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RESUMO 
 

 

 

Estima-se que 170 milhões de pessoas no mundo estejam infectadas com o 

vírus da hepatite C (VHC), o que está altamente relacionado à ocorrência de 

hepatite crônica e carcinoma hepatocelular. A prevalência de esteatose hepática 

em doentes com hepatite C crônica é muito maior do que na população geral 

variando entre 40 a 75%. A associação entre a infecção pelo VHC e esteatose 

hepática é multifatorial. Duas formas de esteatose hepática são encontradas em 

pacientes com hepatite C crônica: esteatose metabólica (fatores de risco) e 

citopática relacionada ao genótipo 3a. Os lipídios são essenciais para o ciclo de 

replicação do VHC, eles podem exercer seu efeito em diferentes níveis como: 

grupos prostéticos em proteínas virais e/ou cofatores celulares na replicação de 

VHC, componentes especializados na estrutura do VHC onde ocorre a replicação 

ou como constituinte das partículas lipovirais. Trabalhos experimentais 

realizados anteriormente por nosso grupo relataram que a administração do 

composto natural Yo Jyo Hen Shi Ko (YHK) promove a inibição do 

desenvolvimento da esteatose, redução dos marcadores de estresse oxidativo, 

menor escore de inflamação, melhora nas concentrações de aminotransferases 

e diminuição da gordura visceral em um modelo animal de esteato-hepatite não 

alcoólica. A terapia padrão da hepatite C consiste em uma combinação de 

interferon peguilado alfa (PEG-IFN-α) que estimula o sistema imunológico do 

hospedeiro para combater a infecção e o composto antiviral ribavirina. 

Atualmente foram aprovados pelas agências de saúde os inibidores de protease 
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Boceprevir, Telaprevir, Daclatasvir e Simeprevir. No entanto, sua eficiência varia 

entre os genótipos e as constantes mutações do vírus podem levar a 

resistência. A falta de uma vacina ou uma terapia definitiva faz com que 

diversos compostos com diferentes mecanismos de ação sejam testados como 

possíveis alternativas de tratamento. Tendo em vista a capacidade do YHK de 

reduzir a esteatose e a importância do metabolismo para a replicação do VHC, 

o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do YHK no ciclo celular do VHC. 

Para isso foram utilizadas técnicas de cultura celular que permitem o estudo 

das diferenças fases do ciclo de replicação do VHC: entrada (VHCpp), replicação 

– replicons JFH1-NS3-5B e Con1, replicação e infecção- JC1-Fluc. De forma a 

elucidar a possibilidade de um único componente da fórmula YHK apresentar 

efeito sobre o VHC, foram utilizadas para comparação as substâncias ativas de 

seus ingredientes isoladamente: Panax pseudo ginseng - Notoginsenoside R1; 

Eucommia ulmoides -(±) Pinoresinol; Licorice root - Ácido Glicirrizínico. Os 

compostos não apresentaram efeitos na entrada, replicação e liberação de 

novas partículas virais. Devido à ausência de resultados bem delineados e 

tendo em vista os resultados das terapias anti-VHC atuais e futuras, é 

improvável que compostos naturais sejam utilizados ou chegarão ao 

desenvolvimento clínico nesta indicação. 

 

 

 



xiii 

 

ABSTRACT 
 

 

Worldwide is estimated that nearly 170 million people are infected with 

hepatitis C virus (HCV), highly correlated with the occurrence of chronic 

hepatitis and hepatocellular carcinoma. Hepatitis C patients present higher 

prevalence of steatosis when compared with the general population, ranging 

between 40% and 75%. There are two forms of steatosis in HCV infected 

patients: metabolic steatosis (risk factors) and cytopathic associated with 

genotype 3. Lipids are essential for the HCV replication cycle. It acts on 

different functions: as prosthetic groups into viral proteins and / or cellular 

cofactors in the HCV replication, as specific HCV components or as a constituent 

of lipovirals particles. Our group previously reported that the administration of 

the natural compound Yo Jyo Hen Shi Ko (YHK) inhibits steatosis development, 

decreases markers of oxidative stress and inflammation, improves 

aminotransferases concentration and decreases the visceral fat. Standard 

therapy for hepatitis C is a combination of pegylated interferon alpha (PEG-IFN-

α), stimulating the host immune system to fight infection and the antiviral 

compound named ribavirin. Nowadays, Telaprevir, Boceprevir, Sofosbovir and 

Simeprevir are approved as new anti-HCV drugs; they act as protease 

inhibitors. Its efficiency, however, varies between genotypes, and the constant 

mutations of the virus can lead to resistance. The lack of vaccines, or a 

definitive therapy, stimulates the research of new compounds and alternative 

treatments. In this study, we evaluated the effect of YHK in HCV replication 
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cycle due to the effect of YHK and the importance of lipid metabolism for HCV. 

For this purpose we used cell culture techniques allowing the study of different 

stages of HCV replication cycle: entry (HCVpp), replication – replicons JFH1 

NS3-5B and Con1, also replication and infection-JC1-Fluc. We also used active 

compounds of its ingredients: Panax pseudo ginseng – Notoginsenoside R1; 

eucommia - (±) pinoresinol, Licorice root – Glycyrrhizinic Acid in order to 

elucidate a possible effect of a single component of the YHK formula in HCV. 

We could not observe any difference in HCV entry, replication and release in 

the presence of the four compounds. It is unlikely that natural compounds will 

be used or come to clinical development in this indication, due to the absence 

of well defined results and in view of the results of new anti-HCV therapies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 A hepatite C é uma doença com impacto global, estima-se que 170 

milhões de pessoas no mundo estejam infectadas com o vírus da hepatite C 

(VHC) e sua distribuição apresenta diferenças regionais (Figura 1) (1). No 

Brasil, entre 2 a 5% da população está infectada com o VHC. Em São Paulo, a 

incidência é de aproximadamente 2% (2).  

 

 

 

Figura 1. Prevalência global do vírus da hepatite C e distribuição dos genótipos no 

Brasil. 

Figura modificada: Center for disease analysis, 2012. 
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 A transmissão do VHC ocorre normalmente por via sanguínea sendo a 

utilização de drogas intravenosas e a transfusão sanguínea as formas mais 

comuns de infecção. Esta última vem se tornando cada vez mais rara já que os 

bancos de sangue incluíram em sua rotina os testes para detectar a presença 

do VHC. Outra forma de transmissão da hepatite C é por via sexual. Alguns 

fatores podem aumentar o risco de infecção: grande número de parceiros 

sexuais, história de doença sexualmente transmissível e a falta de uso de 

preservativo (3). Frequentemente não é possível estabelecer um fator de risco 

em pacientes portadores do VHC. 

 A hepatite C pode se manifestar de forma aguda ou crônica. A doença 

aguda é relativamente rara se levarmos em conta a disseminação do vírus. 

Durante a forma aguda a elevação dos níveis séricos de aminotransferases 

ocorre entre 6 a 12 semanas após a infecção, podendo ainda apresentar-se 

mais tardiamente. Na maioria dos pacientes agudos, a hepatite é assintomática 

ou se apresenta de forma leve. Os sintomas incluem mal-estar, náusea e dor 

abdominal no quadrante superior direito (4).  

