
4 RESULTADOS
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4.1 Características clínicas

As características clínicas, bioquímicas, virológicas e histológicas dos

dois grupos de estudo de pacientes transplantados imunossuprimidos

(hepatite colestática grave e hepatite recorrente leve) e dos pacientes

controles imunocompetentes são mostrados a seguir.

Os dois grupos de estudo foram pareados por tipo de

imunossupressão e tempo de evolução no pós-transplante hepático. Todos

os pacientes receberam imunossupressão com terapia tripla com

ciclosporina, azatioprina e prednisona. Nenhum dos pacientes recebeu

qualquer tipo de tratamento antiviral para o VHC durante a participação no

estudo. O número de episódios de rejeição celular aguda foi semelhante nos

dois grupos (mediana [limites de variação] de 1 [0-2] para o grupo com

hepatite colestática grave e 1 [0-2] para grupo com hepatite recorrente leve).

O tempo decorrido entre o transplante hepático e o primeiro episódio de

rejeição aguda também foi semelhante nos dois grupos, com mediana

[limites de variação] de 1 [0-3] para o grupo com hepatite colestática grave e

1 [0,5-5] para o grupo com hepatite recorrente leve. Quatro dos seis

pacientes com hepatite colestática grave tinham antecedentes de uso

terapêutico de anticorpo monoclonal anti-linfócitos T (OKT3), contra dois dos



Resultados 38

seis pacientes com hepatite recorrente leve. Cinco dos seis pacientes que

desenvolveram hepatite recorrente colestática grave posteriormente

faleceram de complicações relacionadas à insuficiência hepática, entre nove

e 48 meses pós-transplante. Nenhum óbito ocorreu no grupo com hepatite

recorrente leve.

4.2 Características bioquímicas

A avaliação bioquímica hepática dos períodos pré e pós-transplante

tardio para os pacientes dos grupos de estudo e dos períodos inicial e final

para o grupo controle está demonstrada na Tabela 1. As amostras testadas

no período pós-transplante tardio correspondem ao último momento que

precedeu tratamento antiviral nos pacientes transplantados que

desenvolveram hepatite colestática grave e, portanto, como pode ser

observado na Tabela 1, nem todos os pacientes com a forma colestática

grave preechiam o critério diagnóstico de icterícia naquele determinado

momento. A última avaliação bioquímica hepática, que correspondeu à fase

de doença hepática terminal em cinco dos seis pacientes com hepatite

colestática grave, mostrou um pico de bilirrubina de 29 mg/dL

(12,5-72 mg/dL) e ALT de 192 UI/L (92-933 UI/L).
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TABELA 1. CARACTERÍSTICAS VIROLÓGICAS E BIOQUÍMICAS DOS PACIENTES E CONTROLES

Pacientes Colestática grave
(n = 6)

Recorrência leve
(n = 6)

Controles
(n = 5)

Genótipo
1a,1a, 1a

1b,1b, 1b

1a, 1a, 1

1b,1b, 1b

2a,1a/1b,

1a,1a,NA

HCV RNA (MEq/mL)

Pré-Tx/Inicial 0,53 (0,2-9.1) 0,76 (0,2-2,9) * 8,6 (8,4-27,3) *

Pós-Tx precoce 24,8 (3,9-1446) ‡ 3,5 (0,4-3,7) ‡ -

Pós-Tx tardio/Final 11,9 (0,2-12.7) 14,3 (0,2-41,0) 6,5 (0,2-12,7)

Bioquímica

Pré-Tx/Inicial

Bilirrubina (mg/dL)

ALT (UI/L)

3,2 (1,3-31,5)

72 (21-300)

2,0 (0,8-2,6)

156 (31-257)

0,7 (0,6-1,0)

64 (54-92)

Pós-Tx tardio/Final

Bilirrubina (mg/dL)

ALT (UI/L)

3,4 (1,1-13,3)

126 (61-276)

0,9 (0,5-1,6)

78 (41-244)

0,5 (0,4-0,7)

79 (76-83)

Abreviações: NA = não realizado; Tx = transplante de fígado
Todos os valores são apresentados como mediana e limites de variação
* Comparação da quantificação do HCV RNA no pré-transplante/Inicial-recorrência leve versus controle, P = 0,02.
‡ Comparação da quantificação do HCV RNA no pós-transplante precoce-colestática grave versus leve, P = 0,01.
* P = 0,04

4.3 Características virológicas

Todos os pacientes eram anti-HCV positivos no pré e no pós-

transplante hepático. Todos os pacientes eram negativos para o AgHBs,

antiHBc IgM, e anti-HIV.
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4.3.1 Genótipo do VHC

Nos dois grupos de estudo, todos os pacientes foram pareados por

genótipo do VHC e portadores do genótipo 1 (Tabela 1).

4.3.2 HCV-RNA quantitativo

Todos os pacientes eram HCV-RNA positivos no pré e no pós-

transplante hepático. Os níveis de HCV-RNA dos diferentes grupos estão

demonstrados na Tabela 1. Os níveis de HCV-RNA foram significativamente

mais elevados no período inicial no grupo controle imunocompetente em

relação ao período pré-transplante dos pacientes com colestática grave e

recorrência leve (P = 0,02). Os níveis de HCV-RNA foram significativamente

mais elevados nos pacientes com hepatite colestática grave em comparação

com os pacientes com recorrência leve no período pós-transplante precoce

(P = 0,01). No período pós-transplante tardio, os níveis de HCV-RNA foram

semelhantes nos dois grupos de estudo. Nos pacientes controles

imunocompetentes, também não houve diferença nos níveis de HCV-RNA

entre os períodos inicial e tardio.
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4.3.3 Quasispécies do VHC

4.3.3.1 Correlação entre a razão de mobilidade do heteroduplex

(HMR) e seqüenciamento de nucleotídeos na avaliação de quasispécies

do VHC

Um total de 540 clones independentes da região HVR1 (10 a 20

clones em cada período) foi examinado por HMA. Duzentos e noventa e

quatro clones selecionados de forma randomizada, representativos de todos

os diferentes padrões de mobilidade no gel de eletroforese, foram também

analisados por seqüenciamento de nucleotídeos; cento e sete clones do

grupo com hepatite colestática grave; cento e trinta e cinco clones do grupo

com hepatite recorrente leve; e cinqüenta e dois clones do grupo controle de

pacientes imunocompetentes.

