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1. A carga viral foi significativamente maior no pós-transplante

precoce nos pacientes com hepatite recorrente colestática grave,

quando comparada com os pacientes com hepatite recorrente

leve, sugerindo que uma alta carga viral é fator preditivo de

gravidade da hepatite recorrente pelo VHC.

2. 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

3. A divergência viral foi significativamente mais pronunciada e

ocorreu mais precocemente nos pacientes transplantados que

desenvolveram hepatite recorrente colestática grave comparada

àqueles que desenvolveram a doença recorrente leve, sugerindo

que a divergência na evolução de quasispécies no pós-transplante

hepático pode desempenhar papel importante na gravidade da

progressão da doença relacionada à recorrência da infecção pelo

VHC.
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4. A complexidade viral se mostrou constante ao longo do tempo, em

todos os grupos, sugerindo que:

4.1  a evolução das quasispécies se faz por alteração qualitativa e não

quantitativa;

4.2  a imunossupressão não tem influência no número de

quasispécies presentes em um determinado momento evolutivo;

4.3  o número de quasispécies presentes não está correlacionado com

a gravidade da recorrência da doença.

5 As variáveis histopatológicas fibrose portal, atividade peri-portal,

necrose focal, necrose confluente, tumefação de hepatócitos,

atividade regenerativa e fibrose peri-celular nas biópsias do pós-

transplante precoce, foram fatores preditivos de recorrência grave.

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.
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6 Uma forte reação 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. Tal achado, associado a uma maior

atividade peri-portal, necrose confluente e atividade regenerativa

nesses explantes, se confirmado em casuísticas maiores, sugere

relação direta entre a presença de proteínas virais e gravidade da

lesão, e pode vir a permitir o reconhecimento e manejo precoce,

naqueles pacientes em que se anteveja pior prognóstico.