 A doença é considerada crônica a partir de seis meses de persistência 

dos níveis elevados de aminotransferases e é a forma mais comum, 75% dos 

pacientes com a forma aguda ainda apresentam o RNA viral no sangue e 

podem progredir com a doença. Os pacientes crônicos são também, em geral, 

assintomáticos ou têm sintomas leves e não específicos desde que não 

apresentem cirrose. A hepatite C crônica está intimamente relacionada à 

ocorrência de carcinoma hepatocelular e consequentemente é uma das 

principais causas de transplante hepático (5-7). 



3 

 

 Embora sua história natural seja conhecida com a progressão da doença 

para fibrose, cirrose e carcinoma hepatocelular, os fatores que determinam 

esse curso ainda são controversos. Algumas características relacionadas ao 

hospedeiro parecem determinar a rapidez e a gravidade da doença como: 

idade, gênero, etnia, resposta imune, consumo de álcool, uso de maconha, 

coinfecção viral e o uso de esteroides (8).   

 O risco de um paciente desenvolver cirrose em 20 anos de doença é de 

aproximadamente 20% e por volta de 30% dos pacientes não apresentarão 

cirrose por pelo menos 50 anos. As complicações da doença ocorrem 

exclusivamente em pacientes cirróticos. O risco de doença descompensada é 

estimado em 5% ao ano em cirróticos. Uma vez descompensados a taxa de 

sobrevivência em 5 anos é de aproximadamente 50% (9).  

 

1.1 O vírus da hepatite C 
 

 O VHC é um pequeno vírus envelopado e possui um ácido ribonucleico 

(RNA) de fita simples positiva de 9,6kb e 50nm. O VHC faz parte do gênero 

Hepacivirus e da família Flaviviridae (10). Sua cadeia de RNA consiste em duas 

regiões não traduzidas (Untranslated regions – UTRs) 3 ' e 5 ' e uma fase 

aberta de leitura (Open reading frame - ORF) que codifica uma proteína 

precursora com aproximadamente 3000 aminoácidos.  Na região 5´UTR (NTR) 

encontra-se o sítio interno de entrada do ribossomo (Internal ribossomal entry 

site –IRES) responsável pela tradução do RNA. Esta proteína precursora é 

clivada em quatro partes estruturais na região N-terminal: a proteína do 
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nucleocapsídeo (Core), duas proteínas que codificam o envelope (E1 e E2) e 

p7. A região C-terminal por sua vez é clivada em seis proteínas não estruturais, 

NS2, NS3, NS4 (NS4A, NS4B) e NS5 (NS5A e NS5B) (11, 12) (figura 2).   

 

 

 

Figura 2. Organização genômica do vírus C.  

Figura adaptada. Fonte: Arquivo pessoal Sandra Ciesek. 

 

 Embora todas as funções das proteínas não estejam totalmente 

elucidadas muitas já são conhecidas. A proteína do Core é responsável pela 

formação do capsídeo viral e possui funções regulatórias na tradução e 

replicação do RNA, sendo também sinalizadora da montagem da partícula viral. 

As glicoproteínas E1 e E2, além de formarem o envelope viral, são mediadoras 

da endocitose. A proteína p7 forma um canal iônico no retículo endoplasmático 

(RE) e é essencial para formação dos vírions (vírus infectantes).  

 As proteínas não estruturais NS2 e NS3 são duas proteases com 

atividade ATPase/helicase e clivam a poliproteína entre essas regiões. A NS4A é 

um cofator desta protease, já a NS4B possui papel fundamental na replicação 

viral por formar uma rede membranosa no RE durante este processo. A NS5A é 

uma fosfoproteína que contém a região determinante da sensibilidade ao 
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interferon (ISDR) importante para a resposta da terapia com interferon alfa. Já 

a NS5B é uma RNA polimerase responsável pela replicação viral (13-17). 

 O VHC apresenta ampla heterogeneidade genética, devido à diversidade 

de sequências do vírus ele pode ser dividido em sete genótipos diferentes (1-7), 

que diferem entre si por cerca de 30-33% de nucleotídeos (18, 19), e seus 

subsequentes subtipos (a, b, c, etc.). Dentro de um mesmo genótipo ou subtipo 

pode ainda haver variações, causadas pela replicação imperfeita do vírus, em 

decorrência da baixa “fidelidade” da enzima RNA-replicase, que não possui 

atividade corretiva, aparecendo assim, pequenas e constantes mutações.  

 O genótipo mais comum entre populações caucasianas é o 1 (20, 21). Os 

genótipos 1, 2 e 3 são distribuídos no mundo inteiro, os genótipos 4 e 5 são 

mais prevalentes na África e o genótipo 6 é encontrado principalmente na Ásia 

(1). O genótipo 7 provavelmente provém da África Central (22) (Figura 1).  

1.1.1 Ciclo de replicação   

 

 O ciclo de replicação do VHC é um mecanismo complexo que envolve 

uma grande quantidade de fatores e proteínas virais, bem como do hospedeiro. 

O ciclo pode ser dividido nas seguintes fases: entrada, replicação do RNA, 

montagem e liberação de novas partículas virais (Figura 3). 
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Figura 3. Ciclo de Replicação do VHC: entrada, perda do envelope, 

tradução/replicação do RNA, montagem e liberação de novas partículas 

infectantes. 

Figura adaptada Popescu e colaboradores, 2010 (23).  

 

1.1.1.1 Entrada do vírus na célula 
 

 A entrada do VHC na célula é mediada por uma cascata de interações de 

proteínas celulares e proteínas do envelope viral (E1 e E2). As glicoproteínas do 

envelope participam de todos os processos de entrada do vírion: ligação com a 

célula, endocitose e fusão em pH ácido nos endossomos.   

  As proteínas celulares envolvidas no processo de entrada do VHC já 

descritas são: as glicosaminoglicanas (GaGs), o receptor de lipoproteína de 

baixa densidade (low-density lipoprotein receptor- LDL-R), o receptor CD81 
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(cluster of differentiation 81) e principalmente o SR-B1 (scavenger receptor 

class b type 1). Além das proteínas de junção celular claudina 1 (CLDN1) e 

ocludina (OCLN) (figura 4). 

 O VHC circula pelo sangue coberto por lipoproteínas (LP) e ao entrar em 

contato com a membrana basolateral dos hepatócitos é internalizado por 

endocitose mediada por clatrinas. Acredita-se que inicialmente a partícula viral 

se acopla as GaGs e ao LDL-R, sendo a ligação ao LDL-R dispensável, porém 

importante para otimização da replicação viral (24).  

 Em seguida o VHC se liga ao SR-B1, esta interação contribui inicialmente 

para a fixação do vírion devido à sua ligação com as lipoproteínas. A capacidade 

de transferência de lipídeos do SR-B1 é importante para eventos pós-ligação e 

maior eficácia na entrada do vírus. Por final esta interação muda a conformação 

do vírus permitindo a ligação de E2 ao CD81 (25).  

 Posteriormente, uma porção de sinalizadores para recrutamento de 

CLDN1 é emitida pela célula. A CLDN1 se liga então ao CD81 e interage com 

OCLN promovendo a internalização da partícula viral (26, 27). Algumas 

interações não virais podem influenciar a entrada do vírus. Entre elas as que 

alteram a absorção de lipídeos e colesterol como, por exemplo, o receptor de 

colesterol Niemann Pick C1 like 1 (NPC1L1), cuja inibição demonstra in vitro  

inibição da entrada do VHC (28).   

