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RESUMO

Siqueira ERF. Avaliação do polimorfismo C677T (ALA222VAL) do gene da
metilenotetrahidrofolato redutase (MTHFR) da homocisteína e -493G/T do gene da
proteína microssomal transportadora de triglicerídeos (MTP) em pacientes com
hepatite C crônica do Nordeste do Brasil [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo; 2011.
Introdução: A infecção crônica pelo vírus da hepatite C (VHC) está associada à
presença da resistência insulínica e da esteatose hepática, independentemente dos
fatores metabólicos do hospedeiro. A alteração na enzima MTHFR resulta em
hiperhomocisteinemia, que altera o metabolismo intracelular dos lipídios e pode estar
relacionada à esteatose hepática e à fibrose, em portadores do VHC. A redução da
atividade hepática da MTP resulta em acúmulo de gordura nos hepatócitos,
contribuindo para a severidade da esteatose hepática e da fibrose em portadores do
VHC. Como objetivos foram estudados os polimorfismos 677 C/T do gene da
MTHFR e -493 G/T do gene da MTP e sua relação com as variáveis clínicas,
bioquímicas e histológicas em pacientes com infecção crônica pelo VHC. Métodos:
174 pacientes sem tratamento prévio com RNA do VHC positivo e com biópsia
hepática foram genotipados para o polimorfismo 677C/T da MTHFR por Restriction
Fragment Length Polymorfism-Polimerase Chain (PCR–RFLP) e para -493G/T da
MTP, por sequenciamento. Todos os pacientes tinham marcadores negativos para
doença de Wilson, hemocromatose e doença autoimune, e também tinham baixa
ingesta alcoólica, com menos de 100g/semana. Variáveis bioquímicas foram
analisadas no momento da realização da biópsia hepática. Resultados: A frequência
do genótipo TT do gene MTHFR foi de 9,8% nos pacientes com genótipo não 1 do
VHC. No entanto, foi encontrada associação entre o genótipo TT x CT /CC do
polimorfismo do gene MTHFR, com o grau de esteatose e fibrose em ambos os
genótipos da hepatite C (p < 0,05). Uma diferença significativa foi encontrada em
níveis plasmáticos de homocisteína em pacientes com esteatose (p = 0,03). A
frequência do genótipo GG+GT do gene MTP foi de 56,8% nos pacientes com
genótipo 1 do VHC com fibrose hepática grau 3+4 (OR 1,8, IC 95% 1,3-2,3). Foi
observada uma associação direta entre a presença da esteatose hepática nos pacientes
com VHC com o genótipo GG+GT do polimorfismo -493G/T do gene da MTP
independentemente do genótipo do VHC (OR = 0,4, IC 95% 0,2-0,8, p = 0,01).
Conclusões: o genótipo TT do polimorfismo C677T do gene da MTHFR foi mais
frequente no genótipo não 1 do VHC, independentemente da classificação
histopatológica, assim como a frequência do genótipo CT + TT na presença de
fibrose grau 1+ 2 e da esteatose hepática. A hiperhomocisteinemia foi altamente
prevalente em indivíduos com esteatose. Por outro lado, a presença do alelo G do do
polimorfismo -493G/T do gene da MTP está associada a uma menor expressão da
MTP hepática, protegendo contra a esteatose em pacientes com VHC do Nordeste do
Brasil. Estudos adicionais em outras populações são necessários para avaliar melhor
o papel desses polimorfismos em indivíduos infectados pelo VHC.
Descritores: 1. Hepatite C crônica 2.Fibrose 3.Proteína microssomal transportadora
de triglicerídeos 4.Metilenotetrahidrofolato redutase 5.Homocisteína

SUMMARY

Siqueira ERF. Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T (ALA222VAL)
polimorphysm and microsomal triglyceride transfer protein (MTP) -493G/T
polymorphism in chronic hepatitis C patients from Northeast of Brazil [tese]. São
Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 2011.
Background: Chronic hepatitis C (CHC) infection has been shown to promote
insulin resistance and hepatic steatosis independent of host metabolic factors. A
lower MTHFR activity is associated to hiperhomocysteinemia and also may be
related to steatosis and fibrosis in CHC. Futhermore a reduction on hepatic MTP
activity resulting in fatty liver and could contribute to the severity of hepatic steatosis
and fibrosis in CHC. The aim was to investigate this this polymorphism in the 677
C/T MTHFR and -493G/T MTP genes and there relation with metabolic and
histological variables in patients with CHC. Methods: One hundred seven-four
untreated patients with viral RNA and liver biopsy were genotyped for the 677C/T
MTHFR and − 493G/T MTP polymorphisms. The 677C/T polymorphism of the
MTHFR gene was identified by Restriction Fragment Length PolymorfismPolimerase Chain (PCR–RFLP) and the – 493 G/T polymorphism of the MTP gene
was determined by direct sequencing of the polymerase chain reaction products. All
patients were negative for markers of Wilson’s disease, hemochromatosis and
autoimmune diseases and had current and past daily alcohol intake less than
100g/week. A set of metabolic markers were also measured at the time of liver
biopsies. Results: Among subjects infected with CHC genotype non-1 the frequency
of MTHFR genotypes TT was 9.8%. Nevertheless, association was found between
the MTHFR genotype TT x CT/CC polymorphism and the degree of steatosis and
fibrosis in both hepatitis C genotype (p < 0.05). A significant difference was found
on plasma homocysteine levels in patients with steatosis (p=0.03). Among subjects
infected with CHC genotype 1 with fibrosis grade 3+4 the frequency of MTP
genotypes GG+GT was 56.8% (OR 1.8; CI 95% 1.3-2.3). Observed an association
with steatosis as dependent variable identified in genotypes GG+GT as independent
protective factors against steatosis (OR=0.4, CI 95% 0.2-0.8, p = 0.01). Conclusion:
The presence of genotype TT of MTHFR C677T polymorphism was more common
in CHC genotype non-1 infected patient regardless of histopathological classification
and genotype CT+TT frequencies were significant in the presence of fibrosis grade
1+2 and of steatosis. On the other hand the presence of the G allele of MTP −
493G/T, which is possibly associated with a lower MTP hepatic expression, protects
against steatosis in CHC patients from northeast of Brazil. Additional studies in other
populations are needed to further assess the role of this polimorphysm in CHC.
Descriptors: 1.Hepatitis C 2. Fibrosis 3. Microsomal triglyceride transfer protein 4.
Methylenetetrahydrofolate reductase 5. Homocysteine

1 INTRODUÇÃO

Introdução 2

1.1 Fisiopatogenia e epidemiologia do vírus da hepatite C

A infecção crônica pelo vírus da hepatite C (VHC) atinge aproximadamente
180 milhões de pessoas em todo o mundo1. No Brasil, dados preliminares do
inquérito nacional das hepatites virais têm demonstrado, até o momento, que a
prevalência global do anticorpo do VHC nos indivíduos é de 1,38%*.
O VHC é um vírus RNA, da família Flaviviridae e do gênero Hepacivirus. O
genoma do VHC é composto por genes estruturais (core, E1 e E2) e não estruturais
(NS2-NS5B), que são dispostos na seguinte sequência: NH2-Core-E1-E2-p7-NS2NS3-NS4A-NS4B-NS5A-NS5B-COOH2.
O VHC é considerado um vírus hepatotrófico, sendo somente sucetível à
infecção no homem e no chimpanzé. As partículas do vírus têm aproximadamente
35-55 nm de diâmetro e estão frequentemente associadas tanto às globulinas imunes
quanto às lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL)3,4,5.
O VHC apresenta seis diferentes genótipos e uma variação de subtipos (1a,
1b, 1c etc.). Os genótipos 1, 2 e 4 são mais encontrados no centro-oeste da África e o
subtipo 4a, no Egito; o genótipo 5 é frequente no sul da África, e os genótipos 3 e 6,
na China, sudeste da Ásia e na Índia6. No Brasil, o genótipo 1b é predominante na
Região Sudeste e no norte da Amazônia, sendo na Região Sul os mais frequentes o
genótipo 1 e 3. Na Região Nordeste, especialmente em Recife (PE), há uma
distribuição igual entre os genótipos 1 e 3; por outro lado, em Salvador (BA), essa
distribuição não é uniforme, prevalecendo o genótipo 17.

*

Brasil. Ministério da Saúde. Inquérito nacional de hepatites virais.
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O VHC é responsável por causar lesões inflamatórias no fígado, podendo
estar associado à presença de acúmulo de lipídios intra-hepáticos (esteatose) e a
progressivos graus de fibrose. A longo prazo, pode desencadear cirrose hepática e
carcinoma hepatocelular8,9. Na evolução da hepatite C, 60%-80% dos casos
progridem para forma crônica, e mais de 20% progridem para cirrose hepática. A
forma aguda da infecção tem resolução espontânea em mais de 45% dos casos10.
Os principais fatores de risco relacionados à transmissão do VHC são
hemotransfussões, transplante de órgãos sólidos de doadores infectados, uso de
drogas ilícitas injetáveis e exposição ocupacional a sangue e derivados11.

