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RESUMO

Leite, A.G.B. Avaliação da progressão da fibrose hepática em adultos coinfectados
pelos vírus HIV e da hepatite C por meio de biópsias hepáticas pareadas
[Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2012.

INTRODUÇÃO: Pacientes com coinfecção HIV e hepatite C, em geral, apresentam
rápida progressão da fibrose hepática. No entanto, a maior parte dos estudos, que
avaliam essa questão, caracteriza a progressão da fibrose de forma indireta,
utilizando para isso uma única biópsia hepática e tendo como base de cálculo o
tempo estimado de infecção pelo vírus da hepatite C. OBJETIVO: Os objetivos do
presente trabalho são: 1-Estimar a taxa de progressão da fibrose hepática de forma
direta, através da análise de biópsias pareadas em pacientes coinfectados HIVhepatite C, não submetidos a tratamento prévio para hepatite C; 2- Avaliar a possível
associação dessa progressão a determinadas variáveis clínicas. MÉTODOS: Trinta
pacientes coinfectados com HIV e hepatite C, sem antecedente de tratamento prévio
da hepatite C, submetidos a duas biópsias hepáticas pareadas foram avaliados.
Calculou-se a taxa de progressão de fibrose direta e foram feitas determinações de
progressão, estabilização e regressão da fibrose. Procedeu-se então à análise
estatística, testando-se a associação entre progressão de fibrose e algumas variáveis
clínicas e demográficas. RESULTADOS: A taxa de progressão média foi de 0,13
UF/ano, com 36,7% dos pacientes configurando-se como progressores. Em análise
univariada, a progressão de fibrose hepática esteve associada a níveis de alanina
aminotransferase (p<0,001) e aspartato aminotransferase (p<0,0340) acima de 3
vezes o limite superior da normalidade à época da primeira biópsia. Verificou-se

também associação entre níveis de alanina aminotransferase (p=0,049) e aspartato
aminotransferase (p=0,013) acima da normalidade e atividade necroinflamatória à
primeira biópsia. CONCLUSÕES: Elevações de alanina aminotransferase e
aspartato aminotransferase parecem estar associadas a uma maior atividade
necroinflamatória em pacientes co-infectados pelo HIV e hepatite C e também a uma
progressão mais acelerada da fibrose hepática nesse grupo de pacientes.

Descritores: HIV; Hepatite C; Fibrose hepática; Transaminases; Biópsia; Atividade
necroinflamatória

SUMMARY

Leite, A.G.B. Assessment of liver fibrosis progression in adults HIV-Hepatitis C coinfected via paired biopsies [Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo”; 2012.

INTRODUCTION: HIV and hepatitis C virus co-infected patients usually exhibit
rapid liver fibrosis progression. However, most studies evaluating this issue
indirectly characterize fibrosis progression via single liver biopsy, further using this
as basis for calculating the estimated duration of hepatitis C infection.
OBJECTIVE: Objectives of this study include: 1- Estimate the annual rate of direct
liver fibrosis progression, using analyses of paired biopsy samples from HIVhepatitis C co-infected patients without prior treatment for hepatitis C; 2- Assess the
possible association of fibrosis progression with certain clinical variables.
METHODS: We evaluated 30 HIV-hepatitis C co-infected patients, with no history
of prior treatment for hepatitis C, who underwent two paired liver biopsies. We
calculated the annual rate of direct fibrosis progression and determined fibrosis
progression, stabilization, and regression. We then performed statistical analysis,
testing the association between fibrosis progression and several clinical and
demographic variables. RESULTS: The average annual progression rate was 0.13
FU/year, with 36.7% of patients defined as progressors. In univariate analysis, liver
fibrosis progression was associated with alanine aminotransferase (p<0.001) and
aspartate aminotransferase (p<0.0340) levels over three times the upper limit of
normal present at first biopsy. There was also an association between above-normal
alanine aminotransferase (p=0.049) and aspartate aminotransferase (p=0.013) levels

and necroinflammatory activity at first biopsy. CONCLUSION: Elevated alanine
aminotransferase and aspartate aminotransferase levels appear to be associated with
higher necroinflammatory activity and more accelerated liver fibrosis progression
among HIV-hepatitis C co-infected patients.

Descriptors:

HIV;

Hepatitis

Necroinflammatory activity

C;

Liver

fibrosis;

Transaminases;

Biopsy;
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1. INTRODUÇÃO

Atualmente, cerca de 35 milhões de indivíduos estão infectados pelo vírus da
imunodeficiência humana (HIV) no mundo e destes aproximadamente 20% (em
torno de 7 milhões) são também portadores do vírus da hepatite C (HCV) 1. As
maiores prevalências são geralmente encontradas nas regiões em que a principal via
de aquisição da hepatite C é o uso de drogas injetáveis 2.
Com o advento da terapia antirretroviral e o aumento da expectativa de vida, a
hepatite C crônica tornou-se também uma das principais causas de hospitalização e
mortalidade entre pacientes com infecção pelo HIV

3

. Vários estudos têm

demonstrado que pacientes coinfectados com HCV e HIV têm progressão mais
rápida para fibrose, particularmente aqueles mais severamente imunossuprimidos 4-6.
Vários fatores têm sido associados à taxa de progressão para fibrose: duração
da infecção, idade no momento da infecção, sexo masculino, consumo diário de
álcool >50g, baixas contagens de células T CD4+ e atividade necroinflamatória

6,7

.

Algumas condições metabólicas tais como obesidade, esteatose e diabetes mellitus
estão também emergindo como cofatores independentes de fibrogênese 8.
A taxa de progressão da fibrose pode ser calculada de duas formas: a) taxa de
progressão estimada: razão entre o estágio de fibrose na primeira biópsia e a duração
estimada de infecção em anos; b) taxa de progressão direta: razão entre a diferença
em estágios de fibrose entre as biópsias e o intervalo de tempo entre as mesmas 9.
Segundo alguns estudos, a taxa de progressão de fibrose hepática parece ser maior
em coinfectados HIV-HCV em relação aos monoinfectados

10

. Entretanto, a maior

2

parte dos estudos utiliza a taxa de progressão estimada, baseada em uma única
biópsia e na estimativa de tempo de infecção 6, 11-17.
O presente estudo visa avaliar a progressão da fibrose baseada em biópsias
pareadas em pacientes coinfectados HIV-HCV sem tratamento prévio para hepatite
C, e os fatores que influenciam nesta progressão.

3

2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1 Histórico

Na década de setenta, os vírus das hepatites A e B foram excluídos de serem a
causa de aproximadamente 65% das hepatites pós-transfusionais. Assim, esta
hepatite de causa desconhecida recebeu a denominação de “hepatite não-A não-B”
(HNANB) 18.
A inoculação em chimpanzés com derivados sanguíneos de humanos com
HNANB levou a aumentos persistentes da alanina aminotransferase (ALT) sérica
indicando que um agente infeccioso seria a causa da doença

19

. Subsequentemente,

foi demonstrado que o agente da HNANB poderia ser inativado com clorofórmio 20 e
também seria capaz de passar por um filtro de 80 nm

21

. Estes achados juntos

sugeriram que o agente causal da HNANB seria um pequeno vírus com um envelope
lipídico. Porém, a ausência de um sistema de cultura celular para cultivo do agente
da HNANB postergou a caracterização deste vírus por vários anos.
Em 1989, usando uma nova técnica de clonagem de ácidos nucléicos do plasma
de chimpanzés infectados com HNANB, o genoma do agente causal foi
caracterizado 22. Assim, o vírus causador da HNANB foi posteriormente denominado
vírus da hepatite C.
Em maio de 1983, Barré-Sinoussi e colaboradores descreveram o isolamento
de um novo retrovírus humano em linfonodo de um paciente portador de
linfonodomegalia generalizada persistente. Eles chamaram este novo vírus de LAV
BRU

(Lymphadenopathy virus e BRU das três primeiras letras do último nome do

paciente) 23.

4

Em abril de 1984, um grupo do Instituto Pauster liderado por Luc Montagnier
reportou um novo retrovírus linfotrópico T distinto do HTLV-I e HTLV-II e que
estava presente em alguns poucos pacientes com aids e linfadenopatia. O vírus
infectava linfócitos T CD4 +, as mesmas células afetadas na aids. Embora claramente
associado a aids, eles ainda não haviam demonstrado que o novo vírus era o seu
agente etiológico. Em maio de 1984, o grupo liderado por Robert C. Gallo publicou
quatro artigos descrevendo um novo retrovírus humano como a provável causa da
aids 23.
Em maio de 1990, Giovannini e colaboradores descreveram a ocorrência
concomitante de infecção pelo HCV e HIV em 11 crianças nascidas de mães com
passado ou uso corrente de drogas intravenosas, sugerindo haver um sinergismo
entre os dois vírus 23. Estudos em hemofílicos infectados pelo HIV com insuficiência
hepática concluíram também que os níveis de RNA do HCV eram bem mais
elevados do que em hemofílicos sem HIV, sugerindo mais uma vez a influência do
HIV sobre a replicação do HCV 24.

2.2 Epidemiologia

De 35 milhões de pessoas infectadas pelo HIV no mundo, estima-se que pelo
menos 7 milhões também são portadoras de hepatite C 1. Aproximadamente 20% dos
indivíduos infectados pelo HIV no Brasil são também portadores do HCV, podendo
esta prevalência variar de 4 a 83%. As maiores prevalências são geralmente
encontradas nas regiões brasileiras em que a principal via de aquisição da hepatite C
é o uso de drogas injetáveis 2, 25-29.

5

A prevalência da coinfecção HIV-HCV, entretanto, varia significantemente entre
os estudos. Embora ambos os vírus sejam transmitidos por via parenteral, sexual e
vertical, eles diferem na eficácia de transmissão por essas vias. Modos de exposição
parenteral, tais como uso de drogas intravenosas (UDIV) ou múltiplas transfusões,
têm sido consistentemente encontrados como principais fatores de risco para
coinfecção 30, 31. Nos pacientes infectados pelo HIV com história de UDIV, a taxa de
infecção pelo HCV varia de 82 a 93% 32-34.
Embora a transmissão sexual do HCV seja considerada ineficiente, a potencial
aquisição sexual é considerada devido ao isolamento do RNA do HCV no sêmen e
em amostras de esfregaço cervical

35,36

. Estudos de coorte prospectivos com casais

heterossexuais sorodiscordantes não relatam um maior risco de transmissão do HCV
ao longo de um período de 10 anos

37-39

. Porém, indivíduos com múltiplos parceiros

sexuais têm uma probabilidade duas vezes maior de adquirir a infecção pelo HCV
(odds ratio, 2.2–2.9)

40,41

. Além disso, doenças sexualmente transmissíveis podem

também aumentar o risco de aquisição do HCV por exposição sexual 42.
Indivíduos infectados pelo HIV também apresentam um maior risco de aquisição
sexual do HCV, indepentemente da preferência sexual. Grandes estudos transversais
de indivíduos heterossexuais infectados pelo HIV relatam aumento significante no
risco de infecção pelo HCV, especialmente entre pessoas com comportamento sexual
de alto risco ou múltiplos parceiros