 Além disso, observações clínicas em pacientes com hepatite C 

demonstraram o constante acúmulo de ferro no fígado. Recentemente, um 

estudo mostrou que o receptor da transferrina (TRF1) também age como um 

receptor celular de entrada embora sua função não esteja esclarecida (29). 
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Figura 4. Entrada do VHC na célula- interação com os receptores e internalização 

do vírus. 

   Fonte: Modificado de Wong-Staal e colaboradores, 2010 (30). 

 

1.1.1.2 Replicação viral 
 

 Após a internalização, o envelope é liberado no citoplasma e o RNA é 

utilizado para tradução e replicação no citoplasma. Por se tratar de um RNA 

positivo este age como um RNA mensageiro e será diretamente traduzido. 

Como dito anteriormente, a presença da IRES permite que o RNA seja acoplado 

ao ribossomo e inicia-se então a tradução do RNA viral que ocorre no interior 

do RE (31). A tradução da origem a poliproteína que será clivada em dez 

produtos diferentes.  

 O VHC, como outros vírus de RNA positivo, promove alterações na 

membrana citoplasmática sinalizadas pela ação da NS4B em conjunto com 

NS5A, denominadas rede membranosa. Esta rede contem membranas do RE e 
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dos adipossomos (lipid droplets - LDs). Sendo utilizada como sítio da NS5B 

(RNA replicase) que replica o RNA positivo formando uma fita negativa. Os 

RNAs sintetizados são utilizados para tradução, ou seja, produção de novas 

proteínas virais, para a replicação de novos RNAs e para formação de novas 

partículas virais (32). 

 

1.1.1.3  Montagem e Exportação das partículas virais 
 

 Os últimos passos do ciclo de replicação são: a montagem e a liberação 

dos vírions. Após a síntese das proteínas e do RNA do VHC, novas partículas 

virais são formadas no RE. Durante o trânsito pelo mecanismo de secreção 

celular, estas partículas são maturadas e adquirem menor densidade antes de 

serem exocitadas.  

 Devido à localização citosólica da proteína do Core, a montagem parece 

ocorrer em duas etapas: inicialmente no lado citosólico da membrana do RE e 

depois uma fase de maturação interna. Dois modelos são propostos: no 

primeiro, a proteína do Core é transferida para a superfície das gotículas 

lipídicas citosólica (cytosolic lipid droplets - cLDs) e é recrutada pela membrana 

do RE onde interage com NS5A. Neste caso as cLDs servem como veículo de 

transporte transferindo a proteína do Core para sítios de montagem. No 

segundo modelo, a formação do nucleocapsídeo inicia-se na superfície das cLDs 

e a liberação do RNA viral é mediada pela NS5A (33). O tráfico da proteína do 

Core para as cLDs envolve a enzima diacilglicerol O-aciltranferase (DGAT1), 

esta enzima sintetiza os triglicerídeos estocados nas cLDs. 
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 As proteínas não estruturais são essenciais para a montagem dos vírions, 

porém elas não são empacotadas. O primeiro passo envolve a interação da 

NS5A com a cLD ligada a proteína do Core (Core-cLD), sendo este processo 

intensificado pela DGAT1. Adicionalmente, NS2 liga-se com p7 o que promove o 

deslocamento da Core-cLD para os sítios de montagem do vírion. O complexo 

p7-NS2 interage com NS3-4A sendo esta reação a de maior importância para a 

transformação da Core-cLD em novas partículas virais (25).  

 As complexas modificações nas proteínas E1 e E2 evidenciam a 

passagem dos vírions pelo complexo de Golgi, bem como a mudança de 

densidade, processo parecido com a produção de partículas lipídicas de baixa 

densidade (very low density lipoprotein - VLDL). Durante esse processo a p7 é 

responsável pela manutenção do pH do mecanismo secretório. Por fim, foi 

observado que o VHC pode infectar novas células sem a detecção de partículas 

virais, o processo conhecido como transmissão célula-célula ainda não está 

elucidado (34).  
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Figura 5. Montagem e Liberação de novas partículas virais. a) Recrutamento do 
RNA pelo complexo de replicação, transporte da proteína do Core 
mediada por DGAT1 e união p7-NS2. b) Transporte do RNA para a 
montagem, interação de p7-NS2 com NS3-4A, formação do novo 
nucleocapsídeo. c) Maturação do VHC é similar à formação de VLDL.  

Fonte: Adaptado de Lindenbach e colaboradores 2013 (25). 

 

1.2  Ciclo de replicação do VHC e lipídios  
 

 A infecção pelo VHC é associada ao aumento da lipogênese, redução da 

secreção de lipídeos, bem como aumento da ß- oxidação (figura 6). Os lipídios 

são essenciais para todas as fases do ciclo de replicação do VHC (35).  
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 In vitro, o VHC induz a ativação transcricional, processamento 

proteolítico e fosforilação de dois fatores SREBP-1c e SREBP-2 (sterol regulatory 

element binding protein 1-2), responsável pela transativação de enzimas 

envolvidas na síntese de ácidos graxos e colesterol. Foi observado que o 25-

hidroxicolesterol, um inibidor da clivagem/translocação SREBP, promove uma 

diminuição na biossíntese de ácidos graxos e replicação do VHC. Em contraste, 

a nistatina, que ativa o precursor de SREBP através do sequestro de colesterol, 

causou um aumento dose-dependente nos níveis de replicação por quase 

100%. A regulação da síntese de novo de ácidos graxos e colesterol é 

importante para aumentar a disponibilidade de constituintes lipídicos 

necessários para uma eficiente replicação do VHC (36).  

 O VHC pode também diminuir a exportação do colesterol e aumentar o 

estresse oxidative via disfunção mitocondrial levando a esteatose hepática (37). 

Pacientes com hepatite C que apresentam esteatose possuem um reduzido 

nível de PPAR (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor ) e CPT1A 

(carnitine palmitoyl acyl-coa transferase 1a)  sugerindo um aumento da ß- 

oxidação associada ao VHC (38). 

 Além disso, o VHC como elucidado anteriormente utiliza os receptores 

lipídicos SR-B1 e LDL-R e compartilha a mesma rota de secreção e maturação 

do VLDL. 
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Figura 6. O papel do VHC na esteatose. A infecção pelo VHC provoca a ativação 

de mecanismos da lipogênese e a diminuição na síntese e exportação de 

lipídeos, provocando o aumento de lipídios nos hepatócitos. 

Fonte: Adaptado de Syed e colaboradores, 2010 (39). 

