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RESUMO 

 

 

Moreira JP. Caracterização das mutações da região core do vírus da hepatite 
C associadas ao carcinoma hepatocelular. [Dissertação]. São Paulo: Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo; 2015. 63p. 
 

A infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) pode evoluir gradualmente para 
hepatite crônica, cirrose e carcinoma hepatocelular (CHC) ao longo de 20 a 30 
anos [1-3]. O carcinoma hepatocelular é a quinta neoplasia mais comum em 
todo o mundo, sendo responsável por mais de 600.000 mortes por ano. 
Atualmente, cerca de 170 milhões de indivíduos estão infectados pelo HCV, o 
que corresponde a aproximadamente 3% da população do mundo. A 
hepatocarcinogênese é um processo complexo, com várias etapas que 
envolvem alterações genéticas e epigenéticas. Estudos relatam que 
substituições de aminoácidos (aa) na posição 70 e 91 da região core do HCV 
podem estar relacionados ao desenvolvimento de CHC. O conhecimento sobre 
os mecanismos da carcinogênese que envolvem o HCV são importantes para a 
descoberta de biomarcadores e potenciais alvos terapêuticos do CHC. Neste 
estudo, foram analisados os genótipos virais e a presença de mutações na 
região core do HCV, em 94 pacientes com CHC e em 79 pacientes cirróticos 
(sem CHC). As sequências da região core do HCV foram obtidas pelo método 
de sequenciamento populacional baseado na metodologia de Sanger. 
Características demográficas, bioquímicas e sorológicas também foram 
avaliadas. A idade dos pacientes com CHC foi significativamente maior do que 
a dos pacientes sem CHC (63 vs 60,5 anos, P=0,025). Uma proporção maior 
de homens foi observada no grupo CHC (64,4% vs 54%, P=0,329), qual 
apresentou nível de alfafetoproteína significativamente mais elevado (P=0,003) 
e menores níveis de albumina em relação ao grupo sem CHC (P=0,012). 
Elevada variabilidade genética do HCV foi observada. Ao todo, quatro 
genótipos e sete subtipos foram encontrados. O subtipo 1b foi o mais frequente 
em ambos os grupos. Os subtipos encontrados no grupo CHC e cirróticos 
foram, 1a (13,6%), 1b (45,7%), 3a (28,8%), 2b (6,8%), 2a (1,7%), 2c (1,7%), 5a 
(1,7%); e 1a (30%), 1b (44%), 3a (22%), 2b (2%) e 5a (2%). As mutações 
R70Q e L/C91M foram observadas principalmente no HCV genótipo 1b. Não 
houve associação entre mutações nas posições 70 e 91 na região core do HCV 
e o desenvolvimento de CHC.  

 

Descritores: hepatite C; hepatite crônica; carcinoma hepatocelular; hepacivirus; 

mutação; fibrose. 

 

 



SUMMARY 

 

 

Moreira JP. Characterization of mutations in Hepatitis C virus core region 
associated with hepatocellular carcinoma. [Dissertation]. São Paulo: “Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2015. 63p. 

 

Hepatitis C virus (HCV) infection is often persistent and gradually advances 
from chronic hepatitis (CH) to liver cirrhosis, and hepatocellular carcinoma 
(HCC) over 20 to 30 years [1-3]. Worldwide, hepatocellular carcinoma is the fifth 
most common neoplasm and is responsible for more than 600,000 deaths 
annually due to very poor prognosis. There are about 170 million individuals 
infected with HCV, corresponding to approximately 3% of world population. 
Hepatocarcinogenesis is a complex process involving genetic and epigenetic 
modifications. Studies have reported that amino acid substitutions (aa) at 
position 70 and 91 of HCV core region may be related to development of HCC. 
Understanding the pathogenesis of HCV-induced hepatocarcinogenesis is 
important to identify novel biomarkers and potential therapeutic targets.  In this 
study, the viral genotypes and the presence of mutations in HCV core region 
were analyzed in 94 patients with HCC, and also in 79 cirrhotic patients (without 
HCC). HCV core sequences were obtained using population sequencing based 
on Sanger method. Demographic, biochemical and serological characteristics 
were also evaluated. The age of patients with HCC were significantly higher 
than in patients without HCC (63 vs. 60.5 years, P=0.025). High proportion of 
men was observed in HCC group (64.4% vs 54%, P=0.329). Alpha-fetoprotein 
level was significantly higher in HCC group compared to cirrhotic group 
(P=0.003), and low rates of albumin was observed in cirrhotic group (P=0.012). 
High genetic variability of HCV was observed, in HCC group, however genotype 
1b was the most common in both groups. Other genotypes were found in HCC 
group: 1a (13.6%), 1b (45.7%), 3a (28.8%) 2b (6.8%), 2a (1.7%), 2c (1.7%) and 
5a (1.7%). In cirrhotic group was found genotypes 1a (30%), 1b (44%), 3a 
(22%), 2b (2%) and 5a (2%). Mutations R70Q and L/C91M were mainly 
observed in individuals infected with HCV genotype 1b. In the present study, no 
association between mutations at positions 70 and 91 of HCV  

 

Descriptors: hepatitis C; hepatitis, chronic; carcinoma, hepatocellular; 

hepacivirus; mutation; fibrosis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O vírus da Hepatite C (HCV) é a maior causa de hepatite crônica no 

mundo e o principal fator de risco para o desenvolvimento de carcinoma 

hepatocelular (CHC). De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

mais de 185 milhões de pessoas no mundo estão infectadas pelo HCV e a 

prevalência dessa infecção varia entre os diferentes países [3, 4]. 

Entre os indivíduos infectados pelo HCV, poucos apresentam resolução 

espontânea da infecção; a maioria, entretanto, torna-se cronicamente 

infectada, tendo, dessa maneira, um risco maior de desenvolvimento de cirrose 

e, consequentemente, CHC. A média de tempo a partir da infecção até a 

evolução para cirrose é de 13-25 anos, e para o CHC, 17-32 anos [3, 5-8]. O 

câncer hepático é o quinto tipo mais comum entre os homens e o sétimo entre 

as mulheres. Em 2012, sua incidência mundial foi estimada em 782.000 novos 

casos (Figura 1) [7].  

