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RESUMO 

 

Faria PL. Análise de polimorfismos, expressão gênica e níveis séricos de IL-18, 

IL18BP e IFN-γ na infecção crônica pelo HCV e resolução espontânea 

[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 

2014. 

O curso da infecção pelo HCV é determinado pela competência da resposta 

imune inata e adaptativa do hospedeiro. A IL-18 é uma citocina pró-

inflamatória importante em ambas as respostas imunes e atua sinergicamente 

com IL-12 induzindo a expressão de IFN-γ pelas células T e natural killer. O IFN-γ 

por sua vez possui um papel chave no combate de infecções intracelulares, 

induzindo um estado antiviral nas células infectadas. O balanço de IL-18 é 

controlado pela IL18BP, uma citocina importante que atua como um 

antagonista natural. Estudos mostram que indivíduos cronicamente infectados 

pelo HCV possuem elevados níveis séricos de IL-18 e IL18BP. Sendo assim, o 

presente estudo teve como objetivos: 1) determinar o genótipo de 

polimorfismos de base única (SNPs) localizados nos genes da IL-18 (-607 C>A e -

137 G>C), IL18BP (rs2298455 e rs1541304) e IFN-γ +874 T>A; 2) quantificar a 

expressão de seus respectivos mRNAs; e por fim, 3) dosagem dos níveis séricos 

das respectivas citocinas. Para isto, foram selecionados 51 indivíduos com 

resolução espontânea e 50 com infecção crônica pelo HCV genótipo 1 que 

submetidos a técnica de PCR em tempo real para a genotipagem dos 

polimorfismosIL-18 (-607 C>A e -137 G>C), IL18BP (rs2298455 e rs1541304) e IFN-γ 

+874 T>A; posteriormente foi feita a análise da expressão gênica destes mRNA 

utilizando como controle endógeno o GAPDH e  a dosagem das citocinas foi 

determinada peta técnica de ELISA. A distribuição dos genótipos nos 

polimorfismos nos genes IL-18 e IL18BP foram semelhantes nos dois grupos de 

estudo. No entanto, para o polimorfismo no gene do IFN-γ, observamos 

frequência maior do genótipo TA no grupo de infecção crônica, enquanto 

que no grupo de resolução espontânea foi mais frequente o genótipo AA 

(p=0.006). Em contrapartida a expressão gênica nos permitiu observar que nos 

indivíduos com infecção crônica o mRNA de IL-18 (p<0.001) e IL18BP (p<0.001) 

estavam com uma maior expressão quando comparados com os indivíduos 

com resolução espontânea, e que isto refletia nas dosagens séricas, onde os 

indivíduos cronicamente infectados pelo HCV apresentavam altos níveis 

séricos de IL-18 (p<0.001) e IL18BP (p=0.012) do que os indivíduos com 

resolução espontânea. O alelo G foi associado com uma maior produção de 

IL-18(p=0.02) nos indivíduos com resolução espontânea. Em relação à 

expressão gênica do mRNA do IFN-γ não foi possível observar nenhuma 

diferença entre os grupos estudados (p=0.322) e a dosagem sérica não foi 

detectada em ambos os grupos. Os resultados sugerem que apesar do sistema 

imune ser estimulado durante a infecção pelo HCV, a persistência viral leva a 

um estado de anergia onde a produção de IFN- γ parece ser escassa para 

uma resposta imune eficaz, sendo que os meios nos quais modulam a 

expressão gênica do IFN- γ ainda parecem obscuros, no entanto já foram 

descritos mecanismos pós-transcricionais que tem como alvo a região 3’UTR 

do mRNA do IFN- γ podendo interferir na sua expressão.  

Descritores: Interleucina-18 ; Proteína de ligação da interleucina-18 ; Hepatite 

C crônica ; remissão espontânea; Polimorfismo de nucleotídeo único, 

Interferon gama.  



ABSTRACT 

 

Faria PL. Analysis of polymorphisms, gene expression and serum levels of IL-18, 

IFN-γ and IL18BP in chronic HCV infection and spontaneous clearance 

[dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo”; 2014.  

 

The course of HCV infection is determined by the competence of the innate 

and adaptive immune response of the host. IL-18 is an important 

proinflammatory cytokine in both immune responses and acts synergistically 

with IL-12 induces the expression of IFN-γ by T and natural killer cells. The IFN-

γturn plays a key role in fighting intracellular infections, inducing an antiviral 

state in infected cells. The balance of IL-18 is controlled by IL18BP, an important 

cytokine that acts as a natural antagonist. Studies show that individuals 

chronically infected with HCV have elevated serum levels of IL-18 and IL18BP. 

Therefore, this study aimed to: 1) determine the genotype of single nucleotide 

polymorphisms (SNPs) located in genes of IL-18 (-607 C>A and -137 G> C), 

IL18BP (rs2298455 and rs1541304) and IFN-γ +874 T> A; 2) to quantify the 

expression of their respective mRNAs; and finally 3) the determination of serum 

levels of the respective cytokines. Fifty-one individuals with spontaneous 

clearance and 50 were selected with chronic HCV genotype 1 infection who 

underwent the technique of real-time PCR for genotyping polymorphisms of IL-

18 (-607 C> A and -137 G> C), IL18BP (rs2298455 and rs1541304) and IFN-γ +874 

T> A; later analysis of gene expression of these mRNA was performed using 

GAPDH as endogenous control and used the ELISA method for the serum of 

these cytokines. The distribution of genotypes in the IL-18 polymorphisms and 

IL18BP genes were similar in both study groups. However, for the polymorphism 

in the IFN-γ gene, the genotype most frequently observed in the group of TA 

chronic infection, whereas in the group of spontaneous clearance AA was 

more frequent (p = 0.006) genotype. In contrast to gene expression allowed us 

to observe that in individuals with chronic infection the mRNA of IL-18 (p <0.001) 

and IL18BP (p <0.001) had a higher expression when compared with individuals 

with spontaneous resolution, and that this reflected in serum using the ELISA 

technique, where individuals chronically infected with HCV had higher serum 

levels of IL-18 (p <0.001) and IL18BP (p = 0.012) than subjects with spontaneous 

clearance. The G allele was associated with increased production of IL-18 (P = 

0.02)in spontaneous clearance group. Regarding the gene expression of IFN-γ 

mRNA was not observed any difference between the groups (p = 0.322) and 

the serum was not detected in both groups. The results suggest that although 

the immune system is stimulated during HCV infection leads to viral persistence 

of anergy a state where the production of IFN-γ appears to be scarce for an 

effective immune response, and the means in which modulate the expression 

the IFN-γ gene still seem unclear, however have been described post-

transcriptional mechanisms which target the 3'UTR of the mRNA of IFN-γ may 

interfere with its expression. 

Descriptors: Interleukin-18; Interleukin-18 binding protein; Hepatitis C, chronic; 

Remission, spontaneous; Polymorphism, single nucleotide; Interferon-gamma. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Epidemiologia e transmissão da Hepatite C 

 

A Hepatite C é uma infecção com impacto mundial significativo. 

No mundo cerca de 130 a 170 milhões de pessoas estão cronicamente 

infectadas pelo vírus da Hepatite C (HCV).[1-4]No Brasil, a prevalência 

varia entre 1% a 2%, mas os dados são pouco esclarecedores, uma vez 

que englobam áreas geográficas restritas ou populações específicas, 

como é o caso dos doadores de sangue. [5] No que se refere ao 

período de 1999 a 2011, foram notificados ao Sistema Nacional de 

Atendimento Médico (Sinan) 82.041 casos confirmados de Hepatite C 

no Brasil, a maioria destes provenientes das Regiões Sudeste (67,3%) e 

Sul (22,3%). [6] 

Os principais mecanismos de transmissão do HCV são: transfusões 

de sangue e hemoderivados, transplantes de órgãos, injeções 

aplicadas com seringas contaminadas e o uso de drogas injetáveis. [4] 

A exposição parenteral ao vírus da Hepatite C é o meio mais 

eficiente de transmissão. A maioria dos pacientes infectados pelo HCV 

na Europa e nos Estados Unidos adquiriu a infecção através do uso de 

drogas injetáveis ou por transfusão de sangue, sendo que esta última 

tornou-se rara desde a implantação dos testes de rotina para HCV 

aplicados pelos bancos de sangue.[2] 

O mesmo acontece no Brasil em 2010, no qual a fonte de 

infecção mais frequente foi o uso de drogas (29,1%), seguido por 

transfusão sanguínea (26,6%), contato sexual (18,3%), acidente de 

trabalho (0,8%), hemodiálise (0,7%), transmissão vertical (0,4%) e outros 

(22,9%). [6] 
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1.2 História natural da infecção pelo HCV 

 

Em 15% dos casos de infecção pelo HCV observa-se a fase aguda 

da infecção caracterizada por icterícia, febre, dores abdominais, mal 

estar, diarreia e fadiga. [7-9]No entanto, na maioria dos casos, a fase 

aguda é assintomática e os casos são diagnosticados apenas na fase 

crônica da infecção. [10-14] 

A progressão para doença crônica pode variar devido a uma 

série de fatores, tais como: idade e gênero (mais rápida em homens 

com mais de 40 anos e mais lenta em crianças), etnia (mais lenta em 

Afro-americanos), a ingestão de álcool (mesmo quantidades 

moderadas de álcool aumentam a replicação do HCV, o que aumenta 

a progressão da Hepatite C crônica e acelera a lesão hepática), co-

infecção viral (mais rápida nos pacientes co- infectados pelo HIV ou 

HBV, com maior lesão hepática). [2, 15] 

Cerca de 60-80% dos pacientes com Hepatite C não eliminam o 

vírus e progridem para infecção crônica [16, 17], sendo que 20% destes 

casos crônicos evoluem para cirrose e destes, 1-5% evoluem para 

carcinoma hepatocelular (CHC). [10-14]Por outro lado, de 20 a 40% dos 

indivíduos infectados resolvem a infecção de forma espontânea. [18, 

19]Os fatores que determinam as diferentes evoluções da infecção não 

são completamente compreendidos.  

1.3 Tratamento 

 

A terapia antiviral combinada de interferon peguilhado α2a/α2be 

ribavirina (PegIFN+RIBA)conduz à uma resposta virológica sustentada 

em aproximadamente 50% dos indivíduos infectados pelo HCV genótipo 

1, e atinge 70-90% de sucesso entre indivíduos infectados pelo HCV 

genótipo 2 e 3, sendo a resposta virológica sustentada definida pelo 
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RNA do HCV não detectável após 6 meses do término do tratamento. 

[2]No que diz respeito ao genótipo 1, a eficácia do tratamento diminui 

em indivíduos do gênero masculino e de etnia negra, com o aumento 

da faixa etária, quando há cirrose hepática e quando se associam 

outras comorbidades, tais como diabetes, esteatose hepática, 

alcoolismo e obesidade. [20] 

Em 2011, a liberação do uso de dois inibidores de protease de 1ª 

geração (IPs) pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o 

boceprevir e o telaprevir, foi um passo importante para o tratamento de 

pacientes infectados pelo genótipo 1. Associados com a terapia 

PegIFN+RIBA, estas duas drogas aumentam a chance de cura em 30% 

nos pacientes virgem de tratamento, sendo o benefício ainda maior em 

indivíduos previamente tratados. Nesses casos a chance de cura 

aumenta em 50%-60% para os recidivantes, 40%-45% para os 

respondedores parciais e 25% para os não respondedores. [21-24] 

 

1.4 Vírus da Hepatite C 

 

O vírus da Hepatite C foi identificado em 1989, por Choo e 

colaboradores [25], pertence ao gênero Hepacivirus da família 

Flaviviridae. Este vírus de aproximadamente 50 nm de diâmetro 

apresenta um envelope esférico contendo as glicoproteínas E1 e E2. 

