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mas este achado é bastante intrigante e certamente poderá ser explorado em estudos 

posteriores. 

Os dados obtidos foram assertivos em estabelecer forte associação entre os 

autoanticorpos associados ao padrão R&R e a terapêutica antiviral em pacientes com 

HCV. De fato, o padrão R&R foi observado em 49 (28%) dos pacientes recebendo 

antivirais e em apenas dois (1%) daqueles pacientes não tratados. Como controle para 

melhor valorização desse achado, a freqüência de FAN com outros padrões foi 

semelhante nos pacientes tratados e não tratados. Aprofundando esta análise, foi 

possível verificar que a ocorrência dos anticorpos anti-R&R foi de fato associada ao 

uso da combinação interferon-alfa e ribavirina. Assim, o padrão R&R foi observado em 

41 (38%) dos pacientes recebendo interferon-alfa e ribavirina, mas em nenhum 

daqueles recebendo interferon-alfa isoladamente ou ribavirina isoladamente. 

Novamente como controle desse achado, a freqüência de FAN com outros padrões foi 

superior nos pacientes recebendo interferon-alfa isoladamente em relação àqueles 

recebendo a combinação interferon-alfa e ribavirina.  

Esses achados sugerem que a ocorrência de autoanticorpos relacionados ao 

padrão R&R é fomentada pela terapêutica combinada interferon-alfa e ribavirina. Não 

sabemos se a infecção pelo HCV participa desse contexto, pois isto demandaria um 

estudo em sujeitos tratados com esta combinação na ausência de infecção pelo HCV. 

No entanto, em uma análise preliminar de uma pequena amostragem de sete pacientes 

com esclerose múltipla recebendo interferon ß, não observamos a ocorrência do 

padrão R&R. Ademais, podemos dizer que a terapêutica combinada interferon-alfa e 

ribavirina não representa condição sine qua non para a ocorrência dos anticorpos 

associados ao padrão R&R, pois observamos dois pacientes com HCV ainda não 

tratados com esses autoanticorpos, bem como um paciente com Hepatite B tratado 

apenas com Lamivudina. Portanto, o uso combinado de interferon-alfa e ribavirina em 

pacientes com HCV parece criar um contexto propício à ocorrência de autoanticorpos 

associados ao padrão R&R, mas outras vias podem existir para o desencadeamento 

dessa resposta humoral autoimune. 

Analisando criteriosamente os dados obtidos, formulamos a hipótese de que a 

combinação interferon-alfa e ribavirina opera em dois níveis para a formação da 

resposta anti-R&R. O interferon-alfa teria o papel de fomentar o potencial de 

autorreatividade, ocasionando predisposição à ocorrência de autoanticorpos. Por sua 
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vez, a ribavirina teria o papel de canalizar este aumento de autorreatividade em direção 

aos antígenos associados às estruturas R&R. Assim, os pacientes que recebiam 

apenas IFN-alfa apresentaram as mais altas taxas de FAN-positivo em geral, enquanto 

aqueles recebendo IFN-alfa e Ribavirina tenderam a migrar a produção de 

autoanticorpos para antígenos da estrutura R&R. A associação entre esquema 

terapêutico e a produção dos autoanticorpos foi reforçada pela observação seriada ao 

longo do tratamento, em que os anticorpos anti-R&R ocorreram somente nas amostras 

colhidas após início do tratamento, bem como houve um aumento na proporção de 

pacientes com o padrão R&R ao longo dos meses sob terapêutica combinada. Como 

controle interno desse achado, observamos que os pacientes produziram o R&R 

apenas após iniciarem o tratamento, enquanto que outros autoanticorpos que geram 

outros padrões no FAN foram observados em pacientes em proporção semelhante 

antes e durante o tratamento.  

O efeito favorecedor da formação de autoanticorpos por parte do interferon tipo 1 

pode ser apreciado em outros contextos clínicos. Pacientes com Lúpus, que 

sabidamente produzem grande variedade de autoanticorpos em altos títulos, têm níveis 

elevados de IFN tipo 1 circulante [103, 104]. No caso dos pacientes HCV sob terapia, o 

IFN-alfa aplicado tem ação semelhante ao interferon tipo 1 endógeno. De fato, a taxa 

de anticorpos antinúcleo em geral foi de 52% nos pacientes HCV recebendo interferon-

alfa isoladamente e de apenas 26% em pacientes não recebendo o interferon-alfa 

(HCV não tratados). 