 

Figura 1: Incidência de câncer hepático no mundo (2012) estimada por 

100.000 pessoas, considerando ambos os sexos e todas as idades [7].  
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1.1. Vírus da Hepatite C 

O HCV é um vírus envelopado que pertence ao gênero Hepacivirus e à 

família Flaviviridae. Apresentam um genoma composto por uma fita simples de 

RNA de polaridade positiva, com aproximadamente 9.600 nucleotídeos, 

organizados em uma única região aberta de leitura (ORF, do inglês open 

reading frame), que codificam as proteínas estruturais (core, E1 e E2) e as não 

estruturais (p7, NS2 a NS5b). Nas extremidades do genoma, encontram-se 

regiões não traduzidas (5`UTR e 3`UTR), que têm função importante na 

replicação viral [9, 10] (Figura 2).  

 

Figura 2: Organização genômica do vírus da Hepatite C [7].  

 

Cada região do genoma viral tem uma função específica. Na tabela 1 

estão descritas as principais funções de cada proteína do HCV. 



15 

 

 

Tabela 1: Proteínas do HCV e funções [10]. 

Proteína viral Função 

Core 
Proteína formadora do capsídeo. Funções de regulação da 
tradução, replicação do RNA viral e montagem de partículas. 

Glicoproteína 1 do 
envelope (E1) 

Glicoproteína transmembrana do envelope viral. Adsorção e 
endocitose mediada por receptor. 

Glicoproteína 2 do 
envelope (E2) 

Glicoproteína transmembrana do envelope viral. Adsorção e 
endocitose mediada por receptor. 

p7 
Forma um canal iônico no retículo endoplasmático. Essencial na 
formação de partículas virais infecciosas. 

NS2 
Porção da protease NS2-3, que catalisa a clivagem da 
poliproteína precursora entre NS2 e NS3 

NS3 
Atividade ATPase / helicase, clivagem das proteínas não 
estruturais. 

NS4A 
Crucial na replicação do HCV. Induz a formação da rede 
membranosa no RE durante a replicação do RNA-HCV. 

NS4B Cofator da protease NS3-NS4A. 

NS5A 
Fosfoproteína multifuncional. Contém a região determinante de 
sensibilidade ao IFN (ISDR) que desempenha um papel 
importante na resposta ao tratamento com IFN-α. 

NS5B RNA polimerase RNA dependente. Replicação do genoma viral. 

 

A elevada diversidade genética do HCV é resultado do acúmulo de erros 

de incorporação das bases durante sua replicação. Essa diversidade permite 

classificá-lo em sete genótipos filogeneticamente distintos e já foram descritos 

mais de 100 subtipos. A persistência da infecção é consequência da 

variabilidade genética do HCV, uma vez que favorece o aparecimento de 

variantes virais que não são reconhecidas pelo sistema imune, e até mesmo 

variantes resistentes à terapia antiviral [11]. 
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1.2. História natural da hepatite C 

A evolução da infecção pelo HCV pode variar drasticamente. Enquanto 

algumas pessoas eliminarão o vírus na fase inicial da infecção, outros 

desenvolverão uma infecção crônica que, ao longo de anos e décadas, pode 

permanecer benigna ou progredir para uma doença grave. Um indivíduo, 

depois de vinte anos de infecção, pode apresentar apenas lesões hepáticas de 

leve a moderada intensidade, enquanto outro, poderá desenvolver lesão 

hepática grave com avanço à insuficiência hepática, associada com cirrose ou 

evolução para CHC. 

Durante a fase aguda da infecção pelo HCV, a maioria das pessoas não 

apresenta sintomas. Quando os sintomas se desenvolvem, tendem a aparecem 

cerca de seis semanas após a exposição ao HCV e podem ser descritos como 

semelhantes aos da gripe, com exceção da icterícia, colúria e acolia fecal, 

quando presentes [12]. Estes sintomas desaparecem algumas semanas após 

seu início. Em casos muito raros, a infecção aguda pelo HCV causa hepatite 

fulminante, com insuficiência hepática súbita e grave [13-15]. 

Nem todos os indivíduos com infecção aguda pelo HCV desenvolvem 

infecção crônica. Estudos mostram que de 15% a 25% das pessoas com 

infecção aguda desenvolvem anticorpos contra o vírus da hepatite C, mas não 

progridem para infecção crônica de HCV, ou seja, clareiam o vírus [16-20]. O 

clareamento viral é a eliminação espontânea do vírus da hepatite C da corrente 

sanguínea e pode ser o resultado da combinação de fatores virais e fatores 

relacionados ao hospedeiro. 
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Cerca de 80% dos indivíduos infectados pelo HCV não eliminam o vírus 

espontaneamente e, assim, a infecção crônica se estabelece. A maioria das 

pessoas com infecção crônica permanece assintomática durante anos, embora 

algumas possam apresentar fadiga, depressão e outras manifestações extra-

hepáticas decorrentes da infecção viral.  

As complicações clínicas da hepatite C podem incluir fibrose 

(cicatrização do tecido hepático), cirrose e carcinoma hepatocelular. A fibrose 

pode ser acelerada por vários fatores, incluindo idade avançada (> 40 anos), 

consumo de álcool (moderado a intenso), sexo masculino e infecção 

concomitante com outros vírus (hepatite B e co-infecção com o HIV). A 

progressão da fibrose pode ser mais rápida em pessoas que foram infectadas 

pelo HCV a partir de transfusões de sangue [3, 21-24]. 

A cirrose é caracterizada pela destruição e substituição de hepatócitos 

por fibrose. Histologicamente, é caracterizada pela presença desta, que evolui 

para formações nodulares difusas, promovendo um desarranjo na arquitetura e 

vascularização do fígado. Sua etiologia é variável, podendo estar associada a 

hepatites virais, alcoolismo, esteato-hepatite não alcoólica, hemocromatose, 

doença de Wilson, cirrose biliar primária, hepatite auto-imune e colangite 

esclerosante primária [25]. 

O Carcinoma Hepatocelular consiste em um dos principais tumores 

malignos, representando cerca de 5% de todas as neoplasias malignas. Ele é 

considerado o quinto tipo de câncer mais comum e o terceiro em causa de 

morte [26]. Até 5% dos indivíduos cronicamente infectados pelo HCV 
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desenvolvem CHC. O CHC é um tumor epitelial derivado dos hepatócitos, com 

parênquima formado por células neoplásicas arranjadas em um padrão 

trabecular ou acinar, em meio a pouca quantidade de estroma. 

