
3 POPULAÇÃO E MÉTODOS
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3.1 População

A população desse estudo foi compreendida por 134 pacientes

submetidos a transplante ortotópico de fígado por doença hepática terminal

pelo VHC na Universidade da Califórnia, São Francisco, entre 1988 e 1993,

tendo todos desenvolvido recidiva da doença no pós-transplante hepático

demonstrada pela presença do HCV-RNA pelo método de reação em cadeia

de polimerase (PCR) e por estudo histológico compatível com hepatite

crônica pelo VHC.

Sete pacientes preencheram, nesse período, os critérios diagnósticos

de hepatite recorrente colestática grave, diagnosticada pela presença de

icterícia, com níveis de bilirrubina na ocasião do diagnóstico variando de

12,5 a 72 mg/dL, na ausência de obstrução biliar extra-hepática e histologia

hepática demonstrando intensa colestase e balonização centrizonal de

hepatócitos, necrose confluente de hepatócitos, hepatite de interface, e

proliferação ductular(21). Um paciente foi excluído por insuficiente soro

congelado e, dessa forma, seis pacientes com hepatite recorrente colestática

grave formaram o grupo de estudo. Um segundo grupo foi formado por seis

pacientes submetidos a transplante hepático por doença hepática terminal

pelo VHC que desenvolveram hepatite recorrente leve no pós-transplante,
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também evidenciada pela histologia hepática demonstrando “score” 1 ou 2

de inflamação e estágio 0 de fibrose pela graduação de Scheuer(58), que,

nestes itens, superpõe-se à classificação brasileira proposta por

Gayotto et al.(59).

Uma única patologista (Linda Ferrell) realizou, na UCSF, o

diagnóstico histológico dos pacientes com hepatite recorrente colestática

grave e do grupo com hepatite recorrente leve. Os dois grupos foram

pareados por tempo de evolução no pós-transplante, genótipo do VHC, e

tipo de imunossupressão de manutenção utilizada.

O grupo controle imunocompetente foi formado por cinco pacientes

também diagnosticados na UCSF como portadores de hepatite crônica pelo

VHC, não cirróticos, e não submetidos a tratamento antiviral durante a

participação no estudo. Esse grupo foi utilizado na primeira fase deste

trabalho como controle na análise da evolução de quasispécies no paciente

imunocompetente.

3.2 Métodos

Estudo retrospectivo, compreendendo revisão de prontuários e

análise de soros preservados em “freezer” a –70 ºC, além de explantes e

fragmentos colhidos em biópsias hepáticas, fixados em formol e incluídos

em paraplast. Todos os pacientes assinaram antes do transplante termo de

consentimento informado livre e esclarecido, aprovado pela Comissão de
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Ética da Universidade da Califórnia, para coleta de material biológico para

participação em projetos de pesquisa. O soro e a biópsia de cada um dos

pacientes transplantados dos dois grupos do estudo foram coletados no

mesmo dia ou em dias muito próximos e avaliados em 3 momentos distintos:

pré-transplante (no dia do transplante), e em dois momentos do pós-

transplante, precoce (média ± DP de 7 ± 3 e 7 ± 4 meses para o grupo com

recorrência grave e leve, respectivamente), e tardio (26 ± 10 e 21 ± 7 meses

para recorrência grave e leve, respectivamente). As amostras do período

pós-transplante tardio foram selecionadas imediatamente antes da

administração de terapia antiviral e, portanto, em um momento precedente

ao desenvolvimento de hiperbilirrubinemia intensa ou insuficiência

hepatocelular. Já o grupo controle imunocompetente foi avaliado em dois

momentos com intervalo de 17 ± 5 (média ± DP) meses.

