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RESUMO 

 A resposta imunológica às hepatites virais e não virais vem sendo alvo 

de estudos e pesquisa científicos que auxiliam a compreensão dos 

mecanismos envolvidos no curso de infecção e progressão da doença. A 

hepatite A tem estudos bem consolidados em seu aspecto imunológico à 

infecção, porém é uma doença que está em fase de redução exponencial pelo 

processo de vacinação universal já iniciado no Brasil. Com isso, o primeiro 

objetivo deste trabalho foi avaliar a vacina contra hepatite A quanto à memória 

celular induzida. Neste objetivo, indivíduos foram imunizados com esquema de 

seis meses entre a primeira e segunda dose e foram monitorados por um 

período de 30 meses. As amostras de células mononucleares foram coletadas 

e submetidas à exposição ex vivo ao vírus da hepatite A (HAV), seguindo de 

testes imunológicos. Amostras de pacientes com hepatite A aguda foram 

utilizadas como "padrão ouro" para resposta celular natural contra o HAV. Os 

resultados mostram que somente uma dose da vacina de hepatite A é capaz de 

primar e gerar uma resposta de células T e B de memória específicas, e ainda 

similar à hepatite A aguda. O segundo objetivo do presente estudo consistiu na 

identificação do DNA mitocondrial (mtDNA) e das citocinas IL6, IL8, IL10, IFNγ 

e TNFα, como marcadores moleculares de gravidade envolvidos no quadro 

clínico de hepatite aguda (HA) e falência hepática fulminante (FHF) nas 

hepatites virais e não virais. Neste objetivo, amostras de plasma de pacientes 

com FHF foram comparadas com amostras de pacientes com HA e indivíduos 

saudáveis. Na FHF foi possível verificar liberação de produtos mitocondriais, 

resultantes do processo de necrose e disfunção hepática, assim como níveis 

elevados de citocinas. Estes marcadores poderiam ter utilidade no diagnóstico 

da falência hepática, auxiliando na realização de transplantes com maior 

solidez. O terceiro objetivo foi quantificar e comparar os fenótipos de células 

NK, TCD4, TCD8 e T regulatórias ativadas, assim como as citocinas 

produzidas a partir de ensaios de proliferação celular em vacinados, pacientes 

com HA, e FHF induzidos por HAV. A resposta celular na HA e FHF aponta que 

células T regulatórias ativadas são importantes para reduzir o número de 

células TCD4+ ativadas, porém não suficientes para minimizar o dano 

hepático, com altas taxas de citocinas produzidas, de células TCD8+, NK e 

NKT. Portanto, os três objetivos abordados apontam para a importância de 

estudar o sistema imune dos indivíduos vacinados e com infecção natural para 

hepatites virais, enfatizando a hepatite A. Finalmente, o trabalho traz 

informações sobre a resposta imune na hepatite A em diferentes contextos: 

prevenção, controle e evolução da infecção.  

Palavras-chave: resposta imune celular, vacina, patogenia, hepatite A, hepatite 

fulminante. 

 



 

 

 

ABSTRACT  

The immune response to viral and non-viral hepatitis has been studied to 

help understand the mechanisms involved in course of infection and disease 

progression. Regards about acute hepatitis A infection resolution and 

prevention has been studied. Nevertheless, the hepatitis A disease has been 

eradicated by universal vaccination program, recently implemented in Brazil. 

The goal in this work consisted to elucidate the importance of cellular immune 

response in hepatitis A vaccination. First, subjects were vaccinated in 

immunization schedule with six months between the first and second dose and 

followed during 30 months. Peripheral mononuclear cells were collected and 

exposed to hepatitis A virus (HAV) in ex vivo cell culture assay, following 

immunological tests. Blood samples from patients with acute hepatitis A were 

used as “gold standard” for cellular immune responses in natural infection by 

HAV. Our findings showed that only a single-dose of hepatitis A vaccine is able 

to induce a response of memory T and B cell and that is also similar to the 

acute hepatitis A. The second aim in this study was to verify mitochondrial DNA 

(mtDNA) and the profile of cytokines IL6, IL8, IL10, IFNγ and TNFα, as 

molecular markers involved in the clinical severity of selflimited acute hepatitis 

and acute liver failure (ALF) in virus-induced and nonvirus-induced hepatitis. In 

this study, plasma samples of ALF patients, independent of etiology, were 

compared with samples of self-limited acute hepatitis and healthy subjects. In 

ALF, it was observed similar results in released mitochondrial products, results 

of necrosis and hepatic dysfunction process as well as elevated plasma levels 

of cytokines, due to exacerbation of immune system during hepatic failure. 

These markers may be useful in the diagnosis of liver failure and as well as may 

be useful in prognosis and in transplantation. The third aim was to quantify and 

compare the phenotypes of NK, CD4, CD8 and regulatory T cells activated in 

antigen exposure and the cytokines released after antigen stimulation, 

proliferation assays from mononuclear cells from individuals previously 

vaccinated against hepatitis A, patients with acute hepatitis A and acute liver 

failure exposed to HAV in vitro. The antigen-specific cellular immune response 

in acute hepatitis A and fulminant indicates that regulatory T cells activated are 

important for reducing the number of CD4+ T cells, but it is not enough to 

minimize the liver damage, with high rates of production of inflammatory 

cytokines induced, followed by enhanced and possible cytotoxic activity of 

CD8+, NK and antigen-specific NKT cells. Therefore, the three goals in this 

study presents the importance of investigating the immune response of the 

vaccinated subjects and natural system for viral hepatitis infection, emphasizing 

hepatitis A. Finally, this study can be contributed to better understanding about 

immune response hepatitis A: prevention, control and evolution of infection.  

Keywords: cellular immune response, vaccine, pathogenesis, hepatitis A, 

fulminant hepatitis. 
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1.0 – INTRODUÇÃO  

 

 A resposta imune humoral induzida pela vacina comercial inativada de 

hepatite A (produção de anticorpos IgG anti-HAV) é bem conhecida e 

altamente protetora e confirmada por diversos estudos de soroprevalência pós-

vacinal (1-12). Contudo, pouco se sabe sobre a capacidade de estimulação da 

imunidade celular durante e após a aplicação do protocolo de imunização 

estabelecido para a vacina.  

É importante ressaltar que o Brasil é um país com um índice de 

prevalência de 39% para hepatite A (anti-HAV IgG), correspondente a uma 

endemicidade intermediária para este agravo (13). Embora o vírus da hepatite 

A (HAV) apresente um único sorotipo, existem várias cepas diferentes 

circulando mundialmente. Em consequência, as vacinas preparadas a partir de 

uma única cepa ou de diferentes isolados têm a capacidade de proteger contra 

infecção pelo vírus (14, 15). Fato que poderia contribuir para hipótese da 

existência de um estímulo antigênico adicional natural - pela existência do vírus 

selvagem circulante no ambiente (16, 17) - reforçando a resposta imune 

protetora, após uma ocasional exposição ao vírus. 

 Outro aspecto importante a ser esclarecido é o fato de ocorrer indivíduos 

com níveis séricos de anticorpos anti-HAV não detectáveis após vacinação e 

falta de conhecimento a cerca da capacidade de resposta celular destes 

indivíduos após a estimulação com o vírus homólogo (18, 19). 

A resposta imune na infecção pelo vírus da hepatite A (HAV) já 

alcançam resultados em relação à efetiva ação de células T na fase aguda, 

colaborando para resolução da doença. Contudo, torna a hepatite A aguda um 

modelo ideal para usar como controle de comparação da resposta e memória 

imunológica em relação à imunização (1, 10, 18, 20-25).  

 Entretanto, estudos clínicos durante a fase aguda da infecção por 

hepatite A mostram que 1% dos casos não é resolvida com a ativação do 

sistema imune celular, sendo estes, por algum mecanismo ainda 

desconhecido, levados ao quadro clínico da falência hepática fulminante. A 

falência hepática fulminante (FHF) ou falência hepática aguda (FHA) é uma 

síndrome multissistêmica, causando perda funcional do órgão hepático, 
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resultante da atividade necroinflamatória hepática maciça. Distúrbios como 

encefalopatia e coagulopatia são características clínicas da falência hepática, 

sendo o principal tratamento o transplante ortotópico hepático. A taxa de 

mortalidade é alta, chegando a 80% dos casos em indivíduos em coma 

profundo. Entretanto, o transplante é um procedimento que não isenta o risco 

de vida, em que a mortalidade pode chegar a 30% dos casos, acrescentando 

ainda a necessidade do uso de imunossupressores (26-32). 

