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cinco coletas feitas durante ou após o tratamento), sendo 78 pacientes tratados e 27 

não tratados. Dos pacientes co-infectados (HCV+HIV) todos tinham coletas de soro 

feitas uma ou mais vezes (até quatro coletas) durante ou após o tratamento. 

Os dados demográficos, clínicos, virológicos e terapêuticos coletados dos 

pacientes com HCV e dos co-infectados foram obtidos de forma retrospectiva. Esta 

consulta foi realizada somente depois de terminada a análise do teste de ANA-HEp-2 

(FAN) e anotação dos respectivos padrões de imunofluorescência. Durante este 

processo não foram consultados simultaneamente os resultados dos testes de ANA-

HEp-2, possibilitando uma coleta cega dos dados clínicos. As coleções de amostras 

estavam atreladas a um banco de dados protocolado com prontuários dos pacientes 

contendo as informações clínicas e dos protocolos de tratamento. Para alguns 

pacientes, o prontuário não foi encontrado ou estava incompleto, ocasionando 

pequenas diminuições no tamanho amostral para algumas análises. Porém, o tamanho 

amostral de cada análise está indicado nas figuras/tabelas.  

Alguns pacientes foram submetidos a mais de um protocolo de tratamento. 

Nesses casos, consideramos o protocolo de tratamento ao qual o paciente estava 

submetido durante a coleta do soro ou o protocolo imediatamente anterior à coleta em 

casos de coletas classificadas como pós-tratamento.   

Para análise do rastreamento da produção do R&R durante o tratamento, os 

pacientes incluídos no grupo pré-tratamento foram pacientes com indicação clínica 

para o tratamento, e com a coleta pré-tratamento feita imediatamente antes do início do 

tratamento, mais que ainda não haviam iniciado o tratamento no momento desta coleta. 

Em tal análise os pacientes não foram separados por tipo de medicamento utilizado no 

tratamento, portanto tanto pacientes que estavam tomando IFN-alfa+Ribavirina quanto 

os pacientes que estavam tomando somente IFN-alfa foram incluídos na análise. 

A PCR quantitativa para carga viral detecta de 500UI/mL até >850.000UI/mL de 

vírus. Nem todos os prontuários tinham a informação do genótipo do vírus e da carga 

viral. A carga viral que foi anotada do prontuário foi a correspondente à amostra de 

soro que foi recrutada dos bancos de amostras para realização do FAN para pesquisa 

do padrão R&R. Quando a amostra não tinha dosagem de carga viral, a dosagem mais 

próxima foi anotada. 

Na consulta ao prontuário, os pacientes foram separados de acordo com o tipo de 

resposta virológica. Resposta Virologica Sustentada (RVS) foi definida como PCR 
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negativa para o HCV seis meses após o fim do tratamento. Não Respondedor foi 

definido como PCR de seis meses após o fim do tratamento positiva para o HCV. Os 

pacientes que apresentaram Resposta com Recaída (HCV-RNA indetectável ao fim do 

tratamento com positivação após a suspensão do tratamento) foram incluídos no grupo 

dos pacientes Não Respondedores ao tratamento. Baseado nesses critérios foi 

possível a classificação de 125 pacientes que tinham anotado no prontuário o resultado 

da PCR de seis meses após o fim do tratamento. 

O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da UNIFESP. O Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) não foi solicitado aos pacientes, pois as 

amostras testadas estavam em sorotecas coletadas e armazenadas há anos (2 a 12 

anos), considerando que o trabalho iniciou em 2009 e os soros foram estocados de 

1998 até 2008, seria inviável a localização dos pacientes para assinatura do TCLE. 

 

2.2 Procedimento do FAN 

 

Todas as amostras foram submetidas ao teste de FAN (ANA-HEp-2) com lâminas 

INOVA e/ou Euroimmun em diluição de rastreio de 1/80. O resultado do teste FAN foi 

considerado positivo quando foi observada fluorescência com definição nítida de um 

padrão morfológico em diluição maior ou igual a 1/80. Considerou-se uma amostra 

positiva para o padrão R&R quando bastões de 3 a 10μm de comprimento e anéis de 2 

a 5μm de diâmetro foram observados no citoplasma das células HEp-2 (Figura 1). 

Todas as amostras foram examinadas por dois leitores independentes e cegos para a 

identidade das amostras. 

Na figura 1 observamos uma imagem de como o padrão R&R se apresenta ao 

microscópio. Para avaliar o comportamento do padrão R&R nos diversos substratos 

comerciais de células HEp-2, vários kits comerciais foram utilizados, sempre seguindo-

se a recomendação de cada fabricante para realização dos testes: 

 Euroimmun – Cat: FA 1520-2010 – Lot: F100913DP (Lubeck – Alemanha) 

 INOVA Diagnostics – Cat: 708100 – Lot: 970414 (San Diego – USA) 

 Hemagen Diagnostics – Cat: 902345 – Lot: 4119 (Columbia – USA) 

 MBL Bion – Cat.: AN-1012 – Lot: AN-4014 (Illinois – USA) 

 The Binding Site – Cat.: FK001.6A (Birmingham – Reino Unido) 
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2.3 Cultivo de linhagens celulares 

 

As linhagens de células HEp-2, 3T3 e MH22A foram cultivadas em garrafas de 

poliestireno de 75 ou 25cm2 (TPP, Suíça), ou ainda sobre lamínulas circulares de vidro 

(Knittel Gläser, Alemanha) em poços de placas de poliestireno com 24 poços (TPP, 

Suíça) em meio de cultura DMEM (Dulbecco’s modified Eagle’s Medium, Cultilab, 

Campinas - SP) com L-glutamina acrescido de 10% de soro fetal bovino, penicilina 

10.000UI/mL e estreptomicina 10.000μg/mL. As culturas foram mantidas a 37º C em 

atmosfera a 5% de CO2. 

As células HEp-2 mantidas Laboratório de Imuno-Reumatologia/UNIFESP são 

provenientes da linhagem CCL-23 fornecida pelo ATCC (American Type Cell 

Collection). As células 3T3 e MH22A foram gentilmente doadas pelo professor Ivan 

Raska (Institute of cellular Biology and Pathology, First Faculty of Medicine, Charles 

University, Prague – Czech Republic). 

 

2.4 Tratamento das células in vitro 

 

Culturas semi-confluentes cultivadas em garrafas ou sobre lamínulas circulares de 

vidro em poços de placas foram submetidas a tratamento com ribavirina. As células 

foram incubadas por 24 horas em meio de cultura DMEM+SFB10% contendo 

Ribavirina (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO - USA. Cat. n°: R9644) diluída a 1mM. 

