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RESUMO 

 

La Luna, A. Busca de fatores genéticos associados à resposta ao tratamento do 

HCV genótipo 3. tese (Doutorado em Biologia da Relação Patógeno-Hospedeiro). 
São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2012. 
 

Dentre os vários vírus causadores de hepatites, destaca-se o HCV, causador da 
forma C da doença. Pertence ao gênero Hepacivirus da família Flaviridae, com 
genoma constituído por uma fita simples de RNA. Apresenta grande variedade na 
sequência genômica, podendo ser classificado em seis genótipos e vários subtipos, 
variando em distribuição geográfica, rota de transmissão e resposta ao tratamento, 
sendo no Brasil os mais frequentes: 1, 3 e 2, respectivamente. Estima-se que haja 
entre 120 e 180 milhões de pessoas infectadas com o HCV no mundo, sendo que 
um percentual significativo - 30% a 40% - pode desenvolver doenças hepáticas 
como cirrose e câncer. No Brasil, calcula-se que de 0,8 e 3,5% da população esteja 
infectada pelo HCV. Dentre os infectados, cerca de 40% apresentam cura após o 
tratamento padrão. Recentemente, estudos demonstraram que os SNPs 
(polimorfismos de base única) rs8099917 e rs12979860 localizados próximos ao 
gene da IL28B indicam a variação de resposta à infecção e tratamento por pacientes 
contra o genótipo 1 do HCV, porém não para o genótipo 3 deste vírus. Este trabalho 
encontrou associação significativa entre resposta à infecção devida ao genótipo 3 
pelo tratamento (PEG-INF e RBV) e o polimorfismo rs8099917 em uma amostra da 
população de Santos – SP. Para o polimorfismo rs12979860, esta associação 
somente foi encontrada ao se parear indivíduos para sexo, idade e grau de fibrose 
hepática, demonstrando a importância da retirada de efeitos de estratificação neste 
tipo de análise. Estes resultados se confirmaram em uma análise conjunta dos 
presentes dados com os de uma população da Bahia (Cavalcante et al., 2011). Além 
disso, fez-se um estudo GWAS a fim de se conhecer outras variações genéticas 
envolvidas nessa resposta que indicou a existência de alguns genes candidatos com 
sugestão de associação, dentre eles o da tiroglobulina.  
 

Palavras-chave: HCV. Epidemiologia genética. SNPs. GWAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

La Luna, A. Search for genetic factors associated with treatment response 

in HCVgenotype 3. Ph.D. thesis. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 

Among the various viruses that cause hepatitis, there is HCV, which causes the C 
form of the disease. Belongs to the genus Hepacivirus of the family Flaviridae, with a 
genome consisting of single-stranded RNA. It presents a great variety in its sequence 
and they can be classified into six genotypes and several subtypes, varying in 
geographical distribution, route of transmission and response to treatment. In Brazil 
the most common genotypes are: 1, 3 and 2, respectively. It is estimated that there 
are between 120 and 180 million people infected with HCV worldwide, and that a 
significant percentage - 30% to 40% - can develop diseases such as cirrhosis and 
liver cancer. In Brazil, an estimated 0.8 and 3.5% of the population is infected with 
HCV. Of those infected, about 40% were cured after standard treatment. Recent 
studies have shown that SNPs (single nucleotide polymorphisms) rs8099917 and 
rs12979860, located near the gene IL28B, indicated that changes in the response to 
infection and treatment against the HCV genotype 1, but not for the genotype 3 of the 
virus. The study showed a significant association between response to infection due 
to treatment of genotype 3 (PEG-INF and RBV) and the rs8099917 polymorphism in 
a population sample from Santos - SP. The rs12979860 polymorphism association 
was only found when individuals are paired for sex, age and degree of hepatic 
fibrosis, demonstrating the importance of the withdrawal effects of stratification in this 
type of analysis. These results are confirmed by the joint analysis of this data and 
those from a population of Bahia (Cavalcante et al., 2011) in a meta-analysis. In 
addition, a GWAS was made  in order to search for other genetic variations involved 
in this response. These analyses indicated the existence of some candidate genes, 
including thyroglobulin. 
 

Keywords: HCV. Genetic epidemiology. SNPs. GWAS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As Hepatites são doenças que acometem o fígado e podem ter diversas 

causas como uso abusivo de álcool, drogas e certos medicamentos, doenças 

hereditárias e auto-imunes, infecções virais, etc. Apesar da variação de causas, 

sabe-se que a forma mais comum de adquirir a doença é por meio de infecções 

virais. 

 Dentre as hepatites, destaca-se a forma C da doença, atingindo cerca de 180 

milhões de pessoas em todo o mundo e sendo a principal causa de cirrose e 

carcinoma hepatocelular. Seu agente etiológico é o HCV, que apresenta 6 genótipos 

distintos e varia conforme rota de transmissão e região geográfica. 

 Muito se tem avançado nos últimos anos no que se refere ao tratamento do 

doente, porém diversos fatores podem ainda estar por trás da resposta à infecção 

pelo vírus e que ainda não são totalmente claros (Honda et al., 2010). Um destes 

fatores que vêm sendo muito estudado ultimamente relaciona-se à busca de 

variações genéticas do hospedeiro associadas a tal resposta.  

Seguindo esta abordagem, os estudos de associação por varredura 

genômica (GWAS) vêm sendo muito utilizados na busca de mecanismos genéticos 

por trás de características que vão, desde tumores (Onay et al., 2006) às infecções 

(Chapman e Hill, 2012). Para isso, procuram-se variações nas frequências de 

marcadores genéticos do tipo SNPs (polimorfismos de base única), comparando-se 

indivíduos afetados e controles não afetados e, assim, localizar possíveis genes 

candidatos associados à doença estudada. 

Um gene candidato para o estudo da Hepatite C foi apontado em trabalhos 

recentes desenvolvidos por Ge et al. (2009), Rauch et al. (2010), McCarthy et al. 

(2010), Mangia et al. (2010), Montes-Cano et al. (2010), Thomas et al. (2010), 

dentre outros, que relacionaram polimorfismos na região do gene IL28B e sucesso 

ou falha na eliminação do vírus causador da hepatite C, seja por tratamento ou de 

forma espontânea, principalmente quando da infecção pelo genótipo 1 do HCV. 

Esse gene - IL28B - está localizado no cromossomo 19q13 e é responsável 

por codificar uma proteína conhecida como interferon lambda tipo III (INF - λ3) 

quando estimulado por infecções virais, como é o caso do HCV (Marcello et al., 

2006) .  
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Diante do exposto, este trabalho utiliza ferramentas da epidemiologia 

genética a fim de tentar verificar se os achados na literatura para o genótipo 1 do 

HCV podem ser confirmados na infecção pelo genótipo 3, o segundo maior 

causador de infecções no Brasil e cujos estudos são menos frequentes. E, por outro 

lado, verificar se há evidências de outros polimorfismos genéticos envolvidos no 

fenótipo estudado, porém desconhecidos. 

  

1.1 Epidemiologia Genética 

 

A epidemiologia genética é uma ciência pautada na etiologia, na distribuição 

e no controle de doenças em grupos de indivíduos aparentados e procura conhecer 

as causas herdadas de doenças nas famílias e nas populações (Morton, 1982). 

Baseando-se em fatos como: ocorrência de indivíduos com resistência ao 

contágio de uma doença infecciosa, variação étnica da prevalência/incidência, 

associação familial e, entre polimorfismos e tais moléstias, pode-se inferir que certos 

genes proporcionam resistência a determinadas doenças infecciosas (Beiguelman, 

1994; Krieger e Feitosa, 1999).  

Desde a década de 1930, vários estudos indicam e confirmam a existência de 

mecanismos genéticos responsáveis pela resistência/suscetibilidade a doenças 

infecciosas (Beiguelman, 1994; Krieger e Feitosa, 1999). Dentre elas, a tuberculose 

(Bellamy et al., 2000; Comstock, 1978; Kallmann e Resner, 1942; Tosh et al., 2006), 

hanseníase (Beiguelman, 1965, 1968; Chakravarti e Vogel, 1973; Feitosa et al., 

1995; Fitness et al., 2004), malária (Feitosa et al., 2002; Flori et al., 2003; Hill, 1996; 

James et al., 1932; La Luna, 2007), HIV (Carrington et al., 1999; Liu et al., 2006), 

hepatite B (Hill, 2006; Jiang et al., 2003; Lin et al., 1989), hepatite C (Mangia et al., 

2010; McCarthy et al, 2008; Rauch et al, 2010) entre outras. Além disso, diversos 

estudos têm mostrado forte associação entre polimorfismos genéticos e a 

suscetibilidade a diversas doenças, não somente infecciosas (Onay et al., 2006). 

 

1.1.1 SNP - Polimorfismos de Base Única 

 

Dentre os conceitos presentes nos fundamentos da genética atual, os 

polimorfismos são variações de ocorrência natural e que em sua maioria não 
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causam efeito algum. Porém, alguns polimorfismos afetam a expressão e função de 

proteínas, resultando em fenótipos suscetíveis a doenças e/ou respostas 

diferenciadas a medicamentos (Walker e Rapley, 1999). 

Destes polimorfismos, os SNPs, do inglês - Single Nucleotide Polymorphisms 

– podem ser traduzidos como variações de base única do DNA genômico que 

apresentem formas alternativas por substituição ou por inserção/deleção de um 

nucleotídeo, tendo o alelo menos presente uma frequência igual ou superior a 1% 

(Brokkes, 1999).  

O Genoma humano é composto por mais de 3 bilhões de pares de bases de 

nucleotídeos, sendo que são estimados cerca de 12 a 16 milhões de  SNPs, fazendo 

com que esse tipo de variação genética esteja entre as mais comuns nos seres 

humanos (Regateiro, 2007).  

Essas variações são encontradas tanto nas regiões do genoma codificantes 

de proteínas (éxons – genes) quanto nas não codificantes (íntrons). Ocorrem a cada 

1.000 a 1.200 pares de bases, aproximadamente (Altshuler et al., 2008; Venter et al., 

2001) e estima-se que cerca de 2% dos SNPs apresentem certa importância (Orr e 

Chanock, 2008).  

Essas pequenas diferenças fazem parte da variação herdada entre os 

indivíduos, podendo ser causa de resistência/suscetibilidade para determinadas 

doenças, bem como de resposta a medicamentos (Trotta et al., 2004). 

Estudos de associação em larga escala (GWAS) utilizando SNPs são uma 

estratégia recentemente desenvolvida que tem apresentado resultados bastante 

significativos na identificação de fatores genéticos atuando em doenças como 

diabetes, obesidade, doença coronariana e o enfarte agudo do miocárdio, entre 

outras (Shen et al., 2008). Além disso, esta abordagem vem sendo utilizada no 

estudo de doenças infecciosas como é o caso da hepatite C (Ge et al., 2009; Rauch 

et al., 2010; Suppiah et al., 2009; Tanaka et al., 2009). 

Diversos estudos demonstraram que a presença de SNPs pode influenciar na 

resistência/suscetibilidade ao desenvolvimento ou prognóstico de doenças 

imunológicas, infecciosas e neoplásicas. Já foi descrita associação entre lúpus 

eritematoso sistêmico (Criswell et al., 2008), lepra (Mira et al., 2004; Zhang et al., 

2009), malária (Jallow et al., 2009;), tuberculose (Thye et al., 2009), dengue (Hoang 

et al., 2010; Khor et al., 2011), alguns cânceres (Onay et al., 2006). 
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Há grandes esperanças, apesar da polêmica, de que o conhecimento do 

genótipo individual de cada paciente e dos seus SNPs forneça uma base para 

avaliar a suscetibilidade às doenças e permitir a melhor escolha de terapias para 

cada indivíduo (Wang et al., 2001). 

