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RESUMO

No Brasil, a Leishmania chagasi é a espécie que causa a leishmaniose visceral (LV). A Leishmania
tem a capacidade de causar um estado de parasitismo intracelular nos macrófagos. A destruição
dos parasitas, tanto no início da infecção, como na fase tardia, depende da ativação de macrófagos
por citocinas. Leishmania evade da resposta imunológica do hospedeiro e sobrevive sem o
macrófago durante a doença. A infecção por Leishmania chagasi pode induzir hepatites,
independente da co-infecção com vírus de hepatites (A-E). A infecção por GBV-C está sendo
associada com proteção à progressão da doença, e aumento da sobrevivência em indivíduos HIV-1
soro positivos. Neste estudo, objetivou-se avaliar se a infecção subclínica por Leishmania Chagasi

depende da modulação de outros patógenos dentre eles o vírus da hepatite G. Um total de 322
indivíduos, residentes em áreas endêmicas para LV e um total de 82 pacientes de banco de sangue
participaram deste estudo. Usando a técnica de RT-PCR seguida do sequenciamento do fragmento
da PCR da região 5’ NTR e submetendo-se os dados obtidos a um banco de genes (BLAST) para
uma análise comparativa de seqüências do Genebank obteve-se uma identidade de 98% do clone
GBV1 com o isolado 34,5’ da hepatite G vírus, 5’-UTR, parcial seqüência (AF489995. 1). Dentre
os fenótipos avaliados, DTH+, DTH-, e LV constatou-se uma maior prevalência do fenótipo
DTH+ nos indivíduos GBV-C positivos se comparados com DTH-  e LV( DTH+ 57%, DTH-
10%,LV 33%).Um subgrupo de 4 indivíduos de fenótipo LV e positivos para GBV-C no ano de
1996 foi submetido a novas coletas em 2004. Análises bioquímicas de enzimas,AST,ALT ,
YGT,LDH, Fosfatasse Alcalina e bilirrubinas foram realizadas, bem como, dosagens de
marcadores de outras hepatites.Constatou-se que as dosagens bioquímicas não sofreram alterações
significativas e que os pacientes positivos no ano de 1996 para GBV-C; no ano de 2004
apresentaram HVAG positivo, com marcadores negativos, para hepatite B e C. Sugerimos uma
possível interação do vírus da hepatite G com pacientes do fenótipo LV e DTH+, com possível
ativação da resposta imune celular.

Palavras –chaves: Leishmaniose visceral, GBV-C, HIV e co-infecção.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Aspectos Gerais

A leishmaniose pertence a um grupo de doenças causadas pelo protozoário Leishmania

ssp, pertencente à ordem cinetoplastidae e a família tripanosomatidae (LAINSON e SHAW, 1987).

As Leishmania spp são espécies dimórficas, sendo parasitas intracelulares obrigatórios do Sistema

Monocitico Fagocitário (SMF) em mamíferos. A forma intracelular presente em mamíferos é a

amastigota, enquanto no mosquito (Lutzomyia longipalpis), a forma é a promastigota, é de

localização extracelular.Na figura 1 está representado o ciclo biológico da Leishmania chagasi.

FIGURA 1. Ciclo biológico da Leishmania chagasi.
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amastigotas
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                  A Organização Mundial da Saúde estima que 350 milhões de pessoas estão sob risco de

Infecção por Leishmania e que 12 milhões são infectadas anualmente (PEARSON et al., 2001;

DESJEUX, 2001). A leishmaniose é uma endemia que atinge os 5 continentes do mundo dentre

eles o continente americano.( NATALINO et al., 2003 ; LYNDEN et al.,2000)

FIGURA.2 .Distribuição mundial da Leishmaniose.Fonte:IDEP.

O parasita leishmania é considerado um agente oportunista (BADARÓ et al.,1990).

Indivíduos infectados e imunosuprimidos geralmente desenvolvem a doença com curso clínico

distinto e difícil terapêutica. A leishmaniose continua em expansão em países subdesenvolvidos e

mais recentemente, na Europa em função da epidemia da infecção por HIV. A figura 2 mostra a

distribuição mundial da leishmaniose.
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                  O parasita que causa a leishmaniose visceral (LV) teve o seu primeiro achado em 1885,

na Índia. Entretanto só em 1903 foi identificado, simultaneamente, por William Leishmam e

Charles Donovan. No mesmo ano, Laveram e Mesnil, denominaram o microorganismo como

Piroplasma donovani e Ross, em 1959 denominou-o de Leishmania donovani, em homenagem a

Leishmam e Donovan. No Nordeste do Brasil, o primeiro relato do parasito foi feito por Penna em

1934, ao encontrar formas amastigotas em indivíduos com suspeita de febre amarela. Em 1937,

Cunha e Chagas supondo ter encontrado uma nova espécie responsável pelo calazar, no novo

mundo, diferente da Leishmania donovani, propuseram a denominação da espécie Leishmania

chagasi. Em 1956, Deane e Alencar elucidaram os aspectos epidemiológicos da doença no Ceará.

FIGURA 3. Distribuição mundial da leishmaniose visceral (http://www.reise-

tropenmedizin.de/leish2.htm.)

A leishmaniose visceral ocorre em mais de 80 países. Nos continentes Asiáticos e

Africanos o agente etiológico causal é a Leishmania donovani. Nos continentes da área

mediterrânea esta doença é causada pela Leishmania infantum, na América do sul  por Leishmania
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chagasi com 90% dos casos oriundos no Brasil ( PEARSON, SOUSA & JERONIMO, 2000). A

Leishmania chagasi é reconhecida atualmente como originária da Leishmania infantum, tendo sido

trazida para as Américas pelos povos ibéricos no período de colonização.

A Leishmaniose Cutânea Americana (LCA) é uma doença granulomatosa crônica com

aspecto de manifestação clínica que incluem ulcerações cutâneas simples, infecção difusa e doença

mucosa. Os agentes etiológicos são L. mexicana, L. brazilienses, L. panamemsis. A L. chagasi

pode causar também envolvimento cutâneo, localizado, com lesões bem definidas na pele (BLUM

et al.,2004 ) enquanto a Leishmaniose cutânea difusa é caracterizada por anergia seletiva,

resultando no envolvimento extensivo da pele e mucosa da nasofaringe e alguns nódulos linfáticos

com parasitas em abundância (CONVIT et al.,1972; CONVIT et al.,1994; CASTES et al.,1983;

CASTES et al.,1988;CONVIT et al.,1974).

1.2. Urbanização da Leishmaniose no Brasil

No Brasil, a distribuição da leishmaniose mudou, consideravelmente, nos últimos 20

anos (COSTA et al.,1990; JERÔNIMO et al.,1994). A doença era encontrada, principalmente, em

áreas rurais, na região do semi-árido nordestino, nos boqueirões de serra (ALENCAR et al., 1978).

Epidemias de LV foram descritas em centros urbanos, como Teresina, no Piauí (COSTA et al.,

1990) em Natal, Rio Grande do Norte (JERÔNIMO et al., 1994), entre outras localizações.
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1.3. Resposta imune a Leishmania

A resposta imune a Leishmania e a evolução frente à infecção deste patógeno resultam

da complexa interação entre fatores de virulência do parasita e a resposta imune mediada por

células, geneticamente determinada, de seus hospedeiros (PEARSON et al.,1990). A imunidade

celular exerce um papel central, no entanto, outros segmentos do sistema imune são importantes.

A imunidade humoral é não protetora no curso da evolução da infecção. Há ativação

policlonal de linfócitos B com produção de anticorpos da classe IgG, IgA e IgE não específicos

(GHOSE et al.,1980) e anti-leishmania, porém, ineficientes em controlar a parasitose (REZAI et

al.,1978). Há indícios que a presença de anticorpos pode funcionar como um aspecto agravante na

patogenia, facilitando a entrada da leishmania e levando a uma produção de IL 10 (MILES et al.