Alternativamente, foi utilizada ribavirina em formulação terapêutica (Farmanguinos 

Ribavirina 250mg. Lote: 10030231). Para tal, o conteúdo em pó de uma cápsula de 

ribavirina foi diluído em água destilada (H2O) a uma concentração de 50mM. A solução 

de ribavirina 50mM foi filtrada em filtro Millipore de 0,2µm e armazenada a -20°C. Para 

tratamento das células, diluiu-se, por 24 horas, a solução de ribavirina 50mM no meio 

de cultura DMEM obtendo-se uma concentração final de 2mM.  

 

2.5 Fixação das células cultivadas 

 

Células foram cultivadas sobre lamínulas circulares de vidro (Knittel Gläser, 

Alemanha) em poços de placas de poliestireno (TPP, Suíça) até o ponto de 

subconfluência. Após remoção do meio de cultura e breve lavagem em NaCl 0,15M 
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tamponado com fosfatos, pH 7,2 (PBS), as células foram fixadas em protocolo de 

metanol/acetona ou de paraformaldeído 4%. 

Para o protocolo metanol/acetona, células com ou sem tratamento com ribavirina 

foram fixadas em metanol a -20ºC por cinco minutos seguido de acetona a -20ºC por 

dois minutos. Em seguida, as células foram secadas em temperatura ambiente e 

armazenadas a -20°C até uso. 

Para o protocolo paraformaldeído, células com ou sem tratamento com ribavirina 

foram fixadas em paraformaldeído a 4% em PBS pH7,2, preparado pouco antes do 

uso, por 10 minutos e permeabilizadas com Triton X100 a 0,2% em PBS por 10 

minutos. Após seguiu-se lavagem em PBS duas vezes de 5 minutos e as células foram 

utilizadas imediatamente para a reação de IFI. O Paraformaldeído (Cat: 19200 – 

Electron Microscopy Sciences) foi diluído em PBS com temperatura não superior a 

60°C em concentração final de 4% v/v. 

 

2.6 Obtenção das lâminas de tecidos e de Crithidia lucilliae 

 

As lâminas de cortes de rim, fígado e estômago de rata são utilizadas 

rotineiramente no Laboratório de Imuno-Reumatologia/UNIFESP para pesquisa de 

autoanticorpos antimitocôndrias (AMA), antimúsculo liso (ASMA) e anticélulas parietais 

(APCA), bem como para a pesquisa de anti-LKM (anticorpos microssomais de fígado e 

rim) [91]. Lâminas de cerebelo de camundongo são utilizadas para pesquisa de 

autoanticorpos anti-aquaporina-4 [92, 93].  

As lâminas com cortes dos tecidos foram obtidas seguindo um mesmo protocolo 

padrão de crio-secção, diferindo em relação ao animal doador dos tecidos. Lâminas de 

rim, fígado e estômago foram obtidas de uma rata saudável normal com um mês de 

idade. Lâminas de cerebelo foram obtidas de um camundongo saudável normal de 

aproximados três meses de idade. Lâminas de pele humana foram obtidas de uma 

pessoa saudável que se submeteu a cirurgia plástica e o excesso de pele foi coletado.  

As amostras ou órgãos inteiros foram seccionadas em pequenos fragmentos e 

embebidos em nitrogênio líquido. Em sequência foram emblocadas em resina Tissue-

Tek (Reichert-Jung Leica Products, Alemanha), seccionadas em cortes finos 

(aproximadamente 5 micrômetros de espessura) em criostato (LEICA CM1850 UV, 

Leica Microsystems GmbH, Alemanha) à temperatura de -30ºC. Os cortes foram 
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aplicados sobre lâminas revestidas com gelatina, envolvidas em papel alumínio e 

armazenadas em temperatura -70°C até o uso. 

As Lâminas de Crithidia lucilliae também são utilizadas rotineiramente no 

Laboratório de Imuno-Reumatologia da UNIFESP para pesquisa de autoanticorpos 

anti-DNA nativo [94]. Protozoários flagelados da espécie Crithidia luciliae são mantidos 

em cultura com meio FYTS (este meio de cultura contém: sacarose, Bactopeptona, 

Extrato de Levedo, Ácido Fólico e Hemina).  Para obtenção das lâminas, os 

protozoários foram submetidos à três lavagens com PBS. Na última lavagem 

ressuspendeu-se em 5mL de albumina 1% diluída em H2O destilada. Após 15 minutos, 

procedeu-se à análise em microscópio de contraste de fase, verificando-se que os 

protozoários estavam inchados e se movendo, bem como em quantidade adequada 

(semi-confluente). Foram adicionados 10uL da suspensão a cada fóvea de uma lâmina 

de vidro limpa e, em uma estufa a 37°C, aguardou-se a secagem. A fixação foi feita 

com Etanol 100% a temperatura ambiente por 10 minutos. Após secas, as lâminas com 

os protozoários fixados foram embaladas em papel alumínio e armazenadas a -20°C 

até o uso. 

 

2.7 Reação de Imunofluorescência Indireta (IFI) 

 

A reação de IFI com lâminas de Kits comerciais foi feita de acordo com o 

protocolo recomendado pelo fabricante, porém todos seguem o protocolo padrão 

descrito a seguir. 

As amostras a serem testadas foram diluídas 1/80 em PBS (solução salina 

tamponada com fosfato 0,15M pH 7,2) e aplicados 20L nas fóveas das lâminas de 

células HEp-2, incluindo controles positivo e negativo para validação do experimento. 

As lâminas foram incubadas em câmara úmida, à temperatura ambiente, por 30 

minutos e lavadas duas vezes com PBS por 10 minutos. Em seguida, foram aplicados 

20L de anticorpo anti-IgG humana conjugado a molécula fluorescente (reagente 

pronto para uso), e incubado por 30 minutos, em temperatura ambiente, ao abrigo da 

luz. Após a incubação, as lâminas foram lavadas duas vezes em PBS e montadas com 

lamínulas com glicerina tamponada em pH 9,5. A leitura foi feita em microscópio de 

fluorescência Zeiss Axio Imager.M2 com aumento de 400x. 
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A determinação do título das amostras foi feita com diluições seriadas sucessivas 

de 2x (50% da diluição anterior + 50% do diluente PBS), partindo de 1/80 até 1/1280. 

Para reações de imunofluorescência indireta dupla foram utilizados anticorpos 

comerciais de outras espécies juntamente com amostras de soro humano. Os 

anticorpos comerciais primários e secundários foram previamente testados em diluição 

seriada de 1/100, 1/200 e 1/500. A melhor diluição foi considerada a mais limpa e com 

as estruturas alvo mais bem marcadas ao microscópio.  