1.2 Hepatite C, esteatose e resistência insulínica

Nos últimos anos estudos têm demonstrado que a infecção crônica pelo VHC
provoca uma série de manifestações extra-hepáticas, independentemente da lesão que
esteja ocorrendo no fígado. A infecção pelo VHC tem sido implicada na gênese de
algumas doenças extra-hepáticas, como crioglobulinemia mista essencial, porfiria
cutânea tardia esporádica, doença da tireoide e glomerulonefrite12. Recentes estudos
epidemiológicos sugerem que o diabetes mellitus (DM) possa representar também
uma manifestação da infecção crônica pelo VHC13. Vários autores relataram
aumento na prevalência do diabetes mellitus tipo 2 com infecção pelo VHC14,15.
Associadamente, a prevalência da esteatose em pacientes com infecção
crônica do VHC é de 30% a 70%. A esteatose macrovesicular está presente nos
pacientes com VHC, contudo, é mais observada na área periportal do que na região
centrolobular, como é comum na Doença Hepática Gordurosa Não Alcóolica
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(DHGNA)16. O genótipo 3 do VHC está associado à esteatose hepatocelular,
sugerindo que o vírus tem um efeito esteatogênico, estando diretamente relacionado
às concentrações séricas e intra-hepáticas do RNA viral e inversamente proporcional
às concentrações de apolipoproteína B (Apo B)17,18,19. Por outro lado, o genótipo 1 do
VHC parece ser indepentende da carga viral e estar relacionado à obesidade,
incluindo o índice de massa corporal (IMC) e a distribuição de gordura visceral20.
O mecanismo pelo qual o VHC está associado à esteatose hepática ainda é
desconhecido. Vários fatores, como a obesidade, a resistência à insulina e a
hipertrigliceridemia, somados à presença de duas proteínas do VHC – core e NS5A –
parecem ter a capacidade de alterar o metabolismo dos lipídios em células infectadas,
causando esteatose hepática na ausência da resposta imune21,22. O mecanismo parece
envolver a ocorrência de resistência insulínica (RI), que leva a uma maior taxa de
lipólise e consequente aumento do aporte hepático de ácidos graxos, que excede a
capacidade de oxidação do órgão23. Esse desequilíbrio entre captação, síntese,
oxidação e exportação resulta no acúmulo intra-hepatocitário de gorduras (Figura 1).
A RI, por sua vez, seria o produto da expressão aumentada da infecção crônica pelo
VHC induzida por citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α e IL-624. Ademais, o
excesso de ácidos graxos ofertados ao fígado promove a diminuição da fosforilação
da tirosina, o que leva à redução da sinalização da insulina. Além disso, o VHC está
associado, ainda, ao surgimento de DM, que pode ser também considerado o
resultado da indução de RI25.
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Fonte: Adaptado. Gulam et al. 33, p.35.

Figura 1 – Alteração no metabolismo dos lipídios e acúmulo de gordura nos hepatócitos induzido pelo
vírus da hepatite C

O acúmulo de gordura no fígado não é inócuo na hepatite C. A gordura torna
o fígado vulnerável a endotoxinas, altera a regeneração hepática, aumenta o estresse
oxidativo hepático e causa RI26-28 de forma semelhante à patogênese do DHGNA,
que está relacionada à presença de RI e à presença do estresse oxidativo na evolução
de esteatose para esteatohepatite não alcoólica (EHNA) e fibrose29-31.
Atualmente, sabe-se que as proteínas estruturais e não estruturais do VHC
induzem a alteração no metabolismo dos lipídios e o acúmulo de gordura nos
hepatócitos, ativando genes da proteína ligante do elemento regulador de esteróides-1
(SREBP-1). Além disso, o VHC ainda reduz a taxa de excreção hepática de lipídios,
diminuindo a secreção e o catabolismo, por meio de disfunção mitocondrial da
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inibição da proteína microssomal transportadora de triglicerídeos (MTP)32, assim
como reduz a beta-oxidação, por inibir o receptor ativador do proliferador de
peroxissoma alfa (PPAR α)33 (Figura 1).

1.3 Hepatite C e metilenotetrahidrofolato redutase (MTHFR)

O

polimorfismo

do

C677T

(ALA222VAL)

do

gene

da

metilenotetrahidrofolato redutase (MTHFR) está associado a elevadas concentrações
de homocisteína (Hcy)34. Uma mutação pontual com a substituição do aminoácido
valina pelo aminoácido alanina (ALA222VAL) no nucleotídeo 677 do gene da
MTHFR resulta em uma variante termolábil com a diminuição da atividade
enzimática. Essa é uma herança autossômica recessiva e a frequência do
polimorfismo do C677T do MTHFR varia entre os grupos raciais e étnicos, com 13%
de TT homozigotos e 50% de CT entre os heterozigotos nas populações caucasianas
e asiáticas, sendo muito baixa entre entre afro-americanos35,36. Esse polimorfismo
está comumente associado ao risco aumentado de doença arterial coronariana na
população em Israel37 e na América do Norte38, assim como a casos de aterosclerose
prematura e de doença trombótica39. Também há relatos da associação da
hiperhomocisteinemia (HHe) e do genótipo TT do gene da MTHFR com esteatose
hepática avançada, fibrose e cirrose, levando à falha na resposta ao tratamento
antiviral40,41.
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Sabe-se que indivíduos com hepatite C crônica, com estágios de fibrose
avançada ou cirrose em estágio inicial, têm risco elevado de trombose em
consequência da elevação do fator VIII, deficiência da proteína C e HHe42. Em
pacientes submetidos a transplante hepático, foi observado que a HHe, associada a
disfunção renal, tem risco cardiovascular aumentado pós-transplante, podendo ser
uma importante causa de morbidade e mortalidade a longo prazo43 .
A Hcy é um aminoácido localizado na junção de duas vias metabólicas, uma
que visa produzir cisteína (transulfuração) e outra que mantém constantes as
concentrações de metionina (remetilação).
Na via da transulfuração, a metionina é convertida em Hcy, que se liga à
serina para produzir a cistationina. Essa etapa é catalisada pela cistationina-betasintetase (CBS), na presença de vitamina B6 (piridoxina), que atua como um cofator.
A cistationina é hidrolizada a cisteína pela gama-cistationase, com liberação de alfacetobutirato. A via da remetilação ocorre quando a Hcy recebe um grupo metila
doado pelo 5-metiltetrahidrofolato, reação catalisada pela 5-metiltetrahidrofolato
homocisteína metil transferase (Metionina Sintase) que requer metilcobalamina, uma
coenzima derivada da vitamina B12. O 5-metiltetrahidrofolato é formado a partir do
5,10-metilenotetrahidrofolato,

reação

catalisada

pela

enzima

Alternativamente, o grupo metil pode ser doado pela betaína44 (Figura 2).

MTHFR.
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Fonte: Adaptado. Lentz. 44, p.1647.

Figura 2 – Junção de duas vias metabólicas, a transulfuração da cisteína e a remetilação da metionina,
no metabolismo da homocisteína

Sabe-se que a HHe pode resultar tanto de alterações genéticas nas enzimas
envolvidas no seu metabolismo45-50 quanto pelas deficiências de seus cofatores51,52. A
importância das vitaminas como determinantes da concentração plasmática da Hcy
tem sido documentada em estudos epidemiológicos, e é sabido que a suplementação
vitamínica reduz a concentração Hcy na maioria dos indivíduos que apresentam Hhe,
independentemente da causa53,54.
Já é bem estabelecido que a Hcy é um potente indutor da disfunção
endotelial, particularmente nos pequenos vasos cerebrais e nas arteríolas
mesentéricas. A disfunção endotelial, a aterosclerose e a trombose ocorrem quando a
Hcy induz um estresse no retículo endoplasmático (RE) e nas vias de estresse
oxidativo, levando à inflamação e à apoptose de células vasculares44.
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O estresse oxidativo, por sua vez, contribui para a disfunção endotelial e a
trombose por meio da produção de espécies reativas de oxigênio, como o superóxido.
Associado a isso, a Hcy aumenta os níveis de dimetilarginina (DMAA), que é um
inibidor da síntese de óxido nítrico (ON), por agir na óxido nítrico sintase (ONS),
contribuindo diretamente para o aumento do estresse oxidativo por meio da produção
de superóxido. A concentração elevada de DMAA está associada a um elevado risco
cardiovascular em indivíduos com HHe, DM e hipertensão arterial55. A reação
oxidativa do superóxido com o ON gera peroxinitrito que, por sua vez, diminui a
biodisponibilidade de ON, levando à disfunção endotelial (Figura 3).

Fonte: Adaptado. Lentz. 44, p.1651.

Figura 3 – Mecanismos de disfunção endotelial, aterosclerose e trombose associados à
hiperhomocisteinemia

Por outro lado, estudos têm relacionado que a HHe seria outro fator que
alteraria o metabolismo intracelular dos lipídios por aumentar a expressão de alguns
genes, como da SREBP-156 relacionados a enzimas do metabolismo do colesterol e
dos triglicerídeos57,58. Em camundongos com HHe observou-se um aumento
significativo na concentração de colesterol e de triglicerídeos nos hepatócitos. Esses
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resultados indicam que a Hcy induz um estresse no RE, levando à ativação de genes
responsáveis pela lipogênese, que provavelmente contribuem para a esteatose
hepática com HHe59.

1.4 Hepatite C e proteína microssomal transportadora de triglicerídeos (MTP)

Experimentos em ratos trangênicos têm demonstrado que a proteína do core
do VHC diminui a atividade de uma proteína de transporte intracelular de
triglicerídeos, proteína microssomal transportadora de triglicerídeos (MTP)60. A MTP
está presente no RE do intestino, do coração e principalmente no microssoma dos
hepatócitos sob a forma de um heterodímero complexo com a proteína dissulfeto
isomerase (PDI), que promove estabilidade à MTP e impede sua saída do
microssoma61. É essencial a presença da MTP no processo de lipidação da Apo B, ou
seja, o transporte intracelular dos triglicérides do retículo endoplasmático em direção
ao plasma, incorporação à Apo B e exportação para o plasma sob a forma VLDL62
(Figura 4).
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Fonte: Adaptado. Lettéron et al. 62, p.138.

