
Ana Catharina de Seixas Santos Nastri 

 

 

 

 

Fatores genéticos associados ao clareamento 

espontâneo e resposta ao tratamento da infecção 

pelo vírus da hepatite C 

 

 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo 
para obtenção do título de Doutor em 
Ciências 
 
 
Programa de: Ciências em Gastroenterologia 
Orientador: Prof. Dr. João Renato Rebello 
Pinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 



 

Ana Catharina de Seixas Santos Nastri 

 

 

 

 

Fatores genéticos associados ao clareamento 

espontâneo e resposta ao tratamento da infecção 

pelo vírus da hepatite C 

 

 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo 
para obtenção do título de Doutor em 
Ciências 
 
 
Programa de: Ciências em Gastroenterologia 
Orientador: Prof. Dr. João Renato Rebello 
Pinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

Preparada pela Biblioteca da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 
reprodução autorizada pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

   

                       Nastri, Ana Catharina de Seixas Santos  
      Fatores genéticos associados ao clareamento espontâneo e resposta ao 
tratamento da infecção pelo vírus da hepatite C  /  Ana Catharina de Seixas Santos 
Nastri.  --  São Paulo, 2016. 

 

 Tese(doutorado)--Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Programa de Ciências em Gastroenterologia. 
 

 Orientador: João Renato Rebello Pinho. 
 

 

      
   
 Descritores:  1.Polimorfismo de nucleotídeo único  2.Hepatite C  3.Resultado 

do tratamento  4.Distribuição por raça ou etnia  5.Interferons  6.Marcadores 
genéticos   

 

  
 

 

 USP/FM/DBD-333/16  
 

 



 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

Aos meus queridos que partiram… 

 

 

 

“How I wish you were here” 

(David Gilmour, Roger Waters) 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha família que me construiu e me trouxe até aqui. 

 Ao meu amado marido Marcio que me ajudou desde sempre e de 

diversas maneiras, e pela paciência infinita. 

Ao Dr João Renato Rebello Pinho, meu orientador, por acreditar até o 

fim que eu conseguiria chegar lá. Uma pessoa a quem aprendi a admirar e 

respeitar. 

À minha querida amiga Fernanda, um exemplo para mim, pelo imenso 

incentivo, dedicação e paciência. Tenho certeza de que a fiz sofrer bastante, 

mas sem ela não teria conseguido chegar até aqui. Sem palavras suficientes 

para agradecer. 

À minha querida amiga Michele, pelo seu apoio, carinho, paciência e 

ensinamentos. 

A todo Departamento de Gastroenterologia que me acolheu muito bem e 

onde fiz bons amigos. 

A todos os meus colegas de trabalho do HC-FMUSP e do CRT/Santa 

Cruz, enfermeiros, escriturários, recepcionistas, farmacêuticos que me ajudam 

todos os dias a gostar ainda mais do meu trabalho.  

Aos meus queridos, queridos amigos que deixaram o caminho mais 

leve… Afinal são eles que escolhemos para compartilhar tudo isso e que nos 

dão algumas de nossas melhoras lembranças. 

Aos meus amigos Ricardo e Filó, irmão e mãe postiços por minha livre 

escolha. 

Não menos importante, aos meus queridos Arthur (saudades), Merlin e 

Bor que foram companheiros incansáveis de tantas madrugadas e os melhores 

relaxantes possíveis. 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Fapesp, 

pelo suporte financeiro concedido (2010/10.549-1). 

 



 

EPÍGRAFE 

 

 

 

 

 

 

 

Quem quer passar além do Bojador 

Tem que passar além da dor. 

 

Fernando Pessoa 

 

 

“Cheshire Puss,” she began, rather timidly, as she did not 

at all know whether it would like the name: however, it 

only grinned a little wider. “Come, it’s pleased so far,” 

thought Alice, and she went on, “Would you tell me, 

please, which way I ought to walk from here?”  

 

“That depends a good deal on where  

you want to get to,” said the Cat. 
 

Lewis Carroll. Alice’s Adventures in Wonderland, chapter 6 
 

 

Esta dissertação ou tese está de acordo com as seguintes normas, em vigor no 

momento desta publicação: 



 

Referências: adaptado de International Committee of Medical Journals Editors 

(Vancouver).  

Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Divisão de Biblioteca e 

Documentação. Guia de apresentação de dissertações, teses e monografias. 

Elaborado por Anneliese Carneiro da Cunha, Maria Julia de A. L. Freddi, Maria 

F. Crestana, Marinalva de Souza Aragão, Suely Campos Cardoso, Valéria 

Vilhena. 3a ed. São Paulo: Divisão de Biblioteca e Documentação; 2011.  

Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com List of Journals Indexed 

in Index Medicus. 

 



 

SUMÁRIO 
LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS .....................................................................................  

LISTA DE SÍMBOLOS................................................................................................................  

LISTA DE FIGURAS ..................................................................................................................  

LISTA DE GRÁFICOS................................................................................................................  

LISTA DE TABELAS ..................................................................................................................  

RESUMO ....................................................................................................................................  

SUMMARY .................................................................................................................................  

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................... 2 

1.1.A hepatite C ........................................................................................................ 2 

1.1.1.História natural da doença ................................................................................ 3 

1.1.2 Tratamento ....................................................................................................... 4 

1.1.3.Vias de transmissão ......................................................................................... 7 

1.2. O vírus da hepatite C .......................................................................................... 8 

1.2.1.Mecanismos de entrada e replicação do HCV ................................................ 11 

1.2.2. Ativação do estado antiviral ........................................................................... 13 

1.2.3.Interferons ...................................................................................................... 16 

1.2.4. Imunologia na infecção pelo HCV .................................................................. 16 

1.2.5. Polimorfismos genéticos associados à evolução clínica da infecção pelo HCV 

e ao tratamento da HC-C................................................................................. 19 

2. OBJETIVOS ..................................................................................................... 24 

3. MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................. 26 

3.1.Aspectos éticos ................................................................................................. 26 

3.2.Casuística ......................................................................................................... 26 

3.3.Coleta das amostras ......................................................................................... 28 

3.4.Extração e quantificação de ácidos nucleicos ................................................... 28 

3.5.Detecção e genotipagem dos SNPs .................................................................. 29 

3.6 Ancestralidade genética .................................................................................... 30 

3.7.Análise de dados ............................................................................................... 31 

4. RESULTADOS ................................................................................................. 34 

5. DISCUSSÃO .................................................................................................... 43 

6. CONCLUSÕES ................................................................................................ 53 

7. REFERÊNCIAS ................................................................................................ 55 

APÊNDICES  



 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

AIDS   Acquired immunodeficiency syndrome 

AIM   Ancestry informative marker 

ALT   Alanina aminotransferase 

anti-HCV  Anticorpo contra o vírus da hepatite C 

ANVISA  Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

AST   Aspartato aminotransferase 

C   Grupo controle 

CA   Califórnia 

CAPPesq  Comissão de ética para a análise de projetos de pesquisa 

CLDN1  Receptor claudina 1 

CRT-DST/AIDS   Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS 

DAA   Direct-acting antiviral 

DC   Dendritic cell 

DL   Desequilíbrio de ligação 

DNA   Deoxyribonucleic acid    

DST   Doenças sexualmente transmissíveis 

EDTA   Ethylenediamine tetraacetic acid 

EGFR   Epidermal growth factor receptor 

ELISA   Enzyme-linked immunosorbent assay 

EM   Expectation-maximization 

EphA2  Ephrin receptor A2 

et al.   e outros 

EUA   Estados Unidos da América 



 

FDA   U.S. Food and Drug Administration 

GWAS  Genome-wide association studies 

HBV   Hepatitis B virus 

HC-C   Hepatite C crônica 

HCC   Hepatocarcinoma 

HC-FMUSP  Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo 

HCV                       Hepatitis C virus 

HIV   Human immunodeficiency virus 

HLA   Human leukocyte antigen 

HUGO  Human Genome Organisation 

HWE   Hardy-Weinberg equilibrium 

IFN   Interferon 

IFN-α   Interferon α 

IFN-β   Interferon β 

IFN-γ   Interferon γ 

IFN-λ1  Interferon λ1 

IFN-λ2  Interferon λ2 

IFN-λ3  Interferon λ3 

IFN-λ4  Interferon λ4 

IFN-λR1  Receptor 1 do IFN-λ 

IFNL1   Gene que codifica IFN-λ1 

IFNL2   Gene que codifica IFN-λ2  

IFNL3   Gene que codifica IFN-λ3  

IFNL4   Gene que codifica IFN-λ4 



 

IL-10R2  Receptor 2 da interleucina 10 

IL28A   Interleucina 28A  

IL28B   Interleucina 28B 

IL29A   Interleucina 29A 

IMT-USP  Instituto de Medicina Tropical de São Paulo 

IP   Inibidor de protease 

IQR   Interquartile range 

IRES   Internal ribosome entry site 

ISG   Interferon-stimulated gene 

ITPA   Inosine triphosphate pyrophosphatase 

JAK   Janus kinase 

KIR   Killer-cell immunoglobulin-like receptor 

LD   Lipid droplet 

LDL   Low-density lipoprotein 

LVP   Lipoviral particle 

MDA5   Melanoma differentiation associated gene 5 

mDC   Myeloid dendritic cell 

NJ   Nova Jersey 

NK   Natural killer 

NPC1L1  Niemann-Pick C1-like cholesterol uptake receptor 

NR   Não-respondedor 

NS   Non-structural 

OCLN   Receptor ocludina 

OMS   Organização Mundial de Saúde 

OR   Odds ratio 



 

ORF   Open reading frame 

PAMP   Pathogen associated molecular pattern 

PCR   Polymerase chain reaction 

PD-1                        Programmed cell death protein 1 

PD-L1                      Programmed death ligand 1 

pDC   Plasmacytoid dendritic cell 

PEG-IFN  Interferon peguilado  

PEG-IFN- 2a Interferon peguilado  2a 

PEG-IFN- 2b Interferon peguilado  2b 

PRR   Pattern recognition receptor 

r2   Desequilíbrio de ligação 

RAV    Resistance-associated variant 

RBV   Ribavirina 

RE   Retículo endoplasmático 

RIG-I   Retinoic acid inducible gene 1 

RNA   Ribonucleic acid 

RNA-HCV  RNA do vírus da hepatite C 

RVR   Resposta virológica rápida  

RVS   Resposta virológica sustentada 

SC   Soroconversão espontânea 

SNP   Single-nucleotide polymorphism 

SOCS3  Suppressor of cytokine signaling 3 

SRB1   Scavenger receptor B1 

STAT1  Signal transducer and activator of transcription 1 

STAT2  Signal transducer and activator of transcription 2 



 

TCLE   Termo de consentimento livre e esclarecido 

Th1   T helper 1 

Treg   Célula T reguladora 

UTR   Untranslated region 

VLDL   Very low-density lipotrotein 

 



 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

UI/mL  Unidades internacionais/mililitro 

kb  kilobase 

ºC  Graus centígrados 

µL  microlitro 

nm  nanômetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

 
 