Macroscopicamente, pode ser classificado quanto à sua forma, tamanho ou 

padrão de crescimento [27]. 

1.3. Fatores de risco associados ao carcinoma hepatocelular 

A etiologia do CHC pode variar conforme a região geográfica. 

Classicamente, os principais agentes etiológicos são as infecções crônicas pelo 

HCV e HBV bem como a cirrose alcoólica [28]. No mundo o HCV e o HBV são 

encontrados em 80% dos casos de CHC, sendo que no Brasil, o principal 

agente associado é o HCV (54%), seguido pelo HBV (16%) e o alcoolismo 

(14%) [29]. Os fatores de risco associados ao desenvolvimento do CHC são 

idade avançada, sexo masculino, doença hepática crônica, cirrose, exposição à 

aflatoxinas (toxinas produzidas por fungos presentes principalmente em grãos 

que não são bem armazenados, como amendoim, milho e soja) e diabetes [30-

32]. 

A ingestão de álcool em pacientes com hepatite C crônica aumenta o 

risco de desenvolvimento de CHC [33-35]. Outros fatores de risco, como a 

diabetes mellitus, principalmente com a presença de esteatose hepática, 

podem também sugerir risco aumentado de desenvolvimento de CHC [36-38]. 

O papel do genótipo do HCV é menos claro, porém estudos mostram risco 

aumentado de CHC em pacientes infectados com o subtipo 1b [35, 39, 40]. Em 

um trabalho anteriormente realizado por nosso grupo, foi observada uma maior 
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frequência de HCV genótipo 3 entre os casos de CHC do que a encontrada nos 

casos sem CHC [41]. A mesma associação foi previamente relatada no 

Paquistão [42, 43]. 

No Brasil, os estudos relatam predominância do CHC nos pacientes do 

sexo masculino (frequência três vezes maior do que em mulheres) e 

associação com álcool. O CHC apresenta uma taxa de mortalidade para ambos 

os sexos, variando de 0,25 na região Sul; 0,27 no Sudeste; 0,12 no Nordeste; 

0,08 no Norte e 0,05 casos no Centro-Oeste, por 100.000 habitantes por ano 

[44, 45].  

 

1.4. HCV e hepatocarcinogênse 

Pacientes cronicamente infectados com HCV, seguindo a história natural da 

doença, poderão desenvolver CHC após 30 anos [46]. A taxa anual de 

pacientes cirróticos que desenvolvem o CHC é de 1 a 7% [36]. Nos últimos 

anos, foi observado o aumento da incidência de casos de CHC principalmente 

na população ocidental e a maioria deles está relacionada ao HCV. A 

associação entre HCV e CHC é provavelmente resultado da combinação de 

fatores virais, resposta imunológica e presença de cirrose. Esses efeitos 

parecem causar uma instabilidade genômica (Figura 3), modificando genética e 

epigeneticamente o genoma do hospedeiro [47]. 
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Figura 3: Vias da Hepatite C promovendo a hepatocarcinogênese. (Adaptado de 

Jeong [48]. 

 

No seu ciclo de replicação o HCV não apresenta atividade corretora da 

transcriptase reversa e também não se integra ao genoma do hospedeiro. 

Dessa forma, sendo o HCV um vírus que replica unicamente no citoplasma, a 

principal hipótese da progressão para a carcinogênese é a de que possa 

ocorrer através de formas indiretas, como os efeitos da inflamação crônica e da 

lesão hepatocelular. Esta hipótese é apoiada pelo fato de que a presença de 

cirrose é quase um pré-requisito para o desenvolvimento de CHC, uma vez 

que, 80 a 90% dos fígados que desenvolvem CHC são cirróticos [47]. Algumas 

proteínas do HCV (core, NS3 e NS5A) parecem estar associadas a mudanças 

na expressão de genes no hospedeiro, as quais podem favorecer a 
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oncogênese, modulando a apoptose, a transformação celular, promovendo o 

crescimento e a imortalização celular, ainda, auxiliando na replicação viral [49]. 

A proteína do core do HCV está envolvida na montagem da partícula 

viral e na geração de vírions completos. No entanto, também está associada à 

sinalização celular, ativação da transcrição, apoptose, metabolismo lipídico e 

transformação celular [50]. Essa proteína desempenha um papel crucial na 

regulação do crescimento de hepatócitos e no desenvolvimento de CHC [51]. 

Em modelos de camundongos transgênicos, a proteína do core pode 

induzir o CHC, embora o mecanismo exato pelo qual isso ocorra ainda não foi 

totalmente elucidado [52]. Essa proteína foi caracterizada por afetar a 

modulação dos produtos dos genes celulares em várias vias de regulação 

envolvidas na proliferação celular, controle do ciclo celular e formação de 

tumores [50]. A figura 4 representa esquematicamente as vias em que essa 

proteína interfere diretamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Vias de sinalização celular relacionadas à proteína do core HCV 

relacionadas à hepatocarcinogênese. Adaptado de Jeong [48]. 
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A proteína do core interage se ligando às proteínas supressoras 

tumorais, como p21, p53, p73 e pRb, modificando a expressão destas, que são 

importantes no controle da oncogênese. A via do fator de transformação do 

crescimento beta (TGF-β abreviação do inglês transforming growth factor beta)  

controla a proliferação e a diferenciação celular. A interação com a proteína do 

core favorece o aumento da fibrogênese e da oncogênese. Na via de 

sinalização da RAF/MAPKS (abreviado do inglês RAF kinases/mitogen-

activated protein kinases), a interação com a proteína do core pode promover o 

envio de sinais de estímulo de crescimento do exterior da célula até o núcleo, 

ativando genes para a progressão do ciclo celular, que aumentam a transcrição 

e a divisão celular. Outra via que pode sofrer interação é a Wnt/β-catenina, que 

ao interagir com a proteína do core do HCV, estimula a proliferação celular e a 

diminuição da diferenciação [48]. 

Estudos clínicos observaram a associação entre a presença de 

mutações de aminoácidos da proteína core, posições 70 (arginina) e 91 

(leucina), com resposta ao tratamento. Esses estudos indicaram que essas 

mutações, presentes na região codificadora da proteína do core do HCV no 

subtipo 1b, são fatores preditivos de má resposta ao tratamento com PEG-

Interferon/Ribavirina [53-57]. Um estudo retrospectivo realizado em 361 

pacientes infectados pelo genótipo 1 determinou, de forma significativa, que o 

risco do CHC poderia ser previsto por essas mutações em associação a fatores 

do hospedeiro, como idade, sexo e fibrose hepática [58]. 

