co-dominante do polimorfismo -
164T/C e resultado dos testes de associação (Conclusão) 

Variável Resultados SNP -164T/C 
p 

 
TT (n=114) 
n (%) 

TC (n=101) 
n (%) 

CC (n=21) 
n (%) 

Atividade Inflamatória 
   

0,336 
  0-1 44 (38,6) 30 (29,7) 6 (28,6) 

   2-3 70 (61,4) 71 (70,3) 15 (71,4) 
 Hipertensão Arterial 

   
0,063 

  Não 81 (71,1) 58 (57,4) 11 (52,4) 
   Sim 33 (28,9) 43 (42,6) 10 (47,6) 
 Diabetes Mellitus 

   
0,463a 

  Não 100 (87,7) 83 (82,2) 17 (81,0) 
   Sim 14 (12,3) 18 (17,8) 4 (19,0) 
 Disfunção na Tireoide 

   
0,791a 

  Não 101 (88,6) 87 (86,1) 19 (90,5) 
   Sim 13 (11,4) 14 (13,9) 2 (9,5) 
 IMC 

   
0,641 

  <25 42 (37,2) 41 (41,4) 9 (47,4) 
   ≥25 71 (62,8) 58 (58,6) 10 (52,6)   

Teste qui-quadrado; aTeste da razão de verossimilhanças; Valor de p significativo 
quando <0,05 

SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único; HCV: Vírus da hepatite C; HOMA-IR: 
Homeostasis model assessment of insulin resistance; ALT: Alanina aminotransferase; 
AST: Aspartato aminotransferase; GGT: Gama glutamil transferase; IMC: Índice de 
massa corporal 
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Tabela 19 - Distribuição das variáveis estudadas nos 236 pacientes com 
hepatite C crônica segundo o modelo dominante do polimorfismo -164T/C 
e resultado dos testes de associação 

Variável Resultados SNP -164T/C 
p 

 
TT (n=114) 
n (%) 

TC/CC (n=122) 
n (%) 

Idade (anos) 
  

0,008 

  <50 42 (36,8) 26 (21,3) 
   ≥50 72 (63,2) 96 (78,7) 
 Sexo 

  
0,843 

  Masculino 49 (43,0) 54 (44,3) 
   Feminino 65 (57,0) 68 (55,7) 
 Genótipo 3 HCV 

  
0,107 

  Não 98 (86,0) 95 (77,9) 
   Sim 16 (14,0) 27 (22,1) 
 HOMA-IR 

  
0,469 

  <3 76 (67,9) 76 (63,3) 
   ≥3 36 (32,1) 44 (36,7) 
 ALT 

  
0,855 

  <41 49 (43,0) 51 (41,8) 
   ≥41 65 (57,0) 71 (58,2) 
 AST 

  
0,369 

  <37 59 (51,8) 56 (45,9) 
   ≥37  55 (48,2) 66 (54,1) 
 GGT 

  
0,841 

  <61 63 (55,3) 69 (56,6) 
   ≥61 51 (44,7) 53 (43,4) 
 Ferro 

  
0,274 

  59-158 80 (71,4) 79 (64,8) 
   >158 32 (28,6) 43 (35,2) 
 Ferritina 

  
0,009 

  30-400 88 (77,9) 76 (62,3) 
   >400 25 (22,1) 46 (37,7) 
 Insulina 

  
0,038 

  <25 106 (94,6) 104 (86,7) 
   ≥25  6 (5,4) 16 (13,3) 
 Glicose 

  
0,551 

  70-99 78 (68,4) 79 (64,8) 
   >99 36 (31,6) 43 (35,2) 
 Carga Viral 

  
0,690 

  <850.000  44 (39,6) 49 (42,2) 
   ≥850.000  67 (60,4) 67 (57,8) 
 Fibrose 

  
0,134 

  0-2 95 (83,3) 92 (75,4) 
   3-4 19 (16,7) 30 (24,6) 
 Siderose 

  
0,349 

  Ausente 105 (92,1) 116 (95,1) 
   Presente 9 (7,9) 6 (4,9) 
  

 
Continua 
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Tabela 19 - Distribuição das variáveis estudadas nos 236 pacientes com 
hepatite C crônica segundo o modelo dominante do polimorfismo -164T/C 
e resultado dos testes de associação (Conclusão) 

Variável Resultados SNP -164T/C 
p 

 
TT (n=114) 
n (%) 

TC/CC (n=122) 
n (%) 

Atividade Inflamatória 
  

0,141 
  0-1 44 (38,6) 36 (29,5) 

   2-3 70 (61,4) 86 (70,5) 
 Hipertensão Arterial 

  
0,021 

  Não 81 (71,1) 69 (56,6) 
   Sim 33 (28,9) 53 (43,4) 
 Diabetes Mellitus 

  
0,219 

  Não 100 (87,7) 100 (82,0) 
   Sim 14 (12,3) 22 (18,0) 
 Disfunção na Tireoide 

  
0,689 

  Não 101 (88,6) 106 (86,9) 
   Sim 13 (11,4) 16 (13,1) 
 IMC 

  
0,419 

  <25 42 (37,2) 50 (42,4) 
   ≥25 71 (62,8) 68 (57,6)   

Teste qui-quadrado; Valor de p significativo quando <0,05 

SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único; HCV: Vírus da hepatite C; HOMA-IR: 
Homeostasis model assessment of insulin resistance; ALT: Alanina aminotransferase; 
AST: Aspartato aminotransferase; GGT: Gama glutamil transferase; IMC: Índice de 
massa corporal 
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Tabela 20 - Distribuição das variáveis estudadas nos 236 pacientes com 
hepatite C crônica segundo o modelo recessivo do polimorfismo -164T/C 
e resultado dos testes de associação  

Variável Resultados SNP -164T/C 
p 

 
TT/TC (n=215) 
n (%) 

CC (n=21) 
n (%) 

Idade (anos) 
  

0,301 
  <50 64 (29,8) 4 (19,0) 

   ≥50 151 (70,2) 17 (81,0) 
 Sexo 

  
0,591 

  Masculino 95 (44,2) 8 (38,1) 
   Feminino 120 (55,8) 13 (61,9) 
 Genótipo 3 HCV 

  
0,552a 

  Não 177 (82,3) 16 (76,2) 
   Sim 38 (17,7) 5 (23,8) 
 HOMA-IR 

  
0,184 

  <3 141 (66,8) 11 (52,4) 
   ≥3 70 (33,2) 10 (47,6) 
 ALT 

  
0,180 

  <41 94 (43,7) 6 (28,6) 
   ≥41 121 (56,3) 15 (71,4) 
 AST 

  
0,053 

  <37 109 (50,7) 6 (28,6) 
   ≥37  106 (49,3) 15 (71,4) 
 GGT 

  
0,907 

  <61 120 (55,8) 12 (57,1) 
   ≥61 95 (44,2) 9 (42,9) 
 Ferro 

  
0,036 

  59-158 149 (70,0) 10 (47,6) 
   >158 64 (30,0) 11 (52,4) 
 Ferritina 

  
0,410 

  30-400 151 (70,6) 13 (61,9) 
   >400 63 (29,4) 8 (38,1) 
 Insulina 

  
0,035a 

  <25 194 (91,9) 16 (76,2) 
   ≥25  17 (8,1) 5 (23,8) 
 Glicose 

  
0,638 

  70-99 144 (67,0) 13 (61,9) 
   >99 71 (33,0) 8 (38,1) 
 Carga Viral 

  
0,280 

  <850.000  83 (39,9) 10 (52,6) 
   ≥850.000  125 (60,1) 9 (47,4) 
 Fibrose 

  
0,778a 

  0-2 171 (79,5) 16 (76,2) 
   3-4 44 (20,5) 5 (23,8) 
 Siderose 

  
>0,999a 

  Ausente 201 (93,5) 20 (95,2) 
   Presente 14 (6,5) 1 (4,8) 
 Atividade Inflamatória 

  
 0,589 

  0-1 74 (34,4) 6 (28,6) 
   2-3 141 (65,6) 15 (71,4) 
 

Continua 
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Tabela 20 - Distribuição das variáveis estudadas nos 236 pacientes com 
hepatite C crônica segundo o modelo recessivo do polimorfismo -164T/C 
e resultado dos testes de associação (Conclusão) 

Variável Resultados SNP -164T/C 
p 

 
TT/TC (n=215) 
n (%) 

CC (n=21) 
n (%) 

Hipertensão Arterial 
  

0,265 
  Não 139 (64,7) 11 (52,4) 

   Sim 76 (35,3) 10 (47,6) 
 Diabetes Mellitus 

  
0,538a 

  Não 183 (85,1) 17 (81,0) 
   Sim 32 (14,9) 4 (19,0) 
 Disfunção na Tireoide 

  
>0,999a 

  Não 188 (87,4) 19 (90,5) 
   Sim 27 (12,6) 2 (9,5) 
 IMC 

  
0,483 

  <25 83 (39,2) 9 (47,4) 
   ≥25 129 (60,8) 10 (52,6)   

Teste qui-quadrado; aTeste exato de Fisher; Valor de p significativo quando <0,05 

SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único; HCV: Vírus da hepatite C; HOMA-IR: 
Homeostasis model assessment of insulin resistance; ALT: Alanina aminotransferase; 
AST: Aspartato aminotransferase; GGT: Gama glutamil transferase; IMC: Índice de 
massa corporal 

 

As análises de associação de diferentes modelos genéticos do SNP        

-164T/C com colesterol total, HDL, LDL, VLDL, triglicerídeos e esteatose 

hepática estão apresentadas nas Tabelas 21, 22 e 23. Não foi observada uma 

correlação entre alteração nos níveis de lipídeos plasmáticos e a esteatose 

hepática com o polimorfismo -164T/C nos pacientes incluídos no estudo 

(p>0,05). 
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Tabela 21 - Distribuição dos lipídeos e da esteatose hepática nos 236 
pacientes com hepatite C crônica segundo modelo co-dominante do 
polimorfismo -164T/C e resultado dos testes de associação 

Variável Resultados SNP -164T/C 
p TT (n=114) 

n (%) 

TC (n=101) 

n (%) 

CC (n=21) 

n (%) 

Colesterol Total 

  <200 

  ≥200 

 

83 (72,8) 

31 (27,2) 

 

81 (80,2)  

20 (19,8)  

 

16 (76,2) 

5 (23,8) 

0,443a 
 

HDL 

  >60 

  ≤60 

 

37 (32,5) 

77 (67,5) 

 

30 (29,7)  

71 (70,3)  

 

8 (38,1) 

13 (61,9) 

0,737 

 

LDL 

  <130 

  ≥130 

 

96 (84,2) 

18 (15,8) 

 

84 (83,2)  

17 (16,8)  

 

18 (85,7) 

3 (14,3) 

0,951a 
 

VLDL 

  <40 

  ≥40 

 

107 (93,9) 

7 (6,1) 

 

95 (94,1)  

6 (5,9)  

 

18 (85,7) 

3 (14,3) 

0,440a 
 

Triglicerídeos 

  <200 

  ≥200 

 

107 (93,9) 

7 (6,1) 

 

95 (94,1)  

6 (5,9)  

 

18 (85,7) 

3 (14,3) 

0,360a 
 

Esteatose 

  Ausente 

  Presente 

 

54 (47,4) 

60 (52,6) 

 

51 (50,5)  

50 (49,5)  

 

6 (28,6) 

15 (71,4) 

0,186 

 

Teste qui-quadrado; aTeste da razão de verossimilhanças; Valor de p significativo 
quando <0,05 

SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único; HDL: Lipoproteína de alta densidade; LDL: 
Lipoproteína de baixa densidade; VLDL: Lipoproteína de densidade muito baixa 
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Tabela 22 - Distribuição dos lipídeos e da esteatose hepática nos 236 
pacientes com hepatite C crônica segundo o modelo dominante do 
polimorfismo -164T/C e resultado dos testes de associação 

Variável Resultados SNP -164T/C 
p TT (n=114) 

n (%) 

TC/CC (n=122) 

n (%) 

Colesterol Total 

  <200 

  ≥200 

 

83 (72,8) 

31 (27,2) 

 

97 (79,5) 

25 (20,5) 

0,227 

 

HDL 

  >60 

  ≤60 

 

37 (32,5) 