 

1.1.2 Estudos de Associação e GWAS 

 

Um tipo de estudo de associação relativamente novo e que vem sendo muito 

utilizado na última década na área da genética é o chamado GWAS. O termo vem 

do inglês, Genome-Wide Association Study, que pode ser traduzido como estudo de 

associação em genoma completo (Altshuler et al., 2008). 

Esse tipo de estudo faz uma busca no genoma por variações de SNPs para 

comparar as frequências alélicas de marcadores polimórficos disponíveis em 

indivíduos (não relacionados) que possuam um determinado fenótipo (chamados 

casos) e em indivíduos que não apresentam o fenótipo estudado (chamados 

controles), a fim de identificar marcadores associados com tal característica. 

Cada estudo do tipo GWAS pode localizar de centenas a milhares de SNPs 

ao mesmo tempo. A partir de diferenças significativas estatisticamente nas 

frequências apresentadas pelos SNPs nos grupos caso e controle, pode-se sugerir 

que estejam relacionados com uma determinada característica. 

O primeiro estudo do tipo GWAS foi publicado em 2005 por Klein et al. e 

investigou pacientes com degeneração macular relacionada à idade. Foram 

encontrados dois SNPs que apresentavam alteração significativa de frequência 

alélica quando comparados com controles saudáveis. 

A partir de então, muitos SNPs foram associados a doenças complexas tais 

como diabetes, aterosclerose, vários tipos de câncer, Parkinson além de doenças 

infecciosas, como a hepatite C (Feero et al., 2010; Goldstein, 2009; McCarthy et al., 

2010). Em muitos casos, os SNPs podem não estar localizados em genes, mas sim 

em regiões regulatórias de proteínas com importância no fenótipo de interesse 

(Chen et al., 2010; Manolio, 2009). 

Para o estudo GWAS utiliza-se o HapMap, que é um catálogo de variantes 

genéticas comuns que ocorrem nos seres humanos. Nesse catálogo podem ser 

encontradas as descrições das variantes, o local onde ocorrem e como estão 
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distribuídas nos indivíduos dentro das populações e entre as populações (a partir de 

quatro populações étnicas distintas) em diferentes partes do mundo 

(InternationalHapMapConsortium, 2005). 

O Projeto HapMap tem como objetivo fornecer informações a respeito da 

relação de genes com o possível risco a algumas doenças para que outros 

pesquisadores possam concluir novas descobertas e, assim, proporcionar novos 

métodos de tratamento, diagnóstico e prevenção de doenças. Esse projeto foi 

apresentado a partir de um mapa detalhado do genoma humano com a organização 

de SNPs em blocos - chamados haplótipos (InternationalHapMapConsortium, 2005).  

Haplótipos são séries de SNPs que tendem a ser transmitidos em conjunto e, 

seu conhecimento levou a seleção de alguns destes que podem ser utilizados como 

marcadores em todo o genoma para o estudo do tipo GWAS (Feero et al., 2010; 

Goldstein, 2009; McCarthy et al., 2008).  

Até o final de 2011, centenas de milhares de indivíduos foram testados, em 

mais de 1.200 estudos do tipo GWAS realizados para mais de 200 doenças e 

características e, quase 4 mil associações com SNPs foram encontradas. 

 

1.2 O HCV 

 

O HCV - vírus causador da hepatite C - foi caracterizado em 1989, como 

sendo o agente etiológico responsável pela maior parte das hepatites virais não-A e 

não-B (Choo et al., 1989). Possui cerca de 50 nm, é constituído de uma fita simples 

de ácido ribonucléico (RNA) de polaridade positiva que contém aproximadamente 

9.600 nucleotídeos que codificam as informações para a replicação viral (McGarvey 

et al., 1998, Suzuki et al., 2007). Está envolvido por um nucleocapsídeo (core) que, 

por sua vez, é envolvido por um envelope protéico (Major e Feistone, 1997). 

Este vírus é classificado como pertencente ao gênero Hepacivirus que, 

juntamente com os gêneros Pestivirus e Flavivirus, compreendem a família 

Flaviviridae (Murphy et al., 1995).  

A cadeia de seu RNA é composta por duas regiões terminais altamente 

conservadas e não codificadoras (UTR) 5‟ e 3‟ e entre estas, uma única fase de 

leitura aberta (ORF do inglês open reading frame) que codifica uma poliproteína 

com cerca de 3.000 aminoácidos, dependendo do genótipo do HCV (Suzuki et al., 
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2007). Esta poliproteína é clivada, no pólo N-terminal, em três proteínas estruturais, 

o nucleocapsídeo (C), envelope um (E1) e envelope dois (E2) envolvidas na 

organização arquitetural do HCV. No pólo carboxi-terminal a poliproteína é clivada 

em seis proteínas não-estruturais, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A e NS5B, 

responsáveis pelo ciclo biológico do vírus (Figura 1) (McGarvey et al., 1998). 

 

Figura 1 - Representação estrutural do HCV 

 

FONTE: Adaptado de Cangussu (2008) 

 

O HCV se replica preferencialmente nos hepatócitos e as mutações 

frequentes, em razão da heretogeneidade de seu genoma, podem explicar o escape 

do sistema imunológico do hospedeiro (Terrault e Wright, 1998). 

O ciclo de replicação viral (figura 2) começa com a entrada do vírus na célula, 

através da interação das proteínas E1 e E2 do HCV com receptores CD81 ou LDL 

na membrana celular. Uma vez dentro do citoplasma, o RNA genômico do vírus é 

liberado e traduzido. A tradução é mediada pela interação entre a subunidade 

ribossomal 40S e o sítio de entrada ribossomal, ou IRES (internal ribosomal entry 

site) presente na região 5‟ UTR do RNA viral. A tradução do RNA do HCV gera uma 

poliproteína que é posteriormente processada e clivada em diversas proteínas 

funcionais pela ação de proteinases do hospedeiro e virais. A maioria das proteínas 

virais NS forma um complexo de replicação que, associado às membranas 

intracelulares, é responsável pela síntese do RNA viral. A proteína NS5B, que 

apresenta atividade de RNA polimerase RNA dependente, tem um papel 

fundamental neste processo. A síntese começa pela produção de uma cadeia de 

RNA intermediária de sentido negativo, que serve como fita molde para a síntese de 

grande quantidade de RNAs de sentido positivo. Estas cadeias de RNA de sentido 
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positivo são também traduzidas ou eventualmente empacotadas em novas 

partículas virais junto com proteínas estruturais do vírus. Este empacotamento 

ocorre provavelmente no retículo endoplasmático ou no complexo de Golgi. As 

partículas virais se acumulam no citoplasma em vesículas, que são posteriormente 

exportadas pela via secretora da célula hospedeira (Bartenschlanger et al., 2000; Shi 

et al., 2001).  

A região 5‟UTR (região 5‟ não traduzida) do HCV, medindo 341 nucleotídeos 

na maioria dos isolados virais, possui estrutura secundária complexa que inclui um 

sítio de entrada ribossomal (IRES), que regula a tradução do ORF nos ribossomos. 

Esta região 5‟UTR mostra alto grau de conservação entre os diferentes isolados, 

apresentando geralmente mais de 90% de similaridade entre as diferentes 

seqüências (Bukh et al., 1992). A variabilidade da região 5‟UTR foi analisada em 

detalhe por diversos autores, sendo descrita a relação entre diversos polimorfismos 

que ocorrem na mesma e os genótipos e subtipos virais (Smith et al., 1995; Stuyver 

et al., 1995). 

 

Figura 2 - Esquema do ciclo de replicação do HCV 

 

FONTE: Shi et al. (2001) 
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As principais vias de transmissão do HCV são: transfusão de sangue e 

hemoderivados (principalmente antes de 1992); transplantes de órgãos e tecidos; 

agulhas, seringas e ferimentos; uso de drogas injetáveis ou aspiradas; hemodiálise; 

tatuagens e piercings; e outras menos frequentes. 

O risco de transmissão peri-natal do HCV por mães infectadas é de 5% ou 

menos (Ohto, 1994). Partos por cesárea parecem não diminuir este número, assim 

como não há relação entre o aleitamento materno e o risco de infecção para o bebê 

(Thaler et al., 1991). 

Atualmente, o maior fator de risco à infecção em países industrializados se 

deve ao uso compartilhado de seringas entre usuários de drogas (Alter, 2007), 

sendo que a prevalência de infectados pelo HCV neste grupo pode chegar a 90% 

(Mathei et al., 2008).  

Apesar da detecção da hepatite C aguda ser difícil, visto ser na maioria dos 

casos assintomática, 15 a 20% do total das hepatites agudas diagnosticadas são 

devidas ao HCV (Armstrong et al., 2000; Gerlach et al., 2003). O quadro de hepatite 

aguda ocorre, em geral, de 2 a 12 semanas após a exposição (média 7 semanas) e 

perdura de 2 a 12 semanas (Marcellin, 1999). 

 

1.3 Genótipos do HCV  

 

O HCV foi classificado em grandes grupos genéticos, denominados 

genótipos, que são numerados com algarismos arábicos na ordem de sua 

descoberta, e possuem divergência de 31% a 33% em sua sequência nucleotídica. 

As cepas mais relacionadas dentro de cada genótipo (similaridade da sequência de 

nucleotídeos entre 75% e 80%) são denominadas subtipos e são indicadas por 

letras (Simmonds et al., 1995, 2005). 

Assim, são seis genótipos principais do HCV com diversos subtipos, sendo os 

principais apresentados no quadro 1 (1 a-c, 2 a-c, 2k, 3 a, 3b, 3k, 4a, 5a, 6a, 6b, 6d, 

6g, 6h, 6k), podendo chegar a mais de 50 subtipos (Simmonds et al., 2005). Além 

disso, há as chamadas quasispécies que são HCV geneticamente relacionados que 

ocorrem no mesmo paciente infectado resultante de mutações decorrentes da 

replicação viral.  
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Quadro 1 - Genótipos e principais subtipos do HCV 

 

Genótipos Subtipos 

1 a b c    

2 a b c k   

3 a b k    

4 a      

5 a      

6 a b d g h k 

 

FONTE: Adaptado de Simmonds et al. (2005) 

 

A distribuição dos vários genótipos e subtipos descritos do HCV apresenta 

variação geográfica significativa na frequência com que são encontrados.  

Assim, os genótipos 1, 2 e 3 são predominantemente encontrados na Europa, 

no Brasil, no Japão e nos Estados Unidos; o genótipo 4 é encontrado principalmente 

no Egito e no Zaire; o 5 na África do Sul e, finalmente o 6, na Ásia (Mcomish et al., 

1994; Mellor et al., 1995; Nainan et al., 2006; Nguyen et al., 2005;) (Figura 3). Foram 

também caracterizados diversos subtipos pouco frequentes em locais específicos, 

como é o caso do subtipo 2k na Moldávia (Samokhvalov et al., 2000), dos subtipos 

1c e 3k na Indonésia (Okamoto et al., 1990; Tokita et al., 1996) e do subtipo 3b no 

Japão (Chayama et al., 1994). 
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Figura 3 - Distribuição genotípica do HCV no mundo. 
 

 
 

FONTE: Adaptado de World Health Organization (2009) 

 

No Brasil, os genótipos mais frequentes são 1, 2 e 3 (Alvariz, 2004), sendo o 

3 o segundo mais frequente entre os pacientes infectados (cerca de 30 %) – ficando 

atrás apenas do genótipo 1 (cerca de 65%) (Ministério da Saúde, 2008). 