 A FHF não é exclusivamente causada pelo HAV. A fase aguda das 

outras hepatites virais, como hepatite B, hepatite C, hepatite D (delta) e 

hepatite E também pode levar a este quadro clínico. Além das hepatites virais, 

outros vírus como dengue, citomegalovírus, Epstein Barr e herpes podem ser 

causas da hepatite fulminante. Uso abusivo de bebidas alcoólicas e de 

medicamentos também pode causar um quadro de falência hepática. Contudo, 

pouco se conhece sobre os mecanismos que podem levar ao quadro de 

hepatite fulminante tanto por causas virais, como em causas não virais. Alguns 

estudos apontam a resposta imune exacerbada nestes casos, como um indutor 

de necrose e processo inflamatório agudo, que pode alterar o funcionamento 

hepático e causar a síndrome (33-41). 

 Neste contexto, este estudo buscou esclarecer se a ativação da resposta 

imunológica por meio da pesquisa de citocinas presentes no plasma de 

pacientes com FHF (todas as etiologias) teriam alguma relação com o 

diagnóstico de falência hepática. O resultado da detecção de citocinas em 

pacientes com FHF foi comparado com as amostras plasmáticas de pacientes 

com hepatite de fase aguda clássica e indivíduos saudáveis (sem infecção).  

Para elucidar a informação sobre como mecanismos moleculares 

pudessem ter relação com o quadro de FHF, a quantidade presente de DNA 

mitocondrial foi investigada nas amostras de plasma, para verificar o processo 

de necrose hepática paralelo à detecção de citocinas, unindo informações 

sobre a alta atividade do sistema imune no processo necroinflamatório descrito 

na literatura. Este fato torna-se importante ferramenta no auxílio clínico de 

pacientes com prognóstico de falência hepática, podendo indicar mais 

precocemente a necessidade do transplante (42-49).  
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 O presente trabalho também buscou identificar na hepatite A mais 

informações sobre as células T e B ativadas durante o processo de imunização 

com uma única dose da vacina, para confirmar o procedimento já adotado na 

Argentina e à vacinação universal iniciada no país. Além disso, para ratificar e 

contribuir com informações sobre a resposta imune celular na infecção por 

hepatite A, um estudo inicial da resposta imune celular na falência hepática foi 

realizado para identificar o perfil imunológico envolvido neste quadro clínico. 

Assim, este trabalho colabora com a compreensão dos mecanismos envolvidos 

na resposta imune durante a prevenção e na gravidade da hepatite A.  

 

2.0 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 

2.1 - HEPATITES VIRAIS  

 

As hepatites virais (A, B, C, D e E) são responsáveis por mais de 

1.000.000 mortes em todo o mundo anualmente (2,7% do total de óbitos) (19). 

No Brasil, foram notificados no período de 1999 a 2011, 138.305 casos de 

hepatite A. Para a hepatite B, 120.343 casos de hepatite aguda foram 

registrados entre 1999 e 2011. No Rio de Janeiro, os dados registrados entre 

2012 e o mês de novembro em 2013 para hepatite B indicam 696 casos 

notificados (50). Para a hepatite C, a notificação foi de 82.041 casos no Brasil. 

No Rio de Janeiro, dados do ano de 2012 e até o mês de novembro de 2013 

mostram um registro de 6.126 casos (50). Com relação à hepatite D foram 

registrados 362 casos no ano de 2011, sendo a maioria destes casos na região 

norte do país (região norte = 76,4% dos casos). O vírus da hepatite D é 

totalmente dependente da infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) no 

hospedeiro, pois depende de seu ciclo de replicação. Da mesma forma, sua 

incidência na população também é dependente da incidência de hepatite B. 

Para hepatite E, foram registrados 967 casos entre 1999 e 2011, baseados em 

avaliação sorológica (anti-HEV IgM reagente) (51).  

As hepatites virais podem gerar um quadro clínico de hepatite aguda, 

com sinais e sintomas, como icterícia, acolia fecal, colúria e febre, dor de 
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cabeça, dor abdominal, vômitos, entre outros. A principal preocupação da 

hepatite aguda é a evolução para um quadro clínico de falência hepática 

fulminante, em que há falência do órgão, sendo o único tratamento o 

transplante hepático  (35, 52, 53). 

O indivíduo infectado pelo vírus da hepatite A pode desenvolver uma 

hepatite aguda clínica, não ocorrendo a progressão para uma infecção crônica 

(54). A infecção por hepatite E também pode gerar situações clínicas de 

hepatite aguda, porém já existem casos relatados de infecção crônica ou 

persistente em relação ao genótipo III (54-57).  

A infecção pelo vírus da hepatite A (HAV) e pelo vírus da hepatite E 

(HEV) ocorre normalmente pela via fecal-oral, sendo disseminada pela 

ingestão de água ou alimentos contaminados e, especialmente no caso da 

transmissão do HAV, por meio de contato interpessoal (54, 58, 59). Indivíduos 

infectados pelos vírus das hepatites B, C e D apresentam risco de 

desenvolverem uma infecção persistente, caracterizada pela replicação 

continuada destes vírus, chamada de hepatite crônica. A principal preocupação 

com as formas crônicas é a possibilidade de evolução para a cirrose hepática, 

ou mesmo para hepatocarcinoma celular (19). Esses vírus são principalmente 

transmitidos por meio de sangue e fluidos corporais (sêmen, secreção vaginal, 

leite materno, etc) (19) (Quadro 1).  

 

Quadro 1: Características dos principais agentes etiológicos das hepatites virais 

Hepatite A B C D E 

Agente 
etiológico 

HAV HBV HCV HDV HEV 

Familia Picornaviridae Hepadnaviridae Flaviviridae - Hepeviridae 

Tamanho (nm) 27-32 22-42 55-65 35-37 32-34 

Transmissão Enteral Parenteral Parenteral Parenteral Enteral 

Cronicidade Não Sim Sim Sim Sim 

Fonte: (33-41). 
 

É importante ressaltar que a hepatite pode ser causada por outros tipos 

de vírus, em co-infecção ou não com as hepatites A-E, tais como o 

citomegalovírus, o virus dengue, o vírus herpes (mais comum em 
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imunocomprometidos) e o vírus Epstein Barr. Estes vírus causam hepatopatias, 

com sinais e sintomas semelhantes aos observados na infecção pelos vírus A-

E e podem gerar quadros de hepatite aguda grave, podendo resultar no quadro 

clínico de falência hepática fulminante (60-65).  

 

2.2 – PREVENÇÃO E CONTROLE DAS HEPATITES VIRAIS  

 

2.2.1 – Vacinas 

 

Atualmente, existem vacinas aprovadas e comerciais para prevenção e 

controle da hepatite A e da hepatite B. A vacina para hepatite A é inativada por 

formalina e apresenta-se em duas formulações, a vacina pediátrica, indicada 

para indivíduos menores de dezoito anos e a vacina para adultos maiores de 

18 anos. O Comitê de Práticas e Imunização dos Estados Unidos (ACIP) 

propõe que o esquema de vacinação para hepatite A seja de duas doses, com 

intervalos de 6-18 meses entre elas (66).  

Para hepatite B, a vacina utilizada é produzida por tecnologia de DNA 

recombinante para síntese de partículas semelhantes ao vírus (VLPs-virus like 

particles) constituídas do antígeno de superfície do HBV, o HBsAg. As 

formulações variam de acordo com as concentrações das doses e os 

fabricantes, estando normalmente disponível a vacina para uso pediátrico, 

indicada nas primeiras 12 horas do nascimento, ou na primeira visita ao serviço 

de saúde. O esquema básico para recém-natos é de 3 doses, com intervalo de 

30 dias entre a primeira e segunda dose e 180 dias da primeira para terceira 

dose (67). 