A realização do seqüenciamento de nucleotídeos teve como objetivo

a validação do ensaio de mobilidade de heteroduplex (HMA) como método

indireto de avaliação de mutações na região HVR1. O grau de migração dos

heteroduplexes no gel de eletroforese foi comparado ao número de

discordâncias de nucleotídeos entre cada clone analisado e o clone de

consenso (sonda). Uma forte correlação entre a razão de mobilidade do

heteroduplex (HMR) e o número de substituições de nucleotídeos foi

observada (r = 0,92, P < 0,01) (Figura 1). Dessa correlação linear, fomos

capazes de estimar mutações em uma faixa entre uma e cinco substituições

de nucleotídeos, se a distorção estrutural da dupla hélice de DNA era



Resultados 42

causada por nucleotídeos discordantes. Essa curva foi subseqüentemente

utilizada para se calcular o número de mutações de nucleotídeos nos clones

não seqüenciados, baseado na razão da mobilidade no gel de eletroforese

(HMR). Caso a mutação de nucleotídeo gere uma mutação de aminoácido,

esta é chamada de mutação não-sinônima. Se, ao contrário, a mutação de

nucleotídeo não gerar uma mutação de aminoácido, ela é chamada de

mutação sinônima. Dessa forma, o número de mutações de nucleotídeos é

geralmente maior que o número de mutações de aminoácidos.
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FIGURA 1. Comparação entre HMR e diversidade genética medida através de mutações de
nucleotídeos de clones seqüenciados nos três períodos estudados dos pacientes transplantados com
hepatite recorrente colestática grave, hepatite recorrente leve, e dos controles imunocompetentes com
hepatite crônica pelo VHC. Na coordenada Y encontra-se a razão da mobilidade do heteroduplex. Na
coordenada X encontra-se o número de mutações de nucleotídeos. Foi observada uma forte
correlação entre a mobilidade da quasispécies no gel e o número de mutações de nucleotídeos (r =
0,92, P < 0,001).
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4.3.3.2 Análise de heterogeneidade das quasispécies do VHC em

cada grupo por ensaio de mobilidade de heteroduplex (HMA)

Ø Pacientes com hepatite colestática grave

A Figura 2a ilustra o gel de HMA de um paciente típico com hepatite

recorrente colestática grave. Na amostra pré-transplante, apenas uma

quasispécie pode ser identificada no gel. Todos os clones mostraram um

padrão de mobilidade no gel semelhante, além de apresentarem

seqüenciamento de nucleotídeos (nt) e aminoácidos (aa) idênticos à sonda a

(homoduplex). No período pós-transplante precoce, houve total

desaparecimento da quasispécie a presente no pré-transplante, sendo

totalmente substituída por uma nova quasispécie b (heteroduplex). Essa

nova quasispécie b possuía 19 substituições de aa em relação à quasispécie

a do pré-transplante. No período pós-transplante tardio, nova mudança

completa de quasispécies pôde ser observada, com 6 novas variantes

presentes nesse período (c, d, e, f, g, e h), com diferenças de 17 a 20 aa em

relação à sonda a. Nesse período, porém, a diversidade entre essas 6

quasispécies presentes foi pequena.

Nos pacientes com hepatite recorrente colestática grave, a

divergência viral ocorre precocemente, sendo observada logo no período

pós-transplante precoce, e continua a ocorrer ao longo do tempo, com nova

mudança nas quasispécies presentes no pós-transplante tardio. A Tabela 2

sumariza a divergência das quasispécies entre os diferentes períodos, nos
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diversos grupos, usando razão de mobilidade de heteroduplex (HMR) e

mutações correspondentes de nucleotídeos.

A complexidade viral (número de diferentes quasispécies) nos

pacientes com hepatite colestática grave foi semelhante nos três períodos

analisados e está ilustrada na Tabela 3.

Ø Pacientes com hepatite recorrente leve

A Figura 2b ilustra o gel de HMA de um paciente típico com hepatite

recorrente leve.  Na amostra pré-transplante, três quasispécies diferentes

foram observadas: homoduplex a, heteroduplexes b e c. No período pós-

transplante precoce duas novas quasispécies emergiram (d e e),

representando 10% e 50% das quasispécies presentes na amostra,

respectivamente. Houve persistência da quasispécie c, variante que

predominava no período pré-transplante. Entretanto, foi observada pequena

diversidade entre as quasispécies presentes nesse período. Já no período

pós-transplante tardio, nenhuma das quasispécies anteriores foi detectada,

com emergência completa de novas quasispécies com grande diversidade

entre si.

Nos pacientes com hepatite recorrente leve, a divergência viral ao

longo do tempo ocorre mais tardiamente, só sendo observada no período

pós-transplante tardio como pode ser visualizado na Tabela 2.

Também não houve diferença na complexidade viral nos pacientes

com hepatite recorrente leve nos três períodos analisados como está

ilustrado na Tabela 3.
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Ø Pacientes controles imunocompetentes

A Figura 2c ilustra o gel de HMA de um paciente controle

imunocompetente com infecção crônica pelo VHC. No tempo inicial (basal),

três diferentes padrões de mobilidade no gel foram identificados um

homoduplex a, e dois heteroduplexes b e c, representando cada um deles

60%, 30% e 10% das quasispécies examinadas, respectivamente. Um ano

depois, a emergência de uma nova quasispécie d foi observada,

representando 20% dos clones examinados. Duas quasispécies presentes

no período inicial persistiram (a e c), representando 70% e 10% das

quasispécies, respectivamente.