[26-28] Dentro da partícula viral é observada uma estrutura esférica que 

representa o nucleocapsídeo (core) abrigando o genoma viral. [29, 30] 

 De acordo com uma nomenclatura atualizada recentemente, o 

HCV é classificado em sete genótipos distintos, os quais estão 

subdivididos em 67 subtipos. Os genótipos do HCV diferem um do outro 

em cerca de 30% e os subtipos pelo menos 15% um do outro. [31, 32] 
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1.4.1 Organização do genoma 

 

O genoma do vírus da Hepatite C é composto por uma única 

molécula de RNA fita simples com polaridade positiva, de 

aproximadamente 9,6 kb. Semelhante a outros vírus RNA de fita simples 

positiva, o RNA genômico do HCV atua como RNA mensageiro (mRNA) 

para a tradução de proteínas virais. A molécula linear contém uma 

única região aberta de leitura (ORF, do inglês open reading frame), que 

codifica para uma poliproteína precursora de aproximadamente 3000 

resíduos de aminoácidos. As extremidades 5’ e 3’ do seu genoma 

ladeiam a região ORF e apresentam duas regiões não traduzidas (UTR, 

unstranslated region) ou não codificantes de proteínas (NCR, non 

coding region) [Figura 1].[9, 29-37] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Organização do genoma do vírus da Hepatite CA poliproteína codificada é 

clivada por proteases celulares (tesouras) e virais (setas), originando as proteínas 

estruturais e proteínas não estruturais. As proteínas estruturais estão localizadas no 

quarto amino terminal, sendo elas, o Core (C), duas glicoproteínas que fazem parte do 

envelope (E1 e E2) e a p7, já as proteínas não estruturais são compostas pela NS2, NS3, 

NS4A, NS4B, NS5A e NS5B. 

BARTENSCHLAGER et al.2013.(modificado) 
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1.5 Resposta Imune na infecção pelo HCV 

 

1.5.1 Resposta Imune inata 

A imunidade inata é a primeira linha de defesa contra os 

microrganismos, constituída de mecanismos celulares e bioquímicos que 

já existiam antes do estabelecimento de uma infecção e que estão 

programados para responder rapidamente. 

Na infecção pelo HCV, o RNA viral é reconhecido por duas 

principais vias: os receptores Tolllike3 (TLR3) presentes nas superfícies 

celular e pelo RIG-I (retinoic acid-inducible gene 1) presente no 

citoplasma. A identificação do RNA viral por esses receptores leva a 

ativação de uma cascata de sinalizações, incluindo o fator III de 

regulação do IFN (IRF3), o qual resulta na expressão do INF-β, este por 

sua vez induz um estado antiviral que se estende até as células vizinhas 

não infectadas. [38-40] 

No meio extracelular a ligação de IFN-β ao seu receptor de 

superfície (IFNAR-1 e IFNAR-2), acionará a via JAK/STAT, que irá ativar 

genes estimulados pelo IFN (ISG) e a expressão de IFN-α, promovendo 

assim uma resposta para o controle da infeção e replicação viral(Figura 

2). [38-43] 
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Figura 2: Resposta imune inata e o HCV. (A) Os hepatócitos reconhecem o RNA viral 

através dos receptores TLR3 e RIG-I, estes receptores ativam uma cascata de 

sinalizações através de moléculas adaptadoras como, por exemplo, IPS-1 e TRIF, que 

vão levar a fosforilação e transcrição do fator IRF3, este por sua vez ativa a transcrição 

do gene IFN-β. No entanto, como mecanismo de escape viral, a proteína NS3/4A do 

vírus pode clivar as moléculas adaptadoras IPS-1 e TRIF bloqueando assim a sinalização 

TLR3 e RIG-I. (B) A ligação do IFN-β com o seu receptor ativa a via JAK/STAT, que 

resultará na ativação de genes estimulados pelo IFN (ISG) e a expressão de IFN-α, 

promovendo uma resposta antiviral. Em laranja estão destacadas as proteínas virais 

que já foram descritas por bloquearem a cascata de sinalização inibindo moléculas 

sinalizadoras.  

 

O IFN tipo I (INF-α e INF-β) liberado pelas células infectadas ativa 

as células natural killer (NK) e as células T natural killer (NKT), nas quais 

constituem uma fonte relevante de interferon gama (IFN-γ) e fator de 

necrose tumoral (TNF-α), que são citocinas importantes, pois são 

capazes de inibir a replicação viral. [38] Outras funções do IFN tipo I é a 

estimulação e a diferenciação de células dendríticas e o aumento na 

expressão de moléculas de MHC (complexo principal de 

histocompatibilidade) classe I nos hepatócitos. [44] Os IFN-α e β agem 

A Detecção do RNA Viral 

REHERMANN 2009  

B Indução do estado antiviral 
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de forma a inibir a replicação viral e induzem a apoptose de 

hepatócitos infectados. [45] 

As células NK são componentes da resposta imune inata e 

respondem minutos ou horas após a infecção através de uma 

polarização dos grânulos à célula infectada e a liberação de seu 

conteúdo com perforinas, induzindo assim a sua morte. [46]Também são 

necessárias para uma ação citolítica efetiva por parte dos linfócitos T 

citotóxicos, através da liberação de IFN-γ e ativação de células 

dendríticas (DCs). [47] 

Apesar de ser abundante no tecido hepático, uma redução na 

frequência de NKs no sangue periférico e no fígado foi observada nos 

pacientes cronicamente infectados por este vírus.[48, 49] Esse fato pode 

ser devido a uma inibição funcional das NKs, observada in vitro, após a 

ligação da proteína viral E2 à molécula CD81 presente na superfície 

celular das células NK (Figura 3). [50, 51] 

Na infecção crônica pelo HCV, também foi observada uma baixa 

produção de IFN-α e de IL-12 pelas células dendríticas plasmocitóides e 

mielóides, respectivamente. As células dendríticas produzem citocinas 

IL-12 e IL-15 que agem de forma a intensificar a função da célula NK. No 

entanto, já foi observado que o HCV inibe a função das DCs fazendo 

com que a estimulação das células NK seja comprometida (Figura 3) e, 

além disso, as proteínas estruturais do vírus podem interagir com TLRs e 

induzir a produção de IL-10, o qual inibe a função de células dendríticas 

e NKs.[38, 50] 
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Figura 3: Modulação da resposta imune inata durante a infecção pelo vírus da 

Hepatite C. Em resposta à infecção pelo HCV, (1) as células NK produzem interferon-γ 

para mediar os efeitos antivirais. No entanto, (2) a proteína E2 do HCV se liga aos 

receptores de superfície, o CD81, das células NK promovendo uma redução da 

liberação de IFN-γ e dos grânulos citotóxicos das células NK. (3) A proteína do core do 

HCV aumenta a expressão do complexo principal de histocompatibilidade de classe I 

(MHC I) nos hepatócitos infectados, o qual resulta na diminuição da atividade das 

células NK frente às células infectadas. (4) Proteção e a resolução espontânea da 

infecção pelo HCV têm sido associadas com a expressão de KIR2L3 e seu ligante HLA-

C1. (5) As células dendríticas (DCs) produzem citocinas IL-12 e IL-15 e estas citocinas 

aumentam a função da célula NK, porém o HCV inibe a função das DCs, fazendo 

com que a estimulação das células NK não ocorra. (6) O HCV também aumenta a 

população das células T reguladoras (Tregs) no fígado, estas células secretam fator de 

crescimento tumoral β (TGF-β) e IL-10, para inibir a função das células NKs. (7) Nas 

células infectadas, as proteínas não estruturais do HCV(NS3/NS4a) interagem com 

diversos adaptadores da cascata de ativação do IFN I de forma a bloquear as vias de 

sinalização da célula, inibindo assim a produção e efeitos antivirais do IFN. 

NELLORE E FISHMAN, 2011 
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1.5.2 Resposta imune adaptativa 

Uma característica importante na infecção pelo HCV é o 

aparecimento tardio da resposta imune adaptativa, que só é 

detectada de 8-12 semanas tanto nos indivíduos que tiveram infecção 

controlada como aqueles que progrediram para infecção crônica. [39] 

Indivíduos que resolveram a infecção de forma espontânea 

apresentaram uma forte resposta de células CD4+ na fase aguda da 

infecção pelo HCV com melhor proliferação de células T e produção 

de IL-2 e IFN-γ quando comparados aos indivíduos que progrediram 

para a infecção crônica. [39] 

As células CD4+ desempenham um papel importante na resposta 

adaptativa, ativando as respostas citotóxicas e humorais. Estas células 

podem secretar tanto citocinas pró-inflamatórias do tipo Th1, incluindo 

IFN-γ e TNF-α, favorecendo o recrutamento de neutrófilos e macrófagos 

ocasionando uma resposta inflamatória, como também podem 

secretar citocinas envolvidas na resposta humoral (Th2), tais como IL-4 e 

IL-10, que limitam a resposta Th1 e favorece o desenvolvimento da 

resposta Th2. [38] 

Os linfócitos T citotóxicos (CTLs), CD8+, podem eliminar o vírus 

utilizando mecanismos relacionados à apoptose por ação citolítica e 

mecanismos mediados por citocinas do tipo Th1. Na fase crônica da 

infecção pelo HCV são poucas as células CD8+ que desempenham 

respostas específicas, bem como é observado uma redução da 

secreção de citocinas do tipo Th1. Outro mecanismo de bloqueio da 

produção dessas citocinas é resultante da atividade das células T 

reguladoras (Tregs), essas células podem secretar IL-10 e TGF-β e dessa 

maneira inibir a produção de citocinas e proliferação das células T. [38] 

O fato de o HCV estabelecer infecção persistente na maioria dos 

indivíduos infectados sugere que o mesmo tenha desenvolvido 
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estratégias eficazes para driblar a ação do sistems imune inato e 

adaptativo. 

1.5.3 Citocinas 

As citocinas são proteínas secretadas por células do sistema 

imunológico em resposta a microrganismos e outros antígenos. Elas 

desempenham um papel indispensável na regulação do equilíbrio entre 

a resposta imunológica celular (Th1) e humoral (Th2). As células 

classificadas como Th1 (IFN-γ, IL-12, IL-18) promovem imunidade 

mediada por células contra patógenos intracelulares, incluindo vírus e 

são produzidas pela ativação de linfócitos T. As citocinas produzidas 

pelas células Th2 tais como, IL-10, IL-4, IL-5 e IL-13 desempenham sua 

função na imunidade humoral, ou seja, regulam a produção de 

anticorpos contra patógenos extracelulares. Estudos de citocinas 

confirmam sua função imunomoduladora e os seus respectivos genes 

têm sido alvos de pesquisas de associação genética com o 

desenvolvimento de diversas doenças relacionadas ao sistema 

imunológico. [52] 

1.5.3.1 Interleucina 18 

A interleucina 18 (IL-18) foi inicialmente identificada como 

indutora de INF-γ, nomenclatura esta dada pela capacidade da IL-18 

atuar sinergicamente com IL-12 e induzir a expressão de IFN-γ pelas 

células T e NK, possuindo assim um papel chave na indução da resposta 

Th1. [53-55] 

Por apresentar semelhanças estruturais com a IL-1 e por ambas 

serem sintetizadas intracelularmente como moléculas precursoras 

inativas, a IL-18 foi incorporada à família da IL-1. No caso da IL-18 seu 

precursor biológico é denominado de pró IL-18 e é produzido durante a 

resposta imunológica inata e sintetizada por diferentes tipos celulares, 
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tais como, monócitos/macrófagos, células dendríticas, células de 

kupffer, queratinócitos, osteoblastos e esplenócitos. [53, 55-59]A pró-IL18 

é clivada pela enzima endoprotease conversora de IL-1β (caspase-1) 

gerando um produto biologicamente ativo. [53, 56, 59, 60] 

A IL-18 é um importante regulador da resposta imunológica 

celular e humoral, envolvida na indução de resposta do tipo Th1 e 

respostas do tipo Th2 dependendo do seu meio. [54, 60-62]Na presença 

da IL-12, a IL-18 atua de forma sinérgica e estimula a produção de IFN-γ, 

enquanto que cada citocina sozinha não possui essa habilidade com 

tanta eficiência. [53, 59]A IL-12 aumenta a expressão do receptor de IL-

18, o qual é essencial para a transdução de sinal da IL-18. [60] Vale 

destacar que esta interleucina, além de possuir sinergismo com a IL-

12,possui também outras funções adicionais, tais como, a proliferação 

de células T e citoxicidade de células NK (pelo receptor Fas ligante), 

aumento da morte celular mediada por células NK (pela perforina) e 

indução de atividade pró-inflamatória. [63] 

O receptor da IL-18 é expresso em uma variedade de células 

incluindo macrófagos, neutrófilos, células NK e do endotélio muscular. 