 

 Por fim, é importante ressaltar que a esteatose esta diretamente 

relacionada com a infecção pelo genótipo 3 do VHC, entretanto, na infecção por 

outros genótipos ela esta relacionada a síndrome metabólica. A esteatose 

ocorre em 73% dos pacientes infectados com genótipo 3 enquanto em 

pacientes com outros genótipos virais sua incidência é de 50%. 
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1.3 Yo Jyo Hen Shi Ko 
 

 O composto natural denominado Yo Jyo Hen Shi Ko (YHK) (Kyotsujigyo 

Inc., Japão) é utilizado na medicina chinesa há muitos anos, sendo derivado do 

Henshiko e composto por 4 ingredientes: Panax pseudo ginseng, Eucommia 

ulmoides, Polygonati rhizoma e Raiz de Licorice (40). Seus compostos 

apresentam propriedades farmacêuticas e são utilizados no tratamento de 

várias doenças hepáticas. O Panax ginseng foi descrito como composto 

hipoglicemiante e antioxidante, assim como a Eucommia que também 

apresenta efeitos antiinflamatórios. Já o Polygonati e a Licorice são conhecidos 

antioxidantes (41, 42).   

 Em humanos o YHK administrado por 3 meses reduziu o nível das 

aminotransferases e não apresentou efeitos adversos (43). Estudos realizados 

anteriormente por nosso grupo com esteato-hepatite experimental relataram a 

inibição do desenvolvimento da esteatose, redução dos marcadores de estresse 

oxidativo, menor escore de inflamação, melhora nas concentrações de 

aminotransferases, diminuição da gordura visceral. Identificou-se um aumento 

da expressão do gene MTP (microsomal triglyceride transfer protein) e PPAR 

bem como uma redução na expressão do PPAR (peroxisome proliferator-

activated receptor ) no mesmo modelo animal (44, 45). 

 Também foi observado que o YHK promove a redução da esteatose 

modulando a redução a expressão de genes relacionados à síntese de novo 

como SREBP e da FASn (fatty acid synthase), e em contrapartida, aumenta a 

expressão da MTP e da SCD-1 (stearoyl-coa desaturase-1) ocasionando uma 
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maior exportação de triglicerídeos. Bem como modula as proteínas de LD: 

Perilipina e ADFP (adipofilina) (figura 7) (46).  

 

 

Figura 7. Modelo das alterações promovidas pelo YHK em esteatohepatite 

experimental. 

Fonte: Pereira e colaboradores, 2013 (46). 

 

 Tendo em vista a atividade do YHK no metabolismo lipídico e sua 

importância para a replicação do VHC o objetivo deste trabalho é avaliar o 

efeito do YHK no ciclo de replicação celular do VHC 
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2. OBJETIVOS 
 

 

 

 

1. Avaliar a ação do Yo Jyo Hen Shi Ko (YHK) sobre o ciclo de 

replicação do vírus da hepatite C em cultura celular: entrada, replicação 

e infecção.  

 

2. Comparar o efeito da fórmula YHK com as substâncias ativas de 

seus ingredientes:  

 Panax pseudo ginseng - Notoginsenoside R1.  

 Eucommia ulmoides -(±) Pinoresinol.   

 Licorice root - Ácido Glicirrizínico.   
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

3.1 Local  
 

O estudo foi realizado no Departamento de Biologia Molecular da 

Faculdade de Medicina de Hannover (Medizinische Hochschule Hannover) e, no 

Laboratório de Gastroenterologia Clínica e Experimental da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP - LIM/07). Este estudo foi 

aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa - 

CAPPesq da FMUSP, sob protocolo de pesquisa n° 292/12. 

 

3.2 Reagentes  
 

O composto natural denominado Yo Jyo Hen Shi Ko (YHK) (Kyotsujigyo 

Inc. Japão) (http://www.chashi.info/en) foi gentilmente cedido pela Fundação 

Alves de Queiroz. Este composto foi comparado com substâncias ativas de cada 

um de seus ingredientes: Panax pseudo ginseng - Notoginsenoside R1 (LKT 

Laboratories, Inc. St. Paul); Eucommia ulmoides - (±) Pinoresinol (Sigma 

Aldrich); Raiz de Licorice - Ácido Glicirrizínico (Glycyrrhizic Acid, LKT 

Laboratories, Inc. St. Paul). Os compostos YHK e ácido glicirrizínico foram 

dissolvidos em água para injeção, já o Notoginsenoside R1 e o Pinoresinol 

foram dissolvidos em dimetilsulfóxido (DMSO). 
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3.3 Cultura Celular 
 

As linhagem celulares Huh7.5 e 293T foram cultivadas em meio  

Dulbecco´s modificado (DMEM, Invitrogen, Karlsruhe, Alemanha) com 10% de 

soro fetal bovino, 1x aminoácidos não essenciais (Invitrogen, Karlsruhe, 

Alemanha), 100 µg/ mL  de estreptomicina (Invitrogen, Karlsruhe, Alemanha) e 

100 UI/ mL de penicilina (Invitrogen). As passagens das células foram feitas a 

cada dois dias para a linhagem 293T e a cada três dias para a linhagem 

Huh7.5. Em todos os experimentos foram utilizadas células abaixo de 50 

passagens. 

 

3.4 Constructos 
 

Foram utilizados para os diversos ensaios os seguintes constructos: JFH1 

NS3-5B (subgenômico); JC1-Fluc (genoma completo)- genótipo 2a; Con1 NS5 – 

genótipo 1b, bem como um sistema recombinante de JFH1 para os diferentes 

genótipos (1a, 1b, 2b, 3a, 4a, 5a, 6a) do VHC (47). Além de os plasmídeos 

utilizados para o ensaio de pseudo-partículas HIV-gag-pol; CSFluc; PcDNA3.0; 

H77 e VSVG.  

O genoma do vírus repórter JC1-Fluc (Figura 6) representa uma quimera 

intragenômica do VHC constituído por segmentos das linhagens JFH1 (genótipo 

2a; GenBank nº AB047639) e J6/CF (genótipo 2a; GenBank nº AF177036). O 

Jc1-Fluc codifica uma poliproteina do VHC que consiste em: proteína do 

nucleocapsídeo, E1, E2 e p7 derivadas do J6/CF e NS3 a NS5B proteínas de 

JFH1. O crossover entre os genótipos 2a isolados está localizado em NS2 
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resultando na produção de uma proteína NS2 quimérica. A replicação e infecção 

de Jc1-Fluc podem ser monitoradas com ensaios simples de gene repórter 

devido à inserção de um gene codificando firefly luciferase. 

 

 

Figura 8.  A figura representa a construção da poliproteína do plasmídeo JC1; as 
partes em negrito representam a formação quimérica do segmento J6/CF. Abaixo a 
poliproténa do vírus do genótipo 2a da linhagem do vírus de hepatite fulminante 
japonês JFH1. 

Fonte: Arquivo pessoal Sandra Ciesek. 

 

3.5 Preparação dos plasmídeos 
 

3.5.1 Transformação de bactérias 

 

 Inicialmente foram misturados 10 µL da solução de DNA plasmidiano 

com 100 µL da bactéria competente (E. coli HD5); essa mistura foi deixada em 

gelo por meia hora em um tubo eppendorf®. Em seguida, transferiu-se o tubo 

para o misturador a 42 °C por um minuto (min) e novamente foi incubado em 

gelo por 5 min. Adicionou-se então 1 mL de meio Lúria-Bertani (LB) sem 

antibiótico e a mistura foi incubada a 37 °C por uma hora. Em seguida 

centrifugada por 30 s a 1400 rpm.  

Após a centrifugação, o sobrenadante foi descartado e o pellet 

ressuspendido em 100 µL de meio LB com ampicilina (Amp). A bactéria foi 
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plaqueada em Agar-LB contendo antibiótico e a placa foi incubada em estufa a 

37 °C overnight. No dia seguinte, escolheu-se uma colônia pequena e isolada. 