No entanto, nenhuma diferença foi observada na divergência viral nos

controles imunocompetentes medida pela HMR (mediana de 1,00 para os

dois períodos; P = 0,96) ou quando comparamos mutações de nucleotídeos

(mediana de 0 e 2, respectivamente; P = NS) ou aminoácidos (mediana de 0

e 1, respectivamente; P = NS) entre os dois períodos analisados (Tabelas 2

e 4).

Também não houve diferença na complexidade viral nos pacientes

controles imunocompetentes com hepatite crônica pelo VHC, nos dois

períodos analisados como está ilustrado na Tabela 3.
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FIGURA 2. Evolução de quasispécies do VHC ao longo do tempo por HMA de um paciente de cada grupo. O painel de
eletroforese ilustra a mobilidade de 10 cones em cada período estudado, de um único paciente, utilizando-se uma sonda
paciente-específica. Cada diferente clone é nomeado com uma letra do alfabeto, mostrada ao longo do eixo horizontal. A
sonda, quando se une a um clone homólogo a si mesmo, migra a maior distância permitida no gel, e é denominada
“homoduplex”. Quando se une a um clone diferente de si mesmo, migra a uma distância mais curta, e é denominada
“heteroduplex”. A sonda não desnaturada (U) serve de marcador para identificação da migração da banda de
“homoduplex”. A sonda desnaturada (D) identifica o DNA de fita única (ssDNA). (A). HMA de um um típico paciente com
hepatite recorrente colestática grave. Na amostra do pré-transplante, uma única quasispécie foi identificada. No período
pós-transplante precoce, a quasispécie inicial desapareceu e foi totalmente substituída por uma nova. No período pós-
transplante tardio, nova mudança brusca na população de quasispécies ocorreu, com aparecimento de sete novas
variantes que não haviam sido identificadas nos dois períodos anteriores. (B).  HMA de um um típico paciente com hepatite
recorrente leve. Na amostra do pré-transplante, três quasispécies foram identificadas. No período pós-transplante precoce,
houve aparecimento de duas novas quasispécies, com desaparecimento parcial daquela presente no pré-transplante. No
período pós-transplante tardio, uma mudança total na população de quasispécies ocorreu, com aparecimento de novas
quasispécies que não haviam sido identificadas nos dois períodos anteriores. (C).  HMA de um um típico paciente controle
com hepatite crônica pelo VHC. Na amostra inicial, três quasispécies foram identificadas, um “homoduplex” e dois
“heteroduplexes”, representando 60%, 30%, e 10% dos clones examinados, respectivamente. Um ano depois, no período
final do seguimento, houve aparecimento de apenas uma nova quasispécie, representando 20% dos clones examinados.

B

C
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TABELA 2. DIFERENÇAS QUALITATIVAS DE QUASISPÉCIES USANDO RAZÃO DE MOBILIDADE DE
HETERODUPLEX (HMR) E MUTAÇÕES CORRESPONDENTES DE NUCLEOTÍDEOS

Pacientes
(N)

Clones
analisados
por HMA/
seqüenciados

HMR Inicial/
Pré-Tx

HMR
F/U precoce

HMR F/U tardio Diversi
-dade
inicial/
Pré-Tx

Divergên-
cia Pós-Tx
precoce ‡

Diver-
gência
Pós-Tx
tardio‡

Grave (6) 220/ 107 1,00 (0,65-1,0) 0,75 (0,60-0,99) 1 0,77 (0,64-1,0) 2 4 (0-45) 38 (1-55)* 38 (0-53)**

Leve (6) 220/ 135 0,99 (0,59-1,0) 0,99 (0,73-1,0) 1 0,84(0,47-1,0) 2 1 (0-58) 5 (0-49) * 19 (0-59)**

Controles
(5)

100/ 52 1,00 (0,71-1,0) NA 1,00 (0,87-1,0) 2 0 (0-30) NA 2 (0-19)

Abreviações: Tx = Transplante; NA = Não aplicável.
Todos os valores são apresentados como mediana e limites de variação
‡ Medida através de mutações de nucleotídeos
1 – Comparação de mobilidades -  Grave vs leve: P < 0,001
2 – Comparação de mobilidades -  Leve vs controle: P < 0,001

Grave vs controle: P < 0,001
Grave vs leve: P = 0,005

* Comparação de mutações de nucleotídeos no Pós-Tx precoce – Grave vs leve: P < 0,001
** Comparação de mutações de nucleotídeos no Pós-Tx tardio – Grave vs leve: P = 0,005

TABELA 3. EVOLUÇÃO NA COMPLEXIDADE DAS QUASISPÉCIES

Pacientes (N) #Clones
analisados

Inicial/ Pré-
Tx

Pós-Tx
precoce

Pós-Tx tardio

Colestática grave(6) 220 3 (1-7) 4 (1-8) 4 (2-9)

Recorrência leve (6) 220 4 (1-6) 4 (2-7) 5 (2-6)

Controles (5) 100 2 (2-4) NA 2 (2-4)

Nota:Todos os valores são apresentados como mediana e limites de variação. Abreviações:
Tx = Transplante; NA = Não aplicável. Não houve diferença significativa na complexidade viral entre
os grupos.

4.3.3.3 Comparação entre as populações de pacientes

transplantados imunossuprimidos e controles imunocompetentes

• Por ensaio de mobilidade de heteroduplex (HMA) e

seqüenciamento de nucleotídeos e aminoácidos

Ø Diversidade do VHC

No período basal/pré-transplante, nenhuma diferença de diversidade

viral foi observada entre os pacientes do estudo e os pacientes controles

imunocompetentes (mediana de 0 para ambos os grupos, P = 0,87). Em
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contraste, no período pós-transplante tardio, aumento significativo de

mutações de nucleotídeos e aminoácidos foi observado nos pacientes

transplantados quando comparado ao período final dos controles

imunocompetentes (mediana de 15 e 1 para aa, respectivamente; P < 0,001)

(Tabela 4).