 

1.4  Epidemiologia do HCV 

 

Estima-se que haja entre 120 e 180 milhões de pessoas infectadas com o 

HCV no mundo (Shepard et al., 2005; Thomas e Seef, 2005;), sendo que um 

percentual significativo - 30% a 40% - pode desenvolver doenças hepáticas como 

cirrose e câncer (Blackard, 2008).  

A prevalência varia de 0,1 a mais de 22%, dependendo do país. A taxa 

estimada de incidência é de 1 a 3 casos por 100.000 indivíduos por ano (Shepard et 



24 

 

 
 

al., 2005), apesar desses valores serem provavelmente maiores pelo fato da 

infecção aguda ser assintomática na maioria dos casos. 

Nações com as maiores taxas de prevalência estão na África e Ásia; regiões 

de menor prevalência incluem a America do Norte, oeste e norte da Europa e 

Austrália (Shepard et al., 2005).  

Os índices de mais baixa prevalência indicam Alemanha (0,6%) (Palitzsch et 

al., 1999), Canadá (0,8%) (Zou et al., 2000), Franca (1,1%) (Desenclos, 2000), e 

Austrália (1,1%) (Law et al., 2003). Países com prevalência um pouco mais elevada 

são os Estados Unidos (1,8%) (Alter et al., 1999), Japão (1,5 a 3,3%) (Hayashi et al., 

1994; Ito et al., 1991; Ohshima et al., 2000) e Itália (2,2%) (Puro et al., 1995). A 

China, cuja população contabiliza 20% da população mundial, possui prevalência de 

3,2% (Xia et al., 1996) e a Índia, que também possui 20% da população do planeta, 

tem prevalência de 0,9% (Chowdhury et al., 2003). Os dados existentes para a 

Indonésia indicam uma prevalência de 2,1% (Sulaiman et al., 1995). No Paquistão, a 

maioria dos relatos indica que as taxas variam de 2,4 a 6,5 % (Khattak et al., 2002; 

Luby et al., 1997; Mujeeb et al., 2000; Sultana et al., 2000). No Egito, com população 

de 73 milhões de indivíduos, constatou-se soro-prevalência de 22%, a mais elevada 

do mundo (Frank et al., 2000). 

Essas diferentes taxas de prevalência apresentadas pelos países se devem 

há diversos fatores, como evolução do vírus, eficiência na vigilância em bancos de 

sangue, em transplantes de órgãos e tecidos, diferenças em número de usuários de 

drogas intravenosas, além de maior ou menor exposição ocupacional dos 

trabalhadores da saúde, dentre outras.  

No Brasil, calcula-se que de 0,8 e 3,5% da população, o que significa de 1,44 

a 6,3 milhões de indivíduos, estejam infectados com o vírus da hepatite C (Reiche et 

al., 2008). Muitos destes indivíduos são positivos para HCV e não sabem, uma vez 

que esta infecção é assintomática na maior parte dos casos. De acordo com o 

DATASUS, em 2011 foram notificados 8.920 novas infecções pelo HCV no Brasil. 

Esse número é bastante preocupante quando comparado com a incidência de 2010, 

2.617 casos. 
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1.5 Classificação METAVIR 

 

 A fim de se mensurar o grau de comprometimento hepático do fígado dos 

indivíduos infectados pelo HCV utiliza-se a chamada classificação METAVIR, onde 

se verifica o grau de atividade necroinflamatória (quadro 2) e o estádio de fibrose 

hepática (quadro 3). Esse dado é de grande importância no delineamento do 

tratamento do indivíduo portador da infecção, pois é um indicador de evolução da 

doença. 

 

Quadro 2 - Classificação METAVIR do grau de atividade necroinflamatória 

 

A0 Ausência de atividade inflamatória 

A1      Atividade inflamatória discreta 

A2 Atividade inflamatória moderada 

A3 Atividade inflamatória acentuada 

 

FONTE: Bedossa e Poynard (1996) 

 

Quadro 3 - Classificação METAVIR do estádio de fibrose hepática 

 

F0 Ausência de fibrose 

F1 Fibrose portal sem septos 

F2 Fibrose portal com raros septos 

F3 Septos numerosos sem cirrose 

F4 Cirrose 

 

FONTE: Bedossa e Poynard (1996) 
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1.6  Tratamento  

 

Desde a descoberta do HCV, o interferon foi o primeiro antiviral usado na 

terapia em pacientes portadores da infecção crônica (Zein e Zein, 2002), sendo 

posteriormente acrescentado um antiviral oral – ribavirina, com melhoria das taxas 

de resposta sustentada (Lauer e Walker, 2001). 

O tratamento do doente se faz com aplicação três vezes por semana da 

combinação de Interferon alfa e Ribavirina (RBV), com duração que varia entre seis 

meses e um ano, conforme o genótipo do vírus e carga viral (McHutchison e 

Poynard, 1999).  

Como alternativa mais eficaz, utiliza-se o Interferon-Peguilado (PEG-INF), 

com farmacocinética aperfeiçoada e administração única semanal, oferecendo 

maior tolerância e percentual de cura aos pacientes (Bailon e Berthold, 1998).  

Com o advento da terapia combinada de PEG-INF e RBV as taxas de 

erradicação do vírus foram aumentadas, sendo que a taxa de resposta à terapia 

combinada é dependente também do genótipo viral como foi observado por diversos 

autores em diferentes regiões do planeta (Ghany et al., 2009; Yu e Chuang, 2009; 

Zeuzem et al., 2009). 

Desde 2002, o esquema terapêutico adotado pelo Ministério da Saúde (MS) 

inclui o uso de PEG-INF e RBV durante 24 semanas nos pacientes portadores de 

HCV genótipos 2 e 3 e, durante 48 semanas nos portadores do genótipo 1 (Davis et 

al., 2003).  

Segundo o MS, através da Portaria 863 de 4 de novembro de 2002, o 

tratamento é indicado para pacientes com: a) idade entre 12 e 70 anos para uso do 

INF e entre 18 e 70 anos para uso do PEG-INF; b) transaminases elevadas (pelo 

menos uma vez e meia acima do limite da normalidade em, no mínimo, três medidas 

nos últimos seis meses); c) RNA-HCV detectado no soro por técnica de PCR 

(qualitativo); d) biópsia hepática demonstrando fibrose pelo menos estágio 1 pela 

classificação de METAVIR (quadros 2 e 3) ou da Sociedade Brasileira de Patologia; 

e) ter contagem de plaquetas acima de 50.000/mm3 e de neutrófilos acima de 

1.500/mm3 para o uso de INF; para o PEG-INF é necessário que haja plaquetas 

acima de 75.000/mm3 para cirróticos e de 90.000/mm3 para não cirróticos, além de 

neutrófilos acima de 1.500/mm3.  
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Ainda segundo a Portaria 863, o esquema terapêutico consiste em dose de 

INF com 3 milhões UI por via sub-cutânea três vezes por semana, e dose de 1.000 

mg/dia de RBV por via oral para pacientes com menos de 75 kg e 1.250 mg/dia para 

aqueles com mais de 75 kg, para os genótipos 2 e 3. Para o genótipo 1, o protocolo 

preconiza PEG-INF-alfa2b na dose de 1,5 mcg/kg/semana ou PEG-INF-alfa2a na 

dose fixa de 180 mcg/semana e RBV nas doses acima citadas. 

Considera-se o tratamento como eficaz quando há resposta virológica 

sustentada, ou seja, negativação do RT-PCR para HCV mantida por seis meses 

após o término do tratamento. Tal resposta ocorre em aproximadamente 40% de 

todos os pacientes tratados com associação de INF e RBV (e 10 a 20% com 

monoterapia), podendo chegar a até 70% quando se considera somente genótipos 2 

e 3, e sendo mais baixa no genótipo 1 (Bacon e McHutchison, 2007).  

Os pacientes que têm resposta sustentada geralmente se mantêm sem 

replicação viral por tempo indefinido e apresentam melhora bioquímica e histológica. 

Acredita-se, porém, que mesmo os pacientes que não apresentam resposta 

sustentada podem ter benefícios com o tratamento, já que estudos mostram 

melhora do padrão histológico (em até 60%) e redução na incidência de 

hepatocarcinoma nos pacientes tratados (MS, 2002). 

Os critérios de exclusão do tratamento com PEG-INF são: a) tratamento 

prévio com INF associado à RBV; tratamento prévio com PEG-INF (associado ou 

não à RBV); b) tratamento prévio com monoterapia com INF, não obtendo resposta 

bioquímica ou virológica; c) pacientes em uso habitual de álcool nos últimos seis 

meses; d) uso de drogas ilícitas nos últimos seis meses; e) hepatopatia 

descompensada; f) pacientes transplantados (exceto fígado, em protocolos de 

pesquisa); g) cardiopatia grave; h) doença da tireóide descompensada; i) neoplasias; 

j) diabetes tipo I de difícil controle ou descompensada; k) convulsões não 

controladas; l) imunodeficiências primárias; m) homens e mulheres sem adequado 

controle contraceptivo; n) gravidez (Portaria 863). 

O principal fator para perda de aderência ao tratamento é ocorrência de 

efeitos colaterais, tais como: anemia hemolítica, neutro e trombocitopenia, fadiga, 

prurido e erupção cutânea (McHutchison et al., 2002). Por outro lado, fatores que 

podem aumentar aderência incluem educação e motivação dos pacientes, 
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experiência do médico quanto à assistência dos efeitos colaterais dos medicamentos 

e encorajamento do paciente por parte de seu médico (Sangik e Afdhal, 2004). 

Recentemente, novas drogas foram desenvolvidas com ação antiviral 

(Boceprevir e Telaprevir) e receberam aprovação da FDA (Food and Drug 

Administration) (Zeuzem et al., 2011). São inibidores de proteases virais destinados 

ao tratamento da infecção pelo genotipo 1 principalmente (que apresenta menores 

taxas de resposta viral sustentada), e devem ser administrados em conjunto com a 

terapia padrão (PEG-INF e RBV), o que torna o tratamento ainda mais caro. 

A cura também pode ocorrer de maneira espontânea, isto é, sem a 

necessidade de tratamento. Diz-se cura espontânea – ou clearance espontâneo – 

quando há soropositividade para HCV, porém RNA-HCV negativo por mais de 12 

meses após o teste inicial. Enquanto, considera-se hepatite crônica quando o 

indivíduo apresenta soropositividade para o RNA-HCV por mais de 12 meses após 

diagnóstico inicial (Di Iulio et al., 2011). 

De 10 - 15% dos indivíduos com hepatite C aguda apresentam cura 

espontânea (Albert et al., 2002), sendo esta probabilidade maior nos casos 

sintomáticos comparativamente com as formas subclínicas ou assintomáticas 

(Gerlach et al., 2003; Hofer et al., 2003; Licata et al., 2003; Maheshwari et al., 

2008). Nas formas sintomáticas, o clearance viral ocorre em quase metade dos 

casos, tendo lugar por volta da 10ª - 12ª semana após o início dos sintomas (Fig. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 
 

Figura 4 - Evolução após exposição ao HCV 

 

 

FONTE: Valente et al. (2010) 

 

1.7 Fatores que interferem na evolução da Hepatite C 

 

Vários fatores podem interferir na evolução do quadro da hepatite C. Dentre 

eles, destacam-se os seguintes:  

- O genótipo viral é um preditor de resposta ao tratamento: pacientes 

infectados com genótipo 1 do vírus que são tratados por 48 semanas com PEG-INF 

e RBV têm um taxa de RVS de 40 a 50%, enquanto pacientes com genótipo 2 ou 3 

do vírus têm uma taxa de RVS de 70 a 80% após somente 24 semanas de terapia 

combinada (MS, 2002). Além do genótipo, níveis de RNA-HCV, presença de 

quasispecies e a co-infecção com diferentes genótipos do HCV podem piorar a 

evolução da doença em comparação com a monoinfecção (Forns et al., 1999). A 

biópsia hepática é o melhor preditor de progressão da doença (Gebo et al., 2002). 