77 (67,5) 

 

38 (31,1) 

84 (68,9) 

0,829 

 

LDL 

  <130 

  ≥130 

 

96 (84,2) 

18 (15,8) 

 

102 (83,6) 

20 (16,4) 

0,900 

 

VLDL 

  <40 

  ≥40 

 

107 (93,9) 

7 (6,1) 

 

113 (92,6) 

9 (7,4) 

0,706 

 

Triglicerídeos 

  <200 

  ≥200 

 

107 (93,9) 

7 (6,1) 

 

114 (93,4) 

8 (6,6) 

0,896 

 

Esteatose 

  Ausente 

  Presente 

 

54 (47,4) 

60 (52,6) 

 

57 (46,7) 

65 (53,3) 

0,921 

 

Teste qui-quadrado; Valor de p significativo quando <0,05 

SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único; HDL: Lipoproteína de alta densidade; LDL: 
Lipoproteína de baixa densidade; VLDL: Lipoproteína de densidade muito baixa 
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Tabela 23 - Distribuição dos lipídeos e da esteatose hepática nos 236 
pacientes com hepatite C crônica segundo o modelo recessivo do 
polimorfismo -164T/C e resultado dos testes de associação 

Variável Resultados SNP -164T/C 
p TT/TC (n=215) 

n (%) 

CC (n=21) 

n (%) 

Colesterol Total     

  <200 

  ≥200 

 

164 (76,3) 

51 (23,7) 

 

16 (76,2) 

5 (23,8)  

>0,999a 
 

HDL 

  >60 

  ≤60 

 

67 (31,2) 

148 (68,8) 

 

8 (38,1) 

13 (61,9)  

0,515 

 

LDL 

  <130 

  ≥130 

 

180 (83,7) 

35 (16,3) 

 

18 (85,7) 

3 (14,3)  

>0,999a 
 

VLDL 

  <40 

  ≥40 

 

202 (94,0) 

13 (6,0) 

 

18 (85,7) 

3 (14,3) 

0,159a 
 

Triglicerídeos 

  <200 

  ≥200 

 

203 (94,4) 

12 (5,6) 

 

18 (85,7) 

3 (14,3) 

0,137a 
 

Esteatose 

  Ausente 

  Presente 

 

105 (48,8) 

110 (51,2) 

 

6 (28,6) 

15 (71,4)  

0,076 

 

Teste qui-quadrado; aTeste exato de Fisher; Valor de p significativo quando <0,05 

SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único; HDL: Lipoproteína de alta densidade; LDL: 
Lipoproteína de baixa densidade; VLDL: Lipoproteína de densidade muito baixa 

 

O polimorfismo -164T/C não apresentou associação estatisticamente 

significativa com os diferentes graus de esteatose hepática nos três diferentes 

modelos genéticos estudados (p>0,05) (Tabela 24). 
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Tabela 24 - Descrição dos graus de esteatose hepática segundo o modelo 
co-dominante, modelo dominante e modelo recessivo do polimorfismo -
164T/C  

SNP -164T/C 

Esteatose 

p Grau 0 

n (%) 

Grau 1 

n (%) 

Grau 2 e 3 

n (%) 

Co-dominante     

  TT 54 (47,4) 48 (42,1) 12 (10,5) 0,168a 

  TC 51 (50,5) 35 (34,7) 15 (14,9)  

  CC 6 (28,6) 9 (42,9) 6 (28,6)  

Dominante     

  TT 54 (47,4) 48 (42,1) 12 (10,5) 0,295 

  TC/CC 57 (46,7) 44 (36,1) 21 (17,2)  

Recessivo     

  TT/TC 105 (48,8) 83 (38,6) 27 (12,6) 0,092a 

  CC 6 (28,6) 9 (42,9) 6 (28,6)  

Teste qui-quadrado; aTeste da razão de verossimilhanças; Valor de p significativo 
quando <0,05 

 

Na Tabela 25 estão apresentados os resultados da análise bivariada das 

variáveis que podem influenciar a presença de esteatose juntamente com o 

polimorfismo -164T/C no modelo dominante. A chance de desenvolver 

esteatose hepática foi maior nos pacientes com o alelo mutado (C) do 

polimorfismo -164T/C e com o genótipo 3 do HCV, e nos pacientes com o alelo 

mutado e com alteração no nível plasmático de GGT (p=0,008 e p=0,051, 

respectivamente). 
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Tabela 25 - Resultado das interações de primeira ordem de cada variável 
com o polimorfismo -164T/C no modelo dominante (TT vs TC/CC) 

Variável OR 
IC (95%) 

p 

Inferior Superior 

Resultados SNP -164T/C 1,03 0,62 1,71 0,921 

Idade (≥50 anos) X SNP -164T/C 1,65 0,51 5,40 0,407 

Sexo (feminino) X SNP -164T/C 0,72 0,26 2,05 0,543 

Genótipo 3 HCV X SNP -164T/C 8,20 1,74 38,73 0,008 

ALT X SNP -164T/C 1,18 0,42 3,34 0,755 

AST X SNP -164T/C 1,41 0,49 4,02 0,525 

GGT X SNP -164T/C 2,86 1,00 8,18 0,051 

Colesterol Total X SNP -164T/C 0,46 0,14 1,56 0,214 

HDL X SNP -164T/C 0,60 0,20 1,83 0,372 

LDL X SNP -164T/C 0,46 0,11 1,87 0,276 

VLDL X SNP -164T/C 2,78 0,34 22,90 0,341 

Triglicerídeos X SNP -164T/C 2,28 0,27 19,33 0,450 

HOMA-IR X SNP -164T/C 1,11 0,37 3,38 0,849 

Fibrose X SNP -164T/C 2,33 0,58 9,30 0,231 

Atividade Inflamatória X SNP -164T/C 1,98 0,59 6,58 0,266 

Siderose X SNP -164T/C 0,96 0,10 9,10 0,968 

Hipertensão Arterial X SNP -164T/C 1,71 0,58 5,10 0,334 

Diabetes Mellitus X SNP -164T/C 1,50 0,35 6,47 0,584 

IMC X SNP -164T/C 0,96 0,33 2,76 0,935 

Análise bivariada; Valor de p significativo quando <0,20 

IC: Intervalo de confiança; OR: Odds ratio; SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único; 
HCV: Vírus da hepatite C; ALT: Alanina aminotransferase; AST: Aspartato 
aminotransferase; GGT: Gama glutamil transferase; HDL: Lipoproteína de alta 
densidade; LDL: Lipoproteína de baixa densidade; VLDL: Lipoproteína de densidade 
muito baixa; HOMA-IR: Homeostasis model assessment of insulin resistance; IMC: 
Índice de massa corporal 

 

Na análise multivariada foi observado que a presença de alelo mutado 

(C) para o polimorfismo -164T/C em conjunto com o genótipo 3 do HCV 

aumenta em 12,66 vezes a chance de esteatose (p=0,004). Pacientes com 

hepatite C crônica com pelo menos um alelo mutado (C) e com alteração no 

nível de GGT tem um aumento de 5,43 vezes na chance de desenvolver 

esteatose hepática (p=0,006) (Tabela 26). 
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Tabela 26 - Análise multivariada das interações de primeira ordem do 
polimorfismo -164T/C com as características de interesse que influenciam 
a presença de esteatose hepática em pacientes com hepatite C crônica   

Variável OR 
IC (95%) 

p 
Inferior Superior 

Sexo (feminino) 2,06 1,12 3,77 0,020 

Genótipo 3 HCV 0,86 0,27 2,71 0,790 

HOMA-IR (≥3) 1,76 0,91 3,40 0,092 

Atividade Inflamatória (2-3) 4,64 2,36 9,11 <0,001 

GGT (alterado) 0,59 0,25 1,41 0,231 

SNP -164T/C (TC/CC) 0,27 0,11 0,65 0,003 

SNP -164T/C (TC/CC) x Genótipo 3 HCV 12,66 2,24 71,63 0,004 

SNP -164T/C (TC/CC) x GGT (alterado) 5,43 1,61 18,31 0,006 

Regressão logística múltipla; Valor de p significativo quando <0,05 

IC: Intervalo de confiança; OR: Odds ratio; HCV: Vírus da hepatite C; HOMA-IR: 
Homeostasis model assessment of insulin resistance; GGT: Gama glutamil 
transferase; SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único 

 

 

4.5 Fatores avaliados em relação ao polimorfismo -400A/T no gene 

MTTP 

 

As Tabelas 27, 28 e 29 mostram o resultado da associação do SNP       

-400A/T, em diferentes modelos genéticos de comparação, com variáveis 

estudadas nos pacientes com hepatite C crônica. Conforme apresentado nas 

Tabelas 27 e 28 a presença de siderose e de diabetes mellitus apresentaram 

associação com o polimorfismo -400A/T. A siderose esteve mais presente entre 

os indivíduos genotipados como homozigoto selvagem (AA) (p=0,030) e a 

diabetes esteve mais presente entre os indivíduos que apresentam pelo menos 

um alelo mutado (T) (p=0,005) (Tabela 28). 
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Tabela 27 - Distribuição das variáveis estudadas nos 236 pacientes com 
hepatite C crônica segundo o modelo co-dominante do polimorfismo -
400A/T e resultado dos testes de associação 

Variável 

Resultados SNP -400A/T 

p AA (n=81) 
n (%) 

AT (n=117) 
n (%) 

TT (n=38) 
n (%) 

Idade (anos) 
   

0,919 
  <50 23 (28,4) 33 (28,2) 12 (31,6) 

   ≥50 58 (71,6) 84 (71,8) 26 (68,4) 
 Sexo 

   
0,457 

  Masculino 33 (40,7) 50 (42,7) 20 (52,6) 
   Feminino 48 (59,3) 67 (57,3) 18 (47,4) 
 Genótipo 3 HCV 

   
0,599 

  Não 68 (84,0) 96 (82,1) 29 (76,3) 
   Sim 13 (16,0) 21 (17,9) 9 (23,7) 
 HOMA-IR 

   
0,764 

  <3 50 (63,3) 78 (67,8) 24 (63,2) 
   ≥3 29 (36,7) 37 (32,2) 14 (36,8) 
 ALT 

   
0,536 

  <41 38 (46,9) 48 (41,0) 14 (36,8) 
   ≥41 43 (53,1) 69 (59,0) 24 (63,2) 
 AST 

   
0,551 

  <37 43 (53,1) 53 (45,3) 19 (50,0) 
   ≥37 38 (46,9) 64 (54,7) 19 (50,0) 
 GGT 

   
0,749 

  <61 48 (59,3) 63 (53,8) 21 (55,3) 
   ≥61 33 (40,7) 54 (46,2) 17 (44,7) 
 Ferro 

   
0,568 

  59-158 57 (72,2) 78 (66,7) 24 (63,2) 
   >158 22 (27,8) 39 (33,3) 14 (36,8) 
 Ferritina 

   
0,448 

  30-400 60 (75,0) 79 (67,5) 25 (65,8) 
   >400 20 (25,0) 38 (32,5) 13 (34,2) 
 Insulina 

   
0,283a 

  <25 74 (93,7) 104 (90,4) 32 (84,2) 
   ≥25 5 (6,3) 11 (9,6) 6 (15,8) 
 Glicose 

   
0,244 

  70-99 59 (72,8) 72 (61,5) 26 (68,4) 
   >99 22 (27,2) 45 (38,5) 12 (31,6) 
 Carga Viral 

   
0,492 

  <850.000  36 (45,6) 42 (37,2) 15 (42,9) 
   ≥850.000  43 (54,4) 71 (62,8) 20 (57,1) 
 Fibrose 

   
0,314 

  0-2 67 (82,7) 88 (75,2) 32 (84,2) 
   3-4 14 (17,3) 29 (24,8) 6 (15,8) 
      

     

 

 Continua 
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Tabela 27 - Distribuição das variáveis estudadas nos 236 pacientes com 
hepatite C crônica segundo o modelo co-dominante do polimorfismo -
400A/T e resultado dos testes de associação (Conclusão) 

Variável Resultados SNP -400A/T 
p 

 
AA (n=81) 
n (%) 

AT (n=117) 
n (%) 

TT (n=38) 
n (%) 