43,44

. Ao longo da última década, a infecção

aguda pelo HCV entre homens que fazem sexo com homens (HSH) infectados pelo
HIV, que não eram usuários de drogas injetáveis, tem se tornado um problema de
saúde pública em várias regiões do mundo 45.
O aumento da incidência do HCV coincidiu com a introdução da terapia
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antirretroviral efetiva. Por isso, considera-se que esta elevação na incidência deva-se
à mudança na percepção do risco de doenças sexualmente transmissíveis com
aumento nos comportamentos de risco, devido à disponibilidade da terapia
antirretroviral 45.
A taxa de transmissão vertical do HCV é de cerca de 5% 46. A coinfecção HIVHCV aumenta o risco de transmissão de ambos os vírus e está mais associado a uma
maior carga viral materna tanto do HCV quanto do HIV 47-49.
2.3

História natural da coinfecção HIV-vírus da hepatite C

2.3.1 Influência da infecção pelo HIV sobre o vírus da hepatite C
O maior impacto da coinfecção HIV-HCV na história natural do HCV é a
rápida progressão da doença hepática. A coinfecção está associada com uma
mortalidade maior do que a observada nos monoinfectados com HCV. Antes da era
da terapia antirretroviral potente, a alta mortalidade das causas relacionadas a aids
predominava e mascarava quaisquer outras causas de mortalidade. Porém, uma
terapia efetiva para o HIV tornou-se disponível e um declínio da mortalidade
relacionada a aids foi observado. Assim, a mortalidade associada a causas hepáticas
emergiu como causa proeminente de morte em indivíduos infectados pelo HIV,
especialmente entre os coinfectados. Este fenômeno clínico foi ressaltado pelo estudo
francês GERMIVIC (Groupe d’Etudes et de Recherche de Medecine Interne et de
Maladies Infectieuses sur le Virus de l’Hepatite C), que pesquisou admissões
hospitalares e mortalidade de pacientes com HIV ao longo de vários anos

50

. Entre

1995 e 1997, as taxas de mortalidade relativas a doenças hepáticas foram baixas, de
1,5 a 6,6% (taxa de mortalidade absoluta 0,12% a 0,13%); nas pesquisas
subsequentes de 2001, 2003, e 2005, a mortalidade relacionada a aids caiu
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drasticamente, refletindo a eficácia da terapia antirretroviral potente. A mortalidade
associada a doenças hepáticas, porém, aumentou para 14,3%, 12,6%, e 16,7%,
respectivamente, tornando-se a segunda causa mais frequente de morte 51.
Achados similares foram vistos em um grande estudo prospectivo, D:A:D
(Data Collection on Adverse Events of Anti-HIV Drugs) 52, no qual a doença hepática
foi a segunda causa de mortalidade após a aids (14,5% de todos os óbitos) e a maior
causa de morte em pacientes coinfectados HIV-HCV.
A maioria dos casos de mortalidade associada a causas hepáticas em
coinfectados é devida a estágio hepático final ou hepatocarcinoma

53

. Assim, a alta

mortalidade em coinfectados em relação aos monoinfectados com HCV reflete a
progressão acelerada da doença hepática crônica.
Uma meta-análise 54 de 27 estudos com 7500 pacientes claramente demonstrou
que pacientes coinfectados são mais propensos a desenvolver cirrose, com risco
relativo de 2,1 para coinfectados comparados aos monoinfectados. O risco relativo
para cirrose foi mais baixo para pacientes tratados com terapia antirretroviral (1.72
versus 2.49), mas a diferença não foi estatisticamente significante. Esta ausência de
diferença pode estar relacionada ao regime específico de terapia antirretroviral
potente.
A incidência de cirrose em coinfectados após 20 e 30 anos foi estimada em
21% e 49%, respectivamente. Comparados diretamente com os monoinfectados com
HCV, os coinfectados parecem desenvolver cirrose 12 anos mais cedo 6.
Vários estudos sugerem que a terapia antirretroviral altamente potente pode
retardar a progressão da fibrose hepática e diminuir o dano hepático independente da
contagem de células CD4. Assim, quando o tratamento para HCV não pode ser
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instituído por contraindicação ou eventos adversos, os pacientes podem se beneficiar
de tratamento antirretroviral mais precocemente

55

. Além disso, indivíduos com

maior exposição acumulada à terapia antirretroviral altamente potente e com
supressão do RNA do HIV têm significantemente menos atividade necroinflamatória
12,13

.

2.3.2 Influência da infecção pelo vírus da hepatite C sobre o HIV

O HCV não parece ter um maior impacto na história natural da infecção pelo
HIV. Ainda é incerto se a coinfecção HIV-HCV compromete a recuperação imune
seguindo o início da terapia antirretroviral. Estudos isolados relatam resultados
conflitantes, enquanto uma meta-análise

56

encontrou apenas um efeito modesto: um

aumento menor das células CD4 em coinfectados.
É biologicamente plausível que altos níveis de replicação do HCV possam estar
associados com a progressão do HIV. Infecção crônica, seja secundária a
tuberculose, citomegalovírus ou hepatite C, pode resultar em ativação imune
generalizada 57. Outro possível fator associado à progressão do HIV é o genótipo do
HCV. Um estudo demonstrou que a infecção pelo genótipo 1 do HCV estava
associada com maiores níveis de RNA do HCV, baixas contagens de células CD4 e
maior risco de mortalidade associada a aids comparada com genótipos não-1 58.
Hipoteticamente, a ativação imune direcionada pela infecção crônica com HCV
pode favorecer a transcrição do HIV dentro de linfócitos T, levando a uma destruição
mais rápida das células T. Por outro lado, a infecção pelo HCV de células T pode
aumentar sua destruição. A favor desta última hipótese, existe um relato de apoptose
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significantemente maior em células mononucleares do sangue periférico de
coinfectados HIV-HCV comparado com monoinfectados pelo HIV 59.
Em uma coorte suíça, a coinfecção HIV-HCV foi associada com maior
progressão da infecção pelo HIV, uma maior taxa de infecções oportunistas e uma
maior mortalidade do que em monoinfectados com HIV 60. O mesmo estudo também
mostrou que dentro de 1 ano de tratamento com terapia antirretroviral potente, os
pacientes coinfectados estavam menos propensos a alcançar aumento de células CD4
3

de pelo menos 50 cels/mm . Em contraste, a coorte EuroSIDA não encontrou
diferença significativa entre indivíduos com HIV tratados com terapia antirretroviral
HCV-positivos e HCV-negativos 61.
O HCV pode negativamente influenciar a infecção pelo HIV através de meios
indiretos, tais como descontinuando a terapia antirretroviral mais frequentemente
devido a um maior risco de hepatoxicidade 62. Existe acordo sobre a importância da
infecção pelo HCV como um fator predisponente para hepatoxicidade após início da
terapia antirretroviral. Um risco de 3,7 vezes de desenvolver hepatoxicidade foi
encontrado em um estudo. Este risco parece ser mais evidente em pacientes com
genótipo 3 do HCV, devido a um maior grau de esteatose associado a este genótipo.
Embora a hepatoxicidade seja mais frequentemente assintomática, esporadicamente
pode levar a insuficiência hepática aguda 63.
2.3.3

Fisiopatogenia da progressão de fibrose nos coinfectados HIV-HCV

As potenciais explicações para o aumento da replicação do HCV e da
progressão da fibrose nos coinfectados com HIV-HCV são: a supressão imunológica
generalizada resultando em perda de células T CD4; uma interação intra-hepática dos
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vírus ou de seus produtos genéticos (em hepatócitos ou outras células hepáticas); e
um efeito indireto no fígado secundário à infecção pelo HIV em outros órgãos 32.
A resposta das células T ao HCV desempenha um papel essencial na prevenção
da progressão de infecção aguda para crônica 64. Nos pacientes infectados pelo HIV
que desenvolvem hepatite C aguda, as respostas específicas de células T ao HCV
estão marcadamente diminuídas, um achado consistente com uma maior taxa de
cronificação nestes pacientes. Na hepatite C crônica, as respostas de células T são
geralmente fracas. Pacientes coinfectados parecem ter realmente respostas CD4 e
CD8 mais fracas, e estas respostas não são restauradas, mesmo após a recuperação da
contagem de células T CD4 com uso de terapia antirretroviral 65.
Diferenças na expressão de citocinas e uma redução relativa no número de
células T CD4 no fígado de coinfectados HIV-HCV pode também desempenhar
algum papel. A importância da depleção de células T na promoção do aceleramento
da progressão da hepatite C não é exclusiva da coinfecção com HIV. Depleções
experimentais de células T CD4 em chimpanzés foram associadas com persistência
da viremia, similar ao que foi observado em coinfectados 66, 67.
Entretanto, esses mecanismos imune-mediados não explicam completamente a
rápida progressão da fibrose hepática. A injúria hepática na coinfecção poderia
também ocorrer independentemente da supressão imune como um resultado do efeito
combinado dos dois vírus nos hepatócitos 32.
O HIV apresenta um forte tropismo pelos hepatócitos e células estreladas
através dos coreceptores de citoquinas 4 e 5 (CXCR4 e CCR5, respectivamente), os
quais por sua vez exercem um efeito citopático direto no tecido hepático. Quando a
glicoproteína 120 (gp120) do envelope viral do HIV se liga aos coreceptores CXCR4
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dos hepatócitos, aumenta a expressão do fator de necrose tumoral, levando à
apoptose celular

68

. É possível que a infecção pelo HIV deixe os hepatócitos mais

susceptíveis à injúria, particularmente durante doenças associadas ao aumento de
fator de necrose tumoral relacionados a apoptose, tal como a hepatite C. Ao entrar
nos hepatócitos e nas células estreladas, o HIV também engatilha uma cascata
proinflamatória, levando à diferenciação miofibroblástica 69,70.
A infecção de outras células hepáticas pelo HIV podem também desempenhar
um importante papel na progressão da doença em coinfectados. Tais como outros
macrófagos, as células de Kupffer podem ser infectadas pelo HIV

71

, embora

monoinfectados com HIV não estejam associados com doenças hepáticas
significantes. Na coinfecção HIV-HCV, por outro lado, tem sido postulado que as
células de Kupffer infectadas pelo HIV trocam a resposta a citocinas para Th2,
influenciando por sua vez as células estreladas hepáticas, os maiores mediadores da
deposição de colágeno e da fibrogênese no fígado

72

. A modulação da função de

apresentação do antígeno nas células de Kupffer pelo HIV nos coinfectados com
HCV pode desempenhar um papel na progressão do dano hepático. Finalmente, as
células estreladas podem também ser alvo do HIV. Tuyama e colaboradores

69

demonstraram a habilidade do HIV em infectar e se replicar em células estreladas in
vitro. A infecção pelo HIV destas células, ou mesmo sua exposição ao gp120, levam
a uma indução da síntese de colágeno.
Outra explicação potencial para a progressão da doença hepática pode envolver
o eixo intestino-fígado. Durante a infecção primária pelo HIV, existe uma depleção
significante das células T CD4 no tecido linfóide intestinal, e que persiste na
infecção crônica. Esta depleção de células T CD4 está associada com aumento da
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permeabilidade intestinal e da translocação bacteriana (refletida pelo aumento dos
níveis de lipopolisacárides [LPS]), causando uma ativação do sistema imune