- A co-infecção com outros vírus causadores de hepatites e da 

Imunodeficiência humana também pode influenciar na progressão da hepatite C, 

sendo mais rápida em indivíduos co-infectados pelo HIV (Benhamou et al., 1999; 

Strader et al., 2004). O dano hepático também é geralmente mais grave com 
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progressão mais rápida em indivíduos co-infectados por HBV/HCV (Tsai et al., 1997; 

Wong et al., 2000). 

 - Fatores ambientais e comportamentais como alcoolismo, uso de drogas e 

obesidade são de grande importância no desenvolvimento da hepatite C. Mesmo o 

consumo moderado de álcool aumenta a replicação do HCV, levando a progressão 

para a forma crônica da doença e acelerando o dano hepático (Gitto et al., 2009). Já 

a obesidade e o uso de drogas estão relacionados à falha no tratamento (Wong et 

al., 2000). 

- Além dos fatores citados, aqueles relacionados ao hospedeiro têm sido 

muito estudados ultimamente, merecendo destaque para explicar algumas 

variações apresentadas pelo paciente como resposta à infecção viral e ao 

tratamento, como será visto a seguir.  

 

1.7.1 Variações genéticas do hospedeiro 

 

Alguns fatores individuais são considerados preditores do sucesso ao 

tratamento e de sua duração baseado na variedade de parâmetros do paciente e do 

vírus, como grau de fibrose hepático, genótipo do HCV, e cinética viral (Berg et al., 

2003; Zeuzem et al., 2009).  

Além disso, a idade e o sexo do paciente são de grande importância. A 

progressão mais rápida é observada em indivíduos do sexo masculino e com idades 

entre 40 e 55 anos (Svirtlih et al., 2007), enquanto a progressão mais lenta é vista 

em crianças (Child e Turcotte, 1964). 

A ancestralidade genética do paciente também é um fator importante no 

desenvolvimento do tratamento. Pacientes afro-americanos com hepatite C crônica 

têm uma redução de quase 50% na taxa de RVS ao tratamento de PEG-INF e RBV 

em comparação com indivíduos de origem europeia (Conjeevaram et al., 2006; Muir 

et al., 2004). 

No final de 2009, evidências que confirmam a existência de componentes 

genéticos do hospedeiro que contribuem para a resposta à infecção pelo HCV foram 

identificadas através do uso de GWAS.  

Esses recentes estudos identificaram 9 marcadores do tipo SNPs (Figura 5.) 

que foram associados ao aumento de resposta viral sustentada ao tratamento ou à 
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falha na resposta viral. Além disso, alguns destes SNPs estão associados com 

clearance viral espontâneo (Thomas et al., 2009). 

Verificou-se que esses SNPs estão localizados na região próxima ao gene da 

IL28B (codificador do INF - λ3), sendo que os dois SNPs preditores mais fortes para 

a eliminação do HCV são rs12979860 na variante do alelo C e, rs8099917 no alelo 

T, localizados a 3 e 8 kb upstream do gene IL-28B, respectivamente (Rauch et al., 

2010). 

Os SNPs rs8099917 na variante T e rs12979860 na C apresentam frequência 

alélica alta em populações asiáticas e europeias quando comparados com 

populações africanas, sendo que este último SNP apresenta resposta relativamente 

desfavorável ao tratamento quando comparados com populações étnicas de origens 

diferentes. O SNP rs12979860 é relatado também como associado à resposta viral 

espontânea do HCV (Thomas et al., 2009). Já o alelo T do SNP rs8099917 está 

associado com resposta favorável ao tratamento combinado de PEG-INF e RBV 

(Akuta et al., 2006; 2007; Ge et al., 2009; Suppiah et al., 2009; Tanaka et al., 2009).  

O teste genotípico da IL28B se mostrou de grande importância para 

determinar as chances de resposta viral sustentada, sendo um preditor mais 

importante do que, por exemplo, o nível de RNA viral, o estágio de fibrose, a idade e 

o sexo dos indivíduos, com maior relevância para a infecção pelo HCV genótipo 1 

em comparação com as causadas pelos genótipos 2 e 3 (Mangia et al., 2010). 

Verificou-se que pacientes infectados pelo HCV genótipo 1 que 

apresentavam SNPs do IL28B (preditores de boa resposta ao tratamento), 

alcançavam taxas de RVS comparáveis aos de “fácil tratamento” dos pacientes 

infectados pelo HCV genótipos 2 e 3 (Ge at al., 2009).  

Esses achados levaram ao desenvolvimento comercial do teste para o 

genótipo rs1297860 da IL28B como prognóstico de resposta viral, fazendo com que 

o genótipo do paciente passasse a ser incluído no algoritmo do tratamento (Afdhal 

et al., 2010; Clark et al., 2011). 
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Figura 5 - Esquema da região do gene da IL28 no cromossomo 19 

 

FONTE: Reynolds  et al. (2011) 

 

1.8 O interferon λ (INF-λ) e Hepatite C 

 

O gene da IL28B codifica a Interleucina 28, que também é conhecida como o 

interferon lambda tipo III (INF- λ3), que constitui a família dos INF - λ juntamente 

com o INF- λ1 (codificado pelo IL29) e o INF-λ2 (codificado pelo IL28A).  

Os genes da IL28A, IL28B e IL29 estão localizados no cromossomo 19 em 

regiões muito próximas um do outro (Ank e Paludan, 2009). Os interferons (INFs) 

são classificados em três diferentes famílias: INFs tipo I (principalmente INF-α e β), 

INF tipo II (somente INF-γ) e INFs tipo III (INF- λ1, 2 e 3) (Kawai e Akira, 2006). 

Devido a sua estrutura molecular, o INF-3 pertence à superfamília da interleucina-10 

(IL-10), porém funcionalmente está mais relacionado ao INF tipo I, que apresenta 

um papel fundamental na resposta imune antiviral (Gad et al., 2009). 

Deve-se destacar que variações encontradas próximas ao gene da IL28B 

associadas com resposta espontânea e ao tratamento não estão localizadas dentro 

de regiões codificadoras e sim, em regiões próximas ao gene da IL28B. 

Dados de níveis de expressão de INF-λ3 em pacientes com diferentes 

genótipos para IL28B permanecem conflitantes e, apenas alguns estudos 

encontraram maiores níveis de mRNA INF-λ3 ou de proteína, no fígado ou no 

sangue, de pacientes com as formas dos alelos da IL28B para bons respondedores 

(Fukuhara et al., 2010; Honda et al., 2010; Langhans et al, 2011; Suppiah et al., 

2009; Urban et al., 2010).  
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 Os mecanismos biológicos por trás da associação entre polimorfismos de 

IL28B e o clearance ou resposta ao tratamento contra o HCV permanecem 

desconhecidos. A expressão de INF-λ3 é induzida por infecção viral e ativa o gene 

Janus Kinase (JAK) – transdutor de sinal ativador de transcrição (STAT) de via 

antiviral, assim como INF-α por ligação a um complexo receptor diferente. Além 

disso, há evidência de que as isoformas de INF-α e INF-λ3 possam exercer 

atividade anti-HCV in vitro por mecanismos distintos, porém complementares 

(Marcello et al., 2006). 

Por outro lado, enquanto a associação da IL28B com resposta ao tratamento 

em pacientes infectados pelo genótipo 1 do HCV se mostra confirmada em diversos 

estudos independentes, pouco é conhecido sobre a importância desses 

polimorfismos para a infecção pelos genótipos 2 e 3 (Rauch et al, 2010; McCarthy et 

al, 2010). 

 

1.9 SNP rs12979860 

 

O SNP conhecido como rs12979860, localizado 3 mil bases a montante do 

gene IL28B, mostrou associação com uma chance maior de clearance viral 

espontâneo e de resposta ao tratamento contra o HCV (Thomas et al., 2009). O 

clearance espontâneo do HCV ocorre em cerca de 15 a 50% de todos os indivíduos 

infectados, enquanto a maioria dos pacientes desenvolve infecção crônica. Thomas 

et al. (2009) demonstraram que o polimorfismo rs12979860 do IL28B está 

fortemente associado com a chance de clearance espontâneo em populações de 

ancestralidade africana ou europeia, com taxas de clearance aproximadamente três 

vezes maiores nos alelos CC quando comparados com os alelos CT ou TT. 

 Este mesmo genótipo CC também está relacionado a uma chance 

aproximadamente duas vezes maior de resposta ao tratamento da infecção pelo 

HCV com INF e RBV. Como o genótipo CC é mais frequente entre os indivíduos de 

ancestralidade europeia, este achado explica em parte, porque os índices de 

resposta são melhores entre as populações de origem europeia quando comparadas 

às populações de origem africana (Ge et al., 2009). 

Thomas et al. (2009) também caracterizaram a frequência do polimorfismo 

rs12979860 na forma do alelo C versus o alelo T em diversas populações do mundo. 
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Frequências mais elevadas da forma protetora do alelo C foram observadas no 

Leste da Ásia, frequências intermediárias na Europa, e as mais baixas na África.   

Diversos estudos (Lindh et al., 2010; McCarthy et al., 2010; Montes-Cano, 

2010; Rauch et al., 2010; Sarrazin et al., 2011) relataram menores taxas do 

polimorfismo rs12979860 na forma C versus a forma T em pacientes infectados com 

o HCV genótipo 1 quando comparados com 2 ou 3. Por exemplo, em um grande 

estudo tipo coorte, o polimorfismo rs12979860 na forma CC foi encontrado em 

42,7% dos pacientes infectados pelo HCV genótipos 2 e 3, em 33,9% dos pacientes 

genótipo 1 e em 49% dos indivíduos controle (não infectados) (Sarrazin et al., 2011). 

A frequência do alelo protetor C em pacientes HCV genótipo 2/3 próxima da dos 

indivíduos não infectados permite sugerir que as variações protetoras do IL28B 

promovem uma substancial vantagem em infectados HCV genótipo 1 em 

comparação com os genótipos 2 ou 3, ou que taxas de clearance espontâneo são 

maiores em infecções pelo HCV genótipo 1 (Lange e Zeuzem, 2011).  

Há outros polimorfismos próximos ao gene da IL28B que também são 

preditores de resposta viral sustentada, é o caso do rs8099917 que quando na forma 

do alelo T é considerado genótipo favorável à eliminação do HCV (Suppiah et al., 

2009; Tanaka et al., 2009). 

 

1.10 SNP rs8099917 

 

O polimorfismo rs8099917 ficou conhecido como alelo indicador de risco, pois 

a presença de pelo menos um alelo G está fortemente associada a não resposta ao 

tratamento do HCV na população japonesa (Tanaka et al., 2009). O alelo G deste 

polimorfismo é mais encontrado em populações asiáticas, sendo provavelmente por 

esta razão que a frequência deste alelo em estudos japoneses apareça mais 

elevada quando comparada com estudos de africanos, europeus e americanos 

(Abbas, 2011). 

A frequência dos alelos varia entre os trabalhos de acordo com a população 

estudada, porém todos sugerem um risco significativo de os portadores de pelo 

menos um alelo G nesta posição do genoma, tornarem-se não respondedores à 

terapia contra o HCV. 
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Rauch et al. (2010) verificaram que há forte associação entre a presença do 

alelo G e progressão para forma crônica da hepatite C e/ou falha no tratamento em 

pacientes infectados pelos genótipos 1 e 4 do HCV. 