Ø Divergência do VHC

Com o objetivo de avaliarmos o impacto da imunossupressão na

evolução das quasispécies, diferenças qualitativas e quantitativas nas

variantes presentes foram estudadas utilizando-se a razão de mobilidade de

heteroduplex (HMR), assim como as mutações de aminoácidos

correspondentes em pacientes transplantados imunossuprimidos em

comparação com pacientes controles imunocompetentes. A divergência viral

foi calculada comparando-se o HMR e o seqüenciamento de nucleotídeos e

aminoácidos de cada paciente nos diferentes períodos.

A Tabela 2 sumariza a razão de mobilidade de heteroduplex (HMR)

nos três períodos analisados dos pacientes transplantados

imunossuprimidos e nos dois períodos analisados para os controles

imunocompetentes. Uma diferença significativa na razão de mobilidade foi

observada entre os grupos de pacientes transplantados e os controles

imunocompetentes, quando foram comparados os pacientes com hepatite

colestática grave e controles (mediana de 0,77 e 1,00, respectivamente;

P < 0,001), bem como os pacientes com hepatite recorrente leve e controles

(mediana de 0,84 and 1,00, respectivamente; P < 0,001). A mesma diferença
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pôde ser observada quando foram combinados os dois grupos de pacientes

imunossuprimidos e comparados ao grupo controle imunocompetente

(mediana de 0,77 e 1,00, respectivamente; P < 0,001) (Tabela 4).

A divergência viral foi também analisada através do seqüenciamento

de nucleotídeos e aminoácidos. Uma diferença significativa de mutações de

nucleotídeos e aminoácidos ao longo do tempo foi observada nos pacientes

transplantados imunossuprimidos quando comparados aos controles

imunocompetentes (mediana de 26 e 2, respectivamente, para nt;

P < 0,001), (mediana de 15 e 0, respectivamente para aa; P < 0,001

(Tabelas 2 e 4).

TABELA 4. DIFERENÇAS QUALITATIVAS DE QUASISPÉCIES AO LONGO DO TEMPO: EFEITO DA
IMUNOSSUPRESSÃO

Pacientes (N) Clones
analisados por
HMA/
seqüenciados

HMR Inicial/
Pré-Tx

HMR Final/
Pós-Tx tardio

Diversidade de
aminoácidos
Pré-Tx/Inicial

Divergência de
aminoácidos
Pós-Tx tardio/
Final

Grave + Leve (12) 440/ 242 0,99 (0,59-1.0) 0,77 (0,47-1,0) * 0 (0-21)  ¶ 15 (0-26)‡

Controles (5) 100/ 52 1,00 (0,71-1,0) 1,00 (0.87-1,0) * 0,5 (0-17)  ¶ 1,0 (0-19) ‡

Abreviações: HMA = Ensaio de mobilidade de heteroduplex; HMR = Razão de mobilidade de heteroduplex;
Tx = Transplante.
Todos os valores são apresentados como mediana e limites de variação
* Comparação de mobilidades - Transplantados vs controles: P < 0,001
¶ Comparação de mutações de aminoácodos no Pré-Tx/Inicial – Transplantados vs controles: P < 0,00
‡ Comparação de mutações de aminoácidos no Pós-Tx tardio/Final – Transplantados vs controles: P = 0,005

Emergência de novas quasispécies nos três grupos estudados está

demonstrada na Tabela 5. Nos pacientes transplantados imunossuprimidos,

a maioria das quasispécies presentes no pré-transplante, desapareceu no

período pós-transplante precoce, tanto nos pacientes com hepatite

colestática grave como naqueles com hepatite recorrente leve. A evolução

de novas quasispécies persiste nos dois grupos de pacientes transplantados
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no período pós-transplante tardio. Uma mudança pequena nas quasispécies

também foi observada nos controles imunocompetentes testados com

intervalo de 1,5 anos. Apenas 10% de novas quasispécies foram observadas

nos pacientes desse grupo, com pequena diversidade viral entre as

mesmas.

TABELA 5. EMERGÊNCIA DE NOVAS QUASISPÉCIES: EFEITO DA IMUNOSSUPRESSÃO E GRAVIDADE
DA DOENÇA

Pacientes (N) #Clones
analisados

% de novas
quasispécies no
Pós-Tx precoce
vs Pré-Tx

% de novas
quasispécies no Pós-
Tx tardio/Final vs Pré-
Tx/Inicial

% de novas quasispécies
no Pós-Tx tardio vs Pós-Tx
precoce

Colestática
grave(6)

220 95 (10-100) 90 (10-100) 90 (70-100)

Recorrência
leve (6)

220 87 (35-100) 60 (50-100) 90 (40-100)

Controles (5) 100 NA 10 (0-100) NA

Nota: Todos os valores são apresentados como mediana e limites de variação. Abreviações: Tx = Transplante;
NA = Não aplicável.

Ø Complexidade do VHC

A complexidade de quasispécies não se alterou ao longo do tempo

nos diversos períodos analisados em ambos os grupos de pacientes

transplantados imunossuprimidos, como também nos controles

imunocompetentes (Tabela 3). A imunossupressão parece não influenciar a

complexidade viral ou número de diferentes qusispécies presentes.
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4.3.3.4 Comparação entre os pacientes com hepatite recorrente

colestática grave e hepatite recorrente leve pelo VHC pós-transplante

• Por HMA e seqüenciamento de nucleotídeos e aminoácidos

Ø Diversidade do VHC

No período pré-transplante, não houve diferença na diversidade viral

entre os pacientes com hepatite colestática grave e os pacientes com

hepatite recorrente leve (mediana de 4 e 1 respectivamente, para nt),

sugerindo que a diversidade viral no pré-transplante não é fator preditivo de

gravidade da recorrência da hepatite C no pós-transplante hepático.

