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RESUMO
Gaspareto KV. Sequenciamento de nova geração para rastreamento de mutações de
resistência aos novos medicamentos utilizados no tratamento da hepatite C. [Tese
(Doutorado em Biotecnologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo; 2016.
O vírus da Hepatite C (HCV) é conhecido por sua diversidade genética, sendo
classificado em sete genótipos e 67 subtipos. A maioria dos isolados do HCV
detectados no mundo pertence ao genótipo 1, correspondendo aproximadamente a
70% das infecções. Como o genótipo 1 não é somente o mais prevalente mas também
o mais difícil de tratar com Interferon alfa-peguilado e Ribavirina, os primeiros agentes
antivirais diretos (DAA) foram desenhados para atuar especificamente na protease do
HCV genótipo 1. As proteínas NS3-5B formam um complexo associado à membrana
que é responsável pela replicação do genoma do HCV, sendo as proteínas NS3-4A,
NS5A e NS5B alvos para o desenvolvimento de inibidores. Vários DAA têm sido
utilizados para uso em pacientes cronicamente infectados pelo HCV, incluindo os
Inibidores da Protease NS3-4A (Telaprevir, Boceprevir, Simeprevir, Paritaprevir,
Grazoprevir e Asunaprevir), os Inibidores da NS5A (Daclatasvir, Ledipasvir, Ombitasvir,
Elbasvir e Velpatasvir) e os Inibidores da Polimerase (Sofosbuvir e Dasabuvir). O
presente estudo teve como objetivo aplicar a metodologia de sequenciamento de nova
geração para sequenciar a região codificadora do genoma do HCV genótipo 1, incluindo
os subtipos 1a (n=51) e 1b (n=49), e identificar mutações que estejam associadas com
a resistência aos DAA em pacientes sem tratamento prévio com esses medicamentos.
No subtipo 1a do HCV, foram encontradas variantes associadas com resistência (RAV)
para as regiões NS3-4A, NS5A e NS5B em 10%, 22% e 8% dos pacientes,
respectivamente. RAVs detectadas foram: T54S (2%), V55A (2%), Q80K (4%) e R155K
(2%) na protease NS3-4A; Q30H (4%), H58P (10%) e Q30H/R+Y93C/H/N (8%) na
região NS5A; e A421V (8%) na polimerase NS5B. As frequências das RAVs
encontradas nos pacientes infectados com o subtipo 1b foram 12%, 53% e 31% para as
regiões da protease NS3-4A, NS5A e NS5B, respectivamente. Foram encontradas as
mutações F43I (2%), T54S (4%), Q80H (2%), D168E (2%) e M175L (2%) na região
NS3-4A; L28M (2%), R30Q (2%), L31M (2%), Q54H (27%), A92T (2%), Y93H (4%),
Q54H+A92T (6%), Q54H+Y93H (6%) e A92T+Y93H (2%) na região NS5A e, L159F
(2%), C316N (4%), A421V (7%), L159F+C316N (9%) e S556G (9%) na polimerase.
Mutações em mais de uma região foram encontradas em nove pacientes, um portador
do subtipo 1a e em oito do subtipo 1b. Utilizando esta metodologia, um recombinante
entre os subtipos 1a e 1b foi também identificado neste estudo. Relatamos a primeira
descrição de sequências quase completas dos genomas dos HCV subtipos 1a e 1b
obtidos de pacientes brasileiros. Com a introdução da combinação de terapias sem o
emprego do IFN, a detecção inicial de variantes de importância clínica pode ter
aplicação significativa na redução de falha ao tratamento em decorrência da presença
prévia de mutações de resistência viral.

Palavras-chave: Vírus da hepatite C. Sequenciamento genético. Mutação. Antivirais.
Biologia molecular.

ABSTRACT
Gaspareto KV. Next-generation sequencing to identify resistance mutations on new
antiviral drugs used for treatment of hepatitis C. [Thesis Ph.D. (Biotechnology)]. São
Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2016.
Hepatitis C virus (HCV) is known for its genetic diversity, being classified into seven
genotypes and 67 subtypes. The majority of the HCV isolates identified worldwide
belongs to genotype 1, accounting for approximately 70% of infections. As genotype 1 is
not only the most prevalent but also the most difficult to treat with Peg-interferon-alfa
and Ribavirin therapy, the first direct antiviral agents (DAAs) were designed to play a
role specifically in HCV genotype 1 protease. The NS3-5B proteins form a membraneassociated complex that is responsible for the replication of the HCV genome, with NS34A, NS5A, and NS5B proteins as targets for development of inhibitors. Various DAAs
have been used in chronically infected HCV patients, including NS3-4A protease
inhibitors (Telaprevir, Boceprevir, Simeprevir, Paritaprevir, Grazoprevir and
Asunaprevir), NS5A inhibitors (Daclatasvir, Ledipasvir, Ombitasvir, Elbasvir and
Velpatasvir) and polymerase inhibitors (Sofosbuvir and Dasabuvir). This study aimed at
executing the next-generation sequencing methodology for the HCV genome genotype
1 coding region, including subtypes 1a (n=51) and 1b (n=49) as well as identifying
mutations that are associated with resistance to DAA in patients without prior treatment
with these new drugs. Resistance associated variants (RAVs) were detected in HCV
subtype 1a for NS3-4A, NS5A and NS5B regions in 10%, 22% and 8% of patients,
respectively. RAVs found were: T54S (2%), V55A (2%), Q80K (4%) and R155K (2%) in
NS3-4A protease region; Q30H (4%), H58P (10%) and Q30H/R+Y93C/H/N (8%) in
NS5A region; and A421V (8%) in NS5B polymerase region. The frequencies of RAVs
found in patients infected with subtype 1b were 12%, 53% and 31% for NS3-4A, NS5A
and NS5B protease regions, respectively. F43I (2%), T54S (4%), Q80H (2%), D168E
(2%) and M175L (2%) mutations were found in NS3-4A region; L28M (2%), R30Q (2%),
L31M (2%), Q54H (27%), A92T (2%), Y93H (4%), Q54H+A92T (6%), Q54H+Y93H (6%)
and A92T+Y93H (2%) in NS5A region and, L159F (2%), C316N (4%), A421V (7%),
L159F+C316N (9%) and S556G (9%) in polymerase region. Mutations in more than one
region were found in nine patients: one bearer of subtype 1a and eight bearer of subtype
1b. By using this methodology, a recombinant between subtypes 1a/1b was also
identified in this study. We reported the first description of nearly full sequencing of HCV
genomes (subtypes 1a and 1b) obtained from Brazilian patients. With the
implementation of combined therapies without the use of IFN, the early detection of
clinical importance variants may have significant application in reducing treatment failure
due to the previous presence of viral resistance mutations.

Keywords: Hepatitis C virus. Genetic sequencing. Mutation. Antivirals. Molecular
biology.
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Hepatite é um termo geral utilizado para designar a ocorrência de inflamação no
fígado e pode ser causada por diversos mecanismos, inclusive por ação de agentes
infecciosos. As hepatites virais podem ser causadas por diferentes vírus, conhecidos
como vírus das hepatites A, B, C, D e E 1.
A hepatite C é causada pelo vírus da hepatite C (HCV) e representa um
importante problema de saúde pública, sendo que a maioria (50 a 80%) dos indivíduos
infectados desenvolve a forma crônica da doença, com possibilidade de progressão
para esteatose, fibrose, cirrose e carcinoma hepatocelular 2 (Figura 1). Como o curso da
doença apresenta uma progressão lenta e, na maioria das vezes, assintomática, a taxa
de detecção das infecções é, provavelmente, subestimada 3.

Figura 1 - Patogênese do HCV associada com doença no fígado. Aproximadamente
3% da população mundial está infectada com o HCV. A maioria (cerca de 50 a 80%)
dos indivíduos infectados apresenta infecção persistente, podendo desenvolver
esteatose e cirrose hepática. A infecção crônica pode predispor a ocorrência de
carcinoma hepatocelular em torno de 3 a 5% dos pacientes.
Fonte: Modificado de Ke et al.4
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Vírus da hepatite C
O HCV foi clonado e identificado em 1989, sendo o principal agente etiológico

das hepatites conhecidas até então como “não-A, não-B” 5. Pertencente à família
Flaviviridae e ao gênero Hepacivirus, é um vírus envelopado com cerca de 50
nanômetros de diâmetro 6 (Figura 2).

Figura 2 - Representação da partícula viral do HCV. Ilustração do envelope formado
pelas glicoproteínas E1 e E2, o nucleocapsídeo formado pela proteína estrutural Core e
o RNA fita simples de aproximadamente 9,6 Kb.
Fonte: Modificado de Lindenbach et al.7

O genoma do HCV é formado por uma fita simples de RNA de polaridade
positiva com aproximadamente 9.600 nucleotídeos, contendo uma região aberta de
leitura (ORF) capaz de produzir uma poliproteína precursora de aproximadamente
3.000 aminoácidos 8. A replicação ocorre no citoplasma e o vírus não se integra ao
genoma do hospedeiro 9.
Duas regiões não traduzidas (UTR) altamente conservadas estão presentes nas
extremidades do genoma, com a extremidade 5’UTR contendo o sítio interno de
entrada do ribossomo (IRES), que inicia a etapa de tradução

10,11

. A poliproteína (Figura

3) é processada pela ação de proteases celulares e virais resultando em dez proteínas,
classificadas como proteínas estruturais (proteínas que formam a partícula viral: Core,
proteínas do envelope E1 e E2) e proteínas não estruturais (p7, NS2, NS3, NS4A,
NS4B, NS5A e NS5B) 11,12.
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Figura 3 - Estrutura do genoma do HCV. Representação da região codificadora do
genoma flanqueada pelas extremidades não codificadoras 5’UTR e 3’UTR. As 10
proteínas virais estão identificadas com suas respectivas posições referentes aos
aminoácidos codificados a partir do Core na poliproteína precursora.
Fonte: Gaspareto, Karine V.

A proteína estrutural Core é a mais conservada entre os diferentes genótipos do
HCV e constitui o nucleocapsídeo, que engloba o RNA, sendo essencial para a
13,14

montagem da partícula viral

. As glicoproteínas E1 e E2 encontram-se distribuídas

no envelope do HCV, possuindo papel importante nos mecanismos de entrada do vírus
nos hepatócitos e evasão do sistema imunológico 15.
A proteína p7 representa uma pequena proteína de membrana que é capaz de
oligomerizar e formar canais de prótons. O preciso mecanismo de atuação da p7 ainda
não foi determinado, entretanto tem sido mostrado ser essencial para a infecção, mas
não para a replicação viral

16

.

A proteína NS2 é uma protease que participa da montagem da partícula viral,
realizando a clivagem entre as regiões NS2 e NS3. A proteína NS3 codifica uma serina
protease na região N-terminal e uma RNA helicase-NTPase na região C-terminal. A
NS3 protease possui uma ação crítica no processamento da poliproteína do HCV, pois
cliva quatro sítios a partir da região NS3 (NS3/4A, NS4A/4B, NS4B/NS5A e
NS5A/NS5B). Outra ação dessa proteína é a clivagem da proteína adaptadora do TLR3
(TRIF) e da proteína sinalizadora mitocondrial antiviral (MAVS), resultando no bloqueio
do mecanismo de indução celular do interferon (IFN) tipo I 17.
Outra proteína é a NS4A que forma um complexo estável com a NS3 de forma a
atuar como um cofator para a NS3 protease. A proteína NS3-4A tem sido alvo para o
desenvolvimento de inibidores. A NS3 helicase do HCV apresenta domínios
semelhantes às proteínas celulares, por isso a dificuldade em desenvolver inibidores
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específicos para esse alvo, pois os inibidores podem conferir toxicidade para o
paciente. Como resultado, maior atenção foi dada para o desenvolvimento de inibidores
com ação em regiões conservadas e que não afetam ATPases e GTPases celulares.
Por esse motivo, foram desenvolvidos inibidores que atuam especificamente no sítio
ativo essencial da protease NS3 18.
A NS4B não tem seu mecanismo de ação completamente elucidado, embora
estudos tenham relatado sua participação em induzir a formação do complexo de
membrana junto ao retículo endoplasmático rugoso durante a replicação viral.
A NS5A é uma fosfoproteína dimérica que consiste em três domínios estruturais,
sendo o domínio I (aminoácido 37 a 213) essencial para a replicação do RNA viral. Os
domínios II (aminoácido 250 a 342) e III (aminoácido 356 a 447) são menos
caracterizados. O domínio II está envolvido com a ligação à ciclofilina A e tem sido
associado com o antagonismo da resposta imune inata ao HCV. O domínio III parece
ser importante para a montagem da partícula viral infecciosa. Como a proteína NS5A
está envolvida em múltiplas etapas da replicação do HCV, inibidores da NS5A podem
ter atividade antiviral potente

19-21

.

