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A hepatite recorrente colestática grave tem algumas características

peculiares, como níveis altamente elevados de viremia, ausência de, ou

pouca inflamação na histologia hepática, e mortalidade elevada em um curto

período de tempo. De fato, no presente estudo, os níveis séricos de HCV-

RNA encontrados eram mais elevados nos pacientes com hepatite

recorrente colestática grave quando comparados aos dos pacientes com

hepatite recorrente leve, no período pós-transplante precoce(64). A queda dos

níveis de HCV-RNA observada no período pós-transplante tardio nesse

grupo de pacientes talvez possa ser explicada pela redução das drogas

imunossupressoras, com conseqüente reativação imunológica, que somada

a níveis iniciais muito elevados de viremia, podem contribuir para uma

progressão mais grave da doença. Essa hipótese tem sido atualmente

bastante discutida para justificar a piora da progressão da recorrência da

hepatite C no pós-transplante nos últimos anos, reportada por Berenguer et

al. em diversas casuísticas(4,65). A conduta de retirada precoce das drogas

imunossupressoras secundárias, preconizada nos últimos anos, tem sido

apontada como causa de recuperação imunológica rápida e consequente

avanço da progressão da recidiva da hepatite C.

Esse achado de níveis elevados de HCV-RNA foi confirmado por

Doughty et al.(25), mas contrasta com os resultados de Gretch et al.(49) em
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que os níveis de HCV-RNA não diferiram entre os pacientes com recidiva da

infecção  pelo VHC, com ou sem lesão histológica hepática. Esse último

estudo, não possuía um grupo com hepatite colestática grave, grupo que

caracteristicamente apresenta níveis elevados de HCV-RNA(22).

O VHC, assim como quase todos os RNA vírus, apresenta uma

considerável diversidade de seqüência genética, não apenas entre

diferentes indivíduos, como também dentro de um mesmo indivíduo, no qual

o vírus está presente como uma população de variantes produzidas ao longo

do tempo, intimamente relacionadas, porém diferentes, denominadas

quasispécies(40). A frequente formação de quasispécies pelo VHC pode

contribuir para a persistência da infecção viral, por permitir um escape à

resposta imunológica(66). Embora as mutações possam ocorrer de forma não

uniforme por todo o genoma do VHC(41), algumas regiões permanecem

bastante estáveis com o passar do tempo, enquanto outras apresentam

considerável variabilidade. A maioria dos estudos que investigam a evolução

de quasispécies do VHC está focada na região hipervariável 1 composta por

31 aminoácidos localizados na porção terminal-N da região E2/NS1(44).

Alterações no domínio E2 provavelmente resultam da pressão de anticorpos

neutralizantes(45), de linfócitos T citotóxicos CD8+ vírus específicos(67), ou de

tratamento antiviral(68), com emergência de variantes dominantes com

prováveis vantagens de replicação sobre aquelas que desaparecem,

capazes de sobreviver ao ambiente hostil representado pelo sistema imune

e pelas drogas antivirais. Esse processo resulta em uma constante mudança

nas quasispécies virais.
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Ensaio de mobilidade de “heteroduplex” (HMA) é uma técnica de

medida de diversidade e complexidade do VHC, que tem sido extensamente

utilizada em estudos com HIV, e que posteriormente foi aplicada aos estudos

com o VHC(51,52). Esta técnica foi previamente aplicada por nosso grupo na

avaliação da evolução das quasispécies em pacientes submetidos a

tratamento antiviral para a infecção pelo VHC comparando indivíduos não

respondedores a indivíduos recidivantes ao tratamento com interferon

alfa(69). Naquele estudo, assim como no atual, nós observamos uma forte

correlação entre o grau de mobilidade das bandas no gel de eletroforese e o

número de discordâncias de nucleotídeos entre as mesmas (HMR)(64,69).

Essa correlação foi capaz de estimar mutações com diferenças de 1 a 5

nucleotídeos baseada na diferença de mobilidade no gel, confirmando que o

HMA pode ser usado para avaliar não só o número de quasispécies

presentes (complexidade), como também o grau de diversidade entre elas.