2004). A formação de complexo antígeno-anticorpo pode contribuir para a plaquetopenia, um

achado freqüente na forma clássica (MATTOS, 1998) e para a nefropatia, uma manifestação

descrita ocasionalmente na doença (MANSON-BAHR e MANMOUD, 1973). A imunidade inata

nos eventos iniciais da infecção influencia de modo decisivo no padrão da resposta imune celular

(FEARON e LOCKSLEY, 1996).

Macrófagos são os sítios preferenciais de multiplicação da leishmania. Estas células

têm um proeminente papel na defesa do hospedeiro por produzirem dano celular em agentes

infecciosos e tumorais (ZHUANG e WOGAN, 1997). A ação microbicida do macrófago é

conseqüência da produção, geneticamente determinada, de intermediários reativos de oxigênio

(ROI), pela enzima oxidase fagocítica (Phox) e de intermediários reativos de nitrogênio (RNI),

pela enzima óxido nítrico sintase induzida (INOS) (GANTT et al., 1995; GANTT et al., 2003).

As células matadoras naturais (NK) têm marcante atuação na fase inicial da infecção

por leishmania, por serem células citotóxicas pré-ativadas capazes de mediar sua função efetora,

sem sensibilização prévia. Estas células são reconhecidamente, produtoras de IFN-  e TNF- ,
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algumas das citocinas envolvidas na ativação do macrófago e na diferenciação de células TCD4

(TRINCHIERI et al., 1996.; TRINCHIERI et al. ,1994).

Células dendríticas também podem albergar leishmania. Suas representantes na pele, as

células de Langherans têm a habilidade única de transportar parasitas do sítio de infecção na pele

para áreas de células T do linfonodo de drenagem ( MOLL, 1993 ). O complexo peptídeo-MHC

classe II é mais estável nas células dendríticas do que nos macrófagos, tornando-as assim, células

apresentadoras de antígenos (APCs) mais potentes ( FLOHE et al.,1997 ). Há, portanto, evidências

de que o parasita estimula a maturação de células dendríticas, as quais produzem IL-12 criando

assim, um micro-ambiente favorável para produção de INF  pelas células NK com conseqüente

desenvolvimento de uma resposta imune protetora na leishmaniose (MOLL et al., 2000). Existem

ainda evidências de que somente células dendríticas, e não macrófagos, são capazes de apresentar,

persistentemente, o antígeno às células T e assim manter uma resposta imune sustentada contra

leishmania (MOLL et al.,1995).

No tocante à imunidade celular, as disfunções envolvendo a célula TCD4
+ são cruciais

no estabelecimento de uma resposta protetora, ou não, na LV. O modelo murino experimental

revelou duas sub-populações destas células com habilidades funcionais distintas e reconhecidas

pelo perfil de citocinas produzido quais sejam, o subtipo Th1 capaz de produzir IL-2, TNF-  e

INF  e o sub-tipo Th2 produtor de IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10 e IL-13. Algumas citocinas,

entretanto, são produzidas pelos dois sub-tipos de células como IL-3, GM-CSF e TNF-

(MOSMAN et al.,1986). Estudos posteriores, no mesmo modelo animal, revelaram que as células

Th1 e Th2 também diferem na resposta a estas citocinas. Enquanto IL-4, produzida pela célula

Th2, induz a proliferação da própria Th2, mas não de Th1 (KUPPER et al.,1987); IL-2, produto da

célula Th1, induz a proliferação dos dois subtipos da célula T (BARRAL et al.,1991). Por outro

lado, foi demonstrado que INF-  (Th1) bloqueia a proliferação de células Th2 (GAJEWISK et al.,
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1989), enquanto, IL-10 (Th2) suprime a secreção de citocinas por células Th1 (FIORENTINO et

al., 1991). Portanto, parece haver um mecanismo de contra-regulação entre Th1 e Th2. A figura 4

representa esquematicamente os dois tipos de respostas (Th1/Th2).

FIGURA 4: Representação esquemática da Resposta Th1/Th2.

Com relação às diferenças funcionais, verificou-se que os linfócitos Th1 estimulam a

proliferação celular, levando a reação de hipersensibilidade tipo retardado (DTH), e induzem a

produção de isotipos de imunoglobulinas (IgG2a), fixadores de complemento, favorecendo assim,

a fagocitose. Enquanto que, os linfócitos Th2 induzem a produção de IgG1, IgG3 e IgA, pouco
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fixadoras de complemento, além de IgE, a qual se liga a superfície do mastócito provocando a

resposta do  tipo imediato, típica dos processos alérgicos (LOHOFF et al.,1998).

A diferenciação da célula TCD4
+ também é influenciada pela apresentação do

antígeno, a qual se apropriada, é capaz de expandir células Th1 estabelecendo, assim, uma resposta

protetora anti-leishmania. Admite-se que um dos mecanismos de escape do sistema imune

utilizado pela leishmania é a interferência nesse processo. Kima et al. (1996) observaram que

macrófagos infectados com amastigotas têm uma menor capacidade de apresentar antígenos do

que aqueles infectados com promastigotas; provavelmente, durante a transformação para a forma

intracelular, antígenos do parasita são liberados do MHC classe II prejudicando a ativação da

célula T.

1.4. A infecção por leishmania em áreas endêmicas

Estudos realizados em áreas endêmicas para L. chagasi mostraram que a maioria das

pessoas infectadas por este protozoário tem resolução própria da infecção, e somente um subgrupo

desenvolve doença. Indivíduos com doença apresentam supressão celular leishmania específico,

com inibição de proliferação de células T específicas do parasita,  deficiência na produção de IL-2

e INF PEARSON et al., 1996; PEARSON et al., 2001). Esses indivíduos apresentam um teste de

hipersensibilidade cutânea a antígenos de Leishmania negativo (teste de Montenegro). Uma vez

curados, ocorre reversão da imunossupressão, com proliferação celular a antígenos de leishmania e

produção de citocinas do tipo 1. Em áreas endêmicas para Leishmania, a infecção assintomática

por Leishmania tem sido classicamente detectada pela avaliação da hipersensibilidade cutânea ao

antígeno da Leishmania (teste Montenegro) em um indivíduo sem história de LV. Estudos

realizados no Ceará mostraram que 76% dos indivíduos infectados tornaram-se Montenegro

positivo após 3 anos e 86% das pessoas que foram confirmadas como portadoras da leishmaniose
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visceral tornaram-se DTH+ após tratamento, com aproximadamente um ano após tratamento. Em

Jacobina 89% desses com LV confirmada desenvolveram um Montenegro positivo quando

testadas de 1 a 6 anos após tratamento. Em Natal, uma área recente endêmica para L. chagasi, nós

temos observado desenvolvimento de Montenegro positivo de 8 meses a 3 anos após tratamento

com sucesso. No Ceará, a porcentagem de positividade de teste cutâneo variou de 8% a 26%

dependendo da localidade dentro da área de estudo (ROBERTS et al., 2000).

 A imunidade contra o patógeno é mediada por células. Infecção da Leishmania major

em camundongos tem demonstrado ser uma representação prototípica Th1/Th2, dicotomia em

células T ativadas. A expansão de clones Th1 CD4+ é protética, em contraste com uma

predominância na resposta Th2 em disseminação (PEARSON, 2001).