Em pacientes infectados pelos genótipos 2 e 3 do HCV, o papel do 

polimorfismo rs8099917 ainda é incerto. A frequência de seus alelos em populações 

miscigenadas de diferentes regiões geográficas também não é totalmente 

conhecida. Não há dados demonstrando que polimorfismos do gene IL28B possam 

ser aplicados como preditores de resposta terapêutica do HCV em populações 

altamente miscigenadas por europeus, africanos e ameríndios (Cavalcante et al., 

2011). 

Cavalcante et al. (2011), estudando uma população miscigenada brasileira, 

encontraram alta frequência do alelo T e baixa do G em toda a população estudada. 

Observou-se uma frequência genotípica de indivíduos TT, TG e GG em portadores 

do genótipo 1 do HCV similar aos de portadores dos genótipos 2 e 3. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A hepatite C é um importante problema de saúde pública para o Brasil e o 

mundo, principalmente devido ao seu quadro assintomático que pode perdurar por 

anos, levando a graves danos hepáticos com necessidade de transplante em grande 

parcela dos pacientes.  

O custo do tratamento convencional é bastante elevado (cerca de R$23 

mil/paciente), com diversos efeitos colaterais e sem garantia de cura para todos os 

infectados gerando, além disso, grande ônus ao Sistema de Saúde. 

Estudos recentes demonstraram a importância de polimorfismos do gene da 

IL28B dos indivíduos infectados pelo HCV genótipo 1 como preditor de sucesso ao 

tratamento com PEG-INF e RBV, porém, para a infecção devida ao genótipo 3 este 

poder de predição ainda não é claro.  
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3 OBJETIVOS 

 

Verificar a existência de associações genéticas dos SNPs próximos ao gene 

da IL28B do hospedeiro atuando no desenvolvimento da infecção pelo HCV genótipo 

3.   

Procurar outros mecanismos genéticos do hospedeiro associados à resposta 

viral sustentada (RVS), ou não (RVNS), ao tratamento do HCV genótipo 3 com PEG-

INF e RBV. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Casuística 

 

Este trabalho é fruto da colaboração entre o Laboratório de Epidemiologia 

Genética do Departamento de Parasitologia da Universidade de São Paulo – ICB - 

USP, o Instituto Nacional de Genética Médica Populacional - INaGeMP, o Hospital 

Israelita Albert Einstein e a Casa de Hepatite de Santos (Universidade Metropolitana 

de Santos – UNIMES). 

A Casa da Hepatite, localizada na cidade de Santos – SP, é mantida pela 

UNIMES e coordenada pelos Drs. Elson Vidal Martins Júnior e Ricardo Leite 

Hayden.  

Possui registro de cerca de 800 pacientes da Baixada Santista que passaram 

ou passam por tratamento, totalmente gratuito. Dentre estes, incluem-se àqueles 

infectados por todos os genótipos do HCV, bem como os co-infectados com HIV e 

HBV.  

Estes registros fornecem uma série de informações como dados pessoais, 

clínicos, de tratamento, genotipagem e carga viral do HCV, dentre outras. Durante 

cerca de um ano, estes prontuários que estavam em papel, foram selecionados e 

digitados em planilha Excel e, com isso, foram relacionados 170 indivíduos 

infectados por HCV genótipo 3 aptos a fazerem parte na casuística.   

Dos 170 indivíduos pré-selecionados, alguns foram excluídos deste estudo 

por não apresentarem informações completas sobre o tratamento, por não terem 

sido localizados, por recusa na participação do estudo, ou ainda por terem falecido. 

Dessa maneira, a casuística completa foi composta de 76 indivíduos 

portadores do genótipo 3 do HCV e que apresentavam informações completas de 

carga viral e de tratamento, além do resultado do teste de PCR qualitativo após seis 

meses do término do tratamento. Esse resultado é o que determina a condição de 

respondedor (RVS) ou não respondedor (RVNS) ao tratamento preconizado pelo 

Ministério da Saúde (2011).  

Estes indivíduos foram convocados para coleta de cerca de 5 mL de sangue 

total para se realizar a extração de DNA que permitiu a genotipagem pela tecnologia 

de PCR em tempo real.  



39 

 

 
 

Em seguida, um estudo caso controle de associação do tipo GWAS foi 

realizado com essa amostra. Os indivíduos foram pareados de acordo com algumas 

informações levadas em consideração, uma vez que sabidamente interferem no 

sucesso ou falha do tratamento: o sexo, idade e o grau de fibrose hepática.  

Destes indivíduos, 28 puderam fazer parte de um grupo caso, composto por 

pacientes que não apresentam resposta sustentada ao tratamento com Interferon 

Peguilado e Ribavirina e outro grupo, controle, composto por 28 pacientes que 

apresentavam resposta sustentada ao mesmo tratamento.  

De posse destas informações e do DNA dos indivíduos, fez-se então a 

análise de varredura genômica segundo a técnica de microarranjos de DNA. 

Deve-se destacar que todos os indivíduos que fizeram parte deste trabalho 

foram assistidos por uma equipe composta por enfermeira e médicos. Além disso, 

todos aceitaram espontaneamente participar do estudo tendo assinado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos sob Parecer nº 974 do Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo.  

 

4.2 Coleta e extração de DNA 

 

Para a coleta do material dos pacientes selecionados utilizou-se tubo para 

coleta a vácuo com EDTA, que foi centrifugado a fim de se fazer a retirada da 

camada dos leucócitos para posterior extração do DNA. 

A extração de DNA genômico foi realizada com Kit GE Healthcare (Illustra 

blood genomicPrep Mini Spin Kit), segundo as orientações do fornecedor, com 

utilização de 200µL do material extraído.  

 Feita a extração, o DNA foi eluído em água e teve a concentração ajustada 

para 50µg/µL, após determinação de concentração inicial com auxílio do 

espectrofotômetro NanoDrop™ 2000 Spectrophotometer (Thermo Scientific). 
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4.3 Genotipagem por PCR - Real Time 

 

 Para esta etapa de genotipagem utilizou-se a tecnologia PCR tempo real, 

onde foram empregadas sondas do tipo TaqMan SNP Genotyping (Life 

Technologies) para determinação dos genótipos. 

 Esta metodologia tem por base a atividade exonucleotídica 5‟ da Taq DNA 

polimerase que promove a degradação da ligação da sonda que hibrida com a 

cadeia complementar, criando um sinal de fluorescência. Para este efeito são 

necessárias duas sondas TaqMan que irão diferir no local polimórfico, uma será 

complementar do alelo ancestral e a outra da sua variante. Estas duas sondas são 

marcadas com dois fluoróforos diferentes, um na extremidade 5‟, o “reporter”, e outro 

na extremidade 3‟, o “quencher”. Enquanto as sondas se mantêm intactas o 

“quencher” absorve a fluorescência emitida pela sonda “reporter”. Durante a PCR e 

na fase de emparelhamento, as sondas TaqMan hibridam com a sua cadeia 

complementar. Durante a fase de extensão a sonda “reporter” é clivada pela 

atividade 5‟ da Taq DNA polimerase, e o floróforo é libertado, ocorrendo assim um 

aumento do sinal de fluorescência. Com o acúmulo do número de ciclos de PCR há 

o incremento da intensidade da fluorescência, sendo esta proporcional ao aumento 

do número de cópias amplificadas. 

A genotipagem de cada amostra foi efetuada através da determinação da 

intensidade da fluorescência emitida. Um aumento do sinal de fluorescência de 

apenas um dos fluoróforos indica homozigose para um dos alelos, conforme a cor da 

fluorescência utilizada na marcação do respectivo alelo. Já o aumento das duas 

fluorescências é um indicativo da presença de heterozigose. 

A determinação se fez em triplicata com equipamento Realplex Mastercycler 

(Eppendorf AG) com configuração para uso em placas de 96 poços. O volume final 

da reação foi otimizado para 12µL com quantidade de DNA individual de 2ng. 

Para a desnaturação o programa inicia com temperatura de 95 ºC a 10 

minutos, seguida por 45 ciclos de 95 ºC durante 15 segundos e 1 minuto a 60 ºC 

para anelamento, extensão e detecção de fluorescência. Para a análise da imagem 

foi utilizado o programa 7500 System SDS versão 1.2.3 (Life Technologies). 

 

 



41 

 

 
 

4.4 Genotipagem de larga escala com microarranjos de DNA 

 

O processo de genotipagem de SNPs é baseado em microarranjos de DNA 

(Genechip Mapping 250K Nsp I) com alta densidade de sondas compostas por 

oligonucleotídeos com cerca de 25 mer, sintetizados diretamente em sílica e 

capazes de fornecer genótipos de cerca de 260.000 SNPs humanos. Para tal, esse 

sistema utiliza a plataforma Genechip System (Affymetrix).  

Seguiu-se o protocolo do fornecedor, cujo procedimento pode ser sumarizado 

a seguir:   

a) digestão de 250ng do DNA de cada amostra com a enzima NspI; 

b) ligação de adaptadores ao DNA digerido, que servirão como molde para 

iniciadores de reação de PCR; 

c) reação de PCR para amplificação do DNA digerido, favorecendo a 

amplificação de fragmentos entre 200 e 1200 pb; 

d) purificação do produto da reação de PCR; 

e) fragmentação do DNA com a enzima DNAse I, de forma a se obter 

fragmentos menores que 180 pb; 

f) marcação do DNA fragmentado com um nucleotídeo biotinilado pela enzima 

TdT (Transferase de deoxinucleótidos terminal); 

g) hibridação do DNA marcado com o Genechip 250 K Nsp I a 50 ºC por 16h; 

a. lavagem e coloração do Genechip, usando o sistema biotina-

streptavidina-ficoeritrina; 

h) leitura dos microarranjos no GeneChip Scanner 3000 7G; 

Todas estas etapas foram realizadas segundo as recomendações contidas no 

manual do Genechip 500K Mapping Human. 

Após a leitura dos microarranjos no GeneChip Scanner 3000 7G (Affymetrix) 

um arquivo de dados brutos (de extensão „.dat‟) com dados da imagem lida é criado.  

Esse arquivo é processado pelo programa Affymetrix Gene Chip Command Console 

(AGCC) que gera um arquivo de texto (de extensão „.cel‟) onde são armazenadas 

informações acerca da intensidade do sinal em cada pixel dos arranjos. Entre os 

dados armazenados no arquivo „.cel‟ estão, para cada SNP, a intensidade do sinal, o 

desvio padrão da intensidade e o número de pixels utilizados no cálculo da 

intensidade. O arquivo armazena também informações a respeito do experimento 
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relacionado ao microarranjo, inclusive sobre a qualidade da leitura dos dados – 

chamado de “call rate”. 

Os arquivos “.cel” são então analisados pelo programa Genotyping Console 

(GTC) da Affymetrix que utiliza o algoritmo BRLMM (Affymetrix, 2006) para obter os 

genótipos dos indivíduos a partir dos dados de intensidade dos pixels nos 

microarranjos. Os dados de varredura genômica foram então exportados para 

posterior análise de associação genética, com auxílio de ferramentas de análise do 

pacote de programas PLINK (Purcell, 2007).  

Essa análise verifica, através de teste de independência, se as diferenças de 

frequências alélicas apresentadas entre os grupos caso e controle são significativas 

estatisticamente.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Com intuito de facilitar a compreensão dos resultados que serão aqui 

apresentados, far-se-á a discussão pertinente a cada achado deste trabalho nesta 

mesma seção, conforme será descrito a seguir: 

 

5.1 Seleção dos grupos caso e controle 

 

Após levantamento prévio dos prontuários de 170 indivíduos com genótipo 3 

do HCV, foram selecionados os que apresentavam informações completas de pelo 

menos um tratamento combinado com PEG-INF e RBV. 