[55, 56, 59] Na ligação da IL-18 ao seu receptor ocorre a indução das 

vias de sinalização dependentes de proteínas adaptadoras como a 

proteína de diferenciação mielóide primária-88 (MyD88), a quinase 

associada ao IL-1R (IRAK), o receptor de TNF associado ao fator 6 

(TRAF6), ativando assim o fator nuclear kappa B (NF-κB) promovendo a 

síntese de IFN-γ. [64] Além disso, a cascata inflamatória produzida pela 

IL-18 faz com que haja aumento na expressão de seus receptores na 

superfície de linfócitos e de células NK (Figura 4). [65] 
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Figura 4: Via de sinalização da IL-18. A pró-IL18 é clivada pela caspase1, dando 

origem a IL-18 ativa, esta interleucina pode ser regulada pela proteína de ligação 

(IL18BP) que se liga a IL-18 com alta afinidade e inibe a sua função. A IL-18 livre se liga 

a um receptor específico na superfície celular, este receptor é composto por duas 

subunidades, IL-18Rα e IL-18Rβ. A interação de IL-18 com o IL-18Rα estabiliza a sua 

interação com o IL-18Rβ, iniciando assim a transdução de sinal por recrutamento das 

moléculas adaptadoras, como a proteína de diferenciação mieloide primária-88 

(MyD88), a quinase associada ao IL-1R (IRAK), o receptor de TNF associado ao fator 6 

(TRAF6), ativando assim o fator nuclear kappa B (NF-κB) provocando a síntese de IFNγ.  

No entanto, apesar da IL-18 desempenhar um papel fundamental 

na defesa do hospedeiro contra patógenos intracelulares, o excesso de 

IL-18 pode induzir lesão sistêmica no hospedeiro. [66]Este aumento tem 

sido observado em pacientes com diversos tipos de câncer, bem como 

foi descrito um aumento desta interleucina na fase crônica da Hepatite 

C. Vários estudos concluíram que o nível sérico da IL-18 pode ter 

significância no prognóstico de alguns tipos de câncer como 

carcinoma de cólon, carcinoma gástrico e câncer de mama. Em 

relação ao carcinoma hepatocelular, foram encontrados níveis 

elevados desta interleucina em estágio avançado do tumor. Estes 

dados sugerem que a IL-18 possui um papel importante na progressão 

da doença e patogênese do CHC, já que esta citocina é um 

ALBONI et al.,2010 (modificado) 
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importante fator para o desenvolvimento e inflamação na doença 

hepática. [54, 67] 

Sharma e colaboradores (2009) descreveram uma associação 

entre a elevação dos níveis de IL-18 e a progressão da doença pelo 

HCV, demonstrando que os níveis séricos de IL-18 estavam 

significantemente elevados em pacientes infectados pelo HCV quando 

comparados aos indivíduos controles. [58] 

1.5.3.2 Proteína ligante da IL-18 (IL18BP) 

Esta proteína possui afinidade com a IL-18 e está associada com a 

regulação da atividade da IL-18, funcionando como um antagonista 

natural que possui a capacidade de neutralizá-la, impedindo a 

produção de IFN-γ por ela induzida (Figura 4). [59, 60, 62, 68] 

A IL18BP é produzida constantemente no organismo e estudos 

mostram que a sua expressão é visivelmente aumentada pela presença 

de IFN-γ [69],e assim exerce efeito regulador da citotoxicidade induzida 

pela IL-18. 

Quatro isoformas humanas (A, B, C e D) de IL18BP foram 

caracterizadas, mas apenas a IL18BPa e IL18BPc possuem a 

capacidade de regular a função da IL-18 in vitro, sendo a isoforma 

IL18BPa com maior capacidade. [60, 69, 70] 

Ludwiczek e colaboradores (2002) encontraram níveis séricos 

elevados de IL-18 e IL18BP em pacientes com doença hepática crônica, 

comparando com indivíduos saudáveis usados como controles. [58, 71] 

 

1.5.3.3 Interferon –gamma ( IFN-γ) 

Os interferons são citocinas amplamente expressas e possuem 

potentes efeitos antivirais, sendo consideradas como a primeira linha de 

defesa contra infecções virais. A família de IFN inclui as principais classes 
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de citocinas: IFN tipo I que compõem diversos tipos de IFN, sendo os 

principais o INF-α e INF-β e o IFN tipo II, o qual é representado 

exclusivamente pelo IFN-γ e interferon tipo III (IFNλ). [72, 73] 

Inicialmente, acreditava-se que somente os linfócitos T CD4+, os 

linfócitos citotóxicos CD8+ e as células NK possuíam a capacidade de 

produzir IFN-γ. Contudo, já se sabe que outros tipos celulares, tais como 

células B, células NKT e as células apresentadoras de antígeno, também 

são capazes de sintetizar esta citocina. [74] 

O IFN-γ possui um papel crucial no reconhecimento e na 

eliminação de agentes patogênicos pelo sistema imunológico através 

do aumento da apresentação de antígenos e atua também na 

indução de um estado antiviral nas células infectadas. [75] Sua 

produção é controlada por citocinas secretadas pelas células 

apresentadoras de antígeno, e principalmente pelas citocinas IL-12 e IL-

18 [74], sendo constitutivamente expresso em baixas quantidades, no 

entanto, na presença de estímulos como infecções virais, câncer e 

manifestações autoimunes, são produzidas maiores quantidades. 

Alterações no mecanismo da ação do IFN-γ diminuem a resistência 

contra infecções virais e bacterianas. [76, 77] 
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Figura 5: Via de sinalização do IFN-γ. Após a ligação do IFN-γ com os seus receptores 

de superfície (IFNGR1 e IFNGR2) ocorre a ativação da JAK1 e JAK2, dando inicio ao 

processo de fosforilação destas duas proteínas e a fosforilação num domínio 

específico no receptor IFNGR1. Após estes passos ocorre um recrutamento da STAT1 

que sofrerá ação da JAK2 se dimerizando e segue para o núcleo onde ativará os 

genes estimulados pelo IFN. 

 

 Como demonstrado na figura acima (Figura 5) o receptor de 

membrana do IFN- γ é formado por duas cadeias polipeptídicas 

denominadas IFNGR1 e IFNGR2. A estas cadeias estão associadas duas 

proteínas da família Janus quinase, JAK1 e JAK2, respectivamente. A 

ligação do IFN-γ ao domínio extracelular de seus receptores faz com 

que as duas cadeias se unam ativando as JAKs, estas quando ativadas 

ocorre uma fosforilação cruzada, no qual a JAK2 se autofosforila e 

fosforila a JAK1, esta por sua vez irá fosforilar um resíduo de tirosina 

específico no domínio intracelular do receptor IFNGR1. [75] Este passo é 

fundamental para a sinalização do IFN-γ, com isso irá recrutar uma 

SAVAN, 2014 (modificado). 
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molécula sinalizadora denominada STAT1 (Signal transducer and 

activator of transcription), esta molécula sofrerá fosforilação exercida 

pela JAK2, promovendo a dimerização da STAT1 e a formação do 

complexo denominado GAF (Gamma activated factor). Este irá migrar 

para o núcleo onde se ligará a sequências específicas na região 

promotora dos genes induzidos pelo IFN, conhecidos como GAS 

(Gamma activated site), resultando na ativação da expressão destes 

genes. [72, 73, 78] 

1.6 Polimorfismo de base única 

 

Polimorfismo de base única (do inglês single nucleotide 

polymorhism-SNP) é definido como variações genéticas com uma 

freqüência >1% na população. [79] 

Estudos de polimorfismos genéticos de citocinas inflamatórias 

associados às doenças têm sido descritos, esses polimorfismos, em 

certos casos, podem até influenciar a transcrição do gene, 

ocasionando variações nos níveis de expressão do mRNA e da 

produção de citocinas séricas. [63, 64, 80-82] 

1.6.1 Polimorfismo no gene da IL-18 

 

O gene da IL-18 está localizado no cromossomo 11q22.2 - 22.3, 

apresenta seis éxons e codifica um polipeptídeo de 193 aminoácidos e 

possui cerca de 90 polimorfismos conhecidos na região promotora e na 

porção codificadora do gene.[80] 

Thompson e Humphries (2007) observaram que no fragmento de 

909pb na região promotora há três SNPs (-137 G>C, +113 T>G e +127 

C>T), essas variações alélicas alteram a transcrição do gene, alterando 

assim os níveis de produção da citocina. [64]Em outro estudo de 

polimorfismo da mesma região, Giedraitis e colaboradores (2001) 
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analisaram outro fragmento da região promotora que apresentava 

cinco SNPs (-656 G>T, -607 C>A, -137 G>C, +113 T>G e +127 C>T). 

[80]Dentre esses SNPs correlacionados com a atividade de transcrição 

da IL-18, destacam-se o SNP -137 (rs187238), uma substituição de G para 

C, e o SNP -607 (rs1946518), substituição de C para A. [61, 63] 

A importância de se estudar a região promotora do gene da IL-18 

é a de avaliar se a variação genética observada pode interferir nos 

níveis séricos dessa citocina. Conforme Chen e Gan (2012) o SNP -607 

podem causar alterações na transcrição desse gene e por 

consequência ter um impacto na expressão da IL-18. [63] Portanto, é 

plausível dizer que polimorfismos no gene promotor podem ter como 

consequência o desequilíbrio entre as respostas Th1 e Th2. [80] 

 

1.6.2 Polimorfismo no gene da IL18BP 

 

Mosbruger e colaboradores (2010) investigaram se os SNPs em 

genes importantes na resposta imune poderiam estar associados com o 

clareamento espontâneo da infecção pelo HCV [82]. Dentre os genes 

estudados, encontra-se o gene da IL18BP (rs2298455) que está 

localizado no cromossomo 11 na posição 11q13. Este gene tem se 

tornado alvo de pesquisas pelo fato de que as variações na IL18BP 

podem ser capazes de afetar a atividade de IL-18 e a produção de IFN-

γ, alterando assim a evolução da infecção pelo HCV. Outro 

polimorfismo importante a ser estudado é o rs1541304, uma mudança 

de C para T, localizado na região promotora NUMA no gene da IL18BP, 

já que uma mudança nesta região poderia interferir nos níveis séricos 

desta citocina e desta forma poderia alterar a interação de IL-18/IL18BP. 
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1.6.3 Polimorfismo no gene do IFN-γ 

O gene do IFN-γ está localizado no cromossomo 12 na posição 

q24.1 com aproximadamente 5961pb, sendo composto por quatro 

éxons e três íntrons. [81]O RNA mensageiro transcrito pelo gene traduz 

um polipeptídeo de 166 aminoácidos, que após o processamento passa 

a apresentar 143 aminoácidos, sendo a forma biologicamente ativa do 

IFN-γ um heterodímero de 34 kDA. [81, 83] 

O gene que codifica o IFN-γ tem no primeiro íntron um STR (curta 

repetição em Tandem, do inglês Short Tandem Repeat) de CA, 

caracterizando diferentes alelos, tais como: IFNG*1 com 12 repetições 

de CA, IFNG*2 com 13 repetições, IFNG*3 com 14 repetições e IFNG*4 

com 15 repetições. O polimorfismo destes microssatélites está associado 

com uma variação individual na produção dos níveis de IFN-γ. 