1.5. Vírus da Hepatite G.

Os primeiros achados do vírus da hepatite G foi há aproximadamente 30 anos atrás em

um estudo de transmissão seriada de hepatites em sagüis a partir de soros de pacientes com

sintomatologia de hepatite (DEIHARDT et al., 1967). Em 1995, através da técnica de amplificação

de acido nucléico chamada RDA (Representation Differential Amplification), (LISITSYN et al.,

1993) dois diferentes vírus GB-A (GBV-A) e GB-B (GBV-B) foram identificados em sagüis

(SIMONS et al., 1995). Posteriormente, um outro vírus semelhante ao GBV-A, GBV-B foi

identificado em humanos pelo mesmo grupo, usando-se iniciadores (primers) degenerados capazes

de detectar diferentes vírus da família Flaviviridae, este vírus foi designado como GBV-C

(SIMONS et al.,1995). Em 1996, um outro grupo utilizando uma técnica de amplificação de ácido

nucléico denominada como SISPA (Sequence Independent Single Primer Amplification),

amplificou o RNA do mesmo vírus a partir do soro de um paciente (PNF 2161) com hepatite



30

crônica não A, não–B, e o designou como vírus da Hepatite G (GBV-C) (LINNEN et al., 1996).

Comparações entre as seqüências do GBV-C/VHG mostram uma identidade de 95% na seqüência

de aminoácidos e de 86% na de nucleotídeos, constituindo, portanto, diferentes isolados do mesmo

vírus. A identidade do GBV-C com GBV-A, GBV-B e VHG não é maior do que 32%, levando

cada um deles a pertencer a grupos distintos dentro da família Flaviviridae. Então, estes vírus eram

distintos entre si, e possuíam homologia restrita entre si e o vírus da hepatite C. (LEARY et al.,

1996; MUERHOFF et al., 1995). Na figura 5 temos uma representação esquemática do Vírus da

hepatite G.

 FIGURA 5: Representação esquemática do vírus GBV-C . (www.iladiba.com.co/

revista/1997/04/avhepat.asp).
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A organização do genoma dos vírus GBV-A, GBV-B e GBV-C foi analisada

detalhadamente. Estes vírus possuem genoma de polaridade positiva, RNA fita simples, com mais

de 9000 nucleotídeos (~ 9,4 k bases), contendo uma única região aberta de leitura que codifica

uma poliproteína precursora (LEARY et al., 1996) (MUERHOFF et al., 1995). A característica

mais marcante do GBV-C, que é compartilhada pelo GBV-A é a ausência da proteína do core

viral. (SIMONS et al., 1996). Embora algumas regiões antigênicas já tenham sido identificadas

(PILOT-MATIAS et al., 1996), os resultados obtidos ainda estão longe da padronização de testes

imunológicos com sensibilidade e especificidade adequada para a detecção da infecção ativa

(IGM) pelo GBV-C. Posteriormente, foram padronizados testes para a detecção de anticorpos

contra o envelope viral, utilizando antígeno recombinante expresso em células de ovário de

hamster chinês. Estes testes funcionam como marcador para infecção passada pelo vírus, devendo

ser negativos durante a fase virêmica. A presença deste anticorpo está associado com o

desaparecimento do vírus da circulação (clearence viral) na maioria dos casos, sendo sugestivo da

resolução da infecção. (DILLE et al., 1997) (TACKE et al., 1997). A detecção da infecção recente

pelo GBV-C só pode ser realizada pela amplificação do ácido nucléico (RT-PCR) do soro ou de

outros líquidos biológicos, utilizando iniciadores (primers) específicos de diferentes regiões do

genoma do vírus.(SIMONS et al.,1995; PINHO et al.,1999; KINOSHITA et al., 1997; KONOMI

et al.,1999).

O Vírus da Hepatite GBV-C, é um flavivírus inicialmente isolado de pacientes com

hepatite, mas que não tinham relatos de hepatite devido aos vírus A-E (STAPLETON et al., 2003;

XIANG et al., 2001; WILLIANS et al., 2004; LISITYN & WIGLER, 1993). Como uma alta

prevalência tem sido observada em indivíduos saudáveis, o nível de patogenicidade é

desconhecido. A forma de transmissão do GBV-C melhor documentada é por via parenteral,

especialmente por transfusão sanguíneas (ALTER et al., 1997; LINNEN et al., 1996; ALTER et
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al., 1995; FEUCHT et al., 1999; JARVIS et al., 1996; NUBLING et al., 1996; SCHMIDT et al.,

1996).

A associação da transmissão sanguínea com o aparecimento da hepatite foi

especialmente bem relatada, pois o vírus se tornou detectável somente após a recepção da

transfusão (LINNEN et al., 1996). A análise da seqüência dos vírus encontrados tanto no doador

quanto no receptor confirmou esta associação. Desta forma, o vírus possui alta prevalência entre

usuários de drogas endovenosas (AIKAWAT et al., 1996; STARK et al., 1996), politransfundidos

( CASTELING et al., 1998 ), hemofílicos ( LINNEN et al., 1996; GALLIAN et al., 1998 ) e

hemodialisados ( CASTELING et al., 1998; DE LAMBALLERIE et al., 1996; EGAWA et al.,

1996; MASUKO et al., 1996; FEUCHT et al., 1999). As transmissões sexual e vertical têm sido

também demonstradas. Contudo, ainda não existe uma relação estabelecida entre infecção por

GBV-C e outras infecções relacionadas com comportamento sexual de risco. A infecção por GBV-

C está sendo associada à proteção, à progressão da doença e aumento da sobrevivência em

indivíduos HIV-1 soropositivos ( WILLIAMS et al., 2004 ). Além disso, a infecção por GBV-C

está associada a um prognóstico ruim de indivíduos infectados por HIV ( ALTER et al., 1997 ).

A epidemiologia do GBV-C varia entre os diversos países, com baixa prevalência em

países desenvolvidos 0,9% no Japão ( LINNEN et al., 1996 ) 1,4% nos USA ( LEARY, 1996 ) e

alta prevalência na África (11% na África do Sul) ( OLIVEIRA, 2002 ) e América do Sul (14,6%

na Bolívia) ( WATANABE et al., 2003 ). A soroprevalência de GBV-C RNA parece ser

relacionada com idade, raça e números de parceiros sexuais.

No Brasil, estudos sobre hepatite G em banco de sangue  têm revelado que 5-12% são

GBV-C RNA positivos. ( RIBEIRO et al., 2002; LEVI et al., 2003; GALLIAN et al., 1998;

DESJEUX, 1998; PINHO et al., 1999 ). A soroprevalência parece ser dependente da região. Um

estudo epidemiológico de GBV-C no Brasil, incluindo 1039 indivíduos recrutados de (

DESEJEUX, 1998) uma população urbana em São Paulo, foram detectados 5,2% GBV-C RNA
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positivos (GALLIAN, et al., 1998). Por outro lado, um estudo individual em uma área rural do

Nordeste do Brasil com alta taxa de infecção por esquistossomose relata prevalências de RNA

positivo para GBV-C de 16,4%. (CUNNINGHAM, 2002). As variações encontradas nestas regiões

podem ser atribuídas às diferenças na composição étnica, com maior prevalência em mulatos

(32,5%) e negros (17,8%) que em Caucasianos (7,4%)e Orientais (0%). Na figura 6 temos uma

representação da estrutura genômica do vírus da hepatite G(GBV-C).

FIGURA 6: Estrutura genômica do vírus GBV-C. Fonte: European Renal Assoc.-Euro. Dialysis

and Transplant assoc. 1997.