NS5B é uma RNA polimerase RNA dependente (RdRp), enzima chave para o
processo de replicação viral e um alvo atrativo para o desenvolvimento de inibidores. A
estrutura da NS5B corresponde à comparação da arquitetura da mão direita, sendo
dividida em três subdomínios, referidos como palma (Palm), polegar (Thumb) e dedos
(Fingers). O sítio ativo da enzima, localizado dentro do domínio da palma, possui um
motivo GDD altamente conservado e menos susceptível a mutações, sendo um alvo
importante para o desenvolvimento de fármacos

22

. Quatro sítios alostéricos presentes

na enzima NS5B, dois na região referida como polegar (domínios 1 e 2) e outros dois
na região da palma (domínios 1 e 2), são alvos de estudo e desenvolvimento de
inibidores 23.
A RNA polimerase viral apresenta uma taxa de mutação por ciclo de replicação
de aproximadamente 2,5 x 10-5 mutações por nucleotídeo

24

. Como o HCV tem uma alta

taxa de replicação, produzindo em torno de 10 12 vírions por dia, possivelmente todas as
posições no vírus poderiam ser mutadas diariamente, com o desenvolvimento de
múltiplas mutações entre os genomas, originando as quasispecies (Neumann, 1998).
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Ciclo de replicação viral
A partícula viral interage com receptores localizados na superfície celular e inicia

o processo de entrada, que também pode ocorrer por transmissão direta entre as
células. Após a fusão e liberação do RNA viral, o genoma do HCV é traduzido,
resultando em uma poliproteína que é posteriormente processada. A etapa de
replicação ocorre no retículo endoplasmático, onde será formado um complexo de
membrana

25

. As proteínas NS3-4A, NS4B, NS5A e NS5B constituem as proteínas

virais que participam da maquinaria de replicação, responsável por replicar o RNA fita
positiva através da formação de um RNA fita negativa intermediária 26.
A replicação do HCV é catalisada pela polimerase NS5B. Enquanto que o
domínio NTPase/helicase da proteína NS3 apresenta funções significativas na
replicação viral, incluindo a atividade da NTPase estimulada por RNA, ligação ao RNA e
desdobramento de regiões do RNA que apresentam estruturas secundárias. A proteína
NS4B inicia a formação do complexo de replicação e a proteína NS5A tem importante
papel na regulação 27.
O HCV utiliza a via de biossíntese da lipoproteína de muito baixa densidade
(VLDL) para produzir a partícula viral madura e exportá-la do hepatócito por
mecanismos de secreção

28,29

. As interações entre as proteínas virais ou a maquinaria

celular necessária no ciclo de replicação podem ser alvos potenciais para a ação de
antivirais 25 (Figura 4).
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Figura 4 - Representação esquemática do ciclo de replicação viral do HCV. A
partícula viral associada com lipoproteínas entram no hepatócito através da ligação com
(co)receptores e endocitose mediada por clatrina. Os (co)receptores conhecidos
tetraspanina, CD81, receptor scavenger classe B tipo I (SR-BI), Claudina 1 (CLDN1),
Ocludina (OCLN), glicosaminoglicanos (GAG), receptor de lipoproteína de baixa
densidade (LDLR), receptor do fator de crescimento epidermal (EFGR), receptor Ephrin
A2 (EphA2) e Niemann-Pick C1 tipo L1 (NPC1L1) estão indicados no esquema. Após a
liberação do RNA viral de polaridade positiva, o mesmo é traduzido e processado em
diferentes proteínas virais. As proteínas não-estruturais participam da replicação do
RNA dentro do complexo de membrana. As partículas virais contendo o RNA viral
recém-sintetizado e as proteínas estruturais formam uma nova partícula viral. Na figura,
três alvos envolvendo diferentes etapas do ciclo viral foram destacados, ilustrando a
possibilidade da ação de inibidores em proteínas não-estruturais específicas do HCV.
Fonte: Modificado de Ke et al.4

O único modelo animal que é infectado pelo HCV é o chimpanzé, que tem sido
crucial nos estudos de imunidade e patogênese do HCV

30

. Pequenos animais não são

naturalmente infectados pelo HCV, havendo a necessidade do desenvolvimento de
quimera com fígado humano
susceptíveis ao HCV

31

e camundongos geneticamente

modificados

32

. O estabelecimento de sistemas de cultura de células tem sido

um processo lento, mas atualmente estão disponíveis sistemas seletivos de replicação
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, pseudo-partículas baseadas em retrovírus

completo

34,35
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e sistemas de replicação viral

36-38

, que tem sido essenciais para a melhor compreensão do ciclo de

replicação viral, possibilitando a identificação de alvos promissores e o desenvolvimento
de compostos antivirais 25.
1.4

Transmissão e Diagnóstico do HCV
A transmissão do HCV ocorre principalmente por via parenteral, incluindo o

compartilhamento de seringas durante o uso de drogas injetáveis, acidentes com
materiais perfuro-cortantes contaminados, confecção de tatuagem e colocação de
piercings, transfusões de sangue e hemocomponentes. Em especial, pacientes com
doenças hematológicas que necessitam constantemente de transfusões, estão mais
expostos ao risco de contrair a infecção, bem como pacientes com insuficiência renal
crônica pelo processo de diálise e aqueles submetidos a transplantes de órgãos sólidos
e outros procedimentos nosocomiais

39

. Estes riscos eram maiores até 1993 quando a

triagem da infecção pelo HCV foi iniciada nos bancos de sangue. Com a implantação
do Teste de Ácido Nucléico nos bancos de sangue, houve uma maior redução na
transmissão do HCV por transfusão de hemocomponentes 40.
Outras formas mais raras, mas que também devem ser levadas em consideração
são as transmissões verticais e por via sexual

41,42

. O compartilhamento de materiais de

higiene pessoal pode contribuir para a transmissão do vírus

43

. Em cerca de 10% a 40%

dos indivíduos infectados pelo HCV não se consegue identificar a via de transmissão, o
que deixa ainda aberta a possibilidade que existam outros mecanismos de infecção não
identificados 44-46.
O diagnóstico da hepatite C baseia-se na detecção do anticorpo anti-HCV e na
detecção do RNA viral utilizando testes de amplificação do ácido nucléico

47

. O teste de

genotipagem viral continua tendo significativa importância, pois, mesmo com a
introdução dos novos medicamentos, alguns genótipos apresentaram reduzidas taxas
de resposta. Com isso, possíveis alterações na dosagem, adição de novos
medicamentos e/ou modificações na duração do tratamento serão necessários de
forma a possibilitar a implantação de combinações livres de IFN para pacientes com
diferentes genótipos 48.

Introdução

1.5

25

Epidemiologia do HCV
A infecção pelo HCV é uma das principais causas da doença inflamatória crônica

do fígado, cirrose e hepatocarcinoma

49

. A prevalência global de anti-HCV foi estimada

em 1,6% (1,3% – 2,1%), equivalente a 115 (92 – 149) milhões de pessoas. A presença
do RNA viral a prevalência foi de 1,1% (0,9% - 1,4%), correspondendo a 80 (64 – 103)
milhões de pacientes 50.
O HCV é conhecido por sua diversidade genética, sendo classificado em sete
genótipos e 67 subtipos confirmados. A maioria dos genótipos do HCV detectados no
mundo pertence ao genótipo 1, correspondendo aproximadamente a 70% das infecções
51

(Figura 5).
Na Inglaterra, a prevalência do HCV foi estimada em 0,4% no ano de 2005,

sendo detectado o genótipo 1 em 45% das amostras analisadas: os subtipos 1a e 1b
foram detectados em 22% e 12% das amostras, respectivamente, e 11%
correspondiam aos demais subtipos do genótipo 1

52

. Na Alemanha, a prevalência do

vírus foi de 0,5% em 2012, sendo que o genótipo 1 foi detectado em 63% dos casos,
com 25%, 33% e 5% correspondendo aos subtipos 1a, 1b e demais subtipos,
respectivamente

53

. Na Espanha, os subtipos 1a e 1b correspondiam a 24% e 41% dos

casos, respectivamente 54.
Na Turquia, o genótipo 1 foi detectado em 92% das amostras analisadas, sendo
o subtipo 1b o mais frequente (84%)

55

. A Áustria também apresentou um número alto

de detecção do genótipo 1 (80%), com os subtipos 1a, 1b e demais subtipos
correspondendo a 20%, 52% e 8%, respectivamente

56

. No Canadá foram detectados

61% de genótipo 1, com 37% de subtipo 1a, 21% de subtipo 1b e 3% aos outros
subtipos do genótipo 1

57

. Nos EUA, 70% das infecções crônicas são causadas pelo

genótipo 1 do HCV e, dentre esses, 55% correspondem ao subtipo 1a e 35% ao subtipo
1b 58.
No Brasil, o genótipo 1 foi o mais frequente, com 64%. Os subtipos 1a e 1b foram
detectados numa frequência de 24% e 40%, respectivamente

59

. No período

compreendido entre 2005 a 2011, a prevalência de detecção do anti-HCV positivo no
Brasil foi estimada em 1,38% 60.

Introdução

26

No estudo realizado por Cavalheiro et al. 61, no qual analisaram a sorotipagem de
166 pacientes atendidos no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo no
período de 1990 a 1997, verificou-se a maior frequência do genótipo 1 do HCV (70%),
seguido do genótipo 3 (22,3%) e do genótipo 2 (4,2%). Infecção com dois ou mais
genótipos foi detectada em 3,6% das amostras.
Os subtipos 1b, 1a e 3a do HCV foram detectados em 45,5% (n=81), 32% (n=57)
e 18% (n=32), respectivamente, dos doadores de sangue atendidos na Fundação PróSangue/Hemocentro de São Paulo

62

.

No estudo realizado por Lampe et al.

63

, do total de 676 sequências que tiveram

a região NS5B analisada, 321 (47,5%) correspondiam ao subtipo 1a, 170 (25,1%) ao
subtipo 1b e 185 (27,4%) ao subtipo 3a.

Figura 5 - Prevalência relativa dos genótipos do HCV. (a) Prevalência relativa dos
genótipos do HCV. O tamanho dos gráficos é proporcional ao número de casos
soroprevalentes, como estimado por Mohd Hanafiah et al.64. (b) Prevalência relativa do
genótipo 1, exibindo sua vasta extensão geográfica e elevada frequência.
Fonte: Modificado de Messina et al.65
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Tratamento da Hepatite C
Até o final de 2010, o tratamento preconizado para a hepatite C crônica consistia

em uma terapia dupla com Interferon alfa-peguilado (Peg-IFN) e Ribavirina (RBV). A
terapia dupla apresentava uma taxa de resposta virológica sustentada (RVS) em torno
de 40 a 50% entre os pacientes infectados com o HCV genótipo 1, e 70-80% de RVS é
observada entre os pacientes infectados com os genótipos 2 e 3 66-68.
No primeiro semestre de 2011, foram aprovados pela US Food and Drug
Administration (FDA) dois Inibidores de Protease (IP), Telaprevir (TVR, Incivo™,
Janssen-Cilag) e Boceprevir (BOC, Victrelis™, Merck Sharp-Dohme), indicados para o
tratamento da infecção pelo HCV genótipo 1 em combinação com Peg-IFN e RBV (PR)
69,70

. Essas drogas foram denominadas antivirais de ação direta (DAA). Diferentes

estudos indicaram um aumento significativo na RVS com a introdução dos DAA (em
torno de 80%) 71,72.
Em contraste à ação do Peg-IFN e da RBV, os DAA inibem diretamente as
proteínas virais que participam do ciclo de replicação viral. Teoricamente, cada etapa do
ciclo viral pode se tornar um alvo potencial para uma intervenção terapêutica. Como o
genótipo 1 não é somente o mais prevalente mas também o mais difícil de tratar com a
terapia PR, os primeiros inibidores de protease foram desenhados para atuar
especificamente na protease do HCV genótipo 1

73

. E como as proteínas NS3-5B

participam da formação do complexo associado à membrana que é responsável pela
replicação do genoma do HCV, os inibidores têm sido desenvolvidos com base na ação
desses alvos 74.
Em 2013, mais dois DAA foram aprovados pelo FDA, o Simeprevir (SIM,
Olysio™, Janssen-Cilag), um inibidor de protease, e o Sofosbuvir (SOF, Sovaldi™,
Gilead Sciences), primeiro inibidor da polimerase (NS5B) indicado para o tratamento da
infecção pelo HCV genótipos 1, 2, 3 e 4

75

.

Em 2014 na Europa, e em 2015 no Brasil, foi aprovado o primeiro inibidor de
NS5A, o daclatasvir (DCV, Daklinza™, Bristol-Myers Squibb), para o tratamento dos
genótipos 1, 2, 3 e 4 em associação com outros DAA 76.
O esquema em monoterapia com DAA não é indicado porque mutações de
resistência são detectadas em poucos dias após o início do tratamento resultando no
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aumento da carga viral e falha à terapia. Por isso, DAA com diferentes alvos virais estão
sendo pesquisados, de forma a diminuir a possibilidade de resistência cruzada

77

.

Dados de estudos clínicos têm sugerido que regimes de tratamento tendo como
alvos múltiplos componentes do ciclo do HCV seriam mais eficazes em induzir maiores
taxas de RVS sem a necessidade de empregar o IFN

78-80

. Cada vez mais nos

aproximamos de combinações de DAA que efetivamente eliminam o HCV e minimizam
81

os efeitos adversos relacionados ao tratamento

.

Conforme demonstrado na figura 6, análogos nucleotídeos têm maior barreira
para resistência quando comparados com inibidores da protease NS3-4A, análogos não
nucleotídeos e inibidores da proteína NS5A

82

. Esta maior barreira para a resistência

deve-se ao fato da enzima polimerase ser crucial para a etapa de replicação viral,
sendo então uma região mais conservada e com menor probabilidade de ocorrerem
mutações.