73

.A

permeabilidade intestinal e a ativação das células de Kupffer induzida pelos LPS
estão associadas com injúria hepática em várias condições, como doença hepática
alcoólica, doença celíaca, doença enxerto-versus-hospedeiro e doença inflamatória
intestinal. Após repetidas exposições aos LPS, monócitos e macrófagos desenvolvem
tolerância a estes, o que limita a sua ativação imunológica. Entretanto, na hepatite C
crônica, esta tolerância ao LPS é perdida pelos monócitos periféricos e
possivelmente pelas células de Kupffer devido ao efeito combinado de gamainterferon, endotoxina, e da proteína core do HCV, levando a uma intensa atividade
destas células

74

. Estes achados podem explicar a correlação entre a progressão da

doença hepática e o aumento nos níveis de LPS que têm sido reportados em
pacientes coinfectados HIV-HCV 75.
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FONTE: Adaptado de Rotman Y, Liang TJ, J Virol. 2009
Figura 1. Fisiopatogenia da fibrose hepática na coinfecção HIV-HCV. O HIV pode influenciar o
resultado da infecção pelo HCV através da infecção das células T CD4+, dos efeitos da proteína
gp120 nos hepatócitos e via outras células imunes com receptores de citocinas. A infecção pelo HIV
do tecido linfóide associado ao intestino leva ao aumento da captação dos lipopolisacárides,
resultando na ativação das células estreladas e no aumento da fibrose. A possível infecção das células
estreladas pelo HIV também pode levar à ativação da mesma. CD, célula dendrítica; CEH, células
estraladas hepáticas; CMH, complexo maior de histocompatibilidade; LPS, lipopolisacárides; NK,
céula Natural Killer. Setas tracejadas representam o efeito das proteínas do envelope viral ou possível
infecção; setas cheias representam efeito direto da infecção.
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2.4 Alterações histopatológicas em coinfectados pelo HIV-HCV

A atividade necroinflamatória e a fibrose são as duas principais características
da hepatite C crônica incluídas nas diferentes classificações histológicas. O estágio
da fibrose e o grau de inflamação estão correlacionados, mas cerca de um terço dos
pacientes tem discordâncias

76

. O estágio de fibrose sumariza a vulnerabilidade de

um paciente e é preditor da progressão para cirrose 76-79.
A célula-chave na produção da fibrose no fígado é a célula estrelada de Ito,
situada no espaço de Disse

80

. As respostas histológicas favoráveis vistas com

terapias baseadas em interferon sugerem que, além dos efeitos imunomodulador e
antiviral, o interferon também tem efeito antiproliferativo. O mecanismo exato pelo
qual o interferon-α reverte a progressão da fibrose hepática não é conhecido, mas
pode ser mediado por efeitos diretos e indiretos nas células estreladas hepáticas 81-83.
Considerando um número de diferentes achados em pacientes monoinfectados
com HIV e HCV, não é surpresa que um amplo espectro de achados histopatológicos
possam ser encontrados em coinfectados HIV-HCV, embora nenhum deles seja
específico desta condição

84-87

. Na maioria destes pacientes, as características da

infecção pelo HCV predomina, e os achados podem ser típicos da hepatite associada
ao HCV visto em monoinfectados. Em alguns pacientes, entretanto, os achados
podem ser complicados por vários outros fatores, incluindo toxicidade de drogas,
esteatose própria da síndrome metabólica ou álcool 88.
Alguns estudos têm demonstrado que entre os achados histopatológicos, a
esteatose na hepatite C desempenha um papel particularmente importante na
progressão da fibrose em coinfectados HIV-HCV

89,90

. Além disso, isto parece ser
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um fator independente na progressão da fibrose 91.
Vários relatos têm mostrado que existe mais inflamação portal, periportal, e
inflamação e atividade lobular em coinfectados 87,89,92,93. Alguns estudos também têm
observado

que

a

fibrose

pericelular/perisinusoidal

se

desenvolve

mais

frequentemente, e não está associada com uso de álcool 85,89.
Parece que a fibrose pericelular/perisinusoidal é um achado particularmente
importante em coinfectados HIV/HCV, que pode refletir o fato de que as células de
Kupffer e as células endoteliais sinusoidais são susceptíveis à infecção pelo HIV e,
uma vez infectadas, podem ativar as células estreladas que desempenham um papel
dominante na fibrogênese 89,92-95.
2.5 Taxa de progressão de fibrose

Na tentativa de estadiar o grau de avanço da fibrose hepática e da atividade
inflamatória, diversos modelos de avaliação histológica foram criados. Dentre os
mais utilizados em nível mundial estão o de Knodell, modificado por Ishak e o
METAVIR

96,97,98

. O escore METAVIR é composto de um sistema codificado de

letras e números: A= atividade inflamatória, que pode ser determinada usando um
algoritmo baseado na presença e intensidade de necrose em saca-bocado e necrose
lobular (A0= nenhuma atividade; A1= atividade leve; A2= atividade moderada e
A3= atividade intensa); e F= fibrose (F0= ausência de fibrose, F1= fibrose portal sem
septo; F2= fibrose portal com raros septos; F3= numerosos septos sem cirrose; e F4=
cirrose) 96, 97.
Entretanto, um dos grandes questionamentos em relação à fibrose produzida
pelo HCV geralmente foi qual a velocidade do avanço da doença, especialmente o
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tempo de evolução para cirrose hepática. Baseando-se nisso, Poynard e
colaboradores desenvolveram um modelo de taxa de progressão de fibrose dividido
em: taxa de progressão anual estimada, definida como a razão entre o estágio de
fibrose na primeira biópsia e o tempo de infecção da hepatite C; e taxa de progressão
anual direta, calculada como a diferença entre os escores de fibrose de duas biópsias
consecutivas dividida pelo tempo entre as mesmas em anos 9.
Vários fatores têm sido associados à taxa de progressão para fibrose: duração
da infecção, idade no momento da infecção, sexo masculino, consumo excessivo de
álcool, coinfecção com HIV, contagens de células T CD4+ baixas e grau de necrose
6,7

. Algumas condições metabólicas tais como obesidade, esteatose e diabetes

mellitus estão também emergindo como cofatores independentes de fibrogênese 8.
A média da taxa de progressão de fibrose em monoinfectados com hepatite C
varia em alguns estudos de 0,086 a 0,13 UF/ano

4, 16, 17, 99,100

, enquanto a média de

duração estimada da infecção para progressão para cirrose é de 30 a 50 anos,

4, 99

considerando a progressão da fibrose linear.
Existe uma certa controvérsia sobre a taxa de progressão de fibrose em
coinfectados ser maior em relação à observada entre os monoinfectados. Alguns
estudos

16,17,100

, que compararam a taxa de progressão de fibrose de coinfectados

HIV-HCV com a de monoinfectados com HCV, mostraram resultados similares nos
dois grupos (0,109 a 0,136 U/ano versus 0,086 a 0,128 U/ano) sobretudo entre
aqueles com carga viral do HIV indetectável e menor atividade necroinflamatória 17.
Por outro lado, vários estudos

10, 101-103

demonstraram que nos coinfectados HIV-

HCV, o grau de inflamação no fígado e a taxa de progressão da fibrose são maiores
do que em monoinfectados com HCV. Além disso, a presença de fibrose significante
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tem sido observada em biópsias hepáticas de pacientes coinfectados com
estabelecimento recente do HCV ou com hepatite C aguda 104.
Dois estudos retrospectivos estratificaram os pacientes de acordo com o tipo e
a duração de tratamento antirretroviral e também de acordo com a contagem de
células T CD4 e carga viral do HIV. Eles demonstraram que os pacientes que
iniciavam mais precocemente terapia antirretroviral e que apresentavam carga viral
do HIV baixa ou indetectável tinham uma taxa de progressão para fibrose menor
17

14,

.
O mecanismo de uma menor taxa de progressão não está claro. Tem sido

sugerido que a reconstituição imunológica, incluindo a contagem de células T CD4 e
os níveis de citocinas anti-inflamatórias, podem levar a uma menor inflamação e
necrose de células hepáticas com menor grau de fibrose 17,88.
A biópsia hepática tem sido por muitos anos a única ferramenta disponível
para determinar a fibrose hepática. Porém, sua natureza invasiva levou ao
desenvolvimento de outros meios de estadiamento da fibrose hepática. Estas
ferramentas não invasivas são atualmente divididas em duas principais categorias:
técnicas de ultrassom, tais como a elastografia (FibroScan) e índex bioquímicos
séricos (como Fibrotest, APRI, SHASTA, FIB-4, ácido hialurônico, etc). Estes meios
geralmente são precisos em definir entre ausência ou fibrose avançada, mas menos
precisos em distinguir os estágios intermediários de fibrose. Seu valor preditivo é
particularmente bom para fibrose hepática avançada e cirrose. Porém, os marcadores
séricos são geralmente menos confiáveis em pacientes coinfectados, dada a natureza
inflamatória da infecção pelo HIV e/ou prescrições frequentes de drogas nesta
população, a qual interfere em alguns marcadores de fibrose séricos 1.
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2.6 Tratamento da hepatite C crônica em coinfectados com HIV
Devido à progressão da doença hepática induzida pelo vírus da hepatite C estar
acelerada em pacientes coinfectados com HIV e HCV, a urgência de tratamento da
hepatite C é maior neste grupo de indivíduos 105-107.
Quatro estudos publicados em 2004 tornaram claro que a melhor opção de
tratamento para a hepatite C crônica em indivíduos com infecção pelo HIV era a
associação peginterferon e ribavirina. A resposta virológica sustentada ao
peginterferon e ribavirina variou de 29 a 44% entre estes estudos de acordo com os
preditores de resposta 108-112.
Em setembro de 2009, Dongliang e colaboradores identificaram um
polimorfismo de nucleotídeo no gene IL28B que estava significantemente associado
com a resposta ao peginterferon e ribavirina em portadores do genótipo 1 do vírus da
hepatite C. Este polimorfismo, rs12979860, está localizado no cromossoma 19q13 do
gene IL28B e explica principalmente as diferentes respostas encontradas tanto em
monoinfectados como em coinfectados HIV-HCV. O rs12979860 genótipo CC está
associado com uma resposta virológica sustentada duas vezes maior do que os
genótipos CT ou TT em diferentes pacientes com genótipo 1 do HCV de diferentes
etnias. Tais dados suportam o fato de que a genotipagem do IL28B faça parte do
algoritmo de tratamento em portadores do genótipo 1 do HCV 113, 114.
O advento de novas drogas antivirais contra o HCV é avidamente esperado por
muitos pacientes coinfectados HIV-HCV. Muitos destes são relativamente jovens,
com grau de fibrose avançado e que já falharam ao tratamento com peginterferon e
ribavirina. Porém, as características basais da hepatite C em pacientes com HIV
diferem dos HIV-negativos. Altas cargas virais do HCV, maior frequência de HCV
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genótipo 1a do que 1b e uso concomitante de antirretrovirais podem influenciar na
performance das novas terapias antivirais especificamente dirigidas ao HCV na
população coinfectada 115.
Muitas dessas drogas são menos ou não efetivas contra genótipos não-1 do
HCV