      Recentemente foi descrito dois agentes da Hepatite G, um deles o vírus (HGV) e outro

o vírus (HGBV-C). A seqüência de nucleotídeos bem como de aminoácidos revelam uma

homologia entre HGV e HGBV-C de 86% e 95% respectivamente. Estudos adicionais sobre o

HGV e HGBV-C foram feitos em pacientes com Hepatites criptogênica e indivíduos com fatores
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de risco de exposição a vírus de transmissão parenteral. A análise da seqüência sugere uma

composição genômica de 2900 aminoácidos, incluindo motivos altamente conservados: um motivo

helicase, dois motivos proteases e um motivo RNA polimerase RNA dependente.( FABRIZI et al.,

1997).

O GBV-C está incluso na família Flaviviridae devido à posse de um quadro de leitura

contínuo codificando uma grande poliproteína única, além de duas regiões não traduzidas extensas

nos terminais 5’ e 3’. Entretanto, o GBV-C diverge amplamente do vírus do HCV (homologia de

26% na seqüência de aminoácidos), para ser classificado como tal  (FABRIZI et al., 1997).

1.6. CO-INFECÇÃO

Com base nos estudos feitos por Xiang et al.(2001), foi sugerido que pessoas

infectadas com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e co-infectados com GBV-C vírus

tinham um retardo na progressão da AIDS. O GBV-C aparentemente não causa injúria ao fígado.

Com base nesse estudo foram utilizados 362 pacientes positivos para HIV dos quais 144 (39,8%)

foram positivos para GBV-C. Quarenta e um dos GBV-C positivos (28,5%) morreram durante o

seguimento do estudo, comparado com 123 dos 218 pacientes que foram negativos para GBV-C

RNA (56,4%). Estudos recentes tem revelado um aumento da co-infecção HIV/LV no Brasil ,onde

no departamento de gastroenterologia da Universidade de São Paulo detectou-se um número total

de 850 casos deste tipo de co-infecção.(CHEHTER et al., 2001). Na figura 7 temos a representação

da incidência mundial da co-infecção da Leishmaniose / HIV.
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FIGURA 7: Representação da incidência mundial co-infecção Leishmaniose e HIV.
(The new England Journal of Medicine, December 1999).

A replicação do HIV é diminuída in vitro pela co-infecção co GBV-C. A replicação do

GBV-C em células mononucleares do sangue periférico aparentaria ser não citopática e não

inibiria a síntese celular de proteínas. Assim, o efeito sobre a replicação do HIV não parece ser

resultado de citotoxicidade celular. O efeito inibitório do crescimento do HIV, pela replicação de

GBV-C, em culturas de células de medula é evidente quando a infecção por HIV precede a de

GBV-C, e a infecção de GBV-C não altera a expressão de CD4, CXCR4 e CCR5. O mecanismo de
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inibição, portanto parece operar durante um estágio da infecção do HIV, após o acoplamento e

entrada. (XIANG, et al., 2001).

Gallian et al (1998), num estudo realizado em uma população rural do Nordeste do

Brasil, com prevalência de 80-90% de esquistossomose, observaram a presença de co-infecção

com GBV-C/HGV. Apesar da ausência de risco de exposição parenteral, a prevalência de

marcadores de infecção para GBV-C, foi aumentada de forma inusual (viremia 16,4% e anticorpos

específicos 18,3%). Suspeitando-se, portanto, que a infecção por helmintos influenciava a resposta

imune à infecção por GBV-C, tendo-se alterado o padrão de resposta de citocinas de Th1 para Th2,

resultando em uma depuração viral mais demorada.

Um estudo foi feito com 80 indivíduos HIV-1 soropositivos acompanhados por oito

anos, onde os pacientes sofreram significativa diminuição nos níveis de IL2 e IL12, e um

significativo aumento de IL4 e IL10, em um grupo GBV-C negativo, enquanto indivíduos GBV-C

positivo não sofreram estas mudanças ( NUNNARI  et al.,2003).

Outro estudo feito recentemente por Willians et al. (2004), onde os autores avaliaram

271 homens que participaram do estudo multicêntrico de coorte da AIDS através da viremia do

GBV-C por RT-PCR ou anticorpo E2 por ELISA entre 12 e 18 meses após a soroconversão

positiva do HIV (consulta inicial). Um subgrupo de 138 pacientes também foi avaliado neste

estudo entre 5 e 6 anos após a soroconversão do HIV (ultima consulta). Os resultados deste estudo

revelaram que a Infecção pelo GBV-C foi detectada em 85% dos homens com soro conversão do

HIV com base na presença de anticorpo E2 (46%) ou RNA de GBV-C (39%). Apenas um homem

adquiriu viremia do GBV-C entre a consulta inicial e final, porém 9% dos homens tiveram

depuração de RNA GBV-C entre estas consultas. O nível de GBV-C entre 12-18 meses após a soro

conversão do HIV não esteve significativamente associado à sobrevida; entretanto, homens sem

RNA GBV-C entre 5-6 anos após a soro conversão para o HIV apresentaram 2,78 vezes mais a

propensão de morte do que os homens com viremia persistente do GBV-C (95% de intervalo de
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confiança, 1,34 para 5,76; P = 0.006). O pior prognóstico esteve associado à perda de RNA de

GBV-C (dano relativo para morte quando comparado com RNA GBV-C persistente, 5,87; P =

0.003). Os autores concluíram que a viremia pelo GBV-C esteve significativamente associada à

sobrevida prolongada entre homens HIV – positivos entre 5-6 anos após a soro conversão do HIV,

porém não entre 12-18 meses, e a perda de RNA do GBV-C entre 5-6 anos após a soro conversão

do HIV esteve associada a piores prognósticos. De acordo com os autores, o entendimento dos

mecanismos de interação entre o GBV-C e o HIV pode fornecer esclarecimento sobre a progressão

da doença causada pelo HIV.  (WILLIAMS et al., 2004).

Uma nova investigação feita por Stepleton et al. (2004) e sua equipe na universidade

de Iowa, nos Estados Unidos conseguiu descrever o mecanismo pelo qual o vírus da hepatite G

(GBV-C) retarda progressão do HIV e aumenta a sobrevivência dos infectados. Os pesquisadores

infectaram leucócitos com GBV-C e HIV e fizeram uma comparação com células que só haviam

sido infectadas com HIV. As células com GBV-C registraram um aumento de certas quimiocinas,

ou seja, proteínas protetoras do sistema Imune, que se uniriam aos receptores moleculares das

células que utilizam o HIV como porta de entrada; quando estes receptores desapareciam, o vírus

do HIV seria incapaz de infectar as células. Ao neutralizar as quimiocinas com anticorpos, o GBV-

C não atuaria e não causaria nenhum efeito protetor e o HIV poderia continuar sua expansão.(

STEPLETON et al., 2004).

Na figura 8 temos um modelo estrutural dos possíveis mecanismos protetores que

acometem a infecção causada pelo GBV-C e os pacientes infectados com o vírus do HIV , que

inclui um mecanismo de manutenção de perfil de citocinas Th1 dominante mais que o perfil Th2

dominante a inter-regulação do CCR5 ,a inibição da entrada e da propagação do HIV e o aumento

dos mecanismos imunes intracelulares inatos e a diminuição da eficácia da transcrição do HIV do

pro-vírus integrado ( WILLIAMS et al.,  2004).
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FIGURA 8: Interação molecular entre o HIV e o GBV-C.

(http://www.diariomedico.com/ficheros/diariomedico/fotos/graficomedicina040304.jpg)
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 2.0. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GERAL

Avaliar a influência da co-infecção pelo vírus da hepatite G na evolução frente à

infecção por L. chagasi.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Determinar a prevalência da infecção pelo vírus da hepatite G em Natal.

2. Determinar a infecção pelo vírus da hepatite G em uma população exposta à

infecção por Leishmania chagasi;

3. Avaliar a função hepática de indivíduos infectados pelo vírus da hepatite G.

4. Determinar a resposta imune a antígenos de Leishmania em indivíduos

infectados pelo vírus da hepatite G e com história de infecção por Leishmania.
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          3.0. MATERIAIS E METÓDOS.