Todos os Interferons tipo 1 tem atividade antiviral, antiproliferativa e 

imunomodulatória, porém a potência de ação de cada um é diferente. O Interferon alfa 

tem uma potente ação antiviral e por isso é mais utilizado em contexto viral clínico 

[105].  Em suma, o IFN-1 circulante se liga a células através de receptores de IFN-1 de 

superfície IFNAR-1/IFNAR-2 [106], 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 proteínas STAT (STAT1 e STAT2). O complexo STAT1/2 ativado chega 

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

formar um complexo chamado de fator 3 estimulador do gene de interferon (ISGF-3) 

que está presente no núcleo das células ativadas por IFN-1 e se liga aos genes 

estimulados por IFN (ISGs), levando à sua expressão [42]. O ISGF-3 age como um 
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fator de transcrição dos genes que contem a sequência de DNA consenso (GAAAN(N) 

GAAA) chamado elemento responsável pelo interferon (ISRE), presente nos ISGs [107-

109]. A indução da expressão dos ISREs faz com que esses genes sejam transcritos e 

a seguir esses genes são traduzidos em mais de 100 proteínas efetoras, como o 

sistema 2’,5’-oligadenilato sintetase (2’,5’OAS), proteína quinase R (PKR) e a proteína 

GTPase MX [110, 111]. A exposição de células humanas ao IFN-alfa induz a 

transcrição de três genes da enzima 2’,5’OAS resultando em oito a dez isoformas 

desta. A ação anti-viral dessa enzima é se ligar com alta afinidade a uma Ribonuclease 

Latente (RNase L) e induzir sua ativação por dimerização. A ativação da RNase L 

catalisa a clivagem do RNA ou DNA viral interferindo na sua replicação [112-114]. A 

proteína quinase R (PKR) bloqueia a síntese de proteínas virais mediante inibição do 

eIF2 (Eukaryotic Initiation Factor 2) [43-45]. A GTPase MX bloqueia os estágios iniciais 

da replicação viral [115].  

O IFN-alfa desencadeia uma série de efeitos no sistema imune. A maior parte 

destes efeitos são causados pela expressão dos ISGs. [116] Aumento de antígenos de 

membrana, especialmente MHC classe I e molécula de adesão nas células tumorais e 

células efetoras; Promoção de diferenciação de linfócitos; Ativação de células efetoras: 

aumento da atividade de células NK, ativação de macrófagos e estímulo para geração 

de célula T; Efeito na função múltipla de linfócitos: citotoxicidade e produção de 

citocinas; Efeito na proliferação de linfócitos: inibição de proliferação de linfócitos 

ativados in vitro e aumento em número de célula NK in vivo; Efeito em células 

endoteliais: antiangiogênese e aumento de molécula de adesão celular [116]. 

A relação entre a ocorrência dos anticorpos anti-R&R e o esquema terapêutico 

parece reforçada pela ausência de associação entre a ocorrência desses 

autoanticorpos e o genótipo do vírus, carga viral e dados demográficos. Tampouco 

houve associação com a resposta ao tratamento. Sabemos que características como 

idade avançada e sexo feminino são relacionados com produção de autoanticorpos e 

doenças autoimunes [117, 118]. Nos pacientes HCV com os autoanticorpos que geram 

o padrão R&R não observamos estas características quando comparados com os 

pacientes com FAN-negativo.  

Os pacientes indicados a receber a terapia combinada representam um grupo 

com características especiais, diferentes daqueles não indicados ao tratamento. Dessa 

forma, o nosso achado de associação dos anticorpos anti-R&R poderia ser secundário 
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a essas características. No entanto, a observação de amostras seriadas nos indicou 

que a soroconversão para anticorpos anti-R&R ocorreu somente após o início da 

terapia, consolidando assim a conclusão de que a ocorrência dos anticorpos anti-R&R 

se dá de fato ao uso combinado de interferon-alfa e ribavirina. 

Para analisar o comportamento do R&R em situações de co-infecção HCV+HIV, 

55 pacientes co-infectados foram testados. É importante ressaltar que todos os 

pacientes co-infectados testados estavam sob tratamento e que as coletas de soro 

foram feitas durante ou após o protocolo de tratamento. Alguns pacientes, 15 deles, 

tinham mais de uma coleta (2 a 4 coletas) feitas durante o tratamento. O tratamento é 

feito normalmente com interferon-alfa e ribavirina durante 12 meses, ou apenas 

interferon-alfa, semelhante ao tratamento aplicado nos pacientes que são infectados 

apenas com HCV [119]. O IFN-alfa utilizado pode ou não ser Peguilado. 

Nos pacientes co-infectados com HCV+HIV, também observamos o padrão R&R. 

A porcentagem de apresentação do padrão R&R nos pacientes co-infectados foi 

significantemente menor quando comparado com os pacientes apenas com HCV 

tratados (9% contra 28%). Por outro lado, a freqüência de autoanticorpos em geral foi 

semelhante à do grupo monoinfectado com HCV (47%). Quando analisamos somente 

os 20 pacientes de quem tínhamos informação de estarem recebendo interferon-alfa e 

ribavirina, verificamos que a freqüência de anticorpos anti-R&R não diferiu 

estatisticamente em relação aos monoinfectados com HCV (25 versus 38%, 

respectivamente). Infelizmente não temos informação sobre o regime terapêutico em 

uso pelos demais 34 pacientes co-infectados. Portanto, não podemos no momento 

afirmar que a co-infecção com o HIV altera a freqüência de ocorrência do padrão R&R 

em pacientes infectados com o HCV. 

