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Resumo 

 

Introdução: Pacientes com Hepatite C frequentemente tendem a produzir 

autoanticorpos. No teste fator antinúcleo em células HEp-2 (ANA-HEp-20), esses 

autoanticorpos geram diversos padrões de imunofluorescência, sendo o nuclear 

pontilhado fino o mais frequente deles. Recentemente, tem sido descrito um novo 

padrão de ANA-HEp-2 em pacientes com HCV, denominado padrão Rods e Rings 

(R&R), caracterizado por anéis e bastões.  

Objetivos: Avaliar as características clínicas, virológicas e padrão de resposta 

terapêutica dos pacientes que apresentam autoanticorpos que geram o padrão R&R, 

bem como proceder a uma avaliação preliminar dos aspectos celulares e moleculares 

desse novo sistema de autoantígenos. 

Métodos: Amostras de soro coletadas de 1998 até 2008 de 597 pacientes foram 

submetidas ao teste de ANA-HEp-2 em lâminas Euroimmun ou INOVA e classificados 

como R&R positivos quando apresentaram fluorescência sob forma de bastões de 3 a 

10μm de comprimento e anéis de 2 a 5μm de diâmetro no citoplasma das células HEp-

2. Entre os pacientes testados, 342 tinham HCV e 200 tinham outras doenças 

hepáticas crônicas ou autoimunes reumáticas, além de 55 pacientes co-infectados com 

HCV+HIV. As informações clínicas, virológicas e terapêuticas foram coletadas de 

bancos de dados atrelados às amostras de soro dos pacientes. Células HEp-2, 3T3 e 

MH22A foram cultivadas normalmente e/ou submetidas à tratamentos in vitro (tripsina e 

ribavirina) e com dois métodos alternativos de fixação, para estudo das estruturas do 

R&R por imunofluorescência indireta simples ou com técnicas de dupla-marcação com 

amostras R&R-positivas e anticorpos antitubulina-alfa e anti-CTP-sintase.  

Resultados: Dos 342 pacientes com HCV, 51 (15%) apresentaram o padrão R&R, 

enquanto que dos 200 pacientes com outras doenças hepáticas ou autoimunes, 

apenas um apresentou o padrão R&R (p<0.0001). Dos pacientes com HCV, 174 eram 

tratados e 168 não tratados. Dos 174 tratados, 49 (28%) apresentaram o padrão R&R 

contra apenas dois (1%) dos não tratados (p<0.0001). De 134 tratados e com 

informação adequada sobre a medicação utilizada, 108 tomavam interferon-α e 

ribavirina e 23 tomavam apenas interferon-α. Quarenta e um (38%) dos 103 que 

tomavam interferon-α e ribavirina apresentaram o padrão R&R contra nenhum (0%) 

dos 23 que tomavam apenas interferon-α (p= 0.0001). Quanto aos outros padrões de 
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ANA-HEp-2, dos 23 pacientes que tomavam apenas interferon-α, 12 (52%) foram 

positivos enquanto apenas 27 (25%) dos que tomavam interferon-α e ribavirina foram 

positivos (p= 0.010). 9% dos pacientes co-infectados com HCV+HIV apresentaram o 

padrão R&R. Não encontramos relação entre a presença do padrão R&R e o genótipo 

do vírus, a carga viral e os dados demográficos dos pacientes com HCV. A 

porcentagem de respondedores ao tratamento foi ligeiramente menor nos pacientes 

que apresentaram o R&R, porem sem atingir nível de significância estatística 

(p=0,150). Lâminas ANA-HEp-2 de algumas marcas comerciais que não Euroimmun e 

INOVA e aquelas elaboradas no próprio laboratório não apresentaram as estruturas do 

R&R. Quando tratadas in vitro com ribavirina ou tripsina, as células HEp-2 ou 3T3 e 

MH22A de camundongo cultivadas expressaram vários anéis e bastões reconhecidos 

pelas amostras de soro R&R-positivas. Não observamos colocalização das estruturas 

R&R com microtúbulos e observamos fraca colocalização dos anéis e bastões com 

CTP-sintase. 

Conclusões: Autoanticorpos associados ao padrão R&R ocorreram em íntima 

associação ao uso de interferon-α e ribavirina em pacientes com hepatite HCV, 

independentemente de serem portadores do HIV. Não houve associação às 

características demográficas dos pacientes, ao perfil de resposta terapêutica, ao 

genótipo do HCV ou à carga viral. As estruturas em anéis e bastões associadas ao 

padrão R&R não ocorrem nas condições normais avaliadas, podendo ser induzidas in 

vitro pela exposição à ribavirina ou à tripsina.  Há algum grau de conservação 

filogenética dos autoantígenos associados ao padrão R&R. Evidências preliminares 

indicam a presença da enzima CTP-sintase nas estruturas em anéis e bastões 

reconhecidas pelos autoanticorpos humanos. 
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Abstract 

 

Introduction: Patients with Hepatitis C frequently produce autoantibodies. In the 

antinuclear antibody assay on HEp-2 cells (ANA-HEp-2) these autoantibodies generate 

several immunofluorescence patterns, and the nuclear fine speckled pattern is the most 

common. A novel ANA-HEp-2 pattern has been recently reported, characterized by the 

presence of rods and rings in the cytoplasm. 