Siderose 
   

0,043a 

  Ausente 72 (88,9) 114 (97,4) 35 (92,1) 
   Presente 9 (11,1) 3 (2,6) 3 (7,9) 
 Atividade Inflamatória 

   
0,233 

  0-1 33 (40,7) 34 (29,1) 13 (34,2) 
   2-3 48 (59,3) 83 (70,9) 25 (65,8) 
 Hipertensão Arterial 

   
0,583 

  Não 55 (67,9) 71 (60,7) 24 (63,2) 
   Sim 26 (32,1) 46 (39,3) 14 (36,8) 
 Diabetes Mellitus 

   
0,014 

  Não 76 (93,8) 92 (78,6) 32 (84,2) 
   Sim 5 (6,2) 25 (21,4) 6 (15,8) 
 Disfunção na Tireoide 

   
0,124a 

  Não 73 (90,1) 98 (83,8) 36 (94,7) 
   Sim 8 (9,9) 19 (16,2) 2 (5,3) 
 IMC 

   
0,910 

  <25 31 (38,3) 47 (41,2) 14 (38,9) 
   ≥25 50 (61,7) 67 (58,8) 22 (61,1) 
 Teste qui-quadrado; aTeste da razão de verossimilhanças; Valor de p significativo 

quando <0,05 

SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único; HCV: Vírus da hepatite C; HOMA-IR: 
Homeostasis model assessment of insulin resistance; ALT: Alanina aminotransferase; 
AST: Aspartato aminotransferase; GGT: Gama glutamil transferase; IMC: Índice de 
massa corporal 
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Tabela 28 - Distribuição das variáveis estudadas nos 236 pacientes com 
hepatite C crônica segundo o modelo dominante do polimorfismo -400A/T 
e resultado dos testes de associação  

Variável Resultados SNP -400A/T 
p 

 
AA (n=81) 
n (%) 

AT/TT (n=155) 
n (%) 

Idade (anos) 
  

0,918 
  <50 23 (28,4) 45 (29,0) 

   ≥50 58 (71,6) 110 (71,0) 
 Sexo 

  
0,516 

  Masculino 33 (40,7) 70 (45,2) 
   Feminino 48 (59,3) 85 (54,8) 
 Genótipo 3 HCV 

  
0,532 

  Não 68 (84,0) 125 (80,6) 
   Sim 13 (16,0) 30 (19,4) 
 HOMA-IR 

  
0,608 

  <3 50 (63,3) 102 (66,7) 
   ≥3 29 (36,7) 51 (33,3) 
 ALT 

  
0,308 

  <41 38 (46,9) 62 (40,0) 
   ≥41 43 (53,1) 93 (60,0) 
 AST 

  
0,333 

  <37 43 (53,1) 72 (46,5) 
   ≥37  38 (46,9) 83 (53,5) 
 GGT 

  
0,457 

  <61 48 (59,3) 84 (54,2) 
   ≥61 33 (40,7) 71 (45,8) 
 Ferro 

  
0,325 

  59-158 57 (72,2) 102 (65,8) 
   >158 22 (27,8) 53 (34,2) 
 Ferritina 

  
0,211 

  30-400 60 (75,0) 104 (67,1) 
   >400 20 (25,0) 51 (32,9) 
 Insulina 

  
0,239 

  <25 74 (93,7) 136 (88,9) 
   ≥25  5 (6,3) 17 (11,1) 
 Glicose 

  
0,137 

  70-99 59 (72,8) 98 (63,2) 
   >99 22 (27,2) 57 (36,8) 
 Carga Viral 

  
0,303 

  <850.000  36 (45,6) 57 (38,5) 
   ≥850.000  43 (54,4) 91 (61,5) 
 Fibrose 

  
0,341 

  0-2 67 (82,7) 120 (77,4) 
   3-4 14 (17,3) 35 (22,6) 
 Siderose 

  
0,030 

  Ausente 72 (88,9) 149 (96,1) 
   Presente 9 (11,1) 6 (3,9) 
     

 

Continua 
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Tabela 28 - Distribuição das variáveis estudadas nos 236 pacientes com 
hepatite C crônica segundo o modelo dominante do polimorfismo -400A/T 
e resultado dos testes de associação (Conclusão) 

Variável Resultados SNP -400A/T 
p 

 
AA (n=81) 
n (%) 

AT/TT (n=155) 
n (%) 

Atividade Inflamatória 
  

0,108 
  0-1 33 (40,7) 47 (30,3) 

   2-3 48 (59,3) 108 (69,7) 
 Hipertensão Arterial 

  
0,316 

  Não 55 (67,9) 95 (61,3) 
   Sim 26 (32,1) 60 (38,7) 
 Diabetes Mellitus 

  
0,005 

  Não 76 (93,8) 124 (80,0) 
   Sim 5 (6,2) 31 (20,0) 
 Disfunção na Tireoide 

  
0,415 

  Não 73 (90,1) 134 (86,5) 
   Sim 8 (9,9) 21 (13,5) 
 IMC 

  
0,723 

  <25 31 (38,3) 61 (40,7) 
   ≥25 50 (61,7) 89 (59,3)   

Teste qui-quadrado; Valor de p significativo quando <0,05 

SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único; HCV: Vírus da hepatite C; HOMA-IR: 
Homeostasis model assessment of insulin resistance; ALT: Alanina aminotransferase; 
AST: Aspartato aminotransferase; GGT: Gama glutamil transferase; IMC: Índice de 
massa corporal 
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Tabela 29 - Distribuição das variáveis estudadas nos 236 pacientes com 
hepatite C crônica segundo o modelo recessivo do polimorfismo -400A/T 
e resultado dos testes de associação 

Variável Resultados SNP -400A/T 
p 

 
AA/AT (n=198) 
n (%) 

TT (n=38) 
n (%) 

Idade (anos) 
  

0,681 
  <50 56 (28,3) 12 (31,6) 

   ≥50 142 (71,7) 26 (68,4) 
 Sexo 

  
0,223 

  Masculino 83 (41,9) 20 (52,6) 
   Feminino 115 (58,1) 18 (47,4) 
 Genótipo 3 HCV 

  
0,341 

  Não 164 (82,8) 29 (76,3) 
   Sim 34 (17,2) 9 (23,7) 
 HOMA-IR 

  
0,738 

  <3 128 (66,0) 24 (63,2) 
   ≥3 66 (34,0) 14 (36,8) 
 ALT 

  
0,451 

  <41 86 (43,4) 14 (36,8) 
   ≥41 112 (56,6) 24 (63,2) 
 AST 

  
0,864 

  <37 96 (48,5) 19 (50,0) 
   ≥37 102 (51,5) 19 (50,0) 
 GGT 

  
0,928 

  <61 111 (56,1) 21 (55,3) 
   ≥61 87 (43,9) 17 (44,7) 
 Ferro 

  
0,489 

  59-158 135 (68,9) 24 (63,2) 
   >158 61 (31,1) 14 (36,8) 
 Ferritina 

  
0,558 

  30-400 139 (70,6) 25 (65,8) 
   >400 58 (29,4) 13 (34,2) 
 Insulina 

  
0,220a 

  <25 178 (91,8) 32 (84,2) 
   ≥25 16 (8,2) 6 (15,8) 
 Glicose 

  
0,787 

  70-99 131 (66,2) 26 (68,4) 
   >99 67 (33,8) 12 (31,6) 
 Carga Viral 

  
0,805 

  <850.000  78 (40,6) 15 (42,9) 
   ≥850.000  114 (59,4) 20 (57,1) 
 Fibrose 

  
0,409 

  0-2 155 (78,3) 32 (84,2) 
   3-4 43 (21,7) 6 (15,8) 
 Siderose 

  
0,715a 

  Ausente 186 (93,9) 35 (92,1) 
   Presente 12 (6,1) 3 (7,9) 
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Tabela 29 - Distribuição das variáveis estudadas nos 236 pacientes com 
hepatite C crônica segundo o modelo recessivo do polimorfismo -400A/T 
e resultado dos testes de associação (Conclusão) 

Variável Resultados SNP -400A/T 
p 

 
AA/AT (n=198) 
n (%) 

TT (n=38) 
n (%) 

Atividade Inflamatória 
  

0,965 
  0-1 67 (33,8) 13 (34,2) 

   2-3 131 (66,2) 25 (65,8) 
 Hipertensão Arterial 

  
0,955 

  Não 126 (63,6) 24 (63,2) 
   Sim 72 (36,4) 14 (36,8) 
 Diabetes Mellitus 

  
0,920 

  Não 
 168 (84,8) 32 (84,2) 

   Sim 30 (15,2) 6 (15,8) 
 Disfunção na Tireoide 

  
0,185a 

  Não 171 (86,4) 36 (94,7) 
   Sim 27 (13,6) 2 (5,3) 
 IMC 

  
0,900 

  <25 78 (40,0) 14 (38,9) 
   ≥25 117 (60,0) 22 (61,1) 
 Teste qui-quadrado; aTeste exato de Fisher; Valor de p significativo quando <0,05 

SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único; HCV: Vírus da hepatite C; HOMA-IR: 
Homeostasis model assessment of insulin resistance; ALT: Alanina aminotransferase; 
AST: Aspartato aminotransferase; GGT: Gama glutamil transferase; IMC: Índice de 
massa corporal 

 

As análises de associação de diferentes modelos genéticos do SNP        

-400A/T com colesterol total, HDL, LDL, VLDL, triglicerídeos e esteatose 

hepática podem ser observadas nas Tabelas 30, 31 e 32. Não foi observada 

nenhuma correlação entre alteração nos níveis de lipídeos plasmáticos e a 

presença da esteatose hepática com o polimorfismo -400A/T nos pacientes 

incluídos no estudo (p>0,05). 
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Tabela 30 - Distribuição dos lipídeos e da esteatose hepática nos 236 
pacientes com hepatite C crônica segundo o modelo co-dominante do 
polimorfismo -400A/T e resultado dos testes de associação 

Variável Resultados SNP -400AT 
p AA (n=81) 

n (%) 

AT (n=117) 

n (%) 

TT (n=38) 

n (%) 

Colesterol Total 

  <200 

  ≥200 

 

60 (74,1) 

21 (25,9) 

 

91 (77,8) 

26 (22,2) 

 

29 (76,3) 

9 (23,7) 

0,834 

 

HDL 

  >60 

  ≤60 

 

23 (28,4) 

58 (71,6) 

 

41 (35,0) 

76 (65,0) 

 

11 (28,9) 

27 (71,1) 

0,565 

 

LDL 

  <130 

  ≥130 

 

69 (85,2) 

12 (14,8) 

 

96 (82,1) 

21 (17,9) 

 

33 (86,8) 

5 (13,2) 

0,727 

 

VLDL 

  <40 

  ≥40 

 

77 (95,1) 

4 (4,9) 

 

110 (94,0) 

7 (6,0) 

 

33 (86,8) 

5 (13,2) 

0,279a 

 

Triglicerídeos 

  <200 

  ≥200 

 

77 (95,1) 

4 (4,9) 

 

111 (94,9) 

6 (5,1) 

 

33 (86,8) 

5 (13,2) 

0,233a 

 

Esteatose 

  Ausente 

  Presente 

 

38 (46,9) 

43 (53,1) 

 

59 (50,4) 

58 (49,6) 

 

14 (36,8) 

24 (63,2) 

0,345 

 

Teste qui-quadrado; aTeste da razão de verossimilhanças; Valor de p significativo 
quando <0,05 

SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único; HDL: Lipoproteína de alta densidade; LDL: 
Lipoproteína de baixa densidade; VLDL: Lipoproteína de densidade muito baixa 
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Tabela 31 - Distribuição dos lipídeos e da esteatose hepática nos 236 
pacientes com hepatite C crônica segundo o modelo dominante do 
polimorfismo -400A/T e resultado dos testes de associação 

Variável Resultados SNP -400A/T 
p AA (n=81) 

n (%) 

AT/TT (n=155) 

n (%) 

Colesterol Total 

  <200 

  ≥200 

 

60 (74,1) 

21 (25,9) 

 

120 (77,4)  

35 (22,6)  

0,566 

 

HDL 

  >60 

  ≤60 

 

23 (28,4) 

58 (71,6) 

 

52 (35,5)  

103 (66,5)  

0,420 

 

LDL 

  <130 

  ≥130 

 

69 (85,2) 