Figura 6 - Barreira genética para o HCV em relação aos Agentes Antivirais de
Ação Direta. A barreira genética é definida pelo número de mutações necessário para
o vírus se tornar resistente e pela probabilidade de selecionar mutação na presença do
tratamento. Os inibidores da protease (1ª geração) apresentam menor barreira genética
quando comparados aos demais inibidores, sendo que a maior barreira genética é
encontrada nos inibidores nucleotídeos.
Fonte: Modificado de Halfon et al.77
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manual europeu para tratamento do HCV, seis combinações

medicamentos foram disponibilizadas para o genótipo 1

de

83

. Combinações incluindo Peg-

IFN e RBV tiveram a adição de um terceiro medicamento, o inibidor da NS3-4A (SIM),
da NS5A (Ledipasvir, LDV) ou da NS5B (SOF). As combinações de DAA sem a
inclusão de Peg-IFN correspondem a associações de um inibidor da NS5B e da NS5A
SOF+LDV (Harvoni®, Gilead Sciences) e SOF+DCV, uma associação do inibidor da
NS5B e da protease NS3-4A (SOF+SIM) e uma associação denominada 3D (Viekira
Pak™, AbbVie), referente à combinação de inibidores da NS3-4A, NS5A e NS5B
[Paritaprevir (PTV) + Ombitasvir (OMB) + Dasabuvir (DSV), respectivamente], com
inclusão do ritonavir, empregado para inibir uma enzima hepática especial que
normalmente metaboliza os inibidores de protease, citocromo P450-3A4 (CYP3A4). No
ano de 2016, o FDA aprovou a combinação de Elbasvir (EBV) e Grazoprevir (GZP)
(Zepatier™, Merck Sharp Dohme), inibidores das regiões NS5A e NS3-4A,
84-86

respectivamente

. A combinação SOF + Velpatasvir (VEL) (Epclusa®, Gilead

Sciences) também foi aprovada em 2016 pelo FDA e, a combinação SOF + VEL +
Voxilaprevir (VOX) encontra-se em fase III de estudo.
Os medicamentos aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) para tratamento da hepatite C foram SOF, SIM, DCV e o esquema 3D. Com
exceção do último, todos os demais estão presentes nos Protocolos Clínicos e
Diretrizes Terapêuticas 87.

1.6.1 Inibidores da Protease (IPs)
Os IPs atuam durante o estágio inicial do ciclo de replicação do HCV por interferir
na clivagem da poliproteína, entretanto outros DAA possuem diferentes alvos na
replicação viral

88

. O HCV requer uma serina protease (contendo aproximadamente 631

aminoácidos) altamente conservada para clivar as demais proteínas estruturais

11

.

Os medicamentos aprovados TVR, BOC, PTV e ASV (aprovado em 2014 no
Japão com o nome comercial Sunvepra®, Bristol-Myers Squibb)

89

e, em

desenvolvimento Sovaprevir são derivados α-cetoamida lineares que se unem
covalentemente e de forma reversível à serina da protease NS3-4A do HCV com uma
cinética de ligação e dissociação lenta

71,90

, mas perdem sua eficiência devido à
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ocorrência de mutações de resistência (por exemplo, D168V e R155K). Os inibidores
macrocíclicos aprovados, como o SIM, GZR, Vaniprevir (Vanihep®, Merck SharpDohme) e, em desenvolvimento Danoprevir (DNV), que atuam por interações não
covalentes no sítio ativo da enzima propiciam uma maior barreira genética para a
resistência

91-95

. Os mais recentes IPs em desenvolvimento possuem ação pan-

genotípica, como o VOX e o Glecaprevir.
A barreira genética para a ocorrência de resistência aos IPs pode variar de
acordo com os diferentes subtipos do HCV. A frequência das mutações de resistência
foi duas vezes maior nos pacientes com o subtipo 1a quando comparada com pacientes
com o subtipo 1b. A substituição do aminoácido na posição R155K, por exemplo, requer
somente uma mudança em um nucleotídeo (transição) para conferir resistência para o
subtipo 1a do HCV, enquanto que para o subtipo 1b é necessário ocorrer modificação
em dois nucleotídeos, sendo que uma dessas mudanças precisa ser uma transversão 96.
Resistência aos inibidores lineares da protease NS3-4A está relacionada,
geralmente, com substituições nas posições V36, T54, V55 e V170. A combinação de
substituições nas posições V36 e A156 ou R155 atuam sinergicamente aumentando o
nível de resistência. Já os inibidores macrocíclicos tendem a selecionar substituições
nas posições Q80 e D168

71,97

. Os inibidores lineares e macrocíclicos apresentam

variantes associadas com resistência (RAVs) em comum, tais como as substituições
nas posições 155 e D168 97,98 (Figura 7).
A presença de polimorfismos basais ou mutações associadas à resistência ao
TVR é muito baixa (<1%), especialmente para mutações com maior impacto na
resistência 99.
O polimorfismo Q80K, detectado em pacientes com o subtipo 1a do HCV, tem
um modesto impacto na atividade do SIM in vitro, mas pode atuar de forma a facilitar a
emergência de mutações adicionais, especialmente em pacientes com fraca resposta
ao IFN, o que resulta em uma menor taxa de RVS 100.
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Figura 7 - Representação da estrutura da NS3-4A Protease. Os possíveis alvos de
ocorrência de mutação estão indicados na figura.
Fonte: Bartenschlager et al.27

1.6.2 Inibidores da NS5A
NS5A é uma fosfoproteína ligadora de zinco de aproximadamente 448
aminoácidos, essencial para a replicação do HCV

33

. A fosfoproteína consiste em 3

domínios, apresentando uma estrutura dimérica no domínio I que exibe um grau de
flexibilidade conformacional o que facilita o envolvimento em diversos estágios dentro
do ciclo do HCV, além de ser o domínio mais conservado entre os diferentes genótipos
do HCV 101.
A proteína multifuncional NS5A pode ser encontrada no estado basal e
hiperfosforilada (p56 e p58, respectivamente). A hiperfosforilação parece regular
diferentes funções da NS5A, especificamente, replicação e formação da partícula viral
102,103

. Os inibidores da proteína NS5A podem atuar em diversos estágios do ciclo do

HCV, de forma a interromper a replicação viral. A maioria desses inibidores agem na
cadeia N-terminal da proteína NS5A (Domínio I)

104

.

O inibidor da região NS5A, DCV, por exemplo, atua em todos os genótipos do
HCV com um bom perfil de segurança para o paciente, entretanto apresenta uma baixa
barreira genética. A mutação Y93H foi identificada como a mais comum e capaz de
conferir resistência à essa classe de inibidores

27

. Outros inibidores, como o OMB e

LDV foram desenvolvidos e são utilizados combinados com outras classes de DAA

83

.
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Alguns inibidores encontram-se em fase de desenvolvimento, como o VEL, EBV,
Ravidasvir, Odalasvir, JNJ56914845, Pibrentasvir e Ruzasvir

93,105

.

Os polimorfismos associados à resistência geralmente ocorrem nas posições
L28M, R30Q, L31F/M/V, Q54H, P58S e Y93H/N para o HCV subtipo 1b

19,106-108

e para

o subtipo 1a, as mudanças ocorrem geralmente nas posições M28T/V, Q30E/H/R,
L31M/V, P32L e Y93C/H/N 19,106,107 (Figura 8).
A ocorrência de resistência cruzada pode ser observada em toda a classe de
inibidores da proteína NS5A e mutações de resistência pré-existentes são frequentes
106

.

Figura 8 - Representação da estrutura da proteína NS5A. Os alvos com ocorrência
de algumas das mutações de resistência já descritas estão destacados na figura.
Fonte: Bartenschlager et al.
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1.6.3 Inibidores da Polimerase
Duas

classes

de

inibidores

da

polimerase

NS5B

(591

aminoácidos

aproximadamente) têm sido desenvolvidas: inibidores nucleotídeos (INs) e inibidores
não-nucleosídeos (INNs). Os INs mimetizam o substrato natural da RNA polimerase
RNA dependente e inibem o sítio ativo por serem incorporados à etapa de elongação
do RNA causando a terminação da cadeia. Os INNs representam um grupo
heterogêneo de compostos antivirais com capacidade de ligação em diferentes sítios
alostéricos, o que resulta em uma mudança conformacional da proteína antes do
complexo de elongação ser formado

73

.

Os INs compartilham características dos substratos naturais encontrados nas
células, sendo então incorporados como um falso substrato e, uma vez fosforilados a
nucleosídeos-trifosfato, causam a terminação da replicação do genoma viral

109

. Este

grupo de agentes é efetivo contra todos os genótipos do HCV, por se ligarem em
regiões altamente conservadas da região NS5B causando uma alta barreira para
resistência e um pequeno número de efeitos colaterais. O primeiro inibidor nucleotídeo
desenvolvido mostrou uma atividade antiviral moderada e alta toxicidade

110

. O inibidor

da polimerase SOF foi o único medicamento desenvolvido com sucesso até o momento
(Figura 9). Encontra-se em fase II de estudo o medicamento Uprifosbuvir (MK-3682).

Figura 9 - Representação da estrutura da NS5B Polimerase. A posição do
aminoácido S282 na estrutura proteica está em destaque, sendo uma das primeiras
posições detectadas in vitro que conferem resistência ao SOF.
Fonte: Bartenschlager et al.27
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Os INNs constituem uma classe mais heterogênea, ligando-se a sítios alostéricos
da NS5B (DSV, Radalbuvir, Beclabuvir e TMC-647055)

111

. A barreira de resistência é

baixa, devido este grupo não se ligar em regiões altamente conservadas. Além disso, a
maioria dos medicamentos desse grupo possui de baixa a moderada atividade antiviral,
não sendo ativa em todos os genótipos. No entanto, podem ser incluídos em regimes
combinados demonstrando altos níveis de eficácia

27

.

As substituições L159F, S282T, C316N, L320F e V321A estariam associadas
com a diminuição da susceptibilidade ao SOF

111,112

. Enquanto as substituições

C316N/Y, M414T/L, L419S, A421V, R422K, M423I/T/V, Y448H, Y452H, A486V, P495L,
V499A, G554D, S556G e D559G estariam associadas a uma diminuição na resposta
aos INNs 111.
1.7

Detecção das variantes associadas à resistência
A seleção de variantes associadas à resistência é influenciada por fatores como:

a barreira genética do DAA, a dose, a aderência ao tratamento, a farmacocinética e a
farmacodinâmica das drogas

113

.

A detecção da RAV depende do método escolhido, sendo que o sequenciamento
de Sanger, o sequenciamento clonal e o sequenciamento de nova geração apresentam
uma porcentagem de 25, 5 e 0,5, respectivamente, de variantes que não são
detectadas 77,114.
No estudo realizado por Abdelrahman et al.

115

, em 100% (15/15) dos pacientes

que apresentaram falha ao tratamento com DAA foram detectadas variantes virais no
pré e pós-tratamento e, o método utilizado foi o sequenciamento de nova geração
(pirosequenciamento).
O sequenciamento de nova geração é uma ferramenta poderosa para a
obtenção de informações a respeito da dinâmica das variantes entre as quasispecies do
HCV

116

, permitindo estudar a presença de variantes virais presentes em baixa

frequência. Dessa forma, visando estudar a frequência das mutações de resistência aos
inibidores da protease NS3-4A, da proteína NS5A e da polimerase NS5B, foi realizado
o sequenciamento de nova geração utilizando amostras de pacientes com hepatite C
crônica e sem tratamento prévio com os DAA.
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OBJETIVO

O presente estudo teve como objetivo aplicar a técnica de sequenciamento de
nova geração para sequenciar a região codificadora do genoma do HCV genótipo 1,
incluindo os subtipos 1a e 1b e, identificar mutações associadas com a resistência aos
DAA em pacientes sem tratamento prévio a esses medicamentos.
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CASUÍSTICA E METODOLOGIA

3.1

População do estudo
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Para a realização do estudo, foram utilizadas amostras obtidas pelo
Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da
Universidade de São Paulo. As amostras são provenientes de doadores de sangue da
Fundação Pró-Sangue do Hemocentro de São Paulo, atendidos no período de 1993 a
2010 e identificados como infectados para o HCV através de métodos sorológicos.
Esses pacientes foram recrutados e entrevistados com o objetivo de descrever a
evolução da hepatite C (Projeto 0850/11: “Análise da evolução da infecção pelo vírus da
hepatite C em doadores de sangue da Fundação Pró-Sangue/Hemocentro de São
Paulo”).
Amostras de soro e plasma foram obtidas a partir de acesso venoso e foram
encaminhadas ao Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) para a realização de testes
sorológicos para hepatite C. Para os exames de carga viral (PCR Quantitativo para
pesquisa do HCV RNA no plasma) e subtipagem viral (sequenciamento de Sanger da
região NS5B do genoma do HCV), alíquotas de plasma foram enviadas ao Laboratório
de Técnicas Especiais do Hospital Israelita Albert Einstein.
Alíquotas de soro e plasma foram encaminhadas ao Laboratório de
Gastroenterologia e Hepatologia Tropical do Instituto de Medicina Tropical da FMUSP
para a realização do sequenciamento de nova geração da região codificadora do HCV.
Para o presente estudo, foram selecionados 100 indivíduos portadores crônicos do
HCV genótipo 1.
3.2

Aspectos Éticos
Os pacientes que participaram do projeto concordaram e assinaram o Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido. Para a realização do presente estudo, foi
apresentado à Comissão de Ética e Pesquisa do Departamento de Moléstias
Infecciosas e Parasitárias da FMUSP um parecer solicitando a aprovação da emenda
referente ao protocolo de pesquisa CAPPesq 0850/11. A pesquisa obteve a aprovação
pela Comissão de Ética.
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Metodologia para Detecção das Variantes existentes no genoma do HCV

3.3.1 Extração do RNA viral
A extração do RNA viral foi realizada a partir de 140 µL do soro ou plasma
(armazenado a -80 °C) utilizando o QIAamp Viral RNA mini Kit (Qiagen, Hilden,
Germany). Ao final da extração, o RNA foi eluído em 60 µL de tampão AVE e
armazenado a -80 °C.
3.3.2 Transcrição Reversa e Reação em Cadeia da Polimerase (RT-PCR)
Para a realização do estudo, iniciadores específicos foram desenhados com
base em um banco de sequências obtidas para os subtipos 1a e 1b do HCV,
disponibilizado

online

em

http://hcv.lanl.gov/components/sequence/HCV/search/

searchi.html.
As sequências foram alinhadas no programa Bioedit Sequence Aligment Editor
versão 7.0.9.0

117

. O programa Oligo Calc (Oligonucleotides Properties Calculator),

disponível online em http://www.basic.northwestern.edu/biotools/oligocalc.html, foi
utilizado para determinar os parâmetros (temperatura de anelamento, número de
nucleotídeos, quantidade de Guanina e Citosina (GC), peso molecular e verificação da
presença de regiões de complementaridade) dos iniciadores.
Para a amplificação da região 5´UTR (posição 89), foi utilizado o iniciador PTC1
(5'CGTTAGTATGAGTGTCGTGC3'), previamente descrito

118

. Os demais iniciadores

foram desenhados para este estudo e sintetizados pela empresa Thermo Fisher
Scientific (InvitrogenTM, Life Technologies, Brasil) (Tabela 1).