A vacina para hepatite B pode ser administrada junto com outras 

vacinas, como a tríplice bacteriana (difteria, tétano e coqueluche), bem como 

de forma combinada com a vacina para hepatite A (66, 67). 

A vacina para hepatite A no Brasil é oferecida desde 2006 nos Centros 

de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIEs) para grupos de risco, 

como: crianças menores de 13 anos com HIV, adultos com HIV que sejam 

portadores de HBV ou HCV, portadores crônicos de hepatite B ou C, 

portadores de coagulopatias, fibrose cística, trissomias, hepatopatias crônicas 
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de qualquer etiologia, hemoglobinopatias, transplantados ou cadastrados em 

programas de transplante (67).  

A imunização universal para hepatite A começou a ser introduzida a 

partir de julho de 2014 no Brasil (68) e já é realizada em alguns países, como 

Israel, Estados Unidos, Argentina, Austrália, e em algumas regiões da Itália e 

Espanha. Os efeitos da vacinação universal aparecem reduzindo a taxa de 

incidência da hepatite A, bem como o número de surtos, taxa de mortalidade e 

hospitalização (1, 22, 69-71). Na Argentina, o governo oferece uma única dose 

da vacina para hepatite A para crianças com idade entre 1 e 2 anos desde 

2005. Depois de dois anos de vacinação universal infantil, dados da Argentina 

indicam uma cobertura de 95% das crianças, com uma queda aproximada de 

80% da incidência da hepatite A sintomática no país (6, 72, 73, 74).  

  

2.3 - HEPATITES NÃO VIRAIS  

  

 As hepatites não virais podem ser causadas por doença autoimune, por 

agentes bacterianos, pela ingestão de medicamentos tóxicos, consumo 

excessivo de bebidas alcoólicas, distúrbios metabólicos (Doença de Wilson), 

incluindo ainda a hepatite criptogênica, esta última se caracteriza pelo 

diagnóstico clínico laboratorial não confirmado após extensa investigação do 

agente etiológico causador da hepatopatia (75-78). 

 A hepatite autoimune (HAI) pode ser considerada o resultado de um 

processo inflamatório hepatocelular autoperpetuado. Constitui uma síndrome 

caracterizada pelo dano hepático decorrente de uma resposta imune a 

antígenos tissulares próprios do hospedeiro (75, 76). 

A HAI é mais frequente em pacientes jovens, do sexo feminino, com 

quadro clínico semelhante aquele observado nas hepatites virais agudas. 

Neste caso, é necessária a realização de testes de exclusão das mesmas, o 

qual se ratifica por meio da pesquisa de marcadores, como autoanticorpos 

circulantes. A presença de hipergamaglobulinemia e alterações histológicas 

com infiltrado inflamatório linfoplasmocitário também caracterizam a HAI. 

Fatores genéticos associados ao sistema HLA têm sido descrito na literatura 

como fortemente associados com as ocorrências de hepatites autoimunes (75, 
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76, 79). No Brasil, a frequência da doença corresponde a 5-10% das doenças 

hepáticas (51, 75). 

Infecções bacterianas associadas à doença de Crohn (Escherichia coli) 

estão relacionadas ao quadro de lesão hepática principalmente nos casos de 

cirrose hepática sem etiologia viral ocasionada por ingestão excessiva de 

bebidas alcoólicas, nos quais a infecção por bactérias agrava a lesão no órgão 

hepático (77, 78). 

 As hepatites medicamentosas representam cerca de 10% dos casos de 

internação por hepatite aguda e 25% das hepatites fulminantes no Brasil (51, 

80). As hepatopatias causadas por fármacos são classificadas em dois tipos. O 

tipo 1 caracteriza-se por uma hepatotoxicidade dose dependente, atingindo 

normalmente indivíduos expostos ao fármaco em uma mesma dose (toxicidade 

previsível). Um medicamento clássico com efeito hepatotóxico é o 

acetaminofeno (Paracetamol®), que em doses elevadas ingeridas 

acidentalmente ou intencionalmente (acima de 150mg/kg) levam a FHF (28, 81, 

82). A hepatite por paracetamol® é a causa mais comum de hepatite fulminante 

na Inglaterra e Estados Unidos (32, 51).   

A hepatopatia do tipo 2 é caracterizada por uma hepatotoxicidade 

independente da dose administrada e atinge indivíduos suscetíveis. A 

patogenia parece envolver um mecanismo metabólico idiossincrático, em que 

as vias metabólicas e as reações imunes adversas podem contribuir para a 

lesão induzida por hepatotoxinas idiossincráticas (80, 83).  Os fármacos 

associados à hepatopatia descritos na literatura são antimicrobianos 

(amoxicilina, flucoxacilina, eritromicina, isoniazida), antiinflamatórios não 

esteróides (AINEs), como diclofenacos, sulindacs, piroxicam, nimesulida, bem 

como pelo uso de ácido valpróico associado ao uso de aspirina (83, 84).  

 

2.4 – RESPOSTA IMUNOLÓGICA ÀS HEPATITES  

  

2.4.1 – Resposta imune à infecção ou fase da hepatite aguda  

 

Vários estudos têm sido direcionados para pesquisa da resposta 

imunológica às hepatites virais e não virais (83, 85-92). Estes estudos 



22 

 

 

 

evidenciam que tanto a resposta imune inata quanto à adquirida tem 

importâncias marcantes tanto contra uma reinfecção viral como contra a 

hepatoxicidade dos agentes não virais. 

As células T citotóxicas (CTL) são conhecidas por serem fundamentais 

na eliminação espontânea dos vírus das hepatites A, B, C, E e na progressão 

do processo inflamatório (91, 93-96). Porém, pouco se conhece sobre os 

mecanismos específicos de proteção à infecção pelo HAV e HBV em humanos. 

Evidências clínicas e experimentais preconizam que a intensidade da 

inflamação e os danos hepatocelulares resultantes estão relacionados a uma 

eficiente eliminação viral pelos hepatócitos infectados, ação que é mediada por 

células T citotóxicas vírus-específicas e linfócitos derivados da resposta de 

interferons (20, 91, 97, 98). Alguns estudos relacionados à infecção pelo HAV 

elucidam a importância crucial da imunidade humoral representada pela 

produção de anticorpos IgM e, principalmente, de IgG, protegendo o indivíduo 

contra uma reinfecção (85, 86, 99, 100).  

Estudos indicam que na infecção por patógenos, as células 

apresentadoras de antígeno ativam a produção de citocinas, que resulta na 

ativação de células endoteliais, neutrófilos, monócitos, leucócitos e células 

Natural killer (NK), caracterizando a ativação da resposta imune inata (101-

105).  

Esta ativação desencadeia o processo inflamatório da hepatopatia, 

principalmente associado ao papel dos neutrófilos, que atuam no processo de 

fagocitose das células infectadas, junto aos macrófagos, e liberam espécies 

reativas de oxigênio. As células NK tem um importante papel na regulação da 

resposta imune inicial na infecção patogênica, fazendo uma ponte de conexão 

entre a resposta imune inata e adaptativa. Na literatura, relata-se que as 

células NK tipo T (NKT) modulam a resposta imune promovendo a ativação do 

repertório de subpopulações Th1, Th2, T regulatórias e Th17, dependendo do 

patógeno em questão (90, 101, 106). 

Algumas respostas imunes são inibidas por células que são capazes de 

bloquear a ativação e a função de linfócitos T efetores, sendo estas células 

denominadas de células T regulatórias (TReg). As células TReg são linfócitos 

TCD4 que expressam altos níveis da cadeia α de IL-2 (CD25), mas não outros 
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marcadores de ativação. Elas regulam o reconhecimento de antígenos 

próprios, impedindo, por exemplo, a ocorrência das doenças auto-imunes, 

provocando o estado de anergia das células T e B efetoras, impedindo a 

proliferação clonal.  