12 (14,8) 

 

129 (83,2)  

26 (16,8)  

0,697 

 

VLDL 

  <40 

  ≥40 

 

77 (95,1) 

4 (4,9) 

 

143 (92,3)  

12(7,7)  

0,416 

 

Triglicerídeos 

  <200 

  ≥200 

 

77 (95,1) 

4 (4,9) 

 

144 (92,9)  

11 (7,1)  

0,519 

 

Esteatose 

  Ausente 

  Presente 

 

38 (46,9) 

43 (53,1) 

 

73 (47,1)  

82 (52,9)  

0,979 

 

Teste qui-quadrado; Valor de p significativo quando <0,05 

SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único; HDL: Lipoproteína de alta densidade; LDL: 
Lipoproteína de baixa densidade; VLDL: Lipoproteína de densidade muito baixa 
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Tabela 32 - Distribuição dos lipídeos e da esteatose hepática nos 236 
pacientes com hepatite C crônica segundo o modelo recessivo do 
polimorfismo -400A/T e resultado dos testes de associação 

Variável Resultados SNP -400A/T 
p AA/AT (n=198) 

n (%) 

TT (n=38) 

n (%) 

Colesterol Total     

  <200 

  ≥200 

 

151 (76,3) 

47 (23,7) 

 

29 (76,3)  

9 (23,7)  

0,994 

 

HDL 

  >60 

  ≤60 

 

64 (32,3) 

134 (67,7) 

 

11 (28,9)  

27 (71,1)  

0,682 

 

LDL 

  <130 

  ≥130 

 

165 (83,3) 

33 (16,7) 

 

33 (86,8)  

5 (13,2) 

0,590 

 

VLDL 

  <40 

  ≥40 

 

187 (94,4) 

11 (5,6) 

 

33 (86,8)  

5 (13,2)  

0,148a 

 

Triglicerídeos 

  <200 

  ≥200 

 

188 (94,9) 

10 (5,1) 

 

33 (86,8)  

5 (13,2)  

0,073a 

 

Esteatose 

  Ausente 

  Presente 

 

97 (49,0) 

101 (51,0) 

 

14 (36,8)  

24 (63,2)  

0,169 

 

Teste qui-quadrado; aTeste exato de Fisher; Valor de p significativo quando <0,05 

SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único; HDL: Lipoproteína de alta densidade; LDL: 
Lipoproteína de baixa densidade; VLDL: Lipoproteína de densidade muito baixa 

 

A Tabela 33 mostra que o SNP -400A/T não apresentou associação 

estatisticamente significativa com os diferentes graus de esteatose nos três 

diferentes modelos genéticos estudados (p>0,05). 
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Tabela 33 - Descrição dos graus de esteatose hepática segundo o modelo 
co-dominante, modelo dominante e modelo recessivo polimorfismo -
400A/T 

SNP -400A/T 

Esteatose 

p Grau 0 

n (%) 

Grau 1 

n (%) 

Grau 2 e 3 

n (%) 

Co-dominante     

  AA 38 (46,9) 35 (43,2) 8 (9,9) 0,381 

  AT 59 (50,4) 40 (34,2) 18 (15,4)  

  TT 14 (36,8) 17 (44,7) 7 (18,4)  

Dominante     

  AA 38 (46,9) 35 (43,2) 8 (9,9) 0,358 

  AT/TT 73 (47,1) 57 (36,8) 25 (16,1)  

Recessivo     

  AA/AT 97 (49,0) 75 (37,9) 26 (13,1) 0,364 

  TT 14 (36,8) 17 (44,7) 7 (18,4)  

Teste qui-quadrado; Valor de p significativo quando <0,05 

 

Pode ser observado na Tabela 34 os resultados da análise bivariada das 

variáveis que podem influenciar a presença de esteatose em conjunto com o 

polimorfismo -400A/T no modelo dominante. A presença do alelo mutado (T) do 

polimorfismo -400A/T foi associada com uma redução na chance de 

desenvolver esteatose em mulheres (p=0,027), e com níveis alterados de LDL 

e de colesterol total (p=0,016 e p=0,010, respectivamente). A presença do alelo 

mutado (T) do polimorfismo -400A/T em conjunto com alteração no nível de 

GGT ou em conjunto com pacientes com infecção pelo genótipo 3 do HCV 

foram associados, na análise bivariada, com um aumento da chance de 

esteatose hepática em pacientes com hepatite C crônica (p=0,074 e p=0,056, 

respectivamente).               
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Tabela 34 - Resultado das interações de primeira ordem de cada variável 
com o polimorfismo -400A/T no modelo dominante (AA vs AT/TT) 

Variável OR 
IC (95%) 

p 
Inferior Superior 

Resultados SNP -400A/T 0,99 0,58 1,70 0,979 

Idade (≥50 anos) X SNP -400A/T 0,83 0,25 2,80 0,767 

Sexo (feminino) X SNP -400A/T 0,28 0,09 0,87 0,027 

Genótipo 3 HCV X SNP -400A/T 4,46 0,97 20,57 0,056 

ALT X SNP -400A/T 1,09 0,37 3,25 0,878 

AST X SNP -400A/T 1,66 0,55 4,99 0,367 

GGT X SNP -400A/T 2,73 0,91 8,21 0,074 

Colesterol Total X SNP -400A/T 0,18 0,05 0,67 0,010 

HDL X SNP -400A/T 1,02 0,31 3,32 0,974 

LDL X SNP -400A/T 0,13 0,03 0,68 0,016 

VLDL X SNP -400A/T 0,32 0,02 4,24 0,386 

Triglicerídeos X SNP -400A/T 0,26 0,02 3,57 0,314 

HOMA-IR X SNP -400A/T 0,95 0,30 3,02 0,929 

Fibrose X SNP -400A/T 1,89 0,44 8,13 0,392 

Atividade Inflamatória X SNP -400A/T 1,34 0,40 4,52 0,633 

Siderose X SNP -400A/T 0,96 0,10 9,24 0,973 

Hipertensão Arterial X SNP -400A/T 0,86 0,27 2,73 0,800 

Diabetes Mellitus X SNP -400A/T 0,82 0,11 6,08 0,843 

IMC X SNP -400A/T 1,03 0,34 3,12 0,959 

Análise bivariada; Valor de p significativo quando <0,20 

IC: Intervalo de confiança; OR: Odds ratio; SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único; 
HCV: Vírus da hepatite C; ALT: Alanina aminotransferase; AST: Aspartato 
aminotransferase; GGT: Gama glutamil transferase; HDL: Lipoproteína de alta 
densidade; LDL: Lipoproteína de baixa densidade; VLDL: Lipoproteína de densidade 
muito baixa; HOMA-IR: Homeostasis model assessment of insulin resistance; IMC: 
Índice de massa corporal 

 

Na Tabela 35 estão apresentados os resultados da regressão logística 

múltipla das características que podem influenciar a presença de esteatose 

associada ao HCV em conjunto com o SNP -400A/T. A associação da infecção 

pelo genótipo 3 do vírus e a presença de alelo mutado (T) aumenta em 7,35 

vezes a chance de desenvolver esteatose hepática em pacientes com hepatite 

C crônica (p=0,032). 
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Tabela 35 - Análise multivariada das interações de primeira ordem do 
polimorfismo -400A/T com as características de interesse que influenciam 
a presença de esteatose hepática em pacientes com hepatite C crônica  

Variável OR 
IC (95%) 

p 
Inferior Superior 

Sexo (feminino) 4,96 1,58 15,54 0,006 

Genótipo HCV 3 0,83 0,19 3,58 0,801 

HOMA-IR (≥3) 1,59 0,81 3,11 0,176 

Atividade Inflamatória (2-3) 4,47 2,25 8,90 <0,001 

GGT (alterado) 0,90 0,29 2,78 0,849 

Colesterol total (alterado) 1,34 0,25 7,19 0,736 

LDL (alterado) 1,86 0,24 14,42 0,551 

SNP -400A/T (AT/TT) 1,37 0,37 5,10 0,635 

SNP -400A/T (AT/TT) x Sexo (feminino) 0,28 0,07 1,11 0,069 

SNP -400A/T (AT/TT) x Genótipo 3 HCV 7,35 1,18 45,66 0,032 

SNP -400A/T (AT/TT) x GGT (alterado) 2,16 0,57 8,15 0,256 

SNP -400A/T (AT/TT) x CT (alterado) 0,54 0,06 4,57 0,568 

SNP -400A/T (AT/TT) x LDL (alterado) 0,33 0,03 4,11 0,389 

Regressão logística múltipla; Valor de p significativo quando <0,05 

IC: Intervalo de confiança; OR: Odds ratio; HCV: Vírus da hepatite C; HOMA-IR: 
Homeostasis model assessment of insulin resistance; GGT: Gama glutamil 
transferase; LDL: Lipoproteína de baixa densidade; SNP: Polimorfismo de nucleotídeo 
único; CT: Colesterol total   

 

4.6 Fatores avaliados em relação ao polimorfismo H297Q no gene 

MTTP 

 

As Tabelas 36, 37 e 38 mostram o resultado da associação do SNP 

H297Q, em diferentes modelos genéticos de comparação, com as variáveis 

estudadas nos pacientes com hepatite C crônica. O genótipo 3 do HCV, a 

presença de hipertensão arterial e alteração no nível de insulina foram 

encontrados em maior proporção nos pacientes que possuíam o alelo mutado 

(Q) do polimorfismo H297Q (p<0,05). 
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Tabela 36 - Distribuição das variáveis estudadas nos 236 pacientes com 
hepatite C crônica segundo o modelo co-dominante do polimorfismo 
H297Q e resultado dos testes de associação 

Variável Resultados SNP H297Q 

p 
 

HH (n=62) 
n (%) 

HQ (n=114) 
n (%) 

QQ (n=60) 
n (%) 

Idade (anos) 
   

0,375 
  <50 20 (32,3) 28 (24,6) 20 (33,3) 

   ≥50 42 (67,7) 86 (75,4) 40 (66,7) 
 Sexo 

   
0,794 

  Masculino 25 (40,3) 52 (45,6) 26 (43,3) 
   Feminino 37 (59,7) 62 (54,4) 34 (56,7) 
 Genótipo 3 HCV 

   
0,021 

  Não 55 (88,7) 85 (74,6) 53 (88,3) 
   Sim 7 (11,3) 29 (25,4) 7 (11,7) 
 HOMA-IR 

   
0,764 

  <3 41 (66,1) 71 (63,4) 40 (69,0) 
   ≥3 21 (33,9) 41 (36,6) 18 (31,0) 
 ALT 

   
0,147 

  <41 29 (46,8) 41 (36,0) 30 (50,0) 
   ≥41 33 (53,2) 73 (64,0) 30 (50,0) 
 AST 

   
0,268 

  <37 31 (50,0) 50 (43,9) 34 (56,7) 
   ≥37  31 (50,0) 64 (56,1) 26 (43,3) 
 GGT 

   
0,316 

  <61 38 (61,3) 58 (50,9) 36 (60,0) 
   ≥61 24 (38,7) 56 (49,1) 24 (40,0) 
 Ferro 

   
0,458 

  59-158 43 (71,7) 79 (69,3) 37 (61,7) 
   >158 17 (28,3) 35 (30,7) 23 (38,3) 
 Ferritina 

   
0,387 

  30-400 42 (68,9) 76 (66,7) 46 (76,7) 
   >400 19 (31,1) 38 (33,3) 14 (23,3) 
 Insulina 

   
0,071 

  <25 60 (96,8) 101 (90,2) 49 (84,5) 
   ≥25  2 (3,2) 11 (9,8) 9 (15,5) 
 Glicose 

   
0,855 

  70-99 43 (69,4) 75 (65,8) 39 (65,0) 
   >99 19 (30,6) 39 (34,2) 21 (35,0) 
 Carga Viral 

   
0,419 

  <850.000  27 (45,0) 41 (36,6) 25 (45,5) 
   ≥850.000  33 (55,0) 71 (63,4) 30 (54,5) 
 Fibrose 

   
0,528 

  0-2 50 (80,6) 87 (76,3) 50 (83,3) 
   3-4 12 (19,4) 27 (23,7) 10 (16,7) 
 Siderose 