Casuística e Metodologia

38

Tabela 1 - Sequência dos iniciadores utilizados na RT-PCR para os subtipos 1a e 1b do
HCV.
Iniciador
Sequência (5’-3’)
Posição (H77)
Temperatura (°C)
*PTC1

CGTTAGTATGAGTGTCGTGC

89-108

52

R1_1a_5313

TCGTGACGACCTCCAGGTC

5295-5313

55

F2_1a_2534

CTGCTCCTGCTTGTGGATGAT

2534-2554

54

R2_1a_7105 GAGTCCAGAATCACCACTTTGTTC

7082-7105

56

F3_1a_6286

GGGACTGGATATGCGAGGTG

6286-6302

56

R3_1a_9577

GCCGTGACTAGGGCTAAGATG

9557-9577

56

R1_1b_4910

CGCGTCATAGCACTCACAGAG

4890-4910

56

F2_1b_2169

GACTACCCATACAGGCTTTGG

2169-2189

54

R2_1b_7114

GGGTCGAAAGAGTCCAGGATTA

7093-7114

55

F3_1b_6638

CCACTACGTGACGGGCAT

6638-6655

53

R3_1b_9552

GGGCTAAGATGGAGCCACC

9552-9567

55

*118

A estratégia utilizada para a amplificação do genoma completo do HCV consistiu
na amplificação de três fragmentos parcialmente sobrepostos (Figura 10).

Figura 10 - Representação do desenho do estudo. Obtenção da região codificadora
através da obtenção de três fragmentos com regiões sobrepostas. Para o subtipo 1a, o
primeiro (F1), o segundo (F2) e o terceiro fragmentos (F3) foram obtidos com 5224,
4571 e 3291 nucleotídeos, respectivamente. Para o subtipo 1b, 4821, 4945 e 2914
nucleotídeos foram amplificados para obter F1, F2 e F3, respectivamente.
Fonte: Gaspareto, Karine V.
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Os fragmentos foram amplificados em apenas uma etapa e a transcrição reversa
foi realizada no mesmo tubo da PCR. Para tanto, foi utilizado o reagente SuperScriptTM
III One-Step RT-PCR System with Platinum® Taq High Fidelity (InvitrogenTM, Thermo
Fisher Brand, Carlsbad, CA, USA). Para a reação foram empregados 5 µL do RNA viral
extraído e 0,5 µL de cada iniciador (20 picomolar) no volume total de reação de 25 µL.
O protocolo aplicado foi específico para cada subtipo do HCV. Para o subtipo 1a
foi utilizado o seguinte protocolo de ciclagem: 55 °C por 30 minutos e 95 °C por 2
minutos para a síntese de cDNA e desnaturação, seguido por 40 ciclos de 95 °C por 50
segundos, 55 °C por 35 segundos e 68 °C durante 1 minuto por kb para a reação de
amplificação e, 68 °C por 5 minutos para a extensão final. Para o subtipo 1b, o
protocolo utilizado foi: 52 °C por 30 minutos e 95 °C por 2 minutos, seguido por 40
ciclos de 95 °C por 50 segundos, 52 °C por 35 segundos e 68 °C durante 1 minuto por
kb e, 68 °C por 5 minutos para a extensão final.
O produto da RT-PCR (amplicon) foi visualizado em gel de agarose a 1,5% em
tampão Tris - Ácido Acético - Ácido Etilenodiaminotetracético (TAE) 1X contendo
SYBR® Safe DNA gel stain (InvitrogenTM, Thermo Fisher Scientific, Carlsbad, CA,
USA). As bandas foram selecionadas de acordo com o peso molecular Gene Ruler
Express DNA Ladder ready-to-use (Thermo Scientific, Fermentas, Vilnius, Lithuania). As
bandas específicas de cada fragmento foram recortadas do gel de agarose e então
purificadas utilizando o PureLink® PCR Purification Kit (InvitrogenTM, Thermo Fisher
Scientific, Carlsbad, CA, USA). Os amplicons foram quantificados utilizando o QuantiTTM dsDNA HS Assay Kit (InvitrogenTM, Thermo Fisher Scientific, USA) e a leitura foi
feita no equipamento Qubit® 2.0 fluorometer (InvitrogenTM, Thermo Fisher Scientific,
USA).
3.3.3 Etapas envolvidas no Sequenciamento de Nova Geração
As etapas envolvidas no sequenciamento de nova geração são basicamente:
construção e preparo da biblioteca de DNA, reação de sequenciamento e análise dos
dados gerados.
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3.3.3.1 Construção da biblioteca
3.3.3.1.1 Fragmentação da biblioteca
Os amplicons obtidos na etapa de RT-PCR foram diluídos em Low TE
(InvitrogenTM, Thermo Fisher Scientific, Carlsbad, CA, USA) com o intuito de ajustar a
concentração para 2 ng/µL e após o ajuste foram submetidos à etapa de fragmentação.
Foi realizada fragmentação mecânica (sonicação), utilizando para esse procedimento o
equipamento Bioruptor® UCD-200 (Diagenode, Denville, NJ, USA). Para a obtenção de
fragmentos em torno de 400 pares de bases, foram realizados dois ciclos de sonicação,
sendo o primeiro ciclo de 15 minutos e o segundo, 9 minutos.
3.3.3.1.2 Reparo das extremidades e ligação aos adaptadores
Após a fragmentação, as extremidades foram reparadas com a adição de End
Repair Enzyme (fornecida no Ion Plus Fragment Kit) de forma a possibilitar a adição de
um íon fosfato nas extremidades 5’ do DNA alvo previamente fragmentado para permitir
a ligação dos adaptadores e barcodes. Para isso, foi adicionado ao volume de 50 µL da
amostra fragmentada, 29 µL de água livre de nucleases, 20 µL do reagente 5X End
Repair Buffer e 1 µL do reagente End Repair Enzyme, sendo a reação mantida durante
20 minutos a temperatura ambiente.
Posteriormente ao protocolo de reparo, foi realizada a etapa de purificação com
Agencourt® AMPure XP (Beckman Coulter, Brea, CA, USA), de acordo com as
instruções do fabricante. Após a primeira etapa de purificação, foram adicionados os
barcodes e os adaptadores e, em seguida, uma nova purificação foi realizada utilizando
o mesmo reagente Agencourt® AMPure XP (Beckman Coulter, USA).
Para a etapa de ligação aos adaptadores contendo barcodes, foi empregada a
seguinte reação: 25 µL da amostra purificada e com as extremidades reparadas, 10 µL
de 10 x Ligase Buffer, 2 µL de Ion P1 Adapter, 2 µL de Ion Xpress™ Barcode, 2 µL
dNTP Mix, 49 µL de água livre de nucleases, 2 µL de DNA Ligase e 8 µL de Nick Repair
Polymerase. A reação foi incubada a 25 °C por 15 minutos e a 72 °C por 5 minutos.
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3.3.3.1.3 Seleção do tamanho da biblioteca e quantificação por PCR em tempo real
Após a adição dos barcodes e adaptadores, a biblioteca foi selecionada
empregando o e-Gel® SizeSelectTM Agarose gels 2% (InvitrogenTM, Thermo Fisher
Scientific, USA), reavendo fragmentos de aproximadamente 480 pares de bases.
Para proceder à etapa de PCR em emulsão, foi realizada previamente a
quantificação por PCR em tempo real no equipamento 7500 Fast Real-Time PCR
System (Applied Biosystems®, Thermo Fisher Scientific, Foster City, CA, USA) para
verificar a necessidade de diluição ou amplificação prévia da biblioteca. Para essa
etapa, cinco diluições (10 x) seriadas da biblioteca controle E. coli DH10B e a diluição
1:20 das amostras foram realizadas de forma a obter a quantificação absoluta do DNA
presente em cada amostra. Para a reação foi utilizado o volume de 5 µL da amostra
diluída, 10 µL do reagente Ion Library TaqMan® qPCR Mix 2 x, 1 µL de Ion Library
TaqMan® Quantitation Assay 20 x e 4 µL de água livre de nucleases. O protocolo
utilizado foi: 50 °C por 2 minutos e 95 °C por 20 segundos, seguido por 40 ciclos de 95
°C por 3 segundos e 60 °C por 30 segundos.
3.3.3.1.4 Amplificação da biblioteca
As amostras que apresentaram quantidades de DNA inferiores ao limite
necessário para realizar a PCR em emulsão (26 picomolar) foram submetidas a uma
nova etapa de amplificação para tentar obter a quantidade de DNA suficiente para
proceder à próxima etapa (PCR em emulsão). Para a etapa de amplificação, foram
utilizados 100 µL de Platinum PCR SuperMix High Fidelity, 5 µL de Library Amplification
Primer Mix e 25 µL da biblioteca. O protocolo utilizado foi: 95 °C por 5 minutos, seguido
por 8 ciclos de 95 °C por 15 segundos, 58 °C por 15 segundos e 70 °C por 1 minuto.
Posteriormente, o produto da amplificação foi purificado (com o reagente
AMPure) e quantificado novamente por PCR em tempo real. As bibliotecas foram
diluídas para a obtenção de quantidades iguais de cada amostra e então, foi realizada a
junção em uma mesma alíquota.
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3.3.3.2 Preparo da biblioteca
3.3.3.2.1 PCR em emulsão e etapa de enriquecimento das esferas
Com a biblioteca em quantidades equimolares de cada amostra, foi realizada a
PCR em emulsão no Equipamento Ion OneTouchTM 2 (Thermo Fisher Scientific, USA)
com o preparo da solução de amplificação (25 µL do Reagente X, 500 µL de Ion PGM™
Template OT2 400 Reagent Mix, 300 µL de Ion PGM™ Template OT2 400 PCR
Reagent B, 50 µL de Ion PGM™ Template OT2 400 Enzyme Mix, 25 µL da biblioteca
diluída e 100 µL do Ion PGM™ Template OT2 400 Ion Sphere Particles) e utilização do
kit Ion PGMTM Template OT2 400 Kit (Thermo Fisher Scientific, USA). Os fragmentos de
DNA, com sequências específicas de adaptadores ligados às extremidades, foram
amplificados clonalmente por PCR em emulsão (na etapa de preparo do template),
sobre a superfície de esferas de aproximadamente 3 micrômetros de diâmetro,
denominadas Ion Sphere Particles (ISP) 119.
Após a PCR em emulsão, a biblioteca foi submetida à etapa de enriquecimento
das ISPs, utilizando Ion PGMTM Enrichment Beds (Thermo Fisher Scientific, USA) e o
equipamento Ion OneTouchTM ES (Thermo Fisher Scientific, USA). Para a etapa de
enriquecimento, uma tira com 8 poços foi utilizada, sendo que no primeiro poço foi
aliquotado o volume de 100 µL da solução de ISPs contendo a biblioteca, no segundo
poço foi aliquotado 130 µL de Dynabeads® MyOne™ Streptavidin C1 Beads
ressuspendido em MyOne™ Beads Wash Solution, nos terceiro ao quinto poços foram
aliquotados 300 µL de Ion OneTouch Wash Solution e no sétimo poço foi aliquotado
300 µL da Solução de Melt-Off (feita pela mistura de 280 µL de solução Tween e 40 µL
de NaOH 1M).