Estudos indicam que o estado de anergia das células T efetoras pode 

ser observado em pacientes que se tornam crônicos para hepatite B, nos quais 

o sistema imunológico efetor é inativado por uma alta taxa de células 

TCD4+/CD25+, contribuindo para aumento da replicação viral na fase 

convalescente (91, 99) (figura 1). A literatura ainda relata que nas hepatites B e 

C, alterações na razão entre o número/ frequência de células T regulatórias e T 

helper (Th17) circulantes podem estar associadas à progressão para hepatite 

crônica (53, 89, 107, 108). A razão entre o número/ frequência células T 

regulatórias e Th17 acima de 1 (TReg/Th17>1,00) pode ainda estar 

relacionada a progressão para hepatite fulminante ou a resolução da infecção 

por hepatite B (107, 109, 110). 

Entretanto, no início da fase aguda, pacientes infectados pelo HAV e 

pelo HBV podem apresentar uma redução dos níveis de TCD4+/CD25+ e 

produção de citocinas anti-inflamatórias, IL10 e TGF-β. Este perfil sugere que a 

perda da ativação de células TReg no início da hepatite aguda pode ser um 

importante fator de ativação do processo inflamatório e a persistência da 

infecção (carga viral detectável) podem estar diretamente relacionadas aos 

níveis circulantes de células TReg (91, 92, 99, 111). 
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Figura 1: Células TReg (T regulatórias) ativadas, ativam fatores de transcrição para produção 

de IL2, produzindo as citocinas anti-inflamatórias IL10 e TGF-beta 1.Como consequência 

inibem a ativação de linfócitos T e B, impedindo a proliferação clonal e facilitando a replicação 

viral. 

 

Os estudos de imunopatogenia nas hepatites buscam evidenciar e 

entender o mecanismo de ativação, diferenciação e memória imunológica 

celular presentes no controle destas infecções nas formas agudas, fulminantes 

e em indivíduos vacinados. É também relevante o interesse em identificar os 

tipos celulares envolvidos nos mecanismos de ativação e diferenciação das 

células efetora e de memória, com o objetivo de contribuir para solucionar 

problemas relacionados ao tratamento e a eficácia da resposta vacinal (88-90, 

94, 112, 113). 

 

2.4.2 - Resposta imune à vacinação para hepatites  

 

A resposta imune após a vacinação nas hepatites virais é, muitas vezes, 

abordada na literatura como avaliação da produção de anticorpos específicos 

produzidos para o antígeno vacinal em questão, relacionando-os à produção de 

anticorpos da classe IgG em análises quantitativas e qualitativas (1, 4, 6, 7, 9, 

11, 21, 73, 74, 114, 115). Poucos são os trabalhos voltados para análise da 

resposta celular pós-vacinação nas hepatites A e B. Entretanto, existem 
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trabalhos que demonstram experimentalmente a atuação da resposta celular 

após estímulo com vacinas inativadas (18, 24, 25, 97, 116).   

Estudos para análise de resposta vacinal para hepatite B demonstram 

que respostas celulares TCD4 e TCD8 são bem evidentes em ensaios in vitro, 

assim como pelas citocinas produzidas por células, como IFNγ, TNFα, IL5 e 

IL12 (97, 117). Outro estudo, em 2006, com indivíduos vacinados que tinham 

perdido o título de proteção de anticorpos anti-HBs, mostrou que mesmo com 

títulos protetores não detectáveis, na análise da resposta celular in vitro a 

resposta celular T específica para o HBsAg era detectável (115).  

 Com relação à resposta imune observada após imunização contra o 

HAV, embora a resposta humoral tenha sido bem caracterizada, existem 

poucos estudos na literatura relacionados à resposta imune celular (18, 24, 25, 

118). Estudos descritos por Cederna e colaboradores (1999), por Weinberg e 

colaboradores (2009), Garner-Spitzer e colaboradores (2009) revelam que, 

após vacinação, mesmo aqueles indivíduos que não apresentam níveis 

detectáveis de anticorpos (<20-33mUI/mL), quando suas células do sangue 

periférico são expostas ao contato com o HAV e/ou antígenos do HAV em 

cultura in vitro, apresentam proliferação clonal de células T.  

Um estudo realizado em 2009 com pacientes adultos (idade acima de 40 

anos) vacinados para hepatite A comparou a resposta celular à resposta 

humoral pós-vacinação. Os resultados evidenciaram uma forte correlação entre 

a produção de anticorpos e a produção de citocinas (IL2, IL10 e IFNγ) durante 

uma resposta vacinal (18). 

Em relação ao processo de imunização, o reconhecimento do antígeno é 

um fator determinante, que pode associar a força da ativação da resposta 

celular e o desenvolvimento dos sinais de memória protetora, incluindo a 

proliferação de células, secreção de citocinas e indução de morte celular (119). 

A base celular da memória imunológica define, em organismos 

humanos, critérios como a ausência ou presença de função efetora imediata 

ativada e expressão de receptores “homing” que permitem a migração celular 

de órgãos não-linfóides (p. ex. sangue periférico) para órgãos linfóides 

secundários. Entretanto, a expressão constitutiva da molécula CD62L, que é 

uma L-selectina responsável pela interação dos linfócitos com vênulas do 
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endotélio alto nos linfonodos, e a molécula CD197 (CCR7), que é um receptor 

das quimiocinas CCL19 e CCL21 expressas nas vênulas do endotélio alto nos 

locais de entrada dos linfócitos para o linfonodo, aparecem como 

características fenotípicas que classificam células T naïve (expressam CD62L e 

CD45RA, mas não expressam CCR7), células de memória efetora, que 

expressam a molécula CD45RO, presente em células de memória ativadas 

(mas não expressam CD62L e CCR7) e células de memória não efetora, 

também denominadas células de memória central (expressam CD62L e CCR7) 

(112, 119-122).  

Segundo alguns pesquisadores, Sallusto et al., 2004 e Lefrançois, 2006, 

durante a imunização, em 7 a 10 dias, indivíduos apresentam suas células T 

naïve, já expressando a molécula CD62L e CD45RA, que diferenciam-se em 

células efetoras (perdem a expressão de CD62L, mas expressam CD45RO), 

no reconhecimento antigênico. Porém, a população de células efetoras é 

controlada por receptores de IL7 e IL15, que controlam a homeostase das 

células de memória. Em poucos dias, essa população dá lugar as células de 

memória central circulantes (expressando CD62L e CCR7), que ficam, em sua 

maior proporção, no linfonodo. Os autores sugerem que após um longo tempo 

de vacinação (meses-anos), quando o indivíduo entra em contato com o 

antígeno ou vírus na sua forma natural, em seu ambiente, células de memória 

central circulantes são capazes de se diferenciar em células efetoras 

novamente e gerar uma resposta imune efetora protetora, impedindo a infecção 

(120, 121) (figura 2).  
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Figura 2: Ativação de células T naïve após o contato com o antígeno e geração dos diferentes 

fenótipos de memória efetora (CD62L+CCR7-) e não efetora (central) (CD62L+CCR7+) 

seguindo de produção de citocinas homeostáticas (IL7 e IL15). Fonte: (120) 

 

2.4.1 – Técnicas de avaliação imunológica na hepatite 

  

 A avaliação imunológica (contagem de leucócitos, eosinófilos, 

monócitos, basófilos, linfócitos T) durante as infecções virais, bacterianas, e 

patógenos extracelulares, por meio de técnicas laboratoriais, como a citometria 

de fluxo, tem sido utilizada rotineiramente como importante ferramenta para 

auxiliar o diagnóstico, para o monitoramento do curso infeccioso e do 

tratamento com antivirais (97, 110, 123-125).  

Na hepatopatia aguda, tanto de etiologia viral quanto não viral, alteração 

no perfil de células do sangue periférico do sistema imune inato e adaptativo é 

bem descrita pela literatura (43, 104, 107, 125-127), assim como o perfil imune 

a nível tecidual (81, 95, 103, 128-130). Entretanto, o acesso ao material 

biológico hepático tecidual não é facilitado pelas considerações éticas e pelas 

práticas clínicas. Assim, o material biológico proveniente do sangue periférico é 
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o mais utilizado nas práticas clínicas laboratoriais de avaliação do status imune 

nas hepatopatias (110, 111, 131). 