114

. Além disso, no caso de inibidores de protease do HCV, polimorfismos

naturais podem ser responsáveis por uma pequena proporção de suscetibilidade em
variantes genotípicas1a do que 1b 116.
Os desafios para o uso dos antivirais de ação direta (direct acting anti-virals DAA) em pacientes coinfectados HIV-HCV incluem a potencial interação entre
diferentes drogas, somatório de toxicidades, e a necessidade da terapia com
interferon. A despeito desses desafios, dados limitados indicam que os inibidores de
protease do HCV, telaprevir e boceprevir, utilizados em combinação com o
peginterferon e ribavirina, aumentam a taxa de supressão viral com manejáveis
toxicidade e interação entre drogas 117.
Até o presente momento, os inibidores de protease NS3/4A do HCV não foram
aprovados para tratamento do HCV em indivíduos infectados pelo HIV. Porém,
dados preliminares provenientes de estudos de fase 2a do telaprevir e boceprevir em
combinação com peginterferon e ribavirina comparados com peginterferon/ribavirina
mais placebo têm sido apresentados em encontros científicos

118,119

. No primeiro

estudo, 60 coinfectados HIV-HCV com genótipo 1 foram randomizados para receber
telaprevir mais peginterferon e ribavirina (12 semanas de terapia tripla seguido de 36
semanas de peginterferon/ribavirina) ou peginterferon/ribavirina mais placebo por 48
semanas

118

. Os pacientes deveriam não estar em uso de antirretrovirais (n = 13) ou

em uso de um de dois regimes: tenofovir/emtricitabina ou lamivudina com efavirenz
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(n =24) ou atazanavir/ritonavir (n = 23). Devido à interação medicamentosa com
efavirenz, os pacientes sob este regime receberam doses mais altas de telaprevir de
1125 mg a cada 8 h. 63% dos pacientes tratados com telaprevir apresentaram RNA
do HCV indetectável nas semanas 4 e 12 comparados com 4,5% dos pacientes com
peginterferon/ribavirina. Uma resposta similar foi observada na semana 24 com 74%
dos pacientes com RNA do HCV indetectável contra 55% do grupo controle. Doze
semanas após o término do tratamento, 74% do grupo com telaprevir que
apresentavam níveis indetectáveis de RNA do HCV ao final do tratamento tiveram
resposta virológica sustentada, ao passo que no grupo controle esse valor foi de 45%.
Em outro estudo

119

, 99 pacientes coinfectados HIV-HCV com genótipo 1

foram randomizados na razão de 2:1 para receber 4 semanas de lead in de
peginterferon/ribavirina seguido de 44 semanas de boceprevir ou placebo em
combinação com peginterferon e ribavirina. Os pacientes incluídos receberam
inibidores de protease do HIV com ritonavir (atazanavir, darunavir, e lopinavir) ou
raltegravir em combinação com tenofovir ou abacavir mais lamivudina ou
emtricitabina. Nas semanas 8, 12, 24 e 48, 38%, 56%, 70% e 63,9% dos pacientes
alcançaram um RNA do HCV indetectável, respectivamente. Esta resposta foi
significantemente maior do que no grupo placebo. Doze semanas após o término do
tratamento, 60,7% do grupo com telaprevir que apresentavam níveis indetectáveis de
RNA do HCV ao final do tratamento tiveram resposta virológica sustentada, ao passo
que no grupo controle esse valor foi de 26,5%.
Embora ambos os estudos sejam preliminaries, eles sustentam o uso dos novos
inibidores de protease do HCV NS3/4A mais peginterferon/ribavirina em pacientes
coinfectados cuidadosamente selecionados com genótipo 1. Porém, mais estudos são
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necessários a respeito de outras questões como segurança, eficácia e interações com
outras medicações, inclusive antirretrovirais 117.
Dados

sustentam

o

uso

de

telaprevir

em

combinação

com

tenofovir/emtricitabina, atazanavir/ritonavir, efavirenz (com dose mais alta de
telaprevir) e raltegravir. Boceprevir pode ser usado com segurança em combinação
com abacavir e lamivudina, tenofovir, e emtricitabine mais raltegravir, mas não
efavirenz ou outros inibidores de transcriptase reversa não nucleosídeos. Dados
recentes sugerem que o boceprevir não deve ser administrado com inibidores de
protease do HIV com ritonavir devido à diminuição da área sob a curva e da
concentração mínima inibitória, bem como pela evidência de breakthroughs
virológicos do HIV 120.
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3. JUSTIFICATIVA

Em geral, a taxa de progressão da fibrose hepática é aferida a partir de dois
dados: o tempo presumido de aquisição da hepatite C e o estadiamento da fibrose.
Porém, este modelo baseado em uma única biópsia assume que a progressão da
fibrose hepática é linear. Além disso, a duração da infecção pelo HCV pode não ser
exata na maioria dos casos. Nos pacientes coinfectados, a progressão da fibrose
hepática pode não ser linear devido a:
infecções

virais;

tratamentos

uma progressão independente de duas

antirretrovirais

hepatotóxicos;

esteatose;

e

comorbidades, como consumo de álcool e uso de drogas.
Baseando-se nesses dados e diante do pequeno número de estudos com
biópsias hepáticas pareadas em indivíduos coinfectados com HIV-HCV, faz-se
necessária uma análise sistemática a fim de se melhor compreender a evolução das
alterações histopatológicas hepáticas nesta população.
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4. OBJETIVO
4.1 Objetivo principal

Avaliar do ponto de vista histopatológico a progressão da fibrose baseada em
fragmentos de tecido hepático obtidos de biópsias pareadas em pacientes
coinfectados com HIV e Vírus da Hepatite C sem tratamento prévio para hepatite C.
4.2 Objetivos secundários

1. Avaliar o grau de progressão, regressão ou

estabilização

da

fibrose

hepática entre pacientes coinfectados HIV-HCV sem tratamento prévio do
HCV.
2. Avaliar o grau de progressão, regressão ou estabilização da atividade
necroinflamatória hepática entre pacientes coinfectados HIV-HCV sem
tratamento prévio do HCV.
3. Identificar fatores epidemiológicos e clínico-laboratorias que possam
influenciar a progressão da fibrose em pacientes coinfectados HIV-HCV sem
tratamento prévio do HCV.
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5. MATERIAIS E MÉTODOS
5.1 Desenho do estudo

Trata-se de um estudo de coorte, com análise de indivíduos com coinfecção
HIV-HCV acompanhados em um serviço de referência no acompanhamento
HIV/Aids.
5.2 Seleção de pacientes
O SEAP HIV/AIDS funcionava como um ambulatório específico para o
atendimento de pacientes infectados pelo HIV, na divisão de Moléstia Infecciosas e
Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Em 1996,
iniciou-se no SEAP HIV/AIDS um ambulatório específico para o atendimento a
pacientes coinfectados pelos vírus das hepatites B e C.
Para o presente estudo, foram avaliados todos os pacientes que
acompanhavam no Ambulatório de Coinfecção HIV-Hepatites Virais e que
apresentavam infecção confirmada pelo HIV (ELISA e Western-Blot)

e HCV

(Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para RNA do vírus da hepatite C
detectado).
Partindo de tais pacientes, foram selecionados aqueles que possuíam pelo
menos duas biópsias hepáticas e cujas lâminas foram localizadas pelo Departamento
de Patologia do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo.
Os prontuários dos pacientes com as lâminas localizadas foram avaliados
retrospectivamente de Junho de 2008 a Fevereiro de 2011, sendo incluídos aqueles
com dados clínicos completos.
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5.2.1

Critérios de inclusão

Os critérios de inclusão foram:
•

Ter idade superior a 18 anos para ambos os sexos;

•

Ter

diagnóstico

sorológico

de

infecção

pelo

HIV

(métodos

imunoenzimáticos/Western blot);
•

Ter diagnóstico sorológico (presença de anticorpos anti-HCV por métodos
imunoenzimáticos) e virológico de hepatite C crônica (PCR para RNA do
vírus da hepatite C detectado);

•

Não ter sido tratado previamente com interferon convencional ou
peginterferon α-2a ou 2b e ribavirina;

•

Ter pelo menos duas biópsias hepáticas com intervalo mínimo de 12 meses
entre as mesmas.

5.2.2

Critérios de exclusão

Os critérios de exclusão foram:
•

Ser portador do vírus da hepatite B;

•

Apresentar doenças auto-imunes e/ou doenças hepáticas granulomatosas;

•

Apresentar cirrose na primeira biópsia hepática;

•

Ter menos de 10 espaços-porta na avaliação anátomo-patológica das amostras
hepáticas.

5.3 Instrumento
Os dados clínicos, demográficos e laboratoriais foram coletados através da
análise de prontuário, utilizando-se uma ficha de avaliação padronizada (anexo A).
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5.4 Variáveis
5.4.1
•

Variáveis sócio-demográficas
Sexo
Foram considerados ambos os sexos, masculino e feminino.

•

Idade no momento da primeira biópsia
Coletada como variável contínua, tomando como base a idade na época da

primeira biópsia.
5.4.2

Variáveis relativas a fatores de risco associados à infecção pelo HCV
Nesse grupo foram incluídos os fatores de risco associados à infecção
pelo HCV, sendo divididos em fatores de risco parenterais e não-parenterais:

5.4.3

•

Variáveis relativas a fatores de risco associados à infecção pelo HCV
parenterais
Antecedente de transfusão de sangue ou hemoderivados
Foram avaliados os indivíduos com antecedente de transfusão de
sangue ou hemoderivados anterior a 1992, bem como o provável ano da
transfusão.

•

Antecedente de uso de drogas ilícitas injetáveis
Foram avaliados os indivíduos com uso pregresso de drogas ilícitas
injetáveis, bem como o provável ano de início.

•

Antecedente de exposição ocupacional a sangue e hemoderivados
Foram avaliados os indivíduos com antecedente de exposição
ocupacional a sangue e hemoderivados, bem como o provável ano da
exposição.

27

5.4.4

Variáveis relativas a fatores de risco associados à infecção pelo HCV não
parenterais

•

Comportamento sexual de risco
Foram considerados indivíduos com comportamento sexual de risco
aqueles com: relações sexuais homo ou heterossexuais sem uso de
preservativo com mais de 3 parceiros em 6 meses; ou aqueles com relações
sexuais eventuais ou rotineiras com profissionais do sexo.

•

Exposição sexual a parceiro sabidamente portador de HCV
Foi definido como parceiro sexual regular como o indivíduo com o
qual o paciente tenha tido relações sexuais regulares, durante um período
mínimo de 6 (seis) meses, com ou sem contrato legal ou religioso,
independente de morar na mesma casa. Foram considerados os indivíduos
cujo parceiro sexual regular era sabidamente portador de HCV.

•

Antecedente de uso de drogas ilícitas inalatórias
Foram avaliados os indivíduos com uso pregresso de drogas ilícitas
inalatórias.

5.4.5
•

Variáveis relativas à infecção pelo HIV
Doenças definidoras de aids
Definiu-se esta variável como a presença ou não de antecedente de
doenças oportunistas, conforme critérios adotados pelo Centers for Disease
Control (CDC).