3.1. Pacientes com LV e indivíduos com infecção subclínica

Os participantes deste trabalho foram pacientes com LV, recrutados no Hospital Giselda

Trigueiro, e indivíduos residentes em área endêmica para L. chagasi. Para indivíduos com suspeita

de LV foi realizado aspirado de medula óssea para a identificação deste parasita, Foram recrutados

também, indivíduos em fase pós-tratamento, que responderam a terapia por antimonial, além de

indivíduos com infecção subclínica, demonstrado pela presença de uma resposta positiva ao teste

de Montenegro ou anticorpo anti-leishmania positivo.

 Todos os indivíduos arrolados concordaram em participar do estudo, e esta concordância

foi expressa pela assinatura do termo de consentimento (TCLE, Anexo). O protocolo foi aprovado

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Registro

CEP-UFRN 86/04) e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP REGISTRO 10875)

Foi estudada adicionalmente uma população do banco de sangue para investigar a

prevalência do vírus da hepatite G (GBV-C).

3.2. Avaliação física e laboratorial

Os indivíduos participantes deste estudo responderam o questionário (ver anexo A) e

foram submetidos a exames laboratoriais e físicos, foram coletados aproximadamente 10 ml de

sangue para realizar, hemograma, extração de DNA, extração de RNA e obtenção de soro. Para

cada indivíduo arrolado foi realizado o teste cutâneo de hipersensibilidade tardia (DTH)
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utilizando-se os antígenos de Leishmania chagasi (Teste de Montenegro) e Mycobacterium

tuberculose (teste tuberculinico). Os dados registrados em fichas individuais foram armazenados

em banco de dados (Programa Excel), sendo os dados posteriormente exportados para o software

Statistica (Estados Unidos).

                   3.3. Controles e Primers

Os controles positivos e negativos e os “primers sense” e “anti-sense” foram

sintetizados pela Invitrogen.

3.4. Determinação da infecção por Leishmania chagasi

3.4.1. Diagnóstico clínico-epidemiológico

Pacientes internados nos hospitais de referência, com suspeita de LV foram avaliados

clinicamente, de acordo com a presença de sinais e sintomas como hepato e/ou esplenomegalia,

perda de peso, febre entre outras infecções, e posteriormente submetidos aos exames

laboratoriais de rotina para esclarecimento diagnóstico, incluindo punção medular (BADARO et

al., 1990).

3.4.2. Pesquisa direta do parasita

O aspirado de medula óssea foi coletado de pacientes com suspeita de LV, com

realização de esfregaço em lâmina e coloração pelo método de Giemsa. Através de microscopia

óptica pesquisou-se a presença de formas amastigotas dentro de macrófagos ou no meio

extracelular. Esse procedimento foi realizado nos hospitais de referência por hematologista do

serviço. Amostras de DNA isoladas desses pacientes foram também amplificadas por PCR para
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determinar a existência de L. chagasi em sangue periférico, seguindo protocolo já descrito

(SMYTH et al., 1992).

3.4.3. Determinação de anticorpos anti-leishmania no soro

A presença de anticorpos anti-leishmania foi verificada pelo ensaio imunoenzimático

(ELISA), utilizando-se o antígeno total e o recombinante K39 (rK39) de L. chagasi (EVANS et

al., 1992; BURNS et al., 1993) e padronizado para essa população (BRAZ et al., 2002).

3.4.4. Teste cutâneo de hipersensibilidade tardia (DTH)

O teste de Montenegro foi realizado utilizando-se o antígeno de L. chagasi

gentilmente cedido pelo Dr. Steven Reed (Infectious Disease Research Institute, Seattle, WA,

EUA), inoculando-se, intradermicamente, 0,1 ml (25 g) do antígeno no antebraço.  A leitura da

reação foi feita 48-72 horas após a inoculação, medindo-se a área de enduração. O teste foi

considerado positivo (DTH+) quando a enduração foi igual ou maior do que 5 mm conforme

citado por Braz et al., (2002).

3.4.5. Isolamento de DNA do sangue periférico

O isolamento do DNA foi realizado conforme descrito por Grimberg et al. 1989,

usando aproximadamente 10 ml de sangue periférico.

3.4.6. Ensaio de proliferação celular.

Células mononucleares do sangue periférico (PBMCs) foram isoladas do sangue

venoso heparinizado, utilizando-se um gradiente de ficoll-hypaque (LSM;Organ Teknika

Corporation Durham, NC, USA). Após a terceira lavagem com solução salina (NaCl a 0,9%), as

células foram re-suspensas em meio de cultura RPMI 1640 (GIBCO BRL, Grand Island, NY,
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USA) suplementado com penicilina/estreptomicina L-glutamina e 10% soro AB humano. Para

ensaio de proliferação as PBMCs foram ajustadas para 2x105céluas/mL, e cultivadas em triplicata

em placas de 96 poços com lisado de antígeno solúvel L. chagasi (10 g/mL). Essas células foram

pulsadas com 1 Ci de [H3]-Timidina (ICN immunochemicals, Costa Mesa, CA, USA) por poço

no final de 18 h de cultura e incorporação do radioisótopo foi quantificado em contador de

cintilação. Os dados foram representados como índice de estimulação e calculados pela divisão da

média expressa em CPM de poços estimulados com antígenos (CPM Ag) subtraindo-se a média de

estimulação de células sem a presença de antígeno (proliferação basal COM sem Ag). Divide-se

em seguida este resultado pela média da estimulação de células sem a presença de antígeno (

COM sem Ag), conforme indicado abaixo. Um índice de estimulação maior que 2 é considerado

significativo, isto é, indicativo de resposta proliferativa positiva (CARVALHO LP et al., 2003).

IE=   CPM Ag- CPM sem Ag

CPM sem Ag

3.4.7. Determinação de citocinas

Para ensaio de citocinas, as PBMCs (3x106) foram cultivadas em meio completo e os

ensaios foram realizados controles sem a presença de antígenos de L.chagasi. Para assegurar o

papel das citocinas e do anticorpo monoclonal anti-citocina em resposta linfoproliferativa, as

células mononucleares de pacientes tratados para leishmaniose visceral foram cultivadas em

presença de IL-10 (10 ng/mL), IL-4 (10 ng/mL; DNAX Research Institute, Palo Alto, CA, USA),

TGF-b (10ng/mL) (R&Dsystems Minneapolis, MN, USA) e anticorpo monoclonal anti-IL-12 (10

ng/mL) (R&D Systems) em presença ou ausência de parasitas lisados. Os sobrenadantes foram
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coletados e estocados a –20 oC para análise de INF- , o qual foi quantificado pela técnica de

ELISA sanduíche (Genzyme, Cambridge, MA, USA). A curva padrão foi utilizada para expressar

o resultado em pg/ml (CARVALHO LP, et al. 2003).

3.5. Determinação da infecção por Leishmania chagasi e pacientes portadores do

vírus GBV-C.