A citometria de fluxo é uma ferramenta amplamente utilizada na 

avaliação do perfil imune nas hepatopatias, permitindo a avaliação de 

parâmetros imunológicos associados à fase aguda, crônica e fulminante (99, 

126, 132-136).  

A avaliação funcional da proliferação de células do sangue periférico 

(PBMC) em contato com antígenos indutores de mitose (LPS bacteriano, 

fitohemaglutinina) e com antígenos virais (proteínas virais) facilitam a 

compreensão do comportamento imunológico durante a vacinação, fase aguda 

e condição clínica grave (hepatite fulminante) (18, 24, 25, 117, 134, 135, 137).  

Técnicas metodológicas, como o uso de marcadores intracelulares 

denominados carboxifluoresceína-diacetato-succinimidiléster (CFSE ou CFDA) 

(Figura 3), H+ timidina, metil-tetrazólio (MTT) entre outros, vêm sendo utilizados 

na avaliação funcional da proliferação clonal das PBMCs (24, 57, 97, 123, 135, 

138-142).  

 

 

Figura 3: Demonstração ilustrativa da técnica que usa como marcador de proliferação a 
carboxifluoresceína-diacetato-succinimidiléster (CFSE ou CFDA).  
A figura mostra que o marcador CFSE reage com proteínas citoplasmáticas (proteína-CFSE), 
caindo pela metade sua concentração a cada ciclo de divisão celular induzida por um antígeno 
específico (adaptado de Thiel et al., 2004). 
 

Proliferação antígeno-
específica 

Não ocorre 
proliferação 

PBMC + Ag  
(3-6 dias) 

Linfócito 
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Quando o ensaio com marcadores que possuem fluorocromos é 

realizado (p. ex.: CFSE), a proliferação ou o índice de proliferação 

normalmente é mensurado após a aquisição das células marcadas por 

citometria de fluxo (Figura 4).  

 

 

Figura 4: Representação gráfica utilizando softwares de citometria na avaliação das células do 
sangue periférico em ensaio funcional de proliferação celular com estímulos antigênicos. 
 (A) Células não marcadas para CFSE; (B) Células marcadas com CFSE não estimuladas; (C) 
Células marcadas com CFSE estimuladas com antígenos (p. ex: fitohemaglutinina); No CFSE: 
não marcadas para CFSE; CFSE high: proliferação clonal negativa - células marcadas, porém 
não proliferaram após estímulo antigênico; CFSE low: proliferação clonal positiva após 
estimulação antigênica.    

 

Assim, na análise off-line dos resultados obtidos na aquisição utilizando 

software específico (Flow Jo, Summit, Cell Quest) é possível obter o resultado 

final do índice de estimulação ou índice de proliferação por meio do cálculo, 

segundo Moore et al., 2006: 
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Para identificar o perfil de células que estariam ativadas nas 

hepatopatias ou na vacinação, ensaios com anticorpos que reconhecem 

receptores da superfície celular são utilizados na técnica de citometria para 

acrescentar informações à resposta funcional (18, 30, 102, 104, 133, 143). 

Cada célula que prolifera pode ser identificada e classificada de acordo com o 

status imune que ocupa: células da imunidade inata (natural killer, monócitos, 

neutrófilos) e/ou adaptativa (B, T CD4, T CD8, NKT,...). Como exemplo, as 

células natural killer expressam em sua superfície a molécula CD56, que as 

diferenciam dos linfócitos T CD8, estes últimos, por sua vez, expressam a 

molécula CD8 em sua superfície, e assim por diante é possível identificar as 

populações e subpopulações que se deseja estudar. 

A figura 5 mostra um exemplo de identificação de subpopulações 

celulares que proliferaram após estímulo antigênico com indutor de mitose 

(fitohemaglutinina).  
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Figura 5: Estratégia de identificação e análise de células marcadas com fluorocromos (por meio 
de gating). Amostras de células foram obtidas de um indivíduo saudável (sem infecção) 
estimuladas com indutor de mitose (fitohemaglutinina).  
Para finalizar a identificação das células de interesse é necessário cumprir etapas: 1º passo- 
delimitar a área do gate do tamanho versus granulosidade identificando a população de 
linfócitos segundo (139); 2º passo: construir um gráfico tipo dot plot com os fluorocromos 
desejados, 3º passo: delimitar uma área do gate dos linfócitos marcados com os fluorocromos 
que deseja analisar; 4º passo: transferir a área marcada anteriormente para um outro gráfico 
dot plot com os fluorocromos que deseja analisar, p. ex.: células CD4 positivas; 4º passo: área 
do gate de células CD4 positivas obtidas do 3º passo e analisadas em um segundo dot plot 
com os fluorocromos que deseja avaliar. Assim, este último dot plot, terá a subpopulação de 
células com tripla marcação fenotípica a ser considerada, p. ex.: CD4

+
CD29

+
CD44

+
. 

 

Finalizando as análises obtidas pela técnica de citometria, é possível 

verificar o perfil fenotípico da resposta funcional proliferativa nas condições 

clínicas que se deseja estudar (102, 123, 126, 132, 133). É de grande interesse 

para saúde pública a aplicabilidade desta metodologia no estudo da 

imunopatogenia das hepatites, assim como no processo de vacinação, com o 

objetivo de contribuir para maiores informações em relação ao tratamento, 

prevenção e controle das hepatites.  

 

 



32 

 

 

 

2.4.1.1 – Técnicas de detecção de citocinas 

 

A detecção de citocinas em amostras biológicas é uma ferramenta 

auxiliar na investigação da resposta imune durante a hepatopatia e vacinação 

(18, 24, 144, 145). Vários kits comerciais são usados para detecção das 

citocinas, incluindo ensaios imunoenzimáticos colorimétricos e citometria de 

fluxo (18, 45, 46, 90, 129, 144-149). Neste trabalho, vamos mencionar o uso de 

métodos imunoenzimáticos (ELISA) e de citometria de fluxo (CBA). 

No ensaio imunoenzimático, é necessário utilizar uma curva padrão para 

quantificação dos níveis de citocina. Como exemplo, a figura 6 mostra a curva 

do ensaio com a detecção de IL8 de um kit comercial (Peprotech, USA). A 

curva padrão normalmente é realizada diluindo-se na proporção de 2 vezes 

cada ponto da curva, em que é possível detectar níveis estimados pelo 

fabricante, neste caso da IL8: de 16 a 1000 pg/mL (8 pontos na curva).  

 

 
Figura 6: Gráfico da curva padrão da dosagem de IL8 humana para detecção em pg/mL em 
amostras de plasma, soro ou em sobrenadante de cultura in vitro. 
Fonte: Peprotech (data sheet cat. #900-K18, Rocky Hill, NJ, EUA) 

 

Na técnica de citometria de fluxo (CBA), o ensaio baseia-se no uso de 

beads de captura magnetizadas e marcadas com anticorpos anti-citocinas 

conjugadas com PE (ficoeritrina). As beads reconhecem as citocinas contidas 

nas amostras emitindo diferentes intensidades de fluorescência para cada 

citocina detectada. A intensidade da fluorescência (FL3-H: red channel) de 

cada citocina revela o pico de concentração que a mesma se encontra, como 

mostra a figura 7. Após a aquisição das amostras no citômetro FACs Calibur, 

os dados são analisados no software FCAP ArrayTM. 
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Figura 7: Intensidade de fluorescência da ficoeritrina conjugada aos anticorpos anti-citocinas do 

kit CBA (BD Biosciences) no citômetro FACsCalibur usando o software FCAP Array
TM

. 

 

Com estas e outras técnicas de detecção e quantificação de citocinas 

em amostras biológicas circulantes ou produzidas in vitro, é possível avaliar 

mais precisamente o tipo de resposta imune atuante na hepatopatia e na injúria 

hepática (18, 45, 46, 90, 129, 144-149).  