Além do tratamento incompleto, foram excluídos os indivíduos por óbito, 

perda de contato ou recusa na participação do estudo. Dessa maneira, restaram 76 

indivíduos, os quais tiveram informações analisadas para sexo, idade e grau de 

fibrose hepática, uma vez que, conforme descrito anteriormente (Gebo et al., 2002; 

Svirtlih et al., 2007), estes são fatores primordiais na resposta ao tratamento. 

Os dados obtidos desses 76 pacientes (tabela 1) confirmam, para essa 

amostra, o descrito na literatura, onde o grupo de pacientes não respondedores 

(RVNS) apresenta maior número de homens (82,5%), bem como graus mais 

avançados de fibrose hepática (41,7% ≥ F3), embora apenas em números 

absolutos, uma vez que o teste t para comparação destes grupos não tenha 

demonstrado significância, devido possivelmente ao pequeno número de indivíduos 

da amostra.  

 

Tabela 1 - Total pacientes HCV genótipo 3 

 

  RVNS RVS TOTAL Teste t ou X2 

Feminino 17,5 % 28,2 % 22,8 % 1,414 

Idade média 53,77 (DP 8,28) 51,18 (DP 6,84) 52,51 (DP 7,68) 0,223 

F3 e F4* 41,7 % 15,8 % 28,4 % 1,377 

        
        *F3 e F4 referem-se a graus avançados de fibrose hepática na classificação  
         METAVIR que vai de 0 a 4. 
 

FONTE: La Luna (2012) 
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 A par da importância desses fatores concomitantes, acima citados, os grupos 

caso e controle foram estabelecidos a partir da seleção dos indivíduos pareados por 

sexo, idade e graus de fibrose hepática. Com isso, retirou-se possível efeito de 

estratificação que pudesse surgir neste pareamento. 

Dessa maneira, foi possível criar dois grupos com 28 indivíduos cada, 

conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 2 - Pacientes HCV genótipo 3 pareados por sexo, idade e grau de fibrose 

 

 RVNS RVS TOTAL Teste t ou X2 

Feminino 18 % 18 % 18 %         0,000 

Idade média 53,46 (DP 9,68) 53,71 (DP 7,32) 53,59 (DP 8,50) 0,892 

F3 e F4* 32% 29% 30% 0,084 

                  
                   *F3 e F4 referem-se a graus avançados de fibrose hepática na classificação  
                    METAVIR que vai de 0 a 4. 
 
FONTE: La Luna (2012) 

 

Para demonstrar a ausência de estratificação foram aplicados testes de 

independência apropriados para comparação das médias de idade dos grupos caso 

(RVNS) e controle (RVS) (p > 0,37) e de X2 para as duas outras variáveis (p = 1,0  e 

p > 0,77), sexo e grau de fibrose, respectivamente. 

Após o pareamento dos indivíduos para formação dos grupos caso e controle 

e da ausência de evidência de estratificação (tabela 2), pôde-se realizar o estudo de 

associação por varredura genômica, além da genotipagem por PCR – Real Time, 

demonstrados a seguir.  

 

5.2 Genotipagem dos marcadores da IL28B 

 

 Para a genotipagem, pela metodologia TaqMan® - Life Technologies, foram 

utilizados dois marcadores distintos (rs12979860 e rs8099917). Ambos estão 

presentes no cromossomo 19 e são apresentados em alguns estudos (Ge et al., 

2009; Rauch et al., 2010; Supiah et al. 2009; Tanaka et al., 2009;) como associados 

à resposta à infecção pelo HCV,  principalmente para genótipo 1. 



45 

 

 
 

Apesar dos resultados não serem muito claros na indicação de associação 

entre IL28B e pacientes HCV genótipo 3, fez-se a genotipagem destes marcadores 

(rs1279860 e rs8099917) para os indivíduos desta amostra, uma vez que se trata de 

uma população de ancestralidade diferente das populações estudadas até o 

presente por Ge et al., 2009, Mangia et al., 2010; Rauch et al., 2010; McCarthy et 

al., 2010; Montes-Cano et al., 2010. 

 

5.2.1 Marcador rs12979860 

 

Os resultados de genotipagem de todos os indivíduos da amostra para o 

marcador rs1279860 (quadro 4), bem como para apenas os indivíduos pareados 

(quadro 5) estão apresentados a seguir:   

 

Quadro 4 - Resultado da contagem de alelos após genotipagem para o    
                   marcador rs12979860, no total de indivíduos da amostra 
 

 C T 

RVS 51 25 

RVNS 43 33 

        N = 76 
        X2 = 1,78; p = 0,182 
 

FONTE: La Luna (2012) 

 

Quadro 5 - Resultado da contagem de alelos após genotipagem para o  
                   marcador rs12979860, para indivíduos pareados nos grupos caso   
                   e controle 
 

 C T 

RVS 
41 15 

RVNS 
25 31 

        N = 56 
        X2 = 9,44; p = 0,002 
 

FONTE: La Luna (2012) 

 

Pode-se verificar que não há significância estatística (p = 0,182) na  

comparação dos dados apresentados no quadro 4. Porém, quando se utilizam os 
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dados dos indivíduos após pareamento por sexo, idade e grau de fibrose (quadro 5), 

em que são retirados os possíveis efeitos de estratificação, evidencia-se a 

significância (p=0,002).  

Vale ressaltar que, nos trabalhos existentes na literatura até o presente sobre 

este tema, os dados utilizados para estudo de associação contam com os indivíduos 

RVS versus RVNS como um todo, sem que se fizesse a retirada dos efeitos de 

estratificação, diferente deste trabalho em que se empregou o pareamento.  

 

Quadro 6 - Genótipos encontrados para o SNP rs12979860 nos grupos caso e  
                   controle (amostra total) 
 

 
CC CT/TT 

RVS 
19 19 

RVNS 
16 22 

         N = 76 
         X2 = 0,477; p = 0,489 
 

FONTE: La Luna (2012) 

 

Quadro 7. Genótipos encontrados para o SNP rs12979860 nos grupos caso e  
                  controle para os indivíduos pareados 
 

 
CC CT/TT 

RVS 16 12 

RVNS 8 20 
         N = 56 
         X2 = 4,667; p = 0,03 
 

FONTE: La Luna (2012) 

 

Semelhante efeito de significância pode ser verificado quando comparamos 

os dados de genotipagem dos indivíduos pareados quanto à ausência ou presença 

dos alelos CC x CT/TT (quadros 6 e 7). Nota-se que o valor de p passa a ser 

significante estatisticamente, de 0,489 para 0,03 após pareamento, apesar de não 

se mostrar significante após aplicação da correção de Yates (p = 0,058). 

Esses dados demonstram a importância do pareamento, onde foram retirados 

possíveis efeitos externos ao que realmente se queria colocar a prova, ou seja, as 

variações genéticas do hospedeiro.  
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Como descrito anteriormente, sabe-se que a presença da forma C do SNP 

rs12979860 está associada ao sucesso na eliminação do HCV, o que se confirmou 

na população deste estudo (quadros 5 e 7). 

 

5.2.2 Marcador rs8099917 

 

Os resultados de genotipagem de todos os indivíduos da amostra para o 

marcador rs8099917 (quadro 8), bem como para somente os indivíduos pareados 

(quadro 9) estão apresentados a seguir: 

 

Quadro 8 - Resultado da contagem de alelos após genotipagem para o  
                   marcador rs8099917, no total de indivíduos da amostra 
 

 
G T 

RVS 
10 66 

RVNS 
20 54 

         N = 76 
         X2 = 4,50; p = 0,034 
 

FONTE: La Luna (2012) 

 

Quadro 9 - Resultado da contagem de alelos após genotipagem para o  
                   marcador rs8099917, para indivíduos pareados nos grupos caso  
                   e controle 
  

 G T 

RVS 
4 52 

RVNS 
17 39 

         N = 56 
         X2 = 8,44; p = 0,004 
 

FONTE: La Luna (2012) 
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Quadro 10 - Genótipos encontrados para o SNP rs8099917 nos grupos caso e  
                     controle (amostra total) 
 

 
TT GT/GG 

RVS 
29 9 

RVNS 
20 18 

         N = 76 
         X2 = 3,67; p = 0,055 

 
FONTE: La Luna (2012) 

 

Quadro 11 - Genótipos encontrados para o SNP rs8099917 nos grupos caso  
                     e controle para os indivíduos pareados 
 

 
TT GT/GG 

RVNS 
24 4 

RVS 
13 15 

         N = 56 
         X2 = 7,97; p = 0,005 

 
FONTE: La Luna (2012) 

 

Diferentemente da associação encontrada para o marcador rs12979860, em 

que somente se observa a significância após pareamento e a retirada de possíveis 

fatores de estratificação, para o marcador rs8099917, todas as associações se 

mostram positivas e significativas estatisticamente, mesmo com a aplicação da 

correção de Yates.  

A importância do pareamento também se verifica para este último marcador, 

uma vez que a significância (p) se torna mais evidente após a retirada dos fatores 

de estratificação descritos. 

Com isso, os dados de genotipagem do marcador rs8099917 para indivíduos 

infectados pelo genótipo 3 do HCV acima apresentados (quadros 8 a 11), coincidem 

com os encontrados para o genótipo 1 (Ge et al. 2010; Suppiah et al., 2010; Tanaka 

et al., 2010) e para os genótipos 2 e 3 (Mangia et al., 2010; Rauch et al., 2010), 

como bons marcadores de predição na eliminação do vírus.    

Conforme descrito previamente, sabe-se que a presença da forma G do SNP 

rs8099917 está associada à maior chance de falha na eliminação do HCV. 
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5.3 Meta-análise 

 

Compreende-se como meta-análise a utilização de toda a informação 

existente sobre a possível identificação de um gene principal oriundo de vários 

estudos. Sabidamente, características complexas são identificadas pela interação 

entre genes e ambientes. Assim, a meta-análise se propõe a juntar sinais 

relativamente fracos de estudos particulares, em um conjunto mais robusto de 

evidências sobre efeitos genéticos, bem como permitindo um arcabouço quantitativo 

para modelar a variabilidade entre estudos (Feitosa e Krieger, 2002).  

Partindo-se do pressuposto da meta-análise e a fim de se tornar os 

resultados encontrados nas análises deste trabalho mais robustos, foram agregados 

os dados encontrados por Cavalcante et al. (2011), em estudo realizado com 56 

indivíduos infectados pelos genótipos 2/3 do HCV provenientes do nordeste 

brasileiro. Os resultados desta meta-análise podem ser visualizados nas tabelas a 

seguir, bem como o teste de independência segundo Método de Woolf (1955), 

conjuntamente com testes de heterogeneidade. 

 

5.3.1 Meta-análise - marcador rs12979860 

 

 O resultado da meta-análise de associação alélica entre os dados de Santos 

e da Bahia estão demonstrados na tabela 3, onde verificamos o p de 0,058, com 

tendência à associação, estando no limiar de significância. 

 

Tabela 3 - Alelos presentes no total de indivíduos estudados em conjunto com     
                  os apresentados por Cavalcante et al. (2011) - rs12979860 

 

  caso   controle    

Alelos C T C T O.R. 

Santos 43 33 51 25 1,565 

Bahia 26 30 32 22 1,678 

Total 69 63 83 47 1,612 

        X2 = 3,60    p = 0,058 

 
FONTE: La Luna (2012) 
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Tabela 4 - Teste de heterogeneidade para as análises de Santos e  
                 da Bahia 

 

 X2 GL    

Efeito 3,59* 1    

Heterogeneidade 0,00** 1    

       * Significância de 1/1000 
       ** Não significante 

 
FONTE: La Luna (2012) 

  

Para a meta-análise dos indivíduos CC versus CT/TT, os dados de 

associação mostram o p de 0,062 (tabela 5) ou seja, no limiar de significância assim 

como  para a análise alélica da tabela 3. 