Ø Divergência do VHC

No intuito de avaliar o impacto da evolução de quasispécies na

gravidade da recorrência da doença pelo VHC no pós-transplante hepático,

estudamos as diferenças qualitativas e quantitativas dessas quasispécies

utilizando a razão de mobilidade de heteroduplex (HMR) e as mutações

correspondentes de nucleotídeos e aminoácidos através do

seqüenciamento, em três momentos distintos (pré-transplante, pós-

transplante precoce, e pós-transplante tardio, nos dois grupos de estudo de

pacientes transplantados, um com hepatite recorrente colestática grave e

outro com hepatite recorrente leve (Tabela 2).

Nos pacientes com hepatite colestática grave, a HMR já demonstrou

diferença significativa no período pós-transplante precoce quando
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comparado ao pré-transplante (mediana de 0,76 e 1,00, respectivamente;

P < 0,001). Nos pacientes com hepatite recorrente leve, entretanto, essa

diferença só pôde ser observada quando comparamos o pós-transplante

tardio com os dois outros períodos (pós-transplante tardio versus pós-

transplante precoce, mediana de 0,84 e 0,99, respectivamente; P < 0,001).

Esses achados sugerem que a divergência viral ocorre precocemente nos

pacientes com hepatite colestática grave quando comparada ao grupo com

hepatite recorrente leve (Tabela 6). No período pós-transplante precoce,

uma diferença significativa de HMR foi observada entre os grupos com

hepatite colestática grave e hepatite recorrente leve (mediana de 0,76 e

0,99, respectivamente; P < 0,001). Essa diferença foi também observada no

pós-transplante tardio (mediana de 0,76 e 0,84, respectivamente; P = 0,02).

O seqüenciamento de nucleotídeos confirmou o achado anterior, com

aumento significativo de divergência viral detectada pelas substituições de

nucleotídeos no período pós-transplante precoce em relação ao pré-

transplante nos pacientes com hepatite colestática grave (mediana de 38

[1-55] comparada a 4 [0-45] respectivamente), mas apenas no pós-

transplante tardio nos pacientes com recorrência leve (mediana de 19 [0-59]

comparada a 1 [0-58] respectivamente), demonstrando que, além de ser

mais acentuada, a divergência viral também ocorre mais precocemente nos

pacientes com hepatite recorrente colestática grave, antecipando as

alterações bioquímicas e histológicas características desse grupo de

pacientes.



Resultados 53

TABELA 6. DIFERENÇAS QUALITATIVAS DE QUASISPÉCIES AO LONGO DO TEMPO: EFEITO DA
GRAVIDADE DE DOENÇA

Pacientes
(N)

Clones analisados
por
HMA/seqüenciados

HMR Pré-Tx HMR Pós-Tx
precoce

HMR Pós-Tx
tardio

Grave (6) 220/ 107 1,00 (0,64-1,0)* ‡ 0,76 (0,60-1,0)* E 0,76 (0,64-1,0)‡ §

Leve (6) 220/ 135 0,99 (0,59-1,0) § 0,99 (0,73-1,0)¶ E 0,84 (0,47-1,0)¶ §

Todos os valores são apresentados como mediana e limites de variação. Abreviações: HMA = Ensaio
de mobilidade de heteroduplex; HMR = Razão de mobilidade de heteroduplex; Tx = Transplante.
Comparação de mobilidades na colestática grave – *Pré-Tx vs Pós-Tx precoce (P < 0,001); ‡Pré-Tx vs
Pós-Tx tardio (P = 0,002).
Comparação de mobilidades na recorrência leve – *Pré-Tx vs Pós-Tx precoce (P = 0,06); Pós-Tx
precoce vs Pós-Tx tardio (P < 0,001).
 E Comparação de mobilidades no Pós-Tx precoce– graves vs leves: P < 0,001.
 § Comparação de mobilidades no Pós-Tx tardio– graves vs leves: P = 0,02.

Ø Complexidade do VHC

Nenhuma diferença na complexidade de quasispécies foi observada

entre os pacientes com hepatite recorrente colestática grave ou hepatite

recorrente leve no pré-transplante ou nos dois momentos de evolução pós-

transplante avaliados, sugerindo que a gravidade não tem relação com a

quantidade de diferentes quasispécies presentes em um determinado

momento (Tabela 3).

• Por análise filogenética

Uma árvore filogenética com valores de “bootstrap” foi construída

para cada paciente estudado. Para aumentar a acurácia da análise

filogenética, cem “trials” foram realizados no intuito de se obterem os valores

de “bootstrap”. Uma tendência para emergência de novas quasispécies foi

observada em todos os pacientes com hepatite recorrente colestática grave

no período pós-transplante precoce, e com evolução contínua para
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emergência de quasispécies adicionais no período pós-transplante tardio.

Exemplos de árvores filogenéticas de um paciente com hepatite colestática

grave e de um paciente com hepatite recorrente leve são mostrados nas

Figuras 3A, 3B.

Na árvore filogenética do paciente com hepatite colestática grave, as

quasispécies presentes no pré-transplante se agrupam em uma grande

linhagem, enquanto duas linhagens filogenéticas distintas podem ser

observadas nos períodos pós-transplante precoce e tardio, evidenciadas por

valores de “bootstrap” > 70. A evolução contínua de novas variantes torna-se

evidente no período pós-transplante tardio. Nenhuma das quasispécies

presentes no pré-transplante foi detectada nos dois períodos pós-transplante

(precoce e tardio) nesse caso em particular (Figura 3A). Essa ramificação

filogenética confirma a divergência viral significativa observada pelo HMA

nesse mesmo paciente (Figura 2A).