Em relação ao perfil de resposta terapêutica, temos alguns comentários 

relevantes. Primeiramente é necessário elucidar que a elevada proporção de pacientes 

Não Respondedores deveu-se ao fato de que agrupamos, para fins de análise 

estatística, os pacientes que apresentaram Resposta com recaída (HCV-RNA 

indetectável ao fim do tratamento com positivação após a suspensão do tratamento) 

juntamente com aqueles que não apresentaram negativação do HCV-RNA. Isto foi feito 

porque a maior parte dos pacientes não faz o teste de PCR para detecção do HCV-

RNA ao fim do tratamento. Trata-se de um exame de alto custo e os testes são feitos 

normalmente no início do tratamento, em algumas etapas durante o tratamento para 
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identificar se o paciente está respondendo e seis meses após a suspensão do 

tratamento para verificar a necessidade de nova intervenção terapêutica. Como nosso 

critério de classificação do perfil de resposta terapêutica se baseou na PCR para HCV-

RNA feita após seis meses de suspenso o tratamento, os possíveis pacientes que 

apresentaram Resposta com recaída foram incluídos no grupo dos Não 

Respondedores. 

Apesar da íntima associação da presença do padrão R&R com o tratamento 

combinado (IFN-alfa e Ribavirina) aplicado aos pacientes com HCV, a ocorrência dos 

anticorpos anti-R&R não se associaram ao perfil de resposta ao tratamento. De fato, os 

dois fenômenos parecem tratar-se de eventos paralelos, pois os pacientes com o 

padrão R&R, aqueles com outros padrões de FAN e mesmo aqueles com FAN- 

negativo se comportaram de maneira semelhante quanto à resposta ao tratamento. 

Esta análise talvez pudesse ter sido prejudicada pela interferência independente do 

genótipo viral e dos níveis de carga viral no perfil de resposta terapêutica. Para evitar 

este viés, fizemos análise em separado de pacientes apenas com genótipo 1 e com 

carga viral inicial maior que 100.000 UI/mL. Nesta sub-amostragem observamos que a 

maioria dos pacientes foi não respondedora, confirmando observações da literatura que 

evidenciam a relação de alta carga viral inicial e genótipo 1 com pior resposta ao 

tratamento com interferon-alfa e ribavirina [97-99, 120]. Com o isolamento da influência 

do genótipo e carga viral, manteve-se a ausência de associação entre a ocorrência dos 

anticorpos anti-R&R e o perfil de resposta terapêutica. 

Também não encontramos qualquer associação entre este tipo particular de 

resposta humoral autoimune e o genótipo ou a carga viral. Este fato talvez pudesse ter 

sido antecipado em vista da observação de que os anticorpos anti-R&R ocorreram 

quase exclusivamente em pacientes recebendo a combinação terapêutica interferon-

alfa e ribavirina. De fato, os pacientes HCV não recebendo este esquema terapêutico 

não apresentaram o padrão R&R. No entanto, é possível que o fenômeno dos 

anticorpos anti-R&R exija mais de uma variável condicionante. A terapia combinada 

interferon-alfa e ribavirina parece ser uma condição necessária para a maior parte das 

instâncias, mas não suficiente, visto que apenas cerca de 40% dos pacientes 

recebendo esta abordagem terapêutica desenvolveu os anticorpos anti-R&R. Outras 

variáveis determinantes poderiam incluir o genótipo e a carga viral. No entanto, uma 

análise formal nos possibilitou excluir esta possibilidade. 
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Outra variável com potencial para influenciar o desenvolvimento de 

autoanticorpos associados ao padrão R&R é a constituição imunogenética. É bem 

conhecido que os genes altamente polimórficos do complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC) condicionam uma miríade de variantes moleculares do 

sistema de apresentação de antígenos (HLA de classe I e classe II) [121-123]. Sabe-se 

que a constituição do sistema HLA é determinante na modulação e seleção do 

repertório de anticorpos gerados em face de um determinado estímulo antigênico [124, 

125]. Este princípio aplica-se também à capacidade de um organismo produzir 

determinados autoanticorpos. Por exemplo, autoanticorpos anti-SS-A/Ro, observados 

principalmente no lúpus eritematoso sistêmico e na síndrome de Sjögren, estão 

associados à presença dos alelos HLA-DR2, DR3, DQ2 E DQ3 [126-129]. Da mesma 

forma, autoanticorpos anti-tRNA histidil sintetase (anti-Jo-1), usualmente observados 

na polimiosite, estão fortemente associados aos alelos HLA-B8 e DR3 [130, 131]. 

Portanto, é razoável que a indução de autoanticorpos associados ao padrão R&R pela 

terapia combinada interferon-alfa e ribavirina seja parcialmente condicionada pelos 

alelos do MHC. No presente estudo não tivemos a oportunidade de estudar este 

aspecto, mas estamos programando esta análise para as próximas etapas desta linha 

de pesquisa. 