•

Uso de antirretrovirais
Definiu-se esta variável como o paciente estar ou não em uso de
quaisquer antirretrovirais seis meses antes de cada biópsia hepática. Também
foi avaliado o tempo total de uso de antirretrovirais antecedendo cada biópsia
hepática.
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5.4.6

Variáveis relativas à presença de comorbidades

Foram avaliadas a presença ou não das seguintes comorbidades no momento de
cada biopsia hepática:
•

Diabetes mellitus
Definida como glicemia de jejum superior a 125mg/dL ou acima de
200 mg/dL quando colhida ao acaso em mais de uma ocasião ou uso de
hipoglicemiantes orais ou insulina.

•

Dislipidemia
Definida como níveis de triglicerídeo sérico ≥ 150 mg/dL ou de LDLcolesterol ≥ 160mg/dL em mais de uma ocasião.

•

Hipertensão arterial sistêmica
Definida segundo descrito no prontuário pelo médico assistente que
estipulou tratamento.

•

Etilismo
Definido como a constatação ou não do consumo de álcool > 50g/dia
(equivalente a 3 “drinks”: 3 latas de cerveja e/ou 2 doses de destilados e/ou 3
taças de vinho) antecedendo às duas biópsias hepáticas, baseando-se na
descrição médica presente no prontuário.

5.4.7
•

Variáveis relativas a exames laboratoriais
Genótipo do HCV
Definiu-se esta variável em função da identificação do genótipo do HCV
realizada antes ou após as biópsias hepáticas. Esta variável foi caracterizada
como:
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-

Genótipo 1;

-

Genótipo 2;

-

Genótipo 3;

-

Genótipo 4
A genotipagem do HCV foi realizada usando o teste imunoblot em
tiras INN0-LiPA-II HCV kit (Innogenetics, Ghent, Bélgica) de acordo
com as instruções do fabricante.

•

Enzimas hepáticas
Foi avaliado o aumento da alanino e aspartato aminotransferase, bem
como da gama-glutamil-transferase (GGT), através do cálculo de quantas
vezes elas estavam acima do limite superior da normalidade (LSN) nos 6
meses antecedentes à primeira e à segunda biópsias hepáticas, fazendo a
média destes valores.

•

Plaquetas
Foi considerado o menor valor absoluto e a média da contagem de
plaquetas 6 meses antes da primeira e segunda biópsia hepática.

•

APRI
Foi calculado o escore APRI da seguinte forma: 100 x (AST/limite
superior da normalidade)/plaquetas (103/uL). Baseou-se para isso na
média dos valores de AST e plaquetas 6 meses antes da primeira e
segunda biópsia hepática.

•

Contagem de linfócitos T CD4+ no sangue
Foi considerada a contagem de células T CD4+ nadir e a média da
contagem de CD4+ 6 meses antes da primeira e segunda biópsia hepática.
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•

Carga viral do HIV
Foi calculada a média da carga viral do HIV 6 meses antes da
primeira e segunda biópsia hepática.

5.4.8

Intervalo de tempo entre as biópsias hepáticas
Foi avaliado o intervalo de tempo entre as biópsias hepáticas em
meses e definido como intervalo mínimo o período de 12 meses entre as
mesmas.

5.5 Avaliação histológica

As biópsias hepáticas transcutâneas foram guiadas por ultrassom e realizadas
nos pacientes com indicação para as mesmas. Foram incluídos os fragmentos fixados
em formaldeído, emblocados em parafina e corados com hematoxilina-eosina,
tricomo de Masson e reticulina (para colágeno) e que apresentaram mais do que 10
espaços porta, baseando-se no critério utilizado pelo Departamento de AnatomiaPatológica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que considera a
amostra histológica como representativa aquela que contêm no mínimo 10 espaços
porta

121,122

. Os achados histológicos foram classificados segundo o escore

METAVIR (escore de fibrose de F0 a F4 e atividade inflamatória de A0 a A3).
Também foi avaliado o grau de esteatose hepática que foi classificado em: grau 1
(até 33% de esteatose); grau 2 (33 a 66% de esteatose); e grau 3 (>66% de esteatose).
Um único patologista do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, que também treinou a mestranda para avaliação das
lâminas, fez a análise das lâminas de maneira “cega” em relação às condições do
paciente.
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•

Avaliação semi-quantitativa de fibrose hepática

Foi realizada reavaliação das lâminas dos fragmentos de tecido hepático,
sendo feitas determinações semi-quantitativas de progressão, estabilização e
regressão da fibrose. Pela comparação do estágio de fibrose entre as duas
biópsias, foram definidos três desfechos 123:
1. Progressão: aumento no estágio de fibrose em pelo menos um ponto.
2. Estabilização: nenhuma modificação no estágio de fibrose.
3. Regressão: diminuição em pelo menos um ponto no estágio de fibrose.

•

Avaliação da taxa de progressão anual de fibrose hepática

A taxa de progressão anual de fibrose dos dois fragmentos hepáticos foi
calculada utilizando-se a seguinte definição:
Taxa de progressão anual de fibrose (progressão direta ou observada):
razão entre a diferença em estágios de fibrose em unidades METAVIR entre
as biópsias e o intervalo de tempo entre as duas biópsias em anos. 9

•

Avaliação semi-quantitativa da atividade inflamatória periportal

Foram

feitas

determinações

semi-quantitativas

de

progressão,

estabilização e regressão da atividade inflamatória no primeiro fragmento
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hepático em relação ao segundo quanto à atividade periportal, de acordo com
as seguintes definições:
1. Progressão: aumento no grau de atividade inflamatória em pelo menos um
ponto.
2. Estabilização: nenhuma modificação no grau de atividade inflamatória.
3. Regressão: diminuição em pelo menos um ponto no grau de atividade
inflamatória.

6. ANÁLISE ESTATÍSTICA
6.1

Análise descritiva

Inicialmente efetuou-se a análise descritiva das variáveis do estudo. Os
resultados foram apresentados em tabelas de frequências para as variáveis
qualitativas. No que tange às variáveis quantitativas, foram feitas estimativas das
medidas de tendência central e de dispersão.
Calculou-se a média da taxa de progressão de fibrose e a prevalência de
progressão de fibrose com seus respectivos intervalos com 95% de confiança.
6.2

Análise univariada

Em estudos de corte transversal com desfechos binários, a associação entre
exposição e desfecho é estimada pela razão de prevalência (RP). Quando é
necessário ajustar para potenciais variáveis de confusão, normalmente são usados
modelos de regressão logística que produzem estimativas de odds ratios (OR).
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Porém, quando o risco é alto, o OR não é uma boa aproximação da RP, sendo, nesses
casos, inadequado o seu uso 124,125.
Neste estudo, considerando a elevada prevalência de resposta ao tratamento
(36,7%), estimou-se a RP e seus respectivos intervalos de confiança (IC95%) para a
análise univariada sobre a relação entre diversas variáveis e o desfecho ocorrência de
progressão da fibrose.
Após verificação de normalidade pelo teste de Shapiro Wilk empregou-se o
teste t de Student, para comparação das médias das variáveis quantitativas dos
indivíduos com e sem progressão da fibrose. Para as variáveis que não apresentaram
distribuição normal, utilizou-se o teste não paramétrico de Mann-Whitney.
Para compreender melhor a relação entre a intensidade da atividade necroinflamatória e as alterações nas transaminases ALT e AST, empregou-se o teste de
correlação de Spearman.
6.3

Análise múltipla

As variáveis que apresentaram valor de p inferior a 0,20 foram selecionadas
para análise múltipla. O modelo empregado nessa etapa foi o modelo de regressão de
Cox com variância robusta. O modelo de regressão de Cox tem sido sugerido como
boa alternativa para obter estimativas das RPs ajustadas para variáveis de confusão.
Entretanto, esse modelo geralmente é usado para analisar o tempo até um evento, ou
seja, para desenhos longitudinais. Em estudos de corte transversal é possível atribuir
o valor unitário ao tempo de seguimento de cada participante como estratégia para
obtenção da estimativa por ponto da razão de prevalência, pois não há seguimento
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real dos participantes nesse tipo de estudo. Além disso, o uso da regressão de Cox
sem qualquer ajuste para análise de estudos com desenho transversal pode também
levar a erros na estimativa do intervalo de confiança, que pode ser maior do que
deveria. Nessas situações, o método de variância robusta também pode ser utilizado.
O processo de modelagem foi iniciado com a variável que apresentava o
menor valor de p pelo teste de Wald e, em seguida, foram acrescentadas
sucessivamente as demais com valor de p inferior a 0,20. As variáveis que
apresentaram valor de p<0,05 à análise múltipla ficaram no modelo final. Finalmente
foram estimadas as RPs para cada uma dessas variáveis com seus respectivos
intervalos de confiança (IC95%) e nível descritivo de 5%.
Os testes foram realizados com nível de significância de 5%.
6.4

Organização do banco de dados e softwares utilizados

Os dados foram inseridos no Excel e analisados no STATA 11.0 (StataCorp
LP, College Station, Texas, USA). Em seguida, realizaram-se as checagens de
consistência, com as correções pertinentes.
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7. ÉTICA
Após consulta do Comitê de Ética local, os pacientes incluídos foram
dispensados de assinar termo de consentimento, livre e esclarecido (TCLE ) por se
tratar apenas de revisão de prontuários. O sigilo e a confidencialidade foram
garantidos no estudo.
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8. RESULTADOS
8.1 População de estudo

Inicialmente foram identicados 299 pacientes coinfectados com HIV e HCV no
Ambulatório de Coinfectados com HIV-Hepatites Virais do SEAP HIV/AIDS, no
período compreendido entre 1996 e 2008.

242 (80,9%) dos 299 pacientes

apresentavam pelo menos uma biópsia hepática. Dos 242 pacientes, 106 (43,8%)
foram submetidos a duas biópsias hepáticas. Destes, 76 foram excluídos: 1 (1,3%)
portador crônico do vírus da hepatite B, 1 (1,3%) com menos de 12 meses entre as
biópsias, 14 (18,4%) cirróticos na primeira biópsia, 23 (30,3%) tratados para hepatite
C antes da primeira biópsia ou entre as biópsias hepáticas e 37 (48,7%) por
apresentarem menos de 10 espaços porta.
Neste estudo, portanto, foram avaliados 30 pacientes coinfectados com HIV e
HCV sem tratamento prévio para o vírus da hepatite C. Os dados foram coletados no
período compreendido entre Junho de 2008 e Fevereiro de 2011.
Os pacientes submetidos à biópsia hepática e não tratados para hepatite C não
receberam este tratamento pelos seguintes motivos:
1- Ausência de indicação histológica para tratamento;
2- Presença de complicações clínicas relativas à infecção pelo HIV ou HCV
(surgidas após a biópsia hepática) e que contraindicaram o tratamento da
hepatite C.
8.2 Características sócio-demográficas e relacionadas ao mecanismo de
transmissão do HCV da população estudada
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Como apresentado na Tabela 1, podemos verificar que a maioria dos pacientes
analisados era do sexo masculino (83,3%) e à primeira biópsia, tinha, em média, 40,6
anos (desvio padrão: 6,5 anos). Observou-se que 53,3% haviam adquirido o vírus da
hepatite C por via não parenteral: 11 por transmissão sexual (8 com comportamento
sexual de risco e 3 com parceiro sabidamente portador de HCV) e 5 por droga
inalatória. Dos 14 pacientes com transmissão parenteral do HCV, 13 foram por uso
de drogas ilícitas injetáveis e 1 por exposição ocupacional a hemoderivados, nenhum
apresentava antecedente de transfusão sanguínea.
Tabela 1 - Distribuição de pacientes coinfectados por HIV e hepatite C segundo
características sócio-demográficas, transmissão do vírus da hepatite
C – SEAP/HIV/AIDS – 2008 a 2011
VARIÁVEIS
Sexo
Feminino
Masculino
Idade
< 40
≥ 40
média (dp); mediana (mín-máx)
Transmissão parenteral
Não
Sim

no

%

5
25

16,7
83,3

14
16

46,7
53,3
40,6 (6,5); 41,5 (29-56)