Na árvore filogenética do paciente com hepatite recorrente leve, as

quasispécies do pré-transplante se agrupam em uma grande linhagem

misturadas com as quasispécies do pós-transplante precoce e de algumas

quasispécies do pós-transplante tardio. Duas linhagens diferentes do pós-

transplante tardio se agrupam separadamente com valores de “bootstrap”

> 70 (Figura 3B).
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Pré-Tx

Pós-Tx precoce

Pós-Tx tardio
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FIGURA 3A. Árvore filogenética de um paciente com hepatite recorrente colestática grave. Árvores
filogenéticas construídas a partir do seqüenciamento genético de dois pacientes transplantados. A
ramificação é considerada significativa nas duas figuras quando indicado por um valor de “bootstrap”
maior que 70, o que determina evolução de uma nova linhagem viral.

Pré-Tx

Pós-Tx precoce

Pós-Tx tardio
100
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96

44.9
40 35 30 25 20 15 10 5 0

FIGURA 3B. Árvore filigenética de um paciente com hepatite recorrente leve. Árvores filogenéticas
construídas a partir do seqüenciamento genético de dois pacientes transplantados. A ramificação é
considerada significativa nas duas figuras quando indicado por um valor de “bootstrap” maior que 70,
o que determina evolução de uma nova linhagem viral.
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4.4 Características histopatológicas

As Tabelas 7a, 7b, e 7c mostram os “scores” dos 14 parâmetros

avaliados na histologia hepática dos 12 pacientes transplantados, seis que

evoluiram com hepatite recorrente colestática grave (CG) e seis que

evoluiram com hepatite recorrente leve (RL), nos três períodos estudados,

pré-transplante (explante), pós-transplante precoce, e pós-transplante tardio,

respectivamente. Esse estudo histológico foi realizado no mesmo momento

ou representa o momento mais próximo em que foram deteminadas as

variáveis séricas. O grupo controle de pacientes imunocompetentes com

hepatite crônica pelo VHC teve apenas uma biópsia hepática realizada,

porque não havia indicação clínica para novo estudo histológico em um

período tão curto de tempo em pacientes não submetidos a tratamento

antiviral. A mediana de grau de atividade necroinflamatória nesse grupo foi

de 2 (0-2), e o estádio de fibrose de 1 (1-3).

Os pacientes com hepatite colestática grave tiveram uma avaliação

histológica mais tardia pós-transplante (mediana de 8 [6-18] meses), com

uma mediana de atividade grau 3 (2-4) e um escore de fibrose grau 2 (1-4).

Em dois desses pacientes o grau de fibrose foi menos marcante, com

predomínio de colestase. A histologia, assim como as amostras de soro

desse período mais tardio pós-transplante, que coincidiu com o período de

doença hepática terminal em cinco dos seis pacientes, não foram incluídas

no estudo, pois nesse momento os pacientes já haviam iniciado terapia

antiviral, o que prejudicaria a análise das variáveis avaliadas nesse estudo.
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 TABELA 7A – AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DO EXPLANTE

F IP PM FL AD ND PP T NF NC AR AP PC ST
CG 4 3 1 2 1 2 3 3 2 1 4 3 2 2
CG 4 3 0 1 2 3 4 2 3 2 4 3 1 1
CG 4 3 0 0 0 3 4 2 1 3 4 3 2 1
CG
CG 4 3 1 1 2 3 4 1 1 0 4 1 2 2
CG 4 2 1 0 2 3 3 3 2 3 4 3 3 0
RL 4 2 0 1 2 2 3 0 1 0 3 1 1 1
RL 4 4 1 0 2 4 3 3 2 0 4 2 2 3
RL 4 1 0 1 0 2 3 1 1 0 4 3 1 1
RL
RL 4 3 0 1 1 3 3 1 1 0 3 1 2 0
RL 4 3 0 2 2 1 2 1 1 0 3 1 1 0

PP (P < 0,05), NC (P < 0,05), e AR (P < 0,05)

TABELA 7B - AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DO PÓS-TRANSPLANTE PRECOCE

F IP PM FL AD ND PP T NF NC AR AP PC ST
CG 2 2 0 0 0 0 2 2 3 3 2 3 2 1
CG 2 2 1 0 1 1 2 3 3 2 3 3 2 1
CG 3 2 1 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3 0
CG 1 2 1 0 1 1 2 3 3 2 3 3 2 0
CG 1 2 1 0 1 1 2 2 2 0 3 2 2 1
CG 3 2 0 0 0 0 3 0 1 2 3 3 2 1
RL 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0
RL 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0
RL 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1
RL 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 1 2 1 0
RL 0 2 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 0 2
RL 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0

F (P < 0,001), PP( P < 0,005), T (P = 0,01), NF (P = 0,03), NC (P < 0,005), AR (P < 0,005), e PC (P < 0,001).

TABELA 7C - AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DO PÓS-TRANSPLANTE TARDIO

F IP PM FL AD ND PP T NF NC AR AP PC ST
CG
CG 3 3 1 0 2 2 3 3 2 2 3 3 3 1
CG 3 3 1 0 2 1 4 3 3 3 3 3 3 0
CG 1 2 1 0 2 3 3 3 1 1 3 2 3 0
CG 4 3 1 0 2 3 3 2 2 1 3 3 2 1
CG
RL
RL 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 2 0 0
RL 0 2 0 0 1 0 2 2 3 0 2 2 2 1
RL 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 2 2 0 0
RL 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0 1 1 1 2
RL 0 2 1 0 1 0 2 2 2 0 2 2 1 1

Abreviaturas: CG = Colestática grave; RL = Recorrente leve; F = Fibrose; IP = Infiltrado portal;
PM = Polimorfonucleares; FL = Folículo linfóide; AD = Agressão ductal; ND = Neo-formação ductal; PP = Atividade
peri-portal; T = Tumefação; NF = Necrose focal; NC = Necrose confluente; AR = Atividade regenerativa; AP =
Atividade parenquimatosa; PC = Fibrose peri-celular; ST = esteatose.
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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 (P < 0,001), atividade peri-portal (P < 0,005), tumefação