3.2.1 Extração do HCV-RNA por PCR

HCV-RNA é extraído de 50 µl de soro utilizando-se método de

extração do clorofórmio-fenol como previamente descrito(53). Transcrição

reversa e reação em cadeia de polimerase (RT-PCR) foram então realizadas

utilizando-se iniciadores (“primers”) selecionados da região hipervariável E2

(Senso 5’GGTGGCTCACTGGGGAGGTCCT3’ 1366-1387), (Anti-senso

5’CATTGCAGTTCAGGGCAGTCCTG3’ 1587-1610)(43). Essa primeira reação

de PCR permitiu a formação de um produto com 244 pares de bases. Uma
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segunda reação de amplificação foi realizada utilizando-se 5 µl da primeira

reação, e com os seguintes iniciadores (“primers”): [Senso

5’TCCATGGTGGGGAACTGGGC3’ 1406-1426], [Anti-senso 5’TGCCAAC

TGCCATTGGTGTT3’ 1561-1581]. O produto final (aproximadamente 176

pares de bases) é então detectado por eletroforese em gel de agarose a 2%

(Sigma, St. Louis, MO).

3.2.2 Quantificação do HCV-RNA

Quantificação do HCV-RNA foi realizada em cada amostra de soro de

cada um dos pacientes transplantados nos três períodos analisados (pré-

transplante, pós-transplante precoce e pós-transplante tardio), e nos

pacientes controles imunocompetentes em dois períodos, com intervalo de

17 meses. O nível de HCV-RNA foi determinado utilizando-se o método

“branched” DNA (bDNA) de amplificação de sinal (Quantiplex HCV-RNA

b-DNA v.1.0, Chiron Corp. Emeryville CA). Esse ensaio consiste em

hibridização tipo sanduíche utilizando sonda de oligopeptídeo, que tem como

alvo as regiões 5’ não-codificadora e a região Core do HCV-RNA. O

resultado é expressado em equivalentes de genoma viral por mililitro

(Eq/mL) e o limite de quantificação viral para esse método é de 350.000

Eq/mL de HCV-RNA. Cada amostra de 50 microlitros foi colocada na placa

de 96 posições, onde ocorre a lise e a captura do HCV-RNA pela sonda de

oligonucleotídeos sintéticos. Amplificadores sintéticos de DNA ramificado
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são então hibridizados a sondas de entensão. A seguir, o conjugado (sonda

ligada a fosfatase-alcalina) foi adicionado, ligando-se aos amplificadores

sintéticos de DNA ramificado, seguido da adição do substrato

quimioluminescente (Dioxetano). A medida da quimioluminescência do

conjugado e do substrato foi então utilizada para determinar a quantificação

do HCV-RNA, por um aparelho denominado “luminômetro”.

3.2.3 Genotipagem do VHC

O genótipo do VHC foi determinado pelo método de polimorfismo do

tamanho do fragmento de restrição (RFLP - restriction fragment length

polymorphism) da região não-estrutural 5’ do genoma, como previamente

descrito(60). O genótipo foi determinado de acordo com a classificação de

Simmonds et al.(61).

3.2.4 Ensaio de mobilidade de heteroduplex (Heteroduplex

Mobility Assay - HMA)

Ø Marcação da sonda (“probe”)

A sonda foi selecionada de forma randomizada de uma amostra de

soro do pré-transplante de cada paciente e marcada com fósforo radioativo

(32P), utilizando-se sistema T4 quinase (Gibco-BRL, Gaithersburg, MD). A
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sonda foi purificada utilizando-se coluna de Sepharose G-25 (5’ Prime 3’

Prime, Boulder, CO).

Ø Análise do gel

Dez a 20 clones de cada paciente foram selecionados para análise de

HMA, em 3 períodos. Foram analisados 20 clones nos primeiros 4 casos (2

em cada grupo). A partir de então, foram analisados 10 clones selecionados

randomizadamente para determinar complexidade de quasispécies.