Com ajuda de uma ponteira, a colônia foi colocada em 2 mL de meio LB+Amp 

em um tubo que permitia a entrada de oxigênio e incubada no misturador a   

37 °C por 4 horas.  

 

3.5.2 Preparação de plasmídeos- Midiprep 

 

Este método foi utilizado para produção de plasmídeos de até 100 µg como 

o JFH1-NS3-5B, JC1-Fluc, Con1 e recombinantes. Os 2 mL da cultura em tubo 

foram transferidos para um frasco com 100 mL de meio LB+Amp e incubados 

no misturador a 37 °C por 24h. No dia seguinte, a cultura foi transferida para 

tubos de centrífuga de 250 mL e centrifugada a 45000 rpm a 4 oC por 30 min. 

Em seguida, descartou-se o sobrenadante e os tubos foram levados ao 

freezer -20 oC por 20 min. Logo após, o pellet foi ressuspendido com 5 mL do 

Tampão A1 (Qiagen, Midprep kit,com RNase) e a suspensão transferida para 

tubos de centrífuga de 50 mL. A ela foram adicionados 5 mL do Tampão A2 

(lise) e o tubo invertido gentilmente e incubado por 5 min. Posteriormente,      

5 mL do Tampão A3 (estabilização) foram adicionados e o tubo invertido 

gentilmente. Os tubos foram centrifugados a 12000 rpm a 4 oC, 30 min e o 

sobrenadante transferido para um tubo Falcon (50 mL). O sobrenadante foi 

filtrado em papel de filtro e utilizado para isolamento do DNA. 

Para isto, foi utilizado o kit Macherey-Nagel NucleoSpin Plasmid (Düren, 

Alemanha). O volume total de cada amostra foi dividido em 4 colunas de      
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700 µL e em seguida as colunas foram centrifugadas a 11000 rpm por 1 min. O 

líquido resultante no tubo coletor foi dispensado e esse procedimento foi 

repetido até acabar o filtrado. As colunas foram em seguida lavadas com      

500 µL do tampão AW (pré-aquecido a 50 oC no micro-ondas) por duas vezes e 

centrifugadas a 11000 rpm por 1 min. As colunas foram lavadas com 700 µL do 

tampão A4 (com etanol) e centrifugadas a 11000 rpm por 1 min. Para secar as 

colunas, realizou-se uma centrifugação a velocidade máxima por 2 min. O DNA 

da membrana foi recuperado com 50 µL de água mQ estéril. O DNA foi 

quantificado no Nanodrop® e guardado em freezer (-20 °C) até a realização da 

transcrição do RNA. 

 

3.5.3 Preparação de plasmídeos- Maxiprep 

 

O DNA dos plasmídeos utilizados para o ensaio de pseudo-partículas HIV-

gag-pol; CSFluc; PcDNA3.0; H77 e VSVG foram recuperados por esse método. 

Os 2 mL da cultura em tubo foram transferidos para um frasco com 200 mL de 

meio LB+Amp e incubados no misturador a 37 °C por 24h. No dia seguinte, 

foram transferidos para tubos de centrífuga de 500 mL e centrifugados a    

6000 g por 15 min a 4 °C. O sobrenadante foi descartado e os tubos foram em 

seguida congelados a -20 °C por 20 min. Para isolamento do DNA foi utilizado o 

kit HiSpeed Plasmid Maxi Kit (cat. n° 12662) seguindo as normas do fabricante 

(Qiagen, Hilden, Alemanha). O DNA foi quantificado no Nanodrop® e guardado 

em freezer (-20 °C) até sua utilização. 
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3.5 Transcrição in vitro (JC1-Fluc, JFH1-NS35B e recombinantes) 

 

3.5.1 Linearização 

 

Foram utilizados de 5 a 10 µg de DNA do plasmídeo e a ele foi 

adicionado 10 µL do tampão NEB e 2 µL Enzima de restrição (MLuI). O volume 

foi ajustado para 100 µL com água. A mistura foi incubada por 1h a 37 °C. Para 

checar a linearização do DNA foi utilizado gel de agarose 1%. Em cada poço foi 

colocado 2 µL da amostra + 5 µL de Tampão + 5 µL de água e corrido em 

eletroforese a 120 v por 5 min. 

 

3.5.2 Extração do DNA 

 

Após linearização, 100 µL de amostra foram adicionados a 100 µL de 

água, 20 µL de (1/10 vol) NaOAc 3 M (pH 5,2) e 200 µL de TE-fenol (fase 

inferior). Em seguida, o tubo foi misturado no Vortex e centrifugado a 13.500 

rpm por 3 min a temperatura ambiente. A fase superior da mistura foi 

transferida para um novo tubo e acrescentou-se 200 µL de TE-fenol (fase 

inferior) e após o Vortex foi novamente centrifugado a 13.500 rpm por 3 min a 

temperatura ambiente. A fase superior da mistura foi transferida para um tubo 

novo e a ela foram acrescidos 200 µL de Clorofórmio (gelado) e após o Vortex 

foi centrifugada a 13.500 rpm por 3 min a temperatura ambiente. Outra vez, 

transferiu-se a fase superior para um tubo novo e 2,5x o volume final de etanol 
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100% (precipitação do DNA) foram adicionados, o tubo foi invertido 

gentilmente e incubado no freezer a -20 oC por 20 min. 

Após, o tubo foi centrifugado a 13.500 rpm por 3 min a 4 °C e o 

sobrenadante foi descartado. O pellet foi lavado com 200 µL de etanol 80% e 

centrifugado a 13.500 rpm por 5 min a 4 oC. O sobrenadante foi novamente 

descartado e o tubo colocado no misturador por 5 min a 37 °C para a secagem 

do pellet. O pellet foi dissolvido em 70 µL de água mQ estéril. Para checar a 

extração e integridade do DNA foi utilizado gel de agarose 1%. Em cada poço 

foi colocado 2 µL da amostra + 5 µL de Tampão + 5 µL de água e corrido em 

eletroforese a 120 v por 5 min. 

 

  3.5.3 Transcrição in vitro 

 

Após extração do DNA, 68 µL de amostra foram adicionados a 20 µL de 

tampão 5x RRL [400 mM de HEPES (pH 7.5), 60 mM de  MgCL2 10 mM 

spermidina; 200 mM DTT] e 12,5 µL  de solução de rNTP (25 mM cada NTP), 

2,5 de  RNAasin - inibidor de RNAse (Promega 40 U/ µL) e 6 µL de T7-RNA-

Polimerase [Promega, 15 U/ µL - 4 µL + 2 µL após 2h]. Essa mistura foi 

incubada por 2 horas a 37 °C. E a ela foram adicionados mais 3 µL de T7-RNA-

Polimerase e novamente incubada por 2 horas a 37 °C. Após esse período 

foram acrescentados 7,5 µL de DNAase (Promega, RNase free, 1 U/ µL) e a 

mistura foi  incubada por mais 30 min a 37 oC. 