(P = 0,01), necrose focal (P = 0,03), necrose confluente (P < 0,005),

atividade regenerativa (P < 0,005), e fibrose peri-celular (P < 0,001). As

Figuras 4 e 5 ilustram a avaliação histopatológica da biópsia hepática do

pós-transplante precoce de dois pacientes, um que evoluiu posteriormente

com hepatite recorrente colestática grave (Figura 4), e outro que evoluiu

posteriormente com hepatite recorrente leve (Figura 5). 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. Curiosamente, na análise dos explantes,

os pacientes que posteriormente desenvolveram hepatite colestática grave

apresentaram no fígado cirrótico pré-transplante, significativamente maior

atividade peri-portal (P < 0,05), necrose confluente (P < 0,05), e atividade

regenerativa (P < 0,05), sugerindo uma maior atividade da hepatite nos

fígados cirróticos daquele grupo. As Figuras 6 e 7 ilustram a avaliação

histopatológica do explante de dois pacientes, um que evoluiu no pós-

transplante com hepatite colestática grave (Figura 6), e outro que evoluiu no

pós-transplante com hepatite recorrente leve (Figura 7).
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Alterações histopatológicas em biópsia hepática no pós-

transplante precoce de paciente que posteriormente

evoluiu com hepatite colestática grave

     

     

Figura 4A – Biópsia hepática no pós-
transplante precoce, apresentando
expansão fibrosa portal já com septos. Há
também exuberante atividade peri-portal,
colestase, tumefação de hepatócitos e
regeneração (HE, x200).

Figura 4B – Biópsia hepática no pós-
transplante precoce, apresentando acentuada
tumefação de hepatócitos e regeneração
exuberante (HE, x400).

Figura 4C – Biópsia hepática no pós-
transplante precoce, mostrando fibrosa
portal e peri-celular (HE, x200).

Figura 4D – Biópsia hepática no pós-
transplante precoce, observando-se
atividade parenquimatosa com várias células
em apoptose, e ao centro, figura de necrose
focal (HE, x200).
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Alterações histopatológicas em biópsia hepática no pós-

transplante precoce de paciente com hepatite recorrente leve

  
(A) (B)

FIGURA 5 – Biópsia hepática no pós-transplante precoce, mostrando arquitetura preservada e
infiltrado linfocitário portal discreto (A), ou até moderado (B). Nos diversos espaços porta, a placa
limitante está preservada (HE, x200).

   

(C)                                                                              (D)

FIGURA 5 – Biópsia hepática no pós-transplante precoce. As alterações parenquimatosas
ocasionalmente restringem-se a poucas células com tumefação (C), ou com algumas figuras de
necrose focal (D) (HE, x200).
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Alterações histopatológicas em explante de paciente que evoluiu

com hepatite recorrente colestática grave no pós-transplante

    
(A) (B)

FIGURA 6 – Explante de caso que evoluiu para hepatite colestática grave, destacando-se (A)
acentuada atividade peri-portal (HE, x100); (B) área exibindo acentuada atividade peri-portal,
exuberante regeneração e tumefação de hepatócitos (HE, x200).

    
(C) (D)

FIGURA 6 – Explante de caso que evoluiu para hepatite colestática grave, mostrando (C) fibrose e
neoformação pseudo-ductular em área de necrose confluente (HE, x400); (D) (reticulina de Gomori
x200).
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Alterações histopatológicas em explante de paciente que evoluiu

com hepatite recorrente leve no pós-transplante

  

FIGURA 7A – Explante de caso que evoluiu
com hepatite recorrente leve no pós-
transplante, destacando-se atividade peri-
portal mínima (HE, x50).

FIGURA 7C – Explante de caso que evoluiu
com hepatite recorrente leve no pós-
transplante. Aimpregnação pela prata
demonstra atividade regenerativa leve
(reticulina de Gomori, x100).

FIGURA 7B – Explante de caso que
evoluiu com hepatite recorrente leve no
pós-transplante, com mínimo foco de
atividade peri-portal e lesões
parenquimatosas muito discretas (HE,
x400).
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4.5 Análise imuno-histoquímica

4.5.1 Imuno-expressão do Antígeno Core no tecido hepático

de pacientes com hepatite recorrente colestática grave e hepatite

recorrente leve pelo VHC pós-transplante

O antígeno core do VHC foi detectado como grânulos finos de

coloração avermelhada no citoplasma dos hepatócitos. Nenhuma coloração

nuclear foi observada nas amostras de tecido hepático. Os resultados das

reações de imuno-histoquímica estão demonstrados na Tabela 8. No

período pós-transplante precoce, três pacientes com hepatite colestática

grave apresentaram reação imuno-histoquímica negativa (0), um paciente

apresentou reação positiva discreta (1+) e dois pacientes tiveram reação

positiva moderada para o antígeno core (2+), comparado a cinco pacientes

com reação imuno-histoquímica negativa (0) e um paciente com

imunorreatividade discreta (1+) no grupo com hepatite recorrente leve.

Dessa forma, pacientes com a forma recorrente colestática grave

apresentaram maior positividade para o antígeno core do VHC no pós-

transplante precoce, embora essa diferença não tenha sido estatisticamente

significativa (P = 0,09). Amostras de tecido hepático estavam disponíveis em

nove dos 12 pacientes no período pós-transplante tardio; imunorreatividade

discreta (1+) foi encontrada em 2 das 4 amostras disponíveis dos pacientes

com hepatite colestática grave, comparada a nenhuma imunorreatividade

nos cinco pacientes com hepatite recorrente leve. Curiosamente, nas

amostras do pré-transplante, o antígeno core do VHC foi fortemente positivo
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nos explantes dos pacientes que desenvolveram hepatite colestática grave

no pós-transplante e discretamente positivo no grupo que desenvolveu a

forma recorrente leve da hepatite C no pós-transplante. Dois dos cinco

pacientes do primeiro grupo apresentaram imuno-reação de 3+, e os outros

três pacientes apresentaram reação moderada (2+); no grupo com hepatite

recorrente leve, dois dos cinco pacientes apresentaram reação negativa (0),

dois pacientes apresentaram reação discreta (1+), e só um paciente

apresentou reação imuno-histoquímica moderada (2+). A presença do

antígeno core no explante se mostrou significantemente correlacionada com

a gravidade da evolução da hepatite C recorrente no pós-transplante

hepático (P = 0,02).