 

2.5 – FALÊNCIA HEPÁTICA E TRANSPLANTE HEPÁTICO 

 

 A falência hepática fulminante (FHF) também denominada falência 

hepática aguda (FHA) é uma síndrome clínica grave, que resulta de um grau 

crítico de lesão no órgão hepático contrabalanceado à atividade regenerativa 

hepatocelular. A maioria dos casos da falência hepática (FH) é resultante de 

etiologias virais, como as hepatites decorrentes das infecções pelos vírus das 

hepatites A-E, além daquelas causadas por outros vírus, como herpes simplex, 

vírus dengue, vírus Epstein Barr e citomegalovírus (60-64). Agentes não virais, 

como medicamentos e bebidas alcoólicas, também podem desencadear um 

quadro de FH. A taxa de letalidade relacionada a esta síndrome é de cerca de 

80% nos indivíduos não transplantados. As características clínicas da FH 

consistem no aparecimento de encefalopatia e coagulopatia em indivíduos com 

função hepática previamente normal, podendo nesses ocorrer falência de 

múltiplos órgãos. A principal medida terapêutica indicada para FH ainda é o 

transplante hepático ortotópico, um procedimento que apresenta taxas 

significativas de morbidade e mortalidade (150). Porém, o número reduzido de 
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doadores de fígado vivos e não vivos e o alto custo do transplante representam 

importantes limitações desta modalidade de tratamento (29-31, 35, 150). 

 Alterações bioquímicas encontradas na falência hepática fulminante 

auxiliam em seu diagnóstico, como o aumento significativo das transaminases 

(ALT e AST acima de 31U/L) decorrente do alto grau de lesão hepática. A 

coagulopatia está entre os principais aspectos clínicos da FH, caracterizada 

pela redução (≤40%) do tempo de atividade da protrombina (TAP>15 

segundos) ou anormalidade de coagulação, denominada razão normalizada 

internacional (International Normalized Ratio) maior ou igual a 1,5 (INR≥1,5) 

(32, 63). Durante a fase de falência hepática, quantidades aumentadas de 

neurotoxinas que escapam do processo de detoxificação hepática chegam à 

circulação sistêmica, associando-se ao aparecimento da encefalopatia 

hepática. O grau de encefalopatia define a classificação e severidade da 

situação clínica do indivíduo e tem critérios de diagnóstico bem definido (29, 

32, 35, 63, 151).  

O grau I de encefalopatia caracteriza-se como alteração do sono, euforia 

e/ou depressão ocasional e desorientação; o grau II caracteriza-se como 

sonolência e aparecimento de tremor nas extremidades (flapping). O grau III 

caracteriza-se por maior sonolência, estupor e confusão mental; o grau IV é 

caracterizado como estado de coma ou perda total de consciência, sem 

resposta a estímulos dolorosos (quadro 2).    

 

Quadro 2: Manifestações clínicas de acordo com o grau de encefalopatia hepática 

segundo critérios de O’Grady et al., 1989. 

 

Grau Sinais e Sintomas 

I Alteração do sono, euforia ou depressão, 

desorientação 

II Sonolência, flapping 

III Maior sonolência, estupor, confusão mental 

IV Comatoso, sem resposta a estímulos 

dolorosos 
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 O desenvolvimento de falência múltipla dos órgãos durante a hepatite 

fulminante pode decorrer do acúmulo de toxinas, como a amônia e lactato, 

além de citocinas e outros mediadores inflamatórios, como o óxido nítrico, ao 

lado de complicações de sepse, onde há perda da barreira representada pelo 

trato digestivo e pelo sistema porta hepático na detoxificação de produtos da 

microbiota intestinal (29, 35). 

 Um estudo realizado pelo grupo de pesquisadores do Laboratório de 

Desenvolvimento Tecnológico em Virologia do Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz, 

RJ) analisou a resposta imune inata na falência hepática fulminante, 

demonstrando altas taxas de eosinófilos no parênquima hepático e no sangue 

periférico em pacientes com hepatite A, hepatite B, hepatotoxicidade causada 

por drogas, distúrbios metabólicos, doença autoimune e hepatite criptogênica. 

Os resultados também mostraram o envolvimento de células NK, além de 

linfócitos T CD4 e CD8 no processo inflamatório induzindo a falência hepática 

fulminante, confirmada pela elevada expressão de IFN localizado no 

parênquima hepático (128, 129). 

  Alguns marcadores moleculares podem auxiliar no pré-diagnóstico em 

casos graves de hepatite aguda, antes do paciente desenvolver um grau de 

encefalopatia acima de II, um dos critérios que caracteriza a hepatite 

fulminante. Dentre os marcadores envolvidos, podem estar incluídas as 

citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias (p. ex.: IL6, IL8, IL10, IFN, 

TNFα) e a presença de produtos mitocondriais no soro/plasma destes 

pacientes (42, 44, 82, 144, 149, 152).  

Estudos mostram que em hepatites graves ocasionadas por alta 

ingestão de acetaminofeno (Paracetamol®), a enzima manganês superóxido 

dismutase (SOD2 ou MnSOD), responsável pelo controle celular de produtos 

reativos de oxigênio (ROS), tem sua atividade reduzida (42, 44, 153). Esta 

alteração pode estar envolvida no processo inflamatório do tecido hepático, 

ocasionado pela infiltração de neutrófilos que reconhecem receptores 

expressos pelos hepatócitos (FPR1 e CXCR2), induzindo lesão e dano 

hepatocelular, liberando produtos mitocondriais, como o DNA mitocondrial, e 

inativando enzimas mitocondriais, como a superóxido desmutase (SOD2) (44). 
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Estes marcadores moleculares foram identificados também em pacientes com 

hepatite B e C em tecidos extra-hepáticos, indicando que em uma infecção 

viral, níveis elevados de transaminases, de produtos reativos de oxigênio e de 

DNA mitocondrial são importantes marcadores para acompanhar o quadro 

clínico do paciente (154-156).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

3.0 – OBJETIVOS   

 

3.1- OBJETIVOS GERAIS 

  

Realizar um estudo comparativo do perfil imune observado na hepatite 

aguda, falência hepática fulminante e após vacinação. 

 

3.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1- Comparar o perfil da resposta imune durante o processo de vacinação para 

hepatite A;  

2- Comparar a resposta imune vacinal para hepatite A com a resposta imune 

induzida pela infecção natural pelo vírus da hepatite A;  

3- Comparar os níveis de citocinas e de DNA mitocondrial nos pacientes com 

falência hepática e hepatite aguda de diferentes etiologias;  

4- Comparar o perfil da resposta imune na hepatite aguda, falência hepática e 

vacinação para o vírus da hepatite A. 
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4.0 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 – ESTUDO DA RESPOSTA VACINAL 

 

4.1.1 – Indivíduos vacinados para hepatite A  

 

Setenta e quatro alunos do curso de graduação em medicina da UFF 

assinaram o termo de consentimento para participação de um estudo 

epidemiológico na pesquisa de anticorpos para hepatite A em 2007. Os 

critérios de inclusão para análise da resposta vacinal foram: idade acima de 16 

anos, não ser tabagista, sem histórico de vacinação e/ou hepatite de qualquer 

etiologia, e previamente hígido.  

A prevalência de anticorpos totais anti-HAV foi de 10,8%. Assim, 

cinquenta alunos suscetíveis foram selecionados para participação neste 

estudo. Após assinatura do TCLE (anexo 9.1), os alunos foram imunizados 

com uma vacina inativada comercial contra hepatite A contendo adjuvante na 

forma de sulfato de hidroxifosfato de alumínio amorfo e borato de sódio 

(estabilizador de pH) (Merck Sharpe & Dohme, NJ, EUA)  em um esquema de 

2 doses (0-6 meses).  Os participantes foram monitorados por um período de 

até 24 meses após a segunda dose pela coleta de amostras de sangue. Neste 

presente estudo, foram utilizadas amostras de sangue de 22/50 indivíduos que 

continuaram no estudo até o fim do seu seguimento para investigação da 

resposta imune após vacinação contra hepatite A (figura 8).  