Os anticorpos comerciais de outras espécies foram. 

Anticorpos primários: 

 Anticorpo monoclonal de camundongo antitubulina-alfa humana. Cat: 32-

2500 (Invitrogen Life Science) 

 Anticorpo policlonal de cabra anti-CTP-sintase humana. Cat: sc-131474. 

Lot: A1910 (Santa Cruz Biotechnology, Inc.) 

Anticorpos secundários conjugados a moléculas fluorescentes: 

 Anticorpo anti-IgG-humana feito em burro e conjugado à FITC (verde). 

Cod: 709-095-149 (Jackson ImmunoResearch Lab.)  

 Anticorpo anti-IgG-humana feito em burro e conjugado à Cy3 (vermelho). 

Cod: 709-165-149 (Jackson ImmunoResearch Lab.) 

 Anticorpo anti-IgG-camundongo feito em burro e conjugado à Cy3 

(vermelho). Cod: 715-165-150 (Jackson ImmunoResearch Lab.) 

 Anticorpo anti-IgG-cabra feito em coelho conjugado à FITC (verde). Cat. 

61-1611 (Invitrogen Life Science) 

 

O protocolo de reação de IFI para os anticorpos primários comerciais utilizados 

também seguiu o protocolo padrão descrito anteriormente. A única diferença esteve na 

incubação de uma hora dos anticorpos primários com o substrato celular. O restante do 

procedimento foi o mesmo.  

Para reações de imunofluorescência dupla, primeiro incubou-se o substrato 

celular com a amostra humana R&R-positiva diluída 1/80, lavou-se 2x com PBS, depois 

incubou-se com o anticorpo comercial específico por uma hora em diluição previamente 

determinada. Lavou-se novamente 2x com PBS. Incubou-se com os anticorpos 

secundários específicos para as IgGs humanas e para a IgG do anticorpo comercial, 

respectivamente. Os dois anticorpos secundários foram diluídos e incubados juntos no 
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mesmo passo. Lavou-se novamente 2x com PBS. Incubou-se com o reagente 

HOECHST (Invitrogen 33258) ou DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole, Sigma D9542) 

diluído em PBS 1/500 por 10 minutos. Lavou-se uma vez com PBS, como 

anteriormente, e montou-se o conjunto lâmina-lamínula com glicerina tamponada pH 

9,5. Observou-se ao microscópio Zeiss Axio Imager.M2 com os filtros apropriados e 

sob magnificação de 400x, ou sob magnificação de 1000x para imagens com mais 

detalhes (barra de escala indicando o aumento está presente nas imagens).  

Nas reações de IFI em lâminas com cortes de tecidos, a reação também foi 

semelhante à reação padrão descrita anteriormente, seguindo a diluição inicial do soro 

em 1/80 e incubação do soro com o substrato por uma hora. No caso do substrato 

Crithidia luccilliae a incubação foi de 30 minutos, como no caso das células HEp-2. O 

restante do procedimento, como lavagens e incubação com anticorpos secundários, foi 

o mesmo. 

 

2.8 Análise Estatística 

 

Para analisar as variáveis categóricas, como comparações entre proporções de 

presença do padrão R&R ou outros padrões de FAN nos diferentes grupos analisados, 

utilizamos o teste do qui quadrado de Pearson, ou exato de Fisher quando algum grupo 

tinha cinco ou menos indivíduos em uma das caselas. Para comparação de médias 

com distribuição normal como idade e tempo de infecção dos pacientes com HCV, 

utilizamos o teste ANOVA, e quando as médias não apresentaram distribuição normal, 

como no caso da carga viral, utilizamos o teste Kruskal-Wallis. 

Os dados foram tabulados usando Microsoft Excel 2007® e analisados usando o 

Minitab® 15.0 e o SPSS® 19.0 para Windows®. Valores de P menores que 0,05 foram 

considerados significantes. 
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3.                                                                                                     RESULTADOS 

 

3.1.1 Especificidade do padrão R&R para os pacientes com HCV 

 

De 597 pacientes testados, o padrão R&R ocorreu em 57 deles, sendo que 56 

tinham o vírus HCV; apenas um paciente não tinha o vírus HCV, mas tinha Hepatite B 

(p<0,0001). Entre os 56 pacientes que apresentaram o padrão R&R e tinham o vírus 

HCV, 51 pacientes eram infectados apenas com HCV e cinco eram co-infectados com 

HCV e HIV (Tabela 1 e Figura 2). Vários padrões de imunofluorescência foram 

observados (nucleares pontilhados ou não, nucleolares, citoplasmáticos, etc.) como 

retratado na Tabela 1. O título médio das amostras R&R-positivas foi de 1/320. 

Entre os 200 pacientes com outras doenças hepáticas crônicas e doenças 

reumáticas autoimunes, 142 (71%) apresentaram FAN-positivo, porém apenas um 

paciente com Hepatite B apresentou o R&R. Os pacientes com outras doenças 

hepáticas crônicas ou doenças reumáticas autoimunes apresentaram maior freqüência 

de FAN-positivo do que os pacientes apenas com HCV, quando considerado apenas 

outros padrões que não o R&R [70,5% (n=141) contra 27% (n=94)], respectivamente; 

(p<0,0001). Observamos nos pacientes com LES, Esclerose Sistêmica Progressiva e 

Hepatite Autoimune padrões de FAN com correlações com a doença, como já descrito 

na literatura (Tabela 1 e Figura 2) [13, 69, 95, 96]. 

Dos 342 pacientes com HCV testados, 145 (42%) apresentaram reatividade FAN-

positiva incluindo o padrão R&R. O padrão R&R foi observado em 51 (15%) de todos 

os pacientes com HCV e em 35% dos casos de HCV com FAN-positivo. Outros 

padrões de FAN ocorreram em 94 (65%) dos 145 casos de HCV com FAN-positivo, 

sendo o padrão nuclear pontilhado fino (PF) o mais frequente, representando 50% (47 

casos) das amostras com outros padrões de FAN que não o R&R (Tabela 1 e Figura 

2). O padrão PF normalmente é considerado um padrão inespecífico por não 

apresentar associação restrita a uma doença. 
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Legenda Padrão observado no teste 

ANA-HEp-2 (FAN) 

PF Pontilhado Fino 

Ho Homogêneo 

PG Pontilhado Grosso 

QH (PH) Quase Homogenius 

Cet Centromérico 

Cit Citoesqueleto 

Nuc Nucleolar 

R&R Rods & Rings 

 

Tabela 1. Especificidade do padrão R&R para os pacientes com HCV. O padrão 

R&R apareceu principalmente nos pacientes com HCV. Dos 597 pacientes testados, o 

padrão R&R foi observado em 57, destes apenas um não tinha o vírus HCV e cinco 

eram co-infectados com HCV+HIV. 