24 

 

3.5.4 Extração do RNA 

 

Após transcrição, aos 100 µL de amostra foram acrescentados 60 µL de 

NaOAc 2M (pH 4,5), 440 µL de água e 440 µL de fenol (saturado de água, 

pH<5); essa mistura foi colocada no Vortex e centrifugada a 13,500 rpm por 10 

min a 4 oC. Em seguida, a fase superior foi transferida para um tubo novo e 

acrescentada a 1x o volume de Clorofórmio (gelado), misturada no Vortex e 

centrifugada a 13.500 rpm por 3 min. 

Novamente, a fase superior foi transferida para um tubo novo e 

acrescentada a 0,7 x volume de isopropanol (temperatura ambiente), os tubos 

foram invertidos para a precipitação do RNA e centrifugados a 13.500 rpm por 

15 min a 4 °C. O sobrenadante foi descartado e o pellet lavado com 200 µL de 

etanol 70%. O tubo foi novamente centrifugado a 13.500 rpm, 5 a 10 min, 

temperatura ambiente. Mais uma vez o sobrenadante foi descartado e o tubo 

colocado em misturador por 5 min a 37 oC para a secagem do pellet. O pellet 

foi ressuspendido em água e a integridade do RNA foi verificada em gel de 

agarose 1% e corrido em eletroforese 120 V por 5 min. O RNA foi quantificado 

no Nanodrop® e estocado em freezer -80 °C até seu uso. 

 

3.6 Ensaio de Citotoxicidade 
 

Uma linhagem celular de Huh7.5, expressando um gene repórter que 

codifica firefly luciferase (Huh7.5-VSV-Fluc), foi utilizada para o ensaio de 

citotoxicidade. As células foram semeadas em placas de cultura com 12 poços a 
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uma densidade de 6x104 e no dia seguinte diferente concentrações dos 

compostos foram adicionadas e incubadas por 48 h. Após este período, os 

poços foram lavados com 1x PBS e em seguida foi adicionado o tampão de lise. 

As placas foram guardadas em freezer -20 °C até a medida de intensidade de 

luciferase. Para o YHK foram utilizadas concentrações de 0 a 2000 µg/ mL, para 

o ácido glicirrizínico de 0 a 1000 µg/ mL e para o Notoginsenoside R1 e 

Pinoresinol de 0 a 500 µg/ mL. 

 

3.7 Preparação de pseudo-partículas retrovirais (VHCpp - 
Entrada) 
 

Pseudotipos do vírus da imunodeficiência humana (HIV) expressando 

glicoproteínas do vírus da estomatite vesicular (pczVSV-G19 / VSV-G), proteínas 

do envelope (pcDNA3cE1E2-J6CF / H77) ou vetor vazio (pcDNA3.0) foram 

produzidos por cotransfecção utilizando-se Polietilenoimina (PEI).  Células 293T 

foram semeadas em placas de 6 poços um dia antes da transfecção. A 

transfecção foi feita utilizando-se 2.7 μg da construção plasmidiana 

expressando a proteína do envelope ou VSV-G e um vetor retroviral transdutor 

de firefly luciferase e ainda 2.7 μg de gag/ pol HIV. O meio foi trocado após 6 

horas. Os sobrenadantes contendo as pseudo-partículas foram coletados 48 h e 

72 h após a transfecção e utilizados para infectar células Huh7.5 (48). 
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3.8 Ensaio de Replicação Viral / Produção de partículas 
infectantes 
 

Células Huh7.5 foram transfectadas por eletroporação com o genoma do 

repórter viral carregando o gene da luciferase (JFH1-NS3-5B;Jc1-Luc) ou com 

os recombinantes. Para medir a replicação as células transfectadas foram 

semeadas em placas de 6 poços. Após 4 horas diferentes concentrações dos 

compostos foram adicionadas a cultura. A replicação foi medida pela atividade 

da luciferase após 48 horas. Para os ensaios com o plasmídeo JC1-Fluc 

(genoma completo) após as primeiras 4 h de incubação as placas foram 

transferidas para o laboratório de segurança nível 3 (S3) e após 48 horas o 

sobrenadante foi coletado, filtrado em filtros de 0,45 μm e utilizado para 

reinfectar células Huh7.5 (ensaio de liberação de partículas virais). Para 

produção de partículas infectantes de JC1-Fluc e recombinantes após a 

eletroporação as células foram colocadas em pratos de 10 mm2 e o 

sobrenadante coletado e filtrado após 72 h; vírus foram mantidos em estoque 

em freezer -80 ºC. 

 

3.9 Ensaio de infecção do VHC  
 

Células Huh7.5 “naïve” foram distribuídas com uma densidade de 6x104 

em placas de 12 poços com DMEM. No dia, células foram incubadas com      

500 μL do sobrenadante contendo o vírus (sobrenadante obtido no item 3.8) na 

ausência e presença dos compostos por 8 horas. O meio foi trocado e as células 

mantidas em cultura por 48 horas. Os poços foram lavados com 1x PBS 
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(tampão fosfato-salino) e em seguida foi adicionado o tampão de lise. As placas 

foram guardadas em freezer -20 °C até a medida de intensidade de luciferase. 

O ensaio com infecção dos recombinantes foi feito através do ensaio de dose 

infecciosa das culturas de tecidos a 50 % (50 % tissue culture infective dose -

TCID50) devido a ausência de gene repórter nesses constructos. 

 

3.10 Ensaio de dose infecciosa das culturas de tecidos a 50 % 
(50 % Tissue Culture Infective Dose -TCID50) 
  

 Células HuH7.5 foram semeadas em placas de 96 poços no dia anterior a 

infecção numa densidade de 6 x 103. Os inóculos foram diluídos serialmente em 

uma razão de 10. Foram feitas 6 replicatas para cada diluição. Após três dias, 

foi detectada a NS5A das amostras por imunohistoquímica como descrito a 

seguir. Os títulos virais foram determinados calculando a TCID50 através do 

método de Reed and Münch (49).  

 

3.11 Imunohistoquímica – NS5A 

 

 As placas foram lavadas por três vezes com PBS e fixadas metanol 

gelado por 10 min. Em seguida, foram permeabilizadas com 0,2 % de Triton X-

100 diluído em PBS por três vezes, 10 min. As amostras foram bloqueadas com 

1% de albumina de soro bovino (BSA) por 60 min. Em seguida, foi aplicado o 

anticorpo primário monoclonal de rato anti-NS5A diluído em 0,5 % BSA e logo 

após o anticorpo secundário conjugado de HRP anti-rato imunoglobulina G.  
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3.12 Ensaio de Luciferase  
 

 As células infectadas ou transfectadas em placas de 6 ou 12 poços foram 

lavadas com tampão de salina (1x PBS) e lisadas com 1000 μL/ aro (placa de 6 

poços) ou 350 μL/ aro (placa de 12 poços) com tampão de lise (1% Triton X-

100, 25 mM glicina, 15 mM MgSO4, 4 mM EGTA e 1 mM DTT, pH 7.8). Após o 

descongelamento das placas, 100 μL do lisado celular foi colocado em um tubo 

contendo 360 μL do tampão de ensaio (25 mM glicina, 15 mM MgSO4, 4 mM 

EGTA, 1 mM DTT, 2 mM ATP e 15 mM K2PO4, pH 7.8),em seguida, foi 

adicionado 200 μL da solução de luciferina (200 μM luciferina, 25 mM glicina, 

pH 8.0). A atividade da luciferase foi medida por 20 s em um luminômetro 

(Lumat LB9507; Berthold, Freiburg, Germany). Todas as medidas foram feitas 

em duplicatas (replicação) ou quadruplicatas (infecção). 