Figura 1. Organização do genoma do HCV e proteínas virais codificadas 9 

Figura 2. Ciclo de replicação de HCV 12 

Figura 3. Respostas IFN tipo I e tipo III na infecção por HCV 15 

Figura 4. Organização genômica dos interferons tipo III em humanos 21 

Figura 5. Distribuição de haplótipos de rs8099917 (T/G), rs12979860 (C/T) e 

rs368234815 (ΔG/TT) 
39 

Figura 6. Frequência do alelo do SNP rs368234815 45 



 

LISTA DE GRÁFICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1- Gráfico em barras para a distribuição dos genótipos do SNP 

rs8099917 (TT, GT, GG) nos quatro grupos estudados 
36 

Gráfico 2- Gráfico em barras para a distribuição dos genótipos do SNP 

rs12979860 (CC, CT, TT) nos quatro grupos estudados 
37 

Gráfico 3- Gráfico em barras da distribuição dos genótipos do SNP 

rs368234815 (TT/TT, TT/ΔG e ΔG/ΔG) nos quatro grupos 

estudados 

37 



 

LISTA DE TABELAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1- Localização dos SNPs analisados 30 

Tabela 2- Características demográficas dos quatro grupos de pacientes 

estudados – HC-FMUSP e CRT-DST/AIDS 
35 

Tabela 3- Análise estatística relacionando os polimorfismos rs8099917, 

rs12979860 e rs368234815 com a evolução clínica (HC-C ou SC) 

e a resposta ao tratamento (NR ou RVS) da infecção pelo HCV 

38 

Tabela 4- Frequência dos haplótipos dos diferentes polimorfismos nos 

grupos estudados 
40 

Tabela 5- Análise multivariada dos diferentes haplótipos encontrados de 

acordo com a evolução clínica (HC-C ou SC) e a resposta ao 

tratamento (NR ou RVS) da infecção pelo HCV 

41 



 

RESUMO 

 

Nastri A.C.S.S. Fatores genéticos associados ao clareamento espontâneo e 
resposta ao tratamento da infecção pelo vírus da hepatite C [tese]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2016. 
 

O vírus da hepatite C (HCV) é uma importante causa de doença hepática 

crônica e de complicações associadas, tais como cirrose e hepatocarcinoma 

(HCC). Fatores virais e do hospedeiro são conhecidos preditores da terapia 

antiviral. Fatores do hospedeiro preditores da resposta viral sustentada (RVS) 

foram descobertos por estudos de associação genômica ampla (GWAS), 

correspondendo a polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) nos genes IFNL3 

e IFNL4 (rs8099917, rs12979860 e rs368234815). O objetivo do presente 

trabalho foi verificar as frequências genotípicas dos SNPs rs8099917, 

rs12979860 e rs368234815 e avaliar a associação entre estes SNPs e a 

evolução clínica e a resposta ao tratamento da infecção pelo HCV tendo em 

conta a ancestralidade genética da população estudada. Neste estudo, foi 

observada a associação dos três polimorfismos tanto com o desfecho clínico 

quanto com a resposta ao tratamento com interferon peguilado (PEG-IFN) e 

ribavirina (RBV). Os polimorfismos rs12979860 e rs368234815 foram 

associados com aumento da sensibilidade (respectivamente 97,7%, IC 95% 

87,2-100, e 93,3%, IC 95% 81,3-98,3) e com um maior valor preditivo de uma 

resposta positiva ao tratamento. Na análise multivariada ajustada por sexo, 

idade e ancestralidade genética, o haplótipo G/T/ΔG foi relacionado com a não-

resposta ao tratamento (OR = 21,09, IC 95% 5,33-83,51; p<0,001) e com uma 

chance maior de desenvolver infecção crônica (OR = 5,46, IC 95% 2,06-14,46; 

p=0,001), quando comparado com haplótipo T/C/TT. Estes resultados podem 

ajudar a ajustar políticas de tratamento para a infecção por HCV em populações 

com tais características genéticas, assim como nos permitem conhecer o perfil 

genético da nossa população em relação a esses polimorfismos. 

 

 

Descritores: Polimorfismo de Nucleotídeo Único; Hepatite C; Resultado do 
Tratamento; Distribuição por Raça ou Etnia; Interferons; Marcadores Genéticos



 

SUMMARY 

 

Nastri A.C.S.S. Genetic factors associated with spontaneous clearance and 
response to treatment of hepatitis C infection [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2016. 
 

Hepatitis C virus (HCV) infection is a major cause of chronic liver disease and 

associated complications such as liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma 

(HCC). Viral and host factors are known to be predictors for anti-viral therapy. 

Host factors predictors of sustained viral response (SVR) were discovered by 

Genome-Wide Association Studies (GWAS), including single nucleotide 

polymorphisms (SNPs) near or on genes IFNL3 and IFNL4 (rs8099917, 

rs12979860 and rs368234815). The aim of the present work was verify the 

genotype frequencies of SNPs rs8099917, rs12979860 and rs368234815, and 

evaluate the association between these SNPs and HCV infection outcome 

taking into account the genetic ancestry of the population. In this study, there 

was an association of the three polymorphisms with both clinical outcome and 

response to treatment with pegylated interferon (PEG-IFN) and ribavirin (RBV). 

The polymorphisms rs12979860 and rs368234815 showed increased sensitivity 

(97.7%, 95% CI 87.2-100, and 93.3%, 95% CI 81.3-98.3 respectively) and 

greater predictive value of a positive response to treatment. In multivariable 

analysis adjusted by gender, age and genetic ancestry, the haplotype G/T/ΔG 

was related to non-response to treatment (OR = 21.09, 95% CI 5.33-83.51; 

p<0.001) and to a higher chance to develop chronic infection (OR = 5.46, 95% 

CI 2.06-14.46; p=0.001) when compared to haplotype T/C/TT. These findings 

may help to adjust our treatment policies for HCV infection in populations with 

such genetic characteristics, as well as allowing us to get to know the genetic 

profile of our population for these polymorphisms. 

 

 

Descriptors: Single Nucleotide Polymorphism; Hepatitis C; Treatment Outcome; 
Race or Ethnic Group Distribution; Interferons; Genetic Markers 
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1.  INTRODUÇÃO 

1.1. A hepatite C 

A infecção pelo vírus da hepatite C (HCV, hepatitis C virus) é alvo de um 

imenso número de pesquisas científicas nos últimos anos pela grande 

importância que representa na saúde global e pela alta prevalência em meio à 

população mundial.  

Vários estudos estimando a prevalência global e regional da infecção 

pelo HCV já foram realizados ao longo dos anos. Artigos recentes revisaram as 

taxas de prevalência que haviam sido determinadas em estudos previamente 

conduzidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (1). Gower e 

colaboradores, em 2014, propuseram revisar tanto os dados de soroprevalência 

- pessoas com sorologia anti-HCV positiva - quanto os dados de viremia com 

ácido ribonucleico do HCV (RNA-HCV, ribonucleic acid-HCV)  detectado (2). 

Esta revisão visava a corrigir os prováveis números superestimados de 

prevalência da infecção, uma vez que os primeiros estudos consideravam 

apenas a sorologia anti-HCV positiva. Após a revisão dos dados, a prevalência 

global de anti-HCV foi estimada em 2,0% em adultos, caindo para 1,6% quando 

crianças são incluídas (2, 3). Essas taxas correspondem a um número absoluto 

de 104 a 115 milhões de pessoas que tiveram contato com o HCV. O número 

global de infectados com viremia detectada foi estimado em 64 a 103 milhões 

(2, 3). Este número é menor que o anterior, de 2005, que estimava 184 milhões 

de pessoas com sorologia anti-HCV positiva (3).  

No Brasil, um grande estudo epidemiológico de prevalência sorológica de 

anticorpos anti-HCV foi realizado entre os anos de 2005 e 2009, com amostras 

das cinco macrorregiões do país e do Distrito Federal. A prevalência no país 
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como um todo foi de 1,38% e, na região sudeste, 1,27%, sendo que nesta 

encontrou-se o maior número absoluto de casos. (4) 

1.1.1. História natural da doença 

A grande maioria das infecções agudas pelo HCV são assintomáticas ou 

oligossintomáticas, o que dificulta o diagnóstico precoce da infecção. Quando 

presentes, os sinais e sintomas da hepatite C aguda são os clássicos das 

hepatites virais: desconforto abdominal, apatia, náuseas e vômitos, icterícia, 

acolia fecal e colúria.  

Estima-se que apenas 20% das infecções agudas são sintomáticas (5). 

O período de incubação varia entre 4 a 15 semanas, média de 7 semanas (5). 

Muitas infecções agudas são detectadas apenas pelo aumento de enzimas 

hepáticas alanina aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST) 

com concomitante detecção do RNA viral no sangue do paciente. Tais 

elevações após procedimentos cirúrgicos, transfusões de hemoderivados, uso 

de drogas injetáveis ou outro mecanismo de transmissão do HCV sinalizam 

uma possível infecção aguda.  

A infecção pelo HCV é auto-limitada em 10% a 45% das pessoas (6-8). 

O restante evolui com infecção crônica. A incidência da infecção aguda pelo 

HCV apresentou um aumento, nos Estados Unidos da América (EUA), de 850 

casos em 2010 para 2138 casos em 2013 (9).  

Formalmente, a infecção crônica é definida pela permanente detecção do 

RNA viral após 6 meses do contato inicial com o vírus (10). São diversos os 

fatores que estão associados a uma maior chance de cronicidade da infecção 

no ser humano (5), como: genótipo que não seja 2 ou 3 (11), maior idade do 

indivíduo no momento da infecção (pricipalmente acima dos 50 anos) (12), sexo 
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masculino (6), etnia e polimorfismos genéticos do hospedeiro, alvos deste 

estudo (13-17). 

A infecção crônica pelo HCV ou hepatite C crônica (HC-C) é 

assintomática ou cursa com alguns sintomas inespecíficos de difícil correlação 

causal com a doença, como cansaço e depressão. Alguns pacientes ainda 

apresentam manifestações extra-hepáticas da HC-C. A manifestação mais bem 

estabelecida é a crioglobulinemia (18).  

Outras doenças como líquen plano, diabetes, tireoidites, porfiria cutânea 

tarda e glomerulonefrite membranoproliferativa foram associadas à infecção 

pelo HCV. Tais fenômenos provavelmente seriam desencadeados pela ativação 

do sistema imunológico do hospedeiro criando um estado inflamatório sistêmico 

com ativação de múltiplas citocinas, o que levaria ao surgimento destas 

desordens clínicas. (19) 

As complicacões mais temidas da HC-C são a cirrose hepática, a 

falência hepática e o hepatocarcinoma (HCC), correspondendo às principais 

causas de óbito relacionadas ao HCV. A taxa de pacientes infectados que 

desenvolvem cirrose hepática, geralmente após 30 anos de HC-C, oscila entre 

2% e 30% (5, 20)  

Estima-se que o HCV seja responsável por um terço dos casos de HCC 

no mundo e este desenvolve-se em aproximadamente 1-4% dos casos de 

cirrose hepática (21).  