 

Seis pacientes com coletas seriadas apresentaram o padrão R&R em uma 

determinada coleta e outros padrões de FAN em outras coletas em outro momento do 

tratamento. Esses pacientes foram incluídos apenas no grupo dos pacientes que 

apresentaram o padrão R&R. Sete pacientes apresentaram o padrão R&R e outros 

padrões de FAN associados na mesma amostra. Estes foram classificados como 

apresentando o padrão R&R, pois foi possível localizar claramente os anéis e bastões 

no citoplasma das células HEp-2. 

*Outros: Scl-70, RNA-Pol, Sp100, Envelope 

nuclear, Reticulado, Pontilhado Fino Denso, etc.  

**Pos: Positivo (incluído o RR) e Neg: Negativo. 
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Figura 2. Especificidade do padrão R&R para os pacientes com HCV. Comparando 

a presença do R&R nos pacientes apenas com HCV (n=342) e dos pacientes com 

outras hepatopatias crônicas ou doenças autoimunes (n=200), o R&R aparece 

principalmente nos pacientes com hepatite C 15% (51) contra 0,5% (1) em outras 

doenças hepáticas crônicas ou autoimunes (p<0.0001) enquanto que estes pacientes 

apresentaram mais outros padrões de FAN (70,5% n=141) do que os pacientes com 

HCV (27% n=94) p<0.0001. 

 

 

3.1.2 A presença do padrão R&R e o tratamento aplicado aos pacientes com 

HCV. 

 

Para relacionar a presença do padrão R&R com o tratamento dos pacientes com 

HCV, foram analisadas as amostras de pacientes que estavam em tratamento ou já 

haviam sido tratados previamente (n=174) e as amostras de pacientes que ainda não 

haviam sido tratados (n=168). O padrão R&R ocorreu em amostras de 49 pacientes 

que estavam em tratamento (28%) e em apenas 2 (1%) pacientes não tratados 

(p<0,0001). Os outros padrões de FAN apareceram de modo semelhante nos 

pacientes tratados e não tratados: 50 (29%) contra 44 (26%), respectivamente 

(p=0,598) (figura 3). 
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Figura 3. Distribuição dos pacientes HCV tratados e não tratados de acordo com 

a reatividade ao ensaio ANA-HEp-2. Os autoanticorpos que geram o padrão R&R 

ocorreram principalmente nos pacientes que estavam em tratamento (28% n=49 em 

HCV tratados contra 1% n=2 em HCV não tratados p<0.0001). Os outros padrões de 

FAN apareceram de modo semelhante nos pacientes tratados e não tratados (29% 

n=50 contra 26% n=44 p=0,598). 

 

 

Para relacionar a presença do padrão R&R com o tipo de medicamento utilizado 

para tratar a infecção pelo HCV, analisamos 134 pacientes tratados ou em tratamento 

de acordo com o tipo de esquema terapêutico utilizado: IFN-alfa e Ribavirina, IFN-alfa 

somente ou Ribavirina somente (figura 4). Apenas três (2%) pacientes foram ou 

estavam sendo tratados apenas com Ribavirina, sendo que nenhum tinha o padrão 

R&R e um deles tinha FAN-positivo com o padrão nucleolar em título de 1/160.  

Cento e oito (81%) pacientes estavam tomando IFN-alfa e Ribavirina e 23 (17%) 

estavam tomando apenas IFN-alfa. Quarenta e um (38%) pacientes que estavam 

tomando IFN-alfa e Ribavirina apresentaram o padrão R&R enquanto nenhum (0%) dos 

pacientes que estavam tomando somente o IFN-alfa apresentou o padrão R&R (p= 

0,0001). Outros padrões de FAN ocorreram em 12 (52%) dos pacientes que tomavam 

só IFN-alfa e em 27 (25%)  dos pacientes que tomavam IFN-alfa e Ribavirina (p= 

0,010) (figura 4). 
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Em termos de frequência relativa, os pacientes que tomaram apenas IFN-alfa 

apresentaram maior frequência de outros padrões de FAN, enquanto os pacientes que 

tomaram IFN-alfa e Ribavirina apresentaram maior frequência do padrão R&R (figura 

4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribuição dos pacientes HCV tratados com IFN-alfa e ribavirina e com 

IFN-alfa isoladamente de acordo com a reatividade ao ensaio ANA-HEp-2. O 

padrão R&R apareceu somente nos pacientes tratados com IFN-alfa e Ribavirina (38% 

contra 0% p=0.0001). Uma porcentagem maior dos pacientes tratados apenas com 

IFN-alfa apresentou outros padrões de FAN quando comparados com os pacientes 

tratados com IFN-alfa e Ribavirina (52% contra 25% p=0,010). 

 

 

3.1.3 Em que fase do tratamento o paciente apresenta o padrão R&R 

 

Para fazer um rastreamento de quando os pacientes passam a apresentar o 

padrão R&R durante o tratamento, analisamos o período da coleta das amostras dos 

pacientes de acordo com a seguinte classificação: 

Pré-tratamento (pré-trat): Coleta feita antes de o paciente iniciar o tratamento. 

1ª coleta: Coleta feita um mês após início do tratamento. 

2ª coleta: coleta feita com três meses de tratamento. 

3ª coleta: coleta feita com seis meses de tratamento. 
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4ª coleta: coleta feita com nove meses de tratamento. 

5ª coleta: coleta feita com 12 meses de tratamento. 

Pós-tratamento (pós-trat): coleta feita após o tratamento finalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Frequência de reatividade ao ensaio ANA-HEp-2 (FAN) em função do 

tempo de tratamento com IFN-alfa e ribavirina em pacientes HCV. (A) Reatividade 

com padrão R&R aparece após o início do tratamento. Não observamos diferença 

significativa entre a 1ª e a 5ª coleta (p= 0,705), porém observamos diferença entre a 

proporção do padrão R&R a partir da primeira coleta e o grupo Pré-trat (p<0,001). (B) 

Não encontramos diferenças entre as proporções de outros padrões de FAN entre as 

coletas feitas nos diferentes momentos do tratamento, inclusive na coleta feita antes do 

início do tratamento (p=0,727). 
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Previamente, havíamos verificado que a apresentação do autoanticorpo que gera 

o padrão R&R esteve relacionada com a presença do tratamento IFN-alfa e Ribavirina. 