Indivíduos homozigotos para IFNG*2 apresentam uma produção 

significativamente aumentada de IFN-γ quando comparada com 

outras combinações alélicas. [84] 

No estudo de Pravica (2000), pode-se observar que o polimorfismo 

T>A, o qual está localizado na posição +874, está localizado no mesmo 

íntron onde os microssatélites descritos acima estão localizados. Neste 

estudo foi observada uma correlação absoluta entre o polimorfismo 

+874 com o alelo IFNG*2 caracterizado por 13 repetições de CA. O 

polimorfismo +874 coincide com um provável sítio de ligação de NF-kβ 

que pode representar um papel importante na produção elevada de 

IFN- γ. A associação dos alelos com uma baixa (AA), média (TA) e alta 

(TT) produção de citocina foi demonstrada in vitro.[84] 

Diversos SNPs são encontrados no gene do IFN-γ, dentre os quais 

está o +874 T>A que foi associado a várias condições inflamatórias 

autoimunes e crônicas. [81, 85] 
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Sabe-se que a resposta imunológica desencadeada durante a 

infecção pelo HCV abrange mecanismos de imunidade inata e 

imunidade adaptativa. Entretanto os mecanismos que levam a 

progressão da doença continuam obscuros. Estudos demonstraram a 

importância que a IL-18 possui na resposta inata do hospedeiro contra 

infecções virais. No entanto, nenhum estudo mostrou a associação dos 

polimorfismos no gene da IL-18, IL18BP e IFN-γ com os seus respectivos 

dados de expressão gênica e seus níveis séricos nos indivíduos com 

resolução espontânea e infecção crônica pelo HCV, o que poderia 

auxiliar na melhor compreensão das interações destas citocinas com a 

resposta do hospedeiro frente à infecção pelo HCV. 
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar em dois grupos de pacientes 

(grupo 1 – pacientes com resolução espontânea da infecção pelo HCV 

e grupo 2 – pacientes com hepatite crônica C): 

1. a frequência de polimorfismos de base única nos genes IL-

18, IL18BP e  IFN-γ; 

2. níveis de expressão do mRNA da IL-18, IL18BP e IFN-γ; 

3. níveis séricos de IL-18, IL18BP e IFN-γ 
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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 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 Hospital das Clínicas 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- Anexo A). 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 

HCFMUSP projeto nº n° 151.913 em 21/11/2012- Anexo B). 

3.2. Casuística 

Os participantes deste estudo foram subdivididos em 2 grupos de 

acordo com os seguintes critérios:  

Grupo 1 – 51 indivíduos com histórico de resolução espontânea da 

infecção pelo HCV - caracterizado pela ausência de RNA viral 

detectável pela Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), 

simultaneamente à detecção de anticorpos anti-HCV por ensaio 

imunoenzimático, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay(ELISA), em ao 

menos dois momentos distintos, segundo a rotina laboratorial do serviço 

envolvido. Os resultados positivos obtidos no teste ELISA foram 
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confirmados pelo teste de Imunoblot em tiras (CHIRON® RIBA® HCV 3.0 

SAI, CHIRON, Emeryville, CA, USA). 

Grupo 2 - 50 indivíduos com infecção crônica pelo HCV (genótipo 

1)caracterizada por sorologia positiva para HCV (detecção de 

anticorpos anti-HCV no teste ELISA) e pela detecção de RNA viral pela 

técnica de PCR, todos sem tratamento prévio.  

Os indivíduos com sorologia positiva para HIV e HBV foram excluídos 

do estudo. 

 

3.3. Coleta das amostras 

Foram coletadas amostras de sangue em tubos contendo ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA) (BD Vacutainer® BloodCollection 

Tube, NJ, EUA) e em tubos com gel separador. As amostras coletadas 

foram encaminhadas ao laboratório central do HC-FMUSP para a 

realização das análises bioquímicas dos testes de função hepática, tais 

como: alanina amino transferase (ALT), aspartato amino transferase (AST), 

fosfatase alcalina (FA), gama glutamil transferase (GGT) e foi realizado o 

teste para quantificação do número de cópias de HCV-RNA- circulante 

(Cobas® Taqman® HCV Test, Roche Molecular Systems Inc., Pleasanton). 

 

3.4. Extração e quantificação de ácidos nucléicos 

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

kit(Qiagen®, Germany) e para a extração do RNA total utilizou-se o 

mirVana™ PARIS Isolation Kit (Ambion® by Life Technologies, Carlsbad, 

CA, USA). Foram seguidas as orientações dos fabricantes. O DNA e o RNA 

foram eluídos em 50 µL de tampão de eluição, e armazenados a -80ºC 

até o momento do uso. A pureza dos ácidos nucléicos obtidos nas 
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extrações foi avaliada no equipamento NanoDropTM 1000 

Spectrophotometer (Thermo Scientific Technologies, Delaware, Waltham-

MA, USA), sendo que o grau de pureza foi verificado pela razão A260/A280, 

a variação entre 1,8 e 2,0 indica uma boa qualidade da amostra. 

Para a quantificação foi utilizado o fluorímetro Qubit (Fluorometer. 

Qubit® 2.0. Invitrogen, Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) de acordo 

com as instruções do fabricante. Foram utilizados reagentes específicos 

para quantificar RNA e DNA, Qubit® RNA Assay Kit e Qubit® DNA 

AssayKit, respectivamente (Invitrogen, Life Technologies, Carlsbad, CA, 

USA). 

 

3.5. Detecção e genotipagem de polimorfismos de base única 

A partir do DNA extraído, foram detectados e genotipados os 

polimorfismos de base única que estão localizados nos genes IL-18 

(rs187238 e rs1946518), IL18BP (rs2298455 e rs1541304) e IFN-γ (+874). 

Para a realização da detecção e genotipagem desses 

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

utilizados ensaios TaqMan® SNP Genotyping Assays pré-desenhados 

(Applied Biosystems, Life Technologies, Foster City, CA, EUA), entretanto 

para o SNP no gene do IFN-γ o ensaio foi customizado pela própria 

Applied Biosystems. Esses ensaios se baseiam 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 e a 

partir desse momento passam a emitir um sinal de fluorescência, que é 

detectada pelo equipamento. Uma vez que estas sondas são alelo 

específicas, e marcadas com fluorescências diferentes, possibilitando 
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assim sua diferenciação pela cor emitida. Os ensaios utilizados estão 

listados na tabela 1. 

 

Tabela 1- Localização e descrição dos SNPs 

Gene Cromossomo Posição do SNP Mutação Código do ensaio* 

     

IL-18 
11q22.2-

q22.3 
rs1946518 C/A C_2898460_10 

  
rs197238 G/C C_2408543_10 

     
IL18BP 11q13 rs1541304 C/T C_8893738_10 

  
rs2298455 A/C C_16189423_10 

     
IFN-γ 12q24.1 +874 T/A AH6R2C9 ** 

*código Applied Biosystems 

  ** ensaio customizado 

 

   
3.6. Transcrição Reversa 

Após a análise da pureza e quantificação do RNA extraído, foi 

realizada a síntese do DNA complementar (cDNA) por transcrição reversa 

e para essa etapa foi utilizado o kit TaqMan® MicroRNA Reverse 

Transcription Kit (Applied Biosystems, Life Technologies, Foster City, CA, 

USA).A fita de cDNA foi sintetizada a partir de 150ng de RNA total 

utilizando-se iniciadores específicos para cada gene estudado. 

A reação de transcrição reversa foi realizada com volume final de 

15µL, e foram seguidas as seguintes etapas de incubação: 16ºC por 30 

minutos, 42ºC por 5 minutos e uma última etapa a 85ºC por 5 minutos 

para a inativação da enzima.  
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3.7. Análise da expressão de mRNA por PCR em Tempo Real (qPCR) 

A partir do cDNA foi realizado o ensaio de quantificação relativa 

por qPCR para avaliarmos a expressão dos mRNAs dos genes da IL18, 

IL18BP e IFN-γ. Todas as amostras foram testadas em triplicata e para 

cada amostra também foi realizada a amplificação do gene GAPDH 

que foi utilizado como controle endógeno. 

A reação foi realizada utilizando-se ensaios TaqMan® pré-

desenhados (Applied Biosystems, Life Technologies, Foster City, CA, USA; 

Qiagen®, Hilden Germany), (Tabela 2), sendo o volume final da reação 

de 20µL contendo 4µL do cDNA. A detecção e análise foram realizadas 

no equipamento 7500 Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, USA). As condições das reações foram as seguintes: 50°C 

por 20 segundos, 95oC por 10 minutos, 50 ciclos de 95oC por 15 segundos 

e60oC por 1min. 

Tabela 2: Descrição dos ensaios de expressão gênica 

Alvo Fluoróforo Fabricante Código do ensaio 

    IL-18 FAM Applied Biosystems Hs01038788_m1 

    IL18BP FAM Applied Biosystems Hs00271720_m1 

    IFN-γ FAM QIAGEN QF00482132 

    GAPDH FAM Applied Biosystems Hs03929097_g1 

 

3.7.1. Análise da expressão do mRNA 

Os sinais de fluorescência emitidos pelos fluoróforos das sondas 

TaqMan® foram detectados pelo equipamento e os dados analisados no 

programa Sequence Detection Software (Applied Biosystems, Foster City, 

CA, EUA). Em cada amostra foram obtidos valores de CT (cicle threshold 

ou ciclo limiar) de cada mRNA alvo. O CT é o ponto que correspondente 
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ao número de ciclos onde a amplificação atinge o limiar de detecção 

(Threshold), o que permite a análise quantitativa da expressão (Figura 

6).[86] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Curva de amplificação do PCR em tempo real.. A curva de amplificação nos 

mostra três fases distintas (1) linha basal também denominada de baseline, nesta fase 

não há amplificação de produtos da PCR suficiente para detectar a fluorescência; (2) 

fase exponencial: a quantidade de produtos da PCR dobra a cada ciclo, neste 

momento a amostra ultrapassa o limiar da detecção (Threshold). O ponto que detecta 

o ciclo na qual a reação atinge o limiar da fase exponencial é denominado de Cycle 

Threshold (Ct). (3) Fase platô: não há mais aumento no número de produtos. 

 

Os valores de CT obtidos nos experimentos foram utilizados para o 

cálculo do ΔCT, que corresponde ao valor normalizado da expressão dos 

mRNA. O ΔCT de cada mRNA foi calculado utilizando-se a seguinte 

fórmula: 

ΔCT = (CT controle endógeno – CT mRNA alvo) 

Em função da característica logarítmica dessa variável, foi utilizado 

o parâmetro 2-ΔCt para a análise dos dados. Dessa maneira foi possível 

determinar a expressão gênica individual dos participantes de cada 

grupo (resolução espontânea e infecção crônica). 

NOVAES e ALVES,2004 (modificado). 
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3.8. Dosagem sérica das citocinas 

As dosagens séricas das citocinas IL-18, IL-18BP e IFN-γ foram 

realizadas utilizando a técnica de ELISA. 

Utilizamos ensaios comerciais seguidos às instruções do fabricante 

(Tabela 3).  

Tabela 3: Descrição dos kits comerciais do ELISA 

 

 

 

 

 

Os níveis séricos de citocinas foram demonstrados em valores 

absolutos (pg/mL), a partir da curva padrão. Cada ensaio foi baseado 

em curvas com valores de referência, controle da reação e o controle 

branco que foi utilizado para minimizar qualquer valor de interferência.  