TABELA 8. DISTRIBUIÇÃO DO ANTÍGENO CORE DO VHC EM TECIDO HEPÁTICO ENTRE OS GRUPOS DE
ESTUDO DE PACIENTES TRANSPLANTADOS

Colestática grave (n = 6) Recorrência Leve (n = 6)

Período \ Graduação* 0          1          2         3 0         1          2          3

Explante (N) ♣ 0         0           3          2 2         2          1          0

Pós-transplante precoce (N)‡ 3          0          3          0 5         1          0          0

Pós-transplante tardio (N) 2          2          0          0 5          0          0         0

*Graduação 0 significa nenhum antígeno core do VHC detectado; graduação 1 ≤ 25% dos hepatócitos no campo;
graduação 2 = 26-50%; e graduação 3 > 50%.
♣P = 0,02; ‡P = 0,06

A Figura 8A mostra um explante de um paciente com hepatite

colestática grave, com inúmeros hepatócitos apresentando grânulos

citoplasmáticos de antígeno core (3+). A Figura 8B apresenta um detalhe da

figura anterior ilustrando forte reação imuno-histoquímica em hepatócitos

peri-septais. A Figura 9 mostra o explante de um paciente que desenvolveu

hepatite recorrente leve, apresentando reação imuno-histoquímica negativa

para o antígeno core do VHC.
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Imunoexpressão do Antígeno core do VHC

FIGURA 8A Explante de um paciente que
desenvolveu hepatite recorrente
colestática grave; cirrose moderadamente
ativa com numerosos hepatócitos
apresentando grânulos de Agcore do VHC
no citoplasma (3+), especialmente na
região peri-septal (Agcore VHC Rb246,
Envision – P. Alk., x150)

FIGURA 8B. Explante de um paciente
que desenvolveu hepatite recorrente
colestática grave no pós-transplante;
detalhe mostrando forte reação imuno-
histoquímica em hepatócitos peri-
septais (Agcore VHC Rb246, Envision –
P. Alk., x600).

FIGURA 9: Explante de um paciente que
desenvolveu hepatite recorrente leve no
pós-transplante; cirrose com mínima
atividade apresentando pesquisa negativa
para o antígeno core do VHC (Agcore VHC
Rb246, Envision – P. Alk., x150).
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4.6 Correlação entre a imuno-expressão do antígeno

core do VHC e a quantificação sérica do HCV-RNA

A Figura 10 (A, B, e C) ilustra a correlação entre a positividade do

antígeno core do VHC e a quantificação sérica do HCV-RNA nos períodos

pré-transplante, pós-transplante precoce, e pós-transplante tardio,

respectivamente. No período pré-transplante, não houve correlação entre a

presença do antígeno core e a quantificação sérica do HCV-RNA (P = NS).

Enquanto os explantes dos pacientes que desenvolveram hepatite

colestática grave apresentaram reação imuno-histoquímica

significativamente mais positiva que os explantes dos pacientes que

desenvolveram hepatite recorrente leve, a quantificação sérica do HCV-RNA

foi semelhante nos dois grupos. No período pós-transplante precoce foi

observada uma tendência à correlação entre as duas variáveis (P = 0.08).

Os pacientes com hepatite colestática grave apresentaram níveis de HCV-

RNA significativamente mais elevados que os pacientes com hepatite

recorrente leve, além de positividade para o antígeno core também mais

forte nesse período pós-transplante. No período pós-transplante tardio, não

foi observada correlação entre as duas variáveis, pois os níveis de

HCV-RNA se mostraram semelhantes nos dois grupos de pacientes, com

positividade muito fraca do antígeno core também em ambos os grupos de

estudo.
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FIGURA 10 – Correlação entre a positividade do antígeno core do VHC e a quantificação sérica do
HCV-RNA nos períodos pré-transplante (A), pós-transplante precoce (B), e pós-transplante tardio (C),
respectivamente. No período pós-transplante precoce foi observada uma tendência à correlação entre
as duas variáveis (P = 0,08). Não foi observada correlação entre a positivadade do antígeno core no
tecido e a quantificação sérica do HCV-RNA nos períodos pré-transplante (A) e pós-transplante tardio
(C).

4.7 Correlação entre a imuno-expressão do antígeno

core do VHC e a complexidade de quasispécies

A Figura 11 (A, B, e C) ilustra a correlação entre a positividade do

antígeno core do VHC e a complexidade viral nos períodos pré-transplante,

pós-transplante precoce, e pós-transplante tardio, respectivamente. Não foi

observada correlação entre a positividade do antígeno core e a

complexidade viral nos periodos pré-transplante (A) e pós-transplante

precoce (b) quando comparamos os pacientes com hepatite colestática

grave e hepatite recorrente leve. No entanto, houve correlação positiva entre

a presença de antígeno core no tecido e uma maior complexidade viral no

período pós-transplante tardio (C), (P = 0,04).
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FIGURA 11 - Correlação entre a positividade do antígeno core do VHC no tecido e a complexidade
viral do VHC nos períodos pré-transplante (A), pós-transplante precoce (B), e pós-transplante tardio
(C), respectivamente. Não foi observada correlação entre a positivadade do antígeno core no tecido e
a complexidade viral nos períodos pré-transplante (A) e pós-transplante precoce (B). No entanto,
houve correlação positiva entre a presença de antígeno core no tecido e uma maior complexidade viral
no período pós-transplante tardio (C), (P = 0,04).