Na presente análise, confirmamos que os pacientes com HCV passaram a apresentar o 

padrão R&R apenas depois que iniciaram o tratamento. Em outras palavras, as 

amostras pré-tratamento foram negativas em todos os pacientes que em algum 

momento apresentaram o padrão R&R (Figura 5A). Comparando-se as proporções 

entre todos os grupos desde o pré-trat até o pós-trat para presença do R&R, obtivemos 

nível de inferência estatística de p<0,001. Por outro lado, comparando-se a frequência 

do padrão R&R desde a 1ª coleta até a coleta pós-trat, não encontramos diferença 

estatística (p=0,705), apesar de, visualmente, observarmos um pequeno aumento na 

frequência de padrão R&R no decorrer do tratamento (figura 5A). Quando comparamos 

a frequência do padrão R&R em todas as amostras da 1ª Coleta até o pós-trat em 

relação às amostras pré-trat, encontramos significância de p<0,001. Esta análise nos 

mostra que o padrão R&R só foi encontrado nos pacientes após o início do tratamento, 

mantendo-se em frequência estável mesmo após o fim do tratamento (9 de 39 

amostras, 23%, na coleta pós-trat) (figura 5A).  

Quando comparamos as frequências dos outros padrões de FAN durante o 

tratamento, não encontramos diferença significante entre as coletas (p=0,727) (Figura 

5B). Este resultado nos mostrou que os pacientes já apresentavam proporções 

semelhantes de outros padrões de FAN mesmo antes de iniciar o tratamento e essas 

proporções continuaram semelhantes durante e após o tratamento para o HCV. 

 

3.1.4 Presença do padrão R&R em relação ao perfil de resposta ao 

tratamento. 

 

Para relacionar a presença do padrão R&R com a resposta ao tratamento, os 

pacientes foram divididos em 3 grupos: R&R Positivos, Outros padrões de FAN e FAN-

negativos. Havia informação sobre o padrão de resposta ao tratamento para 125 

pacientes. Apesar dos pacientes com o padrão R&R apresentarem uma proporção 

ligeiramente maior de casos classificados como Não Respondedores (77% nos R&R 

contra 60% e 67% nos casos com outros padrões de FAN e FAN-negativos, 

respectivamente), as análises estatísticas não revelaram nível de inferência significante 

(p=0,271) (figura 6A).  
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Comparando o padrão de Resposta Virológica Sustentada (RVS) nos pacientes 

R&R positivos contra todos os outros pacientes com ou sem outros padrões de FAN, 

encontramos uma proporção ligeiramente menor de pacientes com RVS nos R&R 

positivos (23% n=9) quando comparado com o grupo de outros padrões de FAN e 

FAN-negativos agrupados (36% n=31), porém não encontramos diferença estatística 

significante (p=0,150) (figura 6B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Distribuição dos pacientes HCV de acordo com a resposta terapêutica e 

a reatividade ao ensaio ANA-HEp-2. (A) Todos os pacientes agrupados em três 

status de ANA-HEp-2. 77% dos pacientes com R&R apresentaram perfil não 

respondedor. Comparando com os grupos outros padrões de FAN e FAN-negativos 

não observamos diferença estatística (p=0,271). (B) Todos os pacientes agrupados 

em dois status de ANA-HEp-2 (R&R-positivos e R&R-negativos). Não encontramos 

diferença estatística significante (p=0,150). (C) Como em B, com inclusão apenas de 

pacientes com HCV genótipo 1 e com carga viral >100.000 UI/ml.  Apenas 5 dos 37 

pacientes incluídos nesta análise apresentaram perfil de RVS. Não encontramos 

diferença entre os grupos (p=1,000). 
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Outra análise da resposta ao tratamento foi feita nivelando duas variáveis que 

podem influenciar a resposta do paciente ao tratamento. Excluímos os pacientes com 

genótipo HCV não-1, incluindo na análise apenas os pacientes com os genótipos 1A, 

1B, e 1C. Também excluímos pacientes com carga viral inicial baixa, inferior a 100.000 

UI/mL [97-99]. A carga viral inicial observada no prontuário foi a primeira dosagem 

quantitativa feita pelo paciente no início do tratamento ou até um mês de tratamento. 

Os pacientes com carga viral superior a 100.000 UI/mL foram incluídos na análise. O 

total de pacientes incluídos nesta análise foi de 37, sendo 17 com o padrão R&R e 20 

com outros padrões de FAN ou FAN-negativos. Dos 17 pacientes com o padrão R&R, 

15 (88%) foram Não Respondedores e, dos 20 pacientes com outros padrões de FAN 

ou FAN-negativos 17 (85%) foram não respondedores. Não encontramos diferença 

estatística significante entre os pacientes com o padrão R&R e aqueles com outros 

padrões ou FAN-negativo (p=1,000) (figura 6C).  

 

3.1.5 Presença do R&R em relação ao genótipo, carga viral e dados 

demográficos. 

 

Sabendo-se que o R&R aparece principalmente nos pacientes HCV que 

receberam tratamento com IFN-alfa e Ribavirina, subdividimos os pacientes tratados 

em 3 grupos (R&R positivo, Outros padrões de FAN e FAN-negativo) para análise das 

variáveis genótipo, carga viral e dados demográficos. O tamanho amostral foi diferente 

em cada grupo e para cada análise, pois nem todos os pacientes tinham todas as 

informações anotadas nos prontuários. 

Os três grupos de pacientes não diferiram com relação à idade (p=0,199). A 

distribuição de gênero foi semelhante entre os três grupos, com menor percentual de 

mulheres em todos eles. A porcentagem de brancos infectados com HCV também foi 

semelhante nos grupos analisados (p=0,417). O tempo médio de infecção pelo HCV 

também foi semelhante entre os grupos (p=0,515) (tabela 2).  
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Tabela 2. Dados demográficos dos pacientes HCV tratados de acordo com a 

reatividade ao ensaio ANA-HEp-2 (FAN). Alguns pacientes não têm a etnia anotada 

no prontuário. Não observamos diferenças demográficas entre os três grupos. (Idade 

p=0,199; Etnia p=0,417; Tempo de infecção p=0,515). 

 

 

Não observamos diferença significante entre as proporções dos genótipos nos 

três grupos de pacientes analisados (p=0,679). Todos os grupos apresentaram 

predominantemente genótipo 1A (47%) e 1B (38%) (tabela 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Distribuição dos pacientes de acordo com o genótipo do vírus HCV e a 

reatividade ao ensaio ANA-HEp-2. Nenhuma associação foi encontrada entre a 

presença do padrão R&R e o genótipo do vírus (p=0,679). 
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Figura 7. Carga viral em pacientes HCV de acordo com a reatividade ao ensaio 

ANA-HEp-2. A distribuição das dosagens de carga viral foi semelhante entre os três 

grupos (p=0,507). Em todos os grupos de pacientes encontramos carga viral desde 

níveis baixos (aproximadamente 1.000 UI/mL) até os níveis mais altos que o teste PCR 

detecta (>850.000 UI/mL). 