À parte do perfil de resposta terapêutica, não fizemos a investigação de um 

possível prejuízo clínico aos pacientes com os autoanticorpos anti-R&R. Autoanticorpos 

podem condicionar uma série de eventos patogênicos, como a produção e deposição 

de imunocomplexos que eventualmente podem prejudicar as funções vitais de alguns 

órgãos [132-136]. Em alguns cenários, os autoanticorpos podem reconhecer elementos 

na superfície celular ou na matriz extracelular, resultando em danos celulares e 

teciduais, respectivamente [137-140]. Embora as estruturas R&R sejam intracelulares, 

é válido investigar se a presença desses autoanticorpos pode trazer algum tipo de 

repercussão clínica. Este aspecto está sendo presentemente avaliado por um outro 

participante do nosso grupo de pesquisa.  

Um aspecto intrigante e ainda parcialmente elusivo refere-se à natureza dos 

autoantígenos alvos dos anticorpos anti-R&R. No presente trabalho, procedemos a 

uma investigação inicial de aspectos da biologia celular e encontramos algumas 

informações interessantes, ainda que preliminares.  
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Um aspecto chamativo é de que a plena expressão das estruturas R&R foi 

observada de forma restrita em células HEp-2 de algumas marcas comerciais testadas 

com amostras de soro de pacientes HCV. Em outras marcas, as mesmas amostras de 

soro apresentavam pontilhado citoplasmático pouco expressivo ou não apresentavam 

qualquer coloração relevante. Esta observação sugere que as estruturas R&R em sua 

expressão plena não fazem parte da biologia celular normal, mas que devem 

representar um arranjo especial promovido por determinadas condições ambientais. Dr. 

Edward Chan havia nos comunicado que algumas condições de estresse celular, como 

a exposição sucessiva a tripsina, levariam à expressão das estruturas R&R, o que 

pudemos constatar em experimentos em nosso laboratório. Seria interessante 

generalizar esses achados, mediante outras formas de estresse, como a exposição ao 

calor (heat shock) ou ao frio, ou ainda a privação de soro.  

De posse da constatação de que a exposição à ribavirina é um componente 

importante para a indução da resposta humoral anti-R&R, é razoável verificar a 

possibilidade de que este fármaco possa induzir a expressão das estruturas R&R. Em 

células em cultura expostas à ribavirina, seja sob formulação terapêutica diluída ou a 

substância pura fornecida pela Sigma, observamos claramente as estruturas de anéis e 

bastões coradas pelas amostras de soro de pacientes HCV. A ribavirina induziu a 

apresentação dos anéis e bastões também em células de outras linhagens, células 

originárias de hepatoma murino e células originárias de tecido embrionário murino.  

As estruturas R&R, ainda que aparentes apenas em situações específicas, não 

são uma exclusividade das células HEp-2. Em nossos experimentos iniciais não 

conseguimos evidenciar os anéis e bastões em tecidos humanos e em células de 

outros organismos, inclusive Crithidia lucilliae em condições normais de cultivo. No 

entanto, pudemos verificar claramente as estruturas R&R evidenciadas por 

imunofluorescência indireta com amostras de soro HCV em outras linhagens celulares, 

incluindo células de origem murina, desde que previamente expostas à ribavirina. Esta 

observação indica claramente que as estruturas R&R não representam uma 

peculiaridade exclusiva de células humanas, mas também podem ser encontradas em 

células de outras espécies animais. 

Tampouco as estruturas R&R parecem ser condicionadas pelo tipo de fixação 

celular. Ao testarmos dois protocolos de fixação completamente distintos, 

metanol/acetona e paraformaldeído, observamos a reprodução das estruturas R&R em 
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diferentes tipos celulares com ambos os métodos de fixação desde que houvesse pré-

incubação com ribavirina.  

Em nossos estudos com a ribavirina in vitro pudemos verificar ainda um efeito 

dose-dependente em que a expressão das estruturas R&R acentuou-se com o 

aumento da dose de ribavirina até uma determinada concentração, a partir da qual não 

se logrou melhora adicional.  

Esses resultados sugerem que o autoantígeno alvo dos anticorpos anti-R&R 

estaria normalmente sob forma dispersa, possivelmente no citoplasma, e que a 

ribavirina, assim como certos estímulos de estresse celular, poderia induzir a 

agregação do autoantígeno em estruturas compactas sob a forma de bastões e anéis 

citoplasmáticos. É possível que esta ação da ribavirina seja instrumental em possibilitar 

o reconhecimento do autoantígeno pelo sistema imunológico concomitantemente 

estimulado pelo uso do interferon alfa em indivíduos com a constituição imunogenética 

apropriada. Pretendemos estudar essa hipótese futuramente. 

Não podemos dizer com certeza, baseados em nossos resultados, qual o alvo 

molecular dos autoanticorpos, porém temos indícios apontando para a CTP-sintase em 

sua forma polimerizada como a proteína alvo dos autoanticorpos que geram o padrão 

R&R .  