3.9. Análise estatística 

A análise estatística foi realizada utilizando o programa R 

Foundation for Statistical Computing (versão 2.15.3, R Development Core 

Team 2008, Vienna, Austria). As análises descritivas foram realizadas de 

acordo com a natureza das variáveis e os resultados estão apresentados 

em forma gráfica para melhor interpretação das informações mais 

relevantes. Para a análise dos dados gerados nos ensaios de 

genotipagem de SNPs, ensaios de expressão gênica e ELISA foram feitas 

comparações entre os grupos de infecção crônica pelo HCV e resolução 

Citocina 

Fabricante ou 

fornecedor Código 

   IL-18 MBL 7620 

   IL-18BPa Abnova KA1735 

   IFN-γ Invitrogen KHC4021C 
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espontânea utilizando o teste não paramétrico Mann-Whitney, 

considerando o valor de p<0,05 para indicar uma diferença 

estatisticamente significante. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Casuística 

A tabela 4 nos mostra os resultados dos exames laboratoriais dos 

indivíduos incluídos neste estudo. 

Tabela 4: Características dos indivíduos participantes do estudo. 

 

Os resultados da análise estatística apontaram diferenças significantes 

para os valores de ALT, AST e GGT quando comparado os valores entre 

indivíduos com resolução espontânea e indivíduos cronicamente 

infectados pelo HCV, sendo estes últimos os que apresentaram níveis 

séricos elevados destas enzimas.  

4.2. Análises dos polimorfismos de base única 

O ensaio de discriminação alélica dos SNPs localizados nos genes IL-

18, IL18BP e IFN-γ foi realizado em todas as amostras dos indivíduos 

  Resolução 

Espontânea pelo 

HCV (n=51) 

Infecção Crônica 

pelo HCV 

 (n=50) 

valores 

de p 

 

Gênero n (%) 

   

1.000 

F 29 (57%) 29(58%)  

M 22 (43%) 21 (42%)  

Idade, anos (mín.- máx.) 48,0(21-70)  46,5 (18-69) 0,535 

ALT (U/L) 24 (16,0-28,0) 47(30,5-66,5) <0,0001 

AST (U/L) 23 (20,0-28,0) 40 (28,0-47,75) <0,0001 

FA (U/L) 73 (60,0-101,0) 72,5 (60,25-106,5) 0,986 

GGT (U/L) 28 (18,0-39,0) 47 (25,75-73,25) 0,002 

HCV-RNA log (mín.-máx.) ND 5,89(3,49-7,39)  

Os dados laboratoriais estão apresentados em valores de mediana e interquartil (25th-75th). 

Teste Mann-Whitney. ND, não detectado. 
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incluídos neste estudo e os polimorfismos analisados aderiram ao 

equilíbrio de Hardy-Weimberg  

4.2.1. Polimorfismo no gene da IL-18 

A análise dos resultados gerados demonstra que os indivíduos com 

infecção crônica e aqueles que resolveram a infecção de forma 

espontânea apresentaram uma distribuição semelhante dos genótipos 

nos polimorfismos -607 C>A (Figura 7A) e -137 G>C (Figura 7B) localizado 

no gene da IL-18, com o valor estatístico de p=1,0 e p=0, 811, 

respectivamente.  
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Figura 7: Distribuição dos genótipos dos polimorfismos localizados no gene da 

IL-18. (A) genótipos encontrados para o polimorfismo -607 C>A (rs1946518) (B) 

genótipos encontrados para o polimorfismo-137 G>C (rs197238). 
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 Assim como foi analisada a frequência haplotípica destes dois 

polimorfismos no gene da IL-18, onde não se observou associação dos 

haplótipos com o curso da infecção pelo HCV. (Tabela 5) 

Tabela 5. Frequência haplotípica dos SNPs no gene da IL-18 de acordo com a 

cronicidade da infecção pelo HCV. 

 

Haplótipos 

(-607/-137) 

Resolução 

Espontânea 

(n=51) 

Infecção 

Crônica 

(n=50) 

OR (95% CI) 

para infecção 

para HCV 

p 

C/G 0,549 0,550 1,00  

C/C 0,000 0,000 - - 

A/G 0,157 0,190 1,18 (0,52 – 2,67) 0,69 

A/C 0,294 0,260 0,87 (0,44 – 1,74) 0,69 

 

Os haplótipos representam os alelos para os SNP -607 C>A (rs1946518) e -137 G>C 

(rs1972238), respectivamente. Odds ratio (OR) para a infecção do HCV para cada 

haplótipo comparado com o OR do haplótipo mais frequente (CG) considerado como 

1. O valor representa a prevalência da infecção crônica do HCV ajustada por sexo e 

idade. IC: intervalo de confiança. Considerado como significativo p<0,05. 

 

 

4.2.2. Polimorfismo no gene da IL18BP 

Os polimorfismos da IL18BP foram avaliados nos dois grupos de estudo 

e pode-se observar que tanto os indivíduos com infecção crônica 

quanto os indivíduos com resolução espontânea o predomínio do 

genótipo encontrado foi o CC seguido pelo CT para o rs1541304 [Figura 

8A (p= 0,554)]. Esta semelhança na distribuição dos genótipos entre os 

grupos também foi observada para o rs2298455 localizado no mesmo 

gene [Figura 8B (p=0,816)].  
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Figura 8: Distribuição dos genótipos dos polimorfismos localizados no gene da IL18BP.(A) 

genótipos encontrados para o polimorfismo C>T  rs1541304 (B) genótipos encontrados 

para o polimorfismo A>C  rs2298455. 

 

A frequência dos haplótipos também foi analisada e nenhuma 

associação foi encontrada em relação aos polimorfismos no gene da 

IL18BP com o curso da infecção pelo HCV como demonstra a tabela 6 a 

seguir.  
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Tabela 6. Frequência haplotípica dos SNPs no gene da IL18BP de acordo com a 

cronicidade da infecção pelo  HCV. 

 

Haplótipos 

rs1541304/ 

rs2298455 

Resolução 

Espontânea 

(n=51) 

Infecção 

Crônica 

(n=50) 

OR (95% CI) 

para infecção 

para HCV 

p 

C/A 0,843 0,811 1,00  

C/C 0,108 0,119 0,80 (0,29 – 2,18) 0,66 

T/A 0,049 0,069 0,73 (0,19 – 2,72) 0,64 

T/C 0,000 0,000 - - 

 

Os haplótipos representam os alelos para os SNPs rs1541304 e rs2298455, 

respectivamente. Odds ratio (OR) para a infecção do HCV para cada haplótipo 

comparado com o OR do haplótipo mais frequente (CA) considerado como 1. 

O valor representa a prevalência da infecção crônica do HCV ajustada por sexo e 

idade. IC: intervalo de confiança. Considerado significativo p<0,05. 

 

4.2.3. Polimorfismo no gene do IFN-γ 

O polimorfismo +874 localizado no gene do IFN-γ (Figura 9), a 

análise mostrou perfis genotípicos diferentes para cada grupo estudado. 

Os indivíduos com infecção crônica pelo HCV genótipo 1 apresentaram 

o predomínio do genótipo TA. Por outro lado, os indivíduos com resolução 

espontânea o genótipo AA foi o mais frequente para este polimorfismo 

(p=0,006).  

 

Figura 9:Distribuição dos genótipos do polimorfismo localizado no gene do IFN-γ.  
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4.3. Expressão do mRNA da IL-18, IL-18BP e IFN-γ 

Os resultados de expressão do mRNA das citocinas IL-18, IL18BP e IFN-

γ foram comparadas nos dois grupos de estudo.  A tabela a seguir mostra 

o resultado da análise estatística (Tabela 7) 

Tabela 7- Análise comparativa dos níveis de expressão de mRNA IL-18, IL18BP e IFN-γ. 

Os dados estão apresentados em valores de mediana e interquartil (25th -

75th). Teste Mann-Whitney. Considerado significativo p<0,05. 

Os níveis de expressão das citocinas IL-18 e IL-18BP foram maiores no 

grupo de infecção crônica quando comparados com o grupo de 

resolução espontânea, essa diferença foi estatisticamente significante 

para os níveis de expressão de IL-18 (p=0.0013) e IL18BP (<0.001).  

Em relação à expressão de IFN-γ não foi observada diferença 

significativa entre os indivíduos infectados cronicamente pelo HCV e os 

de resolução espontânea (p= 0.322). 

4.4. Avaliação dos níveis séricos de citocinas 

A partir de amostras de soro dos indivíduos selecionados no presente 

estudo, foi realizada a dosagem sérica das citocinas IL-18, IL18BP e IFN-γ. 

O resultado do ELISA mostra que indivíduos com infecção crônica 

possuem elevados níveis séricos de IL-18 (507,75 pg/mL) quando 

  Infecção Crônica pelo 

HCV  

(n=50) 

Resolução Espontânea 

pelo HCV 

 (n=51) 

valores 

de p 

Expressão 

mRNA (2-∆CT) 

   

    

IL-18 0.004 (0.001-0.012) 0.001 (0.000-0.003) 0.0013 

IL18BP 0.015 (0.006-0.153) 0.007 (0.000-0.013) <0,001 

IFN-γ 0.376 (0.128-1.059) 0.414 (0.105-0.589) 0,322 



Resultados    39 

comparados aos níveis séricos dos com resolução espontânea (400,1 

pg/mL) [Figura 10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Comparação dos níveis séricos da IL-18. Os dados estão apresentados em 

valores de mediana e interquartil (25th-75th); Teste T. 

 

O mesmo foi encontrado em relação a IL18BP, os indivíduos com 

infecção crônica possuem maiores níveis séricos desta citocina (163,83 

pg/mL) quando comparados aos indivíduos com resolução espontânea 

(75 pg/mL) [Figura 11]. Em relação os níveis séricos do IFN-γ foram 

menores do que o limite de detecção do kit em ambos os grupos de 

estudo (dados não mostrados). 
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Figura 11: Comparação dos níveis séricos de IL18BP Os dados estão apresentados em 

valores de mediana e interquartil (25th-75th); Teste Mann-Whitney.  

 

4.4.1. Associação entre os níveis séricos com polimorfismos de 

base única. 

 

  No grupo de resolução espontânea foi observado que os níveis 

séricos de IL-18 foram significativamente menores nos pacientes com o 

genótipo CC do que naqueles pacientes que herdaram pelo menos um 

alelo G, na qual caracterizamos os genótipos GG, GC e CC com alta, 

intermediária e baixa produção de IL-18, respectivamente, [CC: 398 ± 73, 

GC: 440 ± 28 e GG: 512 ± 24 pg/mL; média ± erro padrão da média; 

p=0.02 (Figura 12)], enquanto que no grupo de infecção crônica essa 

associação não foi observada (p=0,32), assim como, para outras 

associações entre os níveis séricos e os demais polimorfismos analisados 

no presente estudo (dados não mostrados). 
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Figura 12: Impacto do polimorfismo -137G>C no  nível sérico da IL-18  nos indivíduos 

com infecção crônica pelo HCV e com resolução espontânea .  