A carga viral média foi semelhante entre os três grupos (R&R positivo = 

361.222UI/mL; Outros padrões de FAN = 390.194Ul/mL; FAN-negativo = 

348.492UI/mL), não encontramos diferença estatística significante (p=0,507) (figura 7).  

Portanto, concluímos que os pacientes que apresentam o padrão R&R foram 

muito semelhantes aos pacientes com outros padrões de FAN e com os pacientes 

FAN-negativos quando analisamos as informações demográficas, as proporções de 

genótipo e a carga viral entre eles (tabelas 2,3 e figura 7). 

 

3.2 O padrão R&R em pacientes coinfectados HCV+HIV 

 

Entre os 55 pacientes coinfectados HCV+HIV, 26 (47%) apresentaram reatividade 

FAN positiva, incluindo padrão R&R. O padrão R&R foi observado em 5 (9%) dos 55 

pacientes coinfectados. Vinte e um (38%) pacientes apresentaram outros padrões de 

FAN como: Nuclear Pontilhado Fino (n=7), Nuclear Pontilhado Fino Denso (n=2), 

Nucleolar (n=4), Citoesqueleto (n=4), e outros (Nuclear Pontilhado Grosso, Pontos 

Citoplasmáticos Isolados, Reticulado e Nuclear Pontilhado Fino de Intensidade 

Variável) apresentaram um de cada (Figura 8).  

Havia informação sobre o tipo de medicamento em uso para 21 pacientes: 20 

estavam sendo tratados com IFN-alfa e Ribavirina, e apenas um estava sendo tratado 
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apenas com IFN-alfa isoladamente. Todos os cinco pacientes que apresentaram o 

padrão R&R estavam sendo tratados com IFN-alfa e Ribavirina. As amostras 

apresentando o padrão R&R eram referentes a coletas a partir do 3° mês de 

tratamento. Havia informação sobre o padrão de resposta terapêutica para 19 

pacientes co-infectados, sendo que 10 apresentaram RVS e 9 foram considerados Não 

Respondedores. Dos 10 que apresentaram RVS um apresentou o padrão R&R e três 

apresentaram outros padrões de FAN. Dos nove pacientes Não Respondedores três 

apresentaram o padrão R&R e dois apresentaram outros padrões de FAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Distribuição dos pacientes coinfectados HCV+HIV de acordo com a 

reatividade ao ensaio ANA-HEp-2 (FAN). (A) O padrão R&R foi observado em 9% 

dos 55 pacientes coinfectados testados, enquanto que outros padrões de FAN foram 

observados em 38%. (B) O padrão ANA-HEp-2 mais frequente foi o nuclear pontilhado 

fino (PF) (n=7) seguido do padrão R&R (n=5). PFD: nuclear pontilhado fino denso; 

PCD: pontos citoplasmáticos isolados; PG: nuclear pontilhado grosso; PFIV: nuclear 

pontilhado fino de intensidade variável. 

  

 

3.3 AS ESTRUTURAS CELULARES “RODS AND RINGS” 

 

3.3.1 Consistência do padrão R&R em diferentes substratos comerciais para 

o teste FAN-HEp-2 

 

O estudo da consistência do padrão R&R em diferentes substratos comerciais de 

células HEp-2 mostrou um fato muito interessante. Nas lâminas da Euroimmun e 

INOVA, as estruturas de anéis e bastões apresentaram-se sempre presentes e muito 
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claramente reconhecíveis, possibilitando a identificação imediata sem nuances ou 

dificuldades subjetivas. Nas Lâminas da marca Hemagem, os anéis e bastões não 

foram observados com nenhuma das amostras positivas para o padrão R&R em 

triagem prévia em lâminas da Euroimmun e/ou INOVA. Em algumas amostras, 

observamos apenas um leve pontilhado citoplasmático nas lâminas da Hemagem, 

porém a maior parte dos soros se apresentou como negativa (figura 9). Em lâminas das 

marcas Bion e The Binding site, os soros positivos para o padrão R&R testados se 

apresentaram todos como negativos para este padrão. Com relação aos demais 

padrões de FAN, as diferentes lâminas comerciais não apresentaram diferenças 

relevantes entre si (figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ensaio ANA-HEp-2 em diferentes Kits comerciais com amostras R&R-

positivas. A triagem das amostras R&R-positivas foi feita em Kits Euroimmun ou 

INOVA. (A) Lâminas Euroimmun. (B) Lâminas INOVA. (C) Lâminas Hemagem, apenas 

pontos citoplasmáticos foram observados em alguns soros. (D) Lâminas preparadas no 

próprio laboratório (In House), as células foram cultivadas sob estresse causado por 

repetidas exposições à tripsina. Observam-se anéis e bastões longos juntamente com 

alguns pontos citoplasmáticos. 
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Nas lâminas de células HEp-2 preparadas no próprio laboratório de forma habitual 

(chamadas in House), o padrão R&R não foi identificado. Um protocolo de estresse 

celular causado por repetidas seções de tripsinização das células antes da fixação foi 

testado. Este protocolo foi uma recomendação feita via comunicação pessoal do Dr. 

Edward K. L. Chan (Universidade da Flórida, Gainesville, EUA). O protocolo consiste 

em três seções de tripsinização das culturas, repetidas com intervalo de 24 horas cada 

antes da fixação. A fixação das células e o procedimento de IFI foi o tradicionalmente 

utilizado. A partir do estresse causado nas células, elas passaram a apresentar 

estruturas em anéis e bastões quando expostas ao procedimento de IFI com amostras 

conhecidamente R&R-positivas. Além das clássicas estruturas em bastões e anéis, 

observavam-se também vários pontos citoplasmáticos pequenos e grandes (Dots) no 

citoplasma das células (figura 9D). 

 

3.3.2 O padrão R&R em outros substratos (tecidos de mamíferos e Crithidia 

luciliae) 

 

Testamos um grupo de amostras que apresentam o padrão R&R para verificar a 

possibilidade de reatividade em outros substratos, principalmente tecidos animais (rim, 

fígado e estomago de rata, cerebelo de camundongo, pele de humano) e o protozoário 

Crithidia lucilliae. Amostras de 10 pacientes HCV foram selecionadas, cinco 

apresentavam o padrão R&R e cinco com reatividade negativa ao teste FAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Teste de imunofluorescência indireta com amostras R&R-positivas em 

cortes de tecidos de rata. (A) Rim. (B) Fígado). (C) Estômago. Ausência de 

reatividade com padrão R&R. 
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Entre os testes feitos rotineiramente no Laboratório de Imuno-Reumatologia da 

UNIFESP, está a detecção de autoanticorpos específicos, como AMA, ASMA, APCA, 

LKM, para os quais são utilizados crio-seções de rim, fígado e estômago de rata [91]. 