Fragmentos da região hipervariável-1 (HVR1) foram isolados através da

enzima de restrição EcoRI e colocados em placa de gel de agarose a 2%

para eletroforese. Posteriormente, os fragmentos foram extraídos do gel e

purificados utilizando-se kit de PCR Wizard (Promega, Madison, WI). Os

fragmentos foram então hibridizados à sonda marcada com fósforo radiativo

(32P). Em seguida, as amostras foram colocadas em um gel de

poliacrilamida a 6% e realizada eletroforese por 3 horas a 800 V utilizando-

se aparelho de eletroforese modelo FB-SEQ-3545 (Fisher Scientific, Santa

Clara, CA). O gel foi então secado e radiografado. A sonda ligada a si

mesma serve como parâmetro para identificação do “homoduplex”. Toda vez

que a sonda se liga a uma variante homóloga a si mesma, ela migra até o

final do gel, e é denominada “homoduplex”. Toda vez que a sonda se liga a

uma variante diferente, ela migra a uma distância mais curta que o

“homoduplex”, e é denominada “heteroduplex”. A mobilidade do

“heteroduplex” é medida como a distância do início do gel até o ponto

localizado no centro da variante “heteroduplex”.
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3.2.5  Seqüenciamento da região E2 hipervariável 1 (E2 HVR1)

Um total de 294 clones representando variantes radiografadas no gel

de poliacrilamida foi selecionado e seqüenciado pelo sistema se

seqüenciamento Taq de fluorescência (ABI, Foster City, CA) utilizando

sondas universais M13. Os reativos foram então analisados pelo

seqüenciador automatizado (ABI, modelo 373A) e com o software Lasergene

(DNASTAR, Madison, WI).

3.2.6 Análise filogenética

Uma árvore filogenética com valores de “bootstrap” foi

construída para cada paciente, utilizando-se análise de semelhança

máxima e análise de “bootstrap”. No intuito de aumentar a acurácia da

análise filogenética, 100 medidas foram realizadas para obtenção dos

valores de “bootstrap”. Um valor de “bootstrap” superior a 70 foi

considerado como evidência de linhagem filogenética distinta.

3.2.7 Definições

Ø Complexidade de quasispécies ou número de diferentes

quasispécies presentes em um determinado momento é definida como o

número total de diferentes quasispécies da região hipervariável 1 no gel de
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eletroforese, representado pelas diferentes distâncias percorridas no gel

pelas bandas de “heteroduplex”, e foram medidas, de forma independente,

por dois investigadores.

Ø Diversidade de quasispécies é definida como a relação genética

entre as quasispécies em um dado momento, ou seja, o número de

substituições de nucleotídeos, e foi determinada comparando-se a

mobilidade das bandas de “heteroduplex”, e confirmada pelo

seqüenciamento de nucleotídeos e aminoácidos e pela análise filogenética

das quasispécies em cada momento. A diversidade de quasispécies para

cada paciente em um determinado momento foi calculada pela média das

mobilidades das bandas de “heteroduplex” em cada um dos momentos.

Ø Divergência de quasispécies é definida como a relação genética

entre as quasispécies determinada entre dois momentos distintos, como, por

exemplo, a comparação das quasispécies entre o período pré-e pós-

transplante.

A proporção de novas quasispécies apresentada por um paciente em

um determinado momento é calculada pelo número de novas quasispécies

dividido pelo número total de clones examinados.

Ø Mobilidade do “heteroduplex” é expressa como uma razão

(heteroduplex mobility ratio – HMR) e calculada dividindo-se a distância

migrada pela banda de “heteroduplex” no gel de eletroforese pela distância
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migrada pela banda de “homoduplex” no mesmo gel. Quando uma banda

dupla é observada (hibridização de ambas as fitas de DNA à sonda), a

distância média entre as duas bandas é então utilizada para se estimar a

migração da banda de “heteroduplex”.