Figura 4 – Transporte intracelular de triglicerídeos, incorporação da ApoB e exportação para o plasma
sob a forma de VLDL, através da proteína microssomal transportadora de triglicerídeos (MTP)

A variabilidade genética pode alterar a concentração da MTP no RE, o que
tem um impacto sobre o padrão de secreção de lipoproteínas63. Um polimorfismo
funcional na região promotora do gene da MTP (-493G/T) confere ao alelo G uma
menor atividade da proteína associada ao aumento da transcrição do alelo T in vitro e
in vivo, favorecendo risco para elevação do colesterol total, lipoproteína de baixa
densidade (LDL) e Apo B com aumento do risco cardiovascular em indivíduos
saudáveis64,65.
Além disso, há estudos relacionando o polimorfismo -493G/T do gene da
MTP com a suscetibilidade para o desenvolvimento EHNA em pacientes com
diabetes tipo II66. Outro estudo demonstrou que o alelo G está relacionado à redução
da transcrição do gene da MTP, com redução da exportação dos triglicerídeos e
consequentemente, maior acúmulo intracelular de ácido graxo nos hepatócitos de
pacientes japoneses com EHNA67. Por outro lado, nos pacientes com hepatite C
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crônica do genótipo 3 com maior grau de esteatose, fibrose mais avançada e alta
concentração do RNA viral, foi associada a presença do alelo T da MTP32.
Dados sobre a associação do polimorfismo de nucleotídeo único comum
(SNP) da -493G/T MTP com as variáveis histológicas em pacientes com hepatite C
crônica ainda são conflitantes. Inicialmente, Richardson et al.68 analisaram o
polimorfismo entre um conjunto de SNPs em oito genes previamente associados com
fibrose hepática, em um grupo de 326 pacientes com hepatite crônica C, e
identificaram a presença tanto do genótipo GG quanto do TT do gene MTP como
fatores de risco independentes para a mais rápida progressão da fibrose hepática.
Esse achado evidencia que estudos funcionais dos alelos G e T estão associados a
diferentes atividades de transcrição do gene MTP.
Em virtude dos escassos conhecimentos sobre o papel de mutações genéticas
relacionadas a genes que controlam parte do metabolismo lipídico no fígado, tais
como o polimorfismo C677T (ALA222VAL) do gene da metilenotetrahidrofolato
redutase (MTHFR) da homocisteína e -493G/T do gene da proteína microssomal
transportadora de triglicerídeos (MTP) em pacientes com hepatite C crônica,
idealizamos um estudo transversal que avaliasse a interferência desses polimorfismos
em pacientes com hepatite crônica pelo vírus da hepatite C do Nordeste do Brasil.

2 OBJETIVOS

Objetivos 14

2.1 Objetivos primários

Estimar a frequência do polimorfismo C677T (ALA222VAL) do gene da
metilenotetrahidrofolato redutase (MTHFR) da homocisteína e sua frequência
segundo a classificação histológica e o tipo do genótipo do VHC em pacientes com
hepatite C crônica do Nordeste do Brasil.
Estimar a frequência do polimorfismo -493G/T do gene da proteína
microssomal transportadora de triglicerídeos (MTP) e sua frequência segundo a
classificação histológica e o tipo do genótipo do VHC em pacientes com hepatite C
crônica do Nordeste do Brasil.

2.2 Objetivos secundários

Correlacionar a presença do polimorfismo C677T (ALA222VAL) do gene da
metilenotetrahidrofolato redutase (MTHFR) da homocisteína com características
clínicas, bioquímicas, histológicas e do genótipo do VHC em pacientes com hepatite
C crônica.
Correlacionar a presença do polimorfismo -493G/T do gene da proteína
microssomal transportadora de triglicerídeos (MTP) com características clínicas,
bioquímicas, histológicas e do genótipo do VHC em pacientes com hepatite C
crônica.
Correlacionar as características clínicas e bioquímicas dos pacientes com
hepatite C crônica segundo a classificação histológica e o genótipo do VHC.

3 MÉTODO

Método 16

3.1 Considerações éticas

O protocolo de pesquisa foi aprovado pela Comissão Ético-Científica do
Departamento de Gastroenterologia e CAPPesq do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (n° 0116/07) em 29/03/2007 e
pelo Comitê de Pesquisa com Humanos do Hospital Univesitário Oswaldo Cruz
(HUOC) da Universidade de Pernambuco (UPE).

3.2 População

Foram incluídos no estudo 174 pacientes com hepatite C crônica (91 homens
e 83 mulheres), confirmada por identificação do RNA do vírus da hepatite C com
biópsia hepática e nenhum tratamento antiviral prévio. Os pacientes que preenchiam
os critérios de inclusão foram selecionados de forma consecutiva no ambulatório de
hepatologia do Instituto do Fígado de Pernambuco (IFP) entre o período de fevereiro
de 2007 e outubro de 2009.

3.2.1 Critérios de inclusão

Portador de hepatite C crônica com idade de 15 a 75 anos, de ambos os
sexos;
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Biópsia hepática compatível com hepatite crônica pelo VHC, tendo sido
excluídas outras causas de hepatopatia crônica;
Ausência de diabetes mellitus ou intolerância à glicose;
Sem tratamento prévio para hepatite C;
Consentimento informado.

3.2.2 Critérios de exclusão

Outras causas de hepatopatia crônica, como esquistossomose, outras
hepatites virais, hepatite autoimune, Doença de Wilson, deficiência de alfa
1-antitripsina, hemocromatose e ingesta de álcool (<100g etanol/semana);
Uso de alguns medicamentos hepatotóxicos nos últimos seis meses que são
causa de esteatose hepática, tais como corticoides, tamoxifeno,
metrotrexate, amiodarona e agentes antiepiléticos;
Uso de folato e vitamina B12 nos últimos seis meses;
Doenças hepáticas descompensadas;
Presença de neoplasias;
Exposição ocupacional a agentes oxidantes-polifenóis e derivados de
petróleo;
Gravidez e lactação;
Recusa em colaborar com a pesquisa.
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3.3 Delineamento experimental

Pacientes com biópsia hepática com até dois anos do início do projeto foram
incluídos no estudo, após a obtenção do Termo de Consentimento Pós-Esclarecido.
Após serem arrolados no projeto, foram acompanhados no ambulatório de
Hepatologia do IFP/HUOC/UPE, onde se realizou um questionário clínico e a coleta
de sangue para estudo genético. Concomitantemente, foram solicitados os exames
séricos, bem como a ultrassonografia do fígado, exames rotineiramente realizados na
investigação dos pacientes com hepatite C, com ênfase na correta caracterização dos
critérios de inclusão e exclusão.
Os pacientes foram divididos em grupos segundo classificação do genótipo
do VHC e da histologia hepática. Os genótipos foram divididos em genótipo 1 e
genótipo não 1 (inculindo os demais genótipos). A histologia hepática foi dividida
baseada na presença do grau da fibrose segundo a classificação de METAVIR e na
presença ou ausência da esteatose hepática. Cento e treze pacientes eram do genótipo
1e 61 do genótipo não 1; 116 pacientes tinham fibrose grau 1 e grau 2 (fibrose 1+2) e
58 pacientes tinham fibrose grau 3 e grau 4 (fibrose 3+4); 104 pacientes tinham
esteatose hepática, enquanto 70 pacientes não a apresentavam.

3.4 Avaliação clínica

No dia da realização da biópsia hepática foram obtidos os dados
demográficos, como gênero e a presença de comorbidades, tais como diabetes
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mellitus e dislipidemia, definidas segundo Adult Treatment Panel III (ATP III)
(Hipertrigliceridemia: > 150 mg/dL; HDL colesterol: < 40 mg/dL em homens e < 50
mg/dL em mulheres; Glicemia de jejum: > 110 mg/dL). Para avaliação de resistência
insulínica foi usado o HOMA (Homeostasis Model Assessment) (glicose de jejum
[mg/dL] /18 x insulina de jejum [µU/mL]/ 22,5). Foi utilizado como marcador de RI
o índice HOMA, quando maior ou igual a 2,569,70.

3.5 Determinações bioquímicas

As características bioquímicas foram analisadas somente em 138 pacientes,
segundo o genótipo do VHC e a classificação histológica.
Foram realizados os seguintes exames: hemograma completo, lipidograma,
coagulograma, proteína total e frações, aspartato aminotransferase (AST), alanino
aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (FA), gama-glutamil transpeptidase
(GGT), bilirrubina total e frações, glicemia, insulina, marcadores para hepatite B e C,
autoanticorpos hepáticos, cobre e ceruloplasmina sérica, perfil de ferro. Além disso,
foram solicitados exame parasitológico de fezes e pesquisa de ovos de Schistosoma
mansoni (Kato-Katz), caso ainda não tivessem sido realizados.
Amostras de sangue coletadas após o jejum de 12 horas foram centrifugadas
em até uma hora após a coleta para a separação de plasma, soro e células
leucocitárias e armazenadas a -80°C. As análises bioquímicas foram realizadas no
laboratório central do HUOC. As concentrações de glicose foram determinadas pelo
método enzimático da hexoquinase (Cobas, Roche, Suíça); a insulina, pelo método
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de quimioluminescência (Cobas, Roche, Suíça); o folato e a vitamina B12, pelo
método de eletroquimioluminescência (Cobas, Roche, Suíça); o colesterol total,
colesterol HDL e triglicerídeos, pelo método colorimétrico enzimático (Cobas,
Roche, Suíça), e o colesterol LDL, pela equação de Friedwald71. As concentrações de
homocisteína foram determinadas pelo método de quimioluminescência (Cobas,
Roche, Suíça)72 e foram considerados normais os valores de 12 (µmol/L) em homens
e de 10 (µmol/L) em mulheres73. O poder discriminativo da curva ROC para a
concentração de homocisteína foi de 9 µmol/L.

3.6 Análise do polimorfismo C677T do gene da metilenotetrahidrofolato
redutase (MTHFR)

A extração do DNA genômico de leucócitos foi realizada no Laboratório de
Hepatites Virais do HUOC/UPE, e os experimentos de biologia molecular
relacionados às mutações no gene MTHFR foram realizados no Laboratório de
Biologia Molecular do Centro de Oncohematologia do HUOC/UPE.

3.6.1 Extração do DNA

O sangue total foi centrifugado a 2.500 rpm por 20 min; em seguida foi feita a
remoção do plasma, e a camada de leucócitos foi removida para um microtubo de
polipropileno livre de DNAse e RNAse, posteriormente congelado a -85ºC.
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A extração de DNA de células leucócitárias foi executada utilizando kit
GenomicPrep Blood DNA Isolation (Amersham Biosciences Ltd., UK), segundo as
recomendações do fabricante. No processo de extração, os leucócitos foram
transferidos para um tubo de 15 mL de polipropileno e, em seguida, um tampão de
lise foi adicionado, homogeneizando-se por 15 min à temperatura ambiente.
Após centrifugação, o sobrenadante foi decantado e, mais uma vez,
adicionado o tampão de lise, com posterior agitação e incubação a 55ºC por 30 min.
Ao final da incubação, foram adicionados 0,2 mL de SDS 10% e 0,5 mL de
precipitante proteico, seguindo-se agitação por 30 s, incubação por 15 min e
centrifugação a 10.000 rpm por 2 min.
Depois da retirada do sobrenadante, foram adicionados 2 volumes de etanol
até a observação do precipitado de DNA. O DNA foi quantificado em biofotômetro
(Eppendorf, Hamburg, Alemanha) no comprimento de onda de 260 nm.