A história natural da infecção pelo VHC no paciente imunossuprimido

é mais agressiva quando comparada ao paciente imunocompetente(50). Além

disso, após o transplante hepático, a recidiva da infecção pelo VHC pode

assumir um curso amplamente variável. Os mecanismos responsáveis por

evoluções tão diferentes ainda não estão bem determinados. Dados

recentes sugerem que existe influência da heterogeneidade das

quasispécies do VHC na patogênese da progressão da doença, tanto no

indivíduo imunocompetente portador de infecção crônica pelo VHC(70), como

na população de pacientes imunossuprimidos submetidos a transplante

hepático(51,52,64,71-73).
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A evolução das quasispécies no pós-transplante hepático também

tem sido objeto de pesquisa de alguns estudos que utilizam diferentes

métodos e populações nem sempre comparáveis, por isso os resultados às

vezes parecem conflitantes(68,66,70). Essas discrepâncias podem estar

relacionadas a: (1) diferentes objetivos utilizados nos diversos trabalhos

(complexidade versus diversidade versus divergência); (2) diferentes

populações de estudo avaliadas; (3) diferentes métodos de determinação de

complexidade e/ou diversidade viral; (4) número de clones avaliados em

cada estudo; (5) região do genoma selecionada para o estudo, e finalmente;

(6) o tipo de desenho do estudo (vertical versus longitudinal).

No presente estudo, nós utilizamos o HMA e a análise filogenética

dos clones seqüenciados da região hipervariável para examinar a evolução

das quasispécies na infecção pelo VHC em um grupo de pacientes

imunossuprimidos submetidos a transplante ortotópico de fígado comparado

a um grupo controle de pacientes immunocompetentes. Dentro do primeiro

grupo, foram comparados os pacientes com hepatite recorrente colestática

grave àqueles que evoluiram com hepatite recorrente leve pós-transplante.

Este presente estudo revelou que os pacientes com a forma

colestática grave de recorrência da hepatite C apresentaram evolução rápida

de quasispécies no pós-transplante precoce, e continuaram evoluindo com

mutações não sinônimas de nucleotídeos até apresentarem 85% de novas

quasispécies com aproximadamente 2 anos de acompanhamento.

Em estudo realizado por Gretch et al.(51), o HMA foi também utilizado

para medir a diversidade viral antes e após o transplante hepático em cinco
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pacientes, três dos quais desenvolveram hepatite recorrente colestática

grave. Nesses três últimos pacientes, as principais quasispécies presentes

no período pré-transplante foram eficientemente propagadas no pós-

transplante. Em contraposição, nos dois outros pacientes que

desenvolveram hepatite recorrente leve, houve um rápido desaparecimento

das principais quasispécies presentes no período pré-transplante, enquanto

as quasispécies menos freqüentes nesse mesmo período inicial tornaram-se

dominantes no período pós-transplante(51). Um estudo mais amplo realizado

pelo mesmo grupo de investigadores, utilizando a mesma técnica de HMA,

confirmou os achados anteriores, demonstrando que existe uma grande

divergência viral nos pacientes com recorrência leve ou moderada(50). Uma

das razões que pode explicar os resultados discrepantes entre os do nosso

grupo e os de Gretch et al.(49) pode ser a seleção dos grupos de estudo. O

presente estudo foi focado em uma população de pacientes transplantados

com uma forma muito grave e rara de hepatite recorrente pelo VHC, com

características muito específicas. Esse tipo de evolução é apenas observado

em uma minoria de pacientes (2% a 8%) submetidos a transplante hepático.

As características clínicas e histológicas são únicas para esse subgrupo de

pacientes quando comparados aos demais pacientes transplantados por

doença hepática terminal secundária a hepatite pelo vírus C. Tem sido

sugerido que os mecanismos responsáveis pelo dano histológico nos

pacientes com hepatite colestática grave são diferentes daqueles

observados nos pacientes que desenvolvem a forma tradicional de

recorrência da hepatite C(19,74). Divergência viral similar na HVR em nosso
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grupo de pacientes com recorrência leve e nos pacientes transplantados

com hepatite C recorrente assintomática reportado por Gretch et al.(49)

reforça ainda mais que o grupo de pacientes descrito no respectivo estudo

como portador de hepatite C recorrente grave difere fundamentalmente do

nosso grupo de pacientes com hepatite recorrente colestática grave.

O presente estudo demonstrou uma mudança importante na

população de quasispécies do VHC após o transplante hepático, com

desaparecimento das quasispécies dominantes no período pré-transplante e

aparecimento de novas quasispécies em quase todos os pacientes,

sobretudo naqueles com hepatite recorrente colestática grave. Nesses, a

mudança ocorreu mais precocemente (7 meses) após o transplante

hepático. No período pós-transplante tardio (24 meses), as novas

quasispécies persistiram ou foram novamente substituídas por outra

população nos pacientes com hepatite colestática severa. Essa acentuada

divergência viral foi confirmada pelo seqüenciamento de nucleotídeos que

demonstrou um número significativamente maior de mutações nesse grupo

de pacientes quando comparado aos pacientes com recorrência leve.