3.3.3.2.2 Controle de qualidade das ISPs
Ao mesmo tempo, foi realizado o controle de qualidade das esferas para verificar
a porcentagem de policlonalidade (Kit Ion Sphere™ Quality Control, Thermo Fisher
Scientific, USA). Uma alíquota de 2 µL da amostra foi adicionada a 19 µL de Annealing
Buffer e 1 µL de Ion Probes. A quantificação foi realizada no Qubit® 2.0 Fluorometer
(Invitrogen™, Thermo Fisher Scientific, USA), que permite a leitura das fluorescências

Casuística e Metodologia

43

emitidas pelos fluoróforos Cy-5® e FAM™. A fluorescência FAM™ marca o adaptador
P1, que está acoplado às Ion Spheres, enquanto que o Cy-5® marca o adaptador A,
que se encontra na extremidade 3’ dos fragmentos.
3.3.3.3 Reação de sequenciamento
O Ion 314™ chip v2 possui cerca de 1 milhão de sensores e pode sequenciar em
torno de 30 a 100 Mb em um período de 2 a 4 horas, gerando aproximadamente 400 a
550 mil leituras por corrida (Online: https://www.lifetechnologies.com/order/catalog/product/
4482261). Para uma detecção com alta confiança de mutações presentes em

frequências tipicamente baixas e variáveis, a taxa de cobertura total requerida deve ser
de 1.000 a 2.000 X (Online: https://www3.appliedbiosystems.com/cms/groups/applied_
markets_marketing/documents/generaldocuments/cms_094273.pdf).
Para a realização do cálculo de cobertura, a taxa de cobertura foi superestimada
para garantir a chamada de variantes. Como foram obtidos 3 fragmentos para cada
amostra, o número de fragmentos foi multiplicado pelo número de cobertura que se
pretendia obter, sendo obtido o valor de 10.000 X. Como o sequenciador gera em torno
de 500.000 leituras, o valor das leituras foi dividido pela cobertura dos 3 fragmentos
(10.000 X), resultando em 50 amostras por chip de 314.
A biblioteca pronta (ligada em partículas esféricas) foi inserida no chip
semicondutor e, durante a reação de polimerização (ao serem adicionados os
nucleotídeos), íons H+ são gerados induzindo uma mudança local no pH que é
detectada e medida 120. A figura 11 ilustra, de forma sucinta, todas as etapas envolvidas
no sequenciamento de nova geração.
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Figura 11 - Representação esquemática das etapas envolvidas no
sequenciamento com o Ion Torrent™ PGM. Os fragmentos de DNA são flanqueados
com sequências de adaptadores específicas, que são clonalmente amplificadas em
partículas esféricas (Ion Sphere™ Particles) por PCR em emulsão. As partículas
esféricas contendo a biblioteca amplificada são carregadas no chip que é introduzido no
Ion PGM™. Os resultados do sequenciamento são exportados do equipamento para o
Torrent Browser e podem ser analisados em programas de bioinformática
Fonte: Disponível online em https://www3.appliedbiosystems.com/cms/groups/applied_markets_
marketing/documents/generaldocuments/cms_094273.pdf.

Metade do volume da amostra recém-enriquecida foi aliquotada e então, 5 µL do
reagente Control Ion Sphere Particles foi adicionado. Após centrifugação a 15.500 g
durante 2 minutos, o sobrenadante foi removido, restando aproximadamente 3 µL do
volume inicial ao qual foi adicionado 3 µL de Sequencing Primer. Essa reação foi
incubada a 95 °C por 2 minutos e a 37 °C por 2 minutos. Após o anelamento do
Sequencing Primer, foi adicionado 1 µL do reagente Ion PGM™ Sequencing 400 v2
Polymerase, obtendo um volume de 7 µL, que foi utilizado para o carregamento do Ion
314 chip. A reação de sequenciamento foi realizada no sequenciador de terceira
geração Ion PGM Sequencer / Ion TorrentTM Next-Generation Sequencing (Thermo
Fisher Scientific, USA).
3.3.3.4 Análise dos dados
As sequências foram mapeadas e alinhadas com as sequências de referência
H77 (1a.US.1977.H77_NC004102), para o subtipo 1a e Con1 (1b.DENC1_AJ238800),
para o subtipo 1b do HCV, no programa Torrent Suite™ Software (Thermo Fisher
Scientific, USA).
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Para as análises de variantes, subtipos e cobertura das sequências foram
utilizados os plugins Variant Caller, Pathogen Analyzer e Coverage Analyzer,
respectivamente, todos disponibilizados no programa Torrent Suite. Para a análise das
variantes, foram considerados os parâmetros de células somáticas (análise de baixa
estringência), com frequência de alelo mínima de 0,02, qualidade mínima de 100 para a
chamada de variantes, frequência de variantes mínima de 2, frequência de variantes
mínima em cada fita de 1, viés máximo das fitas considerado de 0,95 e qualidade
relativa mínima de leitura de 6,5. Foram analisadas as posições dos aminoácidos
relacionadas com possibilidade de predispor à resistência aos DAA, sendo listadas na
tabela 2.
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Tabela 2 - Substituições no HCV que conferem diminuição da susceptibilidade aos medicamentos em fase
de estudo e aprovados pelo US Food and Drug Administration (FDA)
Posições de aminoácidos descritas na literatura

Inibidores da Protease (NS3-4A):
Boceprevir

V36A/M, F43S, T54A/S/G/C, V55A/I, R155K/T, A156S/T/V, V158I,
I*V170F*A/T, M175L

Telaprevir

V36A/I/M/G/L, T54A/S, I132V, R155K/T/G/M, A156F/N/S/T/V,
D168N

Simeprevir

V36M, Q41R, F43I/S/V, Q80H/K/R/L, R109K, S122A/G/R, R155K,
A156G/T/V, D168A/I/N/V/E/H/T, I170T

Asunaprevir

V36A/M, F43I/S, Q80K/R, R155K, A156S/T/V, D168A/G/H/V/Y

Grazoprevir

V36M, T54S, Q80K, R155K, A156T/V, D168E

Paritaprevir

V36M/A/G, V55I, R155K, A156T/V, D168A/V/Y/E/K

Danoprevir

V36M/A/G, V55I, R155K, D168E/T

Vaniprevir

Q41R, F43S, R155K, A156T, D168Y

Inibidor da Proteína NS5A:
Daclastavir / Ledipasvir / Ombitasvir

M28V/A/T, Q30R/E/H, L31V/M/F, P32L, Q54H/N/Y, H58D, Q62R/E,
A92K/T, Y93H/N/C

Inibidores da Polimerase NS5B:
Sofosbuvir

S282T, L159F, C316N/Y, L320I/F, V321A

TMC 647055

A421V, P495L/S/T, V499A

Radalbuvir (GS-9669)

L419S, R422K, M423A/T/V, I482L, A486V

Dasabuvir

C316Y, S368T, M414T, Y448H, G554D, S556G, D559G

Beclabuvir

A421V, V499A

Variantes resistentes destacadas em negrito 107,111-113,121,122.
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As sequências e as variantes obtidas foram visualizadas no programa
Integrative Genomics Viewer (IGV) version 2.3.52 (disponível para download
online em: https://www.broadinstitute.org/software/igv/download). A figura 12
ilustra as substituições geradas pelo plugin Variant Caller sendo visualizadas no
Torrent Suite (a), no qual são fornecidas as variantes com base na posição do
nucleotídeo da sequência de referência, assim como as frequências dessas
variantes e a qualidade da análise e, (b) o programa IGV permite visualizar a
distribuição das variantes na amostra sequenciada. Para a análise estatística foi
utilizado o programa GraphPad Prism 5.
Para a obtenção das sequências consenso foi utilizado o programa CLC
Workbench 6.0 (CLC Bio, Aarhus, Denmark). As sequências foram mapeadas e
alinhadas com base nas sequências de referência obtidas do Los Alamos HCV
Sequence Database (http://www.hcv.lanl.gov; H77 para o subtipo 1a e Con 1 para
o subtipo 1b; GenBank: NC_004102 e AJ238799, respectivamente). Para a
análise das sequências e verificação da subtipagem, foi empregado o programa
BioAfrica

(http://www.bioafrica.net/rega-genotype/html/subtypinghcv.html)123,

sendo o recombinante confirmado pelo programa SimPlot (window width e step
size de 350-400 pb e 50 pb, respectivamente) 124. Na análise filogenética, as
sequências foram alinhadas e editadas utilizando um banco de dados do site Los
Alamos HCV Sequence Database usando o software BioEdit e o programa
CLUSTAL W (versão 7.0.8). A árvore filogenética foi construída através do método
da máxima verosimilhança (bootstrap com 1.000 replicatas) e do modelo
GTR+G+I de substituição dos nucleotídeos no software MEGA (versão 5.0). A
árvore

filogenética

foi

visualizada

e editada

(http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/).

em FigTree

versão

1.3.1

a)

b)

Casuística e Metodologia

Figura 12 - Visualização das variantes detectadas no sequenciamento de nova geração. As substituições podem ser
visualizadas tanto (a) no programa Torrent Suite™ Software (plugin Variant Caller) quanto (b) no programa IGV versão
2.3.52. Ambos fornecem dados como a posição da substituição, frequência, qualidade e cobertura total. Essa figura
detalha a variante Q80K (mudança de nucleotídeo na posição 3.316) encontrada na amostra do paciente 025-1a, com
uma frequência de 78% (indicando a alteração de um único nucleotídeo: CAA (Q) para AAA (K)).
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RESULTADOS
Para a realização do estudo, foram amplificadas 100 amostras (51 e 49 amostras

correspondentes aos subtipos 1a e 1b, respectivamente). A figura 13 ilustra o padrão de
bandas dos três fragmentos amplificados (F1, F2 e F3) para os subtipos 1a e 1b.

Figura 13 - Padrão de bandas dos fragmentos amplificados obtido no estudo. Gel
de agarose 1,5% corado com SYBR® Safe DNA gel stain (InvitrogenTM, Thermo Fisher
Scientific, USA) para visualização das bandas de interesse obtidas após RT-PCR e
purificação. As bandas enumeradas de 1 a 3 correspondem às amplificações dos 3
fragmentos de uma amostra do HCV subtipo 1a (1: 1º fragmento; 2: 2º fragmento e 3: 3º
fragmento). Para a amostra do subtipo 1b do HCV, são as bandas enumeradas de 5 a 7
(5: 1º fragmento; 6: 2º fragmento e 7: 3º fragmento). 4: Peso molecular (Gene Ruler
Express DNA Ladder ready-to-use, Thermo Scientific, Lithuania).

Na Tabela 3 estão descritos os dados demográficos desses 100 pacientes que
tiveram as regiões de interesse amplificadas. Dentre os pacientes analisados, 44 (20
pacientes do subtipo 1a e 24 do subtipo 1b) tiveram tratamento prévio com PR e não foi
possível associar tratamento prévio com a presença de determinada variante.

Resultados

Tabela 3 - Dados demográficos dos pacientes HCV 1a (n=51) e HCV 1b (n=49).
HCV 1a
HCV 1b
Sexo
Masculino
34 (66,7%)
32 (65,3%)
Feminino
17 (33.3%)
17 (34,7%)

50

P valor

1*

Idade (anos)
Mediana (mínima-máxima)
Média ± desvio padrão

41 (30-67)
43,2 ± 11,1

53 (30-74)
51,6 ± 12

0,0004*

Carga viral (Log UI/mL)
Mediana (mínima-máxima)
Média ± desvio padrão

6,5 (6,0 – 7,4)
6,5 ± 0,3

6,6 (6,1 – 7,3)
6,6 ± 0,3

0,4669*

12
8

20
4

0,1024**

Tratamento prévio com PR
Variantes presentes
Variantes ausentes
*Teste de Mann Whitney, **Teste exato de Fisher.

4.1

Resultados obtidos no Sequenciamento de Nova Geração
Na etapa de sequenciamento de nova geração, a média de leitura para as 50

amostras do subtipo 1a foi de 3.336.795 bases e, dentre essas, 2.983.585 bases
correspondiam ao parâmetro de qualidade ≥Q20 (probabilidade de inserção de erro a
cada 100 nucleotídeos). A média de cobertura das leituras foi de 13.177 bases e a
média do comprimento do fragmento foi de 265 nucleotídeos. E para o subtipo 1b, a
média de leitura foi de 2.302.510 bases, sendo 2.005.707 bases com parâmetro de
qualidade ≥Q20. A média de cobertura das leituras foi de 11.555 bases e a média do
comprimento do fragmento foi de 217 bases. Os dados descritos acima se encontram
em anexo e estão detalhados de acordo com cada amostra. A figura 14 ilustra os dados
gerados no relatório do sequenciamento.
As médias das coberturas obtidas para a análise das variantes das regiões NS34A, NS5A e NS5B para o subtipo 1a foram de 331,3 x, 800,1 x e 197,5 x,
respectivamente. As médias das coberturas obtidas para o subtipo 1b foram 443,2 x,
233,3

x e

133,8

respectivamente.

x,

correspondendo às regiões NS3-4A,

NS5A e

NS5B,

Resultados
a)

d)

51

c)

b)

e)

f)
Figura 14 - Relatório gerado ao final do sequenciamento. a) O preenchimento do
chip pode ser visualizado em detalhes, sendo fornecido o total de bases filtradas e
trimadas (retirada dos adaptadores e barcodes das sequências) geradas no
sequenciamento, a quantidade de poços do chip preenchidos com ISPs, assim como o
sinal da sequência chave. b) O relatório fornece o número total de leituras filtradas e
trimadas, com a respectiva porcentagem das leituras que possuem qualidade o
suficiente para serem analisadas. No enriquecimento do chip, são considerados os
fragmentos que possuem o mesmo sinal chave que a biblioteca controle para que o
equipamento tenha o reconhecimento do início da sequência em estudo. ISPs contendo
fragmentos policlonais são detectadas e descontadas da biblioteca final. c) Gráfico com
a média dos fragmentos de leituras sequenciados. d) Fluxo de liberação dos
nucleotídeos (Timina, Citosina e Adenina) para análise e conferência do sinal chave. e)
Quantidade de poços no chip ocupados com ISPs (fornecendo 901.432 leituras de
bases), sendo que desse total, 887.992 leituras foram obtidas de ISPs enriquecidas. As
leituras de bases obtidas do controle (Test Fragment) foram desconsideradas, como
também as leituras de sequências policlonais, com baixa qualidade e dímeros de
iniciadores, fornecendo o valor de leituras com qualidade aceitável. f) Em seguida, cada
amostra pode ser identificada de acordo com o barcode selecionado, identificação da
amostra, o número de bases totais geradas, a quantidade de bases geradas com ≥Q20,
o número total de leituras e a média do fragmento de leitura em pares de bases.
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4.1.1 Análise das mutações encontradas na região da protease NS3-4A dos subtipos
1a e 1b do HCV.