3.5.1. Definição dos fenótipos

Os fenótipos foram definidos de acordo com a combinação dos resultados do teste

Montenegro, presença de anticorpo anti- leishmania e história anterior de LV, como se segue:

a) Indivíduos com história prévia ou atual de LV, confirmada pela presença de

amastigotas, na medula óssea, e ou critérios clínicos e epidemiológicos incluindo a presença

de anticorpo anti-leishmania, anticorpo anti L.chagasi (extrato bruto) ou anti-proteina

recombinante K39.

b) Pacientes com L. chagasi sem história de doença, mas apresentando teste

Montenegro positivo e/ou sorologia positiva.

c) Pacientes com L.chagasi sem história de LV teste de Montenegro negativo e

sorologia positiva.

d) Indivíduos expostos residentes em áreas endêmicas, mas sem história de

infecção por L. chagasi ou história de LV, com teste de Montenegro negativo e sorologia

positiva.

e) Pacientes expostos residentes em áreas endêmicas, mas sem evidências de

infecção por Leishmania chagasi ou história de LV com teste de Montenegro e sorologia

negativa.
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f) Indivíduos de Banco de sangue para pesquisa de GBV-C por RT-PCR

(Região 5’NTR).

3.5.2 Extração de RNA (GBV-C) e RT-PCR

O RNA foi extraído de 50 µL de soro dos pacientes através de RT-PCR da região 5`-

NTR do vírus e a técnica foi executada segundo  descrito por Xiang et al., (2001). Soros controles

positivos e negativos foram processados simultaneamente. O produto da RT-PCR foi visualizado

numa eletroforese de gel de agarose a 1,2 % utilizando brometo de etídio.

3.5.3 Sequenciamento

Os PCR foram realizados dobrando-se o volume unitário das amostras seguindo a

técnica de Xiang et al., (2001). Do produto da PCR acima foi precipitado o DNA para posterior

sequenciamento. Para isto, utilizou-se o procedimento seguinte: 1 volume do produto de PCR para

1: 20 volumes de Acetato de Sódio 5M. Adicionou-se 2,5 volume de etanol a 100% seguido de

agitação em vortex por 10 minutos. Subsequentemente, o material foi colocado 1 hora a -80 C e

centrifugado por 30 minutos a 14.500 rpm. O sobrenadante foi descartado, secado ao ar e

resuspendido em 10 µL de H2O. Para obter-se uma maior concentração do produto final e

conseqüentemente um melhor rendimento da amostra no seqüenciador, realizou-se outra PCR, o

fragmento da PCR foi diretamente seqüenciado com Big Dye usando-se Dye  Terminador ZV.3.1 .

A leitura das bases terminais foi realizada no seqüenciador de DNA automático ABI PRISM 3100-

Avant Applied Biosystems Automated Selvencer. Os dados obtidos foram submetidos a um banco

de genes (BLAST) para análise comparativa de seqüências do Genebank
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4. RESULTADOS

4.1. Incidência da infecção pelo vírus da hepatite G em Natal RN em doadores de

sangue.

O RNA total foi extraído de soro de doadores de banco de sangue (n=82) e,

subseqüentemente, avaliado para se determinar a presença de RNA de GBV-C. A figura 8 mostra o

produto amplificado cDNA por RT-PCR utilizando-se oligonucleotídeos específicos para o vírus

GBV-C, indicando um produto de 200 pb.

1     2     3     4     5     6

FIGURA 9: Eletroforese em gel de agarose do fragmento da região 5’-UTR do vírus
GBV-C: 1. GBV-C negativo, 2. GBV-C positivo, 3. controle positivo, 4. controle negativo
e 5. branco.6.marcador.

200 pb
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4.2. Dados demográficos de indivíduos doadores de sangue da cidade de Natal RN.

A tabela 1 apresenta os dados demográficos dos indivíduos estudados. A infecção por

GBV-C na população de doadores no ano de 2004 foi de 19.5%. Analisando-se esta tabela,

observou-se que a infecção por GBV-C é mais freqüente em doadores do sexo masculino.

TABELA 1: Freqüência da infecção por GBV-C em doadores de sangue da cidade de Natal

GBV-C Masculino

n                  (%)

Feminino

n                     (%)

Total

n                  (%)

Positivo 14                (23,7) 2                     (8,7) 16               (19,5)

Negativo 45                (76,3) 21                  (91,3) 66               (80,5)

Total 59                (100) 23                 (100) 82               (100)
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4.3. Avaliação da infecção pelo vírus da hepatite G em população exposta a L.

chagasi.

A avaliação da infecção pelo vírus da hepatite G foi realizada em uma população

residente na área perimetropolitana de Natal, a qual já havia sido previamente estudada quanto à

exposição a L. chagasi. Neste estudo esta população foi avaliada quanto à co-infecção pelo vírus

GBV-C.

A tabela 2 apresenta os dados demográficos da população estudada, sendo esta

distribuída através dos fenótipos determinados pelos resultados da avaliação clínica, teste

intradérmicos e sorológicos, conforme descritos em materiais e métodos. Observa-se nesta mesma

tabela, a caracterização fenotípica da população. A população estudada era constituída de 322

indivíduos residentes em áreas endêmicas para LV com idade média compreendida entre 10- 15

em anos.
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TABELA 2: População residente em áreas endêmicas para LV distribuída de acordo com

sexo frente aos fenótipos.

SexoFenótipo

Masculino

n          ( %)

Feminino

n         ( %)

Total

           n           ( %)

DTH- 14         (7,6) 7          (5) 21          (6,5)

DTH+ 66        (36,1) 86       (62) 152         (47,2)

LV         103      (56,3) 46       (33) 149         (46,3)

Total 183       (100) 139 (100)          322         (100)

          Na tabela 3 pode-se avaliar a freqüência da infecção por GBV-C(+) na população

exposta a L. chagasi. Observa-se nesta tabela, uma freqüência de 9,3% (n=30) de positividade nos

sujeitos avaliados. Nesta mesma tabela observa-se uma associação do vírus do GBV-C em

indivíduos infectados por. L. chagasi possibilitando-se analisar que a prevalência do GBV-C é

maior em indivíduos DTH+. Com este dado podemos sugerir uma ação conjunta do GBV-C no

sistema imunológico dos pacientes concomitantemente infectados com L. chagasi. Tais

indivíduos teriam suas células infectadas pelo vírus GBV-C, e possivelmente, seriam “protegidos”
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da ação do parasita, uma vez que, o vírus do GBV-C também atua nos receptores de células T

(TCD4+) assim como as Leishmanias. A idade média dos pacientes infectados utilizados neste

estudo foi de 19,6 anos, constatando-se que a população é predominante de indivíduos jovens

TABELA 3. População residente em área endêmica para L. chagasi mostrada de acordo

com os Fenótipos.

GBV-C

Fenótipo Positivo

n                (%)

Negativo

n                (%)

Total

n              (%)

DTH - 3                (10) 18              (6,2) 21             (6,5)

DTH + 17              (56,7) 136            (46,6) 153             (47,5)

             LV 10               (33,3) 138             (47,2)     148              (46)

            Total 30               (100) 292             (100) 322              (100)
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                  4.4. Sequenciamento do produto amplificado por PCR.

     O cDNA obtido de um dos casos positivos para o vírus GBV-C foi seqüenciado e

submetido a uma análise no GenBank obtendo-se uma homologia de 98% com 100 tipos de

seqüência  do vírus GBV-C. A seqüência do cDNA obtido é mostrada na figura 10

GBV-C
aggttaagattcctcttgtgcctgtggcgagacagcgcacggtccacaggtgttggccct 123

cDNA
aggttaagattcctcttgtgcctgtggcgagacagcgcacggtccacaggtgttggccct 95

GBV-C
accggtgtgaataaggccccgacgtcaggntcgtcgttaaaccgagccc 172

cDNA
accggtgtgaataagggcccgacgtcaggctcgtcgttaaaccgagccc 144

FIGURA 10: Seqüência dos pares de base do vírus GBV-C e cDNA.



52

Na figura 11 temos demonstrado  o resultado do eletroferograma do cDNA do vírus

GBV-C de uma das amostras pesquisadas podendo-se observar a indicação gráfica dos pares de

base

FIGURA 11: Eletroferograma do cDNA do vírus GBV-C.
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                    4.5. Avaliação da função hepática.