As 10 amostras selecionadas não apresentaram reatividade no ensaio contra esses 

tecidos, não se evidenciando qualquer estrutura que lembrasse o padrão R&R. As 

amostras R&R-positivas se comportaram de maneira semelhante às amostras com 

reatividade negativa no teste FAN (figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Teste de imunofluorescência indireta com amostras que apresentam o 

padrão R&R em crio-secções de pele de humano e cerebelo de camundongo. (A) 

Pele de humano. Em azul temos marcação de DNA e verde marcação inespecífica pelo 

soro com o padrão R&R. (B) Controle negativo de A. As amostras FAN-negativo 

também apresentaram marcação inespecífica no tecido pele, semelhante ao soro com 

o padrão R&R. (C) Cerebelo de camundongo. Não observamos reatividade em 

cerebelo de camundongo. 
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Testamos as amostras R&R-positivas em outros tecidos, pele humana e cerebelo 

de camundongo. Uma pequena amostra de pele foi obtida de restos de cirurgia estética 

e submetida a crio-secção e montagem de lâminas. Também lâminas feitas com crio-

secção de cerebelo de camundongo foram testadas. As lâminas com pele de humanos 

e cerebelo de camundongo foram submetidas à reação tradicional de IFI em tecidos e o 

resultado observado no microscópio de IFI. Não observamos reatividade específica 

nem em pele de humanos nem em cerebelo de camundongo com as amostras R&R-

positivas, assim como com as amostra FAN-negativas (figura 11). 

Lâminas com Crithidia lucilliae, uma espécie de protozoários tripanossomos, são 

utilizadas para detecção de autoanticorpos anti-DNA nativo, relacionados à doença 

autoimune Lúpus Eritematoso Sistêmico [94, 100, 101]. Quando o soro do paciente 

apresenta autoanticorpos anti-DNA, o cinetoplasto do protozoário fica fortemente 

marcado na imunofluorescência. Testamos amostras R&R-positivas em lâminas com C. 

lucilliae. A reação de IFI utilizando a C. lucilliae como substrato seguiu o mesmo 

protocolo da reação que utiliza células HEp-2 como substrato. Não observamos 

reatividade das amostras R&R-positivas com o substrato C. lucilliae, tampouco com as 

amostras negativas no teste FAN (figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Teste de amostras R&R-positivas em substrato Crithidia lucilliae. (A) 

Soro R&R-positivo e anticorpo secundário anti-IgG humano conjugado à molécula 

fluorescente verde. (B) Marcação da figura A mais marcação para DNA em azul. Não 

observamos reatividade específica com as amostras R&R-positivas. 
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Figura 13. Expressão do padrão R&R em células HEp-2 tratadas com ribavirina. 

(A) Células HEp-2 tratadas com 2mM de ribavirina (formulação farmacêutica) por 24h, 

fixadas com metanol e acetona. (B) Tratamento com 1mM de ribavirina pura (Sigma) 

por 24h, fixação com metanol e acetona. (C) Células HEp-2 sem tratamento com 

ribavirina. (D) Tratamento com 1mM de ribavirina pura (Sigma) por 24h, fixação com 

paraformaldeído 4%. Reação de imunofluorescência indireta com soro R&R-positivo e 

anticorpo secundário anti-IgG humano conjugado a isotiocianato de fluoresceína (FITC) 

nas figuras A e C, e anticorpo secundário anti-IgG humano conjugado a rodamina 

(TRITC) nas figuras B e D. Tanto ribavirina sob formulação farmacêutica quanto a pura 

induziram a expressão das estruturas R&R. Nas células sem tratamento com ribavirina, 

apenas pontos citoplasmáticos foram observados. Os anéis e bastões se mantiveram 

também na fixação com paraformaldeído 4%. 
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3.3.3 O padrão R&R e a Ribavirina 

 

Considerando nossa dificuldade de induzir as células HEp-2 a produzirem os 

anéis e bastões que são reconhecidos pelos autoanticorpos que geram o padrão R&R, 

testamos um protocolo recomendado através de uma comunicação pessoal do Dr. 

Edward K. L. Chan (Universidade da Flórida, Gainesville, EUA). Adicionamos uma 

pequena quantidade de ribavirina ao meio de cultura das células. Testamos ribavirina 

em sua forma pura (sigma R9644) e ribavirina sob formulação farmacêutica, a mesma 

administrada aos pacientes com HCV. Diferentes concentrações foram testadas, indo 

de 0,2mM até 4mM de ribavirina no meio de cultura DMEM com 10% de Soro Fetal 

Bovino. Tratamos as células por 24 horas com ribavirina e, após remoção da droga e 

lavagem em PBS, fixamos mediante o tradicional protocolo metanol/acetona. Na IFI 

com amostras R&R-positivas, observamos muitos anéis e bastões, porém a melhor 

concentração de ribavirina para indução de anéis e bastões foi de 1mM por 24 horas 

para a ribavirina pura da Sigma e 2mM para a ribavirina farmacêutica. Nas células que 

não receberam o tratamento com a ribavirina, apenas pontos citoplasmáticos 

incaracterísticos foram observados na reação de IFI com as mesmas amostras R&R 

positivas (figura 13). 

Para testar se as estruturas do padrão R&R em células tratadas com ribavirina 

poderiam representar artefato de fixação, testamos outro processo de fixação nas 

células HEp-2 tratadas com 1mM de ribavirina por 24 horas. Normalmente as células 

HEp-2 são fixadas com Metanol e Acetona. Como método alternativo, testamos a 

fixação com Paraformaldeído 4% e observamos que os anéis e bastões apareceram da 

mesma forma na reação de IFI com as amostras R&R-positivas (figura 13D). 

Testamos a indução dos anéis e bastões mediante tratamento com ribavirina em 

outras linhagens de células. Testamos células 3T3, linhagem de células fibroblásticas 

originalmente obtida de tecido embrionário de camundongo suíço, em 1963 por Todaro 

e Green [102]. Testamos também células MH22A, uma linhagem de células originárias 

de hepatoma murino. O tratamento das células foi feito com 1mM de ribavirina pura por 

24 horas. A fixação das células foi feita com metanol e acetona e a reação de IFI com 

amostras R&R-positivas e anticorpos secundário anti-IgG humano conjugado à 

molécula fluorescente Cy3. As células de ambas as linhagens, 3T3 e MH22A, 

apresentaram os anéis e bastões após tratamento com a ribavirina (figura 14). 
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Figura 14. Expressão do padrão R&R em células de outras linhagens tratadas 

com ribavirina. (A) Células 3T3 (originárias de tecido embrionário de camundongo). 