3.6.2 Amplificação do DNA

A reação de polimerase em cadeia (PCR) foi realizada com um volume final
de 25 µL. Foi realizada a preparação de um mix com a seguinte composição:
• tampão da enzima Taq polimerase 1x com 1,5 mM de MgCl2 (Invitrogen
Life Technologies – Carlsbad, CA, USA);
• 200 µM de cada dNTP (Invitrogen Life Technologies – Carlsbad, CA,
USA), 5 pmol de cada primer:
Primer 1: 5’-TGAAGGAGAAGGTGTCTGCGGGA-3’ (2,5 µL)
Primer 2: 5’- AGGCGGTGCGGTGAGAGTG’- 3’ (2,5 µL);
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• 13,5 µL de água MilliQ e 0,2 µL Taq polimerase 5U/ µL (Invitrogen Life
Technologies – Carlsbad, CA , EUA);
• 100 ng de DNA genômico de cada paciente.

Um tubo branco com o mix (exceto o DNA genômico) foi preparado como
controle negativo da reação. O protocolo da PCR em termociclador (Eppendorf,
Hamburgo, Alemanha) consistiu de uma desnaturação inicial de 96ºC por 10 min
seguida de 35 ciclos de: 95ºC por 60 s, 62ºC por 90 s e 72ºC por 60 s com uma
extensão final de 72ºC por 5 min. A amplificação foi verificada em gel de agarose a
1% com brometo de etídeo no transiluminador UV (Ultralum, Hamburgo,
Alemanha). Um produto de 198 pb foi obtido através da amplificação74.

3.6.3 Genotipagem do gene C677T da MTHFR

O polimorfismo C677T MTHFR foi determinado pela técnica da reação de
polimerase em cadeia – polimorfismo de cumprimento de fragmentos de restrição
(PCR- RFLP), que consiste na utilização de enzimas de restrição que cortam o DNA
em regiões específicas. No caso deste polimorfismo é criado um sítio de restrição,
reconhecido pela enzima Hinf I. Foram digeridos com Hinf I (Pharmacia, Biotech,
Inglaterra) 10 µL do produto da PCR por 12 h a 37ºC. O material digerido pela Hinf I
foi aplicado em gel de agarose a 3%, corado com brometo de etídeo e visualizado
posteriormente em transiluminador UV (Ultralum, Hamburgo, Alemanha).
O produto que não sofreu digestão enzimática mantém os 198 pb mostrando a
presença do genótipo CC (selvagem), enquanto o produto digerido apresenta dois
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fragmentos, um com 175 pb e outro de 23 pb, revelando o genótipo TT; fragmentos
de 198, 175 e 23 pb revelam o indivíduo heterozigoto CT (Figura 5).
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Figura 5. Eletroforese em Gel de agarose 3% mostrando o produto digerido pela enzima Hinf I.
Observa-se na sequência (L) marcador de peso molecular 1Kb, genótipo TT (175pb e 23pb); 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8. Genótipo CC (198pb); 9. Genótipo CT (198, 175pb e 23pb)

3.7 Análise do polimorfismo -493G/T do gene da proteína microssomal
transportadora de triglicéride (MTP)

Os experimentos de biologia molecular relacionados à MTP foram realizados
no Laboratório de Gastroenterologia Clínica e Experimental (LIM/07) e no
Laboratório de Endocrinologia Celular e Molecular (LIM/25) da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).
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3.7.1 Genotipagem do gene -493G/T da MTP

Os produtos da PCR foram amplificados e sequenciados no equipamento ABI
3130 XL (Applied BioSystem, Foster City, EUA) de acordo com os procedimentos
recomendados no manual do kit BigDye® Terminator v3.0 Cycle Sequencing Ready
Reaction (Applied BioSystem, Foster City, EUA), conforme descrição a seguir: a
reação foi realizada em volume final de 10 µL contendo 20 ng do produto da PCR,
2µL do Kit big dye Terminator, 2 µL do tampão da enzima e 2,0 pmol do primer
forward. A reação foi realizada em termociclador MJ Research INC (Perkin Elmer
Cetus), conforme o seguinte protocolo: 25 ciclos de desnaturação (96ºC por 10
segundos, anneling (50ºC por 5 s) e extensão (60ºC por 4 min).
Os produtos foram purificados conforme descrito a seguir: a cada reação de
sequenciamento foram adicionados 10 µL de água miliQ e 30 µL de etanol absoluto.
A mistura foi incubada por 15 min à temperatura ambiente e, após esse tempo, as
amostras foram centrifugadas por 20 mim a 14.000 rpm. Em seguida, foram
adicionados 100µL de etanol 70% às amostras que foram novamente centrifugadas à
temperatura ambiente por 10 min. As amostras foram secas e ressuspensas em 10 µL
formamida deionizada e aplicadas no sequenciador automático. Foram visualizados
eletroferogramas de cada um dos três possíveis genótipos homozigoto mutante (GG),
heterozigoto (GT) e homozigoto normal (TT) (Figura 6).

Método 25

TT

GG

GT

Figura 6- Eletroferogramas dos genótipos da proteína microssomal transportadora de triglicerídeos
(MTP). Genótipo homozigoto mutante (GG), heterozigoto (GT) e homozigoto normal (TT)

3.8 Avaliação histológica

A

biópsia

hepática

foi

avaliada

por

um

único

observador,

um

hepatopatologista experiente do Instituto do Fígado de Pernambuco, que procedeu à
avaliação do material sem prévia notificação dos dados clínico-laboratoriais dos
pacientes. Fragmentos de tecido hepático foram fixados em formol salino a 4% e
submetidos a colorações hematoxilina- eosina (HE), Tricrômio de Masson, Perls para
pigmentos e impregnação com Sais de Prata (Reticulina).
Os estágios de fibrose e graus de inflamação foram classificados segundo o
escore de METAVIR, que consiste em F0 (sem fibrose), F1 (fibrose portal sem
septos), F2 (fibrose portal com alguns septos), F3 (numerosos septos sem cirrose), F4
(cirrose). A esteatose foi graduada de 0 a 3, baseada na porcentagem de gordura nos
hepatócitos (1.esteatose leve < 33%; 2. moderada 33%-66% e 3. intensa > 66%)75.
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3.9 Análise estatística

As análises dos dados foram realizadas utilizando-se os softwares Excel 2007
e a versão 18.0 do PASW. Foi realizada uma análise descritiva para expor os
resultados obtidos. A apresentação das variáveis mensuradas foi feita por tabelas ou
gráficos, incluindo também o uso de algumas medidas descritivas como mínimo,
máximo, média, mediana e desvio padrão. Para testar a suposição de normalidade das
variáveis envolvidas no estudo foi aplicado o teste de Kolmogorov-Sminorv. As
amostras estavam em equilíbrio de Hardy-Weinberg.
Para análise das variáveis qualitativas foi aplicado o teste Qui-quadrado ou
teste exato de Fisher para testar associação entre elas. Para a análise das variáveis
quantitativas foi aplicado o teste de Wilcoxon ou teste t-Student. Para a análise de
correlação foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson. Foi aplicada a curva
ROC para análise das concentrações de homocisteína, a fim de se obter o poder
discriminativo e testar sua significância. Em todas as avaliações estatísticas,
p < 0,05 foi considerado como significativo.

4 RESULTADOS
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4.1 Frequência do C667T do gene da MTHFR em pacientes com hepatite C
crônica

A frequência do polimorfismo C677T no gene da MTHFR foi analisada em
174 pacientes, incluindo o grupo controle e pacientes com VHC. Os grupos se
encontravam em equilíbrio de Hardy-Weinberg.
Na Tabela 1 observa-se a frequência dos alelos (T e C) e dos genótipos (CC,
CT e TT) nos pacientes com VHC e nos controles. A frequência do alelo T e do
genótipo TT do gene da MTHFR nesse grupo de pacientes foi de 93/348 (26,7%) e
11/174 (6,3%), respectivamente, não havendo diferença significativa entre o grupo
com VHC e o grupo controle (p > 0,05).
Por outro lado, a frequência do Genótipo TT do gene da MTHFR segundo a
classificação histológica e o tipo do genótipo do VHC foi maior nos pacientes do
genótipo não 1 (p = 0,01) (Tabela 2).

Tabela 1. Distribuição da frequência dos genótipos e do alelo do polimorfismo C677T no gene da
MTHFR dos pacientes com hepatite C crônica e dos controles
Genótipo/ Alelo MTHFR

a

Controles (n=59)
N
(%)

CC

92

52,9

29

49,1

CT

71

40,8

27

45,8

TT

11

6,3

03

5,0

Alelo 677T

93

26,7

33

27,9

Alelo677C

255

73,3

85

72,0

Qui-Quadrado
Teste Exato de Fisher

b

VHC (n=174)
N
(%)

p

a

0,78

b

0,81
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Tabela 2. Frequência do Alelo e do Genótipo do polimorfismo C677T no gene da MTHFR dos
pacientes com hepatite C crônica segundo a classificação histológica e o genótipo do VHC
Frequência do Alelo (%)

MTHFR
TT

CT

CC

p*

Esteatose (n=104)

5,7

40,4

53,8

0,80

Sem Esteatose (n=70)

7,1

41,4

51,4

Fibrose 1+2 (n=116)

5,1

37,9

56,9

Fibrose 3+4 (n=58)

8,6

46,5

44,8

Genótipo 1 (n=113)

4,4

35,4

60,1

Genótipo Não 1 (n=61)

9,8

50,8

39,3

0,21

0,01

*Qui-Quadrado

Os pacientes foram então divididos segundo a classificação do genótipo do
VHC e subdivididos segundo o padrão histológico. Observou-se que o genótipo
CT+TT do gene da MTHFR ocorreu em 48,7% dos pacientes do genótipo 1 do VHC
com fibrose grau 1 e grau 2, porém nenhuma associação foi encontrada entre o gene
da MTHFR e o tipo do genótipo do VHC independentemente do grau de fibrose
hepática, e nem entre a presença ou ausência da esteatose hepática (p > 0,05) (Tabela
3).
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Tabela 3: Frequência do genótipo do polimorfismo C677T no gene da MTHFR dos pacientes com
hepatite C crônica segundo classificação histológica e do genótipo do VHC
MTHFR