Doughty et al.(71) também investigaram a evolução de

quasispécies em quatro pacientes transplantados que desenvolveram

hepatite colestática grave. Os autores afirmam que existe pouca

diversidade de quaispécies nos diferentes momentos pós-transplante

testados, em comparação a uma grande diversidade de quasispécies

encontrada na população de transplantados com hepatite recorrente

não colestática. O presente estudo teve como objetivo a avaliação da
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divergência viral, que significa diversidade viral ao longo do tempo.

Dessa forma, foi estudada evolutivamente a diversidade de

quasispécies em dois momentos no pós-transplante, em comparação

às quasispécies presentes no pré-transplante. Entretanto, assim como

Doughty et al., também observamos uma menor diversidade viral no

período pós-tranplante precoce, com uma população mais homogênea

de quasispécies nos pacientes com hepatite recorrente colestática

grave, em relação aos pacientes com hepatite recorrente leve, mas

essa diferença não foi significativa.

Alguns aspectos diferenciam bastante os dois estudos, tornando

difícil a comparação dos resultados. Aquele grupo avaliou os pacientes

com colestática grave nos primeiros 4 meses, enquanto nosso grupo

avaliou aos 7 e 26 meses. Os pacientes denominados de não-

colestáticos eram portadores de genótipo 1 e não-1, o que já torna a

população não homogênea. Apesar de controverso na literatura,

alguns autores apontam o genótipo 1 como fator preditivo de

progressão mais grave da recorrência da hepatite pelo VHC(10,27,28).  A

metodologia para detecção de quasipécies também foi diferente nos

dois estudos, SSCP (“single-stranded conformational polymorphism

analysis”) no estudo de Doughty et al. versus HMA em nosso estudo.

Um padrão de HMA pode não corresponder a uma banda de SSCP,

existindo a possibilidade de que, algumas substituições de
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nucleotídeos não alterem a mobilidade do SSCP. De fato, SSCP pode

ser menos sensível que HMA, e, sendo assim, variantes com poucas

substituições de nucleotídeos podem correr no gel como bandas

iguais. Como HMA é dedeterminado por hibridização específica, tal

fato é mais difícil de ocorrer. A construção da árvore filogenética de

cada paciente em nosso estudo vem corroborar com nossos

resultados do HMA, onde encontramos um distanciamento filogenético

significativo entre as quasispécies presentes nos três períodos

estudados, nos pacientes com hepatite recorrente colestática grave.

Esses achados sugerem que as quasispécies detectadas no pós-

transplante são geneticamente diferentes daquelas presentes no pré-

transplante hepático.

Lyra et al.(73), também observou uma maior diversidade viral

(que chamou de diversidade intra-amostra) nos pacientes

transplantados que evoluiram com fibrose graus 1 e 2, em comparação

àqueles que desenvolveram fibrose graus 3 e 4 no pós-transplante.

Apesar de não afirmado em suas conclusões, as árvores filogenéticas

exemplificadas naquele estudo, demonstram uma maior divergência

viral (que chamou de diversidade inter-amostra) nos pacientes com

hepatite recorrente grave, resultados que são concordantes com o

presente estudo.

Em contraste com as alterações significativas na divergência viral,

nenhuma diferença na complexidade de quasispécies foi observada entre os
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grupos, sugerindo que complexidade viral não está associada com gravidade

da doença(64). Lyra et al.(73), sugerem que existe uma complexidade viral

maior nos pacientes com fibrose leve (1 e 2), em relação aos pacientes com

fibrose avançada. Na nossa população de pacientes com doença recorrente

grave, a hepatite colestática grave, a fibrose nem sempre está presente em

grau avançado. Portanto, as populações dos dois estudos não são

comparáveis.

Finalmente, o número pequeno de paciente incluídos em todos os

estudos citados, incluindo o nosso, pode ser a principal explicação para as

discrepâncias nos resultados dos mesmos. Dessa forma, investigação futura

faz-se necessária com maior número de indivíduos para se avaliar o papel

das mutações na HVR na patogenicidade da recidiva da infecção pelo VHC,

assim como na evasão à resposta imune do hospedeiro.