   
0,839a 

  Ausente 59 (95,2) 106 (93,0) 56 (93,3) 
   Presente 3 (4,8) 8 (7,0) 4 (6,7) 
      

 
Continua 
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Tabela 36 - Distribuição das variáveis estudadas nos 236 pacientes com 
hepatite C crônica segundo o modelo co-dominante do polimorfismo 
H297Q e resultado dos testes de associação (Conclusão) 

Variável Resultados SNP H297Q 
p 

 
HH (n=62) 
n (%) 

HQ (n=114) 
n (%) 

QQ (n=60) 
n (%) 

Atividade Inflamatória 
   

0,124 
  0-1 22 (35,5) 32 (28,1) 26 (43,3) 

   2-3 40 (64,5) 82 (71,9) 34 (56,7) 
 Hipertensão Arterial 

   
0,034 

  Não 47 (75,8) 64 (56,1) 39 (65,0) 
   Sim 15 (24,2) 50 (43,9) 21 (35,0) 
 Diabetes Mellitus 

   
0,182 

  Não 56 (90,3) 97 (85,1) 47 (78,3) 
   Sim 6 (9,7) 17 (14,9) 13 (21,7) 
 Disfunção na Tireoide 

   
0,715 

  Não 55 (88,7) 98 (86,0) 54 (90,0) 
   Sim 7 (11,3) 16 (14,0) 6 (10,0) 
 IMC 

   
0,734 

  <25 27 (43,5) 42 (37,5) 23 (40,4) 
   ≥25 35 (56,5) 70 (62,5) 34 (59,6)   

Teste qui-quadrado; aTeste da razão de verossimilhanças; Valor de p significativo 
quando <0,05 

SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único; HCV: Vírus da hepatite C; HOMA-IR: 
Homeostasis model assessment of insulin resistance; ALT: Alanina aminotransferase; 
AST: Aspartato aminotransferase; GGT: Gama glutamil transferase; IMC: Índice de 
massa corporal 
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Tabela 37 - Distribuição das variáveis estudadas nos 236 pacientes com 
hepatite C crônica segundo o modelo dominante do polimorfismo H297Q 
e resultado dos testes de associação 

Variável Resultados SNP H297Q 
p 

 
HH (n=62) 
n (%) 

HQ/QQ (n=174) 
n (%) 

Idade (anos) 
  

0,486 
  <50 20 (32,3) 48 (27,6) 

 
  ≥50 42 (67,7) 126 (72,4) 

 
Sexo 

  
0,539 

  Masculino 25 (40,3) 78 (44,8) 
 

  Feminino 37 (59,7) 96 (55,2) 
 

Genótipo 3 HCV 
  

0,100 
  Não 55 (88,7) 138 (79,3) 

 
  Sim 7 (11,3) 36 (20,7) 

 
HOMA-IR 

  
0,906 

  <3 41 (66,1) 111 (65,3) 
 

  ≥3 21 (33,9) 59 (34,7) 
 

ALT 
  

0,414 
  <41 29 (46,8) 71 (40,8) 

 
  ≥41 33 (53,2) 103 (59,2) 

 
AST 

  
0,816 

  <37 31 (50,0) 84 (48,3) 
 

  ≥37  31 (50,0) 90 (51,7) 
 

GGT 
  

0,322 
  <61 38 (61,3) 94 (54,0) 

 
  ≥61 24 (38,7) 80 (46,0) 

 
Ferro 

  
0,474 

  59-158 43 (71,7) 116 (66,7) 
 

  >158 17 (28,3) 58 (33,3) 
 

Ferritina 
  

0,853 
  30-400 42 (68,9) 122 (70,1) 

 
  >400 19 (31,1) 52 (29,9) 

 
Insulina 

  
0,049 

  <25 60 (96,8) 150 (88,2) 
 

  ≥25  2 (3,2) 20 (11,8) 
 

Glicose 
  

0,582 
  70-99 43 (69,4) 114 (65,5) 

 
  >99 19 (30,6) 60 (34,5) 

 
Carga Viral 

  
0,459 

  <850.000  27 (45,0) 66 (39,5) 
 

  ≥850.000  33 (55,0) 101 (60,5) 
 

Fibrose 
  

0,750 
  0-2 50 (80,6) 137 (78,7) 

 
  3-4 12 (19,4) 37 (21,3) 

 
Siderose 

  
0,765a 

  Ausente 59 (95,2) 162 (93,1) 
 

  Presente 3 (4,8) 12 (6,9) 
 

 

 

Continua 
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Tabela 37 - Distribuição das variáveis estudadas nos 236 pacientes com 
hepatite C crônica segundo o modelo dominante do polimorfismo H297Q 
e resultado dos testes de associação (Conclusão) 

Variável Resultados SNP H297Q 
p 

 
HH (n=62) 
n (%) 

HQ/QQ (n=174) 
n (%) 

Atividade Inflamatória 
  

0,759 
  0-1 22 (35,5) 58 (33,3) 

 
  2-3 40 (64,5) 116 (66,7) 

 
Hipertensão Arterial 

  
0,020 

  Não 47 (75,8) 103 (59,2) 
 

  Sim 15 (24,2) 71 (40,8) 
 

Diabetes Mellitus 
  

0,155 
  Não 56 (90,3) 144 (82,8) 

 
  Sim 6 (9,7) 30 (17,2) 

 
Disfunção na Tireoide 

  
0,780 

  Não 55 (88,7) 152 (87,4) 
 

  Sim 7 (11,3) 22 (12,6) 
 

IMC 
  

0,484 
  <25 27 (43,5) 65 (38,5) 

 
  ≥25 35 (56,5) 104 (61,5) 

 
Teste qui-quadrado; aTeste exato de Fisher; Valor de p significativo quando <0,05 

SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único; HCV: Vírus da hepatite C; HOMA-IR: 
Homeostasis model assessment of insulin resistance; ALT: Alanina aminotransferase; 
AST: Aspartato aminotransferase; GGT: Gama glutamil transferase; IMC: Índice de 
massa corporal 
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Tabela 38 - Distribuição das variáveis estudadas nos 236 pacientes com 
hepatite C crônica segundo o modelo recessivo do polimorfismo H297Q e 
resultado dos testes de associação 

Variável Resultados SNP H297Q 

p 
 

HH/HQ (n=176) 
n (%) 

QQ (n=60) 
n (%) 

Idade (anos) 
  

0,371 
  <50 48 (27,3) 20 (33,3) 

 
  ≥50 128 (72,7) 40 (66,7) 

 
Sexo 

  
0,955 

  Masculino 77 (43,8) 26 (43,3) 
 

  Feminino 99 (56,3) 34 (56,7) 
 

Genótipo 3 HCV 
  

0,128 
  Não 140 (79,5) 53 (88,3) 

 
  Sim 36 (20,5) 7 (11,7) 

 
HOMA-IR 

  
0,523 

  <3 112 (64,4) 40 (69,0) 
 

  ≥3 62 (35,6) 18 (31,0) 
 

ALT 
  

0,166 
  <41 70 (39,8) 30 (50,0) 

 
  ≥41 106 (60,2) 30 (50,0) 

 
AST 

  
0,154 

  <37 81 (46,0) 34 (56,7) 
 

  ≥37  95 (54,0) 26 (43,3) 
 

GGT 
  

0,462 
  <61 96 (54,5) 36 (60,0) 

 
  ≥61 80 (45,5) 24 (40,0) 

 
Ferro 

  
0,227 

  59-158 122 (70,1) 37 (61,7) 
 

  >158 52 (29,9) 23 (38,3) 
 

Ferritina 
  

0,179 
  30-400 118 (67,4) 46 (76,7) 

 
  >400 57 (32,6) 14 (23,3) 

 
Insulina 

  
0,070 

  <25 161 (92,5) 49 (84,5) 
 

  ≥25  13 (7,5) 9 (15,5) 
 

Glicose 
  

0,772 
  70-99 118 (67,0) 39 (65,0) 

 
  >99 58 (33,0) 21 (35,0) 

 
Carga Viral 

  
0,437 

  <850.000  68 (39,5) 25 (45,5) 
 

  ≥850.000  104 (60,5) 30 (54,5) 
 

Fibrose 
  

0,365 
  0-2 137 (77,8) 50 (83,3) 

 
  3-4 39 (22,2) 10 (16,7) 

 
Siderose 

  
 >0,999a 

  Ausente 165 (93,8) 56 (93,3) 
 

  Presente 11 (6,3) 4 (6,7) 
 

    
    

Continua 



80 
 

Tabela 38 - Distribuição das variáveis estudadas nos 236 pacientes com 
hepatite C crônica segundo o modelo recessivo do polimorfismo H297Q e 
resultado dos testes de associação (Conclusão) 

Teste qui-quadrado; aTeste exato de Fisher; Valor de p significativo quando <0,05 

SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único; HCV: Vírus da hepatite C; HOMA-IR: 
Homeostasis model assessment of insulin resistance; ALT: Alanina aminotransferase; 
AST: Aspartato aminotransferase; GGT: Gama glutamil transferase; IMC: Índice de 
massa corporal 

 

As análises de associações de diferentes modelos genéticos do SNP 

H297Q com colesterol total, HDL, LDL, VLDL, triglicerídeos e esteatose 

hepática estão apresentadas nas Tabelas 39, 40 e 41. Não foi observada 

correlação entre alteração nos níveis de lipídeos plasmáticos e a esteatose 

hepática com o polimorfismo H297Q nos pacientes com hepatite C crônica 

(p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

Variável Resultados SNP H297Q 

p 
 

HH/HQ (n=176) 
n (%) 

QQ (n=60) 
n (%) 

Atividade Inflamatória 
  

0,074 
  0-1 54 (30,7) 26 (43,3) 

 
  2-3 122 (69,3) 34 (56,7) 

 
Hipertensão Arterial 

  
0,788 

  Não 111 (63,1) 39 (65,0) 
 

  Sim 65 (36,9) 21 (35,0) 
 

Diabetes Mellitus 
  

0,110 
  Não 153 (86,9) 47 (78,3) 

 
  Sim 23 (13,1) 13 (21,7) 

 
Disfunção na Tireoide 

  
0,532 

  Não 153 (86,9) 54 (90,0) 
 

  Sim 23 (13,1) 6 (10,0) 
 

IMC 
  

0,926 
  <25 69 (39,7) 23 (40,4) 

 
  ≥25 105 (60,3) 34 (59,6)   
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Tabela 39 - Distribuição dos lipídeos e da esteatose hepática nos 236 
pacientes com hepatite C crônica segundo o modelo co-dominante do 
polimorfismo H297Q e resultado dos testes de associação 

Variável Resultados SNP H297Q 

p HH (n=62) 
n (%) 

HQ (n=114) 
n (%) 

QQ (n=60) 
n (%) 

Colesterol Total 
   

0,722 
  <200 47 (75,8) 85 (74,6) 48 (80,0) 

 
  ≥200 15 (24,2) 29 (25,4) 12 (20,0) 

 
HDL 

   
0,970 

  >60 19 (30,6) 37 (32,5) 19 (31,7) 
 

  ≤60 43 (69,4) 77 (67,5) 41 (68,3) 
 

LDL 
   

0,556 
  <130 51 (82,3) 94 (82,5) 53 (88,3) 

 
  ≥130 11 (17,7) 20 (17,5) 7 (11,7) 

 
VLDL 

   
0,860a 

  <40 58 (93,5) 107 (93,9) 55 (91,7) 
 

  ≥40 4 (6,5) 7 (6,1) 5 (8,3) 
 

Triglicerídeos 
   

0,730a 

  <200 59 (95,2) 107 (93,9) 55 (91,7) 
 

  ≥200 3 (4,8) 7 (6,1) 5 (8,3) 
 

Esteatose    0,855 
  Ausente 31 (50,0) 52 (45,6) 28 (46,7) 

 
  Presente 31 (50,0) 62 (54,4) 32 (53,3) 

 
Teste qui-quadrado; aTeste da razão de verossimilhanças; Valor de p significativo 
quando <0,05 

SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único; HDL: Lipoproteína de alta densidade; LDL: 
Lipoproteína de baixa densidade; VLDL: Lipoproteína de densidade muito baixa 
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Tabela 40 - Distribuição dos lipídeos e da esteatose hepática nos 236 
participantes do estudo segundo o modelo dominante do polimorfismo 
H297Q e resultado dos testes de associação 