Objectives: To study the clinical and virological features, as well as the profile of 

therapeutic response of patients presenting autoantibodies generating the rods and 

rings (R&R) ANA-HEp-2 pattern and to perform a preliminary analysis of the cellular and 

molecular aspects of this novel autoantigen system.  

Methods: Serum samples obtained from 1988 to 2008 from 597 patients were 

processed in the ANA-HEp-2 assay on Euroimmun or INOVA slides and classified as  

R&R-positive when presenting immunofluorescence as 3-10μm long rods and 2-5μm 

diameter rings in the cytoplasm of HEp-2 cells. Among the tested patients, 342 had 

HCV, 200 had other chronic liver diseases or rheumatic autoimmune diseases, and 55 

had HCV and HIV. Clinical, virological, and treatment information was obtained from the 

clinical data bank. Human HEp-2, and murine 3T3, and MH22A cell lines were cultured 

as usual and under special stimuli (exposure to trypsin or ribavirin), and prepared with 

alternative fixation protocols for processing in single or double indirect 

immunofluorescence with human anti-R&R serum and antibodies to tubulin and to CTP-

synthase.  

Results: Among the 342 HCV patients, 51 (15%) presented the R&R pattern as 

opposed to only one among the 200 patients with other liver diseases and autoimmune 

rheumatic diseases (p<0.001). Among the HCV patients, 174 had been treated and 168 

had received no treatment. Among the 174 treated patients, 49 (28%) presented the 

R&R pattern as opposed to only two (1%) of the 168 non-treated HCV patients 

(p<0.001). Among 134 HCV treated patients with detailed information on the treatment 

protocol, 108 used interferon-α and ribavirin and 23 used only interferon-α. Forty-one 

(38%) of the R&R pattern as opposed to none of the 23 patients receiving only 

interferon-α (p=0.0001). In contrast, 12 (52%) of the 23 patients receiving only 

interferon-α presented other non-R&R ANA-HEp-2 patterns as opposed to only 27 

(25%) of the 108 patients under interferon-α and ribavirin (p=0.01). 9% of the patients 
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with HCV and HIV presented the R&R pattern. There was no association between the 

occurrence of the R&R pattern and HCV genotype, viral load, and demographic 

features. The frequency of sustained virologic response was slightly lower in the R&R-

positive patients but the difference did not reach statistical significance (p=0.15). ANA-

HEp-2 slides from brands other than Euroimmun and INOVA, as well as in-house 

produced slides did not express the R&R structures. When treated in vitro with ribavirin 

or trypsin, HEp-2 cells and murine 3T3, and MH22A cell lines expressed prominent 

R&R structures recognized by human HCV serum samples. There was partial weak 

colocalization of CTP-synthase in the R&R structures but no colocalizadion of 

microtubule.  

Conclusions: autoantibodies associated with the R&R pattern were strongly associated 

with the use of interferon-α and ribavirin in patients with HCV, independently of co-

infection with HIV. There was no association with demographic characteristics, the 

profile of therapeutic response, HCV genotype, and viral load. The rods and rings 

structures associated with the R&R pattern did not occur under normal conditions, but 

could be induced in vitro by exposure to ribavirin or trypsin. There is some degree of 

phylogenetic conservation of the autoantigens associated to the R&R pattern. 

Preliminary evidence indicates the presence of CTP-synthase in the cytoplasmic rods 

and rings structures recognized by human autoantibodies from HCV patients.  
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1.                                                                                                      INTRODUÇÃO 

 

1.1.1 Autoanticorpos 

 

Anticorpos (Ac), ou imunoglobulinas (Ig), são glicoproteínas sintetizadas e 

secretadas por plasmócitos derivados dos linfócitos B, e reagem com moléculas 

biológicas (proteínas, DNA, RNA, lípides, etc.), chamadas de antígenos, contribuindo 

para a defesa do organismo (imunidade humoral). Depois que o sistema imunológico é 

adequadamente estimulado por um antígeno (proveniente de vírus, bactérias, fungos, 

etc.), são produzidos anticorpos específicos. Há cinco classes de imunoglobulina com 

função de anticorpo: IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Os diferentes tipos se diferenciam pela 

sua estrutura bioquímica, suas propriedades biológicas, localização anatômica e 

habilidade para interagir com diferentes antígenos. As principais ações dos anticorpos 

são a neutralização de toxinas, opsonização de micro-organismos ou células anômalas, 

destruição celular e fagocitose auxiliada pelo Sistema Complemento [1]. 