16
14

53,3
46,7

8.3 Características relacionadas a comorbidades

Na Tabela 2, podemos observar a presença ou não de comorbidades. Mais da
metade dos pacientes (53,3%) apresentava algum distúrbio metabólico: 3 pacientes
eram hipertensos e dislipidêmicos e 13, apenas dislipidêmicos. Nenhum paciente
tinha diagnóstico de diabetes mellitus.
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Vale a pena destacar que o etilismo foi auto-referido por 13 pacientes à
primeira biópsia, entretanto quatro destes (30,8%) não se consideravam mais
etilistas, pois haviam parado de consumir bebidas alcoólicas há um período que
variava de 1 a 6 anos.
Tabela 2 – Distribuição de pacientes coinfectados com HIV e HCV segundo
presença de comorbidades – SEAP/HIV/AIDS – 2008 a 2011
no

%

Nunca

17

56,7

passado/atual

13

43,3

Não

14

46,7

Sim

16

53,3

VARIÁVEIS
Etilista

Distúrbio metabólico

8.4 Características relacionadas à infecção pelo HIV

A partir dos valores medianos, verificou-se que, para a maioria dos pacientes,
a contagem de células CD4 no sangue periférico foi acima de 331,5 cels/mm3 à
primeira biópsia e de 450 cels/mm3 à segunda biópsia. Já o CD4 nadir mediano foi
150 cels/mm3 (Tabela3).
Observou-se também que enquanto 43,3% dos pacientes apresentavam valor
de carga viral plasmática do HIV igual ou superior a 400 cópias/mL à primeira
biópsia, esse valor passou para 23,3% à segunda biópsia.
Além disso, notou-se que metade dos indivíduos já havia apresentado alguma
doença definidora de aids e que a maioria recebia tratamento antirretroviral há pelo
menos três anos (53,3%) à primeira biópsia. No momento da segunda biópsia, todos
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faziam uso do tratamento antirretroviral e o tempo médio desse tratamento foi de
79,3 meses (desvio padrão: 27,2 meses).

Tabela 3 - Distribuição dos pacientes segundo características do vírus HIV –
SEAP/HIV/AIDS – 2008 a 2011
VARIÁVEIS
CD4 nadir (cels/mm3)
≥ 150
< 150
média (dp); mediana (mínimo-máximo)
CD4 à 1a biopsia (cels/mm3)
≥ 500
< 500
média (dp); mediana (mínimo-máximo)
CD4 à 2a biopsia (cels/mm3)
≥ 500
< 500
média (dp); mediana (mínimo-máximo)
Carga viral do HIV à 1a biopsia
(cópias/ml)
< 400
≥ 400
Carga viral do HIV à 2a biopsia
(cópias/ml)
< 400
≥ 400
a
Uso HAART à 1 biopsia
Não
Sim
Tempo ARV (meses) à 1a biópsia
≥ 36
< 36
média (dp); mediana (mínimo-máximo)
Tempo ARV (meses) à 2a biópsia
≥ 84
< 84
média (dp); mediana (mínimo-máximo)
Doenças definidoras de aids
Não
Sim

no

%

14
46,7
16
53,3
150,0 (103,2); 135 (13-373)
6
20,0
24
80,0
371,8 (226,8); 331,5 (132-1226)
10
33,3
20
66,7
509,2 (328,9); 450 (13-1994)
17
13

56,7
43,3

23
7

76,7
23,3

4
26

13,3
86,7

16
53,3
14
46,7
37,5 (25,2); 36 (4-97)
14
46,7
16
53,3
79,3 (27,2); 82 (26-122)
15
15

50,0
50,0
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8.5 Características relacionadas à infecção pelo HCV e exames laboratoriais
Tabela 4 - Distribuição dos pacientes segundo características do vírus da
hepatite C e exames laboratoriais – SEAP/HIV/AIDS – 2008 a 2011
VARIÁVEIS
Genótipo do HCV*

no

%

1
2
3
4
a
ALT à 1 biopsia (n° de vezes > LSN)
<3
≥3
média (dp); mediana (mínimo-máximo)
ALT à 2a biópsia( n° de vezes > LSN)
<3
≥3
média (dp); mediana (mínimo-máximo)
AST à 1a biopsia (n° de vezes > LSN)
<3
≥3
média (dp); mediana (mínimo-máximo)
AST à 2a biópsia** (n° de vezes > LSN)
<3
≥3
média (dp); mediana (mínimo-máximo)
GGT à 1a ** (n° de vezes > LSN)
<3
≥3
média (dp); mediana (mínimo-máximo)
GGT à 2a biópsia*** (n° de vezes > LSN)
<3
≥3
média (dp); mediana (mínimo-máximo)
Menor Plaqueta à 1a biopsia (x103/mm3)
< 150
≥ 150
média (dp); mediana (mínimo-máximo)
Menor Plaqueta à 2a biópsia** (x103/mm3)
< 150
≥ 150
média (dp); mediana (mínimo-máximo)

20
1
6
1

71,4
3,6
21,4
3,6

27
3

90,0
10,0
2,1 (2,4); 1,5 (0,6-13,1)

26
4

86,7
13,3
1,8 (0,9); 1,5 (0,7-3,7)

26
4

86,7
13,3
2,0 (2,4); 1,2 (0,6-13,1)

26
3

89,7
10,3
1,9 (2,7); 1,2 (0,7-15,6)

16
13

55,2
44,8
3,8 (4,0); 2,4 (0,4-15,5)

17
10

63,0
37,0
3,3 (2,9); 2,3 (0,4-11,7)

3
10,0
27
90,0
224,8 (65,1); 204 (124-422)
4
13,8
25
86,2
212,4 (70,4); 198 (98-399)
Continua
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Conclusão
VARIÁVEIS
APRI à 1a biopsia
≥ 1,5
< 1,5
APRI à 2a biópsia**
≥ 1,5
< 1,5
Dados ignorados: (*)2; (**)1; (***)3

no

%

2
28

6,7
93,3

2
27

6,9
93,1

No que tange às características do vírus da hepatite C, verificou-se que 71,4%
apresentavam genótipo tipo 1 (Tabela 4). Todos os pacientes apresentavam elevações
das enzimas hepáticas. Quinze pacientes tinham elevações de ALT acima de 1,5
vezes o limite superior da normalidade (LSN) na primeira biópsia, três acima de 3
vezes e dois acima de 5 vezes. Quanto à AST, oito pacientes apresentaram elevações
acima de 1,5 vezes o LSN na primeira biópsia, quatro acima de 3 vezes e dois acima
de 5 vezes. Em nosso estudo, definimos o valor de três vezes acima do LSN como
representativo de alterações tanto da ALT quanto da AST. Já no que diz respeito às
enzimas Gama GT, à 1ª biopsia e à 2ª biópsia, a maioria (55,2% e 63%,
respectivamente) apresentava alteração menor que 3 vezes o limite superior. Em
relação ao escore APRI, quase todos pacientes apresentaram valores abaixo de 1,5 à
1ª (93,3%) e à 2ª biópsia (93,1%) 126,127.
8.6 Características relacionadas à avaliação histopatológica

A esteatose foi observada na maioria dos pacientes tanto à primeria biópsia
(73,3%), quanto à segunda biópsia (66,7%). Sendo que nesta última, 10,0%
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apresentavam esteatose grau 3.
Verificou-se também que à primeira biópsia 10,0% eram METAVIR F3 e
30,0% apresentavam atividade necroinflamatória moderada ou intensa (METAVIR
A2 ou A3). Já à segunda biópsia, havia 4 (13,3%) pacientes com METAVIR F3 e 3
(10,0%) F4, enquanto a metade era A2 ou A3.
Tabela 5 - Distribuição dos pacientes segundo resultados das biópsias –
SEAP/HIV/AIDS – 2008 a 2011
VARIÁVEIS

no

%

a

Esteatose à 1 biópsia
ausente
8
<33%
21
33 a 66%
1
a
Esteatose à 2 biópsia
ausente
10
<33%
16
33 a 66%
1
>66%
3
a
Fibrose à 1 biópsia
F0
1
F1
7
F2
19
F3
3
a
Fibrose à 2 biópsia
F1
7
F2
16
F3
4
F4
3
a
Atividade inflamatória periportal à 1 biópsia
A1
21
A2
3
A3
6
a
Atividade inflamatória periportal à 2 biópsia
A0
1
A1
14
A2
10
A3
5

26,7
70,0
3,3
33,3
53,3
3,3
10,0
3,3
23,3
63,3
10,0
23,3
53,3
13,3
10,0
70,0
10,0
20,0
3,3
46,7
33,3
16,7
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8.7 Características relacionadas à taxa de progressão da fibrose hepática
Tabela 6 - Estágio de fibrose METAVIR na primeira e segunda biópsias entre
os 30 pacientes coinfectados HIV/hepatite Ca – SEAP/HIV/AIDS –
2008 a 2011
Estágio de fibrose na
Estágio de fibrose na segunda biópsia
primeira biópsia

a

0

1

2

3

4

0

0

1

0

0

0

1

1

0

3

4

0

0

7

2

0

3

12

3

1

19

3

0

0

0

1

2

3

0

7

16

4

3

30

A área sombreada representa os pacientes que apresentaram progressão de pelo menos um estágio