Variável Resultados SNP H297Q 
p HH (n=62) 

n (%) 
HQ/QQ (n=174) 
n (%) 

Colesterol Total 
  

0,920 
  <200 47 (75,8) 133 (76,4) 

 
  ≥200 15 (24,2) 41 (23,6) 

 
HDL 

  
0,823 

  >60 19 (30,6) 56 (32,2) 
 

  ≤60 43 (69,4) 118 (67,8) 
 

LDL 
  

0,682 
  <130 51 (82,3) 147 (84,5) 

 
  ≥130 11 (17,7) 27 (15,5) 

 
VLDL 

  
  >0,999a 

  <40 58 (93,5) 162 (93,1) 
 

  ≥40 4 (6,5) 12 (6,9) 
 

Triglicerídeos 
  

0,765a 

  <200 59 (95,2) 162 (93,1) 
 

  ≥200 3 (4,8) 12 (6,9) 
 

Esteatose       0,586 
  Ausente 31 (50,0) 80 (46,0)     
  Presente 31 (50,0) 94 (54,0) 

 
Teste qui-quadrado; * Teste exato de Fisher; Valor de p significativo quando <0,05 

SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único; HDL: Lipoproteína de alta densidade; LDL: 
Lipoproteína de baixa densidade; VLDL: Lipoproteína de densidade muito baixa 
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Tabela 41 - Distribuição dos lipídeos e da esteatose hepática nos 236 
participantes do estudo segundo o modelo recessivo do polimorfismo 
H297Q e resultado dos testes de associação 

Variável Resultados SNP H297Q 
p 

HH/HQ (n=176) 
n (%) 

QQ (n=60) 
n (%) 

Colesterol Total 
  

0,432 
  <200 132 (75,0) 48 (80,0)  
  ≥200 44 (25,0) 12 (20,0)  
HDL 

  
0,983 

  >60 56 (31,8) 19 (31,7)  
  ≤60 120 (68,2) 41 (68,3)  
LDL 

  
0,279 

  <130 145 (82,4) 53 (88,3)  
  ≥130 31 (17,6) 7 (11,7)  
VLDL 

  
 0,561a 

  <40 165 (93,8) 55 (91,7)  
  ≥40 11 (6,3) 5 (8,3)  
Triglicerídeos 

  
0,540a 

  <200 166 (94,3) 55 (91,7)  
  ≥200 10 (5,7) 5 (8,3)  
Esteatose 

  
0,947 

  Ausente 83 (47,2) 28 (46,7)  
  Presente 93 (52,8) 32 (53,3)  

Teste qui-quadrado; aTeste exato de Fisher; Valor de p significativo quando <0,05 

SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único; HDL: Lipoproteína de alta densidade; LDL: 
Lipoproteína de baixa densidade; VLDL: Lipoproteína de densidade muito baixa 

 

A Tabela 42 mostra que o SNP H297Q não apresentou associação 

estatisticamente significativa com os diferentes graus de esteatose nos três 

diferentes modelos genéticos estudados (p>0,05). 
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Tabela 42 - Descrição dos graus de esteatose hepática segundo o modelo 
co-dominante, modelo dominante e modelo recessivo polimorfismo 
H297Q 

SNP H297Q 

Esteatose 

p Grau 0 

n (%) 

Grau 1 

n (%) 

Grau 2 e 3 

n (%) 

Co-dominante     

  HH 31 (50,0) 20 (32,3) 11 (17,7) 0,723 

  HQ 52 (45,6) 48 (42,1) 14 (12,3)  

  QQ 28 (46,7) 24 (40,0) 8 (13,3)  

Dominante     

  HH 31 (50,0) 20 (32,3) 11 (17,7) 0,371 

  HQ/QQ 80 (46,0) 72 (41,4) 22 (12,6)  

Recessivo     

  HH/HQ 83 (47,2) 68 (38,6) 25 (14,2) 0,976 

  QQ 28 (46,7) 24 (40,0) 8 (13,3)  

Teste qui-quadrado; Valor de p significativo quando <0,05 

 

Na Tabela 43 pode ser observado os resultados da análise bivariada 

das variáveis que influenciam a presença de esteatose associada ao HCV com 

o polimorfismo H297Q no modelo dominante. A presença do alelo mutado (Q) 

do polimorfismo foi associada com uma redução na chance de esteatose em 

mulheres e em pacientes com o nível alterado de colesterol total (p=0,127 e 

p=0,068, respectivamente). Alterações nos níveis das enzimas hepáticas (ALT 

e AST), fibrose de moderada a avançada e atividade inflamatória de 

intensidade moderada a avançada em conjunto com a presença do alelo 

mutado do polimorfismo H297Q no gene MTTP foram associados com uma 

maior chance de desenvolver esteatose hepática em pacientes com hepatite C 

crônica (p<0,20). 
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Tabela 43 - Resultado das interações de primeira ordem de cada variável 
com o polimorfismo H297Q no modelo dominante (HH vs HQ/QQ) 

Variável OR 
IC (95%) 

p 

Inferior Superior 

Resultados SNP H297Q  1,18 0,66 2,10 0,586 

Idade (≥50 anos) X SNP H297Q  0,72 0,20 2,60 0,611 

Sexo (feminino) X SNP H297Q  0,38 0,11 1,31 0,127 

Genótipo 3 HCV X SNP H297Q  0,32 0,03 3,21 0,330 

ALT X SNP H297Q  2,31 0,72 7,47 0,161 

AST X SNP H297Q  4,09 1,26 13,28 0,019 

GGT X SNP H297Q  1,00 0,30 3,30 0,994 

Colesterol Total X SNP H297Q  0,27 0,07 1,10 0,068 

HDL X SNP H297Q  1,46 0,41 5,17 0,557 

LDL X SNP H297Q  0,51 0,11 2,39 0,391 

VLDL X SNP H297Q  0,26 0,02 3,53 0,312 

Triglicerídeos X SNP H297Q  0,41 0,03 6,17 0,517 

HOMA-IR X SNP H297Q  1,28 0,37 4,45 0,695 

Fibrose X SNP H297Q  4,02 0,88 18,37 0,073 

Atividade Inflamatória X SNP H297Q  2,59 0,72 9,32 0,147 

Siderose X SNP H297Q  0,85 0,06 13,35 0,911 

Hipertensão Arterial X SNP H297Q  0,83 0,22 3,15 0,788 

Diabetes Mellitus X SNP H297Q  0,45 0,06 3,14 0,421 

IMC X SNP H297Q  0,97 0,30 3,16 0,959 

Análise bivariada; Valor de p significativo quando <0,20 

IC: Intervalo de confiança; OR: Odds ratio; SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único; 
HCV: Vírus da hepatite C; ALT: Alanina aminotransferase; AST: Aspartato 
aminotransferase; GGT: Gama glutamil transferase; HDL: Lipoproteína de alta 
densidade; LDL: Lipoproteína de baixa densidade; VLDL: Lipoproteína de densidade 
muito baixa; HOMA-IR: Homeostasis model assessment of insulin resistance; IMC: 
Índice de massa corporal 

 

Na regressão logística múltipla foi observado que o polimorfismo H297Q 

não apresentou influência em conjunto com as características avaliadas 

estatisticamente significativas anteriormente na análise bivariada, na presença 

da esteatose hepática (p>0,05) (Tabela 44).  
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Tabela 44 - Análise multivariada das interações de primeira ordem do 
polimorfismo H297Q com as características de interesse que influenciam 
a presença de esteatose hepática em pacientes com hepatite C crônica  

Variável OR 
IC (95%) 

p 
Inferior Superior 

Sexo (feminino) 3,61 0,98 13,27 0,054 

Genótipo 3 HCV 2,61 1,16 5,87 0,020 

HOMA-IR (≥3) 1,44 0,75 2,76 0,278 

Atividade Inflamatória (2-3) 3,53 1,80 6,91 <0,001 

ALT (alterado) 0,78 0,14 4,35 0,772 

AST (alterado) 0,78 0,14 4,43 0,780 

Colesterol total (alterado) 1,70 0,45 6,40 0,435 

Fibrose (3-4) 1,26 0,26 6,06 0,776 

SNP H297Q (HQ/QQ) 1,11 0,27 4,62 0,885 

SNP H297Q (HQ/QQ) x Sexo (feminino) 0,53 0,12 2,36 0,403 

SNP H297Q (HQ/QQ) x ALT (alterado) 1,22 0,16 9,11 0,845 

SNP H297Q (HQ/QQ) x AST (alterado) 2,40 0,31 18,59 0,402 

SNP H297Q (HQ/QQ) x CT (alterado) 0,35 0,07 1,65 0,184 

SNP H297Q (HQ/QQ) x Fibrose (2-3) 1,55 0,25 9,74 0,641 

Regressão logística múltipla; Valor de p significativo quando <0,05 

IC: Intervalo de confiança; OR: Odds ratio; HCV: Vírus da hepatite C; HOMA-IR: 
Homeostasis model assessment of insulin resistance; ALT: Alanina aminotransferase; 
AST: Aspartato aminotransferase; SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único; CT: 
Colesterol total  

 

4.7 Representação gráfica dos principais achados 

 

Na regressão logística múltipla, Tabela 26, foi observada uma 

associação estaticamente significativa entre a presença do alelo mutado (C) do 

polimorfismo -164T/C no gene MTTP em conjunto com a infecção pelo 

genótipo 3 do HCV com a esteatose hepática nos pacientes com hepatite C 

crônica quando comparado com os pacientes que não tinham essas duas 

características associadas, esse resultado pode ser melhor observado no 

Gráfico 2. Os pacientes com a presença do alelo mutado (C) do polimorfismo -

164T/C em conjunto com alterações no nível de GGT, também, apresentaram 

uma maior chance de desenvolver esteatose hepática quando comparado com 
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os pacientes que não tinham essas características associadas, esse resultado 

pode ser melhor observado no Gráfico 3. 

 

Gráfico 2 - Representação gráfica da frequência dos pacientes com esteatose 
hepática e com os genótipos do polimorfismo -164T/C no gene MTTP em 
relação ao genótipo do HCV 

 

 

Gráfico 3 - Representação gráfica da frequência dos pacientes com esteatose 
hepática e com os genótipos do polimorfismo -164T/C no gene MTTP em 
relação ao nível plasmático de GGT 
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Em relação ao polimorfismo -400A/T no gene MTTP, na regressão 

logística múltipla apresentada na Tabela 35, foi observada uma associação 

estaticamente significativa entre a presença do alelo mutado (T) em conjunto 

com a infecção pelo genótipo 3 do HCV com a presença de esteatose hepática 

nos pacientes com hepatite C crônica. A frequência de pacientes com 

esteatose e com os genótipos desse polimorfismo em relação ao genótipo do 

HCV pode ser observada no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 - Representação gráfica da frequência dos pacientes com esteatose 
hepática e com os genótipos do polimorfismo -400A/T no gene MTTP em 
relação ao genótipo do HCV 
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5. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo foi capaz de padronizar três ensaios de PCR-RFLP 

visando à detecção de três diferentes SNPs no gene MTTP e de realizar a 

genotipagem desses SNPs nas 236 amostras biológicas de pacientes com 

hepatite C crônica, atendidos no Ambulatório de Hepatites da Divisão de 

Clínica de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do HCFMUSP. Assim, foi 

possível detectar a frequência dos polimorfismos -164T/C, -400A/T e H297Q, e 

avaliar a relação deles com características clínicas e laboratoriais e com a 

susceptibilidade para esteatose hepática. Esse tema ainda é inédito na 

literatura atual e relevante para identificar se a detecção de variantes genéticas 

seriam possíveis marcadores importantes para diagnosticar precocemente a 

esteatose hepática.  

A frequência encontrada do alelo mutado (C) do polimorfismo -164T/C 

no gene MTTP na presente amostra de pacientes brasileiros com infecção 

crônica pelo HCV foi semelhante com a descrita por Herrmann et al. (1998), por 

Berthier et al. (2004) e por Cai et al. (2011). Para o polimorfismo -400A/T, a 

frequência observada do alelo mutado (T) no presente estudo foi ligeiramente 

maior do que a encontrada por Karpe et al. (1998) e Ledmyr et al. (2002), é 

interessante ressaltar que a população desses estudos se origina do norte da 

Europa. Já o estudo de Yang et al. (2008), avaliou o polimorfismo H297Q na 

população chinesa e a frequência encontrada do alelo mutado desse 

polimorfismo foi superior a encontrada no presente estudo, essa divergência 

provavelmente é atribuível as diferenças na origem das populações, com 

diferentes backgrounds genéticos. 