Uma sub população de indivíduos infectados por GBV-C foi avaliada com relação à

função hepática. A verificação das atividades de algumas enzimas e meabólitos nos fornecem

indicações sobre o comprometimento do fígado.   Tomando como base os valores de referencias

das dosagens AST, ALT, YGT, Fosfatase Alcalina, LDH, BT, BD, BI, observamos que as

dosagens bioquímicas dos pacientes que foram positivos para GBV-C em 1996, não sofreram

alterações significativas em seus valores no ano de 2004. Pode-se  então sugerir que nestes

indivíduos não ocorreram comprometimentos hepáticos consideráveis.

TABELA 4: Resultado de dosagens bioquímicas dos pacientes GBV-C positivos (ano 1996)
amostragem nova (ano 2004).

PACIENTES
AST
(UI/l)

ALT
(UI/l)

YGT
(UI/l)

F.ALC
(UI/l)

LDH
(UI/l)

BT
(mg/dL)

BD
(mg/dL)

BI
(mg/dL)

01    25 22 17 153 234 0.2 0.1 0.1

02     21 22 20 220 285 1.2 0.4 0.8

03    14 20 30 165 168 0.4 0.2 0.2

04 26 33 36 233 283 0.2 0.1 0.1
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A tabela 5 mostra outros tipos de marcadores sorológicos para as hepatites A, B e C.

Observou-se que os pacientes não foram infectados pelo vírus C e B, entretanto, todos tiveram

contato com o vírus da hepatite A ou provavelmente, desenvolveram a doença.  Sugerimos assim

que o vírus GBV-C não é tão hepatotrófico quanto o vírus da hepatite c. Todos os sujeitos

avaliados apresentavam anticorpo antivírus A.

TABELA 5. Resultado de dosagens imunológicas dos pacientes GBV-C positivos (ano 1996)
Amostragem nova (ano 2004)

PACIENTES GBV-C HCV HBSAg AntiHBS HVAG HVAM

01 (+) (-) (-) (-) (+) (-)

02 (+) (-) (-) (-) (+) (-)

03 (+) (-) (-) (-) (+) (-)

04 (+) (-) (-) (-) (+) (-)
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5.0. DISCUSSÃO.

A Leishmaniose visceral é uma doença potencialmente fatal cujo controle da

multiplicação do parasita, tanto em humanos quanto em animais, depende do desenvolvimento de

uma resposta imune celular tipo Th1 (PANAGIOTIS et al. 2003; CUNNINGHAM et al., 2002).

Badaro et al., (1986) demonstraram que somente 15% dos indivíduos infectados na área endêmica

adoecem, isto é, desenvolvem o padrão de resposta Th2 . Os fatores que determinam o padrão

deste tipo de resposta não estão totalmente esclarecidos.

O vírus de GBV-C cuja patogenicidade no homem é desconhecida replica-se em

linfócitos. Estudos in vitro demonstraram que o GBV-C inibe a replicação do HIV. Por outro

lado, existem evidencias de que a co-infecção GBV-C /HIV estaria associada a um menor risco de

morte entre os indivíduos HIV positivos estando, portanto, relacionado à modulação para uma

resposta imune do tipo Th1 (WILLIAMS et al. 2004; TILLMANN et al. 2004). O propósito deste

estudo foi avaliar se a co-infecção GBV-C/ leishmania induziria esse mesmo padrão de resposta

imune. A literatura com co-infecção de GBV-C e leishmania é muito escassa dificultando assim o

estudo comparativo de como o GBV-C atuaria em pacientes co-infectados com leishmania frente

a uma resposta imune do tipo Th1.

Natal/RN é uma importante área endêmica de LV, tendo casos notificados no ano de

2004. A prevalência de GBV-C numa população de indivíduos supostamente saudáveis (doadores

de sangue n=82) em Natal /RN foi de 19.5%, sendo 87.5% do sexo masculino e 12.5% do sexo

feminino, índice maior do que o observado em outras localidades. Na população estudada

residente em áreas endêmicas para LV (n=322), a prevalência foi de 9,3%, sendo 53% do sexo

masculino e 47% do sexo feminino.  Se fizermos uma análise comparativa dos valores obtidos dos

doadores de sangue com os pacientes de áreas endêmicas para LV pode-se constatar que, devido
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ao número de pacientes das áreas endêmicas ser maior que o dos doadores, a quantidade de

indivíduos do sexo feminino aumentou significativamente.

 Dentre os fenótipos estudados dos indivíduos residentes em áreas endêmicas

(Natal/RN) para LV foram obtidos os seguintes resultados dos indivíduos positivos para o GBV-C

: DTH (-) 10.0%, DTH (+) 57.0%,LV 33.0%. Como seria esperado foi obtida uma maior

prevalência no fenótipo DTH+ de indivíduos infectados com o GBV-C. Pode-se então sugerir que

pacientes co-infectados com GBV-C / Leishmania poderiam apresentar uma homologia na

resposta imune com os indivíduos co-infectados GBV-C/HIV. Dos 322 pacientes das áreas

endêmicas para LV, 30 foram positivos para GBV-C e destes 30 pacientes, um clone foi

submetido ao sequenciamento e em seguida a um Gen Bank, onde encontramos uma homologia

de 98% com 100 tipos de seqüências do vírus GBV-C região 5´ UTR.,

Um  subgrupo de pacientes (n=4) que no ano de 1996 foi submetido a uma análise de

vírus GBV-C e obtiveram RT-PCR positivos para este vírus, foi submetido à uma nova coleta no

ano de 2004, realizando-se dosagens bioquímicas dentre elas: TGO, TGP, YGT, F. alcalina,

bilirrubinas e dosagens imunológicas, observou-se que os valores das dosagens bioquímicas não

sofreram alterações significativas levando-se a crer que o GBV-C não induz necrose no

hepatócito. Xiang et al. (2001), em estudos recentes relatou-se a importância da co-infecção do

vírus GBV-C com o vírus do HIV, onde ambos competem pela ligação ao receptor CCR5 do

linfócito TCD4+, logo se o GBV-C ocuparia este sitio de ligação. Segundo os autores, o HIV não

se ligaria ao receptor e conseqüentemente, ocorreria uma proteção ao individuo co-infectado

desenvolvendo um perfil Th1.(WILLIAMS et al. , 2004)

Nas dosagens imunológicas, os marcadores sorológicos feitos foram: HCV, HBSAg,

Anti-HBS, HVAG, HVAM, dos quais apenas o marcador HVAG foi identificado positivo nos

quatro indivíduos analisados. Concluí-se que os pacientes entraram em contato com o vírus da

hepatite A ou tiveram a doença. Com base nos dados obtidos neste estudo, sugere-se que a co-
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infecção do vírus GBV-C, em pacientes das áreas endêmicas para Leishmaniose visceral, pode

modular a resposta do perfil Th2 para um perfil Th1, potencialmente contribuindo para proteção

contra o desenvolvimento de doença ativa.
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6.0. CONCLUSÕES.