 

3.13 Biossegurança 

 

 Por se tratar de um estudo com partículas virais os experimentos 

seguiram protocolos previamente definidos. Os experimentos com 

pseudopartículas e de replicação viral foram realizados em laboratório com nível 

de segurança 2. Todos os materiais usados para geração, transfecção e 

infecção foram autoclavados e depois destinados à incineração.  

 Os experimentos realizados com vírus completos foram realizados em 

laboratório com nível de segurança 3 e os pesquisadores foram previamente 

orientados sobre os equipamentos de proteção individual e destino correto dos 

materiais. 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 Ensaio de citotoxicidade 
 

 Não foram observados efeitos tóxicos em nenhum dos compostos nas 

concentrações utilizadas (Figura 9), muito embora, nos experimentos que 

incluíram eletroporação as altas concentrações apresentaram efeito tóxico. 
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Figura 9. Ensaio de Citotoxicidade dos compostos. Os gráficos indicam a medida 
de luciferase após 48h de incubação com as diferentes concentrações 
dos compostos. Uma linhagem celular de Huh7.5 que expressa o gene 
repórter que codifica firefly luciferase (Huh7.5-VSV-Fluc), foi utilizada 
para o ensaio. Os gráficos demonstram ausência de toxicidade nas 
concentrações utilizadas. 
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4.2 Entrada do vírus (VHCpp) 
 

 Os compostos não alteraram a entrada do vírus na célula (Figura 10). 
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Figura 10. Ensaio de Pseudo partículas- VHCpp.  VHCpp foram geradas através da 
co-transfecção de três plasmídeos em céluas 293T: gag-pol genes do 
HIV, um genoma do retrovírus contendo apenas a parte terminal, um 
gene repórter e o sinal de empacotamento e as proteínas de interesse. 
As pseudopartículas carregavam as glicoproteínas do envelope do VHC 
E1/E2, ou um vetor vazio (controle negativo), ou ainda as proteínas do 
vírus da estomatite vesicular (controle positivo). Não houve diferenças 
na entrada do vírus na célula na presença dos compostos. 
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4.3 Replicação do subgenoma JFH1-NS3-5B 
 

 

 

 Não houve diferenças na replicação do subgenoma JFH1-NS3-5B na 

presença do YHK ou dos compostos ativos de seus ingredientes (Figura 11).  
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Figura 11. Ensaio de Citotoxicidade dos compostos e replicação do subgenoma 
JFH1-NS3-5B. Os gráficos indicam a ausência de toxicidade nas 
concentrações utilizadas, bem como ausência de diferenças na 
replicação do subgenoma JFH1-NS3-5B na presença do YHK ou dos 
compostos. O subgenoma foi eletroporado em células Huh7.5 e após o 
período de incubação com os compostos  a cultura foi lisada e utilizada 
para medição de luciferase. Os resultados são apresentados pela média 
da quantificação de luciferase em cada amostra (log10unidade relativa de 
luciferase URL/ poço).  
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4.4 Con1-NS5 
 

 Os compostos Pinoresinol e Notoginsenoside-R1 apresentaram um 

pequeno efeito na diminuição da replicação de Con1 a partir de 200mg/ml 

(Figura 12). 
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Figura 12. Ensaio de replicação do subgenoma Con1 em células HuH7.5. Os 
compostos Pinoresinol e Notoginsenoside-R1 apresentaram efeito 
moderado diminuindo a replicação de Con1. Os resultados são 
apresentados pela média da quantificação de luciferase em cada 
amostra (log10unidade relativa de luciferase URL/ poço).  
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4.5 JC1-Fluc – replicação e liberação de novas partículas virais 

 

Os compostos não apresentaram efeito significativos na replicação ou 

liberação/infecção do vírus,  (Figura 13).  
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Figura 13. Gráficos representando a replicação e infecção do JC1-Fluc em células 
Huh7.5. A linha azul representa o ensaio de replicação do genoma viral 
após eletroporação do RNA viral e a vermelha representa a infecção de 
novas células com o sobrenadante das células eletroporadas. Os resultados 
são apresentados pela média da quantificação de luciferase em cada 
amostra (log10unidade relativa de luciferase URL/ poço).  
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4.6 Infecção de diferentes genótipos do VHC na presença de YHK   

 

 O YHK não apresentou efeito na infecção dos vírus recombinantes dos 

diferentes genótipos do VHC.  
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Figura 14. O gráfico representa o título do VHC após a infecção dos diferentes 
genótipos na presença de diferentes concentrações de YHK. A infecção 
foi detectada pela presença da proteína NS5A por imunohistoquímica. A 
TCDI50 foi calculada pelo método de Reed e Münch. 
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6. DISCUSSÃO 
  

 

 

 Nos últimos anos, a terapia da hepatite C sofreu uma verdadeira 

revolução com a chegada das novas drogas inibidoras das proteínas virais 

também conhecidas como agentes antivirais diretos (AADs). Os primeiros AADs 

aprovados foram o telaprevir e boceprevir, medicamentos que imitam a NS3- 

NS4A substrato natural da protease do VHC genótipo 1 e promovem a inibição 

do início do processo de replicação do vírus (50). Atualmente também foram 

aprovados o Dataclasvir e o Simeprevir. 

 Esta nova terapia possibilitou o aumento da resposta viral sustentada, 

ausência de RNA viral após 6 meses de tratamento, de 40% para 

aproximadamente 80%. E apesar de os resultados terapêuticos terem 

melhorado dramaticamente ainda estão longe de serem ideais. Persistem 

problemas como o alto custo, os efeitos colaterais, as interações 

medicamentosas, bem como, resistência e intolerância. Isto associado à falta 

de uma vacina protetora, o que é explicado pela heterogeneidade viral, levam a 

necessidade do desenvolvimento de uma terapia mais barata, melhor tolerada e 

eficaz (51). 

 Indo de encontro aos AADs terapias que utilizam como alvo o hospedeiro 

vem sendo desenvolvidas. A terapia clássica de hepatite C baseia-se na 

combinação de dois compostos que utilizam como alvo o hospedeiro: 

Interferon-α (IFN-α), que desencadeia uma cascata de acontecimentos 
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intracelulares que, por sua vez, ativam uma série de efetores celulares não 

específicos antivirais, e a Ribavirina, uma droga que acelera a liberação de 

células infectadas ou inibe a produção do VHC por mecanismos ainda 

desconhecidos (52, 53).  

 Durante o ciclo de replicação do VHC muitas proteínas do hospedeiro são 

utilizadas e o bloqueio da interação de qualquer um destes componentes 

celulares resulta em inibição eficiente de produção viral, tal como demonstrado 

in vitro com inibidores específicos ou com silenciamento do RNA. Muito embora 

isso permita que vários novos compostos sejam desenvolvidos, apenas dois 

estão em fase clínica de estudo: a ciclofilina A que apresenta função de 

isomerase e os antagonistas do miR-122. Ambos reduzem a replicação viral 

quando administrados aos pacientes infectados em Fase Ib e II de ensaios 

clínicos (54). 