1.1.2. Tratamento 

A primeira droga disponível para tratamento do HCV foi o interferon 

(IFN), mais especificamente o IFN- convencional, ainda em 1986, quando a 

infecção ainda era denominada hepatite pós-transfusional não-A não-B. Com a 
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monoterapia com IFN havia em média apenas 6% de resposta virológica 

sustentada (RVS) ao tratamento (22). A RVS é definida pela ausência de RNA 

viral detectável por técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR, 

polymerase chain reaction) seis meses após o término do tratamento. 

Apenas em 1998 a ribavirina (RBV) foi liberada pelo U.S. Food and Drug 

Administration (FDA) para uso em associação com IFN- levando ao aumento 

das chances de resposta virológica ao tratamento (23). Em 2001 foi liberado o 

primeiro interferon peguilado (PEG-IFN), o PEG-IFN- 2b (PEG-Intron, 

Schering) para tratamento da HC-C e no mesmo ano liberou-se sua associação 

com RBV (24).  

Em 2002, o PEG-IFN- 2a (Pegasys, Genentech) também obteve 

liberação pelo FDA para tratamento da infecção pelo HCV e a associação com 

RBV. Estes novos medicamentos aumentaram ainda mais a chance de sucesso 

do tratamento.  

Em 2009, ocorreram os primeiros estudos clínicos em humanos com 

esquemas terapêuticos livres de IFN. Em 13 de maio e 23 de maio de 2011, o 

FDA liberou, para tratamento de HC-C, o uso das primeiras drogas antivirais de 

ação direta (DAAs, direct-acting antivirals), respectivamente boceprevir e 

telaprevir, correspondendo aos primeiros inibidores de protease (IPs), em 

associação com PEG-IFN e RBV. Os IPs bloqueiam a protease viral NS3/4A. 

No Brasil, estas drogas foram liberadas pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) em 25 de julho de 2011 e 28 de outubro de 2011, 

respectivamente. Porém, tais drogas, chamadas de IPs de primeira geração, 

apenas podem ser usadas para HCV genótipo 1.  
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Em 2013, nos EUA, a segunda geração de DAAs iniciou-se com a 

aprovação do simeprevir, também um IP, para tratamento de HCV genótipo 1. 

Esta nova droga ainda deveria ser usada em conjunto com PEG-IFN e RBV. 

Em dezembro do mesmo ano, o sofosbuvir, o primeiro inibidor de polimerase, 

foi aprovado pelo FDA para tratamento de infecção pelo HCV para genótipos 1, 

2, 3 e 4. Pela primeira vez, poderia ser realizado um tratamento livre de IFN 

com a associação de sofosbuvir e RBV.  

Em 10 de outubro de 2014, houve a liberação da primeira associação de 

drogas em um único comprimido, a combinação de sofosbuvir e ledipasvir 

(inibidor de NS5A). Mais tarde, em 6 de novembro do mesmo ano, houve a 

liberação nos Estados Unidos do uso de simeprevir e sofosbuvir sem IFN e 

RBV para tratamento de HC-C.  

No Brasil, a aprovação dos novos DAAs (simeprevir, daclatasvir e 

sofosbuvir) para tratamento da hepatite C ocorreu em julho de 2015. Outras 

drogas em estudo poderão ser aprovadas em um futuro próximo para 

tratamento de HC-C. Estas últimas terapias trouxeram um grande avanço para 

o controle da HC-C, porém seu custo ainda é muito elevado para políticas 

públicas de saúde de diversos países. Os tratamentos para HCV com IFN ainda 

serão utilizados em alguns locais do mundo nos próximos anos.  

Alguns fatores de melhor resposta ao tratamento com IFN e RBV são 

conhecidos, como: etnia (asiáticos e caucasianos), sexo (feminino), idade (<40 

anos), genótipo viral (2 e 3), carga viral no início do tratamento (carga viral 

baixa <600.000 UI/ml), carga viral na quarta semana de tratamento (RNA-HCV 

negativo após 4 semanas de tratamento ou resposta virológica rápida (RVR)), 

tipo de antígeno leucocitário humano (HLA, human leukocyte antigen), grau de 
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fibrose (fibrose F0, F1 e F2) e polimorfismos nos genes IFNL3 e IFNL4. (17, 25-

29) 

 

1.1.3. Vias de transmissão 

O HCV pode ser transmitido por via parenteral, via sexual e de mãe para 

filho (transmissão vertical). A via parenteral é sem dúvida a mais importante, 

sendo a transfusão de hemoderivados o meio preponderante de transmissão. 

Nos últimos anos este meio de transmissão foi quase totalmente eliminado nos 

países desenvolvidos com as precauções universais utilizadas nestes 

procedimentos. Acidentes com materiais pérfuro-cortantes também podem 

transmitir o HCV (em 1% a 5% dos casos), lembrando que o inóculo viral é 

importante neste tipo de transmissão.  

O sangue onde não é detectado material genético do vírus dificilmente 

transmitirá a doença (30, 31). O compartilhamento de material para injeção de 

drogas tornou-se a principal fonte de infecção nos países desenvolvidos. Em 

grupos de usuários de drogas ilícitas a prevalência de sorologia anti-HCV 

positiva pode variar de 31% a 98% (21, 32, 33). Em alguns países em 

desenvolvimento, a reutilização de seringas e agulhas ainda acontece, 

representando uma importante fonte de transmissão de HCV (21). Práticas 

como tatuagem, colocação de piercing, acupuntura, manicure, procedimentos 

cosméticos e rituais religiosos também podem levar à transmissão do HCV (21). 

A transmissão através de mucosas é descrita, principalmente, quando há 

contato de sangue contaminado com a mucosa dos olhos e em usuários de 

drogas inalatórias ao compartilhar material para inalação (31). 
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A eficácia da via de transmissão sexual pode ser questionada, porém há 

várias descrições de transmissões por esta via, principalmente em homens que 

têm relações sexuais com homens. Por outro lado, casais monogâmicos que 

possuem sorologias anti-HCV divergentes continuaram, após longa data, 

divergentes para o anti-HCV (31, 34). 

A taxa de transmissão vertical do HCV parece ser muito baixa e sua 

incidência foi relatada em 3% a 10% (35). O risco de transmissão aumenta em 

mães infectadas pelo HIV, usuárias de drogas e com altos níveis de RNA-HCV 

no sangue (35). 

 

1.2. O vírus da hepatite C  

O HCV pertence ao gênero Hepacivirus, família Flaviviridae, possui 

genoma RNA fita simples, polaridade positiva com aproximadamente 9,6-kb. As 

partículas virais medem de 50nm a 80nm de diâmetro. O genoma é composto 

de regiões não traduzidas (UTRs, untranslated regions) 5’ e 3’ margeando uma 

longa sequência de fase de leitura aberta (ORF, open reading frame), a qual é 

traduzida a partir de uma sequência especializada de RNA, chamada sítio 

interno de entrada ao ribossomo (IRES, internal ribosome entry site) que se 

ligará ao ribossomo do hospedeiro (Figura 1). A poliproteína resultante 

produzirá as proteínas estruturais core, E1 e E2 e as não-estruturais  (NS, non-

structural) p7, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A e NS5B. (36) 
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Figura 1. Organização do genoma do HCV e proteínas virais codificadas. 

O genoma do HCV, que consiste de uma única fase de leitura aberta de 9,6-kb com 

duas regiões não traduzidas (UTR, untranslated region) nas extremidades, 

denominadas 5’-UTR e 3’-UTR, é traduzido usando um sítio interno de entrada ao 

ribossomo (IRES, internal ribosome entry site) para produzir uma poliproteína de 

aproximadamente 3000 aminoácidos. Proteases celulares e virais medeiam a 

clivagem proteolítica da poliproteina em três proteínas estruturais (core, E1 e E2) e as 

proteínas não estruturais p7, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A e NS5B . Os sítios 

clivados pela peptidase de sinal celular, pela peptidase de peptídeo-sinal e pela 

protease NS3 / NS4A são assinalados por setas azuis e verdes e cabeças de seta 

vermelhas, respectivamente, e o sítio autoproteolítico NS2 / NS3 é indicado por uma 

seta vermelha. As proteínas core, E1 e E2 formam o vírion. As proteínas NS2 e P7 

participam da montagem das partículas virais. As proteínas NS3, NS4B e NS5A são 

essenciais tanto para a replicação quanto para a montagem viral, e as proteínas NS4A 

e NS5B têm função na replicação viral. O trato poli-U/UC localizado na extremidade 3’-

UTR também é representado  
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Devido à alta variabilidade genética, o HCV é classificado em sete 

genótipos (com aproximadamente 30% de variação na sequência genética), 

sendo o sétimo genótipo descrito no Canadá, em 2007, a partir de uma amostra 

de sangue de um indivíduo originário da República Democrática do Congo. (37) 

Desde 1989, quando o HCV foi identificado (38) como o causador da 

afecção clínica hepatite pós-transfusional não-A não-B (34), a ciência avançou 

muito com relação a métodos diagnósticos, à fisiopatogenia da doença e 

principalmente às opções terapêuticas. O único modelo animal para o estudo da 

infecção pelo HCV são os chimpanzés, principalmente usados para estudos de 

vacinas contra HCV e sobre imunidade adaptativa do hospedeiro.  

Estudos com camundongos enxertados com hepatócitos humanos 

também são utilizados, porém com utilidade limitada (25). Uma grande 

dificuldade foi desenvolver modelos experimentais de cultura celular para HCV. 

Em 1999, finalmente foi identificada uma linhagem de células selecionadas de 

um hepatoma humano que foi promissora para a montagem de um sistema de 

replicação de uma cepa de HCV genótipo 1; esta linhagem é conhecida como 

Huh-7 (39).  

Em 2003, estudos para elucidar o mecanismo de entrada viral na célula e 

possíveis anticorpos neutralizantes para estes alvos foram possíveis utilizando 

as glicoproteínas virais E1 e E2 montadas em partículas de lentivírus. (40) Em 

2005, conseguiu-se reproduzir uma cultura celular com partículas infectantes de 

HCV, a partir de uma cepa JFH1 de genótipo 2a e células Huh-7 (41), o que 

gerou uma grande contribuição para o entendimento do ciclo viral do HCV e a 

identificação de possíveis alvos terapêuticos. Atualmente já é possível obter 
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sistemas eficientes de replicação viral in vivo utilizando cepas de genótipo 1a, 

2a e 2b (42, 43). 

 

1.2.1. Mecanismos de entrada e replicação do HCV 

As glicoproteínas do envelope viral, E1 e E2, são as principais 

responsáveis pela entrada do vírus nas células do hospedeiro. Sabe-se que o 

HCV está fortemente ligado a lipoproteínas de baixa densidade, VLDL e LDL. 