A MTTP desempenha um papel importante no metabolismo lipídico. 

Alguns estudos relataram que variantes genéticas no gene MTTP estavam 

associadas à alteração no nível de LDL (Karpe et al., 1998; Miyaaki; Nakao, 

2017; Gonzalez-Becerra et al., 2018). No presente estudo, não foi observada 

uma correlação entre alteração nos níveis de lipídeos plasmáticos e os 

diferentes modelos genéticos testados dos SNPs -164T/C, -400A/T e H297Q 

no gene MTTP em pacientes com hepatite C crônica, assim como também não 
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foi encontrada associação quando os três SNPs foram avaliados com os 

diferentes graus de esteatose hepática. Previamente, Herrmann et al. (1998), 

avaliaram a relação dos polimorfismos -164T/C e -400A/T com os perfis 

lipídicos e a doença coronariana em 622 pacientes com história prévia de 

infarto do miocárdio e em 728 controles saudáveis. Nenhuma das variantes 

mostrou associação com estenose coronária avaliada por angiografia ou com 

alterações nos perfis lipídicos plasmáticos (Herrmann et al., 1998). Entretanto, 

um estudo mais recente identificou uma associação entre os pacientes com 

diabetes genotipados como heterozigotos (AT) para o SNP -400A/T e uma 

redução dos níveis de LDL, VLDL e colesterol total. Porém, nesse trabalho o 

SNP -164T/C não foi associado com alterações lipídicas (Phillips et al., 2004). 

Portanto, é interessante estudar outros polimorfismos em diferentes regiões do 

gene MTTP, a fim de avaliar se outras variantes genéticas estão associadas 

com alterações nos níveis de lipídeos tendo em vista que mutações na região 

codificadora desse gene também podem causar abetalipoproteinemia, uma 

doença genética rara caracterizada por uma ausência de lipoproteínas 

plasmáticas que contêm ApoB e por baixas concentrações plasmáticas de 

triglicerídeos e colesterol. 

Além disso, foi descrito na literatura que variantes genéticas no gene 

MTTP podem reduzir a expressão da proteína MTTP no coração e no fígado, o 

que pode aumentar o risco de desenvolver doenças cardiovasculares em 

humanos (Karpe et al., 1998; Aminoff et al., 2010; di Giuseppe et al., 2013). No 

presente estudo, foi observada uma associação da presença de hipertensão 

arterial com o SNP -164T/C no modelo dominante (TT vs TC/CC) e com o SNP 

H297Q no modelo co-dominante (HH vs HQ vs QQ) e no modelo dominante 

(HH vs HQ/QQ) nos pacientes incluídos com hepatite C crônica. Essa relação 

de uma maior frequência dos polimorfismos estudados nos pacientes com 

hipertensão arterial é só um indício que esses SNPs podem estar relacionados 

com o desenvolvimento de alguma doença cardiovascular. Porém, o presente 

estudo não realizou análises específicas para responder essa questão visto 

que não fazia parte dos objetivos propostos. 

A hepatite C, além de ser uma doença viral, pode ser considerada uma 

doença metabólica, pois o vírus interage com o metabolismo lipídico e com o 
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metabolismo da glicose. Alguns estudos descreveram alta prevalência de 

resistência à insulina em pacientes cronicamente infectados pelo HCV, 

entretanto os mecanismos que predispõem resistência à insulina ainda não são 

completamente compreendidos (Eslam et al., 2011). A prevalência encontrada 

de resistência à insulina em pacientes brasileiros com hepatite C foi de 62,1%, 

isso indica que essa população tem uma maior chance de desenvolver 

diabetes mellitus tipo 2 (Villar et al., 2017). Com o propósito de entender melhor 

esses mecanismos, variantes genéticas no hospedeiro foram estudadas e 

alguns trabalhos encontraram associação de polimorfismos genéticos com 

alteração no nível de insulina e com resistência à insulina, tanto em pacientes 

com hepatite C crônica como nos pacientes coinfectados HIV-HCV (Petta et al., 

2013; Zheng et al., 2013; Jiménez-Sousa et al., 2014). 

Polimorfismos no gene MTTP parecem ter importantes implicações no 

nível de insulina. Ledmyr et al. (2002), avaliaram indivíduos saudáveis e 

encontraram uma associação do alelo mutado dos SNPs -493G/T, -164T/C, 

I128T e Q95H no gene MTTP com um aumento no nível de insulina. 

Entretanto, o SNP H297Q no gene MTTP não foi associado com o nível de 

insulina nessa população. No presente estudo, foi observada uma associação 

estatisticamente significante entre o SNP -164T/C no gene MTTP com 

elevações no nível sérico de insulina nos três diferentes modelos genéticos 

estudados (modelo co-dominante, dominante e recessivo), assim como o SNP 

H297Q, que foi associado com alto nível de insulina no modelo dominante (HH 

vs HQ/QQ). Observamos, também, que o alelo mutado (T) do SNP -400A/T 

esteve mais presente entre os pacientes com hepatite C crônica e com o 

diagnóstico de diabetes mellitus (modelos co-dominnate e dominante). O 

respectivo estudo não teve como objetivo avaliar os mecanismos patogênicos 

dos genótipos dos polimorfismos no gene MTTP relacionados com a 

resistência à insulina, mas é possível especularmos que a associação da 

infecção crônica pelo HCV com fatores do hospedeiro pode influenciar o 

metabolismo da glicose, assim como, o desenvolvimento de comorbidades 

relacionadas ao HCV, como a resistência à insulina. 

A sobrecarga de ferro no fígado é comumente encontrada em pacientes 

com o diagnóstico de hepatite C crônica e pode influenciar negativamente o 



92 
 

prognóstico da doença. Fatores do hospedeiro exercem um papel importante 

na fisiopatologia da sobrecarga de ferro nesses pacientes (Valenti et al., 2007). 

Algumas variantes genéticas foram identificadas e associadas com alterações 

nos níveis séricos de ferro e de ferritina em pacientes cronicamente infectados 

pelo HCV, esses achados ajudam a compreender melhor o complexo 

heterogêneo da sobrecarga de ferro na hepatite C (Lebray et al., 2004; 

Rudnicka et al., 2017). No presente estudo, nível elevado de ferro foi mais 

presente entre os indivíduos genotipados como homozigoto mutado para o 

SNP -164T/C (TT/TC vs CC) e nível elevado de ferritina foi mais presente entre 

os pacientes com pelo menos um alelo mutado do SNP -164T/C (TT vs TC vs 

CC; TT vs TC/CC). A presença de siderose hepática apresentou associação 

com o SNP -400A/T no gene MTTP, onde a siderose esteve mais presente 

entre os indivíduos homozigotos selvagens (AA vs AT vs TT; AA vs AT/TT). Até 

onde se sabe, não existem dados na literatura sobre a relação de 

polimorfismos no gene MTTP com a sobrecarga de ferro em pacientes com 

hepatite C crônica. Por essa razão, se faz necessário a realização de novos 

estudos com outros polimorfismos no gene MTTP e em populações maiores de 

pacientes cronicamente infectados pelos HCV para comprovar a existência 

dessa relação. 

A esteatose hepática é uma característica histológica comum entre os 

pacientes cronicamente infectados pelo HCV e, também, afeta 

significativamente a progressão da doença (Mirandola et al., 2010). No 

presente estudo, a esteatose hepática esteve presente em 53% dos pacientes 

incluídos, e essa prevalência da esteatose em pacientes com hepatite C foi 

semelhante com a prevalência média de 55% descrita no trabalho de Asselah 

et al. (2006). Fatores do hospedeiro e do vírus estão envolvidos no 

desenvolvimento e na gravidade da esteatose associada ao HCV. Na análise 

multivariada realizada para avaliar os fatores associados à esteatose hepática 

em todos os pacientes incluídos no estudo, encontramos a associação entre o 

gênero, o genótipo 3 do HCV e a atividade inflamatória de moderada a alta 

intensidade com a presença de esteatose. Em relação à distribuição por 

gênero, nosso estudo mostrou que a presença de esteatose em pacientes com 

hepatite C crônica foi mais frequente em mulheres do que em homens. Outros 
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estudos, também, demonstraram uma associação entre o sexo feminino e a 

presença de esteatose (Irimia et al., 2014; Khan et al., 2015). Acredita-se que 

esse resultado pode ter sido influenciado pela combinação de diversos fatores 

esteatogênicos. 

Rubbia-Brandt et al. (2004) e Leandro et al. (2006), avaliaram 

características que poderiam estar associadas à esteatose e fibrose hepáticas 

em uma grande amostra de pacientes com hepatite C crônica. Em ambos os 

estudos, a esteatose foi independentemente associada com genótipo 3 do 

HCV, presença de fibrose, IMC elevado e idade avançada. Leandro et al. 

(2006), identificaram que a presença de atividade inflamatória estava 

independentemente associada com a esteatose e fibrose hepáticas (p=0,001 e 

p<0,001, respectivamente). Essa associação corrobora com os resultados da 

nossa análise multivariada, onde foi observada uma associação da presença 

de esteatose hepática com a atividade inflamatória de moderada a alta 

intensidade nos pacientes cronicamente infectados pelo HCV. 

A esteatose hepática continua sendo uma condição patológica 

importante mesmo em pacientes que alcançam RVS na era dos DAAs 

(Kawaguchi et al., 2017). Nirei et al. (2017) avaliaram a esteatose em longo 

prazo em 282 pacientes com hepatite C crônica ou com cirrose hepática que 

atingiram a RVS. Os pacientes foram divididos em dois grupos com base na 

ausência ou presença de esteatose hepática. Elevações nos níveis de ALT, 

AST, GGT e plaquetas foram significativamente maiores nos pacientes com 

esteatose do que nos pacientes sem esteatose. O grau de fibrose hepática e o 

infiltrado de células inflamatórias, também, foram associados com a presença 

de esteatose hepática. A incidência de HCC foi de 1,8% do grupo sem 

esteatose e 7,0% no grupo com esteatose hepática. A presença de esteatose 

hepática foi considerada um fator de risco para o desenvolvimento em longo 

prazo do HCC em pacientes com RVS (p=0,031). Desse modo, concluíram que 

a presença de esteatose influenciou os níveis séricos das enzimas hepáticas e 

das plaquetas e, além disso, a esteatose parece afetar os resultados em longo 

prazo dos pacientes com RVS (Nirei et al., 2017). 
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Um estudo conduzido em uma população chinesa com 580 pacientes 

com DHGNA e com 580 controles sadios, demonstrou que o SNP -164T/C 

(rs1800804) foi associado com um aumento da susceptibilidade de desenvolver 

DHGNA, enquanto outros dois SNPs no gene MTTP (rs1057613 e rs3805335) 

foram associados com uma diminuição do risco de DHGNA (Peng et al., 2014). 

Alguns SNPs no gene MTTP foram previamente associados com a esteatose 

hepática em pacientes com hepatite C crônica (Zampino et al., 2008; Mirandola 

et al., 2009; Magri et al., 2017). No presente estudo, foi encontrada uma 

associação do genótipo TC/CC do SNP -164T/C com a presença esteatose 

hepática em pacientes infectados pelo genótipo 3 do HCV quando comparado 

com pacientes sem essas características associadas. Esse resultado difere de 

uma coorte realizada na Suíça, na qual foram incluídos 183 pacientes 

infectados com o genótipo 3 do HCV, e não foi encontrada na análise 

multivariada uma associação entre o SNP -164T/C e o desenvolvimento de 

esteatose (Cai et al., 2011). Porém, dados relacionados ao SNP -164T/C em 

pacientes com hepatite C crônica ainda são bastante escassos na literatura. 