 A associação do aumento da lipogênese com a hepatite C e a 

participação dos lipídios em diversas fases do ciclo de replicação viral abriu 

portas para pesquisa com drogas que interagem com o metabolismo lipídico. As 

estatinas são drogas utilizadas amplamente para o tratamento de 

hipercolesterolemia e doenças cardiovasculares (55). Estudos in vitro 

demonstraram que as estatinas são capazes de inibir a replicação de VHC 

replicons subgenômicos, suprimir a replicação do RNA, além de apresentar um 

efeito sinérgico com IFNα (56, 57). 

 Embora os testes in vitro tenham demonstrado um bom desempenho das 

estatinas como inibidores do VHC, os estudos clínicos apresentaram resultados 

modestos. Estudos feitos com monoterapia de estatinas não confirmaram a 
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redução dos níveis de RNA viral nos pacientes. Na terapia combinada, os 

estudos foram conduzidos de duas formas: a primeira com trabalhos 

retrospectivos com pacientes que fizeram tratamento para Hepatite C e que já 

utilizavam estatinas onde foi encontrado um índice positivo entre o uso da 

estatina e a resposta viral sustentada. E a segunda em estudos prospectivos 

randomizados que apresentaram discordância quanto a esse índice (58). 

 Levando em conta essa íntima associação entre metabolismo lipídico e o 

VHC, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do composto 

natural Yo Jyo Hen Shi ko nos modelos in vitro de hepatite C. Trabalhos 

experimentais realizados anteriormente por nosso grupo com o YHK relataram a 

inibição do desenvolvimento da esteato-hepatite, a redução dos marcadores de 

estresse oxidativo e da inflamação, melhora nas concentrações de 

aminotransferases e diminuição da gordura visceral em modelos experimentais 

com ratos obesos. Reportamos também a modulação de genes de exportação e 

da síntese de novo de lipídios por este composto (44-46).   

 Este composto natural é uma formula com três ingredientes e a fim de 

elucidar um possível efeito de apenas um dos componentes utilizamos 

substâncias ativas de cada um: Panax pseudo ginseng - Notoginsenoside R1 

(NTR1), Eucommia ulmoides - (±) Pinoresinol (Pino), Raiz de Licorice - Ácido 

Glicirrizínico (GL).  

 O Notoginsenoside R1 é a principal substância ativa do Panax 

notoginseng e é utilizado na medicina oriental para o tratamento de doenças 

relacionadas a distúrbios circulatórios. Em um modelo experimental de 

ateroesclerose o NTR1 foi capaz de reduzir as concentrações de colesterol e 
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triglicérides bem como aumentar a concentração de HDL (59, 60). O pinoresinol 

é uma lignina com efeitos anti-inflamatórios e antioxidativos apresentando 

efeito hepático protetor (61).  

 A glicirrizina tem sido usada na medicina japonesa como medicamento 

para diversas doenças bem como para hepatite C há anos. Trabalhos clínicos 

evidenciam a diminuição dos níveis de aminotransferases em pacientes que 

receberam glicirrizina intravenosa. Já os experimentos in vitro descrevem a 

glicirrizina como composto anti-inflamatório, antioxidante, antitumoral, 

hepatoprotetor e antiviral (62). O efeito antiviral foi descrito para diferentes 

tipos de vírus (Herpes, HIV, SARS), todavia, para o VHC seu efeito é moderado. 

Ashfaq e colaboladores (2011) demonstraram que a glicirrizina foi capaz de 

inibir o RNA do VHC genótipo 3a e a expressão da proteína do Core, além de 

apresentar efeito sinérgico com o IFNα, neste estudo foi usado soro de 

pacientes portadores de hepatite C com genótipo 3a o que representa uma 

limitação dos resultados já que a replicação do vírus em cultura é limitada (63). 

  Recentemente, Matsumoto e col. (2013) mostraram que a glicirrizina 

diminui a infectividade extracelular e aumenta a intracelular. Ainda observou-se 

um aumento de LDs no RE, indicando redução na liberação de novas partículas 

virais. Não foram encontradas diferenças na entrada e replicação viral o que 

corrobora com os resultados aqui apresentados (64).  

 Neste estudo utilizamos técnicas de cultura celular que mimetizam todas 

as fases do ciclo de replicação do VHC. Para avaliar a entrada celular 

pseudopartículas expressando as glicoproteínas do envelope (E1/E2) foram 
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utilizadas, nenhuma diferença significativa na entrada dos vírus em presença 

dos compostos foi observada. 

 Para determinar o efeito dos compostos utilizamos o sistema de 

replicons. O replicon JFH1-NS3-5B representa o genótipo 2a e como observado 

os compostos não apresentaram efeito inibidor, alguns pontos dos gráficos 

possuem valores menores devido à técnica de detecção de luciferase ser em 

parte manual, pequena variações são comumente observadas, porém essas 

variações podem ocultar um pequeno efeito inibitório. No presente estudo 

optamos por considerar esse efeito negativo já que ele seria modesto em 

relação a substâncias inibitórias do VHC. O mesmo ocorre com o Con1-NS5 que 

representa o genótipo 2b onde o Pino e o NTR1 apresentaram um pequeno 

efeito dose-dependente que por não passar de 1 log foi considerado negativo. 

Por fim, avaliamos os compostos na replicação do genoma completo e a 

liberação de novas partículas virais JC1-Fluc e mais uma vez não encontramos 

diferenças. 

 A utilização de compostos naturais na medicina sempre foi controversa, 

entretanto seu uso é extremamente difundido na medicina oriental. Vários 

produtos à base de plantas medicinais e suplementos foram identificados com 

potencial antiviral e / ou efeitos bioquímicos no tratamento de infecção por 

hepatite C crónica. Estudos clínicos com a decocção Bing Gan em combinação 

com IFNα bem como com oxymatrina sozinha demonstraram maior clearence 

do VHC no que tratamento quando comparados ao controle. A normalização 

das enzimas hepáticas foi observada durante o tratamento com a vitamina E, 
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Glycyrrhiza glabra, CH100, decocção Yi Zhu e decocção Yi Er Gan. Porém, todos 

esses resultados apresentam limitações. 

 Devido à ausência de resultados bem delineados e tendo em vista os 

resultados das terapias anti-VHC atuais e futuras, é improvável que compostos 

naturais sejam utilizados ou chegarão ao desenvolvimento clínico nesta 

indicação. O projeto deste trabalho foi organizado antes do advento das novas 

drogas para o VHC, quando ainda era justificável a busca por terapias 

alternativas, os novos medicamentos já aprovados em conjunto com os que 

estão em fase final de pesquisa reorganizam o quadro de tratamento da 

hepatite C tornando-a uma doença curável. 
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6. CONCLUSÃO 
 

 

 

1. O composto natural Yo Jyo Hen Shi Ko (YHK) não apresentou efeito na 

entrada, replicação e infecção do vírus da hepatite C em cultura celular;  

 

2. As substâncias ativas dos ingredientes do Yo Jyo Hen Shi Ko (YHK): 

Notoginsenoside R1 (NTR1), o (±) Pinoresinol e Ácido Glicirrizínico não 

apresentam efeito nas diferentes fases do ciclo de replicação do vírus da 

hepatite C em cultura celular. 
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