Genótipo 1
Frequência do genótipo
(%)
CT+TT
CC

Fibrose 1+2

37(48,7%)

39(51,3%)

Fibrose 3+4

15(40,5%)

22 (59,5%)

Sem esteatose

23(48,9%)

24(51,1%)

Esteatose

29(43,9%)

37(56,1%)

*p

0,43

0,70

Genótipo Não 1
Frequência do genótipo
(%)
CT+TT
CC
19 (47,5%)

21(52,5%)

11(52,4%)

10(47,6%)

08(34,8%)

15(65,2%)

22(57,9%)

16 (42,1%)

*p

0,79

0,11

*Qui-Quadrado

Quando analisou a presença da esteatose hepática em relação ao sexo, ao
índice de HOMA, ao perfil lipídico e à presença do genótipo CT+TT do gene da
MTHFR, não se observou associação entre essas variáveis nem em relação aos graus
de fibrose hepática (p > 0,05) (Tabelas 4 e 5).
Tabela 4. Análise de regressão logística entre esteatose hepática, sexo, HOMA, perfil lipídico e
presença do gene MTHFR em pacientes portadores de hepatite C crônica
Variáveis

OR

IC 95%

p*

Sexo: F/M

1,1

0,6 – 2,0

0,88

HOMA ≥ 2,5

1,5

0,7 - 3,2

0,35

LDL colesterol ≥ 130

0,5

0,2 - 1,6

0,35

HDL colesterol ≤ 40

1,1

0,5 - 2,4

0,84

Colesterol Total ≥ 200

0,8

0,2 - 2,9

0,75

Triglicerídeos ≥ 150

0,6

0,2 - 1,8

0,38

TT+CT (MTHFR)

0,8

0,4 - 1,5

0,64

*Teste exato de Fisher,
Referências: Triglicerídeos < 150mg/dL, Colesterol Total < 200mg/dL, LDL-c < 130mg/dL, HDL-c > 40mg/dL,
HOMA: Normal < 2,5.
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Tabela 5. Análise de regressão logística entre fibrose 3+4, sexo, HOMA, perfil lipídico e presença do
gene MTHFR em pacientes portadores de hepatite C crônica
Variáveis

OR

IC 95%

p*

Sexo: F/M

0,9

0,5 - 1,7

0,87

HOMA ≥ 2,5

0,8

0,4 -1,8

0,55

LDL colesterol ≥ 130

2,1

0,4 - 10

0,51

HDL colesterol ≤ 40

1,0

0,4 - 2,3

1,00

Colesterol Total ≥ 200

1,7

0,3 - 8,3

0,73

Triglicerídeos ≥ 150

1,4

0,4 - 5,3

0,76

TT+CT (MTHFR)

0,9

0,5 - 1,7

0,75

*Teste exato de Fisher.
Referências: Triglicerídeos <150mg/dL, Colesterol Total < 200mg/dL, LDL-c <130mg/dL, HDL-c > 40mg/dL,
HOMA: Normal < 2,5.

4.2 Frequência do -493G/T do gene da MTP em pacientes com hepatite C
crônica

A frequência do polimorfismo -493G/T do gene da MTP foi analisada em 174
pacientes, incluindo o grupo controle e pacientes com VHC. Os grupos se
encontravam em equilíbrio de Hardy-Weinberg.
Na Tabela 6 observa-se a frequência dos alelos (G e T) e dos genótipos (GG,
GT e TT) nos pacientes com VHC e nos controles. A frequência do alelo G e do
genótipo GG do polimorfismo -493G/T do gene da MTP nesse grupo de pacientes foi
de 91/348 (32,0%) e 17/174 (9,8%), respectivamente, não havendo diferença
significativa entre a presença de VHC ou não (controle).
Na Tabela 7 observa-se que não houve diferença entre a frequência do
Genótipo GG do gene da MTP nos pacientes com VHC, segundo a classificação
histológica e o tipo do genótipo do VHC.

Resultados 32

Tabela 6. Distribuição da frequência dos genótipos e do alelo do polimorfismo -493G/T da MTP dos
pacientes com hepatite C crônica e dos controles
Genótipo/ Alelo
MTP

VHC (n = 174)
N
(%)

Controles (n = 89)
N
(%)

GG

17

9,8

08

8,9

GT

57

32,8

35

39,3

TT

100

57,5

46

51,7

Alelo 493G

91

32,0

51

34,7

p

a

0,57

b

Alelo 493 T

257

67,9

127

0,60

65,3

a

p – Teste exato de Fisher
p – Qui-Quadrado

b

Tabela 7. Frequência do genótipo do polimorfismo -493G/T da MTP dos pacientes com hepatite C
crônica segundo a classificação histológica e o genótipo do VHC
Frequência do Alelo (%)

MTP
GG

GT

TT

Esteatose (n=104)

9,60

27,88

62,50

Sem Esteatose (n=70)

10,00

40,00

50,00

Fibrose 1+2 (n=116)

8,62

33,62

57,75

Fibrose 3+4 (n=58)

12,06

31,03

56,89

Genótipo 1 (n=113)

10,61

30,97

58,40

Genótipo Não 1 (n=61)

8,19

36,06

55,73

p*

0,15

0,65

0,65

*Qui-Quadrado

Posteriormente, os pacientes foram divididos segundo a classificação do
genótipo do VHC e subdivididos segundo o padrão histológico. O genótipo GG+GT
ocorreu em 56,8% dos pacientes com genótipo 1 do VHC e com fibrose hepática
grau 3 e grau 4 (p = 0,02) em relação aos pacientes com genótipo 1 do VHC e com
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grau de fibrose hepática 1+2. Não foi observada associação entre os graus de fibrose
hepática no genótipo não 1 do VHC e nem entre pacientes com ou sem esteatose
hepática independentemente do genótipo do VHC (p>0,05) (Tabela 8).
Tabela 8. Frequência do genótipo do polimorfismo -493G/T da MTP dos pacientes com hepatite C
crônica segundo classificação histológica e do genótipo do VHC
MTP

Genótipo 1
Frequência do Genótipo
(%)
TT

GG +GT

Fibrose 1+2

50 (65,7%)

26 (34,3%)

Fibrose 3+4

16 (43,2%)

21 (56,8%)

Sem Esteatose

29 (61,7%)

18 (38,3%)

37 (56%)

29(44%)

Esteatose

p*

0,02

0,57

Genótipo Não 1
Frequência do Genótipo
(%)
TT

GT +GG

20(50%)

20 (50%)

14 (66,6%)

7(33,4%)

15 (65,2%)

8 (34,8%)

19 (50%)

19 (50%)

p*

0,28

0,29

*Teste exato de Fisher

Quando se analisou a regressão logística entre a presença da esteatose
hepática em relação ao sexo, ao índice de HOMA, ao perfil lipídico e à presença do
genótipo GG+GT do gene da MTP observou-se uma associação de proteção com a
presença da esteatose hepática (p = 0,01) (Tabela 9). Porém, nenhuma associação foi
observada em relação aos graus de fibrose hepática (Tabela 10).
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Tabela 9. Análise de regressão logística entre esteatose hepática, sexo, HOMA, perfil lipídico e a
presença do gene MTP em pacientes portadores de hepatite C crônica
OR

IC 95%

p*

Sexo: F/M

1,1

0,6 – 2,0

0,88

HOMA ≥ 2,5

1,5

0,7 - 3,2

0,35

LDL colesterol ≥ 130

0,5

0,2 - 1,6

0,35

HDL colesterol ≤ 40

1,1

0,5 - 2,4

0,84

Colesterol Total ≥ 200

0,8

0,2 - 2,9

0,75

Triglicerídeos ≥ 150

0,6

0,2 - 1,8

0,38

GG+GT (MTP)

0,4

0,2 – 0,8

0,01

Variáveis

*Teste exato de Fisher.
Referências: Triglicerídeos < 150mg/dL, Colesterol Total < 200mg/dL, LDL-c < 130mg/dL, HDL-c > 40mg/dL,
HOMA: Normal < 2,5.

Tabela 10. Análise de regressão logística entre fibrose 3+4, sexo, HOMA, perfil lipídico e a presença
do gene MTP em pacientes portadores de hepatite C crônica
OR

IC 95%

p*

Sexo: F/M

0,9

0,5 - 1,7

0,87

HOMA ≥2,5

0,8

0,4 - 1,8

0,55

LDL colesterol ≥ 130

2,1

0,4 -10

0,51

HDL colesterol ≤ 40

1,0

0,4 - 2,3

1,00

Colesterol Total ≥ 200

1,7

0,3 - 8,3

0,73

Triglicerídeos ≥ 150

1,4

0,4 - 5,3

0,76

GG+GT (MTP)

1,4

0,7 - 2,6

0,33

Variáveis

*Teste exato de Fisher.
Referências: Triglicerídeos < 150mg/dL, Colesterol Total < 200mg/dL, LDL-c < 130mg/dL, HDL-c > 40mg/dL,
HOMA: Normal < 2,5.

4.3 Dados clínicos e laboratoriais

Para a análise das variáveis bioquímicas, os pacientes foram agrupados
segundo a classificação do genótipo do VHC, os graus de fibrose hepática e a
presença ou ausência da esteatose hepática.
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Observou-se que a concentração sérica do colesterol total no genótipo 1 do
VHC foi maior em relação ao genótipo não 1 do VHC (p = 0,01). A concentração de
triglicerídeos também foi maior no genótipo 1 do VHC em relação ao genótipo não
1, apesar de não haver diferença significativa entre eles (p = 0,05). As demais
variáveis, como glicose, índice de HOMA, AST, ALT, γGT, FA, HDL colesterol e
LDL colesterol, não foram estatisticamente significantes em relação aos genótipos
nesse grupo de pacientes com VHC (p > 0,05) (Tabela 11).