A proteína do core do HCV está envolvida em diferentes vias que 

estimulam o processo de hepatocarcinogênese, tornando-se, dessa maneira, 



23 

 

 

uma proteína muito importante de ser estudada. O presente estudo buscou 

conhecer a diversidade dessa proteína na tentativa de identificar mutações que 

possam estar associadas ao desenvolvimento de CHC. Sendo assim, a 

caracterização da proteína do core pode ser uma importante ferramenta no 

acompanhamento clínico dos pacientes infectados pelo HCV. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 Comparação entre o perfil de mutações da região core do HCV de 

indivíduos cirróticos e de indivíduos com CHC. 

Objetivos Específicos 

 Avaliar possível associação entre mutações do HCV e 

desenvolvimento de CHC; 

 

 Avaliar as diferentes variáveis clínicas e demográficas dos 

pacientes estudados. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1. Aspectos Éticos 

Para realizar este estudo, os pacientes voluntários concordaram em 

participar, estando cientes dos riscos e benefícios implícitos relacionados à 

pesquisa, por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). O protocolo de pesquisa foi aprovado pela Comissão de 

Ética para Análises de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Cappesq HCFMUSP 

projeto n. 0255/11). 

 

3.2. Casuística 

A população de estudo foi inicialmente baseada na análise de 

prontuários de pacientes atendidos no ambulatório de Hepatologia Clínica do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HC-FMUSP). Foram selecionados 300 pacientes com histórico de infecção 

pelo HCV, informação obtida no prontuário do paciente que foi posteriormente 

confirmada através da solicitação de exames para a detecção do HCV RNA. 
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Os pacientes selecionados foram classificados em dois grupos: 

pacientes com carcinoma hepatocelular (CHC) e pacientes com cirrose (sem 

nódulo). 

 

 
 
 

Figura 5: Fluxograma da seleção dos pacientes. 

 

Todos os indivíduos antes de realizarem o procedimento da coleta de 

sangue passaram por uma entrevista para coleta de informações. 
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3.2.1. Pacientes com CHC 

Neste grupo foram incluídos 94 indivíduos infectados pelo HCV e com 

CHC. O rastreamento dos nódulos foi realizado por ultrassonografia pela 

divisão de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São 

Paulo. A confirmação do diagnóstico de CHC foi realizada através de um 

exame de imagem (Tomografia Computadorizada ou Ressonância Magnética) 

ou pela biopsia do nódulo hepático.  

Foi considerado uso de álcool em indivíduos com história de ingestão de 

mais de 60g/dia de etanol para mulheres e de 80g/dia para homens, por mais 

de 10 anos. Esta informação estava disponível no prontuário médico.  

Os pacientes com CHC foram classificados quanto à gravidade da 

cirrose utilizando o escore Child-Pugh no momento do diagnóstico. Este escore 

valoriza três variáveis contínuas (tempo de protrombina, bilirrubina e albumina) 

e duas quantitativas (ascite e encefalopatia hepática) [59, 60]. Este escore 

define 3 grupos de pacientes com gravidade da doença crescente A, B e C. No 

ano de 2000, o grupo do fígado de Barcelona propôs um novo estadiamento, o 

BCLC, que pode orientar a terapêutica no tratamento do tumor. Nesse 

estadiamento o paciente pode ser classificado de 0, A, B, C e D, conforme 

gravidade da doença (Tabela 2).  
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Tabela 2: Características dos pacientes CHC: Idade, sexo, etiologia, Child-
Pugh e Estadiamento BCLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Pacientes Cirróticos 

Foram selecionados 79 indivíduos infectados pelo HCV portadores de 

cirrose hepática. No mesmo dia em que foi realizada a coleta de sangue, a 

cirrose hepática foi verificada pela associação da ultrassonografia com a 

elastografia transitória (Fibroscan®), sendo que todas as avaliações conduzidas 

no presente estudo foram realizadas pelo mesmo observador. Para considerar 

  
Pacientes com CHC            

  n=94 

Idade (anos)   

mediana (25-75%) 62 (57,5-68) 

mín.-máx. 45-78 

 
 

Sexo 
 

masculino/feminino 58/36  

 
 

Etiologia  
 

Hepatite C 84 (89,4%) 

Hepatite C + álcool 10 (10,6%) 

 
 

Child Pugh 
 

A 78 (83%) 

B 15 (16%) 

C 1 (1%) 

 
 

Estadiamento BCLC 
 

0 16 (17%) 

A 51 (54,3%) 

B-C 25 (26,6%) 

D 2 (2,1%) 

BCLC= Barcelona Clinic Liver Cancer 
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cirrose, o ponto de corte da elastografia transitória foi de 14 kpa. Todos os 

indivíduos incluídos nesse grupo realizaram exames de ultrassonografia seis 

meses após a realização do primeiro exame, com o intuito de verificar ausência 

de nódulos hepáticos (Tabela 3).  

Tabela 3 Características dos pacientes Cirróticos: Idade, sexo e etiologia. 

  
Pacientes cirróticos              

n=79 
Idade (anos) 

 mediana (25-75%) 61 (52-66) 
mín.-máx. 36-80 

 
 

Sexo 
 

masculino/feminino 40/39  

 
 

Etiologia  
 

Hepatite C 79 (100%) 

 
  

 

3.3. Coleta e exames  

Amostras de sangue periférico foram coletadas em tubos tratados com 

Ácido Etilenodiamino Tetra-Acético (K3 EDTA) e também em tubos com gel e 

sem aditivos (BD Vacutainer™). Uma alíquota das amostras de sangue foi 

encaminhada para o laboratório Central do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), onde foram 

realizados os exames bioquímicos. A genotipagem e a carga viral foram 

realizadas no laboratório do Hospital Israelita Albert Einstein. A quantificação da 

carga viral foi realizada com a utilização do COBAS AmpliPreP/COBASTaqman 

HCV Test da Roche versão 2.0. A faixa de linearidade de quantificação foi de 
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43 a 19.100.000 UI/mL. O limite inferior de detecção para esse teste, com faixa 

de positividade de 63%, é de 2,5 UI/mL. A genotipagem foi realizada a partir da 

amplificação e sequenciamento da região NS5B do genoma do HCV. 