Para a análise das variantes, foram pesquisadas as posições 36, 41, 43, 54, 55,
80, 109, 122, 132, 155, 156, 158, 168, 170, 175 e 431 da região NS3-4A.
Dentre as 51 amostras amplificadas para o subtipo 1a do HCV, uma das
amostras apresentou falha no sequenciamento e regiões de baixa cobertura,
prejudicando a análise das variantes, sendo então desconsiderada no estudo. Dentre
as 50 amostras sequenciadas para o subtipo 1a, 14 (28%) apresentaram substituições
na região da protease (Tabela 4). Dentre as substituições verificadas, 4 (8%) estão
associadas com resistência aos inibidores da protease (T54S, V55A, Q80K e R155K),
sendo detectadas em 5 (10%) pacientes. Polimorfismos com impacto não significativo
na resposta ao tratamento foram detectados nas posições 41, 80 e 122 (Q41H, Q80L e
S122G) e verificados em 11 (22%) pacientes.
Do total de 49 amostras do subtipo 1b do HCV sequenciadas, substituições
foram detectadas nas posições 43, 54, 80, 122, 168 e 175 em 24 (49%) amostras
(Tabela 5). Seis (12%) pacientes apresentaram mutações associadas com resistência
(F43I, T54S, Q80H, D168E e M175L). Outras substituições foram identificadas nas
posições 80 e 122 (Q80L e S122G/T/N) em 18 (37%) pacientes.

Tabela 4 - Frequência e cobertura das RAVs detectadas na região NS3-4A do HCV subtipo 1a (n=50).
RAV da região NS3-4A do HCV subtipo 1a
Pacientes
41

54

55

010_1a

80

122

Q80L (14%, 23/167)

016_1a

S122G (98%, 344/351)

032_1a

Q80L (13%, 49/372)

008_1a

Q80L (13%, 41/313)

023_1a

R155K (3%, 16/487)

027_1a

V55A (100%, 268/268)

001-1a

Q80K (11%, 45/403);
Q80L (74%, 296/399)

026_1a

Q80L (99%, 404/408)

004_1a

Q80L (8%, 33/389)

013_1a

047_1a

T54S (99%, 273/276)
Q41H (100%, 302/302)

Q80K (78%, 258/331)
Q80L (41%, 130/318)
S122G (64%, 92/143)

Resultados

024_1a

S122G (11%, 46/432)

Q41H (9%, 25/273)

003_1a

025_1a

155

% = frequência; Cobertura = nº de sequências com a variante/nº de sequências totais obtidas. RAVs foram destacadas em negrito.
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Tabela 5 - Frequência e cobertura das RAVs detectadas na região NS3-4A do HCV subtipo 1b (n=49).
Pacientes

RAV da região NS3-4A do HCV subtipo 1b

43

54

80

085_1b

122

168

S122G (99%, 429/434)

078_1b

Q80L (66%, 132/200)

079_1b

S122G (62%, 98/158)
S122G (100%, 246/246)

093_1b

M175L (99%, 456/459)

067_1b

S122G (100%, 601/601)

059_1b

T54S (98%, 435/445)

070_1b

S122G (48%, 221/464)

088_1b
062_1b

S122G (98%, 447/454)
F43I (60%, 749/1255)

086_1b

D168E (97%, 373/383)

094_1b

Q80H (98%, 286/291)

052_1b

S122G (83%, 178/214)

075_1b

S122G (99%, 357/359)

091_1b

S122G (65%, 392/603)

092_1b

S122G (96%, 436/453)

100_1b

175

T54S (100%, 407/407)
S122G (100%, 531/531)

069_1b

S122G (60%, 293/488)

081_1b

S122G (99%, 387/391)

066_1b

S122T (26%, 110/427)

095_1b

S122T (100%, 552/552)

098_1b

S122G (80%, 270/338)

055_1b

S122G (94%, 632/675)

087_1b

S122N (98%, 239/244)

% = frequência; Cobertura = nº de sequências com a variante/nº de sequências totais obtidas. RAVs foram destacadas em negrito.

Resultados

082_1b

54

Resultados
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4.1.2 Análise das mutações encontradas na região NS5A dos subtipos 1a e 1b do
HCV.

Para a região NS5A, foram analisadas as posições 28, 30, 31, 32, 54, 58, 62, 92
e 93, de forma a verificar a ocorrência de variantes.
Dentre as 50 amostras do subtipo 1a, 13 (26%) apresentaram variantes na
região NS5A (Tabela 6). Onze pacientes (22%) apresentaram mutações que conferem
resistência aos inibidores da proteína NS5A (Q30H/R, H58P e Y93C/H/N). Dois (4%)
pacientes apresentaram as substituições M28L e H58R.
Dentre as 48 amostras do subtipo 1b que tiveram a região NS5A analisada, 30
(62%) amostras tiveram substituições detectadas nas posições 28, 30, 31, 54, 58, 62,
92 e 93 (Tabela 7). Mutações associadas com resistência foram verificadas em 26
(52%) amostras (L28M, R30Q, L31M, Q54H, A92T e Y93H). E seis (12%) pacientes
apresentaram as substituições Q54Y, P58L, Q62E/R e A92V.
Além das posições 28, 30, 58 e 93, que também apresentaram substituições
para o subtipo 1a, na análise das amostras do subtipo 1b foram detectadas
substituições nas posições 31, 54, 62 e 92.

Tabela 6 - Frequência e cobertura das RAVs detectadas na região NS5A do HCV subtipo 1a (n=50).
RAV da região NS5A do HCV subtipo 1a
Pacientes
28
006_1a

30

58

Q30H (33%, 323/988)

032_1a

Y93H (32%, 406/1260)
H58P (44%, 454/1034)

033_1a

Q30H(33%, 311/935)

020_1a

Y93H (6%, 66/1188)
H58P (12%, 44/376)

029_1a

Q30H (12%, 49/398)

009_1a

H58P (10%, 63/621)

041_1a

H58R (100%, 807/807)

026_1a
049_1a

M28L (4%, 44/994)
Q30H (63%, 296/467)

018_1a
024_1a

H58P (98%, 596/608)
Q30H (10%, 53/539)

045_1a
047_1a

93

Y93H (11%, 66/620), Y93N (7%, 46/620), Y93C (11%, 68/622)
H58P (8%, 81/1075)

Q30R (46%, 396/859)

Y93H (46%, 546/1187)

Resultados

% = frequência; Cobertura = nº de sequências com a variante/nº de sequências totais obtidas. RAVs foram destacadas em negrito.
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Tabela 7- Frequência e cobertura das RAVs detectadas na região NS5A do HCV subtipo 1b (n=48).
RAV da região NS5A do HCV subtipo 1b
Pacientes
28

30

31

54

58

62

92

Y93H (97%, 87/90)

078_1b
079_1b

Q62E (7%, 5/73)
Q54H (39%,
82/212)
Q54H (81%,
111/137)
Q54H (89%,
177/200)
Q54H (98%,
284/289)
Q54H (96%,
215/223)
Q54H (98%,
521/529)
Q54H (97%,
346/356)
Q54Y (94%,
240/254)

060_1b
093_1b
057_1b
056_1b
089_1b
097_1b
099_1b
065_1b

A92T (90%,
195/216)
Y93H (84%,
248/297)

A92T (44%, 84/192)

070_1b

Q54H (97%,
319/330)
Q54H (98%,
186/189)

090_1b
062_1b

052_1b

082_1b
069_1b
081_1b
071_1b

A92T (29%, 56/192)

R30Q (14%,
34/249)
A92T (96%,
275/286)
Q54H (98%,
317/324)
Q54H (100%,
32/32)
Q54H(99%,
344/350)
Q54H (67%,
156/234)
Q54H (91%,
468/513)
Q54H (75%,
190/254)

Y93H (53%,
112/213)

A92T (98%,
235/241)

Resultados

077_1b

P58L (98%,
316/321)

L28M (100%,
242/242)

091_1b
092_1b

Y93H (56%,
106/190)

Q54H (19%, 13/70)

080_1b

086_1b

93
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Tabela 7- Frequência e cobertura das RAVs detectadas na região NS5A do HCV subtipo 1b (n=48) (Continuação).
RAV da região NS5A do HCV subtipo 1b
Pacientes

28

30

31

54

Q54H (100%,
407/407)

095_1b

Q54H (98%,
321/328)

93

Y93H (11%,
33/294)
Q62R (52%,
79/152)

084_1b

087_1b

92

L31M (95%,
104/110)

064_1b

098_1b

62
Q62E (6%,
9/143)

063_1b
096_1b

58

Q54H (100%,
262/262)
A92V (96%,
49/51)

Y93H (98%,
48/49)

% = frequência; Cobertura = nº de sequências com a variante/nº de sequências totais obtidas. RAVs foram destacadas em negrito.

Resultados
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Resultados
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4.1.3 Análise das mutações detectadas na região NS5B dos subtipos 1a e 1b do HCV.

Para as 50 amostras do subtipo 1a, foram analisadas as posições 159, 282, 316,
320, 321, 368, 414, 419, 421, 422, 423, 445, 448 e 452 da região NS5B do HCV.
Substituições na posição 421 da região NS5B foram verificadas em 4 (8%) pacientes
(Tabela 8).
E para os 45 pacientes do subtipo 1b que tiveram a região NS5B sequenciada,
foram analisadas as posições 159, 282, 316, 320, 321, 368, 414, 419, 421, 422, 423,
445, 448 e 452, 482, 486, 494, 495, 496, 499, 554, 556 e 559. As variantes associadas
com resistência L159F e C316N foram detectadas em 5 (11%) e 6 (13%) amostras do
HCV subtipo 1b, respectivamente. Substituições nas posições 421, 499, 554 e 556
foram detectadas em 6 pacientes (21%) (Tabela 9).

Tabela 8 - Frequência e cobertura das RAVs da região NS5B do HCV subtipo 1a (n=50).
RAV na região NS5B do subtipo 1a
Paciente

421
019_1a

A421V (96%, 50/52)

037_1a

A421V (100%, 230/230)

012_1a

A421V (58%, 237/411)

025_1a

A421V (76%, 74/97)

% - frequência de detecção da variante, Cobertura = nº de sequências com a variante/nº de sequências totais obtidas.
RAVs foram destacadas em negrito.
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Tabela 9 - Frequência e cobertura das RAVs detectadas na região NS5B do HCV subtipo 1b (n=45).
Pacientes

RAV da região NS5B do HCV subtipo 1b
159

316

093_1b

L159F (100%, 284/284)

C316N (88%, 51/58)

072_1b

L159F (98%, 125/127)

C316N (98%, 91/93)

100_1b

L159F (98%, 50/51)

063_1b

L159F (97%, 181/187)

C316N (99%, 139/140)

054_1b

L159F (96%, 224/233)

C316N (54%, 116/214)

059_1b

C316N (100%, 24/24)

060_1b

C316N (86%, 43/50)

421

452

499

554

S556G (38%, 29/76)

V499A (100%, 158/158)

S556G (99%, 107/108)

090_1b

G554N (5%, 6/123)
S556G (18%, 71/395)

078_1b
079_1b

556

A421V (100%, 226/226)

058_1b

Y452H (100%, 146/146)

065_1b

A421V (100%, 16/16)

067_1b

A421V (96%, 26/27)

070_1b

S556G (38%, 28/73)

% = frequência; Cobertura = nº de sequências com a variante/nº de sequências totais obtidas. RAVs foram destacadas em negrito.
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Análise de múltiplas substituições envolvendo as regiões NS3-4A, NS5A e NS5B
dos subtipos 1a e 1b do HCV.

Múltiplas mutações foram verificadas em um mesmo paciente, infectado pelo
subtipo 1a do HCV, envolvendo as regiões NS3-4A (Q80K) e NS5B (A421V) (Tabela
10).
Dentre os 45 pacientes analisados para o subtipo 1b, 8 (18%) apresentaram
múltiplas mutações de resistência envolvendo duas ou três regiões (NS3, NS5A e/ou
NS5B) (Tabela 11). As mutações envolvendo as regiões NS3-4A e NS5A foram
F43I+Q54H+A92T e D168E+L28M. Para as regiões NS3-4A e NS5B foram detectadas
as mutações de resistência T54S+L159F e T54S+C316N e, para as regiões NS5A e
NS5B

foram

Y93H+S556G,

A92T+Y93H+S556G

e

Q54H+C316N.