Tabela 11: Característica clínica e bioquímica dos pacientes com hepatite C crônica segundo
classificação do genótipo do VHC

Genótipo 1
(n=93)

Genótipo Não 1
(n=45)

p*

Idade (anos)

54,06

51,59

0,14

Glicemia Jejum (mg/dL)

92,58

100,13

0,80

HOMA

2,72

3,35

0,74

AST (U/L)

68,69

73,24

0,97

ALT(U/L)

84,02

91,56

0,58

γGT (U/L)

86,06

84,31

0,93

FA (U/L)

83,03

72,67

0,26

Colesterol Total (mg/dL)

158,01

138,58

0,01

HDL colesterol (mg/dL)

49,05

46,73

0,29

LDL colesterol (mg/dL)

88,00

74,44

0,10

Triglicerídeos (mg/dL)

105,89

91,69

0,05

* Qui-Quadrado
Referências: Triglicerídeos <150mg/dL, Colesterol Total < 200mg/dL, LDL-c <130mg/dL,
HDL-c > 40mg/dL, HOMA: Normal < 2,5. AST (Normal- M: 10-34 F: 10-30 U/L) ALT (Normal – M: 10-44 F:
10- 36U/L); γGT (Normal-M:11-50 F:7-32 U/L ); FA (Normal- M: 10-129 F: 35-104 UI) Glicemia <110mg/dL

Por outro lado, nos pacientes com hepatite C crônica com fibrose hepática
grau 3 e grau 4 foi observada uma diferença significativa na concentração de AST,
ALT e γGT (p < 0,05), assim como uma significativa frequência do genótipo CT+TT
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do gene da MTHFR nos pacientes com fibrose grau 1+2 ( p = 0,001) (Tabela 12). Já
nos pacientes com esteatose hepática, foi observada uma diferença significativa na
concentração nas concentrações séricas de colesterol total e LDL colesterol
(p < 0,05), e uma significativa frequência do genótipo CT+TT do gene da MTHFR
(p = 0,04) (Tabela 13).

Tabela 12: Característica clínica e bioquímica dos pacientes com hepatite C crônica com fibrose
hepática segundo a classificação de Metavir

Fibrose 1+2 (n=101)

Fibrose 3+4 (n=37)

p*

Idade (anos)

52,26

55,07

0,10

Glicemia Jejum (mg/dL)

92,81

101,14

0,12

HOMA

2,73

3,47

0,10

AST (U/L)

63,96

87,14

0,01

ALT(U/L)

79,44

105,70

0,01

γGT (U/L)

72,51

120,92

0,02

FA (U/L)

73,20

97,27

0,08

Colesterol Total (mg/dL)

152,63

149,05

0,25

HDL colesterol (mg/dL)

47,55

50,32

0,52

LDL colesterol (mg/dL)

85,01

79,65

0,15

Triglicerídeos (mg/dL)

101,32

101,11

0,55

Frequência CT+TT (MTHFR)

68,3% (n=116)

31,7% (n=58)

0,001

Frequência GG +GT (MTP)

39,7% (n=116)

48,3% (n=58)

0,05

*Qui-Quadrado
Referências: Triglicerídeos <150mg/dL, Colesterol Total < 200mg/dL, LDL-c <130mg/dL,
HDL-c > 40mg/dL, HOMA: Normal < 2,5. AST (Normal- M: 10-34 F: 10-30 U/L) ALT (Normal – M: 10-44 F:
10- 36U/L); γGT (Normal-M:11-50 F:7-32 U/L ); FA (Normal- M: 10-129 F: 35-104 UI) Glicemia <110mg/dL
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Tabela 13: Característica clínica e bioquímica dos pacientes com hepatite C crônica com ou sem
esteatose hepática

Sem Esteatose (n=45)

Esteatose (n=93)

p*

Idade (anos)

52,04

53,97

0,53

Glicemia Jejum (mg/dL)

93,24

95,91

0,30

HOMA

2,84

2,97

0,55

AST (U/L)

65,38

72,49

0,24

ALT(U/L)

79,44

89,88

0,54

γGT (U/L)

81,16

87,59

0,71

FA (U/L)

80,71

79,14

0,42

Colesterol Total (mg/dL)

162,91

146,24

0,02

HDL colesterol (mg/dL)

50,16

47,40

0,32

LDL colesterol (mg/dL)

94,18

78,45

0,03

Triglicerídeos (mg/dL)

95,09

104,25

0,50

Frequência CT+TT (MTHFR)

37,8% (n=70)

62,8% (n=104)

0,04

Frequência GG +GT (MTP)

50,0% (n=70)

37,5% (n=104)

0,12

*Qui-Quadrado
Referências: Triglicerídeos < 150mg/dL, Colesterol Total < 200mg/dL, LDL-c < 130mg/dL,
HDL-c > 40mg/dL, HOMA: Normal < 2,5. AST (Normal- M: 10-34 F: 10-30 U/L) ALT (Normal – M: 10-44 F:
10- 36U/L); γGT (Normal-M:11-50 F:7-32 U/L ); FA (Normal- M: 10-129 F: 35-104 UI) Glicemia < 110mg/dL

Quando se analisaram 145 pacientes para a concentração de Hcy, nenhuma
associação foi encontrada entre os graus de fibrose hepática e o tipo do genótipo do
VHC (p > 0,05). Por outro lado, foi observada uma diferença significativa na
concentração plasmática de Hcy nos pacientes com esteatose hepática (p = 0,03)
(Tabela 14).
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Tabela 14: Concentrações plasmáticas de homocisteína em pacientes com hepatite C crônica segundo
classificação histológica e do genótipo do VHC
Homocisteína
Média ± DP
Fibrose 1+2 (n=105)

9,7 ± 4,7

Fibrose 3+4 (n=40)

10,4 ± 2,9

Sem Esteatose (n=46)

9,0 ± 2,8

Esteatose (n=99)

10,3 ± 4,8

Genótipo 1 (n=96)

10,1 ± 2,9

Genótipo Não -1 (n=49)

9,5 ± 6,1

p*

0,30

0,03

0,55

*

Teste t de Student.
Referência: Homocisteína = 9,0 µmol/L

Ao se analisarem as características bioquímicas dos pacientes com hepatite C
crônica em relação ao polimorfismo C677T da MTHFR, observou-se que a
concentração de Vit. B12 foi maior nos pacientes com o genótipo CT+TT do gene
MTHFR, apesar de não haver diferença significativa (p > 0,05) (Tabela 15).

Tabela 15. Características clínicas e bioquímicas dos pacientes com hepatite C crônica em relação ao
polimorfismo 677C/T da MTHFR
Variáveis

CT+TT
Média ± DP (n=65)

CC
Média ± DP (n=73)

p*

Colesterol Total

147,3 ± 33,7

155,6 ± 43,8

0,21

HDL-c

47,5 ± 14,4

49,0 ± 13,9

0,55

LDLc

79,7 ± 30,4

87,0 ± 39,8

0,23

Triglicerídeos

103,4 ± 40,6

99,4 ± 45,9

0,59

Glicose

97,4 ± 37,5

93,0 ± 18,1

0,39

Folato

12,9 ± 2,8

12,4 ± 2,8

0,33

Vit.B12

766,7 ± 361,8

652,8 ± 278,3

0,09

HOMA

3,2 ± 2,9

2,7 ± 1,8

0,21

*Teste t de Student.
Referências: Triglicerídeos < 150mg/dL, Colesterol Total < 200mg/dL, LDL-c < 130mg/dL, HDL-c > 40mg/dL,
Glicemia < 110mg/dL, Folato 3,1-17,5 ng/mL,Vit. B12 197-866 pg/mL , HOMA: Normal < 2,5.
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Por outro lado, ao se analisarem as características bioquímicas dos pacientes
com hepatite C crônica em relação ao polimorfismo -493G/T da MTP observou-se
que a concentração de colesterol total foi maior nos pacientes com o genótipo
GT+GG do gene MTP em relação ao genótipo TT, apesar de não haver diferença
significativa entre eles (p = 0,08) (Tabela 16).
Tabela 16: Características bioquímicas dos pacientes com hepatite C crônica em relação ao
polimorfismo -493G/T da MTP
Variáveis

GG+GT
Média ± DP (n=56)

TT
Média ± DP (n=82)

p

Colesterol Total

159,9 ±44,7

145,8 ± 34,3

0,08

HDL-c

50,2 ±14,8

47,0 ± 13,6

0,15

LDL-c

90,0 ±40,7

79,0± 31,3

0,15

Triglicerídeo

99,1 ± 31,5

102,8 ± 50,2

0,56

Glicose

98,3 ± 39,9

92,7 ± 17,3

0,69

HOMA

2,9 ±2,9

2,9± 1,9

0,32
*

Teste t de Student.
Referências: Triglicerídeos <150mg/dL, Colesterol Total < 200mg/dL, LDL-c <130mg/dL, HDL-c > 40mg/dL,
Glicemia <110mg/dL,HOMA: Normal < 2,5.

5 DISCUSSÃO
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A presente tese teve como interesse estudar a frequência do polimorfismo
C677T do gene MTHFR e -493G/T do gene MTP em pacientes infectados pelo vírus
da hepatite C na cidade do Recife e avaliar se havia alguma associação entre os
polimorfismos com a presença de esteatose hepática, fibrose hepática mais grave e
diferença entre os genótipos do VHC.
A infecção crônica pelo VHC é responsável por cerca de 250 a 350 mil
mortes por ano, em todo o mundo, relacionadas com descompensação da cirrose
hepática, doença hepática em fase terminal e carcinoma hepatocelular. Nos Estados
Unidos, a prevalência da infecção pelo vírus da hepatite C foi de 1,6% entre os anos
1999 e 2002, equivalendo a cerca de 4,1 milhões de pessoas positivas para o
anticorpo contra o vírus da hepatite C (Anti-HCV)76.
No Brasil, segundo dados preliminares do inquérito nacional de base
populacional nas capitais brasileiras, a prevalência global para o anti-HCV referente
ao conjunto das capitais federais foi de 1,38% (IC95% 1,12% - 1,64%). O percentual
de expostos ao VHC na faixa etária de 10 a 19 anos foi de 0,75% (IC% 0,53% 0,98%) e de 20 a 69 anos foi de 1,56% (IC 95% 1,28% - 1,91%). Nas diferentes
regiões do país, a soroprevalência do anti-HCV foi semelhante, atingindo valores de
até 1% na faixa etária de 10 a 19 anos, e de até 2% na faixa etária de 20 a 69 anos,
exceção feita à Região Norte, onde, nessa última faixa etária, esses valores foram um
pouco mais elevados∗.
Atualmente a população da cidade do Recife é de aproximadamente um
milhão e meio de pessoas, e é a cidade com maior densidade populacional do
Nordeste brasileiro, a terceira mais densamente habitada do país77. Porém, devido à