A outra parte das amostras foi encaminhada ao laboratório de 

Gastroenterologia e Hepatologia Tropical-IMT/USP, onde foi armazenada em 

freezer -80°C e, posteriormente, foram realizadas as técnicas para 

caracterização molecular da região do core do HCV. 

 

3.4. Caracterização molecular da região core do HCV 

3.4.1. Extração do RNA viral 

A extração do RNA foi realizada a partir de 1 mL de soro dos indivíduos 

selecionados. As amostras de soro foram centrifugadas por 1 hora em 

centrífuga refrigerada à 4°C em rotação de 13.200 rpm. O sobrenadante de 800 

µL foi descartado e os 200 µL restantes foram utilizados na extração de RNA. O 

kit utilizado foi o QIAamp® MinElute Virus Spin (QIAGEN, Hilden, Alemanha) 

seguindo as instruções do fabricante. Imediatamente após a extração, foi 

realizada a síntese do DNA complementar (cDNA). 

 

3.4.2. Síntese do DNA Complementar (cDNA) e primeira etapa da 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

A reação de transcrição reversa (síntese do cDNA) e a primeira etapa de 

amplificação por PCR foram realizadas no mesmo tubo, para isso foi utilizado o 
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kit SuperScript™ III One-Step RT-PCR/ Platinum® Taq High Fidelity 

(InvitrogenTM Life Technologies, Carlsbad, CA, USA). Foram utilizados primers 

específicos para a região da proteína core do HCV (Tabela 3).  

O volume final da reação foi de 25 µL, sendo: 12,5 L do 2X Reaction 

Mix, 1 µL do primer senso e 1 µL do primer anti-senso (10 M cada), 0,5 L da 

enzima, 7L de H2O (livre de RNase e DNase) e 3 L do RNA extraído. As 

amostras foram submetidas aos seguintes ciclos de variação de temperatura: 

50°C por 30 minutos, 94°C por 2 minutos, seguidos de 40 ciclos de 94°C por 15 

segundos, 55°C por 30 segundos e 68°C por 80 segundos, extensão final a 

68°C por 5 minutos. 

Tabela 4: Primers utilizados para amplificar o HCV.  

 

3.4.3. Segunda etapa da Reação em Cadeia da Polimerase (Nested-

PCR)  

O produto obtido na etapa de RT-PCR foi submetido a mais uma etapa 

de amplificação (Nested-PCR) utilizando-se a enzima Platinum Taq DNA 

polimerase (InvitrogenTM Life Technologies, Carlsbad, CA, USA). As reações de 
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PCR foram realizadas em volume final de 50 µL nas seguintes condições: 35 

L H2O (livre de RNase e DNase), 5 L de Buffer 10X, 1 L dNTPs Mix (10 

mM), 1.5 L de MgCl2 (50 mM), 0,5 L da enzima Platinum Taq DNA 

polimerase (5U/L), 1 µL do primer senso e 1 µL do primer anti-senso (10 M 

cada, vide tabela 3) e 5 L do produto da reação RT-PCR. 

As amostras foram submetidas aos seguintes ciclos de variação de 

temperatura: 95°C por 5 minutos seguidos de 35 ciclos de 95°C por 1 minuto, 

48°C por 30 segundos e 72°C por 1 minuto. A extensão final a 72°C por 10 

minutos. 

 

3.4.4. Identificação e quantificação do produto da PCR 

Após a amplificação, a identificação do produto amplificado foi realizada 

por eletroforese em gel de agarose a 2%. Para isto, foram misturados 4 µl do 

produto final da PCR com 1 µl do tampão 10X Bluejuice Gel Loading Buffer 

(InvitrogenTM Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA), sendo aplicada em gel de 

agarose 2% preparada com tampão TAE 1X e adição de 5% de SYBR® Safe 

DNA gel stain (InvitrogenTM Life Technologies, Eugene, OR, USA). Também foi 

aplicado no gel o padrão de massa Low DNA Mass Ladder (InvitrogenTM Life 

Technologies, Carlsbad, CA, USA) que permitiu avaliar a quantidade de produto 

obtido na reação de PCR. 

Depois da eletroforese, os géis foram colocados em um transluminador 

de luz Ultra Violeta (Image Acquisition and Analysis Software, UVP, INC., 

Carlsbad, CA, EUA) e as bandas dos produtos de PCR foram comparadas com 
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as bandas dos padrões de tamanho molecular e de massa, conforme 

orientação do fabricante. 

3.4.5. Sequenciamento  

Para o sequenciamento das amostras foi empregada a técnica de 

sequenciamento direto derivada da metodologia de Sanger, utilizando-se 

dideoxinucleotídeos (ddNTPs) marcados com fluorescência, conforme o kit ABI 

Prism®BigDye™ Terminator (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). O 

equipamento utilizado foi o Sequenciador Automático de DNA modelo ABI 3500 

(Applied Biosystems) [61]. 

As reações de sequenciamento foram realizadas com volume final de 20 

L nas seguintes condições: 4 L do reagente Ready Reaction Premix kit Big 

Dye® Terminator v3.1 (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA), 4 L do 

tampão 5X, 2 L de primer (1,6 M), 2 L de DNA (20ng/L) e H2O q.s.p. 20 

L. As condições das reações de sequenciamento foram as mesmas para 

todas as reações. As amostras foram submetidas a 25 ciclos de variação de 

temperatura: 96ºC por 30 segundos, 50ºC por 15 segundos e 60ºC por 4 

minutos. Para cada amostra foram geradas sequências a partir das fitas de 

DNA senso e anti-senso para garantir a melhor qualidade.  

Antes de realizar a eletroforese capilar, as amostras foram purificadas 

para remoção de ddNTPs (dideoxinucleotídeos) que não foram incorporados ao 

DNA durante a reação. Foram adicionados 80 L de isopropanol 65% (Merck 

S.A) ao produto da reação, com posterior incubação por 15 minutos à 
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temperatura ambiente (TA) e centrifugação a 13.000 rpm por 45 min (TA). Após 

esta etapa, o isopropanol foi removido e em seguida foram realizadas duas 

lavagens por centrifugação com 150 L de etanol 60% (Merck S.A), durante 15 

min também a 13.000 rpm (TA). Após as lavagens, todo o etanol foi retirado e 

as amostras incubadas por aproximadamente 2 min a 94º C, para a 

evaporação completa do etanol. 