Na análise bivariada realizada para avaliar os fatores associados à 

esteatose hepática na população total do estudo, a esteatose hepática foi 

associada com nível elevado de GGT, entretanto após a regressão logística 

múltipla, essa associação não foi observada. Esse resultado é similar aos 

achados de Silva et al. (2004), um estudo que avaliou a associação de 

alteração no nível de GGT com características de pacientes brasileiros com 

hepatite C crônica, e aos achados de Hwang et al. (2001), que avaliou 106 

pacientes chineses com hepatite C crônica e correlacionam a esteatose com 

dados laboratoriais e histológicos. Na análise multivariada do presente estudo 

do SNP em conjunto com características, foi observada uma associação entre 

a presença do genótipo TC/CC do SNP -164T/C com nível elevado de GGT e a 

presença de esteatose hepática em pacientes cronicamente infectados pelo 

HCV. Estudos que observaram SNPs no gene MTTP em pacientes com 

hepatite C crônica não testaram essa associação (Zampino et al., 2008; 

Mirandola et al., 2009; Cai et al., 2011). Portanto, mais estudos são 

necessários para confirmar essa associação.  
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A esteatose hepática, também, foi associada ao genótipo AT/TT do SNP 

-400A/T (rs1800803) no gene MTTP em pacientes com genótipo 3 do HCV. O 

risco de esteatose foi 7,35 vezes maior em pacientes com o genótipo 3 do HCV 

e portadores do alelo mutado (T) de SNP -400A/T do que em pacientes sem 

estas características associadas. Cai et al. (2011), analisaram 31 SNPs em 

1068 pacientes com hepatite C para esclarecer o papel de polimorfismos 

genéticos do hospedeiro na esteatose associada ao HCV e observaram que a 

variante mutada (T) do SNP -400A/T está associada ao aumento do risco de 

esteatose entre pacientes com genótipo 3 do vírus, esse resultado corrobora 

com os nossos achados. Essa associação significativa, observada no presente 

estudo, entre os SNPs -164T/C e -400A/T no gene MTTP e o genótipo 3 do 

HCV, sugere-se que fatores do hospedeiro em conjunto com fatores virais 

podem aumentar o risco de esteatose hepática em pacientes com hepatite C 

crônica.  

O SNP H297Q no gene MTTP apresenta uma substituição da histidina 

pela glutamina no sítio 297. Na população geral, o SNP H297Q foi associado 

com baixo IMC, circunferência da cintura e nível reduzido de colesterol total em 

mulheres (Böhme et al., 2008). Este SNP também foi associado com a 

suscetibilidade a DHGNA por Hsiao et al. (2015). No presente estudo, o SNP 

H297Q não foi significativamente associado à presença de esteatose hepática 

em pacientes com hepatite C crônica, mesmo quando foi analisado em 

conjunto com outras características. Esse resultado difere da associação 

encontrada dos SNPs -164T/C e -400A/T, no presente estudo, e do SNP -

493G/T no gene MTTP, em outros estudos, com a presença da esteatose 

hepática na população com hepatite C (Zampino et al., 2008; Mirandola et al., 

2009; Magri et al., 2017). Esses SNPs estão localizados no mesmo gene, mas 

cada um deles tem uma posição genética distinta e às vezes gera mudanças 

nos aminoácidos, que podem ou não influenciar diversas patologias como a 

esteatose hepática. 

O presente trabalho não pretende ser um estudo definitivo sobre 

identificar fatores genéticos relacionados com desenvolvimento de esteatose 

hepática associada à infecção crônica por HCV, tendo em vista que outras 

variantes genéticas relevantes no hospedeiro precisam ser testadas. Além 
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disso, novos estudos avaliando outros SNPs e com amostras maiores são 

necessários para elucidar a participação conjunta dos determinantes genéticos 

do hospedeiro no desenvolvimento da esteatose hepática e em alterações nos 

níveis plasmáticos de lipídeos. Contudo, o pequeno número de pacientes 

infectados pelo genótipo 3 do HCV é uma das limitações deste estudo, porém é 

um reflexo do cenário brasileiro onde o genótipo 1 do HCV é o mais prevalente. 

Outra limitação do presente trabalho, é que a coleta de sangue para a 

realização dos exames laboratoriais não foi feita no mesmo dia da realização 

da biópsia hepática, apesar de um dos critérios de inclusão desse estudo foi ter 

uma biópsia recente. Além disso, como esse trabalho refere-se a um estudo 

transversal não podemos determinar a sequência temporal exata dos eventos.  

Embora esse estudo apresente certas limitações, os resultados obtidos 

fornecem evidências de que a genotipagem de polimorfismos no hospedeiro 

pode ser uma escolha para a detecção precoce de esteatose no futuro, e que 

as características do hospedeiro e do vírus podem ser investigadas em 

conjunto. Ainda, esses resultados fornecem informações úteis para identificar 

parte dos mecanismos subjacentes à esteatose hepática em pacientes 

cronicamente infectados pelo HCV. Até onde sabemos, existem poucos dados 

sobre esse assunto na literatura atual, pois poucos estudos avaliaram a relação 

entre essas três variantes genéticas no gene MTTP em conjunto com 

características virais e do hospedeiro em uma amostra de pacientes com 

hepatite C crônica.  

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

6. CONCLUSÕES 

 

 Foi detectada a presença de todos os genótipos dos três polimorfismos 

estudados no gene MTTP em pacientes com hepatite C crônica atendidos 

no HCFMUSP. 

 

 O genótipo do SNP -164T/C no gene MTTP mais prevalente foi o 

homozigoto selvagem, seguido do heterozigoto e do homozigoto mutado 

nos pacientes com hepatite C crônica. 

 

 O genótipo do SNP -400A/T no gene MTTP mais prevalente foi o 

heterozigoto, seguido do homozigoto selvagem e do homozigoto mutado 

nos pacientes com hepatite C crônica. 

 

 O genótipo do SNP H297Q no gene MTTP mais prevalente foi o 

heterozigoto, seguido do homozigoto selvagem e do homozigoto mutado 

nos pacientes com hepatite C crônica. 

 

 Os SNPs -164T/C, -400A/T e H297Q no gene MTTP, não foram 

associados com alterações nos níveis de lipídeos plasmáticos nos 

pacientes com hepatite C crônica. 

 

 Os SNPs -164T/C, -400A/T e H297Q no gene MTTP, não apresentaram 

associação significativa com os diferentes graus de esteatose hepática 

nos pacientes com hepatite C crônica. 

 

 Os SNPs -164T/C e -400A/T no gene MTTP em conjunto com a infecção 

pelo genótipo 3 foram associados com a esteatose hepática nos 

pacientes com hepatite C crônica. 

 

 O SNP -164T/C no gene MTTP em conjunto com nível elevado de GGT 

foi associado com a esteatose hepática nos pacientes com hepatite C 

crônica. 
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 O SNP H297Q no gene MTTP não foi associado com a esteatose 

hepática nos pacientes com hepatite C crônica mesmo quando analisado 

em conjunto com outras características do hospedeiro. 
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7. ANEXOS 

 

Anexo A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - HCFMUSP 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (OU ETIQUETA INSTITUCIONAL DE 

IDENTIFICAÇÃO) DO PARTICIPANTE DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 

 

1.NOME:............................................................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ................................................ SEXO: M  F  

DATA DE NASCIMENTO: ......../......../........ 

ENDEREÇO........................................................................... Nº..................APTO: ....…. 

BAIRRO: ........................................................................CIDADE: ................................... 

CEP: .....................................................TELEFONE: (.......).............................................. 

 

2.RESPONSÁVEL LEGAL 

......................................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.)...................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ............................................... SEXO: M  F  

DATA DE NASCIMENTO: ......../......../........ 

ENDEREÇO............................................................................ Nº.................APTO: ....…. 

BAIRRO: ....................................................................CIDADE: ....................................... 

CEP: ................................................TELEFONE DDD (........) ........................................ 

______________________________________________________________________ 

 

 

DADOS DA PESQUISA 

 

Título da Pesquisa - Alterações genéticas no gene MTTP e sua relação com níveis de 

lipídeos plasmáticos e esteatose hepática em pacientes com hepatite C crônica 
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Pesquisador Principal - Mariana Cavalheiro Magri  

Cargo/função: Pesquisador Científico 

Inscrição no Conselho Regional de Biologia nº: 040657101 

 

Departamento/Instituto - Laboratório de Hepatologia por Vírus (LIM-47) do 

HCFMUSP 

 

Convite à participação - Convidamos o (a) Sra. para participar desta pesquisa, sua 

colaboração é muito importante, pois conhecendo certas características genéticas do 

paciente com hepatite C crônica, poderemos planejar um tratamento que tenha maiores 

chances de sucesso.   

 

Justificativa e objetivo do estudo - Essas informações estão sendo fornecidas para sua 

participação voluntária neste estudo, que visa investigar o porquê de alguns pacientes 

com hepatite C apresentarem depósito de gordura no fígado.  

 

Procedimentos que serão realizados e métodos que serão empregados - Para 

alcançar o objetivo desta pesquisa, vamos estudar algumas características genéticas dos 

pacientes com hepatite C crônica. Este estudo será realizado no sangue. 

Para participar da pesquisa anterior “Manifestações extra-hepáticas da hepatite C - 

estudo transversal”, seu sangue foi colhido para saber se o vírus da hepatite C estava 

presente no sangue e o material que sobrou foi guardado em freezer. Para realizar a 

presente pesquisa, precisamos de sua autorização para fazer os exames no sangue 

guardado, por tanto, não será realizada nova coleta de material biológico para o presente 

estudo. 

 

Explicitação de possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação na 

pesquisa -Não haverá nenhum desconforto ou risco, pois não haverá nenhum 

procedimento novo. 

 

Benefícios esperados para o participante - Conhecendo certas características 

genéticas do paciente com hepatite C crônica, poderemos planejar um tratamento com 

mais chances de sucesso.  Porém, somente no final do estudo, com os resultados, 

poderemos concluir pela presença de algum benefício para os pacientes com hepatite C 

crônica. O (a) senhor (a) terá acesso às informações sobre os resultados da pesquisa que 

sejam do conhecimento dos pesquisadores. No momento, não há benefício direto para 

os participantes.  

 

Esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão direito 

os participantes da pesquisa - Em qualquer etapa da pesquisa, com duração de 36 

meses, o (a) senhor (a) terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas.  

 

Garantias de plena liberdade ao participante de recusar-se a participar ou retirar 

o seu consentimento em qualquer fase da pesquisa sem penalização alguma, de 

sigilo e privacidade - É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer 

momento, deixando de participar do estudo, sem qualquer penalidade ou prejuízo à 

continuidade de seu tratamento na Instituição ou perda de qualquer benefício que eu 

possa ter adquirido no meu atendimento neste Serviço.  
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As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo 

divulgada a identificação de nenhum paciente. O (a) senhor (a) terá seu sigilo e 

privacidade garantidos. 

 

Garantia de que o participante receberá uma via do termo de consentimento - É 

garantido que o participante desta pesquisa receberá uma via do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual será rubricado pelo pesquisador e o 

participante. 

 

Explicitação das garantias de ressarcimento por despesas decorrentes da pesquisa 

e explicitação da garantia de indenização por eventuais danos decorrentes da 

pesquisa -Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação.  

 

 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de dúvidas. O principal investigador é a Dra. Mariana 

Cavalheiro Magri que pode ser encontrado no endereço Av. Dr. Enéas Carvalho de 

Aguiar, 470, sala 106, Cerqueira César. Telefone: 3061-8124, e-mail 

mariana.magri@hc.fm.usp.br. 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: (11) 2661-7585, (11) 2661-1548, (11) 

2661-1549; e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br 

 

 

Fui suficientemente informado a respeito do estudo “Alterações genéticas no gene 

MTTP e sua relação com níveis de lipídeos plasmáticos e esteatose hepática em 

pacientes com hepatite C crônica”. 

Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável (Mariana Cavalheiro 

Magri) ou pessoa (s) por ela delegada (s) (Thamiris Vaz Gago Prata) sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim os objetivos, os 

procedimentos, os potenciais desconfortos e riscos e as garantias. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo, assino este termo de consentimento e 

recebo uma via rubricada pelo pesquisador. 

 

 

 

 

 

______________________________________                  Data: ____/____/____ 

 Assinatura do participante/representante legal                               

 

 

 

 

______________________________________                  Data: ____/____/____ 

Assinatura do responsável pelo estudo      
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Anexo B - Aprovação da Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa (CAPPesq) do HCFMUSP 
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