METAVIR

Visando estimar a evolução da fibrose, avaliaram-se os valores de fibrose
obtidos à primeira e à segunda biópsias. Considerou-se ocorrência de progressão um
aumento igual ou superior a um no escore de fibrose da primeira para a segunda
biópsia.
O tempo entre a primeira e a segunda biópsia variou de 13 a 128 meses,
sendo que a metade dos pacientes (tempo mediano) realizou as duas biópsias num
período máximo de 35 meses .
Na maioria dos pacientes (n=16, 53,3%), houve estabilização no escore de
fibrose entre as duas biópsias hepáticas pareadas (média de tempo entre as biópsias
de 50 meses). Entretanto, 11 pacientes configuraram-se como progressores
[Prevalência: 36,7% (IC95%: 18,4 - 55,0)], sendo que 10 pacientes apresentaram
progressão de 1 ponto (média de tempo entre biópsias de 31 meses) e um indivíduo,
de dois pontos na fibrose (tempo entre biópsias de 50 meses). Em apenas 3 (10%)
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indivíduos, houve melhora histológica com redução de um ponto na fibrose entre as
biópsias pareadas (média de tempo entre as biópsias de 37 meses). 7 (23,3%)
pacientes apresentavam fibrose F3-F4 na segunda biópsia.
Dentre os 30 indivíduos analisados, verificou-se taxa de progressão média
igual a 0,13 (IC95%: 0,02 – 0,24). Entretanto, quando comparamos a taxa de
progressão média dos não progressores com a dos progressores foi encontrada uma
diferença estatisticamente significante (-0,06 ± 0,14 vs 0,46 ± 0,19 ) (p <0,01)
(Tabela 7).
Tabela 7 - Taxa de progressão de progressores e não progressores –
SEAP/HIV/AIDS – 2008 a 2011
VARIÁVEL
n
média
PROGRESSOR
não
19
-0,06
sim
11
0,46
*: teste de Mann Whitney

dp
0,14
0,19

mediana mínimo máximo valor de p*
<0,001
0
-0,44
0
0,44
0,21
0,92

8.8 Análise univariada

Para identificar os possíveis fatores associados à progressão da fibrose testouse a relação entre essa resposta e todas as variáveis do estudo à primeira biópsia.
Não foi observada diferença com significância estatística nas prevalências de
progressão da fibrose segundo o sexo do paciente (p=0,186) e a idade (p=0,410)
(Tabela 8). Também não foi observada diferença com significância estatística quanto
ao consumo de bebidas alcoólicas (p=0,860) e distúrbios metabólicos (dislipidemia,
diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica (p=0,520).
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Tabela 8 - Distribuição dos pacientes segundo sexo e idade em relação
à progressão da fibrose – SEAP/HIV/AIDS – 2008 a 2011
VARIÁVEIS
Sexo
masculino
feminino
Idade
< 40
≥ 40

total
n

o

PROGRESSÃO

RP IC95%)

no (Prevalência)

valor de p
0,186

25
5

8 (32,0)
3 (60,0)

1
1,88 (0,74 - 4,76)

14
16

4 (28,6)
7 (43,7)

1
1,53 (0,56 - 4,22)

0,410

Tampouco foi observada diferença com significância estatística nas
prevalências de progressão da fibrose segundo os valores de CD4 nadir (p=0,181), e
de CD4 à primeira biópsia (p=0,059) (Tabela 9). Da mesma forma não foi observada
diferença no que tange aos valores de carga viral plasmática de HIV e ao tempo de
tratamento antirretroviral. A ocorrência de progressão da fibrose também não diferiu
entre pacientes com e sem doença definidora de aids (p=0,280).
Tabela 9 - Distribuição dos pacientes segundo características do vírus HIV e a
progressão da fibrose – SEAP/HIV/AIDS – 2008 a 2011
total
VARIÁVEIS
CD4 nadir (cels/mm3)
≥ 150
< 150
a
CD4 à 1 biopsia (cels/mm3)
≥ 500
< 500
Carga viral do HIV à 1a biopsia
(cópias/ml)
< 400
≥ 400

no

PROGRESSÃO
no
(Prevalência)

RP (IC95%)

7 (50,0)
4 (25,0)

1
0,50 (0,18 - 1,38)

valor de p
0,181

14
16

0,059
6
24

4 (66,7)
7 (29,2)

1
0,44 (0,19 - 1,03)
0,860

17
13

6 (35,3)
5 (38,5)

1
1,09 (0,42 – 2,84)
Continua
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Conclusão
total PROGRESSÃO
no
no
(Prevalência)

VARIÁVEIS
Uso HAART à 1a biopsia
não
sim
Tempo ARV (meses) à 1a
biopsia
≥ 36
< 36
Doenças definidoras de aids
não
sim

RP (IC95%)

valor de p
0,638

4
26

1 (25,0)
10 (38,5)

1
1,54 (0,26 - 9,27)
0,144

16
14

8 (50,0)
3 (21,4)

1
0,43 (0,14 - 1,33)
0,280

15
15

4 (26,7)
7 (46,7)

1
1,75 (0,63 - 4,83)

Entretanto, verificou-se que todos os pacientes com ALT igual ou superior a 3
vezes o limite superior da normalidade à primeira biópsia apresentaram progressão
da fibrose, enquanto apenas 29,6% daqueles com alteração inferior a 3 vezes o limite
superior apresentaram esse desfecho (p<0,001) (Tabela 10).
Resultados idênticos a estes foram encontrados à análise da AST à primeira
biópsia.
Tabela 10 - Distribuição dos pacientes segundo características do vírus da
hepatite C e a progressão da fibrose – SEAP/HIV/AIDS – 2008 a
2011
VARIÁVEIS
Transmissão parenteral
não
sim
Genótipo da hepatite C
1
2 ou 3 ou 4

Total

PROGRESSÃO

no

no (Prevalência)

RP (IC95%)

valor de p
0,410

16
14

7 (43,8)
4 (28,6)

1
0,65 (0,24 - 1,80)
0,905

20
8

8 (40,0)
3 (37,5)

1
0,94 (0,32 - 2,71)
Continua
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Conclusão
Total
VARIÁVEIS
ALT à 1a biopsia
(n° de vezes > LSN)
<3
≥3
AST à 1a biopsia
(n° de vezes > LSN)
<3
≥3
GGT à 1a biopsia
(n° de vezes > LSN)
<3
≥3
Menor Plaqueta à 1a
biopsia (x103/mm3)
< 150
≥ 150
APRI à 1a biopsia
≥ 1,5
< 1,5

Verificou-se

no

PROGRESSÃO
no
(Prevalência)

RP (IC95%)

valor de p
<0,001

27
3

8 (29,6)
3 (100)

1
3,38 (1,87 - 6,10)
0,034

26
4

8 (30,8)
3 (75,0)

1
2,44 (1,07 - 5,54)
0,958

10
(62,5)
8 (61,5)

6 (37,5)

1

5 (38,5)

1,03 (0,40 - 2,65)
0,904

3
27

1 (33,3)
10 (37,0)

1
1,11 (0,20 - 2,03)

2
28

1 (50,0)
10 (35,7)

1
0,71 (0,16 - 3,19)

0,660

também

que

33,3%

dos

indivíduos

com

atividade

necroinflamatória moderada ou intensa (A2 ou A3) haviam apresentado progressão
da fibrose, enquanto 38,1% daqueles com atividade necroinflamatória ausente ou em
menor grau (A0 ou A1) experimentaram esse desfecho (p=0,810) (Tabela 10).
Quando a atividade necroinflamatória é dividida em necrose em saca bocado e
necrose lobular, verificou-se também que 33,3% dos indivíduos com necrose em saca
bocado moderada a intensa haviam apresentado progressão da fibrose, enquanto
37,5% daqueles sem necrose experimentaram esse desfecho (p=0,855).
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Tabela 11 - Distribuição dos pacientes segundo resultados das biópsias e a
progressão da fibrose – SEAP/HIV/AIDS – 2008 a 2011
PROGRESSÃO
VARIÁVEIS

não
sim
n (%)
no (%)
Esteatose à 1a biopsia
ausente
6 (75,0)
2 (25,0)
presente
13 (59,1)
9 (40,9)
Tempo entre biópsias (meses)
< 36
8 (50,0)
8 (50,0)
≥ 36
11 (78,6)
3 (21,4)
a
Fibrose à 1 biopsia
0 ou 1 ou 2
18 (66,7)
9 (33,3)
3
1 (33,3)
2 (66,7)
Necrose em saca bocado à 1a biópsia
0 ou 1
15 (62,5)
9 (37,5)
2 ou 3
4 (66,7)
2 (33,3)
a
Necrose lobular à 1 biopsia
não
8 (66,7)
4 (33,3)
sim
11 (61,1)
7 (38,9)
a
Atividade inflamatória à 1 biópsia
0 ou 1
13 (61,9)
8 (38,1)
2 ou 3
6 (66,7)
3 (33,3)

RP (IC95%)

valor de p

o

0,466
1
1,64 (0,44 - 6,15)
0,144
1
0,43 (0,14 - 1,33)
0,165
1
2,00 (0,75 - 5,32)
0,855
1
0,89 (0,25 - 3,15)
0,764
1
1,17 (0,43 - 3,19)
0,810
1
0,88 (0,29 - 2,61)

Verificou-se também que quanto maior a intensidade da atividade
inflamatória, maior a alteração na transaminase ALT (p=0,049 à 1ª biópsia) e AST
(p=0,013 à 1ª biópsia). Porém, não se observou correlação entre a carga viral do HIV
e maior intensidade da atividade inflamatória periportal (Tabela 12).
Tabela 12 - Correlação entre intensidade da atividade inflamatória e grau de
alteração nas transaminases ALT e AST e carga viral do HIV dos
pacientes coinfectados por HIV e HCV – SEAP/HIV/AIDS – 2008 a
2011
Transaminase
ALT ≥ 3 LSN*

atividade inflamatória

p

≥2 à primeira biópsia
0,362

0,049
Continua
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Conclusão

Transaminase
AST ≥ 3 LSN*
Carga viral do HIV ≥
400 cópias/ml**

atividade inflamatória
≥2 à primeira biópsia
0,448

p
0,013

6 (66,7)

0,123

*: rspearman
**: teste de Mann-Whitney

8.9 Análise Múltipla

No intuito de identificar as variáveis independentemente associadas à
progressão da fibrose em pacientes coinfectados por HIV e HCV procedeu-se à
análise com a regressão múltipla de Cox (com variância robusta), utilizando-se as
variáveis que apresentaram valores de p menores que 0,20 à análise univariada.
Tabela 13 - Variáveis com nível descritivo inferior a 0,20 à análise univariada –
SEAP/HIV/AIDS – 2008 a 2011
Variável
ALT à 1a biopsia
AST à 1a biopsia
CD4 à 1a biopsia
Tempo ARV (meses) à 1a biópsia
Tempo entre biópsias (meses)
Fibrose à 1a biopsia
CD4 nadir
Sexo

valor de p
<0,001
0,034
0,059
0,144
0,144
0,165
0,181
0,186

Não foram encontrados fatores independentemente associados à progressão de
fibrose relacionados à primeira biópsia pela análise multivariada.
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9. DISCUSSÃO

Foram incluídos no presente estudo 30 pacientes. A população na sua maioria foi
composta por indivíduos do sexo masculino, adultos jovens, que adquiriram o vírus
da hepatite C por via não parenteral (53,3%). Essas características são semelhantes às
encontradas em outros estudos com pacientes coinfectados HIV-HCV

10,103

, com

exceção da via de aquisição não parenteral.
Dos 16 indivíduos cujo risco de aquisição do HCV e HIV foi não parenteral, 9
foram por comportamento sexual de risco (homens que fazem sexo com homens e
múltiplos parceiros). Isto é condizente com o achado de um aumento na incidência e
prevalência da infecção pelo HCV entre HSH infectados pelo HIV