3.2.8 Análise dos marcadores histológicos

Cortes de 33 amostras de tecido hepático fixadas em formol e

incluídas em paraplast dos 12 pacientes transplantados foram re-analisados

pelo pós-graduando e por seu orientador aqui na FMUSP, sem informações

sobre o grupo do caso ou o período de coleta, em três períodos assim

distribuídos: todos os 12 pacientes (6 com hepatite colestática grave e 6 com

hepatite recorrente leve) tinham amostras do explante (pré-transplante) e do

pós-transplante precoce; 4 pacientes com hepatite colestática grave e 5

pacientes com hepatite recorrente leve tinham amostras do pós-transplante

tardio (9 amostras). Os cinco pacientes controles imunocompetentes com

hepatite crônica pelo VHC não foram submetidos a esta fase do estudo.

Todas essas amostras disponíveis foram aqui efetuadas e submetidas à

coloração pela hematoxilina-eosina, reticulina, e tricrômico de Masson.

Tendo os fragmentos sido usados para os estudos diagnósticos originais na

UCSF e os blocos novamente aqui recortados para a pesquisa imuno-

histoquímica e morfológica, não houve material adicional em todos os casos

para a coloração de Perls, o que impossibilitou a avaliação de siderose.
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Colestase não foi incluída nessa avaliação por ser condição obrigatória no

diagnóstico da hepatite recorrente colestática grave, e estar presente de

forma moderada nas biópsias do pós-transplante tardio de todos os

pacientes desse grupo.

Com base na classificação brasileira das hepatites crônicas(59), as

seguintes variáveis foram analisadas separadamente, de forma

semiquantitativa.

3.2.8.1 Alteração estrutural

Ø Fibrose (F)

0 – Nenhum dano significativo à arquitetura lobular

1 – Expansão fibrosa discreta dos espaços porta

2 – Expansão fibrosa significativa, com septos porta-porta e porta-

centro

3 – Transformação nodular parcial, com predomínio de áreas com

esboços nodulares, geralmente incompletos

4 – Cirrose
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3.2.8.2 Atividade necroinflamatória

Ø Compartimento portal

§ Infiltrado de linfócitos portais (IP)

0 – Linfócitos portais em quantidade habitual

1 – Aumento discreto do número de linfócitos portais

2 – Aumento moderado do número de linfócitos portais

3 – Aumento significativo do número de linfócitos portais

4 – Aumento acentuado do número de linfócitos portais

Ø Infiltrado de polimorfonucleares (PM)

0 – Ausente

1 – Presente

Ø Folículo linfóide (FL)

0 – Ausente

1 – Esboços foliculares (agregados linfóides)

2 – Folículos bem constituídos, com centros germinativos evidentes

Ø Agressão ao epitélio ductal (AD)

0 – Ausente

1 – Leve

2 – Moderada ou acentuada



População e métodos 30

Ø Neoformação ductal (ND)

0 – Ausente

1 – Discreta

2 –  Moderada

3 – Acentuada

4 – Muito acentuada

Ø Compartimento peri-portal

§ Atividade peri-portal (PP)

0 – Ausência de lesões da interface espaço-porta/parênquima lobular

1 – Hepatite de interface discreta

2 – Hepatite de interface moderada

3 – Hepatite de interface extensa

4 – Hepatite de interface muito extensa

Ø Compartimento lobular

§ Tumefação (T)

0 – Ausente

1 – Discreta

2 – Moderada

3 – Acentuada

4 – Muito acentuada
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Ø Necrose focal (NF)

0 – Hepatócitos normais, isomorfos.

1 – Alterações discretas de hepatócitos, retração acidofílica,

eventualmente acompanhada de infiltrado linfo-histiocitário, em raros focos.

2 – Necrose focal de hepatócitos circundados por agregados linfo-

histiocitários em vários sítios.

3 – Necrose focal de hepatócitos circundados por agregados linfo-

histiocitários em muitos sítios.

4 - Necrose focal de hepatócitos circundados por agregados linfo-

histiocitários em numerosos sítios.

Ø Necrose confluente (NC)

0 – Ausente.

1 – Necrose confluente em pequena extensão, principalmente em

zona 3, centrilobular, não chegando a formar pontes e vistas em poucas

áreas.

2 – Necrose confluente em moderada extensão, vista em número

intermediário de áreas.