(B) figura 16A e DNA marcado com DAPI. (C) Células MH22A (originárias de hepatoma 

murino). (D) Figura16C e DNA marcado com DAPI. As células foram submetidas ao 

tratamento com 1mM de ribavirina pura (sigma) por 24h e fixadas com metanol e 

acetona. Reação de IFI com amostra positiva para o padrão R&R e anticorpo 

secundário anti-IgG humano conjugado a rodamina (TRITC). Os anéis e bastões foram 

observados nas duas linhagens de células testadas. 

 

 

3.3.5 Os alvos celulares dos autoanticorpos do R&R 

 

Por se tratar de uma estrutura ainda não totalmente descrita, os experimentos 

foram conduzidos de forma a descobrir características das possíveis estruturas 

celulares reconhecidas pelos autoanticorpos que geram o padrão R&R.  

Pela forma vermiforme com que os anéis e bastões aparecem nas células, 

testamos a possibilidade de serem estruturas do citoesqueleto, mais precisamente 
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subtipos de microtúbulos. Para investigar esta possibilidade, realizamos experimento 

de imunofluorescência dupla com anticorpo monoclonal de camundongo contra a 

proteína antitubulina-alfa e com amostras R&R-positivas. Enquanto os filamentos dos 

microtúbulos estavam distribuídos em todo o citoplasma das células, não observamos 

concentração maior de filamentos na região onde os anéis e bastões do padrão R&R 

se apresentaram, o que indicaria eventualmente uma relação estrutural do R&R com os 

microtúbulos (figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Dupla marcação de microtúbulos e estruturas R&R em células HEp-2. 

(A) Antitubulina-alfa. Os microtúbulos estão presentes em todo o citoplasma das 

células. (B) Soro humano com reatividade anti-R&R. Anéis e bastões marcados em 

verde. (C) Colocalização entre os microtúbulos e os anéis e bastões, o azul representa 

a marcação do DNA nuclear com DAPI. Não observamos concentração maior de 



41 

 

 

microtúbulos na região celular onde observamos os anéis e bastões do R&R, não 

evidenciando portanto colocalização entre microtúbulos e estruturas do R&R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Dupla marcação entre com anticorpos anti-CTP-sintase e soro humano 

reagente contra estruturas R&R. (A) CTP-sintase marcada com anticorpo anti-CTP-

sintase policlonal de cabra. (B) Anéis e bastões do padrão R&R marcados com soro 

R&R-positivo. (C) Colocalização entre CTP-sintase e estruturas R&R. (D) Controle 

negativo onde apenas anticorpos secundários anti-IgG total de cabra conjugado à 

isotiocianato de fluoresceína (FITC) e anti-IgG total humana conjugado à rodamina 

(TRITC) foram adicionados, DNA nuclear marcado com HOECHST. Observamos na 

figura A (setas) uma concentração ligeiramente maior de pontos citplasmáticos (CTP-

sintase) na região onde se formam os anéis e bastões (figura B). 
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Para testar a hipótese de que as estruturas do R&R são tetrâmeros de CTP-

sintase polimerizados, realizamos novo experimento de imunofluorescência dupla, 

marcando a CTP-sintase com um anticorpo de cabra policlonal anti-CTP-sintase, e os 

anéis e bastões com uma amostra de soro R&R-positiva. Utilizamos células HEp-2 do 

kit comercial Euroimmun como substrato, pois estas células sempre apresentaram os 

anéis e bastões com grande exuberância. Apesar de observarmos fraca correlação 

espacial dos anéis e bastões do padrão R&R com a CTP-sintase, na região dos anéis e 

bastões do R&R observamos uma concentração ligeiramente maior dos pontos que 

representam a marcação da CTP-sintase, evidenciados pela coloração amarelada, 

indicativa de colocalização, na sobreposição das imagens (figura 16). 
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4.                                                                                                         DISCUSSÃO 

 

No presente estudo nós fomos capazes de confirmar a existência do padrão 

citoplasmático Rods and Rings no teste de imunofluorescência indireta em células 

HEp-2 (ANA-HEp-2). Verificamos também que a ocorrência dos autoanticorpos que 

geram o padrão R&R está fortemente associada ao tratamento com IFN-alfa e 

Ribavirina em pacientes com HCV. De fato, no estudo de 597 pacientes, 56 dos 57 

(98,2%) pacientes que apresentaram o padrão R&R tinham HCV e estavam sob 

terapêutica combinada de IFN-alfa e Ribavirina. Em análise de amostras seriadas, 

pudemos observar que os anticorpos anti-R&R ocorreram pouco após o início da 

terapêutica e que se mantiveram após suspensão da mesma. No entanto, ficou claro 

também que apenas uma fração dos pacientes tratados desenvolveu os autoanticorpos 

anti-R&R. Nossas análises indicaram que a ocorrência dos anticorpos anti-R&R não 

está associada ao genótipo ou à carga do vírus HCV, bem como não esteve 

relacionada ao tipo de resposta terapêutica. Não tivemos sucesso em identificar o peso 

molecular do(s) antígeno(s) alvo(s) dos anticorpos anti-R&R, pois não houve 

reatividade consistente ao western blot. Demonstramos que as estruturas R&R não 

estão relacionadas aos microtúbulos. Porém, conseguimos evidenciar que os 

anticorpos humanos apresentaram colocalização parcial com anticorpos murinos contra 

a CTP-sintase.  

A forte associação do padrão R&R com a hepatite C ficou demonstrada pelo fato 

de que os anticorpos anti-R&R ocorreram de forma quase exclusiva nesses pacientes, 

mas não em pacientes com outras formas de hepatopatia e em pacientes com doenças 

autoimunes sistêmicas usualmente associadas com freqüente produção de 

autoanticorpos. Acrescente-se a isto o fato de que a reatividade não-R&R no ensaio do 

FAN foi mais freqüente no grupo de outras doenças hepáticas e doenças autoimunes 

sistêmicas do que nos pacientes com HCV, o que pode ser interpretado como um 

controle para o achado relativo ao padrão R&R. Curiosamente, houve um paciente com 

hepatite B em uso de lamuvidina que apresentou padrão R&R típico em título de 

1/1280. Esta observação pode sugerir uma possível correlação entre este cenário e 

aquele dos pacientes com HCV sob terapia com interferon-alfa e ribavirina. Não 

encontramos elementos no momento para expandir as especulações sobre este ponto, 
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