Um autoanticorpo é um anticorpo que reage contra um ou mais antígenos do 

próprio indivíduo que o produziu. Os autoanticorpos têm as mesmas propriedades 

bioquímicas e físico-químicas dos outros anticorpos. A grande diferença está no 

contexto clínico em que ocorrem, ou seja, os autoanticorpos estão mais 

frequentemente relacionados com as doenças autoimunes. Enquanto que a maioria 

dos anticorpos reage contra antígenos estranhos ou anormais no estado fisiológico 

(micróbios em geral, células tumorais, etc), os autoanticorpos reagem contra 

componentes encontrados no próprio organismo (proteínas celulares, DNA no núcleo 

celular, etc). Autoanticorpos de baixa avidez e em baixa concentração são usualmente 

encontrados no soro de indivíduos sadios. Por outro lado, o aparecimento de grande 

quantidade de autoanticorpos de alta avidez caracteriza usualmente uma situação 

patológica, que envolve a quebra da tolerância imunológica, sendo um dos elementos 

característicos das doenças autoimunes [2]. Nesse sentido, os autoanticorpos são 

considerados biomarcadores, que são definidos como sinais físicos ou alterações 

moleculares, bioquímicas ou genéticas, que auxiliam no reconhecimento ou 

monitoramento de processos biológicos normais ou alterados e, assim, ter utilidade 

diagnóstica ou prognóstica [3]. 
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A identificação de um novo autoanticorpo pode contribuir para o entendimento 

fisiopatológico da doença e também para enriquecer o rol de ensaios laboratoriais úteis 

ao diagnóstico das doenças autoimunes. Uma vez que estas são doenças crônicas 

incapacitantes, quanto mais precoce o diagnóstico, mais preservados estarão os 

órgãos e tecidos potencialmente comprometidos e suas funções e, portanto, melhores 

as chances de intervenção terapêutica efetiva. Nesse contexto é fundamental 

dispormos de marcadores que auxiliem o clínico no diagnóstico precoce dessas 

enfermidades [4]. 

Atualmente dispomos de uma variedade de ensaios laboratoriais 

(imunofluorescência indireta (IFI), imunodifusão dupla, contra-imunoeletroforese, 

hemaglutinação, enzima-imunoensaio, western blot e dot blot, entre outros) que podem 

ser utilizados para identificar autoanticorpos específicos e clinicamente relevantes para 

mais de 50 antígenos nucleares diferentes [5, 6]. Alguns desses autoanticorpos são 

encontrados apenas em uma única doença, enquanto outros podem ser encontrados 

em um grupo de doenças autoimunes. O método mais utilizado para o rastreamento 

(screening) de autoanticorpos é o FAN (ANA-HEp-2), ou fator antinúcleo, no qual o 

soro do paciente é aplicado sobre um substrato antigênico, normalmente células HEp-

2, e após a aplicação de um segundo anticorpo conjugado a uma molécula 

fluorescente, a reação é observada em um microscópio de fluorescência, onde se 

observam padrões morfológicos variados e característicos dos respectivos antígenos 

reconhecidos pelo autoanticorpos presentes no soro [7]. 

O ensaio de FAN fornece três tipos básicos de informação. Inicialmente, o teste 

determina a existência ou não de autoanticorpos contra antígenos celulares. Em 

segundo lugar, informa sobre a concentração desses autoanticorpos no soro, mediante 

a análise do título da reação. Quanto maiores os títulos, maior a concentração dos 

autoanticorpos no soro. Finalmente, a cuidadosa análise do padrão morfológico dado 

pela distribuição da imunofluorescência fornece valiosa informação sobre a natureza do 

autoantígeno reconhecido. Assim, diversos padrões de imunofluorescência têm 

associação tão estrita com determinados tipos de autoanticorpos que permitem 

suspeitar ou definir a presença desses (Quadro 1). 
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Padrão de 

imunofluorescência 
Autoantígenos associados Referências 

Centromérico CENP-A, CENP-B, CENP-C [8-10] 

Homogêneo DNA nativo, nucleossomo, histonas [11] 

Nuclear pontilhado grosso Sm e nRNP [12, 13] 

Raros pontos nucleares 

isolados 
P80-coilina [14] 

Citoplasmático polar Antígenos do aparelho de Golgi [15, 16] 

Nuclear pontilhado fino 

denso 
LEDGF/p70 [17] 

Polos e fusos mitóticos NuMA-1 e NuMA-2 [18, 19] 

Complexo Scl-70 DNA topoisomerase 1 [20] 

 

Quadro 1. Padrões de imunofluorescência estritamente associados a 

determinadas especificidades de autoanticorpos. 