3 – Necrose confluente de hepatócitos com ocasionais pontes centro-

porta.

4 – Necrose confluente de hepatócitos com muitas pontes centro-

porta, podendo ser vista necrose pan-acinar ou multi-acinar.
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Ø Atividade regenerativa de hepatócitos (AR)

0 – Ausente

1 – Discreta

2 – Moderada

3 – Acentuada

4 – Muito acentuada

Ø Atividade parenquimatosa (AP)

0 – Ausente

1 – Discreta

2 – Moderada

3 – Acentuada

4 – Muito acentuada

Ø Fibrose peri-celular (PC)

0 – Ausente

1 – Discreta

2 – Moderada

3 – Acentuada

4 – Muito Acentuada



População e métodos 33

Ø Esteatose (ST)

0 – Ausente

1 – Discreta

2 – Moderada

3 – Acentuada

4 – Muito Acentuada

3.2.9 Análise imuno-histoquímica

A pesquisa imuno-histoquímica para o antígeno core do VHC foi

realizada através de um anti-soro policlonal de coelho Rb246, desenvolvido

pela InnoGenetics, na Bélgica, previamente padronizado por Alves et al.(62).

Esse anti-soro é dirigido contra epitopos imunodominantes das seqüências

dos primeiros 68 aminoácidos da região core, usando-se como imunógeno

uma solução com peptídeos sintéticos. O anti-soro foi purificado mediante

absorção com cortes de fígado coinfectado pelos VHB e VHD. Para garantia

da especificidade do sinal, foram realizados bloqueios de possíveis

interações protéicas e a amplificação foi obtida pelo sistema Envision-plus-

peroxidase para evitar a biotina endógena. A imunoexpressão do antígeno

core foi caracterizada pela presença de uma coloração citoplasmática

avermelhada granular ou vesicular nos hepatócitos.

O antisoro Rb246 foi aplicado a 33 amostras de tecido hepático

fixadas em formol e incluídas em paraplast dos 12 pacientes transplantados
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(6 com hepatite colestática grave e 6 com hepatite recorrente leve), em três

períodos assim distribuídos: todos os 12 pacientes tinham amostras do

explante (pré-transplante) e do pós-transplante precoce, quatro pacientes

com hepatite colestática grave e cinco pacientes com hepatite recorrente

leve tinham amostras do pós-transplante tardio (9 amostras). Os cinco

pacientes controles imunocompetentes com hepatite crônica pelo VHC foram

excluídos dessa fase do estudo. A reatividade imuno-histoquímica para o

antígeno core do VHC foi semiquantificada por um único patologista (VAFA)

em cada uma das amostras disponíveis. Foram consideradas positivas as

amostras que apresentaram coloração acastanhada com padrão granular ou

vesicular, isentas de coloração ou granulação “de fundo”(63). Os valores

atribuídos à reatividade imuno-histoquímica foram:

0 – Reação negativa;

1 – Número pequeno de hepatócitos corados, mas com granulação

citoplásmica bem marcada, em padrão indubitavelmente positivo para o

antígeno core (1-25% dos hepatócitos corados);

2 - Quantidade moderada de hepatócitos positivos para o antígeno

core (26-50% dos hepatócitos corados);

3 – Numerosos hepatócitos positivos para o antígeno core (> 50% dos

hepatócitos corados).
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3.2.10 Análise estatística

O teste de correlação de Pearson foi utilizado para o cálculo da

correlação entre a razão de mobilidade do “heteroduplex” e o número de

substituições de nucleotídeos, obtido através do sequenciamento. Variáveis

contínuas foram descritas como mediana e limites de variação, e

comparadas utilizando-se o teste de Mann Whitney. O teste exato de Fisher

foi utilizado na comparação de amostras categóricas, quando apropriado. O

teste de correlação de Spearman foi utilizado para análise da associação de

duas variáveis, em cada um dos períodos avaliados no estudo. Um valor de

P � 0.05 foi considerado como estatisticamente significativo.


