
RESUMO



Resumo

Pessôa MG. Hepatite colestática associada ao vírus da hepatite C pós-transplante

hepático: estudo virológico, histopatológico e imuno-histoquímico. São Paulo, 2003.

100p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo

A evolução da recorrência da hepatite C pós-transplante hepático pode ter um

curso bastante variável. Raramente, a doença pode progredir para uma forma

denominada como hepatite recorrente colestática grave. Os mecanismos

responsáveis por essa progressão ainda não são bem conhecidos e, ainda que a

imuno-expressão de antígeno core do VHC tenha sido sugerida na detecção

precoce dessa recorrência mais grave, os trabalhos neste sentido são escassos.

Com o objetivo de melhor conhecermos a patogenia da hepatite colestática grave,

seis pacientes com esse diagnóstico pós-transplante foram retrospectivamente

estudados, tendo como comparação um grupo pareado de seis pacientes

transplantados com a forma leve de hepatite C recorrente, e como controle

imunocompetente, cinco pacientes não transplantados com hepatite crônica pelo

vírus C. Foram avaliados como possíveis fatores preditivos de gravidade da

progressão da recorrência: viremia do VHC, evolução de quasispécies, parâmetros

histopatológicos, e imunorreatividade para o antígeno core do VHC. HIPÓTESES:

(i) a evolução de quasispécies do VHC é modificada pela imunossupressão e,

dessa forma, contribui para a progressão mais grave da recorrência da hepatite C

pós-transplante, por alteração da complexidade viral (número de quasispécies) ou

por alteração na divergência viral (emergência/seleção de novas quasispécies); (ii)

a viremia e a imuno-reatividade do antígeno core do VHC são fatores preditivos de

gravidade dessa recorrência. OBJETIVOS: (i) avaliar as alterações na
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complexidade e/ou divergência viral em pacientes transplantados

imunossuprimidos, comparados a um grupo controle imunocompetente de

pacientes com hepatite crônica pelo VHC; (ii) comparar essas  alterações nos

pacientes que desenvolveram hepatite recorrente colestática grave e nos pacientes

que desenvolveram hepatite recorrente leve pós-transplante; (iii) avaliar a

imunorreatividade do antígeno core do VHC nos pacientes transplantados descritos

acima. MÉTODOS: os pacientes transplantados foram pareados por genótipo (tipo

1), tipo de imunossupressão e tempo de evolução. Os pacientes com hepatite

crônica pelo VHC serviram como controles imunocompetentes para estudo da

divergência de quasispécies. As quasispécies do VHC foram caracterizadas pelo

ensaio de mobilidade de heteroduplex de clones da região hipervariável. Dez a

vinte clones em três períodos distintos (pré-transplante, pós-transplante precoce e

pós-transplante tardio) foram examinados e confirmados por seqüenciamento de

nucleotídeos e análise filogenética. O anticorpo policlonal anticore do VHC Rb246

produziu uma coloração citoplasmática granular em hepatócitos de tecido hepático

fixado em paraplast. O antígeno core foi semiquantificado de 0 a 3+. O HCV-RNA

foi quantificado nos diferentes períodos por b-DNA. RESULTADOS: forte correlação

foi observada entre a razão de mobilidade de heteroduplex e as substituições de

nucleotídeos (r = 0,92). A complexidade viral não se alterou, tanto nos pacientes

imunossuprimidos como nos imunocompetentes. A divergência viral foi maior nos

pacientes imunossuprimidos, particularmente naqueles que posteriormente

desenvolveram hepatite colestática grave, nos quais as mutações de nucleotídeos

ocorreram mais precocemente após o transplante quando comparados aos

pacientes com hepatite recorrente leve. Nos explantes, a positividade do antígeno

core do VHC foi elevada nos pacientes que posteriormente desenvolveram hepatite

colestática grave, e discreta naqueles que desenvolveram hepatite recorrente leve.
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O HCV-RNA foi significativamente mais elevado nas colestáticas graves, no pós-

transplante precoce. CONCLUSÕES: (i) na ausência de imunossupressão, a

divergência viral é pequena; (ii) na hepatite colestática grave, a maioria das

quasispécies do pré-transplante desaparece; isso também é verdadeiro para a

recorrência leve, mas as mutações ocorrem mais tardiamente. Esses achados

suportam a hipótese de que a hepatite colestática grave pós-transplante está

associada com a emergência e/ou seleção de quasispécies virais de maior

potencial patogênico; (iii) a forte positividade do antígeno core do VHC no explante

pode ser fator preditivo de recorrência grave no pós-transplante hepático.