 

Vários dos autoanticorpos hoje conhecidos tiveram sua descoberta realizada 

mediante o reconhecimento de um padrão de imunofluorescência diferente daqueles 

ocasionados por outros autoanticorpos. Em geral, a identificação de um padrão de 

imunofluorescência distinto suscita uma sequência de estudos no sentido de verificar a 

reprodutibilidade do padrão em diferentes substratos antigênicos, a identificação do(s) 

autoantígeno(s) alvo(s) e definição do contexto clínico no qual esse novo sistema de 

autoanticorpos é encontrado [14, 15, 17-20]. 

 

1.1.2 Hepatite C 

 

A hepatite C é uma inflamação do fígado causada por infecção pelo vírus da 

hepatite C (VHC ou HCV), transmitido mediante contato com sangue contaminado ou 

através de procedimentos hospitalares (infecção nosocomial). Essa inflamação ocorre 

na maioria das pessoas que adquirem o vírus (aproximadamente 80% dos casos), 

dependendo da intensidade e tempo de duração, pode levar a cirrose e câncer do 

fígado. Por outro lado, uma fração considerável de indivíduos é portadora 

assintomática do vírus e uma parcela menor (aproximadamente 15%) é capaz de 
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montar uma resposta imunológica suficiente para eliminar o vírus [21, 22]. Estima-se 

que cerca de 3% da população mundial, mais de 170 milhões de pessoas, sejam 

portadores do vírus da hepatite C [23, 24]. 

O vírus da hepatite C é um pequeno vírus de RNA com 40 a 60nm de diâmetro. 

Tem um genoma de RNA de fita única de sentido positivo que é usado diretamente 

como mRNA na síntese protéica. Este RNA em forma de fita simples positiva é copiado 

para forma de fita negativa, que é utilizado como "molde" para a produção de novas 

cópias de vírus. Reproduz-se no citoplasma e retículo endoplasmático da célula 

infectada, normalmente hepatócitos, produzindo dez proteínas virais. Algumas dessas 

proteínas inibem a apoptose (morte celular programada) da célula e outras inibem a 

ação do interferon (IFN). O processo patológico da hepatite C é causado por danos 

diretos do vírus e pela ação do sistema imunitário. O vírus da hepatite C é membro da 

família Flaviviridae, a mesma a que pertencem os vírus da dengue e da febre amarela. 

Há vários genótipos (variações) deste vírus, sendo seis os mais importantes (1 a 6), e 

por sua vez subdivididas em mais de 50 subtipos (1a, 1b, 2a, etc.). O reconhecimento 

desta heterogeneidade e dos diversos genótipos é importante porque cada subtipo tem 

características próprias de agressividade e resposta ao tratamento. De particular 

interesse são as formas de co-infecção hepatite B/hepatite C e hepatite C/HIV, que 

apresentam peculiaridades clínicas [25, 26]. 

O principal método diagnóstico para a hepatite C é a pesquisa de anticorpos anti-

HCV pelo método ELISA, sendo que a terceira geração deste exame, o ELISA III, tem 

sensibilidade e especificidades superiores a 95%. A presença de anticorpos anti-HCV 

normalmente demora cerca de seis semanas para aparecer no paciente após contato 

com o vírus [21]. Alternativamente pode ser feita a detecção do RNA do vírus no 

sangue por PCR, que já é encontrado em 7 a 21 dias após a infecção. Sendo que o 

PCR qualitativo detecta a presença de copias virais no sangue e o quantitativo pode 

dar uma estimativa da quantidade de vírus circulantes [23, 27, 28]. 

O tratamento é indicado a indivíduos entre 12 e 70 anos, que apresentam PCR 

qualitativo positivo para o RNA do HCV, biópsia hepática dos últimos 24 meses com 

atividade necro-inflamatória moderada a intensa e/ou fibrose moderada a intensa. 

Pacientes em proposta terapêutica devem ser submetidos à avaliação inicial com 

realização de exames complementares como hemograma, perfis hepático, renal, 

tireoideano e de ferro, glicemia de jejum, sorologias para HBV e HIV, FAN, anti-TPO, 
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anti-tireoglobulinas e crioglobulinas além de biópsia hepática e genotipagem do HCV 

[23, 29]. 

O tratamento geralmente indicado consiste em uma injeção semanal de Interferon 

alfa-2a peguilhado (180mcg uma vez por semana) ou Interferon alfa-2b peguilado 

(1,5mcg/kg uma vez por semana) associado a 15mg/kg por dia de ribavirina durante 48 

a 72 semanas para os pacientes infectados com HCV genótipo 1, 4 e 5. Interferon 

convencional alfa-2a ou alfa-2b (não peguilado) (3mUI três vezes por semana) 

associado a 15mg/kg por dia de ribavirina por 24 semanas para pacientes infectados 

com HCV genótipos 2 e 3 [29, 30]. 