Mutações

envolvendo as três regiões (NS3-4A, NS5A e NS5B) foram detectadas em um paciente
(M175L+Q54H+L159F+C316N).

Tabela 10 - Frequência e cobertura das RAVs detectadas nas regiões NS3-4A, NS5A e NS5B do HCV subtipo 1a
(n=50).
NS3-4A

NS5A

NS5B

Pacientes

41

80

032_1a

Q80L (13%,
49/372)

026_1a

Q80L (99%,
404/408)

024_1a

Q80L (41%,
130/318)

Q41H (100%,
302/302)

Q80K (78%,
258/331)

28

30

58

93

421

H58P (44%,
454/1034)
M28L (4%,
44/994)

S122G (64%,
92/143)

047_1a
025_1a

122

Q30H (10%,
53/539)

Y93H (11%, 66/620),
Y93N (7%, 46/620),
Y93C (11%, 68/622)

Q30R (46%,
396/859)

Y93H (46%,
546/1187)
A421V (76%,
74/97)

% = frequência; Cobertura = nº de sequências com a variante/nº de sequências totais obtidas. RAVs foram destacadas em negrito.
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Tabela 11 - Frequência e cobertura das RAVs detectadas nas regiões NS3, NS5A e NS5B do HCV subtipo 1b (n=45).
NS3-4A

NS5A

NS5B

Pacientes

43

54

078_1b

80

122

Q80L
(66%,
132/200)

S122G
(62%,
98/158)

168

175

28

30

Q54H
(97%,
319/330)
F43I
(60%,
749/1255)

Q54H
(98%,
186/189)
D168E
(97%,
373/383)
S122G
(83%,
178/214)

091_1b

S122G
(65%,
392/603)

092_1b

S122G
(96%,
436/453)

159

316

421

554

556
S556G
(18%,
71/395)

A421V
(100%,
226/226)
L159F
(100%,
284/284)
A92T
(44%,
84/192)

090_1b

052_1b

93

Q54H
(81%,
111/137)

S122G
(48%,
221/464)

086_1b

92

Q62E
(7%, 5/73)
M175L
(99%,
456/459)

070_1b

62

Y93H
(97%,
87/90)

093_1b

100_1b

58

S122G
(100%,
246/246)

079_1b

062_1b

54

C316N
(88%,
51/58)

Y93H
(56%,
106/190)

S556G
(38%,
28/73)

P58L
(98%,
316/321)

G554N
(5%,
6/123)
A92T
(29%,
56/192)

L28M
(100%,
242/242)
R30Q
(14%,
34/249)
A92T
(96%,
275/286)
Q54H
(98%,
317/324)

T54S
(100%,
407/407)

L159F
(98%,
50/51)

082_1b

S122G
(100%,
531/531)

Q54H
(99%,
344/350)

069_1b

S122G
(60%,
293/488)

Q54H
(67%,
156/234)

Y93H
(53%,
112/213)
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Tabela 11 - Frequência e cobertura das RAVs detectadas nas regiões NS3, NS5A e NS5B do HCV subtipo 1b (n=45) (continuação).
NS3-4A

NS5A

NS5B

Pacientes

43

54

80

122
S122G
(99%,
387/391)

081_1b

168

175

28

30

54

S122T
(100%,
552/552)

Q54H
(98%,
321/328)

098_1b

S122G
(80%,
270/338)

Q54H
(100%,
262/262)

087_1b

S122N
(98%,
239/244)

93

159

316

L159F
(97%,
181/187)

C316N
(99%,
139/140)

421

554

556

Y93H
(11%,
33/294)

A92V
(96%,
49/51)

T54S
(98%,
435/445)

Y93H
(98%,
48/49)
C316N
(100%,
24/24)

Q54H
(39%,
82/212)

060_1b

065_1b

92

Q62E
(6%,
9/143)

095_1b

067_1b

62

Q54H
(91%,
468/513)

063_1b

059_1b

58

C316N
(86%,
43/50)
A421V
(96%,
26/27)

S122G
(100%,
601/601)
Q54Y
(94%,
240/254)

A421V
(100%,
16/16)

% = frequência; Cobertura = nº de sequências com a variante/nº de sequências totais obtidas. RAVs foram destacadas em negrito.
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4.1.5 Recombinante inter-subtipo 1a/1b

A estratégia de amplificação do genoma completo do HCV permitiu realizar a
verificação dos subtipos, o que possibilitou a detecção de um recombinante intersubtipo 1a/1b (Apêndice B). Todas as sequências obtidas foram submetidas às análises
para a confirmação do subtipo nos programas Pathogen Analyzer e BioAfrica. Dentre as
100 amostras analisadas, apenas uma apresentou um recombinante dos subtipos 1a e
1b.
Posteriormente, o programa SimPlot foi utilizado com a finalidade de confirmar a
presença do recombinante (Figura 15). A sequência correspondente ao recombinante
teve início na posição 5179 e término na posição 6031, com similaridade ao subtipo 1b
de 95% e 99%, respectivamente (http://www;bioafrica.net/rega-genotype/html/subtyping
hcvSUB.html).

Figura 15 - Presença do recombinante inter-subtipo 1a/1b na amostra 051-1a
confirmado pelo programa SimPlot. Uma região de aproximadamente 846 pb
apresentou maior similaridade ao subtipo 1b e, as demais regiões do genoma, ao
subtipo 1a.
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Ao realizar a construção da árvore filogenética com as sequências completas da
região codificadora, a amostra recombinante 051_1a agrupou junto com as sequências
do subtipo 1a, devido a pequena região de recombinação presente (Figura 16). No
entanto, quando apenas a região recombinante foi analisada (sequência com 846 pb), a
amostra foi agrupada com as sequências do subtipo 1b.
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Figura 16 - Árvore filogenética baseada na região codificadora completa do HCV subtipos 1a e 1b.
As sequências caracterizadas neste estudo foram indicadas com o símbolo #. Foi aplicado bootstrap
com 1.000 replicações. Somente os valores acima de 70% foram mostrados. A amostra recombinante
(051_1a #) agrupou com as amostras do subtipo 1a, mas com uma discreta distância quando comparada
à amostra 020_1a #.
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Figura 17 - Árvore filogenética baseada nas sequências do HCV subtipo 1b e da amostra
recombinante 051_1a # (846 pb). As sequências caracterizadas neste estudo foram indicadas com o
símbolo #. Foi aplicado bootstrap com 1.000 réplicas e somente valores acima de 70% foram mostrados.
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DISCUSSÃO
A padronização de um teste para analisar a presença de variantes a partir da

região codificadora completa do HCV é útil para detectar possíveis mutações
associadas à resistência aos DAA, permitindo inclusive estudar a ocorrência de efeitos
epistáticos das mutações em outras regiões do genoma. Entretanto, o desenho de
iniciadores capazes de amplificar todos os genótipos e subtipos é dificultado devido à
variabilidade do HCV, sendo necessário desenhar iniciadores específicos para cada
subtipo 125.
A despeito do pequeno número de pacientes com mutações de resistência antes
do tratamento com DAA (detectadas por NGS e/ou sequenciamento de Sanger), o
impacto dessas mutações quando da introdução do DAA não pode ser excluída,
principalmente para aqueles pacientes que não apresentaram resposta virológica
sustentada à terapia prévia 126.
Diferentes estudos têm relatado maior facilidade em selecionar variantes para o
subtipo 1a do HCV

106,127

. No entanto, foi detectado no presente estudo um maior

número de mutações de resistência para o subtipo 1b (n= 59) do que para o subtipo 1a
(n= 26), condizendo com o que foi encontrado no estudo realizado por Paolucci et al.
107

. Essa maior frequência de mutações verificadas no subtipo 1b pode ter ocorrido

devido esse grupo apresentar uma média de idade superior ao grupo do subtipo 1a
(P=0,0004) e, provavelmente, possuírem maior tempo de infecção pelo HCV,
ocasionando maior número de mutações no genoma viral.
No presente estudo, foram detectadas substituições em baixa frequência (<20%
da cobertura de sequências totais obtidas para cada amostra) em dezoito das posições
analisadas para o subtipo 1a, incluindo as regiões NS3-4A, NS5A e NS5B, das quais 11
correspondiam a mutações de resistência.
Dentre as substituições encontradas nas regiões NS3-4A, NS5A e NS5B para o
subtipo 1b, 6 foram detectadas em baixa frequência, sendo que 4 eram mutações que
conferem resistência.
Para a região NS3-4A, a RAV T54S está associada a uma menor resposta aos
DAA TVR e BOC, enquanto que a V55A associa–se a uma menor resposta ao BOC. A

Discussão

71

RAV Q80K estaria relacionada a uma diminuição da sensibilidade aos inibidores SIM,
ASV, DNV e PTV e, a R155K, aos inibidores lineares TVR e BOC e aos inibidores
macrocíclicos, SIM, ASV, DNV e PTV 114,128-130.
De 80 pacientes analisados em um estudo conduzido na Dinamarca, 27 (34%)
não responderam ao tratamento com TVR ou BOC, sendo que 14 pacientes
apresentaram variantes na região NS3-4A após o tratamento. Dentre as RAVs
verificadas destacam-se V36A/M, V55A, R155K, A156T e I170T

131

. No presente

estudo, as variantes V55A e R155K foram detectadas em apenas duas amostras do
subtipo 1a do HCV (em frequências de 100% e 3%, respectivamente).
No estudo de May et al.

132

, dentre as 34 amostras de subtipo 1a analisadas,

nove (28%) amostras apresentaram mutações de resistência na população viral
dominante pré-tratamento pela metodologia de sequenciamento Sanger. Uma amostra
apresentou as variantes V36M e Q80K, e uma segunda amostra, V36M e V55A. Seis
amostras tiveram a mutação Q80K detectada e uma amostra continha a substituição
Q80R. A substituição Q80K está associada com uma diminuição da susceptibilidade ao
SIM (Inibidor de Protease de 2ª geração), conferindo uma redução de aproximadamente
10 vezes na atividade in vitro

100,133

. A mutação Q80K é raramente detectada em nosso

país: em outro estudo realizado por nosso grupo, não foi detectada em 247 pacientes
analisados pelo sequenciamento Sanger

134

.

A ocorrência de mutações na região NS3-4A, mais especificamente na posição
Q80 confere um baixo nível de resistência, enquanto que substituições nas posições
F43 e R155 conferem resistência moderada e, na posição D168, resistência elevada
135

.
A variante na posição 36 da região NS3-4A não foi detectada em ambos os

subtipos estudados e a substituição na posição 80 (Q80K) foi verificada em dois
pacientes do subtipo 1a, sendo detectada a variante Q80H no subtipo 1b. A variante
Q80K foi detectada em baixa frequência em uma amostra, coexistindo com a
substituição dominante Q80L e, em outra amostra, a presença da variante Q80K foi
dominante.
A variante Q80K é uma RAV pré-existente detectada no HCV subtipo 1a, com
uma prevalência de 9,1% na América do Sul, 19,4% na Europa e 48,1% na América do
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136

. De acordo com os

protocolos recomendados, o teste de resistência para o HCV não deveria ser realizado
antes da introdução da terapia, devido às taxas de RVS serem altas tanto nos pacientes
com e sem RAVs detectáveis por sequenciamento, com exceção para os pacientes
pertencentes ao subtipo 1a e que irão receber a combinação de Peg-IFN+RBV+SIM 83.
Uma pesquisa conduzida no Rio de Janeiro, analisou a região NS3 de 16
pacientes (8 subtipo 1a e 8 subtipo 1b) antes de iniciar a terapia tripla e após 4
semanas do tratamento (TVR+PR). Foram detectadas, por sequenciamento de nova
geração (plataforma Ion Torrent), as frequências de 29% e 42% de RAVs para os
subtipos 1a e 1b, respectivamente, antes do início da terapia. Após 4 semanas, as
RAVs permaneceram em frequências de 4,8% a 13,5% para os subtipos 1a e 1b,
respectivamente. Dentre as variantes detectadas estavam V36A, T54S, V55I, Q80K,
Q80R, V107I, I132V, D168E e M175L 137.
Ao analisar as sequências obtidas para a região NS5A no presente estudo, 11
(22%) pacientes com o subtipo 1a apresentaram RAVs nas posições Q30H/R, H58P e
Y93C/H/N e em 26 (53%) pacientes com o subtipo 1b foram encontradas RAVs nas
posições L28M, R30Q, L31M, Q54H, A92T e Y93H. Essas variantes estariam
associadas com uma diminuição da resposta aos inibidores DCV, OMB e LDV. As
combinações preconizadas pelo guia EASL Recommendations on Treatment of
Hepatitis C

83

, SOF+LDV, SOF+DCV e OMV+PTV+DSB+Ritonavir (3D), poderiam ter

sua eficácia diminuída pela presença dessas variantes citadas anteriormente

106,107

.