(44, 45). As apolipoproteínas como ApoE, ApoB, ApoA1, ApoC1, ApoC2 e 

ApoC3 também podem estar associadas às partículas virais formando assim a 

partícula lipoviral (LVP, lipoviral particle) (46, 47).  

O primeiro contato do vírus com o hepatócito dá-se na superfície 

basolateral desta célula onde ocorre a ligação das glicoproteínas virais e/ou 

ApoE com os proteoglicanos de heparan-sulfato syndecan-1 ou syndecan-4 ou 

receptor SRB1 (scavenger receptor B1) (41). A entrada do vírus na célula 

envolve os receptores celulares tetraspanina CD81, proteínas de tight junction 

claudina-1 (CLDN1) e ocludina (OCLN). O papel de cada um destes receptores 

não está totalmente esclarecido. Entretanto, indícios sugerem que a proteína 

CD81 tem papel essencial no ciclo viral quando liga-se a aminoácidos da 

glicoproteína E2 (Figura 2).  

Além destes receptores, outras moléculas da membrana celular estão 

envolvidas na internalização do vírus, como o receptor de fator de crescimento 

epidermal (EGFR, epidermal growth fator receptor), o receptor de efrina A2 

(EphA2, ephrin receptor A2) e o receptor NPC1L1 (Niemann-Pick C1-like 1 

cholesterol uptake receptor).  
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Figura 2. Ciclo de replicação de HCV. O HCV LVP (partícula lipoviral do HCV) 

tem sua superfície revestida por ApoB e ApoE, que são representadas na figura por 
listras azuis e verdes, respectivamente. O LVP liga-se ao SRB1 e ao CD81 e em 
seguida interage com CLDN1 e OCLN. A entrada do vírus na célula prossegue através 
de endocitose mediada por receptor na superfície da célula. Em seguida à 
internalização, o envelope viral funde-se com a membrana endossomal sob pH ácido, 
e o genoma viral é desrevestido e liberado para o citoplasma. O RNA viral é traduzido 
no retículo endoplasmático (RE) para produzir a poliproteína, que é 
subsequentemente transformada em proteínas estruturais e não estruturais. Proteínas 
virais não-estruturais, em conjunto com fatores do hospedeiro, formam uma rede 
membranosa onde ocorre a replicação do RNA viral. A montagem da partícula do HCV 
mais provavelmente inicia-se próximo ao RE e a gotículas lipídicas (LDs, lipid 
droplets), onde a proteína do core e o RNA viral acumulam-se. Finalmente, as 
partículas de HCV são secretadas para o meio extracelular através da via secretora 
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Os receptores CD81 e CLDN1 formam um complexo que é internalizado 

juntamente com o vírus. O vírus adentra o citoplasma através de um processo 

dependente do transporte retrógrado intracelular (48). O vírus é então 

transportado pelas proteínas Rab5a para os endossomas recentes ao longo 

das fibras de estresse actina, onde a fusão do vírus com a membrana 

endossomal parece ocorrer. Após a fusão, o genoma viral é liberado para o 

citoplasma onde ocorrerá a tradução do genoma e produção das proteínas 

virais. 

A tradução do genoma viral que ocorre no retículo endoplasmático (RE) 

rugoso resultará na produção de uma poliproteína a qual será clivada dando 

origem às proteínas virais estruturais e não-estruturais (complexo NS). As 

proteínas do complexo NS, excetuando-se a NS2, induzem um rearranjo nas 

membranas intracelulares formando uma rede membranosa próximo ao núcleo 

celular, rica em lipídeos, onde ocorrerá a fase final da replicação e montagem 

da partícula viral (49, 50).  

 

1.2.2. Ativação do estado antiviral  

Na infecção pelo HCV, vírus e hospedeiro mantêm um estado 

homeostático onde o organismo controla estreitamente a replicação viral para 

que não leve o hospedeiro à morte.  

Após a infecção, o RNA viral, através dos padrões moleculares 

associados a patógenos (PAMPs, pathogen associated molecular patterns), é 

detectado pelos receptores de reconhecimento de padrão celular (PRRs, 

pattern recognition receptors) do hospedeiro. As moléculas denominadas gene 

induzível por ácido retinóico I (RIG-I, retinoic acid inducible gene I), receptores 
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toll-like (TLR, toll-like receptors) endossomais e gene associado à diferenciação 

de melanoma 5 (MDA5, melanoma differentiation-associated gene 5) são 

consideradas PRRs. Os PRRs recrutarão proteínas adaptadoras, que 

desencadeiam uma cascata de sinalização culminando na produção de IFN 

tipo I e tipo III pela célula infectada (Figura 3a,b) (51).  

Ao ligarem-se aos receptores na superfície celular, os IFNs tipo I e tipo III 

promovem a ativação da Janus quinase (JAK, Janus kinase). Uma vez ativada, 

a JAK fosforilada recruta os fatores de transcrição conhecidos como 

transdutores de sinais e ativadores de transcrição (STATs, signal transducers 

and activators of transcription), localizados no citoplasma da célula (Figura 3c) 

(51). Estes fatores levam à síntese de mais de 300 genes estimulados por IFN, 

os ISGs (interferon-stimulated genes) que bloqueiam a replicação viral em 

diversas fases do ciclo viral. Estes genes são expressos geralmente após uma 

infecção viral ou após o tratamento com IFN. Devido ao grande número de ISGs 

e suas diferentes modulações na resposta inata, a relação vírus-hospedeiro 

alcança uma enorme complexidade. Novos ISGs são constantemente 

adicionados a esta lista e a total compreensão de suas funções está longe de 

ser atingida. 
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Figura 3. Respostas IFN tipo I e tipo III na infecção por HCV. a) O RNA HCV é 

reconhecido pelo RIG-I, pelo MDA5 e pelo TLR3 em hepatócitos infectados, resultando 
na indução de IFN-λ, IFN-β e outras citocinas pró-inflamatórias. As células dendríticas 
plasmocitóides (pDCs, plasmacytoid dendritic cells) reconhecem exossomos contendo 
RNA HCV que são liberadas de hepatócitos infectados e respondem produzindo IFNs 
tipo I. A protease NS3-NS4A HCV (representada por tesouras na figura) cliva MAVS e 
TRIF, um mecanismo para interferir na resposta IFN. Entretanto, IFNs ainda são 
produzidos, e os genes estimulados por IFN (ISGs) são induzidos nos hepatócitos 
infectados. b) Quando os IFNs tipo I e tipo III ligam-se aos seus receptores, o ISGF3 – 
constituído de STAT1, STAT2 e IRF9 – induz a expressão de ISGs. Na fase crônica, a 
expressão de ISGs é mantida por ISGF3 não-fosforilado (U-ISGF3). c) O ISG15, 
expressado nas células infectadas por HCV, estabiliza a proteína USP18, a qual 
bloqueia os sinais transmitidos pelos receptores de IFN-α/β. Em consequência, as 
células infectadas pelo HCV tornam-se irresponsivas ao IFN-α exógeno, incluindo o 
tratamento com PEG-IFN-α 
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1.2.3. Interferons 

Interferons são citocinas que medeiam a resposta imune do hospedeiro 

contra infecções por microorganismos, principalmente virais. Os mamíferos 

possuem três classes de IFNs: tipo I (IFN- e IFN-), tipo II (IFN-) e tipo III 

(IFN-s). Os IFNs tipo I e III induzem uma forte reação antiviral e 

imunomodulatória na resposta inata. Porém, enquanto quase todas as células 

nucleadas respondem ao IFN tipo I, a ação do IFN tipo III está restrita a 

somente alguns tipos celulares com alto grau de exposição à infecções virais, 

como mucosa intestinal e epitélio respiratório (52). Também a produção e a 

liberação de IFN tipo III ocorrem em poucos tipos celulares tais como 

hepatócitos, epitélio intestinal e células dendríticas (DCs, dendritic cells) (53). 

São quatro atualmente os IFN-s, e seus receptores são heterodímeros 

compostos de duas cadeias: uma cadeia de alta afinidade, a IFN-R1, e uma 

cadeia de baixa afinidade, a IL-10R2, que é compartilhada com outras citocinas 

(53).  

 

1.2.4. Imunologia na infecção pelo HCV 

A resposta imune do hospedeiro à infecção pelo HCV constitui-se da 

resposta imune inata e da resposta imune adaptativa.  

Após o reconhecimento do vírus pelo hospedeiro, as células infectadas 

produzem IFN tipo I (, ) e tipo III () com a consequente indução dos ISGs 

(51). Isso corresponde a uma tentativa de criar um ambiente antiviral e controlar 

a infecção, polarizando a resposta imune para uma resposta tipo Th1 (T helper 

1). Curiosamente, foi constatado que os principais interferons produzidos pelas 
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células do fígado infectadas pelo HCV são os IFN-s e não os IFNs tipo I (54). 

Concomitantemente à produção de ISGs, o RNA viral continua a ser detectado, 

o que mantém uma suprarregulação (up-regulation) destes genes. Porém, 

vários estudos mostraram que altos níveis de ISGs estavam associados a uma 

pior resposta ao tratamento com PEG-IFN e RBV (55, 56) e piores taxas de 

resolução espontânea da infecção. Sung et al. sugerem que a manutenção 

elevada da expressão de alguns ISGs (ISG15) levaria a um estado de 

refratariedade ao PEG-IFN (57).  

Na fase da resposta imune inata, as principais células no fígado são as 

células NK (natural killer-cells), que desempenham um papel importante no 

controle da infecção. Estudos genéticos demonstraram que associações de 

HLA-C e haplótipos dos genes KIR (killer-cell immunoglobulin-like receptor) - 

KIR2DL3 - estão associados à resolução espontânea da infecção pelo HCV 

(58). As DCs têm um papel importante na resposta imune inata em razão de 

sua interação com células NK. As BDCA3+ DCs, que correspondem a uma 

subpopulação de DCs, são importante fonte de IFN-λs (59, 60).  

As DCs migram para os órgãos-alvo de infecções onde inflamação e 

apoptose estão ocorrendo. Uma vez nestes locais, as DCs podem apresentar 

uma função tanto supressora quanto exacerbadora destas condições 

imunológicas. A função dos dois grupos principais das DCs, mielóides e 

plasmocitóides (respectivamente mDCs e pDCs, myeloid dendritic cells e 

plasmacytoid dendritic cells) na infecção pelo HCV ainda é controversa. Durante 

a infecção crônica pelo HCV, verifica-se que mDCs e pDCs estão 

funcionalmente prejudicadas (61). Este comprometimento funcional das DCs 

está associado com o fenômeno de exaustão de células T CD8+ (62). 
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Não se sabe ao certo o motivo pelo qual a resposta imune adaptativa 

contra o HCV demora algumas semanas para se estabelecer.  