Foi estabelecido três momentos deste estudo longitudinal para coleta de 

amostras biológicas de sangue periférico: Tempo zero (T0) consiste no dia em 

que foram coletadas amostras antes da aplicação da primeira dose da vacina 

e, após a coleta foi o momento em que a primeira dose da vacina foi aplicada 

(grupo controle); Tempo 1 (T1) corresponde a coleta de amostras biológicas no 

momento de 6 meses após a primeira dose e após a coleta, foi aplicada a 

segunda dose; Tempo 2 (T2) corresponde ao momento que foi coletada 

amostras após 24 meses da aplicação da segunda dose da vacina. 
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Figura 8: Monitoramento dos indivíduos vacinados contra hepatite A. O período de coleta das 
amostras de sangue foi de até 30 meses.  
Os intervalos obtidos entre as coletas foram determinados pela disponibilidade de participação 
dos estudantes. Após processamento, as amostras obtidas foram submetidas a ensaios de 
proliferação, identificação do fenótipo celular e detecção de citocinas produzidas in vitro. 

 

4.1.2 – Ensaios Laboratoriais na resposta vacinal 

 

4.1.2.1 - Preparo de células mononucleares a partir do sangue periférico 

Após a coleta do sangue venoso, as amostras foram levadas para o 

Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico em Virologia da Fundação 

Oswaldo Cruz para a preparação das células mononucleares do sangue 

periférico (PBMC).  O procedimento inicia-se com uma centrifugação do 

sangue periférico obtido por punção venosa para separação dos componentes 

celulares, o volume total do conteúdo celular extraído é diluído 1:2 em PBS 

(tampão fosfato salina) (pH 7,2) e centrifugado em gradiente de Ficoll-Hypaque 

(Amersham-Suécia). Em cada 25 ml de células totais foi lentamente 

adicionados sobre 15 ml de Ficoll-Hypaque em tubo de polietileno de 50 ml 

(Corning-EUA). Em seguida, o gradiente foi centrifugado a 1500 rpm durante 

30 min a temperatura de 20C. Após a centrifugação uma camada branca de 
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células mononucleares foi formada na interface do PBS com a solução de 

Ficoll-Hypaque (Histopaque) (Figura 9). Esta camada foi aspirada e recuperada 

através de duas lavagens e centrifugações (1000rpm por 10 min a 20C) com 

PBS (94). As amostras de PBMC foram quantificadas em células viáveis 

(técnica de exclusão pelo azul de tripan) aliquotadas em criotubos contendo 

aproximadamente 10x106 células em 1ml de solução de congelamento (50% 

soro fetal bovino e 50% de DMSO) e permaneceram por 24hs a -70C e 

posteriormente estocadas em nitrogênio líquido.  

 

 

Figura 9: Separação de células mononucleares do sangue periférico (peripheral blood 

mononuclear cells) (PBMC) do sangue total por gradiente de densidade (Ficoll) para obtenção 

do anel de PBMC, que são as células purificadas a serem utilizadas nos ensaios laboratoriais. 

 

4.1.2.2 - Proliferação das PBMCs - quantificação por citometria de fluxo  

As células armazenadas em tubos criogênicos (1mL) no nitrogênio 

líquido foram primeiramente descongeladas em banho maria a 37ºC. Após o 

descongelamento, foram transferidas para um tubo cônico (15mL Corning®) 

onde adiciona-se 5 mL de meio RPMI (Gibco®). O tubo contendo a suspensão 

de células foi centrifugado a 1000 rpm por 7 minutos a 15ºC. Após a 

centrifugação, descartou-se o sobrenadante, mantendo apenas cerca de 1 mL, 

onde as células foram ressuspensas. Retirou-se 10 L desta suspensão, que 

foram diluídos 1/20 em Azul de Tripan 2%, seguindo de contagem em Câmara 

de Neubauer, ajustando-se a concentração para 2x106 células viáveis/mL.  

Antes de adicionar o marcador de proliferação, o controle negativo de 

marcação foi adicionado à placa, a fim de calibrar o equipamento de leitura das 

amostras (citômetro de fluxo). Com isso, posteriormente, adicionou-se um 

volume de meio RPMI correspondente ao ajuste de 2x106 células viáveis/mL e 

sangue

400g

30 min

Anel de PBMC

PBS+Plasma



41 

 

 

 

o mesmo volume contendo o marcador de divisão celular (proporção de 1/1), 

denominado CFSE (Invitrogen®) (solução estoque 5mM) na concentração de 

5µM. Em seguida, o tubo foi levado à estufa a 37ºC para incubação por 10 

minutos na ausência de luz. A reação com o marcador foi bloqueada 

adicionando-se meio RPMI gelado (mantido a 2-6ºC) no tubo com as células 

marcadas. As células foram incubadas no gelo por 5 minutos e depois 

centrifugadas a 1000 rpm 4ºC por 6 minutos. Foram posteriormente lavadas 

com meio RPMI gelado, e novamente centrifugadas a 1000 rpm a 4ºC por 6 

minutos.  

Este procedimento foi repetido duas vezes. Após a segunda lavagem, foi 

adicionado meio RPMI com 10% soro fetal bovino (Gibco Invitrogen®) (116), 

ajustando para 5x106 células viáveis/mL. As células foram, então, cultivadas 

em placas de 96 poços (200µL de células/poço) e mantidas na estufa em 

temperatura de 37ºC com 5% de CO2 por 24 horas.  

Após a incubação, retirou-se 100µL do sobrenadante de cada poço e 

adicionou-se um dos estímulos proliferativos: vírus da hepatite A (HAF-203) 

(100µL/poço), LPS bacteriano (Re595 - S. minesota) a 1ng/mL (100µL/poço) e 

fitohemaglutinina (SigmaAldrich®) a 10µg/mL (100µL/poço), os dois últimos 

representam o controle positivo de estímulo de células B e T, respectivamente. 

Como controle negativo foi adicionado meio RPMI acrescido de soro fetal 

bovino a 10%.  

A padronização da concentração do antígeno HAV foi estabelecida em 

ensaios in vitro, assim como a padronização da concentração do marcador e o 

período de incubação com os estímulos. O melhor perfil encontrado na 

padronização foi a concentração de 105 partículas de RNA/mL, concentração 

de 5µM do marcador CFSE e o período de 4 dias de cultura de PBMCs 

estimulados inespecificamente e com a amostra da cepa HAF-203, obtida de 

cultura de células FRhK4 (157). Ressalta-se que por se tratar de uma técnica 

para acompanhamento funcional de proliferação celular, há necessidade de 

adequar os parâmetros de avaliação da cultura de PBMCs in vitro por 

citometria. 

Após o 4º dia de incubação, o sobrenadante de cultura de células foi 

coletado e armazenado a -70ºC. Posteriormente, 100µL de solução de lavagem 
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(PBS pH 7,4; 1% BSA; 0,1% Azida) são acrescentados em cada poço e as 

células são ressuspensas e transferidas (200 µL para cada poço) para uma 

placa de citometria (96 poços com fundo redondo). A placa foi centrifugada a 

1000rpm a 4ºC por 5 minutos.  

Após a centrifugação, retirou-se o sobrenadante, e adicionou-se 30µL 

dos anticorpos de superfície celular. A placa permaneceu durante 30 minutos a 

2-6ºC para incubação dos anticorpos. Posteriormente, a placa foi lavada com o 

tampão PBS e centrifugada a 1000rpm a 4ºC por 5 min. Este processo foi 

realizado duas vezes, com objetivo de retirar todos anticorpos que não se 

ligaram ao material biológico (PBMC). Então, foi adicionado 300 L da solução 

de paraformaldeído a 1% no processo de fixação. As amostras de cada poço 

foram transferidas para tubos plásticos devidamente numerados e identificados 

para armazenar a 2-8ºC, para posterior leitura no citômetro de fluxo (Beckman 

Coulter® CyanTM ADP) usando o software Summit 4.3.  

A avaliação da resposta imune celular foi realizada por citometria de 

fluxo com aquisição de 20.000 eventos no mínimo. A proliferação celular foi 

analisada em separado, para amostras relacionadas à resposta imune vacinal. 

As células foram identificadas e tiveram os gates separados para 

avaliação por meio do gráfico tamanho versus granulosidade, e por meio da 

intensidade de CFSE (fluorocromo) detectada. Para avaliação dos marcadores 

fenotípicos, a estratégia do gating é utilizada por gráfico tipo dot plot feito para 

análise de marcadores por meio da intensidade dos fluorocromos utilizados 

(ver figura 5).  