∗

Brasil. Ministério da Saúde. Inquérito nacional de hepatites virais.
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subnotificação dos casos de hepatite C crônica nessa cidade, não se sabe a real
prevalência desse anticorpo no município.
A heterogeneidade da população brasileira quanto à definição racial foi um
dos pontos mais árduos na interpretação dos resultados, podendo representar um
fator de indefinição neste estudo, uma vez que na cidade do Recife houve uma
miscigenação entre a população portuguesa, holandesa, negra e indígena.
O polimorfismo C677T do gene da MTHFR não mostrou diferença na
distribuição do alelo T e do alelo C nesta amostra de pacientes com hepatite C
crônica da cidade do Recife, porém o genótipo TT do gene da MTHFR foi mais
frequente nos pacientes com o genótipo não 1 do VHC, independentemente do
padrão histológico. Também foi observada uma maior frequência do genótipo
CT+TT do gene da MTHFR nos pacientes com fibrose grau 1+2 e naqueles com
esteatose hepática. Além disso, a concentração de Hcy foi maior nos pacientes com
esteatose hepática.
Toniutto et al.78 acompanharam, por um período de um ano, 63 pacientes
submetidos a transplante hepático por hepatite C recorrente, e observaram que,
naqueles que apresentavam o genótipo TT do gene da MTHFR havia mais fibrose
hepática, concentrações elevadas de Hcy e triglicerídeos, mas sem esteatose hepática
no enxerto. Fabris et al.79, numa coorte de 212 pacientes submetidos a transplante
hepático de diversas etiologias, após uma análise de regressão logística, em 63
pacientes transplantados por hepatocarcinoma (HCC), observaram uma associação
do genótipo TT do gene da MTHFR, do sexo masculino, da doença hepática
alcoólica e da idade superior a 55 anos como fatores preditores independentes para
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HCC. Fei Jin et al.80, numa metanálise, também observaram o aumento do risco para
HCC em indivíduos com doença hepática e o genótipo TT do gene da MTHFR.
Por outro lado, Borgia et al.81 avaliaram 112 pacientes com hepatite crônica C
tratados com interferon peguilado e ribavirina e, naqueles pacientes que
apresentaram a concentração elevada de Hcy, a presença do genótipo TT do gene da
MTHFR não previu resposta ao tratamento e nem esteve associada com esteatose
hepática.
Em um estudo prospectivo conduzido por Adinolfi et al.73, no qual eles
avaliaram 116 pacientes com VHC o desenvolvimento da esteatose hepática e a
progressão da hepatite C crônica após uma análise multivariada, os autores
observaram que a esteatose hepática foi independentemente associada com a HHe
(OR 7,1), a fibrose hepática (OR 4,0) e o genótipo não 1 do VHC (OR 4,6). Para
esses autores, a presença do genótipo TT do gene da MTHFR associada à HHe
parece desempenhar um papel no desenvolvimento de maior grau de esteatose
hepática, que, por sua vez, acelera a progressão da fibrose hepática na hepatite C
crônica.
Werstuck et al.59, em um estudo com cultura de células endoteliais humanas
da veia umbilical, evidenciaram que o desenvolvimento e a progressão da esteatose
hepática parece ser consequência do constante estresse no RE induzido pela HHe
através da ativação de genes SREBP-1, levando ao aumento da biossíntese e da
absorção de lipídios.
Silva et al.82, num estudo de caso controle com 44 pacientes idosos na cidade
do Recife, observaram a associação entre o aumento da concentração plasmática de
Hcy e doença de Alzheimer, não sendo encontranda relação do polimorfismo C677T
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do gene da MTHFR com a susceptibilidade genética para a doença de Alzheimer
nessa amostra.
Os dados acima poderiam explicar a presença da concentração elevada de
Hcy em pacientes com esteatose hepática em nossa amostra, corroborando o achado
do genótipo TT da MTHFR em pacientes do genótipo não 1 do VHC, uma vez que a
esteatose hepática presente no genótipo não 1 do VHC se deve à presença de
sequências específicas do genoma desse genótipo, que estão envolvidas no acúmulo
intracelular de gordura nos hepatócitos.
Assim, o fato de termos achado uma maior frequêmcia do polimorfismo
C677T do gene da MTHFR nessa amostra de pacientes com hepatite C crônica com
fibrose grau 1+2 e naqueles com esteatose hepática está de acordo com os autores
citados acima, assim como sobre a concentração de Hcy maior nos pacientes com
esteatose hepática apesar de a concentração de vit. B12 e de folato serem normais.
No que se refere ao polimorfismo -493G/T do gene da MTP, não houve
diferença na distribuição do alelo G e do alelo T nesta amostra de pacientes com
hepatite C crônica da cidade do Recife. Não foi observada diferença na frequência do
genótipo GG + GT do gene da MTP independentemente do padrão histológico. A
associação do polimorfismo -493G/T do gene da MTP com esteatose hepática parece
diferir entre DHGNA e hepatite C.
Nossos dados identificaram a presença do alelo G, mais frequentemente
presente em pacientes com genótipo 1 do VHC e com fibrose grau 3 e grau 4, apesar
de não ter havido uma associação direta entre a presença desse alelo com os graus de
fibrose hepática. Além disso, os genótipos GG + GT foram encontrados como fatores
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independentes de proteção contra a esteatose hepática nessa amostra de pacientes
com hepatite C crônica, independentemente do genótipo do VHC.
Embora o alelo T esteja associado a uma maior atividade transcricional da
MTP, protegendo contra o desenvolvimento da DGHNA, por aumentar a exportação
de triglicerídeos dos hepatócitos83,84, também tem sido associado à esteatose hepática
em pacientes com o genótipo 3 do VHC, provavelmente, por promover a produção
de mais de VLDL ricas em lipídios, facilitando a maturação dos precursores do VHC
por meio da otimização da replicação do vírus e, assim, contribuindo para aumentar o
grau de esteatose hepática.
Petit et al.85, em uma pequena série de 86 pacientes com VHC, entre os quais
39 apresentavam esteatose hepática, não encontraram associação entre o SNP -493
G/T MTP e a presença da esteatose hepática, enquanto Zampino et al.32, analisando
102 pacientes com genótipo não 1 do VHC, mostraram maior grau de esteatose
hepática, maior concentração do RNA viral e fibrose avançada em pacientes
portadores do alelo T. Mirandola et al.86 avaliaram uma coorte de 298 pacientes com
hepatite C e encontraram idade, índice de massa corporal (IMC), genótipo não 1 do
VHC e a presença do alelo T MTP como fatores de risco independentes para altos
graus de esteatose hepática. Desse modo, o fato de nossa pesquisa ter notado
associação entre os genótipos GG + GT como fatores independentes de proteção
contra esteatose nos leva a pensar na mesma direção que os resultados publicados por
esses dois grupos de pesquisadores, com a diferença de que, no presente estudo, a
associação entre o SNP e a esteatose hepática foi independentemente do genótipo do
VHC. Como sugere Perlemuter et al.60, essa diminuição da atividade e da transcrição
do gene da MTP poder ser explicada, em parte, pela interação da proteína do core do
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VHC, que em camundongos transgênicos diminui a secreção hepática de Apo B e de
triglicerídeos, interferindo na montagem e secreção de VLDL.
Também foi observado que as concentrações de colesterol total e LDL-c
foram menores em pacientes com VHC e esteatose hepática. Resultados semelhantes
foram descritos por Corey et al.87, numa coorte 179 pacientes com hepatite C
crônica, quando foram comparadas as concentrações séricas de colesterol total, LDLc, HDL-c e triglicerídeos com 180 controles pareados por idade. Observou-se que
pacientes com VHC tinham concentrações de colesterol total e LDL-c menores do
que no grupo controle, não havendo diferença entre a concentração sérica de HDL-c
e de triglicerídeos em ambos os grupos. Esses dados corroboram a hipótese de que as
lipoviropartículas usam os receptores LDL-c dos hepatócitos como pontos de entrada
do vírus. Uma vez dentro dos hepatócitos, sua replicação é dependente do ambiente
lipídico do hospedeiro88-90.
No presente estudo também foi observado que a concentração sérica do
colesterol total no genótipo não 1 do VHC foi menor em relação ao genótipo 1 do
VHC, apesar de a concentração de triglicerídeos também ter sido menor nesse grupo,
porém sem diferença significativa entre eles. Vários autores ratificam que a esteatose
hepática é mais frequente e grave em pacientes com genótipo não 1 do VHC,
sugerindo a interação do vírus com o metabolismo lipídico, observando regressão
ou desaparecimeto da esteatose hepática após tratamento antiviral com resposta
virológica sustentada, principalmente no genótipo não 1 do VHC18,91,92,93.

6 CONCLUSÕES
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1. A frequência do genótipo TT do gene MTHFR foi de 9,8%, maior nos
pacientes com hepatite C crônica da cidade do Recife do genótipo não 1
do VHC. Também foi observada uma maior frequência do genótipo
CT+TT do gene da MTHFR nos pacientes com fibrose grau 1+2 e
naqueles com esteatose hepática.

2. Não foi observada uma associação direta entre o perfil lipídico e o índice
de HOMA com a classificação histológica e a presença do polimorfismo
C677T do gene da MTHFR.

3. A concentração plasmática de homocisteína foi maior nos pacientes com
hepatite C crônica com esteatose hepática.

4. A frequência do genótipo GG+GT do gene MTP foi de 56,8%, maior nos
pacientes com hepatite C crônica da cidade do Recife do genótipo 1 do
VHC com fibrose hepática grau 3 e grau 4, apesar de não ter sido
observada diferença na frequência do genótipo GG +GT do gene da MTP
independente do padrão histológico.

5. Foi observada uma associação direta entre a presença da esteatose
hepática nos pacientes com hepatite C crônica com o genótipo GG+GT
do polimorfismo -493G/T do gene da MTP independentemente do
genótipo do VHC.
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6. Não foi observada uma associação direta entre o perfil lipídico e o índice
de HOMA com a classificação histológica e a presença do polimorfismo
-493G/T do gene da MTP.