Sabe-se que a resposta de células T CD4+ é indispensável para o 

desenvolvimento de uma resposta de células T CD8+ efetiva contra a infecção 

pelo HCV (63). A resposta efetiva à infecção pelo HCV depende de uma forte e 

sustentada reação destas duas populações celulares. Foi demonstrado que, em 

casos de cronicidade da infecção, células T CD4+ HCV-específicas estão 

funcionalmente comprometidas (64). Estudos mostram que as células CD4+ têm 

um papel primordialmente regulatório durante a infecção, enquanto as células T 

CD8+ HCV-específicas são primordialmente efetoras (63, 65). Células T CD8+ 

estão diretamente envolvidas na inflamação do fígado induzida pelo HCV (66). 

Em determinado estudo de Pestka et al., os anticorpos produzidos contra 

proteínas estruturais e não-estruturais do HCV não apresentaram nenhuma 

atividade antiviral relevante (67). Apenas uma pequena porção mostrou-se 

capaz de inibir a ligação ou entrada do vírus na célula. Porém, o controle da 

infecção viral foi observado na ausência destes anticorpos neutralizantes e em 

pessoas com agamaglobulinemia. 

De acordo com um conceito imunonológico denominado exaustão 

de células T, as células T antígeno-específicas tornam-se hiporresponsivas ao 

estímulo antigênico contínuo, diminuindo sua proliferação e a produção de 

citocinas, quando há exposição contínua a grandes quantidades de proteínas 

virais, o que resulta na persistência da infecção viral. Atualmente, vários 

estudos apontam como um dos indutores da exaustão de células T a expressão 

da molécula proteína de morte celular programada (PD-1, programmed cell 

death protein 1) em células T CD8+ HCV-específicas (68, 69).  Nakamoto et al. 
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sugeriram que a via PD-1 ou de seu ligante PD-L1 (programmed death-ligand 1) 

poderia ser um novo alvo terapêutico contra o HCV, uma vez que se verificou 

restauração, in vitro, da resposta de células T CD8+ HCV-específicas na 

presença de anticorpos contra o PD-L1 (70).  

Outro componente celular presente na reação imune ao HCV são as 

células T reguladoras (Tregs). Estas células são capazes de suprimir atividade 

de células NK, DCs e células T HCV-específicas. Sua presença aumentada no 

fígado teria o objetivo de diminuir o dano hepático colateral à infecção. Seu 

papel na resposta imune ao HCV não está totalmente elucidado (71).  

  

1.2.5. Polimorfismos genéticos associados à evolução clínica da 

infecção pelo HCV e ao tratamento da HC-C  

Estudos de associação genômica ampla (GWAS, Genome-Wide 

Association Studies) podem identificar polimorfismos de nucleotídeo único 

(SNPs, single nucleotide polymorphisms) associados a doenças ou 

manifestações clínicas de interesse dentro de um grupo de indivíduos e sua 

distribuição em diferentes populações, que podem predizer riscos para 

determinadas doenças. O projeto HapMap é um esforço mundial que objetiva 

mapear variações genéticas no genoma humano e entender como estas se 

distribuem entre diferentes populações de diversas partes do mundo (72). 

A definição moderna de polimorfismo genético abriga o conceito de que o 

fenótipo causado por homozigose de um SNP com uma frequência de 1% tem 

uma frequência na população de 1 em 10000 indivíduos (73). Aqueles com 

frequência menor que 1% são considerados como patogênicos ou 

potencialmente patogênicos e em geral referidos pelo termo “mutações”. O 
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polimorfismo mais comum é o de mutação em uma única base na sequência de 

ácido desoxirribonucleico (DNA, deoxyribonucleic acid) que substitui um 

nucleotídeo por outro, sendo conhecido como SNP. 

Um destes estudos GWAS que foi bem sucedido correlacionou 

determinados polimorfismos genéticos à resposta ao tratamento da HC-C com 

IFN e RBV. Em 2009, alguns estudos mostraram que variantes alélicas no 

gene da interleucina 28B (IL28B), correspondendo aos SNPs rs12979860 

genótipo CC e rs8099917 genótipo TT, estão associados com RVS quando 

pacientes com HC-C são tratados com PEG-IFN e RBV (13, 14, 16). Vários 

outros estudos confirmaram e reproduziram estes achados (74, 75). Entretanto, 

houve algumas diferenças nos resultados conforme a etnia da população 

estudada, onde o SNP rs8099917 teve maior papel preditor de resposta em 

pacientes asiáticos quando comparado ao rs8099917 (16, 76). Estes dois 

SNPs encontram-se no cromossomo 19 em forte desequilíbrio de ligação (DL) 

(Figura 4). 

Em 2012, o HUGO (Human Genome Organisation) Nomenclature 

Committee modificou a nomenclatura oficial dos genes IL29, IL28A e IL28B, 

que passaram a ser denominados IFNL1, IFNL2, IFNL3, respectivamente. As 

proteinas transcritas por estes genes são designadas IFN-λ1, IFN-λ2 e IFN-λ3 

(77). 

Em 2013, Prokunina-Olsson et al. postularam a descoberta de um novo 

polimorfismo dinucleotídeo (ss469415590, ΔG/TT), localizado entre o IFNL3 e o 

IFNL2, no éxon 1 do gene IFNL4 (17). Esta variante genética posteriormente foi 

denominada rs368234815. Neste mesmo estudo foi constatado que o SNP 
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rs12979860 está localizado no íntron 1 do gene IFNL4, sendo mais 

corretamente denominado IFNL4 rs12979860 (Figura 4). 

 

Figura 4. Organização genômica dos interferons tipo III em humanos. 

 

A expressão do gene IFNL4 é definida por uma variante dinucleotídeo 

de deslocamento do quadro de leitura (frameshift) hereditário, denominada 

IFNL4-ΔG/TT (agora rs368234815, originalmente ss469415590) (17). 

A presença da variante IFNL4-ΔG permite a transcrição do IFNL4 e a 

produção de um novo interferon, IFN-λ4, pela presença de uma ORF que não 

pode ser decodificada em indivíduos homozigotos IFNL4-TT, uma vez que este 

alelo altera a ORF e não permite que esta seja transcrita (17). O genótipo 

IFNL4-ΔG está associado com uma resposta pior do hospedeiro ao tratamento 

com PEG-IFN e RBV e com a cronicidade da infecção pelo HCV (17, 78). 
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Noureddin et al. evidenciaram que o genótipo IFNL4-ΔG está associado com 

altos níveis de ISGs na infecção crônica pelo HCV e que grande quantidade de 

ISG15 nestes pacientes é fortemente associado à expressão de IFN-λ4 (Figura 

3c) (79). 

Uma vez reconhecida a importância do polimorfismo do gene IFNL3 

como fator preditor de resposta a tratamento, tentou-se elucidar o papel do IFN 

produzido por este gene na resolução da infecção pelo HCV.  

Estudos descrevendo frequências alélicas e genotípicas de rs12979860, 

rs8099917 e rs368234815, particularmente este último, são escassos no Brasil, 

e não há estudos relacionando os haplótipos destes três polimorfismos com 

resposta ao tratamento e resolução espontânea da infecção pelo HCV. Devido 

às dimensões continentais e à história da colonização brasileira, grande 

variação étnica é encontrada no nosso meio, resultante de intensa 

miscigenação.  

Como as relações causais entre fatores genéticos e desfechos clínicos 

da infecção pelo HCV têm intrínseca a questão étnica, populações com 

características étnicas particulares devem ser incluídas em estudos para que 

se confirmem ou não as relações propostas anteriormente pela literatura. Com 

o objetivo de estudar a frequência dos SNPs acima citados em indivíduos 

infectados pelo HCV genótipo 1 com diferentes cursos clínicos da infecção em 

uma população miscigenada, visamos comparar nossos resultados com os 

dados da literatura mundial. Teríamos o mesmo perfil de resultado de estudos 

realizados com populações caucasianas, afrodescendentes ou ameríndias? As 

relações causais dos SNPs com os diversos desfechos clínicos manter-se-iam 

os mesmos?  
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Verificar a frequência dos genótipos e haplótipos dos SNPs rs12979860, 

rs8099917 e rs368234815 (localizados no cromossomo 19q13) de indivíduos 

infectados pelo HCV genótipo 1 estratificados de acordo com seu perfil de 

marcadores genéticos de ancestralidade. 

 

Objetivo Específico: 

Analisar a associação entre os genótipos e haplótipos dos SNPs 

estudados com o curso clínico da infecção: 

 Resolução espontânea da infecção pelo HCV 

 RVS ao tratamento da HC-C  

 Não-resposta ao tratamento da HC-C 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Aspectos éticos 

Os participantes voluntários inclusos neste estudo foram indivíduos com 

antecedentes de infecção pelo HCV encaminhados ao Ambulatório de 

Hepatites do Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS (CRT-

DST/AIDS), ao Ambulatório de Hepatologia Clínica do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) e ao 

Ambulatório da Divisão de Clínica das Moléstias Infecciosas e Parasitárias do 

HC-FMUSP que concordaram em participar estando cientes dos riscos e 

benefícios implícitos relacionados à participação na pesquisa por meio da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O 

protocolo de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (CAPPesq HC-FMUSP protocolo nº 0462/11 em 

23/11/2011). 

 

3.2. Casuística 

Os participantes deste estudo foram selecionados e subdivididos em 

quatro grupos de acordo com os seguintes critérios:  

Grupo 1 – Soroconversão espontânea (SC) - 51 indivíduos com 

histórico de resolução espontânea da infecção pelo HCV - caracterizado pela 

ausência de RNA viral detectável por PCR, simultaneamente à detecção de 

anticorpos anti-HCV por ensaio imunoenzimático (ELISA, enzyme-linked 

immunosorbent assay) em ao menos dois momentos distintos, com pelo menos 
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seis meses de intervalo entre os testes, segundo a rotina laboratorial do serviço 

envolvido. Os resultados positivos obtidos no teste ELISA foram confirmados 

pelo teste de Imunoblot em tiras (CHIRON® RIBA® HCV 3.0 SAI, CHIRON, 

Emeryville, CA, EUA). 

Grupo 2 – Resposta virológica sustentada (RVS) - 49 pacientes com 

infecção crônica pelo HCV (genótipo 1) e RVS ao tratamento com IFN 

convencional ou PEG-IFN associado com RBV - os pacientes com infecção 

crônica foram caracterizados por sorologia positiva para HCV (detecção de 

anticorpos anti-HCV no teste ELISA de 3a geração) e pela detecção de RNA 

viral por técnica de PCR.  A RVS é definida pela ausência de RNA viral 

detectável por técnica de PCR seis meses após o término do tratamento. 

Grupo 3 – Não-respondedores (NR) - 45 pacientes com infecção 

crônica pelo HCV (genótipo 1) e não-respondedores ao tratamento com PEG-

IFN associado com RBV, isto é, com RNA viral detectável na 24ª semana de 

tratamento.  

Grupo 4 – Controle (C) - 157 pacientes sem infecção pelo HCV, pelo 

HIV ou pelo vírus da hepatite B (HBV). 