 

Tabela 5 - Comparação dos indivíduos CC versus CT/TT no total de indivíduos 
                  estudados em conjunto com os apresentados por Cavalcante et al.  
                  (2011) - rs12979860 

 

  caso  controle    

Alelos CC CT/TT CC CT/TT O.R. 

Santos 16 22 19 19 1,375 

Bahia 4 24 11 16 4,125 

Total 20 46 30 35 1,971 

        X2 = 3,49    p = 0,062 
 

FONTE: La Luna (2012) 

 

Tabela 6 - Teste de heterogeneidade para as análises de Santos e  
                 da Bahia 

 

 X2 GL    

Efeito  3,11* 1    

Heterogeneidade 1,87** 1    

      * Significância de 1/1000 
      ** Não significante 
 

FONTE: La Luna (2012) 
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5.3.2 Meta-análise - marcador rs8099917 

 

O resultado da meta-análise de associação alélica entre os dados de Santos 

e da Bahia são mostrados na tabela 7, onde verificamos o p de 0,007, indicando 

associação positiva e significante. 

 

Tabela 7 - Alelos presentes no total de indivíduos estudados em conjunto com  
                 os apresentados por Cavalcante et al. (2011) - rs8099917 
 

  caso  controle    

Alelos G T G T O.R. 

Santos 20 54 10 66 0,409 

Bahia 14 42 7 49 0,428 

Total 34 96 17 115 0,417 

                X2 = 7,36    p = 0,007 
 

FONTE: La Luna (2012) 

 

Tabela 8 - Teste de heterogeneidade para as análises de Santos e  
                 da Bahia 
 

 X2 GL    

Efeito 7,13* 1    

Heterogeneidade 0,01** 1    

      * Significância de 1/1000 
      ** Não significante 
 

FONTE: La Luna (2012) 

 

Para a meta-análise dos indivíduos TT versus GT/GG, os dados de 

associação mostram o p de 0,002 (tabela 9), com associação significante, assim 

como visto na análise alélica (tabela 7). 
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Tabela 9 - Comparação dos indivíduos TT versus GT/GG no total de indivíduos  
                 estudados em conjunto com os apresentados por Cavalcante et al. 
                 (2011) - rs8099917 
 

  caso   controle    

Alelos GG/GT TT GG/GT TT O.R. 

Santos 18 20 9 29 0,344 

Bahia 14 14 6 22 0,272 

Total 32 34 15 51 0,312 

                  X2 = 9,55    p = 0,002 
 

FONTE: La Luna (2012) 

 

Tabela 10 - Teste de heterogeneidade para as análises de Santos e  
                   da Bahia 

 

 X2 GL    

Efeito 9,08* 1    

Heterogeneidade 0,18** 1    

      * Significância de 1/1000 
      ** Não significante 
 

FONTE: La Luna (2012) 

 

Os dados gerados pela meta-análise dos achados deste trabalho e dos 

achados por Cavalcante et al. (2011) demonstram que o polimorfismo rs8099917 

apresenta forte associação entre a presença do alelo G e o risco de não eliminação 

do HCV genótipo 3, o que já era observado em estudos conduzidos por Ge et al. 

(2010), Supiah et al. (2010), Tanaka et al. (2010),  considerando o genótipo 1 do 

vírus, embora para o genótipo 3, isso não fosse totalmente conhecido. 

Para o polimorfismo rs12979860, os dados da meta-análise não têm poder 

estatístico para afirmar a mesma associação, ficando apenas uma tendência à 

associação, o que pode ser visto com os valores de p > 0,05, encontrados nas 

tabelas 3 e 5. Apesar da associação significativa observada nas amostras antes da 

meta-análise, quando se faz a análise conjunta dos dados, isso não se mantém. 

Os testes de heterogeneidade apresentados nas tabelas 4, 6, 8 e 10 

demonstram que não há diferenças estatísticas entre as populações deste trabalho 

e as utilizadas por Cavalcante et al. (2011), condição que valida esta meta-análise. 

Deve-se destacar que a maior parte dos estudos da IL28B e o HCV 

realizados até o presente se concentrou nas associações verificadas para os 
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indivíduos infectados pelos genótipos 1 e 4, responsáveis pela maior parcela das 

infecções pelo HCV.  

Os efeitos de associação entre os polimorfismos da IL28B parecem ser 

atenuados quando observados na infecção pelo HCV genótipos 2 e 3 (Balagopal et 

al., 2010), com isso, mais estudos precisam ser realizados para esclarecer esta 

associação. 

Estudos da IL28B focados em indivíduos infectados pelos genótipos 2  e 3 

têm demonstrado resultados conflitantes e, com populações pequenas. O maior 

estudo realizado até o presente com estes genótipos foi o conduzido por Mangia et 

al. (2010), e incluiu 268 indivíduos infectados pelos genótipos 2/3 do HCV. 

Estes indivíduos foram divididos em grupos. Os que receberam PEG-INF e 

RBV por um tempo padrão (24 semanas) e os que receberam por um tempo 

variável (12 semanas para resposta virológica rápida e 24 para os demais). 

Verificou-se que o genótipo da IL28B não foi associado com RVS em pacientes que 

receberam o tratamento de duração padrão ou que apresentaram resposta 

virológica rápida (12 semanas). Porém, houve forte associação entre IL28B e 

resposta ao tratamento entre pacientes que não apresentaram resposta virológica 

rápida e receberam o tratamento variado (24 semanas).  

Outros estudos produziram resultados mistos. McCarthy et al. (2010) 

encontraram efeitos em haplótipos da IL28B semelhantes na RVS entre pacientes 

infectados pelo genótipo 1 e pelos genótipos 2/3 do HCV. Rauch et al. (2010) 

notaram uma tendência no efeito de haplótipo da IL28B em pacientes infectados 

pelos genótipos 2/3 do HCV, porém sem significância estatística. Por outro lado, 

Rallon et al. (2010), não encontraram associação entre haplótipo da IL28B e a 

resposta ao tratamento em pacientes infectados por HCV genótipo 3, assim como 

Montes-Cano et al. (2010), que também não associaram haplótipos da IL28B com 

RVS em um estudo coorte com pacientes espanhóis infectados por genótipos não-1 

do HCV. 

Apesar da ausência de informação de respondedor rápido para as amostras 

deste trabalho, pode-se verificar uma associação entre os polimorfimos da IL28B e 

os indivíduos infectados pelo HCV genótipo 3 na amostra estudada. 
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Diferentemente dos estudos realizados até agora, este trabalho demonstrou a 

importância do pareamento, em que ao se retirar os efeitos de estratificação, as 

associações se tornam significativas. 

Devido às controvérsias encontradas em estudos realizados com o genótipo 

3 do HCV, além das genotipagens segundo os dois marcadores conhecidos da 

literatura e apresentados anteriormente, fez-se um estudo de associação para o 

genoma completo em busca de outros possíveis mecanismos genéticos ainda 

desconhecidos e, que pudessem estar relacionados ao fenótipo estudado.  

 

5.4 Estudo de Associação por Varredura Genômica (GWAS) 

 

Para o estudo de associação GWAS, foram utilizados os dados resultantes 

da genotipagem de SNPs por microarranjos de DNA - Genechip Mapping 250K Nsp 

(Affymetrix). 

Esses dados foram convertidos em arquivos compatíveis com o formato 

PLINK e, para aumentar a qualidade das análises a serem feitas, foram utilizados 

filtros para exclusão de SNPs que não fossem genotipados em no mínimo 95% das 

amostras; que apresentassem frequência alélica mínima (MAF) inferior a 1%; e em 

desvio de Equilíbrio de Hardy-Weinberg (p < 0,001).  

A aplicação destes filtros é indicada por Ziegler et al. (2007) e se baseia na 

exclusão de possíveis falhas de genotipagens ocorridas durante o processo. Assim, 

após aplicação dos filtros descritos, foram incluídos na análise 220.442 SNPs.  

Os dados dos mais de 220 mil SNPs encontrados são apresentados em uma 

tabela fornecida pelo PLINK (figura 5) em que as linhas representam cada um dos 

SNPs e, as colunas trazem informações de número do cromossomo, posição 

ocupada pelo SNP, alelos possíveis e suas frequências, além de valores de qui-

quadrado, significância (p) e Odds Ratio para cada SNP. Com isso, essa tabela 

possui mais de 220 mil linhas.  
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Figura 6 - Tela parcial gerada pelo programa PLINK apresentando a tabela  
                 com dados dos 220.442 SNPs encontrados, em ordem decrescente  
                 de significância 

 

 

FONTE: PLINK (Purcell et al., 2007) 

 

Uma alternativa oferecida pelo PLINK para visualizar, de forma global, a 

associação desse universo de SNPs em um único gráfico é apresentado na Figura 

6. Nela, o eixo das abscissas apresenta o número do cromossomo e, o eixo das 

ordenadas, o negativo do logaritmo do valor de p para cada um dos 220.442 SNP 

encontrados, representados pelos pontos coloridos. Este gráfico é conhecido como 

“Manhattan plot”. 
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Figura 7 - Manhattan plot – apresentação dos SNPs encontrados de acordo  
                 com valor de significância (p) calculado para cada um 
 

 

FONTE: PLINK (Purcell et al., 2007) 

 

A fim de se evitar erros do tipo I, em que se consideram hipóteses falsas 

como verdadeiras, preconiza-se aplicar a correção de Bonferroni. E para este 

universo de SNPs com testes múltiplos, o valor mínimo de significância esperado 

para associação entre os SNPs e a característica estudada seria p < 0,05/220.442 = 

2,27 x 10-7.  

Deve-se destacar que esse teste é extremamente conservador e requer 

grandes amostras, além do que, sua aplicação neste estudo poderia levar ao 

aumento de erros do tipo II, em que não seriam notadas associações genéticas.  

Considerando-se que nenhum SNP apresentou o valor mínimo esperado para 

Bonferroni, decidiu-se utilizar uma correção menos drástica na tentativa de se 

encontrar SNPs candidatos. Dessa forma, foi empregado um limiar arbitrário de 1 x 

10-4 e, a partir disto, foram selecionados SNPs para posterior acompanhamento 

(tabela 11). 
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Tabela 11 - SNPs com sugestão de associação à resposta ao tratamento do       
                   HCV genótipo 3 
 
Marcador Localização 

Cromossômica 
Valor de p Gene/Região 

Regulatória 
Posição  

rs11057381 12q24.31 3,111 x 10
-5

 DNAH10 Intron 

rs7827593 8q24.22 3,154 x 10
-5

 TG intron 

rs11581460 1p36.11 4,891 x 10
-5

 ENSR00000533198 
NUDC 

íntron 

rs4703156 5q21,1 5,618 x 10
-5

 Pseudogene 
AC113380.1 

< 20 kb 

rs7258744 19p13.2 9,852 x 10
-5

 ZNF266 intron 

 
FONTE: La Luna (2012) 

 

A partir da indicação dos SNPs sugestivos, foram feitas consultas a bancos 

de dados do Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) do National Center for 

Biotechnology Information (NCBI) e do ENSEMBL na procura dos genes e/ou 

regiões regulatórias selecionadas próximas a regiões descritas na literatura e 

relacionados com a característica estudada. O resultado destas consultas está 

descrito abaixo, na ordem em que os SNPs são apresentados na tabela 11. 