 

 

4.4.2. Correlação entre os níveis séricos de IL-18 e IL18BP 

O papel regulador da IL18BP frente aos níveis séricos de IL-18 foi 

analisado através do teste de Spearman, no qual observou uma 

tendência a uma correlação positiva mostrado na Figura 13 abaixo 

(coeficiente ρ=0,28 e p=0, 007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

Infecção Crônica Resolução Espontânea

CC

GC

GG

IL-18  
(pg/mL) 

IL-18 
(-137 C>G) 

Figura 13: Correlação entre os níveis séricos de IL-18 e IL18BP. 
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5. DISCUSSÃO 

A infecção pelo HCV representa um problema mundial de saúde 

pública. Estima-se que, em todo o mundo, existam cerca de 170 milhões 

de indivíduos cronicamente infectados pelo HCV. [1-4] Estudos 

demonstram que, na maior parte das infecções crônicas, o HCV não é 

capaz de induzir uma resposta imunológica eficiente pelo hospedeiro ou 

é altamente capaz de driblar o sistema imunológico condizendo com a 

estimativa de que em 60 a 80 % dos infectados progridam para a 

cronicidade [16, 17, 87, 88] sendo que 20% destes casos crônicos evoluem 

para cirrose e destes, 1-5% evoluem para carcinoma hepatocelular 

(CHC). [10-14] Por outro lado, de 20 a 40% dos indivíduos infectados 

resolvem a infecção de forma espontânea. [18, 19] 

 Nos últimos anos, muitos conhecimentos foram adquiridos em 

relação à história natural da infecção pelo HCV, bem como fatores 

importantes relacionadas à progressão da doença hepática e a 

complexa interação entre a resposta imune do hospedeiro e o vírus da 

hepatite C. [89] Estudos têm demonstrado associações entre 

polimorfismos em genes de citocinas com o dano hepático e  fatores 

genéticos do hospedeiro, bem como fatores virais, que podem estar 

associados com eliminação ou persistência viral. [90] No entanto, os 

mecanismos que determinam essas diferenças na progressão da 

infecção pelo HCV permanecem obscuros. Dessa forma, no presente 

estudo, foram avaliadas as frequências dos SNPs nos genes da IL-18, 

IL18BP e IFN- γ, os níveis de expressão do mRNA desses genes  e por fim, 

os níveis séricos de IL-18, IL18BP e IFN- γ nos indivíduos com histórico de 

infecção pelo HCV (resolução espontânea) e indivíduos com infecção 

crônica pelo HCV.  
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 A associação de polimorfismos de citocinas com manifestações de 

algumas doenças, bem como a possível susceptibilidade a estas, se 

baseia no fato de que diferenças polimórficas podem influenciar a 

produção destas citocinas. 

 A IL-18 é uma citocina pró-inflamátoria que potencializa respostas 

imunes do tipo Th1. Os polimorfismos do gene da IL-18 estão relacionados 

com a atividade da interleucina, por provável influência na transcrição 

gênica e, consequentemente, variações de seus níveis séricos. 

[91]Estudos prévios demonstram que indivíduos homozigotos para os 

alelos -137 G e -607 C expressam níveis mais elevados de IL-18, enquanto 

que na presença dos alelos -137 C e -607 a sua atividade está reduzida. 

[80, 92]  

 Em diferentes populações foi demonstrada associação entre 

polimorfismos da IL-18 com a resolução espontânea e com a infecção 

crônica pelo HCV. Em um estudo realizado por An e colaboradores 

(2008) cujo objetivo era avaliar os SNPs presente no gene da IL-18 durante 

a infecção pelo HCV, foi observado que o alelo A do -607 e o alelo C do 

-137 eram mais frequentes entre os pacientes com resolução 

espontânea. [61] No entanto, essa diferença só foi observada em 

indivíduos americanos e não em indivíduos com ancestralidade 

europeia. Na mesma linha de pesquisa, outro estudo descreveu que a 

herança genética de no mínimo um alelo C na posição -607 ou um alelo 

G na posição -137 do gene da IL-18 parece ser fator de risco para o 

desenvolvimento de formas mais graves de infecção crônica pelo HCV 

em indivíduos Tunisianos. [93] 

 No presente estudo, evidenciou-se que não houve diferença 

genotípica e haplotípica para os polimorfismos no gene da IL-18 entre o 

grupo de infecção crônica e resolução espontânea nos indivíduos 

brasileiros. No entanto, a casuística deste estudo foi testada para 

ancestralidade (dados não mostrados, pois é parte de outro estudo) e foi 
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observado predomínio de indivíduos com maior carga genética 

europeia do que ameríndia e/ou africana nos dois grupos de estudo. 

Portanto, os resultados para os polimorfismos de IL-18 estão em 

concordância com o estudo de An e colaboradores que não 

encontraram associação para os indivíduos europeus.  

 Estudos prévios descreveram a IL-18 como um marcador de 

inflamação e dano hepático, sendo que estes níveis séricos foram 

correlacionados com a severidade da inflamação nos pacientes 

infectados pelo HCV. [94, 95] Realmente já foi observado que na 

infecção pelo HCV o nível sérico da IL-18 se encontra em níveis elevados 

nos indivíduos infectados cronicamente. [58, 96, 97]  

Outro estudo mostra que o nível de mRNA de IL-18 está elevado no 

fígado de indivíduos com infecção crônica pelo HCV [98] e, de fato, no 

presente estudo que utilizou o sangue periférico, foram observados altos 

níveis de mRNA de IL-18 nos indivíduos cronicamente infectados pelo 

HCV quando comparados aos indivíduos com resolução espontânea.  

Além desse aumento nos níveis de mRNA foi observada uma diferença 

significante entre níveis de IL-18 entre o grupo de infecção crônica e o 

grupo de resolução espontânea. A explicação para este resultado pode 

ser atribuída à ativação constante da reposta imune exercida pela 

presença viral, resultando na produção de citocinas pró-inflamatórias.  

No presente estudo foi verificado se os polimorfismos no gene da IL-

18 poderiam ter impacto na produção desta citocina inflamatória 

durante a infecção pelo HCV. Essa associação não foi observada para 

os polimorfismos -607 C>A e -137 G>C nos indivíduos com infecção 

crônica, uma vez que os níveis séricos de IL-18 estavam elevados de uma 

forma geral, independente do genótipo apresentado.  

No entanto foi possível observar que no grupo de resolução 

espontânea para o polimorfismo -137 G>C, a presença do alelo G estava 
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correlacionada com o maior nível sérico de IL-18, sendo característico 

desta população. 

A fim de equilibrar os níveis de IL-18 nosso sistema imune produz 

uma citocina importante para o seu controle, a qual se denomina IL18BP, 

sua proteína ligante, esta exerce um papel fundamental na regulação 

da atividade da IL-18, atuando como um antagonista natural e 

impedindo a produção de IFN- γ. [53, 59, 60, 62, 68] Mosbruguer e 

colaboradores (2010) observaram que o polimorfismo no gene da IL18BP 

(rs2298455) estava associado com a resolução espontânea da infecção 

pelo HCV tanto para indivíduos europeus e americanos. [82] No entanto, 

no presente estudo não foi observado nenhuma associação com a 

infecção crônica pelo HCV ou a resolução espontânea.  

 No estudo de Ludwiczek et al (2002) foi encontrado níveis séricos 

elevados de IL-18 e IL18BP em pacientes com doença hepática crônica, 

comparando com indivíduos saudáveis usados como controles. [58, 71] 

De fato, os dados obtidos no presente estudo evidenciaram essa 

diferença estatística entre o grupo de infecção crônica pelo HCV e o de 

resolução espontânea em relação ao nível sérico de IL18BP e como 

mencionado anteriormente de IL-18. Com isso foi observado uma 

tendência à correlação positiva entre o nível sérico de IL-18 e de seu 

regulador IL-18BP, reforçando o papel imunomodulador da IL18BP.  

 Os níveis séricos de IL18BP no grupo de infecção crônica estão 

elevados, em concordância com outro dado do presente estudo, onde 

foi observado que o mRNA de IL18BP desses indivíduos estão mais 

expressos quando comparado ao grupo de resolução espontânea. 

 A IL-18 leva a produção de IFN-γ, uma importante citocina 

inflamatória expressa principalmente por células T e pelas células NK 

ativadas. A ação do IFN-γ geralmente resulta na ativação de 

macrófagos e na diferenciação de células T, promovendo uma resposta 
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imune do tipo Th1. [99] A expressão gênica muitas vezes pode ser 

afetada pelos polimorfismos em regiões promotoras ou em regiões de 

ligação NFκβ. 

 No caso do IFN- γ alguns estudos têm mostrado que o SNP 

localizado na posição +874 desempenha um papel primordial na 

produção de IFN- γ, com três possíveis genótipos (AA, TA e TT) e vários 

fenótipos. [84] Uma vez que este SNP se encontra no sítio de ligação do 

NFκβ e se liga preferencialmente ao alelo T, a presença do alelo A reduz 

a sua ligação, reduzindo assim a expressão de IFN- γ em resposta ao 

estímulo. [100] 

 Estudos prévios mostraram que variações no gene do IFN-γ têm 

sido associadas com infecção pelo vírus da Hepatite B e pelo vírus da 

Hepatite C, além de associação com tuberculose, câncer de mama, 

asma entre outros . [85] 102] 

Nosso estudo mostrou uma diferença significativa deste 

polimorfismo entre o grupo de infecção crônica no qual o genótipo de 

maior predomínio foi o TA, já no grupo de resolução espontânea o 

genótipo de maior frequência foi o AA. Desse modo esse resultado está 

em discordância com estudos previamente reportados, onde essa 

diferença entre diferentes evoluções clínicas da Hepatite C não foi 

significativa. [101, 102]  

Estudo prévio realizado no Brasil associou a presença do alelo T 

com fator de risco para o desenvolvimento de cirrose quando 

comparados a pacientes homozigotos para o alelo A. Esses genótipos 

foram associados com um fator de risco de 2 vezes para a progressão a 

formas mais graves da doença hepática. [103]  

Apesar dos resultados deste estudo ter mostrado perfil distinto entre 

o grupo de infecção crônica e o grupo de resolução espontânea, não 

foi observado uma associação entre os genótipos, expressão do mRNA e 
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os níveis séricos. É de se considerar que produção de IFN- γ em muitos 

outros estudos está sendo avaliada utilizando ensaios de estimulação em 

culturas celulares e não ensaios imunoenzimáticos. [73] 

De fato, já foi mencionado que o HCV possui mecanismos de 

escape do sistema imunológico como a ligação da proteína viral E2 a 

molécula CD81 presente na superfície das células NK de forma a inibir a 

estimulação de IFN- γ. [50, 52] 

Na infecção crônica pelo HCV, também foi observada uma baixa 

produção de IFN-α e de IL-12 pelas células dendríticas plasmocitóides e 

mielóides, respectivamente. As células dendríticas produzem citocinas IL-

12 e IL-15 que agem de forma a intensificar a função da célula NK. 

Alguns trabalhos sugerem que o HCV inibe a função das DCs fazendo 

com que a estimulação das células NK seja comprometida e, além disso, 

as proteínas estruturais do vírus podem interagir com TLRs e induzir a 

produção de IL-10, o qual inibe a função de células dendríticas e NKs. 

[38, 50] Entretanto, em outro estudo realizado pelo nosso grupo sobre a 

infecção crônica pelo HCV, não foi observado alterações nas 

frequências de células dendríticas e NK, indicando que a frequência 

dessas células não teve um papel determinante na evolução da 

infecção. Além do mais se destacaram as células NK citotóxicas 

altamente diferenciadas e incapazes de produzir IFN-γ , sendo que esta 

baixa produção de IFN-γ por parte das células NK é um dos fatores 

envolvidos na deficiente ativação de uma resposta imune adaptativa 

capaz de controlar a infecção pelo HCV. [104, 105] 

A regulação da expressão do mRNA IFN- γ analisada no presente 

trabalho não mostrou diferença estatística entre os grupos de infecção 

crônica pelo HCV e resolução espontânea. Em um estudo recente de 

Savan (2014) descreve a regulação da expressão gênica pelos RNAs não 

codificantes, no qual revelou uma nova dimensão na regulação pós-

transcricional.[73] Dentre os RNAs não codificantes, os microRNAs 
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(miRNAs) são uma importante classe de pequenos RNAs endógenos que 

surgiram como potentes reguladores da expressão gênica, o qual resulta 

no silenciamento do gene pela supressão da tradução ou pela 

degradação do mRNA. É observado que o mRNA do IFN- γ possui na sua 

região 3’UTR um elemento de reconhecimento de miRNA se tornando 

alvo para a ação direta destes. Já foram descritos que os miR-29 e mIR-

155 estão implicados na modulação da transcrição , nos eventos pós-

transcricionais e na sinalização do IFN- γ. [73] 

 Além disso, a produção de IFN- γ pode ser afetada por diversos 

membros da resposta imune, via ativação de vários fatores de 

transcrição, a qual ativa ou reprime a sua transcrição. Já foi descrito que 

o TGFβ inibe a expressão de IFN- γ por inibir a expressão dos fatores de 

transcrição T-bet e STAT4, os quais são importantes para a sua expressão. 