Interferons são glicoproteínas produzidas por células infectadas por vírus. Até 

agora foram identificados três tipos: o alfa, produzido por Células Naturais Produtoras 

de IFN (NIPC) que são linfócitos B e T, monócitos, células NK e células progenitoras 

[31, 32]; o beta, produzido por fibroblastos; e o gama, produzido por linfócitos T-helper 

e NK. Há dois tipos de IFN-alfa, o IFN-alfa-2a e IFN-alfa-2b, aparentemente com 

eficácias semelhantes. O interferon torna-se peg-interferon através do processo de 

peguilação. A peguilação consiste em juntar uma molécula de interferon a uma 

molécula de uma substância inerte chamada polietilenoglicol, cuja sigla é PEG. A 

molécula de PEG não tem ação relevante no organismo e serve apenas para modificar 

o interferon convencional. O PEG envolve a molécula de interferon, o que dificulta sua 

metabolização, porém sem interferir em sua ação. Graças a essa barreira, todo o 

processo que ocorre dentro do organismo (desde o momento em que o medicamento é 

aplicado até sua eliminação) fica mais lento. Isto faz com que o interferon permaneça 

por mais tempo agindo antes de ser eliminado. Dessa maneira, há maior oportunidade 

de o interferon peguilado agir sobre o sistema imunológico e, assim, promover a 

eliminação do vírus. Por isso o peg-interferon pode ser administrado apenas uma única 

vez por semana [33-37]. 

O IFN tem atividade antiviral potente, mas não age diretamente sobre o vírus ou 

complexo de replicação. Em vez disso, ele age através da indução de genes regulados 

por IFN (ISGs), que estabelecem um estado antiviral específico dentro da célula [38, 

39]. Em suma, o IFN circulante se liga a células através de receptores de IFN de 

superfície, levando à sua dimerização e ativação do complexo molecular associado ao 

receptor, Janus-activated kinase1 (Jak1) e tyrosine Kinase 2 (TYK2) [40, 41]. As 

quinases ativadas fosforilam o transdutor de sinal e ativador de transcrição de 
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proteínas STAT (STAT1 e STAT2). O complexo STAT1/2 ativado é transportado ao 

núcleo da célula onde se combina com o fator regulador de IFN-9 (IRF-9) para formar 

um complexo que se liga aos ISGs, levando à sua expressão [42]. O IFN exógeno 

recombinante, quando administrado, se liga a receptores celulares e ativa as mesmas 

cascatas intracelulares, levando a uma rápida redução da carga viral. Nesse caso, o 

IFN exógeno também ativa vários ISGs, como a proteína quinase R (PKR) que 

bloqueia a síntese de proteínas virais mediante inibição do eIF2 (Eukaryotic Initiation 

Factor 2) [43-45]. 

A ribavirina é um análogo sintético da guanosina que tem ação direta contra vírus 

de RNA e DNA, por provável mecanismo de inibição da RNA polimerase vírus-

dependente. Como um análogo da guanosina, a ribavirina é fosforilada 

intracelularmente para gerar as formas monofosfato (RMP), difosfato (RDP) e trifosfato 

(RTP). A incorporação do RTP na RNA polimerase leva a inibição da replicação viral. 

Entretanto, o RTP tem demonstrado ser um inibidor fraco de muitas polimerases virais, 

incluindo a do vírus da diarréia bovina, um vírus muito parecido com o HCV [46]. A 

ribavirina isoladamente, no entanto, não tem efeito relevante sobre a hepatite C, mas é 

um adjuvante valioso em conjunto com a terapia com Interferon [47]. 

Quanto utilizada para no tratamento da Hepatite C, vários mecanismos de ação 

têm sido propostos para a ribavirina: 

 A ribavirina pode induzir aumento da resposta imune adaptativa agindo no 

equilíbrio Th1/Th2. A ribavirina melhora a produção de citocinas que favorecem a 

via Th1 e inibe a produção das citocinas da via Th2 [48]. 

 A ribavirina pode inibir a Inosina Monofosfato Desidrogenase (IMPDH). A 

ribavirina intracelular é convertida pelas quisases para as formas monofosfato 

(RMP), difosfato (RDP) e trifosfato (RTP). O RMP é um inibidor competitivo da 

IMPDH, que leva ao esgotamento das Guanosinas Trifosfato (GTPs) 

intracelulares necessárias para a síntese do RNA viral [49]. 