Os indivíduos com sorologia positiva para HIV e o HBV foram excluídos 

do estudo. Os casos foram selecionados de maneira retrospectiva e 

prospectiva.  

Todos os pacientes do grupo 2 e 3 apresentavam dados de fibrose 

hepática obtidos por biópsia do fígado antes do tratamento (no máximo nos 24 

meses que precederam o tratamento), exceto para pacientes com diagnóstico 

clínico-laboratorial e ultrassonográfico de cirrose hepática. Sinais 

ultrassonográficos de cirrose incluem: heterogeneidade ecotextural do 
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parênquima hepático, irregularidade ou nodulação da superfície hepática 

(sensibilidade de 88% e especificidade de 82% a 95%) (80), atrofia/hipertrofia 

segmentar hepática, dilatação da veia porta, veia colaterais portossistêmicas, 

fluxo portal hepatofugal, esplenomegalia e ascite, além de outros sinais de 

hipertensão portal. (80) Não foi possível obter dados de RNA-HCV de todos os 

pacientes, pois a informação não estava disponível para todos. 

 

3.3. Coleta das amostras 

Foram coletadas amostras de sangue em tubos contendo ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA, ethylenediamine tetraacetic acid) (BD 

Vacutainer® Blood Collection Tube, NJ, EUA). As amostras coletadas foram 

encaminhadas ao laboratório de Gastroenterologia e Hepatologia Tropical do 

Instituto de Medicina Tropical de São Paulo (IMT-USP) para a realização das 

técnicas de biologia molecular. 

 

3.4. Extração e quantificação de ácidos nucleicos 

A extração de DNA foi feita utilizando o QIAamp DNA® Blood mini kit 

(Qiagen®, Hilden, Alemanha), tendo sido seguidas as orientações do 

fabricante. O DNA foi eluído em 50 µL de tampão de eluição e armazenado a -

80ºC até o momento do uso. Para a quantificação de DNA foi utilizado o 

fluorímetro Qubit (Fluorometer. Qubit® 2.0. Invitrogen by Life Technologies, 

Carlsbad, CA, EUA). 
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3.5. Detecção e genotipagem dos SNPs 

A partir do DNA extraído, foram detectados e genotipados os SNPs: 

rs8099917 (T/G), rs12979860 (C/T) e rs368234815 (TT/ΔG), localizados no 

braço longo do cromossomo 19.Para a realização da detecção e genotipagem 

desses polimorfismos, utilizou-se a técnica de PCR em tempo real. Foram 

utilizados ensaios pré-desenhados TaqMan® SNP Genotyping Assays (Applied 

Biosystems by Life Technologies, Foster City, CA, EUA). Entretanto, para os 

SNPs rs12979860 e rs368234815, o ensaio foi customizado, ou seja, a 

sequência do gene contendo o polimorfismo de interesse foi enviada ao 

fabricante e a partir dela foram desenhados os iniciadores e as sondas (Applied 

Biosystems by Life Technologies, Foster City, CA, EUA).  

Esses ensaios baseiam-se na amplificação e detecção de alelos 

específicos em amostras de DNA genômico. Durante a etapa de amplificação, 

a enzima Taq DNA polimerase amplifica o DNA utilizando iniciadores 

específicos, e as sondas TaqMan® MGB, ligadas ao DNA alvo, são 

degradadas durante a extensão das fitas de DNA. A partir desse momento, as 

sondas passam a emitir um sinal de fluorescência, que é detectada pelo 

equipamento. Uma vez que as sondas são alelo-específicas e apresentam 

fluorescências distintas, a diferenciação dos alelos dá-se pela cor emitida. Os 

ensaios utilizados estão listados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Localização dos SNPs analisados 

GENE CROMOSSOMO POSIÇÃO POLIMORFISMO CÓDIGO DO ENSAIO 

IFNL3 

19q13.13 

rs8099917 T/G C_11710096_10* 

IFNL4 

rs12979860 C/T customizado 

rs368234815 ΔG/TT customizado 

*código Applied Biosystems   
 

 

3.6. Ancestralidade genética 

Em populações com miscigenação recente, ocorre uma estratificação 

populacional, na qual a proporção do material genético dos ancestrais de cada 

subpopulação varia entre os indivíduos dessa população. Para avaliar a 

composição destas populações, o método utilizado foi a associação 

estruturada. Ele usa um conjunto de marcadores genéticos para estimar a 

ancestralidade genética do indivíduo, e então testa essa associação com 

correção para mistura genética de cada indivíduo (81). 

Um painel de 48 marcadores de ancestralidade (AIMs, ancestry informative 

markers) foi usado para distinguir populações continentais, especificamente 

europeus, africanos (sub-saarianos) e nativos americanos. O protocolo utilizado 

foi o mesmo descrito anteriormente por Santos et al. (2010), brevemente 

descrito a seguir (82). Os marcadores foram genotipados usando um 

seqüenciador automático de DNA (ABI PRISM1 3130 Genetic Analyzer, Applied 

Biosystems) e analisados utilizando o programa GeneMapper1 ID v3.2 (Applied 

Biosystems). A identificação dos alelos foi realizada com referência ao padrão 

ABIGS LIZ-500 (Applied Biosystems). O controle de qualidade para cada alelo 
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foi garantido pela análise simultânea de uma amostra de controle de tamanho 

conhecido. 

 

3.7. Análise de dados 

A análise estatística foi realizada utilizando o programa R Foundation for 

Statistical Computing (versão 2.15.3, R Development Core Team 2008, Viena, 

Áustria). As análises descritivas foram realizadas de acordo com a natureza das 

variáveis e os resultados foram apresentados em forma gráfica para melhor 

interpretação das informações mais relevantes. 

A análise das frequências dos alelos utilizou o teste qui-quadrado (2) 

com 1 grau de liberdade e alfa 5%. 

Para analisar a hipótese de associação entre cada SNP e resultado da 

evolução clínica do HCV foram usados os seguintes métodos estatísticos: teste 

2 e teste exato de Fisher com correção de Holm. 

As populações dos grupos foram submetidas ao teste do equilíbrio de 

Hardy-Weinberg (HWE, Hardy-Weinberg equilibrium) e de DL. 

As variáveis quantitativas foram expressas utilizando mediana com 

intervalo interquartil (IQR, interquartile range), e as variáveis qualitativas foram 

apresentadas por meio de frequência (percentual). As frequências das 

características demográficas foram comparadas entre os grupos utilizando o 

teste 2 e teste exato de Fisher com correção de Holm (83). As frequências 

genotípicas para todos os polimorfismos investigados foram testados quanto a 

consistência por meio dos testes de HWE e o DL (valor r2). As análises foram 

realizadas também com a correção de Holm (83). Os SNPs foram testados 
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comparando a presença de duas cópias do alelo menor versus uma cópia ou 

nenhuma (modelo recessivo). Um modelo de logística multivariada ajustada por 

idade, sexo e etnia foi aplicado para os genótipos e haplótipos. Para os 

haplótipos, o algoritmo de maximização das expectativas (EM, expectation-

maximization) foi utilizado, considerando uma frequência mínima de 1% e 

satisfeito o pressuposto do HWE (84). As análises estatísticas foram realizadas 

utilizando o programa R Foundation for Statistical Computing (versão 3.1.2, R 

Development Core Team 2014, Viena, Áustria) e um valor p<0,05 foi 

considerado significativo. 
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4. RESULTADOS 

Neste estudo foram incluídos um total de 302 indivíduos, divididos em 

quatro grupos (Tabela 2). A população estudada mostrou-se homogênea em 

relação à variável idade (p=0,298), com medianas de 45 (35-52,5), 48 (40-57) e 

45 (35-52) nos grupos SC, RVS e NR, respectivamente. Quanto ao sexo, 

também houve homogeneidade entre os grupos, com predomínio do sexo 

feminino nos grupos SC, RVS e NR, 56,9%, 59,2% e 57,9%, respectivamente 

(p=0,679).  

Em relação à análise dos marcadores de ancestralidade (Tabela 2), a 

contribuição de marcadores genéticos europeus foi dominante em todos os três 

grupos. No entanto, o grupo SC apresentou menor frequência destes 

marcadores quando comparado com o grupo RVS (p=0,003). A maioria da 

população de RVS e o grupo NR mostram perfil Metavir com fibrose grau 0 a 2, 

sem diferenças estatísticas. No entanto, foi observada uma diferença 

significativa entre o perfil Metavir com fibrose de grau 3-4 (p=0,037). 
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Tabela 2 - Características demográficas dos quatro grupos de pacientes estudados – HC-FMUSP e CRT-DST/AIDS 
 

 

 

  

Soroconversão 
espontânea (SC) 

n= 51  

Resposta Virológica 
Sustentada (RVS) 

n=49 

Não-respondedor 
(NR)  

n=45  

Controle saudável (C)  

n=157 
p valor 

Idade, mediana (IQR) 45 (35-52,5) 48 (40-57) 45 (35-52) 39 (30-51) 0.006# 

Gênero, n(%)      
Feminino 29 (56,9%) 29 (59,2%) 26 (57,8%) 80 (51%) 

0.679 
Masculino 22 (43,1%) 22 (48,8%) 19 (42,2%) 77 (49%) 

Marcador de ancestralidade, 
mediana (IQR)      

Europeu 0,64 (0,47-0,76) 0,75 (0,71-0,87) 0,76 (0,56-0,87) 0.74 (0.78-0.61) 0.003* 

Ameríndio 0,12 (0,04-0,17) 0,08 (0,05-0,14) 0,07 (0,04-0,12) 0.07 (0.04-0.16) 0.379 
Africano 0,18 (0,08-0,37) 0,12 (0,04-0,18) 0,11 (0,05-0,3) 0.10 (0.04-0.22) 0.002* 

      
Genótipo do HCV  1 1   

Fibrose hepática (Metavir), n(%)      

F0-F2  33 (67,3%) 34 (75,6%)  
0.037 

F3-F4  16 (32,7%) 11 (24,4%)  

IQR= intervalo Interquartil;     

*SC vs RVS;
#
 RVS vs C; P<0.05    
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Nos gráficos 1, 2 e 3 estão representadas as distribuições dos genótipos 

dos SNPs rs8099917, rs12979860 e rs368234815, respectivamente, nos quatro 

grupos estudados de acordo com a evolução clínica e a resposta ao tratamento. 

Em relação ao SNP rs8099917, o genótipo TT foi aquele de maior 

frequência nos grupos SC, RVS e C (84,3%, 71,4% e 65%, respectivamente) 

(Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Gráfico em barras para a distribuição dos genótipos do SNP rs8099917 

(TT, GT, GG) nos quatro grupos estudados - HC-FMUSP e CRT-DST/AIDS 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao SNP rs12979860, o genótipo CC foi o de maior frequência 

nos grupos SC e RVS (64,7% e 49%, respectivamente). Apenas um indivíduo 

apresentou este genótipo no grupo NR (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 - Gráfico em barras para a distribuição dos genótipos do SNP rs12979860 

(CC, CT, TT) nos quatro grupos estudados - HC-FMUSP e CRT-DST/AIDS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em relação ao SNP rs368234815, o genótipo TT/TT foi o mais frequente 

nos grupos SC e RVS, com frequências de 66,7% e 49%, respectivamente 

(Gráfico 3). 