Também foi mostrado evidencias de que o gene do IFN- γ esteja sujeito a 

modificação epigenética, essas modificações são controladas por vários 

fatores de transcrição, incluindo o T-bet em regiões promotoras, sendo 

particularmente importantes uma vez que estas áreas estejam envolvidas 

na expressão de genes. [73] 

 Desta forma, a resposta imune do hospedeiro contra o HCV é um 

importante fator na evolução clínica da doença. A resolução 

espontânea representa um grande evento na história natural da 

infecção pelo HCV, podendo ser influenciada por diversos mecanismos, 

entre eles aqueles que controlam a resposta imune. Habitualmente nos 

indivíduos infectados cronicamente por este vírus tendem a apresentar 

resposta imune inata e adaptativa ineficazes contra o vírus, exibindo uma 

redução da frequência das células NKs bem como suas funções de 

citotoxidade. Considerando-se que a interleucina -18 é uma citocina pró-

inflamatória que potencializa respostas imunes do tipo Th1 e coestimula a 

produção de outras citocinas inflamatórias, bem como o IFN- γ, pode-se 

supor que apesar do sistema imune ser estimulado durante a infecção 
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pelo HCV, a persistência viral leva a um estado de anergia onde a 

produção de IFN- γ parece ser escassa para uma resposta imune eficaz e 

que existam fatores intrínsecos ainda não completamente estabelecidos 

na regulação gênica do IFN- γ. 
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Conclusões  

6. CONCLUSÕES 

 

 

 Não se identifica nenhuma associação entre os polimorfismos da IL-

18 e IL18BP com as diferentes formas evolutivas da infecção pelo 

HCV (resolução espontânea e infecção crônica). 

 

 O genótipo TA do polimorfismo do IFN-γ foi associado com o grupo 

de infecção crônica, enquanto o genótipo AA foi o de maior 

frequência para o grupo de resolução espontânea, indicando 

variações genotípicas diferentes em ambos os grupos.  

 

 O genótipo GG na posição -137 da IL-18 foi associado com maior 

nível sérico de IL-18 nos indivíduos com resolução espontânea. 

 

 A expressão do mRNA de IL-18 e IL18BP, e consequentemente os 

níveis séricos destas citocinas estão elevadas em indivíduos 

cronicamente infectados pelo HCV em relação aos com resolução 

espontânea.  

 

 

  A expressão do mRNA de IFN- γ foi semelhante entre os grupos de 

infecção crônica pelo HCV e resolução espontânea. 

 

 Foi observada uma tendência a uma correlação positiva entre os 

níveis séricos de IL-18 e IL18BP. 
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7. ANEXOS 

ANEXO A: Termo de consentimento livre e esclarecido  
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ANEXO B: Aprovação da Comissão Ética para Análise de projetos de 

pesquisa- CaPPesp 
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 137G>C POLYMORPHISM IN THE PROMOTER REGION OF 

IL18 GENE IS ASSOCIATED WITH SERUM INTERLEUKIN 18 

(IL-18) LEVELS IN PATIENTS WITH HEPATITIS C VIRUS 
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Abstract: 

Hepatitis C virus (HCV) is usually associated with chronic infection and the factors 

leading to viral clearance or persistence are poorly understood. Interleukin 18 (IL-18) is a 

pro-inflammatory cytokine with broad biological effects. Several polymorphisms in the 

IL18 gene and plasma IL-18 levels have been reported to influence the outcome of 

hepatitis C.  In this study, IL18 gene promoter polymorphisms (-607C>A and -137G>C) 

and levels of serum IL-18 were analyzed in 51 HCV spontaneous clearance and 50 

chronically infected patients. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) were genotyped 

by qPCR with specific primers and a specific ELISA was used for the quantitative 

determination of IL-18 cytokine. The results showed that there was no evidence for 

association between the polymorphisms and the outcome of HCV infection. Nevertheless, 

plasma IL-18 levels were found to be higher in chronic HCV infected patients than in 

HCV clearance ones. GG genotype at position -137 was associated with higher IL-18 

levels in the studied population even when adjusted for HCV infection status. In 

conclusion, our data suggest that -137 G>C in IL-18 gene is associated with a functional 

dysregulation of the IL-18 production in a Brazilian cohort of patients with HCV 

infection. 

 

Keywords: IL-18, HCV, single polymorphism and viral clearance.   
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Introduction 

Hepatitis C virus (HCV) infection is usually subclinical and typically asymptomatic in 

the acute phase. However, the virus replicates in the liver continuously and progressively 

and it is estimated that more than 130 million people were infected worldwide [1, 102]. A 

hallmark of HCV infection is its high propensity to establish persistence in 60–80% of 

infected individuals. This patients are unable to eliminate the virus and most of them 

evolve to a chronic infection accompanied by liver inflammation, followed by liver 

fibrosis, cirrhosis and an increased risk to develop hepatocellular carcinoma (HCC) [10, 

11, 15]. Nevertheless, some patients are able to spontaneously clear the virus. Estimates 

of clearance rates ranged from 20-40% [18, 19] and the reasons why these differences 

exist in the progression of the disease are not fully understood, although the influence of 

host and viral factors must be considered. 

The immune factors and other biomarkers associated with HCV pathogenesis are not well 

defined and very little is known about the early events in virus–host interactions that 

determine HCV clearance versus progression to chronic HCV infection. Cytokines play a 

key role in the regulation of immune responses. During Hepatitis C virus infection, the 

production of cytokine appears to contribute to viral persistence and to affect response to 

therapy [38-40, 46].  

One factor that can modulate the host immune response is Interleukin-18 (IL-18), also 

known as IFN γ–inducing factor, an important regulator of innate and adaptive immune 

responses that has multiple roles in chronic inflammation and autoimmune disorders [53, 

60, 65, 66]. IL-18, a member of IL-1 cytokine family, IL-18 is an 18 kDa glycoprotein 

synthesized as a 23 kDa inactive precursor (pro-IL-18) that needs to be cleaved by 

caspase-1 in order to become an active. [53, 54, 60, 62, 68, 106, 107]. It is a pleiotropic 

cytokine expressed at relatively high levels in different cell types, such as macrophages, 

osteoblasts, monocytes, macrophages, keratinocytes, intestinal epithelial cells, astrocytes, 

dendritic cells and microglia [55, 56, 59, 62, 64, 66].  

The IL-18 plays a fundamental role in host defense against pathogens and can regulate 

both innate immunity and adaptive responses. In chronic HCV infection, the implication 

of IL-18 has been repeatedly proven in several studies, first as a marker of inflammation 
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and hepatic injury and, second, as a predictor of antiviral treatment response [54, 58, 59, 

62, 67, 94, 106-108]. IL-18 activity is determined in part by the action of an intrinsic 

inhibitor, an IL-18 binding protein (IL18BP), which has the ability to bind to a receptor 

site, preventing the action of IL-18 [59, 60, 68-70]. 

The IL18 gene is located on chromosome 11q22.2-q22.3 and a variety of single 

polymorphisms (SNPs) have been detected within IL18 gene sequence. Giedraitis et al., 

[2001] described two SNPs at positions -607C>A (rs1946518) and -137G>C (rs197238). 

Both of them disrupt transcription factors binding sites leading to a decreasing level of 

IL-18 mRNA. The capacity for IL-18 cytokine production in individuals has a major 

genetic component. This has been related to polymorphisms within the regulatory regions 

of cytokine genes. Polymorphisms in IL18 gene have been implicated in HCV infection 

outcome
 
[61, 63, 80, 81]. 

This study was undertaken to investigate the association of two SNPs in the IL18 gene (-

607C>A [rs1946518] and -137 G>C [rs187238]) and the relationship between the 

clearance and the persistence of HCV infection in Brazilian patients. Associations with 

IL-18 cytokine levels were also assessed. 

Materials and methods 

Patients 

A total of 101 subjects was recruited in this study, including 51 patients with anti-HCV 

positive and negative for HCV-RNA on at least two occasions, a minimum a six months 

apart, also confirmed by Recombinant ImmunoBlot Assay (spontaneous clearance) and 

50 with chronic hepatitis C (anti-HCV and HCV-RNA positive, with the latter being 

repeatedly positive over at least a 6-month period of testing) [Table 1].  

The study had been approved by the local ethics committee of Clinical Hospital of the 

University of São Paulo under protocol 151.913 (CAPPesq) and written informed consent 

was obtained from each participant before sampling. 
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DNA extraction and analysis of cytokine polymorphisms 

Total genomic DNA was extracted from whole blood samples using the Qiamp DNA
®

 

blood mini kit (Qiagen
®
, Hilden, Germany) following the protocol provided by 

manufacturer. All samples were typed for IL18 gene polymorphisms (-607C>A and -137 

G>C). Genotypes were determined by TaqMan SNP genotyping assays (-607C>A, assay 

ID: C_2898460_10 and -137 G>C, assay ID: C_2408546_10 of Applied Biosystems, by 

Life Technologies, Foster City, CA, USA). The reactions were performed in a final 

volume of 25 µl containing 10ng of DNA, 12.5 µl of 2X TaqMan Universal PCR Master 

Mix (Applied Biosystems) and 1.25 µl of the SNP genotyping assay reagent (Applied 

Biosystems) containing primers and MGB TaqMan probes. Real-time PCR was 

performed in a 7500 Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems) under the 

following conditions: 10 min at 95°C, followed by 40 cycles at 95°C for 15 second and at 

60°C for 1 minute. Genotyping success rate was >95%. Genotyping was repeated in 5% 

of subjects with 100% concordance. 

Assessment of IL-18 serum 

A specific ELISA (Human IL-18 ELISA Kit, MBL, Nagoya, Japan) was used for the 

quantitative determination of IL-18 in serum. IL-18 concentration was determined 

according to a reference standard curve. The detection limit was 12.5 pg/ml. 

Statistical Analysis 

Results are expressed as mean ± SD except where stated otherwise. Continuous variables 

were log-transformed for the analyses when the normality of the distribution was rejected 

by the Shapiro-Wilk W test. Fisher’s chi squared test, ANOVA and ANCOVA were used 

for comparisons between groups. When the normality was not verified, Mann-Whitney or 

Kruskal-Wallys test was selected. For the correlation analysis Pearson’s r or Spearman’s 

 were used. Associations with chronicity of HCV infection were assessed by regression 

models. Logistic regression analyses were used for cross-sectional analyses. Odds ratios 

(OR) with their 95% confidence intervals (CI) were computed for the risk allele of each 

SNP in a dominant model. Adjustments for clinical and biological parameters were 

carried out, by including them as covariates in the regression model. Correction for 

multiple comparisons was performed by the Bonferroni correction method and a value of 
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p≤0.025 was considered as significant for genotype-related comparisons. The power to 

detect associations of the SNPs with the chronicity of HCV infection was 0.20, for odds 

ratio ≥1.5 and alpha=0.05. Statistics were performed with JMP (SAS Institute Inc., Cary, 

NC) software. 