O SNP rs11057381, localizado no cromossomo 12q24.31 encontra-se em um 

íntron de um gene chamado DNAH10. Esse gene sintetiza uma proteína chamada 

Dineína que é uma classe de proteínas motoras associadas a microtúbulos, sendo 

encontradas em cílios e flagelos de algumas células. Maiti et al. (2000) verificaram 

que a proteína DNAH10 é altamente expressa no cérebro, testículos e traqueia. 

O SNP rs7827593, localizado no cromossomo 8q24.22 encontra-se em um 

íntron de um gene chamado TG. Trata-se de uma tiroglobulina que é uma 

glicoproteína precursora dos hormônios T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina).  

Estudo de Dumont et al. (1989) verificou que a TG pode apresentar três 

funções: ser precursor do hormônio da tireóide, promover armazenamento de iodo e 

armazenamento de hormônios tireoidianos inativos. 

Doenças auto-imunes são comuns entre os indivíduos infectados pelo HCV, 

principalmente a de tireóide. Há diversos estudos demonstrando associação entre a 

doença auto-imune da tireóide e a infecção pelo HCV (Antonelli et al., 2004; 2006; 

Danilovic, 2010; Tomer et al., 2007). 

Além disso, há evidências de que o aumento da produção de INF-α induzido 

por infecções virais ou devido ao tratamento possa desencadear não somente 
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tireoidite auto-imune, mas também as não-imunes, que regridem após encerramento 

do tratamento e da infecção (Prummel e Lauberg, 2003). 

A sugestão de associação entre o SNP da região de um gene relacionado à 

tiroglobulina e o fenótipo estudado neste trabalho com relação à infecção pelo HCV 

merece atenção especial, no sentido de ampliar a amostra e verificar se esta 

indicação se mantém significativa.  

O SNP rs11581460 localizado no cromossomo 1p36.11, encontra-se em uma 

região regulatória chamada ENSR00000533198 e em um íntron de um gene 

chamado NUDC. Esse gene foi identificado como regulador de movimento nuclear 

em ciclo de reprodução assexuada do fungo Aspergillus nidulans. Em humanos, a 

função desse gene relaciona-se à síntese de uma proteína responsável pelo 

movimento nuclear e se associa com dineína (Aumais et al., 2003).  

Em estudo realizado por Miller et al. (1999), verificou-se que colônias de 

macrófagos aumentaram a expressão de NUDC e proteínas em linhas de células 

eritrocitárias. 

A expressão de NUDC também foi significativamente aumentada em células 

da medula óssea de pacientes com leucemia linfoblástica aguda quando 

comparados com controles saudáveis, estando assim, associada a problemas na 

hematopoiese (Miller et al., 1999).   

Em outro estudo, conduzido por Zhu et al. (2010), verificou-se interação entre 

NUDC e cerca de 130 diferentes proteínas, incluindo as chaperonas, as de 

citoesqueleto, as envolvidas em sinal de transdução, transporte, síntese e controle 

de ácido nucléico, de metabolismo celular e proteólises. 

Já, Pan et al. (2005) verificaram associação entre desenvolvimento de 

megacariócito em humanos e de NUDC. A administração dessa proteína em ratos 

aumentou o número de plaquetas circulantes. 

O SNP rs4703156, localizado no cromossomo 5q21.1 encontra-se a menos 

de 20kb de um pseudogene chamado AC113380.1, porém sem função definida 

descrita. 

Finalmente, o SNP rs7258744, localizado no cromossomo 19p13.2, encontra-

se no íntron do gene chamado ZNF266 e codifica uma proteína do tipo “dedo de 

zinco” que interage com ácido nucléico e tem funções diversas.  

http://omim.org/entry/610325#reference1
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Análises por northern blot detectaram um transcrito principal ZNF266 em 

células HeLa, células U-937 e PMA induzido por U-937, com alta expressão em 

linhagens de monócitos e macrófagos (Abrink et al., 1995). 

Na região contemplada por este SNP há alguns outros, alinhados 

verticalmente e bastante próximos (100 Kb up e downstream), sendo que todos eles 

estão relacionados a genes do tipo dedo de zinco (ZNF560, ZNF426, ZNF559, 

ZNF121, ZNF177), com funções semelhantes às descritas anteriormente para 

ZNF266. A proximidade com que aparecem estes SNPs pode indicar um 

desequilíbrio de ligação, com sugestão de associação a gene candidato devido à 

presença de mais de um SNP na região. 

 

5.5 GWAS e IL28B 

 

Deve-se destacar que os marcadores rs8099917 e rs12979860, ambos 

localizados no cromossomo 19 e distantes cerca de 5kb um do outro na região 

upstream ao gene da IL28, já descritos anteriormente como associados à resposta 

ao tratamento do HCV, não estão presentes do Genechip utilizado.  

Os SNPs do cromossomo 19, presentes no Genechip em regiões mais 

próximas aos marcadores acima, estão distantes cerca de 20 kb (downstream) e 

com valor de p não significante (p = 0,616).  

Além das análises GWAS para os indivíduos pareados e demonstradas 

acima, fez-se uma análise alternativa descrita em pormenores a seguir. 

A partir da indicação de trabalhos da literatura destacando o maior poder 

preditivo dos SNPs da IL28B associando o alelo G do polimorfismo rs8099917 ao 

risco de não eliminação do HCV e, dos dados de genotipagem tanto da amostra de 

Santos, quanto da meta-análise deste trabalho confirmando tal associação, fez-se 

uma nova análise GWAS, usando como critério de separação dos indivíduos caso e 

controle, o genótipo para este SNP. 

Em um grupo foram incluídos os indivíduos alelos TT e RVS e, noutro os 

indivíduos TT e RVNS. De acordo com indicações da literatura (Rauch et al., 2010; 

Tanaka et al., 2010), aos indivíduos alelos TT - que eliminaram o vírus com maior 

eficiência – esperava-se que estivessem em maior número no grupo RVS. A partir 

desta abordagem, quis-se buscar novos polimorfismos além do IL28B, uma vez que 

http://omim.org/entry/604751#reference1
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este, por si só, não explica a variação encontrada entre indivíduos TT nos grupos 

RVS e RVNS. 

Foram incluídos 29 indivíduos com genótipo TT presentes no grupo RVS e 20 

no grupo RVNS. Porém, nem todos apresentavam dados de genotipagem de SNPs 

por microarranjos de DNA (Genechip Mapping 250K Nsp).  

Diante disso, foram incluídos no grupo RVS, 24 indivíduos e no grupo RVNS, 

13. Após a análise GWAS para estes indivíduos, submetidos aos mesmos filtros 

descritos para a análise GWAS anterior, foram obtidos resultados de associação 

para 217.923 SNPs. 

Empregando-se o mesmo limiar determinado para a análise GWAS dos 

indivíduos pareados, considerou-se como sugestão de associação os SNPs com p < 

1 x 10-4. Dessa maneira, teriam destaque quatro SNPs, apresentados na tabela a 

seguir (tabela 12). 

 

Tabela 12 - SNPs com sugestão de associação à resposta ao tratamento do  
                   HCV genótipo 3 em indivíduos genótipo TT para rs8099917 
 
Marcador Localização 

Cromossômica 

Valor de p Gene/Região 

Regulatória 

Posição 

rs17154964 11q12.2 1,441 x 10
-6

 MS4A5, MS4A6E, 
MS4A5, MS4A41 

< 50kb 

rs7827593 8q24.22 3,154 x 10
-6

 TG íntron 

rs1286841 3p24.2 1,471 x 10
-5

 TOP2B 

NGLY1 

< 50kb 

rs4145194 Xq21.33 4,998 x 10
-5

 - - 

 
FONTE: La Luna (2012) 

 

Dentre os SNPs demonstrados na tabela 12, o que apresentou maior 

significância foi o rs17154964. Localiza-se no gene 11q12.2 e, na região 

compreendida entre 50 kb (upstream e downstream), há alguns genes da família 

MS4A (MS4A41, MS4A5, MS4A14, MS4A7, MS4A6E). Esses genes codificam 

proteínas de uma mesma família chamadas 4A, expressas em células 

hematopoiéticas e tecidos não-linfóides. São componentes de complexos celulares 

de superfícies envolvidos em transdução de sinal em diversas linhages celulares. 

Liang et al. (2001) propuseram que o aumento da expressão destas células pode 

ocorrer em processos de oncogênese e embriogênese  
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O segundo SNP foi o rs7827593, localizado no cromossomo 8q24.22 em um 

íntron do gene da tiroglobulina (TG). Chamou a atenção a presença deste SNP 

nesta nova análise, uma vez que coincide com o que foi visto na análise GWAS 

realizada com os indivíduos pareados e descrita na tabela 11. 

Uma vez que este SNP está relacionado à tiroglobulina e sabendo-se da 

associação entre doença auto-imune da tireóide e a infecção pelo HCV, conforme já 

descrito neste trabalho, a presença deste SNP com sugestão de associação nas 

duas análises GWAS merece destaque.  

O terceiro SNP, rs4145194, está localizado no cromossomo 3p24.2 e, 

fazendo-se uma busca em uma região de 50kb, são encontrados dois genes.  

Um destes é o gene NGLY1 (N-glycanase 1) que codifica uma enzima que 

pode atuar na mediação de degradação de proteossomo em glicoproteinas. O outro 

gene é o TOP2B ou topoisomerase. Esse gene codifica uma enzima chamada 

topoisomerase DNA, que controla e altera o estado topológico do DNA durante sua 

transcrição. Esta enzima está envolvida em processos de condensação, separação 

das cromátides e no alívio de tensão de torção que ocorre durante a transcrição e 

replicação do DNA. 

Quanto ao último SNP selecionado, trata-se do rs4145194, que está 

localizado no cromossomo Xq21.33 onde não foram encontrados genes/regiões 

regulatórias descritos no limiar de até 50 kb (upstream ou downstream) para esta 

região, não podendo assim fazer afirmações quanto a seu efeito. 

Diante dos resultados descritos, estudos envolvendo polimorfismos destas 

proteínas poderiam ser realizados em amostras independentes de forma a 

corroborar o poder das associações sugeridas.  
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6 CONCLUSÕES 

 

A par das informações trazidas por este trabalho, pode-se concluir que: 

 

 A presença de pelo menos uma forma do alelo G do marcador rs8099917 

aumenta o risco de o indivíduo não responder à eliminação do HCV genótipo 3, 

nesta amostra da população brasileira.  

 A associação indicada na literatura entre a presença dos alelos CC do 

marcador rs12979860 e eliminação do vírus HCV genótipo 1, foi confirmada para os 

indivíduos genótipo 3, após pareamento por sexo, idade e graus de fibrose. 

 A meta-análise dos resultados de genotipagem para IL28B deste trabalho 

em conjunto com os apresentados por Cavalcante et al. (2011), mostrou significante 

associação para o marcador rs8099917 e indicação de associação para o marcador 

12979860. 

 Uma vez que foram encontradas sugestões de associação entre o 

marcador rs7827593 localizado no cromossomo 8, relacionado à tiroglobulina, e a 

resposta ao tratamento com PEG-INF e RBV, poderíamos sugerir que alterações de 

função tireoideana podem estar relacionadas ao fenótipo aqui estudado.  

 Devido às interações encontradas entre os SNPs localizados no 

cromossomo 19 em proteínas do tipo “dedo de zinco” correlacionadas (ZNF560, 

ZNF426, ZNF559, ZNF121, ZNF177), sugere-se um estudo de vias metabólicas a 

fim de se conhecer a ação de pequenos efeitos que, somados possam atuar em um 

efeito biológico importante, uma vez que essas proteínas são fatores de transcrição. 
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