Recentemente, três artigos foram publicados, de forma independente, 

evidenciando a capacidade da CTP-sintase de se polimerizar e formar filamentos [78-

81]. O Quadro 3 apresenta um resumo dos achados destes três artigos, explorando as 

diferentes espécies em que o fenômeno é observado, características biofísicas, 

estímulos para formação e aspectos da biologia celular dos filamentos de CTP-sintase. 

A CTP-sintase é uma enzima envolvida na biossíntese de pirimidina, que converte 

Uridina Trifosfato (UTP) em Citidina Trifosfato (CTP). Ela existe em sua forma ativa 

como enzima tetramérica. Em baixas concentrações enzimáticas ou na ausência de 

ATP e UTP, a CTP-sintase aparece como monômero inativo. Com o aumento da 

concentração da enzima, a CTP-sintase se polimeriza primeiramente sob a forma de 

dímero e, na presença de ATP e UTP, adquire a forma de tetrâmero ativo. A enzima 

contém dois domínios principais, responsáveis pela atividade aminotransferase e 

sintase, respectivamente. Os domínios aminotransferase estão localizados fora das 

interfaces tetraméricas e não são afetados pela mudança do estado oligomérico para 

polimérico. Os sítios de ligação do ATP e CTP estão localizados na interface  
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Quadro 3. Quadro com os principais achados de três artigos publicados 

recentemente mostrando a capacidade da CTP-sintase de se polimerizar e formar 

filamentos. Os estudos foram feitos com a enzima CTP-sintase em bactérias, moscas-

de-fruta e fungos. Traduzido e adaptado de Liu, 2011 [78-81]. 
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tetramérica e, portanto, os compostos ATP e UTP são necessários para a formação 

tetramérica da enzima [141-145]. 

Higgins et. al. (2008) demonstraram por técnicas de imunoprecipitação que a 

CTP-sintase, em células de mamíferos, se liga à tubulina e a outras 13 proteínas 

adicionais [146]. Em nossos experimentos não observamos colocalização entre as 

estruturas R&R e tubulina-alfa marcada com anticorpos monoclonal. Da mesma forma, 

Chan não observou colocalização de tubulina e estruturas R&R (comunicação pessoal). 

Considerando as características descritas a respeito da CTP-sintase e uma 

comunicação pessoal do Dr Edward Chan de que conseguiu observar algum grau de 

colocalização entre estruturas R&R marcadas com anticorpos de pacientes HCV e 

estruturas marcadas com anticorpos específicos para a CTP-sintase, admitimos a 

hipótese de que a enzima CTP-sintase em sua forma polimerizada formando filamentos 

poderia ser o alvo dos autoanticorpos observados nos pacientes com HCV.  Portanto, 

procuramos documentar a colocalização dessas estruturas em células HEp-2 

comerciais e em células tratadas com ribavirina em nosso laboratório.  

Em nossos experimentos, observamos pouca colocalização entre a CTP-sintase e 

as estruturas R&R. A maior parte da marcação com anticorpos anti-CTP-sintase se deu 

sob a forma de pontos isolados ou um discreto pontilhado fino disperso no citoplasma. 

Apenas em algumas poucas áreas, houve marcação fraca de estruturas filamentares. 

Ao compararmos com as imagens obtidas pela marcação com anticorpos humanos 

anti-R&R, verificamos que as fracas marcações filamentares positivas para CTP-

sintase correspondiam a alguns dos filamentos marcados pelos anticorpos anti-R&R. 

Portanto, comprovamos a colocalização parcial de CTP-sintase e estruturas R&R, mas 

notamos que esta colocalização corresponde à parte minoritária da distribuição dos 

antígenos.  

Uma possibilidade para explicar este achado é a de que autoanticorpos 

produzidos pelos pacientes reconheceriam preferencialmente a CTP-sintase em sua 

forma filamentar polimerizada enquanto o anticorpo específico policlonal anti-CTP-

sintase utilizado neste experimento reconheceria preferencialmente a CTP-sintase em 

sua forma enzimática natural na célula. Esta hipótese talvez explique também o fato de 

não termos obtido reatividade relevante nos experimentos preliminares de western blot 

com as amostras humanas anti-R&R. A CTP-sintase polimerizada é desnaturada antes 

da separação eletroforética no procedimento de western blot e assim os epítopos 
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reconhecidos pelos autoanticorpos presentes no soro dos pacientes seriam perdidos. O 

fato de não encontrarmos imunofluorescência relevante em tecidos (rim, fígado, 

estômago, cerebelo e pele) bem como em células HEp-2 cultivadas normalmente 

também nos reforça a ideia da preferência dos autoanticorpos dos pacientes com HCV 

pela CTP-sintase polimerizada filamentar, que não estaria disponível em condições 

normais  [81].  