Results 

Clinical Characteristics 

A total of 101 patients with previous of infection by hepatitis C virus were enrolled in 

this study. Table 1 summarizes the demographic, virological and clinical characteristics 

for whole individuals included in this study, according to HCV infection state. Briefly, 

patients chronically infected with HCV had higher values of ALT, AST and GGT 

compared with patients with clearance infection, which might reflect a progression of 

disease and liver tissue damage. No significant difference was found between the groups 

regarding gender and age. 

IL-18 promoter Genotype and Haplotype Frequencies 

The genotype distribution of the two groups adhered to the theoretical proportions of 

Hardy-Weinberg equilibrium. Genotype frequencies according to HCV infection states 

are illustrated in Table 2. The frequencies of chronic HCV infection for -607C>A 

polymorphisms (CC: 48.2%; CA: 50.9%; AA: 48.1%) and for -137 G>C polymorphism 

(GG: 51.0%; GC: 50.0%; CC: 33.3%). It was not possible to observe an association with 

the prevalence of chronic HCV infection neither with the -607C>A polymorphism (OR 

1.05; 95% C.I. 0.43 – 2.58; p=0.90) nor with the -137 G>C polymorphism (OR 0.87; 

95% C.I. 0.39 – 1.92; p=0.74) in a dominant model of logistic regression analysis 

adjusted for sex and age. The CA genotype was the most common genotype among 

clearance and infected group in -607C>A polymorphisms. Regarding the -137 G>C 

polymorphism, the most frequent genotype was the GG one. 

Table 3 shows the haplotype analysis performed for both polymorphisms. It was not 

possible to observe an association of any haplotype with the prevalence of chronic HCV 

infection. The linkage disequilibrium was calculated and it was possible to observe that 
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there is moderate LD among the polymorphisms (D’: 0.99; r
2
: 0.47; X

2
: 94.41; 

p<0.0001). 

Plasma IL-18 concentration by clinical characteristics and genotype 

The plasma concentration of IL-18 cytokine was assessed from serum samples from both 

HCV clearance and chronic infection individuals. IL-18 concentrations were higher in 

men than in women (518  183 vs 428  201, pg/mL; mean  SD; p=0.018) and 

positively correlated with ALT (r
2
: 0.32; p=0.0024) and AST (r

2
: 0.38; p=0.0003) levels. 

It was possible to observe that patients with chronic HCV infections had higher values of 

IL-18 when compared with patients with clearance HCV infection (536  203 vs 398  

168; pg/mL; mean  SD; p<0.0003. Figure 1). When an ANCOVA analysis adjusted for 

sex and age is assessed, the same result is obtained (547  25 vs 402  25, pg/mL; mean  

SEM; p<0.0001). No genotype-related difference was observed in IL-18 concentrations 

regarding the -607C>A polymorphism. However, regarding the -137 G>C polymorphism, 

the IL-18 levels were significantly lower in patients with CC genotype than those with 

GC or GG (398  73, 440  28 and 512  24; pg/mL; mean  SEM; p= 0.02. Figure 2), 

observed in a codominant model of ANCOVA analysis, adjusted for sex, age and HCV 

infection chronicity. Interestingly, when the analysis is performed by HCV infection, the 

association remains significantly only in the clearance group (CC: 303  89, GC: 383  

39, GG: 433  35; mean  SEM; p=0.02) while in the HCV chronic group no association 

is observed (CC: 520  128, GC: 497  38, GG: 591  35; mean  SEM; p=0.32). No 

association was observed between haplotype and IL-18 serum levels (data not shown). 

 

Discussion  

HCV infection is the leading cause of chronic liver disease worldwide and may progress 

to cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Among the host determinants of hepatitis C 

outcome the immune response and host genetic variations seen to play a major role. In 

HCV infection the IL-18 cytokine has been reported to be up-regulated in chronic 

patients [58, 74, 97] and another study showed the IL-18 as a marker of both 

inflammation and hepatic injure. Positive correlation between IL-18 level and the severity 

of inflammation in hepatitis C patients were also observed  [54, 71, 94, 109]. 
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Since cytokines production varies among individuals and is associated with certain 

variations within coding and regulatory regions, is important to evaluate the possible 

associations of -607 and -137 polymorphisms in the IL18 gene with susceptibility to HCV 

infection. After comparing patients who either had a persistent HCV infection or had 

cleared HCV infection, the present study demonstrated that two functional variants (-

607C>A and -137G>C) were not associated with clearance or chronic HCV infection. 

These findings are consistent with previous studies that reported no differences in -

607C>A and -137 G>C genotype distributions and allele frequencies between patients 

and controls [54, 91]. However other studies have had a different opinion about this 

polymorphism and the infection of HCV [61, 110].  

In a previous study, it was demonstrated that the -607A allele occurred more frequently in 

the clearance group than in chronic infection and the -137C allele was also more 

frequently observed in the clearance group than in chronic infection, but this difference 

was just observed in African American and was not observed in European American [61, 

110]. 

To validate the up-regulation of the IL-18 level in hepatitis C patients, their IL-18 serum 

levels were measured and compared to those of clearance. To avoid bias of serum IL-18 

levels resulting from the therapy influence just untreated patients infected were included. 

Compared to clearance group, patients with chronic infection presented a higher 

increased in plasma IL-18 concentration than patients that had clear the virus. These 

findings confirm previous results revealing that disease progression is accompanied by an 

increase in plasma IL-18 and strongly support the involvement of IL-18 in causing liver 

injury [58, 59]. 

A significantly increased of IL-18 levels as well as HCV-induced IL-18 production by 

peripheral blood mononuclear cells has been observed in the patients with chronic HCV 

infection [55]. Those evidences show that high IL-18 level may compromise the cellular 

immune response to chronic HCV infection [59]. 

Pro-inflammatory cytokines play a dual role in virus infection. In acute infection, these 

cytokines act as an antiviral and help to clear the infection. On the other hand, these 

cytokines may stimulate the inflammatory process in chronic infection. It was previously 

reported a positive correlation between higher levels of pro-inflammatory cytokines 
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secreted in response to HCV-related liver injury, an increased necroinflammatory activity 

and liver fibrosis or cirrhosis [91]. Since IL-18 is a pro-inflammatory cytokine, and plays 

an important role in combating the invading pathogen as part of the innate immune 

response it was observed that elevated levels of circulating IL-18 correlate with HCV 

infection [59, 67]. Also it was described that higher levels of IL-18 coincided with the 

detection of HCV RNA in the blood [109]. 

The relation between IL-18 polymorphisms and serum levels was assessed. The results 

are consistent with previous studies concerning the link between -607C>A and -137G>C 

polymorphisms and the decreased expression of IL-18. Giedraitis et al (2001) showed 

that patients who are homozygous for C at position -607 and G at position -137 have 

higher levels of IL-18 mRNA compared to other genotypes. Arimitsu et al (2006) 

demonstrated that the monocytes from -137C carriers produce a lower amount of IL-18 

than from -137G carriers [80, 111].  

The greatest limitation of the study is the small sample size of our cohort, which might 

have, at least in part, affected our results. It was possible to observe an association with 

higher levels of IL-18 only in -137 G>C polymorphism, while no association was 

observed for the -607C>A. Regarding the -607C>A and the -137 G>C polymorphisms, 

for a minor allele frequency of 0.27 and 0.45, in the dominant model and a power of 0.80, 

the minimum OR detected for the prevalence of chronic HCV infection, in the present 

study, would be 3.2 and 3.7 respectively. So, we cannot exclude the possibility that we do 

not observe an association with the prevalence of chronic HCV infection, due to lack of 

power. 

In our study although the -607 and -137 polymorphisms were not associated with the 

prevalence of chronic HCV infection, it was possible to observe that the polymorphism at 

position -137 in IL18 gene was associated with serum levels of this cytokine. The CC 

genotype was observed commonly associated with individuals who have low production 

of the IL-18 cytokine, while individuals with GC and CC genotype were associated with 

intermediate and high production of IL-18. When individuals were separated by type of 

infection (clearance and chronic HCV infection), the association remains significantly 

only in clearance group. This might have occurred due to small sample size, and 

consequently lack of power of the study (as discussed above), or due to the fact that 
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individuals with chronic HCV infections had values of IL-18 so high that the 

polymorphism’s effect is not so important. Indeed, in the ANCOVA analysis patients 

with the C allele had lower values of IL-18 cytokine in the chronic group (data not 

shown) but it was not enough to reach statistical significance. 

In conclusion, our data suggest that -137 G>C polymorphism in IL18 gene is associated 

with the IL-18 cytokine production in the serum of patients with HCV infection, more 

specifically with patients with clearance HCV infection. The data indicate that -137 G>C 

polymorphism associates with IL-18 serum levels in clearance HCV infection, but not in 

chronic HCV infection, probably, because the HCV infection is a multifactorial disease 

and other factors also affect protein levels. More studies with larger sample size are 

necessary to identify if this polymorphism might be involved in the progression of 

hepatitis C.  
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Table 1: Parameters and clinical laboratory measurements in the study populations 

 
Clearance  Chronic HCV infection p-value 

   
 

Male  22/51 (43%) 21/50 (42%)  

Age 48.5 48 0.535 

ALT (U/L) 24 (16 - 28) 47 (60.5 – 66.5) <0.0001 

AST (U/L) 23 (20 - 28) 40 (28 – 47.7) <0.0001 

FA (U/L) 73 (60 - 101) 72.5(60.2 – 106.2) 0.986 

GGT (U/L) 28 (18 - 39) 47 (25.7 – 73.2) 0.002 

HCV-RNA (log) ND 5.9  

HCV Genotype --- 1  

Laboratory data are presented in values medians and interquartile (25
th

-75
th

). Mann-Whitney test.  HCV: 

hepatitis C virus; SD: standard deviation; AST: aspartate aminotransferase; ALT: alanine aminotransferase; 

FA: phosphatase alkaline; GGT: gamma glutamyl transferase; ND: not detectable  

 
Table 2: Genotype frequencies by HCV chronicity 

SNPs Clearance 
Chronic HCV 

infection 

OR (95% CI) 

 
p 

N 51 50   

-607C>A    1.05 (0.43 – 2.58) 0.90 

CC 0.275 0.260   

AC 0.549 0.580   

AA 0.176 0.160   

MAF 0.450 0.450   

-137G>C   0.87 (0.39 – 1.92) 0.74 

GG 0.490 0.520   

GC 0.431 0.440   

CC 0.078 0.040   

MAF 0.293 0.260   

Single nucleotide polymorphisms (SNPs) are sorted in 5' to 3' order. OR (odds ratio) for the minor allele 

determined in logistic regression analyses adjusted for sex and age. MAF: minor allele frequency. p≤0.025 

is significant. 
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Table 3: Haplotype frequencies according to HCV chronicity 

Haplotype Clearance (n=51) 

Chronic HCV 

infection 

(n=50) 

OR (95% CI) 

Chronicity of HCV 
p 

CG 0.549 0.550 1.00  

CC 0.000 0.000 - - 

AG 0.157 0.190 1.18 (0.52 – 2.67) 0.69 

AC 0.294 0.260 0.87 (0.44 – 1.74) 0.69 

Haplotypes represent the alleles of -607C>A and -137G>C, respectively. Odds ratios (OR) for each 

haplotype as compared to the odds for the most frequent haplotype (CG) considered to be 1. Data 

represents the prevalence of HCV chronicity adjusted for age and sex. CI, confidence interval. p<0.05 is 

significant. 

 

 

Figure 1 - Serum level (pg/mL) of IL-18 in Chronic HCV infection and HCV clearance groups. 

Comparison level of IL-18 cytokine in serum from HCV infected patients and HCV clearance patients. 
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Figure 2 - Impact of -137G>C polymorphisms on IL-18 levels in serum of HCV patients 
Comparison level of IL-18 cytokine in serum from HCV infected patients, according to -137G>C 

genotypes. Codominant model of ANCOVA analysis, adjusted for sex, age and type of HCV infection; 

p=0.02) 
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