 A prevalência do vírus GBV-C em uma população saudável (doadores de sangue

n=82) foi de 19,5 %. Dentre os indivíduos GBV-C positivos, apenas 12,5 % eram do sexo

feminino e 87,5 % do sexo masculino;

 A infecção pelo vírus da hepatite G na população estudada exposta à infecção por

Leishmania chagasi (n=322) teve uma prevalência de 9,3 %, sendo destes 53% do sexo masculino

e 47% do sexo feminino;

 Na avaliação da função hepática, num subgrupo de pacientes (n=4), obtiveram-se

valores normais nas dosagens bioquímicas AST, ALT, YGT, LDH, Fosfatase alcalina e

bilirrubinas

 A avaliação da função hepática revelou que em um subgrupo de pacientes (n=4),

todos foram positivos para HVAG e negativos para HVAM, HCV, HBSAg, Anti-HBSAg;

                   Na população de indivíduos expostos a L.chagasi (n=322),obteve-se dos indivíduos

positivos, para GBV-C(n=30) uma maior freqüência do fenótipo DTH+ se compararmos com o

fenótipo LV, onde o vírus da hepatite G possivelmente atuaria nos receptores de células T

(TCD4+), ocupando o sitio de ligação destas células e impedido a ligação das Leishmanias.
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Departamento de Bioquímica
Laboratório de Imunogenética

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título do Projeto: Co-infecção pelo vírus da hepatite G em pacientes infectados por L.
chagasi em fase aguda.

Este termo de consentimento pode conter palavras ou expressões que são usadas
freqüentemente no meio médico-científico. Caso algum termo não esteja claro para você, por
favor, informe, de forma que nós possamos esclarecer o significado a você da melhor maneira
possível. É importante que você compreenda o que estamos propondo realizar com este estudo,
porque nós precisaremos da sua colaboração ou de algum membro da sua família para
desenvolvermos esta pesquisa. Se você for o pai ou a mãe ou o guardião legal de um menor que
esteja sendo convidado a participar deste estudo, o termo “você” se aplica a este menor. O
responsável legal, por este menor, será solicitado a ler e dar permissão, por escrito, para que o
menor participe deste estudo.

NÚMERO DE PARTICIPANTES NESTE ESTUDO
Aproximadamente 100 pessoas participarão deste estudo. Esta população é residente no Rio

Grande do Norte e será estudada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

OBJETIVO
Este estudo envolve pesquisa, tendo como objetivo determinar prevalência de GBV-C/HGV
na população geral. Precisarmos, para isso, obter 10 ml de sangue para extração de soro e, a
partir deste, RNA. Nós estamos convidando você para participar deste estudo, pois tem sido
observada, em outros Estados, uma alta prevalência de GBV-C/HGV em doadores saudáveis.

PESQUISA GENÉTICA

Esta pesquisa se propõe a identificar, através da amplificação de uma região especifica do
RNA do vírus (5´NTR).  Para isto, será necessário extrair seu soro, que isolaremos do sangue.
DNA é a substância que nós herdamos dos nossos pais e transmitimos para os nossos filhos,
está relacionado com a nossa herança.  Nós nos propomos a estudar os genes envolvidos com
câncer para tentar compreender porque as pessoas adoecem. Os genes a serem estudados são
aqueles ligados à defesa do nosso corpo (sistema imune) e / ou aqueles envolvidos com
sulfatação de glicoconjugados, substâncias que podem ser encontradas nos nosso corpo.
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PROCEDIMENTOS
Procedimento a ser realizado para aqueles que concordarem em participar do projeto:
1. Coleta de sangue; (20 ml) para extração de soro e RNA.

RISCOS
Os riscos relativos à coleta de sangue incluem sangramentos ou manchas arroxeadas,

infecção e desmaio. Estas complicações são raras. Nós tomaremos todas as precauções para que
esses riscos sejam mínimos. Nós assumimos o compromisso que as amostras de DNA coletadas
serão usadas para os objetivos aqui propostos. No entanto, nós pedimos permissão para guardar o
DNA não utilizado, em nosso laboratório, no Departamento de Bioquímica da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. O DNA e soro serão guardados em tubos identificados através
de um código, somente conhecido pelo pesquisador responsável. Seu nome não aparecerá no
tubo. Qualquer projeto adicional que necessite utilizar amostras colhidas neste presente estudo, só
será realizado após avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte/CONEP, que opinará sobre o novo projeto proposto. Você ou seu guardião legal
será consultado para autorizar o uso destas amostras em qualquer outro estudo que venhamos a
realizar. Portanto, estamos pedindo o seu endereço e telefone para contato. Os resultados dos
estudos genéticos serão mantidos em sigilo absoluto e não permitiremos acesso às informações
encontradas, obtidas da pesquisa com o seu DNA, a terceiros; tais como, seguradoras de saúde e
empregadores. Nós poderemos informar a você ou a pessoa responsável sobre o reconhecimento
de algum gene que seja determinante para o desenvolvimento tumoral, de forma que
aconselhamento possa ser realizado e/ou prevenção da doença.

BENEFÍCIOS
Os benefícios serão decorrentes de, possivelmente, compreendermos como

o câncer se desenvolve e, eventualmente, que essas informações possam ser utilizadas
no desenvolvimento de melhor tratamento, métodos diagnóstico e de acompanhamento
melhor desta doença.

CONFIDENCIALIDADE DO ESTUDO
Registro da participação neste estudo será mantido confidencial, até o limite

permitido pela lei. No entanto, agências Federais que regulamentam no Brasil a pesquisa com
seres humanos podem inspecionar e copiar registro pertinentes à pesquisa e estes podem conter
informações identificadoras. Nós guardaremos os registros de cada indivíduo, em sala trancada, e
somente os pesquisadores trabalhando na equipe terão acesso a estas informações. Cada
indivíduo receberá um número para ser utilizado no laboratório. Se qualquer relatório ou
publicação resultar deste trabalho, a identificação do paciente não será revelada. Resultados serão
relatados de forma sumariada e indivíduo não será identificado.

DANO ADVINDO DA PESQUISA
Se houver algum dano ou se algum problema ocorrer decorrente desse estudo,

tratamento médico será fornecido sem ônus para o paciente e será providenciado pelos doutores
Aldair Paiva e Selma Jerônimo, sendo os telefones de contacto (84) 202-5404 e (84) 215-3428.

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA
Toda participação é voluntária. Não há penalidade para alguém que decida não

participar neste estudo. Ninguém também será penalizado se decidir desistir de participar do
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estudo, em qualquer época. O tratamento não será diferente caso você decida participar ou não
desta pesquisa.

PERGUNTAS
Estimulamos que vocês façam perguntas a respeito da pesquisa. Se houver

alguma pergunta, por favor, contate a Dra. Selma Jerônimo (84-215-3428) no
Departamento de Bioquímica da UFRN.

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO
Estou de acordo com a participação no estudo descrito acima, me submetendo e

também autorizando a participação de meus filhos menores. Fui devidamente esclarecido quanto
aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido e os possíveis riscos
existente na minha participação neste estudo. Dou permissão para que DNA e soro extraídos do
meu sangue e não utilizados nesta presente pesquisa, sejam guardados no Departamento de
Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conforme descrito acima. Foi-me
garantido que serei contactado no futuro, caso essas amostras sejam utilizadas em um novo
projeto, de maneira que eu possa me pronunciar a respeito do seu uso ou não. Foi-me também
garantido esclarecimentos que venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir
da participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique em qualquer prejuízo
a minha pessoa ou de minha família. A minha participação na pesquisa não implicará em custos
ou prejuízos adicionais, sejam esses custos ou prejuízos de caráter econômico, social, psicológico
ou moral. Foi-me garantido o anonimato e o sigilo dos dados referentes a minha identificação.

Impressão digital para aqueles impossibilitados de escreverem seu nome ou não
alfabetizados.
Nome do indivíduo (letra de forma): Família

Numero:

Responsável Testemunha

COMPROMISSO DO INVESTIGADOR
Eu discuti as questões acima apresentadas com os indivíduos participantes no estudo ou com o seu

representante legalmente autorizado. É minha opinião que o indivíduo entende os riscos,

benefícios e obrigações relacionadas a este projeto.

_____________________________________________________________ Data:
___/____/____Assinatura do Pesquisador