Não sabemos se a CTP-sintase polimerizada filamentar está presente em células 

do organismo sadio, mas aparentemente isto pode acontecer em alguns tecidos sob 

condições especiais [77, 80]. Nos nossos experimentos não observamos os filamentos 

nas células HEp-2 cultivadas normalmente, apenas quando estas sofreram estresse 

causado por repetidas tripsinizações ou ação da ribavirina. Segundo Noree et. al. 

(2010), o produto final da inibição enzimática da CTP-sintase contribui para a formação 

dos filamentos que se assemelham às estruturas R&R [80]. Sabemos que a ribavirina, 

quando entra na célula, é convertida por quinases para ribavirina monofosfato (RMP) e 

que a RMP inibe a inosina monofosfato desidrogenase (IMPDH) [49]. A IMPDH produz 

Guanosinas Trifosfato (GTP), que é utilizado para síntese de RNA. A CTP-sintase 

produz Citidina Trifosfato (CTP), que também é utilizado na síntese de RNA. Portanto é 

possível que a ribavirina também poderia agir inibindo a CTP-sintase e, 

consequentemente, diminuindo a quantidade de CTP e GTP, levando à diminuição da 

síntese de RNA e à diminuição na carga viral do paciente, já que o HCV é um vírus 

RNA. A ação da ribavirina sobre a CTP-sintase seria algo benéfico para o paciente, 

porém a inibição da CTP-sintase propiciaria a formação dos filamentos R&R, que 

podem ser reconhecidos como corpo estranho pelo sistema imunológico do paciente, 

especialmente se ativado pelo tratamento concomitante com IFN-alfa. O IFN-alfa 

estimula, entre outras funções, a apresentação de antígenos, o que facilitaria a quebra 

de tolerância contra a CTP-sintase polimerizada, considerando que essa forma 

polimerizada não está normalmente presente nas células do corpo [35, 147-149]. 

O fato de que as células HEp-2 presentes nas lâminas de alguns Kits comerciais 

apresentam muito bem as estruturas do R&R e outros Kits não apresentam, 

aparentemente se deve a características da proteína CTP-sintase de formar filamentos 

sob condições específicas de ação de inibidores enzimáticos. Em testes com fungos, 

Noree et. al. (2010) mostrou que a CTP-sintase forma muitos filamentos em condições 

de baixa concentração de glicose no meio de cultura e também pelo excesso de CTP-
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sintase intracelular. Azida sódica, inibidores de quinase e estaurosporina também 

induziram a produção dos filamentos de CTP-sintase em leveduras. Provavelmente o 

método de cultivo das células feito por cada empresa deve alterar algumas dessas 

condições, propiciando ou não a formação dos filamentos R&R [80, 81]. 

Não sabemos ao certo quais são as proteínas presentes nos anéis e bastões do 

padrão R&R, porém as evidências indicam que a CTP-sintase seja um componente 

majoritário. Provavelmente as estruturas do R&R não sejam formadas apenas de CTP-

sintase, pois a CTP-sintase é distribuída descontinuamente ao longo dos filamentos e, 

em leveduras, duas proteínas CTP-sintase Ura7p e Ura8p colocalizam no mesmo 

filamento, mostrando que estes filamentos podem conter múltiplas subunidades. 

Também Noree et. al. (2010) identificaram nove proteínas capazes de formar 

filamentos semelhantes aos bastões do R&R em leveduras, porém de quatro testadas 

nenhuma colocalizou com os filamentos de CTP-sintase. Vale salientar que a CTP-

sintase é a proteína mais conservada evolutivamente entre as nove proteínas que 

formaram filamentos em leveduaras [80]. Este fato reforça a possibilidade de que a 

CTP-sintase seja o autoantígeno relevante para o sistema de anticorpos anti-R&R. No 

entanto, não podemos descartar totalmente a hipótese de que algumas destas 

proteínas estejam envolvidas na montagem das estruturas do R&R em mamíferos, ou 

até mesmo como alvo de alguns dos autoanticorpos dos pacientes HCV que geram o 

padrão R&R [78-81, 150]. 

Em suma, o presente trabalho foi capaz de confirmar a existência de 

autoanticorpos contra estruturas citoplasmáticas sob a forma de anéis e bastões (Rods 

and Rings) em células HEp-2. Mediante análise criteriosa de uma ampla coleção de 

amostras de soro, pudemos demonstrar que a ocorrência dos autoanticorpos anti-R&R 

está intimamente associada ao tratamento com interferon-alfa e ribavirina em pacientes 

com HCV, mas não está relacionada ao genótipo ou à carga do vírus HCV, bem como 

não esteve relacionada ao tipo de resposta terapêutica. No entanto, ficou claro também 

que apenas uma fração dos pacientes tratados desenvolveu os autoanticorpos anti-

R&R, sugerindo a participação de outros fatores, talvez de natureza imunogenética, na 

ocorrência dos autoanticorpos anti-R&R. Em uma abordagem inicial da caracterização 

dos autoantígenos associados ao padrão R&R, pudemos verificar que algum grau de 

conservação filogenética já que o mesmo foi identificado pelos autoanticorpos em 

linhagens celulares murinas. Evidenciamos também que as estruturas R&R são 
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expressas em células submetidas a condições de estresse bem como após incubação 

com ribavirina. Obtivemos também evidência da presença de CTP-sintase nas 

estruturas R&R reconhecidas pelos autoanticorpos humanos. No presente momento, 

não podemos afirmar qual é a identidade molecular dos autoantígenos reconhecidos 

nas estruturas R&R. 