 Inibição direta da proteína NS5B RdRp do HCV. A ribavirina fosforilada na 

forma RTP se liga ao sítio de ligação de nucleotídeo das polimerases, exercendo 

inibição viral por competição. Além disso, a ribavirina, como análoga da 

guanosina, é utilizada pela RNA polimerase viral NS5B RdRp, o que leva ao 

bloqueio na formação das cadeias de RNA [50, 51]. 
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 A ribavirina causa mutagênese no RNA viral, aumentando a frequência de 

mutações de tal forma que excede os mecanismos de reparo e leva a uma 

diminuição de vírus viáveis [52, 53]. 

 A ribavirina modifica a expressão dos genes induzidos por Interferon (ISGs) 

e antagoniza a via de inibição do IFN.  Dessa forma, a ribavirina potencializa 

acentuadamente a ação do IFN [54]. 

A combinação do interferon-alfa com a ribavirina resulta em resposta virológica 

sustentada (RVS) de até 70% em pacientes infectados por HCV genótipos 2 e 3 e de 

até 50% naqueles infectados por HCV genótipo 1, com correspondente melhora das 

alterações histológicas (biópsia hepática) e, possivelmente, nas complicações a longo 

prazo da hepatite [47]. 

Considera-se que o paciente apresenta RVS quando o RNA de HCV é 

indetectável seis meses após o término do tratamento (genótipos 1, 2 e 3). Mediante 

instituição de terapia padrão são esperados níveis de RVS de aproximadamente 50% 

para genótipo 1 e 80% para genótipos 2 e 3. Taxas mais elevadas de RVS são 

encontradas em casos de infecção pelos genótipos 2 e 3, de menor carga viral pré-

tratamento, menor idade, menor índice de massa corporal, ausência de fibrose 

hepática avançada e em caucasianos [55]. São de grande valor as variáveis 

prognósticas que dêem indícios de que o paciente poderá não ter uma boa resposta ao 

tratamento, o que poderia ajudar o clínico a procurar alternativas para tratar tais 

pacientes [56]. 

Novas drogas estão em fase final de teste para tratar os pacientes não 

respondedores infectados com HCV, que podem chegar a 50% em pacientes 

infectados com genótipo 1.  

 

1.1.3 Autoanticorpos em Hepatite C 

 

A presença de autoanticorpos não órgão-específicos no soro dos pacientes com 

HCV é muito comum. Autoanticorpos antinúcleo são muito frequentes, mas também 

podem ser encontrados autoanticorpos normalmente associados a doenças hepáticas 

autoimunes, como hepatite autoimune e cirrose biliar primária. A prevalência desses 

autoanticorpos varia muito dependendo da população do estudo e da metodologia 

empregada: antimúsculo liso (anti-SMA): 6 a 66%; fator antinúcleo (FAN): 7 a 50%; 
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antimicrossomal de fígado e rim tipo 1 (anti-LKM1): 3 à 5%; antiantígeno solúvel 

hepático (anti-SLA), anticitosol hepático tipo 1 (anti-LC1) e antimitocôndria (AMA) 

podem variar de 0 a 12%. Também podemos encontrar raramente anticorpos 

antifosfolípide e frequentemente as crioglobulinas [57-66]. 

Anti-LKM1 é um marcador da Hepatite Autoimune (HAI) tipo 2. Pacientes com HAI 

tipo 2 que são do sexo feminino, com idade de início menor de 20 anos, título de anti-

LKM1 elevado assim como a atividade da doença, tem resposta favorável ao 

tratamento imunossupressor. Anti-LKM1 é classicamente encontrado na hepatite 

autoimune com ausência do FAN-positivo e de autoanticorpos antimúsculo liso. O anti-

LKM1 reage com grande especificidade com o citocromo CYP2D6 (P450 IID6) 

reconhecido como autoantígeno da HAI. Como existe homologia entre certos trechos 

do genoma do vírus da hepatite C (HCV) e do gene CYP2D6, o anti-LKM1 pode 

ocasionalmente ser encontrado em pacientes com hepatite C crônica [67, 68]. 

Anticorpos anti-LKM1 ocorrem em 3-5% dos pacientes com HCV. A presença de 

HCV/anti-LKM1 positivo é mais frequente em homens, o título de autoanticorpos é 

baixo e a atividade histológica e bioquímica é leve [58]. 

Em termos de perfil imunosorológico as diferenças entre HAI e infecção pelo HCV 

são qualitativas e quantitativas. De fato, a reatividade detectada em pacientes 

infectados com HCV geralmente tem títulos baixos e um padrão de FAN inespecífico. 

No espectro de padrões de FAN o padrão homogêneo raramente aparece na infecção 

pelo HCV, enquanto que é predominante na HAI do tipo 1. Similarmente, o padrão de 

antimúsculo liso (antimicrofilamentos ou antiactina) está fortemente associado com HAI 

tipo 1, enquanto que é raramente observado na infecção pelo HCV [69]. FAN e 

antimúsculo liso, quando presentes em pacientes com HCV, parecem não afetar o perfil 

clínico e de resposta ao tratamento antiviral, que é semelhante ao dos pacientes sem 

autoanticorpos [70]. 