128-130

. Este

aumento tem sido reportado principalmente após a introdução da terapia
antirretroviral altamente potente, que pode contribuir para um maior comportamento
sexual de risco devido à crença de que o tratamento eliminaria o risco de infecção
pelo HIV.
43,3% dos indivíduos em nosso estudo referiram um consumo excessivo atual ou
passado de álcool (>50g/dia). Embora não tenha sido encontrada correlação entre o
consumo excessivo de álcool e progressão para fibrose em nosso estudo, o alto
consumo de álcool tem sido relacionado a um curso acelerado da hepatite crônica
pelo HCV tanto em pacientes mono como coinfectados pelo HIV 9. Por outro lado,
deve-se também considerar o fato de que as informações foram obtidas pela revisão
de prontuários e, portanto, esse percentual pode estar subestimado.
O genótipo do HCV predominante em nossa população foi o tipo 1 (71,4%),
condizente com os achados gerais de genotipagem na população brasileira. Estudos
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epidemiológicos realizados em São Paulo relatam uma predominância do genótipo
1a na população geral de coinfectados, seguida pelo genótipo 3. Isto tem sido
observado também em outros estudos realizados em diferentes estados do país 131, 132.
A esteatose foi observada na maioria dos pacientes tanto à primeria (73,3%),
quanto à segunda biópsia (66,7%). Sendo que nesta última, 10,0% apresentavam
esteatose grau 3. Este achado é condizente com o encontrado em outros estudos,
como o de Bani-Sadr e colaboradores
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que observaram esteatose em 61% dos

coinfectados HIV-HCV. Entretanto, em nosso estudo não foi observada correlação
entre esteatose e progressão da fibrose, discordando de outros estudos que
encontraram tal correlação 133,134.
De acordo com os dados do nosso trabalho, cerca de um terço dos pacientes
analisados (n= 11, 36,7%) apresentou progressão da fibrose hepática em um período
médio de 33 meses. Na maioria dos pacientes (n=16, 53,3%), houve estabilização da
fibrose, sendo que em 3 (10%) indivíduos, houve melhora histológica. Nossos dados
são similares ao previamente reportado por outros autores

10,15,103,135

, os quais

relataram uma progressão de fibrose entre 20,4% e 50% nos pacientes analisados, em
um intervalo de tempo entre as biópsias que variou de 35 a 54 meses.
A taxa de progressão da fibrose em nosso estudo foi de 0,13 UF/ano. Essa
taxa não difere muito do que tem sido observado em estudos de progressão de fibrose
em pacientes monoinfectados pelo HCV. De acordo com esses estudos, essa taxa tem
variado de 0,086 a 0,13 UF/ano 4,16,17,99,100.
Interessante destacar que, à primeira biópsia, 86,7% dos pacientes incluídos
em nosso estudo estavam em uso de terapia antirretroviral e 56,7% dos casos
apresentavam carga viral do HIV indetectável. Embora tenhamos observado
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associação entre contagem de células CD4 < 500 cels/mm3 e maior progressão de
fibrose hepática, esta não foi estatisticamente significante. É possível imaginar que a
estabilidade clínica em relação à infecção pelo HIV, observada na maioria de nossos
pacientes, possa de alguma forma ter contribuído para uma taxa de progressão de
fibrose semelhante a de monoinfectados. Não fosse isso, é possível que tivéssemos
observado progressão mais acelerada da fibrose em um número maior de pacientes.
A estabilização ou mesmo a regressão da fibrose observada em nosso estudo
pode também refletir a ação de antirretrovirais na supressão do HIV com
consequente efeito anti-fibrogênese. Um estudo com biópsias pareadas encontrou
que a progressão de fibrose foi independentemente relacionada à supressão do RNA
do HIV nos pacientes sem tratamento anti-HCV

135

. Um possível mecanismo que

está por trás da associação da supressão do HIV com a progressão de fibrose seria o
efeito do HIV sobre a fibrogênese. Estudos recentes

32,68

têm postulado que na

coinfecção HIV-HCV, as células de Kupffer infectadas pelo HIV trocam a resposta a
citocinas para Th2, influenciando por sua vez as células estreladas hepáticas, os
maiores mediadores da deposição de colágeno e da fibrogênese no fígado. Por outro
lado, as células estreladas podem também ser alvo do HIV 69. A infecção pelo HIV
destas células, ou mesmo sua exposição ao gp120, levam a uma indução da síntese
de colágeno.
Ainda de acordo com nossos dados, a elevação de ALT (p<0,001) e AST
(p<0,0340) acima de 3 vezes o LSN estiveram associadas à progressão da fibrose
hepática. Esse achado já foi observado por outros autores e nossos dados apenas
confirmam essa associação
estudado na literatura

12

15,16,103,136

. A elevação dessas enzimas, conforme já bem

, parece refletir atividade inflamatória hepática e maior
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ativação da fibrogênese. Nesse sentido, nossos dados também parecem confirmar
essa hipótese, pois observamos também importante associação entre elevação dessas
enzimas acima de 3 vezes o LSN e maior atividade necroinflamatória hepática (p<
0,049 e p< 0,0013 para ALT e AST respectivamente) à primeira biópsia.
Entretanto, não fomos capazes de correlacionar a própria atividade
necroinflamatória com a progressão da fibrose, o que não nos permite afastar a
possibilidade de que outros fatores, inclusive os próprios antirretrovirais, estejam
influenciando a elevação das transaminases.
Para limitar o erro de estadiamento em nosso estudo, as lâminas foram lidas
de forma cega por um único e experiente patologista, que também treinou a
mestranda para avaliação das lâminas, e incluiu apenas tecidos com mais de 10
espaços-porta. Esse critério de inclusão aumentou o poder de nossos achados e
permitiu uma amostra mais homogênea. Além disso, nós classificamos como
progressão uma mudança de 1 estágio METAVIR, e observamos apenas três
pacientes com uma diminuição de 1 estágio, sugerindo que o erro de amostra não foi
um fator importante.
Nosso estudo apresentou algumas limitações. A primeira delas foi sua
natureza retrospectiva. Idealmente, nossos resultados deveriam ser confirmados por
estudos prospectivos, que permitiriam o controle das variáveis que são difíceis de
verificar em estudos retrospectivos, tais como adesão aos antirretrovirais e consumo
alcoólico. Em segundo lugar, o número de pacientes incluídos foi reduzido à medida
que aplicamos os critérios de inclusão e exclusão.
Em terceiro lugar, nossa casuística foi composta em sua maioria por pacientes
com doença estável pelo HIV, o que pode ter nos impedido de observar a evolução
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natural da doença, sem a intervenção de medicamentos antirretrovirais. Por outro
lado, enquanto a maioria dos estudos caracteriza a progressão da fibrose
indiretamente através de uma única biópsia hepática, nós analisamos biópsias
pareadas de pacientes coinfectados com HIV-HCV que não receberam tratamento
prévio para hepatite.
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10. CONCLUSÕES

Aproximadamente um terço dos pacientes apresentou progressão da fibrose
com intervalo médio de 3 anos. No nosso estudo, foi encontrada relação entre
elevação de ALT e AST com maior atividade necroinflamatória e progressão da
fibrose. Entretanto, outros fatores não obtiveram correlação estatística, inclusive o
uso de antirretrovirais e fatores associados ao HIV como contagem de células CD4 e
carga viral do HIV. Seguimento da progressão de fibrose com intervalos menores do
que nos monoinfectados com hepatite C deve ser realizado, bem como o início
precoce de antirretrovirais. Assim, a elevação de ALT/AST acima de três vezes o
limite superior da normalidade pode nos alertar sobre os grupos de maior risco de
progressão de fibrose, principalmente quando a biópsia ou elastografia não estiverem
facilmente disponíveis. Portanto, trata-se de um marcador de grande utilidade clínica.
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11. ANEXOS

FICHA DE AVALIAÇÃO

Data: ___/___/___

1. Identificação /Dados dos pacientes:
1.1 Iniciais: _______________

1.2 Registro: ______________

1.3 Data de nascimento: ___/____/________ 1.4 Sexo: __
2. Epidemiologia
2.1 Modo de aquisição do HCV: (1) Parenteral (2) Não Parenteral
2.1.1 Parenteral: (1) Drogas injetáveis (2) transfusão sanguínea (3) exposição
ocupacional a sangue/hemoderivados
2.1.2 Não Parenteral: (1) Comportamento sexual de risco (2) Antecedente de
drogas inalatórias (3) Parceiro sabidamente portador de HCV
2.2 Ano do início de DIV ou hemoderivados: _______
2.3 Tempo total da infecção do HCV: ______ (anos)
2.4 Abuso de álcool na primeira biópsia: (1) sim (2) não
2.5 Abuso de álcool na segunda biópsia: (1) sim (2) não
2.6 Passado de abuso de álcool: (1) sim (2) não
2.7 Tempo que parou uso de álcool: ___ ano
3. Hepatite C
3.1 Paciente tratado para HCV ? (1) sim (2) não
3.2 Genótipo: ___
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3.3 Média do número de vezes que a ALT está acima do valor
normal 6 meses antes da 1ª biópsia hepática: _____
3.4 Média do número de vezes que a ALT está acima do valor
normal 6 meses antes da 2ª biópsia hepática: _____
3.5 Média do número de vezes que a AST está acima do valor
normal 6 meses antes da 1ª biópsia hepática: _____
3.6 Média do número de vezes que a AST está acima do valor
normal 6 meses antes da 2ª biópsia hepática: _____
3.7 Média do número de vezes que a GGT está acima do valor
normal 6 meses antes da 1ª biópsia hepática: _____
3.8 Média do número de vezes que a GGT está acima do valor
normal 6 meses antes da 2ª biópsia hepática: _____
3.9 Menor e média da contagem de plaquetas 6 meses antes da 1ª biópsia
hepática:

________

3.10 Menor e média da contagem de plaquetas 6 meses antes da 2ª biópsia
hepática: _____
3.11 Primeira biópsia hepática ___/___/___ :
METAVIR: ________
Espaços porta: ___

Número de fragmentos: ____

Grau de esteatose: ____ Tamanho do fragmento: ___
3.12 Segunda biópsia hepática __/___/___:
METAVIR: ________
Espaços porta: ___

Número de fragmentos: ____

Grau de esteatose: ____ Tamanho do fragmento: ___
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3.13 Intervalo entre as biópsias: ____ (meses)

4. HIV
4.1 Usava antirretrovirais há pelo menos 6 meses antes da primeira biópsia
hepática? (1) sim (2) não
4.1.1 Quais ARV: __________________________
4.2 Usava antirretrovirais há pelo menos 6 meses antes da segunda biópsia
hepática?
(1) sim (2) não
4.2.1 Quais ARV: ___________________________
4.3 Tempo de uso de ARV antes da primeira biópsia: _____________
4.4 Tempo de uso de ARV antes da segunda biópsia: _____________
4.5 Contagem de CD4 nadir: _______ cels/mm3
4.6 Média da contagem de CD4 6 meses antes da primeira biópsia hepática:
_______ cels/mm3
4.7 Média da contagem de CD4 6 meses antes da segunda biópsia hepática:
_______ cels/mm3
4.8

Média da carga viral 6 meses antes da primeira biópsia hepática:

_______ cops/ml (log___)
4.9 Média da carga viral 6 meses antes da segunda biópsia hepática: _______
cops/ml (log___)
4.10

Antecedente de Infecções Oportunistas: (1) sim (2) não

4.11

Quais Infecções Oportunistas:___________________________
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5.Comorbidades:
5.1Antecedente de diabetes mellitus: (1) sim (2) não
5.2 Antecedente de hipertensão arterial sistêmica: (1) sim (2) não
5.3Antecedente de dislipidemia: (1) sim (2) não
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