Os resultados encontrados abrem excitantes perspectivas de investigação de um 

possível modelo de geração de autoanticorpos em humanos. Como hipótese de 

trabalho, admitimos que alterações na estrutura de uma proteína própria 

(possivelmente, a CTP-sintase) causada pela administração de um medicamento 

(ribavirina) administrado para combater uma infecção (HCV) leva um sistema imune 

desestabilizado por outro medicamento (interferon-alfa) a produzir autoanticorpos 

contra esta proteína. Trata-se de um modelo de geração de autoanticorpos observado 

em pacientes com HCV e que, curiosamente, não parece interferir no curso da doença 

e na resposta do paciente ao tratamento aplicado para combater a infecção do vírus. 

Para descrever o processo de geração desses autoanticorpos pretendemos: 1- 

Desenvolver um modelo animal que reproduza o modelo humano e auxilie a entender 

aspectos da fisiopatologia do processo de geração de autoanticorpos anti-R&R; 2- 

Identificar as proteínas alvo dos autoanticorpos produzidos pelos pacientes pelo 

método de imunoprecipitação, que preserva as condições nativas dos autoantígenos; 

3- Monitorar a expressão do possível alvo antigênico (CTP-sintase) em células 

submetidas a tratamento com ribavirina; 4- Estudar os efeitos da ribavirina in vitro sobre 

as propriedades físico-químicas da CTP-sintase purificada. A descrição deste modelo 

deverá contribuir significantemente para o entendimento dos mecanismos subjacentes 

à produção de autoanticorpos e às doenças autoimunes.  
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5.                                                                                             CONCLUSÕES  

 

 

1. A ocorrência de autoanticorpos que geram o padrão R&R está intimamente 

associada à terapia combinada de Interferon-alfa e ribavirina em pacientes com 

hepatite C, independentemente de serem portadores do HIV. 

 

2. A ocorrência de autoanticorpos que geram o padrão R&R não se associou 

às características demográficas dos pacientes, ao perfil de resposta 

terapêutica, ao genótipo do HCV ou à carga viral.  

 

3. As estruturas citoplasmáticas em anéis e bastões (R&R) reconhecidas pelos 

autoanticorpos humanos não se expressam de forma significativa em culturas 

celulares e tecidos sob condições normais, mas podem ser induzidas in vitro 

pela exposição à ribavirina e por estresse representado por sucessivas 

exposições à tripsina. 

 

4. Há conservação filogenética dos autoantígenos reconhecidos por 

autoanticorpos humanos nas estruturas R&R.  

 

5. Evidências preliminares indicam a presença da enzima CTP-sintase nas 

estruturas em anéis e bastões reconhecidas pelos autoanticorpos humanos.  
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7.                                                                                                    ANEXOS 

 

Anexo 1 

Resumo do trabalho apresentado no congresso internacional “Prague Hepatology 

Meeting 2010”, em setembro de 2010 na cidade de Praga, República Tcheca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoantibodies against novel cytoplasmic structures (Rods and Rings) are tightly 

associated with interferon therapy in hepatitis C patients 

Gerson D. Keppeke; Eunice Nunes; Maria Lúcia G. Ferraz; Celso H. Granato; Luís Eduardo C. Andrade. 

Background: Several patients infected with hepatitis C virus (HCV) present a positive reaction at the 

antinuclear antibody test on HEp-2 cells (ANA-HEp-2). Recently a distinct cytoplasmic ANA-HEp-2 pattern 

has been reported on HCV patients, which has been designated “rods and rings” pattern (R&R). R&R 

reactivity has been suggested to be associated with interferon (IFN) treatment in HCV patients. Objective: 

To investigate antinuclear antibodies in HCV patients with special interest in the R&R reactivity and possible 

clinical and therapeutic variables associated with this reactivity. Methods: Samples from a cohort of 335 

HCV patients were tested at 1/80 screening dilution for the ANA-HEP-2 test according to standard 

methodology. For 126 patients there were serial samples collected at different occasions. Clinical data were 

retrieved from a standardized form in the medical records. Results: A positive ANA-HEp-2 test was observed 

in 128 (38%) HCV patients and the R&R reactivity was present in 45 (13.5%) patients. R&R reactivity was 

present in 43 of 220 (19.5%) HCV patients treated with IFN and in only 2 of 115 (1.7%) patients not treated 

with IFN (p<0.0001). Other ANA-HEp-2 patterns (excluding R&R) were observed in 57 of 220 (26%) IFN-

treated patients and in 26 of 115 (22.6%) non-treated patients (p=0.69). The titer of the R&R reactivity varied 

from 1/80 to 1/1280 (median 1/320). Seventy-nine patients had samples collected before and after starting 