A coexistência da hepatite c crônica com a hepatite autoimune é rara e constitui 

um dilema na decisão terapêutica. A terapia com IFN-alfa pode exacerbar as 

manifestações de imunorreatividade, com flares e descompensações da HAI, enquanto 

a terapia com imunossupressor poderia ser deletéria para a infecção viral subjacente à 

hepatite C (HCV). Casos anedóticos foram relatados mostrando que o tratamento 

antiviral com interferon em pacientes com HCV e anticorpos anti-LKM1 pode induzir 

crise hepática com altos valores de transaminases, necessitando a retirada do 
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interferon [71]. Por esta razão, recomenda-se testar os pacientes para a presença de 

autoanticorpos antes do inicio da terapia antiviral [72]. 

A presença do FAN-positivo em pacientes com HCV pode variar de 7% a até 

50%, dependendo da população do estudo e da metodologia utilizada. No Brasil, um 

estudo mostrou 9,4% de FAN-positivo em pacientes com HCV. Infelizmente, a maior 

parte dos estudos não analisa em detalhe os padrões de FAN encontrados nos 

pacientes com HCV.  Nos poucos estudos que mencionam o padrão de FAN, 

registram-se padrões nucleares pontilhados ou raramente citoplasmáticos. Muitas 

vezes o padrão observado é considerado inespecífico [73]. 

 

1.1.4 O padrão “Rods and Rings” (R&R) 

 

Um padrão de FAN bem característico denominado Rods and Rings tem sido 

identificado no soro de alguns pacientes infectados cronicamente pelo vírus da hepatite 

C quando estes são submetidos à avaliação de autoanticorpos mediante 

imunofluorescência indireta com substrato de células HEp-2. Este padrão tem sido 

chamado de Rods and Rings (Rods & Rings ou R&R) devido à maneira como se 

manifesta: bastões de 3 a 10μm de comprimento e anéis de 2 a 5μm de diâmetro no 

citoplasma das células utilizadas como substrato (Figura 1) [74-76].  

A busca na literatura por alguma estrutura citoplasmática que se assemelhasse 

ao padrão R&R trouxe um achado interessante. Em 1987, Willingham MC, Richert ND 

e Rutherford AV imunizaram camundongos Balb/c com células de tecido embrionário 

infectadas com vírus (SR-Balb 3T3) e obtiveram um clone que produzia um anticorpo 

que apresentava um padrão em IFI que não era observado rotineiramente. Este 

anticorpo monoclonal reconhecia estruturas no citoplasma de células em cultura muito 

semelhantes àquelas que compõem o padrão R&R observado atualmente em FAN. No 

artigo publicado com a descrição do padrão observado, o antígeno reconhecido foi 

chamado de “nematina”, pela forma vermiforme como este aparece. O clone foi 

expandido e o anticorpo produzido foi purificado e testado em várias culturas de 

diferentes tipos de células. O padrão foi consistentemente observado em diferentes 

linhagens celulares submetidas à IFI com este anticorpo: células de rim normal e 

infectadas com vírus, originárias de ratos (NRK e SR-NRK); tecido embrionário de 

camundongo suíço (Swiss 3T3); tecido embrionário normal e infectado com vírus, 
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tecido originário de camundongo (Balb 3T3 e SR-Balb); carcinoma de nasofaringe de 

humanos (KB); e rim bovino (MDBK) [77]. O antígeno alvo, denominado “nematina”, 

não chegou a ser identificado. Infelizmente, o clone monoclonal produtor desses 

anticorpos se esgotou, impossibilitando estudos adicionais (comunicação pessoal do 

Dr. Mark Willingham) [77]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Padrão de imunofluorescência denominado “Rods & Rings” (R&R) 

observado em pesquisa de autoanticorpos pelo ensaio ANA-HEp-2 com amostras 

de soro de pacientes HCV.  Bastões de 3 a 10μm de comprimento e anéis de 2 a 5μm 

de diâmetro são observados no citoplasma das células HEp-2. 