 
Gráfico 3 - Gráfico em barras da distribuição dos genótipos do SNP rs368234815 

(TT/TT, TT/ΔG e ΔG/ΔG) nos quatro grupos estudados - HC-FMUSP e CRT-DST/AIDS 
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Na população controle, a frequência do alelo rs8099917-T foi 81% e a do 

alelo rs8099917-G, 19%. Para o alelo dominante rs12979860-C, a frequência 

encontrada foi 63%, e 39% para o alelo T. O alelo rs368234815-TT apresentou 

frequência de 64% e o alelo rs368234815-ΔG, frequência de 36%. 

O DL entre rs12979860 e rs368234815 é forte em todos os grupos (SC, 

r2 = 0,94; RVS, r2 = 0,76; NR, r2 = 0,77; C, r2 = 0,88). Os genótipos GT e TT 

(rs8099917), CT e TT (rs12979860) e TT/ΔG e ΔG/ΔG (rs368234815) estão 

relacionados com uma maior chance de infecção crônica e não-resposta ao 

tratamento (Tabela 3). Os genótipos CT e TT (rs12979860) são os que estão 

mais associados a doença crônica (OR = 47,7, IC 95% 5,49-414,42, p<0,001) e 

com não-resposta terapêutica (OR = 5,15, IC 95% 2.25-11,8; p<0,001) (Tabela 

3). 

 

Tabela 3 - Análise estatística relacionando os polimorfismos rs8099917, rs12979860 

e rs368234815 com a evolução clínica (HC-C ou SC) e a resposta ao 
tratamento (NR ou RVS) da infecção pelo HCV 

Fator HC-C vs SC    NR vs RVS 

  OR (IC 95%) p valor   OR (IC 95%) p valor 

rs8099917      

TT 1   1  

GT/GG 4,99 (1,99-12,54) 0,001  10,78 (3,63-32,06) <0,001 

      

rs12979860      
CC 1   1  

CT/TT 5,15 (2,25-11,8) <0,001  47,7 (5,49-414,42) <0,001 

      

rs368234815      
TT/TT 1   1  

 TT/ΔG ou ΔG/ΔG 4,72 (2,07-10,77) <0,001   14,84 (3,57-61,68) <0,001 

NR:  Não-respondedores ; RVS: Resposta virológica sustentada; OR: Odds ratio; IC: Intervalo de 
confiança; P<0.05 
HC-C: Hepatite C crônica SC: Soroconversão espontânea 



39 
 

 
 

Sete diferentes haplótipos foram encontrados (Figura 5), e cinco deles 

foram observados com uma frequência superior a 1% (Tabela 4).  

 

 
Figura 5. Distribuição de haplótipos de rs8099917 (T/G), rs12979860 (C/T) 
e rs368234815 (ΔG/TT). RVS: resposta virológica sustentada; SC: 
soroconversão espontânea; NR: não-respondedores; C: controle 

 

 

O haplótipo G/T/ΔG é o mais frequente no grupo NR (40%), apesar do 

fato de o HWE não ter sido observado neste grupo (p=0,03). Nos grupos SC e 

RVS, o haplótipo T/C/TT é o mais frequente (frequências de 78% e 69%, 

respectivamente). 
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Tabela 4 - Frequência dos haplótipos dos diferentes polimorfismos nos grupos 
estudados 

 

Fator rs8099917 rs12979860 rs368234815 
Frequência 

do 
haplótipo 

NR 

G T ΔG 0,40 

T C ΔG 0,02 

T C T 0,35 

T T ΔG 0,19 

T T T 0,03 

RVS 

G T ΔG 0,14 

T C ΔG 0,03 

T C T 0,69 

T T ΔG 0,11 

T T T 0,02 

SC 

G T ΔG 0,07 

G T T 0,01 

T C T 0,78 

T T ΔG 0,14 

C 

G T ΔG 0,18 

T C T 0,62 

T T ΔG 0,17 

T T T 0,02 

NR: não-respondedores; RVS: resposta virológica sustentada; SC: soroconversão 
espontânea; C: controle  

 

Na análise multivariada ajustada por sexo, idade e ancestralidade 

genética, o haplótipo G/T/ΔG está relacionado com a não-resposta ao 

tratamento (OR = 21,09, IC 95% 5,33-83,51; p<0,001) e a uma maior chance de 



41 
 

 
 

desenvolver infecção crônica (OR = 5,46, IC 95% 2,06-14,46; p=0,001), quando 

comparado com haplótipo T/C/TT (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Análise multivariada dos diferentes haplótipos encontrados de 
acordo com a evolução clínica (HC-C ou SC) e a resposta ao 
tratamento (NR ou RVS) da infecção pelo HCV 

 

Fator rs8099917 rs13979860 rs368234815 OR (IC 95%) p valor 

HC-C vs SC 

T C T 1  

G T ΔG 
5,46 (2,06-14,46) 0,001 

T T ΔG 
1,88 (0,84-4,21) 

0,129 

NR vs RVS 

T C T 1  

G T ΔG 21,09 (5,33-83,51) <0,001 

T C ΔG 0,38 (0,05-3,19) 0,378 

T T ΔG 4,96 (1,1-22,45) 0,041 

T T T 4,15 (0,34-50,35) 0,267 
NR: Não-respondedores ; RVS: Resposta virológica sustentada; OR: Odds ratio; IC: Intervalo de confiança; P<0.05, 
ajustado para sexo, idade e etnia  
HC-C: Hepatite C crônica SC: Soroconversão espontânea 
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5.  DISCUSSÃO 

O presente estudo avaliou em uma população residente na cidade de 

São Paulo, Brasil, que os haplótipos rs8099917-T/G, rs12979860-C/T e 

rs368234815-ΔG/TT estão associados à soroconversão espontânea e à 

resposta ao tratamento da infecção pelo HCV com PEG-IFN e RBV. Além disso, 

as análises dos marcadores de ancestralidade demonstraram que a população 

estudada apresenta características genéticas semelhantes às de populações 

européias. 

Neste estudo, a contribuição dos marcadores genéticos ameríndios e 

africanos foi menor do que o esperado. Devido à história da colonização do 

Brasil era esperada uma maior miscigenação racial, mas o que se encontrou 

nesta população oriunda de dois serviços hospitalares na cidade de São Paulo 

foi uma maior influência de marcadores europeus em todos os subgrupos. Esse 

resultado até certo ponto inesperado poderia ser explicado pela história da 

colonização do Estado de São Paulo. Nos últimos dois séculos, São Paulo 

recebeu um grande número de imigrantes europeus, concomitante à 

diminuição significativa de indígenas no território. Um estudo realizado no 

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, São Paulo, encontrou no grupo 

populacional estudado maior contribuição de marcadores genéticos europeus 

para sua ancestralidade (85). 

 A distribuição das frequências alélicas dos SNPs (rs8099917, 

rs12979860 e rs368234815) varia em diferentes populações, o que poderia 

explicar a diferença de resposta ao tratamento da HC-C entre caucasianos, 

asiáticos, hispânicos e afrodescendentes (13, 86). A diferença geográfica e 

populacional das prevalências dos polimorfismos genéticos dos IFNs tipo III, 
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assim como suas associações com desfechos clínicos de infecções virais, 

ajudam-nos a compreender fatores imunológicos antes desconhecidos, bem 

como entender como fatores étnicos evolucionários podem conferir diversidade 

genética e fenotípica na susceptibilidade às infecções. 

Em populações miscigenadas, como a brasileira, há poucos estudos que 

apontam qual SNP é o melhor preditor de evolução clínica da infecção e 

resposta ao tratamento (87, 88). Estudos que descrevem frequências alélicas e 

genotípicas da população brasileira para estes SNPs são escassos, e não 

encontramos nenhuma referência sobre a frequência dos polimorfismos 

rs368234815 (ΔG/TT).  

Baseado em amostras do HapMap, nota-se uma variação na frequência 

da variante rs368234815-TT nas diversas populações mundiais: 93% em 

asiáticos, 68% em europeus e 23% em africanos. Baseado na observação das 

frequências alélicas populacionais no mundo sugere-se que ocorreu seleção 

natural positiva para este alelo (89). Não somente para este alelo, mas todo o 

locus IFNL4 parece ter sofrido seleção positiva recente. 
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Figura 6. Frequência dos alelos do SNP rs368234815. Alelo ΔG (azul) e 
alelo TT (verde) para cada população do conjunto de dados 1000 
Genomas. Populações: Africanas (YRI: Yoruba na Nigéria; ASW: africanos no 
sudoeste do EUA; LWK: Luhya no Quênia); Europeias (GBR: britânicos da Grã-
Bretanha; CEU: indivíduos de ancestralidade europeia em Utah, EUA; FIN: 
Finlandeses na Finlândia; TSI: italianos na Toscana, Itália); Asiáticas (CHS: 
chineses do sul da China; CHB: chineses de Pequim; JPT: japoneses em 
Tóquio); Americanas (CLM: colombianos em Medellín, Colombia; MXL: 
mexicanos em Los Angeles, EUA; PUR: porto-riquenhos em Porto Rico) 

 

Em nosso estudo, encontramos em nossa população controle frequência 

de 66% do alelo rs368234815-TT, assemelhando-se a populações caucasianas, 

o que foi condizente com os demais achados. 

Podemos dizer que evolutivamente o gene IFNL4 pode ter sofrido um 

processo semelhante ao de formação dos pseudogenes (89). Pseudogenes são 

definidos como sequências genéticas que se assemelham a genes conhecidos, 

mas que, por surgimento de mutações incapacitantes que interrompem a 

sequência de leitura de regiões codificantes, não produzem uma proteína 

funcional.  
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Existem algumas hipóteses para explicar por que a eliminação do IFN-λ4 

seria uma vantagem para o ser humano. Ao observarmos a distribuição das 

frequências alélicas no mapa mundial (Figura 6), vemos que esta seleção 

positiva deve ter ocorrido em algum momento no continente asiático, por 

alguma infecção viral possivelmente bastante virulenta, uma vez que este gene 

está relacionado principalmente à resposta imunológica contra vírus (90).  

Corroborando esta hipótese, estudos baseados em análise de 

alinhamento de sequências genéticas em múltiplas espécies de mamíferos 

mostram que o alelo IFNL4-ΔG é o alelo ancestral conservado e o alelo TT é 

uma variante humana específica. Outros genes de IFNs tipo III (IFNL1 ou 

IFNL2) parecem tem sorfrido algum tipo de pressão seletiva, porém apenas o 

polimorfismo rs368234815-TT em IFNL4 foi comprovadamente associado com 

a resolução da infecção de uma virose, no caso a HC-C. 