As amostras purificadas foram ressuspensas em 10 L de formamida Hi-

Di (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) e incubadas a 95ºC por 4 min 

para desnaturação das fitas de DNA. Imediatamente após a incubação, foram 

colocadas em gelo por 1 min e imediatamente levadas ao sequenciador. 

3.4.6. Análise das sequências 

As sequências obtidas foram analisadas quanto a sua qualidade 

utilizando o programa Electropherogram quality analysis desenvolvido por 

Togawa, R.C. and Brigido, M.M. disponível no site 

http://asparagin.cenargen.embrapa.br/phph/. A partir das sequências senso e 

anti-senso de cada amostra, foi montada uma sequência consenso [62]. O 

alinhamento dessas sequências e a análise de mutações foram realizadas 

utilizando-se o programa Clustal W integrado ao programa BioEdit 

desenvolvido por Hall, 1999 (versão 7.2.5) [63].  

A análise das sequências de aminoácidos foi realizada a partir da 

comparação das sequências obtidas neste estudo com a sequência referência 

obtida no banco de dados de Los Alamos (HCV sequence database, código de 

acesso no GenBank D11355) [64]. Com esse alinhamento foi possível 

http://asparagin.cenargen.embrapa.br/phph/
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encontrar a fase de leitura da proteína do core e observar substituições de 

aminoácidos entre as posições 1 a 120. 

 

3.5. Genotipagem do HCV 

As amostras foram encaminhadas ao laboratório de técnicas especiais do 

Hospital Albert Einstein para a realização da genotipagem, empregando como 

metodologia o sequenciamento populacional da região NS5B do HCV (ABI 

Prism

 

BigDyeTM Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit, Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA). As sequências geradas foram comparadas 

às sequências referência de cada um dos genótipos do HCV para a 

determinação do genótipo [41]. 

 

3.6.  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 foram apresentados em tabelas para melhor 

interpretação das informações mais relevantes. O valor de P<0,05 foi 

considerado para indicar uma diferença estatisticamente significante. A análise 

de Florestas Aleatórias foi realizada utilizando o Random Forest package (v4.6-

6) considerando 1000 réplicas. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Características demográficas e laboratoriais. 

As amostras de sangue coletadas foram encaminhadas ao laboratório 

central do HCFMUSP para a realização das dosagens bioquímicas, no entanto, 

a determinação da carga viral bem como a genotipagem do HCV foram 

realizadas no Laboratório de Técnicas Especiais (LATE) do Hospital Israelita 

Albert Einstein. Na tabela 5 estão mostrados os resultados desses exames dos 

pacientes com sequências de boa qualidade obtidas para a região core do 

HCV. 

Tabela 5: Características demográficas e laboratoriais dos pacientes incluídos neste 
estudo.  

 
Pacientes com CHC 

n=59 
Pacientes 

cirróticos n=50 
valor de P 

    
  Idade, anos [mediana (25-75%)] 63 (58-68) 60,5 (52-65) 0,025

#
 

    
Gênero Masculino [n (%)] 38 (64,4%) 27 (54%) 0,329 

    
Plaquetas, x1000/mm

3
 [mediana (25-75%)] 88 (69-140) 92 (65-133) 0,939 

Albumina, g/dL [mediana (25-75%)] 3,8 (3,2-4,2) 4,15 (3,7-4,4) 0,012 

GGT, U/L  [mediana (25-75%)] 117,5 (68-215) 85 (51,7-164,5) 0,147 

Bilirrubina total, mg/dL [mediana (25-75%)] 0,9 (0,7-1,4) 1 (0,72-1,2) 0,824 

Colesterol total, mg/dL [mediana (25-75%)] 141,5 (119,75-166,25) 146,5 (128,5-162) 0,624
#
 

α-fetoproteína, ng/mL [mediana (25-75%) 18,4 (5-111,9) 6,9 (4-19,1) 0,003 

AST, U/L [mediana (25-75%)] 76 (44,5-116,5) 67 (43-106,5) 0,576 

ALT, U/L [mediana (25-75%)] 55 (35-85) 54,5 (39,5-90,75) 0,939 

FA, U/L [mediana (25-75%)] 116 (82-158,5) 104 (75-135,75) 0,094 

    
HCV RNA, log UI/mL [mediana (25-75%)] 6,06 (5,33-6,37) 5,91 (5,54-6,35) 0,968 

O valor de P foi calculado utilizando o teste de Mann-Whitney; #Test t; p<0,05. CHC= Carcinoma hepatocelular. 
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Dentre as variáveis analisadas, apresentaram diferença estatisticamente 

significante a idade, as dosagens de albumina e a alfafetoproteína. Não foi 

observada diferença entre as cargas virais nos grupos estudados. 

 

4.2. Genótipos  

A partir do resultado da genotipagem do HCV, foi possível observar que 

o grupo de indivíduos com carcinoma hepatocelular apresenta uma maior 

diversidade genética viral (Figura 6), pois nesse grupo foi encontrado um 

número maior de subtipos do HCV. 

 

Figura 6: Distribuição dos genótipos e subtipos do HCV dos pacientes incluídos 

neste estudo. 

 

O genótipo 1 do HCV (incluindo os subtipos 1a e 1b) foi o mais frequente 

nos dois grupos de pacientes estudados (74% dos cirróticos e 59,3% dos 

CHC), seguido do HCV genótipo 3 (22% dos cirróticos e 28,8% dos CHC). 
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4.3. Análise de mutações da região core do HCV 

No grupo CHC foram incluídos 94 pacientes, porém 81 amostras 

apresentaram amplificação da região core do HCV por PCR, ou seja, 13 

amostras foram negativas. O sequenciamento da região core foi realizado nas 

81 amostras positivas, com obtenção de sequências de boa qualidade em 59 

amostras (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Resultado das reações de amplificação, sequenciamento e análise da 
qualidade das sequências da região core do HCV obtidas a partir das amostras de 
pacientes com CHC. 
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No grupo Cirrótico foram incluídos 79 pacientes, porém 71 amostras 

apresentaram amplificação da região core do HCV por PCR, ou seja, 8 

amostras foram negativas. O sequenciamento da região core foi realizado nas 

71 amostras positivas, sendo que 50 amostras apresentaram sequências de 

boa qualidade (Figura 8). 

 

Figura 8: Resultado das reações de amplificação, sequenciamento e análise da 
qualidade das sequências da região core do HCV obtidas a partir das amostras de 
pacientes com CHC. 