 

Comunicações em congressos nos últimos três anos nos dão uma ideia das 

peculiaridades das estruturas e proteínas alvo e dos autoanticorpos que geram o 

padrão R&R no FAN. Os anéis e bastões aparecem em todas as fases do ciclo celular 

e em várias linhagens de células em cultura. Parece não ter relação espacial com 

estruturas citoplasmáticas conhecidas, como estruturas do citoesqueleto (filamentos 

intermediários, microtúbulos e filamentos de actina), corpos GW, centrossomas, “cílios 

primários” ou “foguetes de actina”, nem com os anéis induzidos por amsacrina em 

hepatócitos de ratos adultos [75, 76]. 
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Recentemente, três artigos foram publicados em revistas de grande impacto 

mostrando a capacidade da CTP-sintase de se polimerizar e formar filamentos. Nestes 

artigos, demonstrou-se a capacidade da CTP-sintase polimerizar e formar filamentos 

em bactérias, fungos, moscas de fruta e camundongos [78-81]. Curiosamente esses 

filamentos formados pela CTP-sintase são morfologicamente semelhantes aos 

observados nas células HEp-2 com amostras R&R-positivas. Em comunicação pessoal 

o Dr. Edward Chan (Universidade da Flórida, Gainesville, EUA) nos disse ter 

evidências de que algumas das amostras R&R-positivas reconhecem a CTP-sintase e 

que as estruturas de anéis e bastões do padrão R&R provavelmente seriam formas 

filamentares da enzima CTP-sintase.  

Neste trabalho vamos rastrear e estudar os pacientes que produzem os 

autoanticorpos que geram o padrão de IFI “Rods and Rings”, e buscar estabelecer 

possíveis associações com características clínicas, virológicas, e terapêuticas na 

infecção crônica pelo vírus da hepatite C. Também vamos proceder a uma exploração 

preliminar de aspectos moleculares e celulares referentes aos autoantígenos 

envolvidos e às estruturas celulares em anéis e bastões que compõem o padrão R&R. 
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1.2 OBJETIVO  

 

Estudar o padrão “Rods and Rings” (R&R) observado no ensaio para pesquisa de 

anticorpos antinúcleo por imunofluorescência indireta em células HEp-2, buscando 

estabelecer possíveis associações com características clínicas, virológicas, e 

terapêuticas na infecção crônica pelo vírus da hepatite C, bem como proceder a uma 

exploração preliminar dos aspectos celulares e moleculares referentes aos 

autoantígenos envolvidos. 

 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 

 Definir a frequência de autoanticorpos com padrão R&R em indivíduos 

monoinfectados cronicamente pelo HCV e verificar a especificidade desse achado 

em relação a outras doenças hepáticas e doenças reumáticas autoimunes; 

 Analisar a ocorrência dos autoanticorpos associados ao padrão R&R em 

relação ao tipo e duração do tratamento da hepatite C, ao tipo de resposta 

terapêutica, e aos dados demográficos dos pacientes;  

 Analisar a ocorrência de autoanticorpos associados ao padrão R&R em 

relação ao genótipo do vírus da Hepatite C e à carga viral.  

 Estudar a ocorrência de autoanticorpos associados ao padrão R&R em 

indivíduos cronicamente co-infectados HIV/HCV. 

 Proceder a uma análise preliminar dos aspectos celulares e moleculares 

referentes à natureza dos autoantígenos associados ao padrão R&R.  
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2.                                                                                     MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Pacientes 

 

514 amostras de soro de 342 pacientes foram aleatoriamente selecionadas de 

uma grande coorte de pacientes com HCV acompanhada na Disciplina de 

Gastroenterologia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Todos os 

pacientes tinham diagnóstico sorológico e virológico estabelecido de HCV. O grupo 

controle foi de amostras de 200 pacientes com outras doenças, incluindo hepatopatias 

crônicas, doenças reumáticas autoimunes e Esclerose Múltipla provenientes da 

coleção de amostras biológicas do Laboratório de Imuno-Reumatologia da UNIFESP 

(Quadro 2). Os pacientes com doenças reumáticas autoimunes tiveram o diagnóstico 

estabelecido de acordo com os critérios de classificação do Colégio Americano de 

Reumatologia [82-90]. Para analisar o comportamento dos autoanticorpos que geram o 

padrão R&R na co-infecção HIV+HCV, foram analisadas 55 amostras de pacientes co-

infectados em tratamento, provenientes da coleção de amostras da Disciplina de 

Doenças Infecto-Parasitárias da UNIFESP. As amostras tinham sido coletadas no 

período de 1998 a 2008 e estavam armazenadas a -20°C. 

 

Doenças Pacientes testados (amostras) 

Hepatite B 29 

Hepatite Autoimune 69 

Lúpus Eritematoso Sistêmico 51 

Esclerose Sistêmica Progressiva 36 

Dermatopolimiosite 8 

Esclerose Múltipla 7 

Total 200 

Quadro 2. Distribuição das amostras no grupo controle. 

 

Dos pacientes com HCV, 174 haviam sido tratados e tinham coletas de soro feitas 

durante ou após o tratamento, e 168 ainda não haviam sido tratados. Para 105 

pacientes conseguiu-se recrutar amostras em série em diversas ocasiões (duas até 
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