Interessante informação adicional foi obtida em nosso estudo através

da inclusão de um grupo controle de pacientes imunocompetentes, com

infecção crônica pelo VHC, não incluído em estudos anteriores, com período

de acompanhamento semelhante ao dos pacientes transplantados

imunossuprimidos. A inclusão desse grupo controle nos permitiu avaliar

especificamente o papel da imunossupressão na divergência viral. A

divergência viral na região HVR do VHC foi significativamente maior no

conjunto de pacientes transplantados imunossuprimidos que nos controles

imunocompetentes, sugerindo que a imunossupressão deve influenciar essa

divergência viral. A complexidade viral, no entanto, não foi influenciada pela

imunossupressão.
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Outro aspecto importante do presente trabalho foi a avaliação

histopatológica detalhada dos explantes e das biósias pós-transplante, dos

pacientes com hepatite colestática grave, comparada àqueles com hepatite

recorrente leve. Sete dos 14 parâmetros histopatológicos estudados se

mostraram significativamente correlacionados com a evolução para hepatite

recorrente colestática grave, quando avaliados na biópsia do período pós-

transplante precoce: fibrose, atividade peri-portal, tumefação, necrose focal,

necrose confluente, atividade regenerativa e fibrose peri-celular. Tais

achados apontam para a importância da padronização dos critérios de lesão

por hepatite na biópsia do pós-transplante precoce e sugere que tanto as

lesões parenquimatosas diretas nos hepatócitos como as portais/periportais

sejam de grande relevância na patogênese da hepatite C recorrente pós-

transplante. O grau de atividade necroinflamatória na biópsia do primeiro ano

pós-transplante(13), bem como a precocidade da recorrência da hepatite(14)

foram ambos apontados como fatores associados com a gravidade de

progressão da doença. Dessa forma, a determinação de fatores preditivos

de progressão de lesão na histopatologia hepática pode ter grande valor no

reconhecimento precoce dos casos de pior prognóstico, permitindo um

manejo mais adequado desses pacientes.

No período pós-transplante tardio, essa análise foi prejudicada pois

apenas quatro dos seis pacientes com hepatite colestática grave tinham

amostras de biópsia hepática disponíveis para estudo. Além disso, processo

inflamatório escasso e ausência de fibrose avançada podem ser

características dos quadros de hepatite colestática grave, o que poderia



Discussão 80

prejudicar a diferenciação histológica entre esses pacientes e aqueles com

hepatite recorrente leve, em um período mais tardio pós-transplante.

Curiosamente, na análise dos explantes, os pacientes que

posteriormente desenvolveram hepatite colestática grave apresentaram no

fígado cirrótico pré-transplante, significativamente maior atividade peri-portal,

necrose confluente, e atividade regenerativa, sugerindo uma maior atividade

da hepatite nos fígados cirróticos daquele grupo. Tais fatores, associados a

uma forte reação imuno-histoquímica positiva para o antígeno core do VHC

em explantes desses pacientes, podem ser preditivos de uma forma mais

grave de recorrência da doença pós-transplante. Esses achados, se

confirmados em casuísticas maiores, sugere relação direta entre a presença

de proteínas virais e gravidade da lesão, sugerindo um papel citopático

direto do vírus nesse grupo de pacientes, como já foi sugerido por alguns

autores(74).

A identificação do antígeno do VHC em tecido hepático foi reportada

pela primeira vez em 1990(76). Esse relato preliminar foi seguido por estudos

de especificidade que estabeleceram associação entre infecção e presença

de antígeno do VHC no hepatócito. Desde então, vários anticorpos têm sido

descritos para a detecção de antígenos do VHC em fragmentos de biópsias

hepáticas. O antígeno foi detectado exclusivamente no citoplasma dos

hepatócitos em espécimes obtidos de fígados de pacientes com infecção

crônica pelo VHC, com uma taxa de detecção entre 23 e 100%(77,78). Na

maior parte dos fígados, o número de hepatócitos com reação positiva e a

intensidade da coloração eram pequenos.
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A detecção de epitopos imunodominantes do antígeno core foi

confirmada em amostras de tecido hepático fixadas em formalina e

embebidas em parafina. Semelhante ao que havia sido descrito por alguns

de nossos colaboradores em pacientes com infecção crônica pelo VHC(62),

29 (43,9%) de nossas amostras mostraram-se positivas para o antígeno

core, com nehuma amostra positiva entre os controles negativos.

Curiosamente, nos explantes de pacientes iriam desenvolver hepatite

recorrente colestática grave pós-transplante, a detecção do antígeno core do

VHC no tecido foi significativamente mais intensa quando comparado aos

pacientes que desenvolveriam a forma recorrente leve. Assim, levantou-se a

hipótese de um fator relacionado ao vírus já no pré-transplante, que

predisporia o paciente a uma forma de infecção recorrente grave.

Deshpande et al.(79) demonstraram que altos níveis de HCV-RNA nos

fígados nativos estão correlacionados com o desenvolvimento posterior de

hepatite colestática grave no enxerto, com mau prognóstico. O achado mais

significativo daquele estudo foi a habilidade de predizer o desenvolvimento

de hepatite recorrente colestática grave no enxerto, através da medida do

HCV-RNA nos fígados explantados. Seis dos 8 pacientes que

desenvolveram hepatite colestática apresentavam níveis de HCV-RNA maior

que 5.000 cópias/µg comparado a apenas um paciente no grupo controle

com a forma não colestática de recorrência da hepatite pelo VHC.