7. A concentração sérica do colesterol total foi maior nos pacientes com
hepatite C crônica do genótipo 1 do VHC.

8. As concentrações de AST, ALT, γGT e fosfatase alcalina foram maiores
nos pacientes com hepatite C crônica com fibrose hepática grau 3 e grau
4.

9. A concentração sérica de LDL-c e do colesterol total foram menores nos
pacientes com hepatite C crônica com esteatose hepática.

7 ANEXOS
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ANEXO 1 - FICHA CADASTRAL DO PROTOCOLO DE PESQUISA
Nome:__________________________________________ RG-HC:____________
Data Nasc:____________________

Sexo: (

)masc, (

)fem,

Endereço:__________________________________________________________
Telefone:_____________________
Data:________________________
Motivo do encaminhamento:
(

) ANTI-HCV total _______ HCV RNA _______ GENÓTIPO __________

(

) Esteatose hepática por método de imagem (USG, TC, RNM)

(

) Alteração de enzimas hepáticas (TGO, TGP, FA, GGT)

(

) Achado de esteatose em biópsia hepática durante cirurgia abdominal

(

) outros: _______________________________________________________

Fatores de risco associados:
(

) Obesidade (Obesidade: IMC > 30Kg/m²) (IMC = peso / altura² )

(

) DM tipo 2 diagnosticado em ________________

(

) Hipercolesterolemia (CT > 200 mg/dL)

(

) Hipertrigliceridemia (TG > 150 mg/dL)

(

) Síndrome plurimetabólica ( ) DM ou IGT ou IR + 2 abaixo:
( ) HAS (PA > 160x90 mmHg)
( ) Obesidade (IMC > 30 ou cintura/quadril > 0,85 fem, > 0,9 masc)
(

(

) Dislipidemia (HDL < 40 mg/dL ou TG > 150 mg/dL)

) Antecedentes de nutrição parenteral, emagrecimento acentuado, desnutrição, “bypass”

intestinal, síndrome do intestino curto,
(

) Hepatite alcoólica: Ingestão alcoólica semanal: ( ,,, % x mL x 0,8 = ,,,,,,,, gramas)

Medicações em uso (serão excluídos pacientes em uso de corticosteróides, amiodarona ou outra droga
hepatotóxica)____________________________________________________
História familiar de diabetes tipo 2:
(

) pai

(

) mãe

(

) irmãos

(

) avós

(

) tios
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Anamnese / exame físico:
(

) dor em HCD

(

(

) sinais de insuf, hepática (spiders, ginecomastia, eritema palmar, icterícia)

(

) sinais de hipertensão portal (esplenomegalia, circulação colateral abdominal)

(

) familiares de primeiro e segundo grau com hepatopatia

USG ABDOMINAL (

) síndrome dispéptica

/

/

(

) astenia

):

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BIÓPSIA HEPÁTICA (

/

/

):

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXAMES

DATA

TGO (máx nl:

)

TGP (máx nl:

)

FA (máx nl:

)

GGT (máx nl:

)

BT / BD
Albumina
TP (INR)
Glicemia
Hb A1c
Insulina
CT
HDL
LDL
TG
Ureia
Creatinina
Hb / VCM

DATA

DATA

DATA
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ANEXO 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ
DA
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Instruções para preenchimento no verso)
________________________________________________________________________
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL
1,NOME DO PACIENTE ,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SEXO : ,M F
DATA NASCIMENTO: ,,,,,,,,/,,,,,,,,/,,,,,,
ENDEREÇO ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Nº ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, APTO: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
BAIRRO: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, CIDADE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
CEP:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, TELEFONE: DDD (,,,,,,,,,,,,) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2,RESPONSÁVEL LEGAL ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc,) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,SEXO: M F
DATA NASCIMENTO,: ,,,,,,/,,,,,,,/,,,,,,
ENDEREÇO: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Nº ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, APTO: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
BAIRRO: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, CIDADE: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
CEP: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, TELEFONE: DDD (,,,,,,,,,,,,),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
______________________________________________________________________________________________

I
I - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: AVALIAÇÃO DO POLIMORFISMO C677T
(ALA222VAL) DO GENE DA METILENOTETRAHIDROFOLATO REDUTASE (MTHFR)
DA HOMOCISTEÍNA E -493G/T DO GENE DA PROTEÍNA MICROSSOMAL
TRANSPORTADORA DE TRIGLICERÍDEOS (MTP) EM PACIENTES COM HEPATITE C
CRÔNICA DO NORDESTE DO BRASIL
2. PESQUISADOR: Claudia Pinto M,arques Souza de Oliveira
CARGO/FUNÇÃO: Médica

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 75499,

UNIDADE DO HUOC/UPE: AMBULATÓRIO DE HEPATOLOGIA DO INSTITUTO
DO FÍGADO DE PERNAMBUCO,
Pesquisador executante—Erika Rabelo Forte de Siqueira

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
SEM RISCO

RISCO MÍNIMO

RISCO BAIXO

RISCO MAIOR

X

RISCO MÉDIO

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo)
4. DURAÇÃO DA PESQUISA: 12 meses
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III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA CONSIGNANDO:
1. Justificativa e objetivos da pesquisa,
Aproximadamente 200 milhões de pessoas são infectadas cronicamente pelo vírus da hepatite
C (VHC) no mundo, A infecção crônica pelo vírus C pode desencadear cirrose hepática e câncer de
fígado, tornando-se um problema de ordem mundial, Associadamente, estudos têm demonstrado que
existe acúmulo de gordura do fígado (esteatose) em pacientes com infecção crônica pelo vírus C, Este
acúmulo excessivo de gordura, por um período longo de tempo, pode ocasionar em alguns indivíduos,
o desenvolvimento de complicações crônicas como inflamação no fígado consequente à gordura
(esteatohepatite) e, doença crônica no fígado (cirrose por gordura), Alguns estudos têm demonstrado
que alterações genéticas possam existir em pacientes com hepatite C e que acumulam gordura no
fígado.
Convidamos o(a) Senhor(a) a participar de uma pesquisa que tem por objetivo identificar fatores
genéticos que determinem a probabilidade, Com essa comparação será possível identificar fatores de
risco para o desenvolvimento de complicação nos portadores de hepatite C, com isso priorizar o
tratamento adequado para estes pacientes, Este estudo será conduzido pela Dra, Érika Rabelo Forte de
Siqueira no Hospital Universitário Oswaldo Cruz de Pernambuco, localizado na rua Arnóbio Marques
310 -Santo Amaro-Recife- PE- CEP:50100-130 Campus Universitário-tel 81-34230501, e Dra,
Claudia Pinto Marques Souza de Oliveira no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP,
localizado na Av, Dr, Enéas de Carvalho Aguiar 255 - 9° andar-sala 9159- Cerqueira César- São
Paulo-SP- CEP: 05403-900-tel 30696447.
Solicitamos que leia cuidadosamente este termo de consentimento e faça qualquer pergunta par
aesclarecer todas as dúvidas antes de concordar em participar deste estudo.

2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos procedimentos
que são experimentais ,A pesquisa consistirá num estudo completo do seu fígado abrangendo
perguntas gerais, perguntas relacionadas à hábitos alimentares, breve exame físico, colheita de
sangue para exames laboratoriais,
Também serão realizadas medidas denominadas
antropométricas que consistem em peso, altura, circunferência de abdome.
3. Desconfortos e riscos esperados: A entrevista e o exame físico deverão ter uma duração média de
15-20 minutos, os desconfortos da colheita de sangue serão os mesmos de qualquer outro exame
laboratorial, incluindo desconforto no local da punção, A avaliação nutricional com determinação
de medidas antropométricas também não acarreta desconfortos.
4. Benefícios que poderão ser obtidos: A existência de problemas no fígado e exames de sangue
que possam indicar probabilidade de evolução para formas mais severas de doença poderá ser
identificado, e esta informação poderá trazer benefícios à sua pessoa sob a forma de orientação
ambulatorial mais eficaz, Não há garantia dos benefícios que possam resultar da sua participação
neste estudo, exceto a orientação diétetica e nutricional que possam contribuir para sua perda de
peso, Por outro lado, o conhecimento adquirido neste estudo poderá beneficiar outras pessoas.

5. Procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo: O sr,(sra,) tem a
alternativa de não participar dessa pesquisa caso não o deseje.
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IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO
SUJEITO DA PESQUISA CONSIGNANDO:

1. acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à
pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas, As informações do questionário e de sua avaliação
estarão à sua disposição sempre que desejar, e o sr,(sra,) tem toda liberdade de fazer perguntas caso
tenha alguma dúvida;

2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo, sem
que isto traga prejuízo à continuidade da assistência, O sr,(sra,) poderá se retirar da pesquisa a
qualquer momento, sem precisar se justificar, e continuando a gozar de todos os direitos como
paciente;

3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade, As informações aqui reunidas serão
sigilosas e somente serão divulgadas para a equipe de saúde que cuida do seu caso, a fim de que seu
atendimento seja o melhor possível, ou para estudos e publicações científicas, sendo que neste caso
seu nome e sua identidade não serão conhecidos;

4. disponibilidade de assistência no ambulatório de Hepatologia do Instituto do Fígado de Pernambuco
HUOC / UPE, por eventuais danos à saúde, decorrentes da pesquisa,Os pacientes pertencem ao
ambulatório serão seguidos durante e após a pesquisa, como já o eram antes;

5,viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa, O acesso ao projeto
é de forma voluntária e não está prevista nenhuma indenização, O paciente expressa ainda sua
concordância e vontade em se submeter aos exames referidos, assumindo a responsabilidade e risco
pelos eventuais efeitos indesejáveis que venham ocorrer em decorrência do mesmo.

Anexos 56

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS
PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE
INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS
Dra. ERIKA RABELO FORTE DE SIQUEIRA FONE: (81) 3421 7000

VI - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi
explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa
Recife,

de 2007,

--------------------------------------------------------------assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal

---------------------------------------------------------------assinatura da testemunha

--------------------------------------------------assinatura do pesquisador
(carimbo ou nome Legível)
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ANEXO 3 - APROVAÇÃO COMISSÃO DE ÉTICA PARA ANÁLISE DE
PROJETOS DE PESQUISA – CAPPesq
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ANEXO 4 - APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA EM
SERES HUMANOS – CEP/HUOC
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