Em um estudo realizado pela FIOCRUZ (Rio de Janeiro) em 2014, verificou-se
que as sequências do HCV subtipo 1a de amostras de pacientes brasileiros
apresentavam um padrão peculiar de composição dos aminoácidos, mutações e
frequências, que difere das sequências obtidas previamente em outros países

138

. O

sequenciamento pela metodologia de Sanger da região NS5A de 106 pacientes
possibilitou, para o subtipo 1a, a detecção das mutações M28T e Y93H em dois (3,8%)
pacientes, enquanto que sete (13,5%) pacientes apresentaram mutações secundárias
como H58P e E62D. E para o subtipo 1b, a mutação Y93H foi encontrada em dois
(3,7%) pacientes e as substituições R30Q, L31M, P58S e I280V foram verificadas em
oito (14,8%) dos pacientes 138.
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Os resultados encontrados no presente estudo foram de acordo com o estudo de
Peres-da-Silva, com detecção das variantes M28L em 1 (2%), Y93C/H/N em 4 (8%) e
H58P/R em 6 (12%) pacientes para o subtipo 1a. Para o subtipo 1b, foram detectadas
R30Q (2%), L31M (2%) e P58L (2%).
No estudo conduzido por Yoshimi et al.

139

, 31 pacientes com HCV genótipo 1b

foram tratados com a dupla terapia DCV e ASV. Com esse tratamento era esperado
aumentar a taxa de RVS, no entanto, 5 pacientes não responderam a terapia devido à
emergência de variantes associadas com resistência ao DCV (L31M e Y93H) e ao ASV
(D168E). Verificaram que a mutação Y93H estava presente antes de introduzir a terapia
e, em um paciente, foi detectada inicialmente numa frequência de 0,6%, passando para
99,8% após a introdução do DCV. Em apenas um paciente a variante L31M não estava
presente previamente ao tratamento, mas foi detectada posteriormente à introdução do
inibidor da NS5A. A substituição D168E foi detectada apenas após a introdução do
ASV. Enquanto que as variantes associadas com resistência ao tratamento com ASV
retornam rapidamente ao estado wild-type da sequência, as variantes associadas ao
DCV persistem por um longo tempo na ausência do medicamento. No presente estudo,
a mutação de resistência D168E foi verificada em apenas um paciente do subtipo 1b.
Forns et al.

140

estudou a associação de GZR + EBV com RBV em 79 pacientes

com HCV-1. Após o término do tratamento, as RAVs A156T (NS3-4A) e Y93H (NS5A)
foram detectadas em três e dois pacientes não respondedores, respectivamente.
Outros estudos mostraram que as substituições detectadas na região NS5A
podem permanecer por um longo período, diferente do que ocorre com as substituições
da região NS3-4A. Como a presença de RAVs na região NS5A tem sido relatada com
maior frequência associada à resistência, é interessante monitorar a presença destas
variantes com o emprego da metodologia de sequenciamento de nova geração, de
forma a permitir analisar se as variantes detectadas em baixa frequência poderiam vir a
interferir no sucesso da terapia. Este estudo pode verificar o custo-benefício de realizar
essa metodologia de forma a garantir a melhor escolha dos medicamentos,
possibilitando ao clínico uma ferramenta para assegurar a eficácia da terapia com os
DAA. Neste estudo, foram detectadas variantes em baixa frequência (<20%) para a
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região NS5A em 54,5% (6/11) dos pacientes do subtipo 1a e 11,5% (3/26) para o
subtipo 1b.
No estudo conduzido por Hirotsu et al.

141

, também foi demonstrada a ocorrência

natural da RAV Y93H em pacientes com hepatite C crônica e virgens de tratamento
para o inibidor da região NS5A. A barreira genética para a resistência é menor para o
subtipo 1a quando comparado ao subtipo 1b do HCV. As mutações Q30E e Y93N ainda
tem seu efeito discutido na literatura, mas alguns autores propõem que quando
detectadas no subtipo 1a conferem altos níveis de resistência, enquanto que para o
subtipo 1b, não alteram a resposta ao DCV

106

. No presente estudo, a variante Q30E

não foi detectada para ambos os subtipos analisados e a variante Q93N estava
presente em baixa frequência (7%) em uma amostra do subtipo 1a, coexistindo com
outras substituições (Y93C/H).
Em relação à região NS5B, mutações de resistência relacionadas ao SOF
(L159F e C316N) foram identificadas em 7 (15%) amostras do subtipo 1b analisadas
neste estudo e, dentre essas, 4 (9%) amostras apresentaram ambas as mutações. No
estudo conduzido por Pol et al.

142

, 17 pacientes não responderam ao tratamento com

SOF, sendo que um desses pacientes, infectado com o subtipo 1b do HCV, apresentou
as mutações L159F+C316N antes e depois da introdução do tratamento.
Análises in vitro mostraram que a capacidade de replicação viral na presença da
variante L159F era de 0,24 a 0,25 vezes àquela do vírus selvagem e a concentração do
fármaco que induz metade do efeito máximo (EC50) para o SOF foi de 1,3 a 2,0 vezes
maior. Nos casos em que ambas as variantes L159F e C316N eram detectadas, a
capacidade de replicação representava 0,65 vezes comparada ao vírus selvagem e o
EC50 para o SOF aumentava 1,6 vezes 143,144.
A combinação da terapia SOF e RBV, estudada por Chulanov et al.

145

, mostrou

que após 16 semanas de seguimento, um terço dos pacientes (12/32) apresentava a
RAV L159F, com uma frequência de RVS de apenas 25% (3/12). Em outro estudo,
conduzido na Itália, verificou-se a presença da substituição C316N/H em 43% (9/21)
dos pacientes com o subtipo 1b do HCV e naïve para DAA

146

.

A mutação primária S282T, selecionada in vitro nos genótipos 1 a 6, confere
resistência ao DAA SOF. S282T confere nível baixo a alto de resistência e a
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capacidade de replicação comparada ao vírus selvagem é reduzida significativamente
147

. Em um estudo realizado em 127 amostras positivas para HCV de usuários de

drogas injetáveis e virgens de tratamento para DAA, a mutação S282T selecionada in
vitro para o SOF não foi identificada. Entretanto, as variantes S282G/C/R foram
detectadas em 9 pacientes. Mais estudos envolvendo as variantes na posição S282
usando modelos moleculares in silico devem ser realizados para tentar associar com a
possibilidade do desenvolvimento do mecanismo de resistência

148

.

No estudo de fase II (ELECTRON), a substituição S282T foi detectada em um
paciente portador do HCV genótipo 2 que havia recebido o SOF em monoterapia por 12
semanas e apresentou falha na quarta semana após o término do tratamento. A
amostra apresentou uma susceptibilidade reduzida em 13,5 vezes ao SOF, no entanto,
a mutação não foi detectada após 12 semanas do final do tratamento pela metodologia
de NGS 149.
Assim como nos estudos citados, que verificaram ser baixa ou ausente a
ocorrência de substituições na posição 282 da região NS5B in vivo, no presente estudo,
não foi detectada substituição nessa posição.
A variante A421V foi encontrada em 4 (8%) pacientes do subtipo 1a e em 3
(10%) pacientes do subtipo 1b no presente estudo e essa mutação estaria associada
com baixos níveis de resistência ao INN Beclabuvir (BMS-791325) com ação na região
Thumb I

128,129

. Mais estudos devem ser direcionados para a ação dessa variante no

INN TMC647055, que está na fase II de desenvolvimento

111

.

As variantes V499A e S556G, que estariam associadas com uma pequena
redução da susceptibilidade aos INNs, ocorreram em 4 (14%) pacientes, sendo que a
combinação V499A+S556G foi detectada em uma das amostras. A substituição Y452H,
associada com a substituição Y448H, foram previamente descritas por conferirem
resistência ao medicamento Tegobuvir, no entanto, este DAA foi descontinuado

77

.

A frequência das variantes detectadas por sequenciamento de Sanger em uma
pesquisa conduzida no Japão150, em pacientes DAA naïve, foi de 53,1% (51/96) para a
região NS3 (com detecção das variantes V36A, T54S, Q80L/R, S122C/G/N/T,
D168A/E/V e V170I/G), de 12,5% (12/96) para a região NS5A (L31M/V e Y93H) e de
51% (49/96) para a região NS5B [C316N (46,9%; 45/96), V321I e L159F]. Neste mesmo
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estudo, foi realizado o sequenciamento de nova geração (plataforma Ion Torrent) em
apenas 20 amostras (10 com e 10 sem a RAV C316N), verificando a presença da RAV
L159F em 3 pacientes dentre os que já apresentavam a variante C316N. No entanto,
quando o sequenciamento por Sanger foi utilizado, a detecção da L159F ocorreu em
apenas uma amostra.
No estudo conduzido por Chen et al.

151

, a prevalência de substituições em

sequências obtidas a partir do NCBI Nucleotide Database foi de 58,7% (854/1.455). Ao
realizarem uma análise considerando apenas as RAVs clinicamente relevantes (regiões
NS3-4A, NS5A e NS5B), 37,9% do total das sequências tinham, no mínimo, uma RAV.
A prevalência de variantes na América, Europa, Ásia e África foi de 53,5%; 51,4%;
74,1% e 71,9%; respectivamente. No entanto, a prevalência das RAVs clinicamente
relevantes foi de 48,4% na América, 29,3% na Europa, 18,5% na Ásia e 31,3% na
África.
A frequência de amostras com substituições detectadas nas posições escolhidas
para o presente estudo foi de 52% (26/50) para o subtipo 1a e de 85,7% (42/49) para o
subtipo 1b. Ao considerar apenas as variantes associadas com resistência, as
frequências foram de 38% (19/50) e de 71,4% (35/49) para os subtipos 1a e 1b,
respectivamente.
Em outro estudo

152

, foi realizado o sequenciamento de Sanger apenas da região

NS3 e a porcentagem de RAVs antes do início do tratamento com TVR ou BOC foi de
44,8% (48/107) para o subtipo 1a e de 80,7% (46/57) para o subtipo 1b.
Sendo as respostas às diferentes classes de DAA específicas de acordo com o
subtipo e considerando a frequência de infecções múltiplas entre os grupos com alta
incidência e prevalência do HCV, faz-se necessária a utilização de um método acurado
para a subtipagem do vírus, incluindo a detecção de mistura de subtipos. O
sequenciamento de nova geração funcionaria como uma ferramenta importante para
otimizar os regimes terapêuticos (atuais e futuros) permitindo a resolução de casos
indeterminados 153.
A ocorrência de recombinação é um evento considerado raro para o HCV
Kalinina et al.

156

154,155

.

publicou, em 2002, o primeiro estudo relatando a ocorrência de um

HCV recombinante inter-genotípico envolvendo os genótipos 2k e 1b. Em outro estudo
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conduzido nas Filipinas, um HCV recombinante inter-genotípico 2b/1b foi identificado
157

. Outros recombinantes descritos foram: 2i/6p no Vietnã

3a/1b e 2a/1a em Taiwan
e 4a/4d em Portugal
Du et al.

165

160

, 1b/1a no Peru

161

158

, 2/5 na França

, 1a/1c na Índia

162

159

, 2b/6w,

, 1b/1a no Uruguai

163

164

. O recombinante 3a/1b foi detectado no estudo conduzido por

na China, e em outro estudo realizado no mesmo país, os recombinantes

inter-genotípicos 2/5, 2b/6w, 2b/1a, 2b/1b e 2k/1b e os inter-subtipos 6a/6o, 6e/6o,
6e/6h e 6n/6o foram observados

166

.

Doze vírus recombinantes inter-genotípicos 2/1 (envolvendo as associações
entre 2b/1a, 2b/1b e 2k/1b) foram caracterizados em outra pesquisa que avaliou a
resposta ao SOF em combinação com RBV. Esse estudo comparou a metodologia
INNO-LiPA e os sequenciamentos das regiões do Core e da NS5B, possibilitando a
detecção de 12 recombinantes em um total de 2.363 amostras. A recombinação estava
situada na junção entre as proteínas NS2 e NS3, correspondendo ao genótipo 2 do
Core até a região NS2 e, genótipo 1, da região NS3 até NS5B. Como os pacientes
foram classificados como HCV-2 pelo método INNO-LiPA no momento do tratamento, a
expectativa de resposta não estava de acordo com o esperado para o genótipo obtido,
sendo explicada posteriormente com o sequenciamento da região NS5B, que
correspondia ao genótipo 1 167.
O sequenciamento da região codificadora completa do HCV possibilitou a
identificação de uma amostra recombinante inter-subtipo 1a/1b. Este foi o primeiro
estudo conduzido no Brasil a relatar a presença de um HCV recombinante.
Com a introdução da combinação de terapias sem o emprego do IFN, a detecção
inicial de variantes de importância clínica teria aplicação significativa na redução da
falha ao tratamento em decorrência da presença prévia de mutações de resistência
viral, de forma a permitir um melhor delineamento e adequação da terapia para o perfil
viral presente no paciente.
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CONCLUSÃO



O sequenciamento de nova geração permitiu a detecção de variantes com baixa

frequência, tornando essa metodologia uma escolha para a pesquisa de novas
mutações associadas à resistência, principalmente no grupo de pacientes que não
responderem aos novos esquemas de tratamento.


Variantes que conferem resistência aos inibidores da protease, da NS5A e da

polimerase foram encontradas em amostras de ambos os subtipos (1a e 1b) analisados
no estudo, sendo detectadas com maior frequência em amostras do subtipo 1b.


A região NS5B, especificamente a região de interação com o IN SOF, mostrou-

se mais conservada (principalmente para o subtipo 1a), reforçando a utilidade do uso
dessa classe de antivirais para o tratamento da hepatite C.


O sequenciamento da região codificadora completa do HCV possibilitou a

identificação de uma amostra recombinante inter-subtipo 1a/1b, sendo esse o primeiro
estudo conduzido no Brasil a relatar a presença de um HCV recombinante.
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