Alves et al.(62) observaram um paralelo entre a taxa de detecção do

antígeno core do VHC e o estágio de doença hepática. Embora menos

sensível, a detecção do antígeno core do VHC foi também uma marca de
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replicação viral, já que esse antígeno foi positivo em 27 dos 67 (40,3%)

pacientes com HCV-RNA positivo. Apesar de não ter sido quantificado o

HCV-RNA no tecido hepático em nosso estudo, a detecção do antígeno core

do VHC em tecido hepático pode representar um método indireto mais

simples, rápido e menos dispendioso de detecção do HCV-RNA. O estudo

de Desphande et al.(79) apóia nossos achados, quando comparamos a

quantidade de antígeno core do VHC em explantes de pacientes que

desenvolveram a forma colestática grave de recorrência a seus controles, e

observamos que a quantidade de antígeno core do VHC presente no

explante parece capaz de identificar pacientes com recorrência grave no

pós-transplante.

A detecção do antígeno core do VHC por imuno-histoquímica foi

menos sensível e pouco relacionada à quantificação sérica do HCV-RNA no

pós-transplante, que por sua vez foi mais elevada nos pacientes que

desenvolveram hepatite colestática grave. No período pós-transplante

precoce, houve uma tendência a uma presença maior de antígenos core do

VHC no grupo com hepatite colestática grave, compatível com o seu nível

sérico mais elevado de HCV-RNA. Já no período pós-transplante tardio,

embora tivessem sido encontrados níveis séricos elevados de HCV-RNA nos

dois grupos, não foi observada alta positividade do antígeno core do VHC na

imuno-histoquímica. Entretanto, o número pequeno de amostras de tecido

hepático disponíveis nesse período tornou difícil avaliar a correlação entre os

níveis séricos de HCV-RNA e a quantidade de antígeno core do VHC no

tecido, no pós-transplante tardio.
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No presente estudo, os níveis séricos de HCV-RNA no pré-

transplante foram semelhantes, tanto no grupo que desenvolveu hepatite

colestática grave, como no grupo que desenvolveu hepatite recorrente leve.

No entanto, no período pós-transplante, os níveis séricos de HCV-RNA

foram progressivamente mais elevados no grupo de pacientes com hepatite

colestática grave comparada ao grupo controle com recorrência leve. Alguns

estudos investigaram a relação entre os níveis de HCV-RNA pré e pós-

transplante com o desenvolvimento de hepatite recorrente no enxerto.

Charlton et al.(26) mostraram que pacientes com níveis séricos de HCV-RNA

pré-transplante maior que 1x 106 Eq/mL tiveram baixa sobrevida do enxerto.

Adicionalmente, Doughty et al.(25) e Zervos et al.(80) demonstraram altos

níveis séricos de HCV-RNA pré e pós-transplante em pacientes que

desenvolveram hepatite colestática grave pós-transplante quando

comparado a controles. Esses resultados sugerem um mecanismo citopático

direto do VHC na patogênese dessa síndrome.

Em resumo, esse estudo, que foi o primeiro a avaliar a evolução das

quasispécies na região E1/E2 do VHC em pacientes transplantados com

hepatite recorrente colestática grave, demonstrou (i) boa correlação entre

HMA e as substituições de nucleotídeos; (ii) desaparecimento de

quasispécies iniciais com emergência de novas quasispécies, especialmente

nos pacientes transplantados imunossuprimidos, em comparação com

pacientes controles imunocompetentes; (iii) divergência viral

significativamente precoce da região HVR em pacientes transplantados com
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hepatite pelo VHC na forma recorrente colestática grave quando comparada

aos pacientes transplantados com hepatite recorrente leve.

Esses achados sugerem que a imunossupressão está associada com

uma maior divergência viral, que, por sua vez, está relacionada com uma

gravidade maior de recorrência da doença no pós-transplante hepático, pelo

menos nesse subgrupo de pacientes com a forma recorrente colestática

grave.

Esse estudo preliminar também sugere que uma forte imuno-

histoquímica positiva para o antígeno core do VHC em explantes de

pacientes com doença hepática terminal pode ser preditiva de uma forma

mais grave de recorrência pós-transplante. Assim, poderíamos identificar

mais precocemente pacientes candidatos à terapia antiviral, prevenindo

possivelmente o desenvolvimento de recorrências graves.