Após a descoberta de que os SNPs rs12979860-CC, rs8099917-TT e  

rs368234815-TT/TT estão associados com RVS e SC, vários estudos em 

populações diversas foram realizados.  

Em pacientes tratados pela primeira vez com PEG-IFN e RBV, no 

estudo de Thompson et al., em 2010, a taxa de RVS em pacientes caucasianos 

com genótipo CC era de 69%, enquanto nos pacientes com genótipo CT e TT 

as taxas de RVS eram 33 e 27%, respectivamente, com P<0,0001. O alelo 

favorável C do SNP rs12979860 é mais frequente em asiáticos, seguido por 

caucasianos, hispânicos e afrodescendentes (0,9; 0,63; 0,55 e 0,39; 

respectivamente) (13, 75, 91, 92).  

No Brasil, um estudo realizado em São Paulo envolvendo pacientes co-

infectados com HIV, as frequências dos genótipos dos SNPs rs12979860 e 
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rs8099917 foram: CC 34,6%, CT 50,0%, TT 15,4% (SNP rs12979860), e TT 

53,8% e TG 46,2% (SNP rs8099917). Neste trabalho, o genótipo CC do 

rs12979860 estava relacionado com RVS (93). No mesmo grupo populacional, 

no Rio Grande do Sul, os genótipos CT/TT conferiram quase três vezes maior 

chance de infecção crônica pelo HCV em relação ao genótipo CC, mostrando a 

associação do polimorfismo rs12979860 com a eliminação espontânea do HCV 

em pacientes co-infectados com HIV-1 (94). Outro estudo no Rio Grande do 

Sul analisou a frequência dos genótipos rs12979860-CC/CT/TT (95). As 

frequências dos genótipos CC e TT foram de 31,4% e 17,8%, respectivamente, 

semelhantes àquelas encontradas em nosso estudo (CC, 39,5% e TT, 14%). 

Em um trabalho realizado em Salvador, demonstrou-se que tanto o 

genótipo rs12979860-CC como o genótipo rs8099917-TT estavam associados 

com RVS em pacientes infectados não só com o HCV genótipo 1 como 

também naqueles infectados com o HCV genótipo 3. Este trabalho também 

demonstrou que os pacientes com um maior componente racial africano tinham 

menor chance de resposta ao tratamento. Por sua vez, a chance de resposta 

era maior naqueles com maior componente racial ameríndio (87).  

No presente estudo, os grupos de pacientes (SC, RVS, NR e C) foram 

testados em relação ao HWE definido anteriormente, uns com os outros. O 

único que não estava em equilíbrio com os demais grupos foi o NR. Isso pode 

indicar que a população estudada pode ter passado por recente processo de 

miscigenação em termos históricos (96). Assim sendo, esse achado pode ser 

interpretado como um fator que sustentaria a associação deste marcador 

genético com a não-resposta ao tratamento (ou desfecho indesejado).  
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Os resultados observados em nosso estudo demonstram associação 

dos três SNPs favoráveis, rs12979860-CC, rs8099917-TT e rs368234815-

TT/TT,  com resolução espontânea após infecção pelo HCV e com resposta ao 

tratamento (PEG-IFN e RBV) (Tabela 3). Esses resultados são semelhantes 

aos encontrados em estudos anteriores. 

Nas populações asiáticas, o genótipo rs8099917-TT foi associado com 

melhores valores preditivos (16). Em nosso estudo, esse polimorfismo provou 

ser o melhor preditor de não-resposta quando comparado com os outros 

polimorfismos (especificidade = 73,3%, IC 95% 58,8-84,1), embora o grupo 

portador do alelo rs8099917-G  seja muito pequeno.  

Os genótipos rs12979860-CC e rs368234815-TT/TT mostraram maior 

sensibilidade (97,7%, IC 95% 87,2-100, e 93,3%, IC 95% 81,3-98,3; 

respectivamente) e maior valor preditivo para resposta ao tratamento, em 

conformidade com os resultados de estudos com populações europeias. O 

genótipo rs12979860-CC, quando comparado aos genótipos CT/TT, foi o mais 

frequente e com maior correlação com SC e RVS. Contrariamente ao 

esperado, o SNP rs12979860 apresentou maior OR comparado ao SNP 

rs368234815 (OR 5,15 vs 4,72; respectivamente) quando associado à SC e à 

RVS (OR 47,7 vs 14,84; respectivamente). Como o número de indivíduos em 

alguns grupos é pequeno, e o DL entre estes SNPs nos diferentes grupos 

estudados foi muito elevado (r2 ~ 0,76-0,94), estes fatores podem explicar o 

resultado ligeiramente superior para o polimorfismo rs12979860. 

Como descrito por outros autores, em relação ao rs368234815, o alelo 

IFNL4-ΔG apresenta forte DL com o desfavorável alelo rs12979860-T em 

indivíduos asiáticos (r2=1.0) e europeus (r2=0.92), não fornecendo valores 
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preditivos para respostas a tratamento muito melhores do que a análise do 

SNP rs12979860 isolado (17). Em afrodescendentes, esta correlação é 

moderada (r2=0.71), e o SNP rs368234815 prediz melhor resposta do que o 

SNP rs12979860 (17). Esta observação está em acordo com o observado 

anteriormente, em que a resposta de afrodescendentes ao tratamento é pior 

que a de asiáticos e caucasianos.  

Quando analisamos os haplótipos encontrados, constatamos que a 

maior prevalência no grupo controle é a do haplótipo T/C/TT 

(rs8099917/rs12979860/rs368234815) e este é fortemente associado com a 

resolução da infecção pelo HCV, compatível com achados de literatura (97, 

98). Nestes estudos, não houve um ganho no valor preditivo para resolução da 

doença quando associou-se o SNP rs8099917 aos outros SNPs. Como dito 

anteriormente, em nosso grupo populacional, este SNP parece ter uma 

influência em indicar não-resposta ao tratamento e cronicidade da infecção. 

Porém, esta análise estatística fica prejudicada pelo número pequeno de 

pacientes no grupo NR. Além disso, os achados desses estudos sugerem que 

o IFNL4-ΔG/TT seja o principal responsável pela resposta à infecção do HCV 

genótipo 1. 

O alelo rs368234815-ΔG codifica um IFN-λ4 funcional que prejudica a 

eliminação do HCV por indução de elevada expressão de ISGs e leva a uma 

resposta imune adaptativa ineficiente (52). 

Os mecanismos pelos quais a expressão de IFN-λ4 interfere no 

clareamento do HCV continuam a ser discutidos (78, 99). Estudos sugerem que 

células expostas ao IFN-λ4 apresentam um estado refratário à ação do IFN-α 

quando submetidas a este tratamento (74, 100, 101). Outra hipótese é a de 
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que o IFN-λ4 envolveria a regulação de expressão do receptor IFN-λR1 (102). 

Este polimorfismo apresenta relevância também nos tratamentos sem 

interferon, incluindo tratamentos com novos DAAs de segunda geração de 

inibidores de protease e inibidores de polimerase (99).  

Em uma análise de diferentes subgrupos de pacientes tratados por oito 

semanas com sofosbuvir e ledipasvir, O’Brien et al. mostraram que pacientes  

com genótipo rs12979860-CC obtiveram mais que 98% de RVS ao tratamento. 

Os autores sugerem que pacientes com HCV genótipo 1 e genótipo IFNL4-ΔG 

TT/TT, devido à sua forte ligação com o genótipo rs12979860-CC, possam ser 

tratados por oito semanas com este esquema terapêutico (103, 104).  

Um estudo com uma população com maioria de afrodescendentes 

infectados com HCV genótipo 1 mostrou que o alelo IFNL4-ΔG estava 

associado a um declínio mais lento do RNA-HCV quando comparado ao 

genótipo IFNL4-TT/TT durante tratamento com DAAs sem IFN (Meissner, 

2014). Outro estudo, que avaliava a população japonesa, evidenciou que a 

substituição Y93H na região NS5A do genoma do HCV - uma variante 

associada à resistência (RAV, resistance-associated variant) ao daclatasvir -  

era altamente prevalente em indivíduos infectados com HCV genótipo 1b 

nunca tratados com DAAs. A presença desta RAV Y93H estava associada ao 

genótipo rs8099917-TT e estes indivíduos eram susceptíveis ao tratamento 

com IFN (105). Outro grupo de pesquisadores japoneses mostrou forte 

associação entre genótipo IFNL4-TT/TT e substituições na região Y93 na NS5A 

e na proteína do core do HCV. Além disso, uma resposta antiviral mais 

eficiente foi associada ao genótipo IFNL4-TT/TT em pacientes portadores de 

HCV genótipo 1b (106). 



51 
 

 
 

Peiffer et al. estudaram população caucasiana infectada com HCV 

genótipos 1a, 1b e 3 e também encontraram associação significativa entre o 

genótipo IFNL4-TT/TT e a presença de RAV Y93H em pacientes com HCV 

genótipo 1b (107).  

Até o momento, a variante genética IFNL4 rs368234815 mostrou-se a 

melhor preditora de resposta a tratamento do HCV genótipo 1 (97, 108). 

Surpreendemente, os resultados do nosso estudo assemelham-se com 

outros realizados com populações europeias. A partir dos nossos estudos 

genéticos em uma população atendida em dois serviços hospitalares em São 

Paulo, podemos sugerir que, para essa população, possam ser seguidas 

diretrizes de tratamento descritas para populações com origem 

predominantemente caucasiana.  Como em nosso país existem populações 

com diferentes características genotípicas, estas podem exigir diferentes 

abordagens de tratamento. 

Estes resultados podem ajudar a ajustar nossas políticas de tratamento 

para a infecção por HCV em populações com tais características genéticas, 

bem como nos permitem conhecer o perfil genético da nossa população com 

relação a esses polimorfismos. 
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6. CONCLUSÕES 

 
1) O polimorfismo no SNP rs8099917 foi o melhor preditor de não-resposta 

quando comparado com os outros polimorfismos (especificidade = 

73,3%; IC 95% 58,8-84,1). 

 
2) Os polimorfismos rs12979860 e rs368234815 mostraram aumento da 

sensibilidade (97,7%, IC 95% 87,2-100, e 93,3%, IC 95% 81,3-98,3; 

respectivamente) e maior valor preditivo de resposta positiva ao 

tratamento, em conformidade com os resultados de estudos com 

populações europeias. 

 

3) O haplótipo mais prevalente no grupo controle foi T/C/TT 

(rs8099917/rs12979860/rs368234815), fortemente associado com a 

resolução da infecção pelo HCV.  

 

4) O haplótipo G/T/ΔG foi relacionado com a não-resposta ao tratamento 

(OR = 21,09, IC 95% 5,33-83,51; p<0,001) e com uma chance maior de 

desenvolver infecção crônica (OR = 5,46, IC 95% 2,06-14,46; p=0,001), 

quando comparado com haplótipo T/C/TT.  

 

5) Em relação à análise dos marcadores de ancestralidade, a contribuição 

de marcadores genéticos europeus foi dominante em todos os três 

grupos. 
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