 

Portanto, a análise de mutações da região core foi realizada em 59 

amostras do grupo CHC e em 50 amostras do grupo cirrótico. A tabela 6 

resume as mutações observadas nas posições 70 e 91 da proteína do core 

que, na literatura, são descritas como relacionadas ao desenvolvimento de 



43 

 

 

 

carcinoma hepatocelular, principalmente para os indivíduos infectados pelo 

HCV subtipo 1b.  

A análise de mutações foi realizada a partir do alinhamento da 

sequência consenso obtida de cada paciente com uma sequência referência 

(Figuras 9 e 10). Apenas sequências validadas no site da Embrapa 

(http://asparagin.cenargen.embrapa.br/phph/) foram incluídas na análise.  

 

 

http://asparagin.cenargen.embrapa.br/phph/
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Figura 9: Alinhamento da sequência de aminoácidos da região core do HCV subtipo 1a. Destacados em vermelho os 
aminoácidos das posições 70 e 91. As sequências identificadas com C antes do número são dos pacientes cirróticos e 
as identificadas com CHC são dos pacientes com hepatocarcinoma. 
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Figura 10: Alinhamento da sequência de aminoácidos da região core do HCV subtipo 1b. Destacados em 
vermelho os aminoácidos das posições 70 e 91. As sequências identificadas com C antes do número 
são dos pacientes cirróticos e as identificadas com CHC são dos pacientes com hepatocarcinoma. 
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Figura 11: Alinhamento da sequência de aminoácidos da região core do HCV subtipo 3a. Destacados em vermelho os 
aminoácidos das posições 70 e 91. As sequências identificadas com C antes do número são dos pacientes cirróticos 
e as identificadas com CHC são dos pacientes com hepatocarcinoma. 
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Figura 12: Alinhamento da sequência de aminoácidos da região core do HCV genótipos 2a, b, c e 5a. Destacados em vermelho 
os aminoácidos das posições 70 e 91. As sequências identificadas com C antes do número são dos pacientes 
cirróticos e as identificadas com CHC são dos pacientes com hepatocarcinoma. 
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Os resultados mostram que os indivíduos infectados pelo HCV subtipo 

1b apresentaram maior frequência de mutações nas posições 70 e 91 da 

proteína core quando comparados aos outros genótipos estudados, isso foi 

observado tanto nos pacientes CHC como nos cirróticos. Entretanto, para 

essas posições não foram observadas diferenças com significância estatística 

entre os grupos CHC e cirróticos (Tabela 6). 

Tabela 6: Mutações encontradas nas posições 70 e 91 da proteína do core do HCV 
relacionadas ao desenvolvimento de carcinoma hepatocelular. 

 Grupos  

Genótipos e mutações CHC (n= 59) Cirróticos (n= 50) valor de P* 

Mutação R70Q 
   

1a 0/8# (0%) 1/15 (6,7%) 
 

1b 18/27 (66,7%) 15/22 (68,2%) 1 

3a 2/17 (11,8%) 2/11 (18,2%) 0,543 

Mutação L91M 
   

1b 21/27 (77,8%) 16/22 (72,7%) 1 

R (Arginina), Q (Glutamina), L (Leucina), C (Cisteína) e M (Metionina);  
#
número de amostras com mutação/número total de amostras de cada genótipo (%);  

* Teste de Fisher; P <0,05 

 

Outras posições de aminoácidos na proteína do core foram avaliadas, 

para isso foi realizada a análise de florestas aleatórias, e os resultados dessa 

análise mostraram que para o HCV subtipo 1b, as posições 48 e 75 se 

destacaram das demais posições (Figura13A) e, para o HCV genótipo 3a, a 

posição 72 se destacou (Figura 13B). Isso foi observado considerando 1000 

replicações. 
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Figura 13: Análise de florestas aleatórias. (A) Posições de aminoácido da proteína core do HCV subtipo 1b; (B) Posições de 

aminoácido da proteína core do HCV subtipo 3a. Foram utilizadas 1000 réplicas. 
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5. DISCUSSÃO 

O presente estudo teve como objetivos caracterizar mutações na região 

core do HCV de indivíduos com carcinoma hepatocelular e cirrose hepática 

(sem nódulo), avaliar as variáveis bioquímicas e realizar uma possível 

associação entre as mutações encontradas e o desenvolvimento de CHC. 

Sabe-se que a hepatocarcinogênese é um processo bastante complexo que 

pode envolver múltiplos fatores. Uma melhor compreensão desses fatores 

pode levar ao desenvolvimento de estratégias de detecção precoce e até 

mesmo de terapias mais eficazes. 

A idade é um fator do hospedeiro importante no desenvolvimento de 

hepatocarcinoma, estudos mostram que pacientes infectados pelo HCV após 

os 40 anos de idade apresentam estágio de fibrose significantemente mais 

avançado do que aqueles infectados antes de 40 anos. Sabe-se que a fibrose 

não é um fator linear e que ela apresenta ritmos de progressão diferentes e, 

que com a idade avançada, esse ritmo pode ser acelerado [65-67]. No presente 

estudo também foi observada associação entre idade e presença de CHC. Os 

indivíduos com CHC apresentaram idade mais avançada do que os indivíduos 

com cirrose e sem nódulo, porém não foi possível estabelecer se essa idade 

corresponde a um maior tempo de exposição ao vírus ou se o indivíduo foi 

infectado já em idade avançada.  

Os pacientes recrutados para o presente estudo foram acompanhados 

em um importante centro de referência no tratamento e acompanhamento do 

hepatocarcinoma em São Paulo. O grupo médico responsável pelo manejo 
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clínico destes pacientes publicou recentemente dados epidemiológicos dos 

pacientes atendidos por esse centro. Pode-se observar nas publicações desse 

grupo que as taxas de detecção de tumores pequenos são bastante elevadas 

[68]. Este resultado é comparável a taxas encontradas em alguns centros de 

referência japoneses. Isso é resultado de um eficiente programa de 

monitoramento dos pacientes que têm doença hepática avançada. Com esse 

programa, o diagnóstico de CHC ocorre de maneira precoce, o que ajuda a 

preservar a função hepática, acarretando em um melhor prognóstico da 

doença. 