IFN treatment. All of these were R&R-negative before treatment and 15 (19%) of them became positive 

within 3 to 6 months of treatment. Conversely, 47 R&R-positive patients had samples collected during and 

after quitting IFN. All post-treatment samples were R&R-negative except for four samples that exhibited weak 

reactivity at 1/80. HCV genotype was mainly IA (45%) and IB (40.5%) and no association was found between 

R&R or other ANA-HEp-2 reactivity and virus genotype. There was also no association between viral load 

and R&R or other ANA-HEp-2 reactivity. Conclusion: Patients with HCV infection tend to develop 

autoantibodies, in particular those associated with the cytoplasmic R&R ANA-HEp-2 pattern. R&R reactivity 

was not associated with virus genotype or viral load, but held a consistent temporal association with IFN 

therapy. The nature of the R&R autoantigen(s) and the mechanisms of this immunological response may be 

relevant to understanding the immunobiology of HCV infection. 
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Anexo 2 
 

Resumo do trabalho enviado para apresentação no “XXI Congresso Brasileiro de 
Hepatologia”.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoanticorpos contra uma estrutura celular diferente (anéis e bastões) são produzidos por 

38% dos pacientes com HCV tratados com IFN1-α+Ribavirina 

Introdução: Pacientes com Hepatite C frequentemente tendem a produzir autoanticorpos. No teste FAN, estes 

autoanticorpos geram diversos padrões, sendo o pontilhado fino o mais frequente deles. Recentemente, tem sido 

descrito um novo padrão de FAN em pacientes com HCV, denominado Rods e Rings (R&R). 

Objetivos: Neste trabalho estudamos as características clínicas, virológicas e terapêuticas dos pacientes que 

apresentam autoanticorpos que geram o padrão R&R.  

Material e Métodos: Amostras de soro coletadas de 1998 até 2008 de 597 pacientes foram submetidos ao teste de 

FAN por IFI com Kits comerciais Euroimmun ou INOVA e classificados como R&R positivos quando apresentaram 

bastões de 3 a 10μm de comprimento e anéis de 2 a 5μm de diâmetro marcados no citoplasma das células HEp-2. Dos 

pacientes testados, 342 tinham HCV e 200 tinham outras doenças hepáticas crônicas ou autoimunes, além de 55 

pacientes co-infectados com HCV+HIV. As informações clínicas, virológicas e terapêuticas foram coletadas de bancos de 

dados atrelados às sorotecas dos pacientes.  

Resultados: Dos 342 pacientes com HCV, 51 (15%) apresentaram o R&R, enquanto que dos 200 pacientes com outras 

doenças hepáticas ou autoimunes, apenas 1 apresentou o R&R (p<0.0001). Dos pacientes com HCV, 174 eram tratados 

e 168 não tratados. Dos 174 tratados, 49 (28%) apresentaram o R&R enquanto que apenas 2 (1%) dos não tratados 

apresentaram (p<0.0001). De 134 tratados e com informação adequada sobre a medicação utilizada, 108 tomavam 

IFN1-α+Riba e 23 tomavam apenas IFN1-α. 41 (38%) dos 103 que tomavam IFN1-α+Riba apresentaram o R&R enquanto 

que nenhum (0%) dos 23 que tomavam apenas IFN1-α apresentou o R&R (p= 0.0001). Quanto aos outros padrões de 

FAN, dos 23 pacientes que tomavam apenas IFN1-α, 12 (52%) foram positivos enquanto que apenas 27 (25%) dos que 

tomavam IFN1-α+Riba foram positivos (p= 0.010). 9% dos pacientes co-infectados com HCV+HIV apresentaram o R&R. 

Não encontramos relação entre a presença do R&R e o genótipo do vírus, a carga viral e os dados demográficos dos 

pacientes com HCV tratados. 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). 

Conclusões: Autoanticorpos associados ao padrão R&R ocorreram quase que exclusivamente nos pacientes com HCV. 

Ademais, a ocorrência do FAN com padrão R&R restringiu-se aos pacientes tratados com IFN1-α+Riba. A presença do 

R&R não esteve relacionada ao genótipo do vírus, à carga viral ou às características demográficas dos pacientes, e 

parece ocorrer paralelamente ao tratamento, sem interferir na resposta do paciente.  

 

Gerson Dierley Keppeke; Eunice Nunes; Maria Lucia Cardoso Gomes Ferraz; 

Celso Francisco Hernandes Granato; Luis Eduardo Coelho Andrade. 
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Anexo 3 
 

Carta de aprovação do trabalho pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2 



69 

 

 

Anexo 4 

Tabelas com resultados da consulta ao prontuário dos pacientes com HCV para 

coleta de informações demográficas, carga viral e genótipo. 
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