Este fato pode explicar o bom perfil bioquímico dos pacientes inclusos 

neste estudo. O dado bioquímico mostrado, que é amplamente utilizado no 

manejo da doença crônica do fígado, a albumina [68], apresentou uma 

diferença estatisticamente significante entre os grupos, mas o interessante foi 

notar que embora ela tenha se diferenciado, o valor se encontra dentro dos 

valores de referência estipulados para pacientes com doença crônica do 

fígado, sendo o mesmo encontrado para o marcador alfafetoproteína. Nesse 

caso esse parâmetro não poderia ser utilizado como marcador tumoral. Esse 

dado reforça a recomendação dos protocolos europeus para a não utilização 

da alfafetoproteína como ferramenta de diagnóstico para CHC [69, 70]. 

Em relação aos fatores virais, no presente estudo foi avaliada a diversidade 

de genótipos e subtipos do HCV nos grupos de pacientes com cirrose e com 

CHC. No Brasil, são poucos os estudos que relatam essa característica 

especificamente no grupo de indivíduos com CHC. Em relação aos genótipos 

encontrados, os dados apresentados corroboram as informações prévias 
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publicadas em uma população maior de portadores de HCV no Brasil [6, 29, 

68, 71]. Além de ser uma importante ferramenta para conhecer a origem e a 

dinâmica da infecção viral, sabe-se que alguns genótipos são mais agressivos 

que outros por, de alguma maneira, induzir a fibrose hepática e 

consequentemente acelerar o desenvolvimento do CHC.  

Indivíduos infectados pelo HCV genótipo 1 tem pelo menos o dobro de 

chance de desenvolver hepatocarcinoma, inclusive alguns autores relatam que 

o desenvolvimento de CHC em pacientes infectados pelo HCV subtipo 1b pode 

ocorrer independente da presença de cirrose hepática e que esse processo 

pode ser desencadeado pela inflação crônica, necrose dos hepatócitos, 

regeneração e fibrose extensa [72, 73]. Outro fator amplamente conhecido é a 

capacidade do HCV resistir ao tratamento com Interferon. Sabe-se que o HCV 

genótipo 2 responde de duas a três vezes mais do que o genótipo 1. Essa falha 

no tratamento leva a um maior tempo de infecção e, em consequência disso, o 

risco de desenvolver cirrose hepática aumenta, bem como a progressão para 

CHC [71, 74]. O genótipo predominante entre os pacientes com CHC, neste 

estudo, foi o genótipo 1 (subtipo 1b), o que evidencia que este subtipo deva ser 

o foco da atenção no acompanhamento dos seus portadores, principalmente os 

pacientes com cirrose instalada. 

Estudos mostram associação entre mutações na região core do HCV e o 

desenvolvimento de CHC [75]. Devido a sua capacidade de interferir em vias 

importantes da regulação do ciclo celular, a região core do HCV foi 

caracterizada por apresentar importante potencial oncogênico. Estas interações 

podem modificar todo o ciclo celular dos hepatócitos, deixando a maquinaria de 
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defesa celular exposta ao processo de carcinogênese [48].  

Substituições de aminoácidos na proteína core do HCV nas posições 70 e 

91 já foram associadas ao desenvolvimento de CHC, principalmente em 

relação ao HCV subtipo 1b. A região core do genoma do HCV é bem 

conservada, mas acaba apresentando certo grau de variabilidade entre os 

genótipos [53-56]. Os resultados do presente estudo mostraram que as 

substituições nas posições 70 e 91 foram encontradas em ambos os grupos de 

pacientes estudados. Além disso, estas foram mais frequentes em indivíduos 

infectados pelo HCV-1b, conforme já descrito na literatura.  

Em estudo recente, Tasaka-Fujita e colaboradores (2015) [76], utilizando um 

sistema de cultura celular, avaliou o efeito dos polimorfismos da proteína do 

core (posições 70 e 91) nas etapas do ciclo replicativo do HCV e também na 

resposta imune do hospedeiro. O polimorfismo na posição 91 não apresentou 

diferenças significantes. Por outro lado, foi observada uma redução na 

produção de partículas virais nas culturas de células transfectadas com uma 

quimera viral contendo Glutamina na posição 70 (70Q) comparada àquelas que 

continham uma Arginina nessa mesma posição (70R). Além disso, os autores 

confirmaram que o acúmulo da proteína core com a variante 70Q resultou no 

aumento da fosforilação da proteína Kinase R (PKR) e, consequentemente, 

induziu a supressão da expressão da molécula do complexo principal de 

histocompatibilidade de classe I (MHC de classe I). A redução na expressão do 

MHC de classe I inibiu a ação citotóxica dos linfócitos T CD8+ (ativados via 

MHC I) favorecendo, desse modo, a persistência da infecção viral. Essa 

infecção persistente, ao longo do tempo, é um fator importante no 
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estabelecimento da cirrose e do carcinoma hepatocelular. 

No presente estudo, a mutação R70Q não permitiu a distinção entre os dois 

grupos de pacientes avaliados. Uma possível explicação pode ser o fato de que 

todos os pacientes apresentam cirrose, ou seja, doença hepática avançada. 

Portanto, a presença dessa mutação pode estar associada ao desenvolvimento 

da cirrose e, consequentemente, ao carcinoma hepatocelular, em outras 

palavras, pode ser interpretada como um marcador viral relacionado ao dano 

hepático. 

Sugere-se que o rastreamento da mutação R70Q em pacientes 

cronicamente infectados pelo HCV, especificamente subtipo 1b, possa ser uma 

ferramenta importante no monitoramento clínico do avanço da fibrose hepática. 

Estudos incluindo amostras longitudinais de pacientes infectados pelo HCV 

subtipo 1b com diferentes padrões de lesão hepática devem ser realizados 

para que seja confirmada essa associação. 
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6. CONCLUSÕES  

 

 Fatores como idade avançada, níveis séricos de alfafetoproteína e 

albumina podem sugerir presença de CHC, mas não devem ser 

avaliados isoladamente; 

 Não foi possível diferenciar os grupos de pacientes a partir do perfil de 

mutações da região core do HCV nas posições 70 e 91; 

 Pacientes infectados pelo HCV genótipo 1b apresentaram maior número 

de substituições nas posições 70 e 91 da região core; 

 O rastreamento da mutação R70Q em pacientes cronicamente 

infectados pelo HCV, especificamente subtipo 1b, pode ser uma 

ferramenta importante no monitoramento clínico do avanço da fibrose 

hepática. 
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