Para um controle positivo, usamos dois antígenos: o antígeno Phaseolus 

vulgaris (fitohemaglutinina-PHA), este se liga ao complexo TCR e a molécula 

CD3 ativando inespecificamente a proliferação de linfócitos T. Já o antígeno 

LPS bacteriano, induz a proliferação clonal de células B, por ativação do 

complexo BCR e ITAMs (imunoreceptores ativados por motivos ricos em 

tirosina), além disso, ativa células NK, entre outras células do sistema imune 

(158). Para controle negativo, usamos meio RPMI 1640 acrescido de 10% de 

soro fetal bovino (Gibco, E.U.A.). Para análise qualitativa da proliferação celular 

foi realizado um cálculo baseado em Moore et al., 2006, denominado índice de 

proliferação (proliferation index = P.I.) que é obtido calculando-se a razão entre 
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a porcentagem da população de células que foram estimuladas com os 

antígenos (proliferação positiva) e a porcentagem da população celular que não 

foi estimulada (controle negativo) (proliferação negativa ou ausência de 

proliferação). 

 

4.1.2.3 - Marcação fenotípica das células estimuladas in vitro  

As combinações fenotípicas a serem consideradas para análise 

quantitativa das células do sistema imune representam as células de memória 

imunológica, junto à produção e detecção de citocinas. 

Para estudo da resposta imunológica da resposta vacinal e da hepatite 

aguda viral, foram investigadas marcações de superfície de células T e B 

conjugadas com seus respectivos fluorocromos: αCD4-FITC (célula TCD4), 

αCD8-PECy5, αCD8-FITC (célula TCD8), αCD22-FITC (célula B), αCD45RO-

PE (isoforma associada a linfócitos T e B de memória) da Dako Citomation, 

E.U.A.; incluindo os marcadores de células T de memória central e efetora: 

αCD62L-PE (L-selectina) e αCD197 (CCR7)-APC (receptor de quimiocinas 

CCL19 e CCL2) da BD Biosciences, E.U.A. O painel utilizado para avaliar a 

resposta imune à vacinação por hepatite A encontra-se a seguir. 

  

Fenótipo Função 

CD4/CD8/CD62L/CD197(CCR7) Células T de memória central e efetora  

CD4/CD45RO Células T CD4 de memória efetora 

CD8/CD45RO Células T CD8 de memória efetora 

CD22/CD45RO Células B de memória efetora 

 

Moléculas CD Clone (humano) Fluorocromo Diluição 

CD4 MT310 FITC 1:50 

CD8 DK25 PECy5 e FITC 1:25 ; 1:50 

CD22 4KB128 FITC 1:50 

CD45RO UCHL1 PE 1:100 

CD62L MHCD62L04 PE 1:100 

CD197 (CCR7) 3D12 APC 1:10 
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4.1.2.4- Citocinas produzidas em cultura  

Para verificar a quantidade de citocinas produzidas durante o período de 

incubação das PBMCs com vírus HAV em cultura, o sobrenadante foi coletado 

e armazenado a -70ºC. 

As citocinas avaliadas na resposta imune in vitro foram: IL2 (ativação de 

células T), IL4 (ativação de células T regulatórias), IL17A (ativação de células T 

helper, indicador de processo inflamatório), IL6 (indica atividade inflamatória, 

resposta antígeno-específica), IL-10 (que atua na ativação de células T e B), 

IFN (que possui atividade anti-viral e de ativação de células T e B) e TNF 

(indicador de atividade antiviral e ação inflamatória). 

 A quantificação das citocinas descritas foi realizada por técnica de 

citometria de fluxo usando kit comercial CBA Th1/Th2/Th17 (Cytometric Bead 

Array) (cat.#560484; BD Biosciences, San Jose, CA) de acordo com instruções 

do fabricante. O limite de detecção das citocinas é variável, sendo o mínimo 

para detecção de IL2 igual a 2,6 pg/mL, IL4 igual a 4,9 pg/mL, IL6 igual a 2,4 

pg/mL, IL10 igual a 4,5 pg/mL, TNF igual a 3,8 pg/mL, IFN igual a 3,7 pg/mL e 

IL17A igual a 18,9 pg/mL. O limite máximo de detecção do teste é de 5000 

pg/mL para todas as citocinas incluídas no kit.  

 Quando algumas amostras excediam o limite de detecção no primeiro 

ensaio, elas eram submetidas a uma repetição do ensaio, bem como 

submetidas à diluição 1:2, 1:3 ou 1:5. O resultado final era multiplicado pelo 

valor considerado na diluição. 

 

4.2 – ESTUDO DA HEPATITE AGUDA 

 

4.2.1 – Pacientes com hepatite aguda  

 

4.2.1.1 – Pacientes com hepatite aguda de etiologia viral 

Pacientes com infecção aguda pelo HAV e HBV que são rotineiramente 

acompanhados no Ambulatório de Hepatites Virais do Instituto Oswaldo Cruz 

(Fiocruz) foram convidados a participar do estudo após assinatura do TCLE 
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(anexo 2). Para critérios de inclusão neste estudo, resultados de exames 

clínico laboratoriais, como elevação de enzimas hepáticas alanina 

aminotransferase (ALT>310U/L) e aspartato aminotranferase (AST>310U/L) 

unido à confirmação da infecção pela detecção de marcadores sorológicos 

específicos do HAV e HBV por testes comerciais (Vikia HBsAg, Biomerieux, 

França; ETI-HA-IgMK PLUS, anti-HAV IgM, DiaSorin, E.U.A.). Além dos testes 

sorológicos para detecção de hepatite A e hepatite B, outros ensaios de 

triagem foram realizado com o objetivo de excluir co-infecções e outras 

enfermidades.  

Todas as amostras também foram testadas para outras etiologias: para 

hepatite C (Murex anti-HCV version 4.0, Diasorin, South Africa), para hepatite E 

(bioELISA HEV IgM version 3.0, Biokit, Spain).  Herpes virus tipo 1 (HSV-1) e 

herpes virus tipo 2 (HSV-2) foi investigado usando um ensaio multiplex de PCR 

(TaqMan-based multiplex assay), de acordo com Weidmann et al., 2008 (159). 

As amostras também foram testadas para Sífilis (DPP®, Bio-manguinhos, 

Brazil), HIV-1/2 (DPP®, Bio-manguinhos, Brazil), Dengue (SD BIOLINE, 

Standard Diagnostics, Republic of Korea), e Leptospirose (SD BIOLINE, 

Standard Diagnostics, Republic of Korea). Foram incluídos testes 

quimioluminescentes (ELISA) para Epstein Barr, citomegalovírus e para 

anticorpos antinucleares (doenças autoimunes) (FAN) com valores de 

referência ≥20 U/mL, ≥30 UA/mL for, ≥1.5 UI/mL, respectivamente, 

considerados como amostras positivas.  

Foram coletadas amostras de sangue (30 ml) por punção venosa, dentro 

de um período de 15 dias do aparecimento de icterícia, de 8 pacientes com 

infecção aguda pelo HAV e 3 pacientes com infecção aguda pelo HBV (10 mL 

de sangue total para infectados com HBV) (tabela 1). 
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Tabela 1: Dados dos pacientes com hepatite aguda e hepatite fulminante incluídos no 

estudo. 

 

 Hepatite Fulminante 
(n=16) 

  Hepatite Aguda 
(n=20) 

Controle  
 (n=10) 

Idade (anos) N (%)  N (%) N (%) 

Média 14  29.5 29 

25%, 75% 9,25; 49  23; 37,25 26,75; 36,75 

Homens 7 (43,75)  10 (50) 3 (30) 

Diagnóstico   

  Infecção Viral 11 (68,75)  15 (75) 0 

Drogas 2 (12,5)  2 (10) 0 
Indeterminados 
(criptogênicos) 3 (18,75) 

 
3 (15) 0 

Grau de 
Encefalopatia  

 

  0-I 0  2 (10) 0 

II-IV 16 (100)  0  0 

Coagulopatia     

INR (média±EP) 4,94±0,88  1,13±0,04 0,96±0,03 

Desfecho   

  Sobrevida 6 (37.5)  20 (100) 10 (100) 

Óbitos 10 (62.5)  0  0 

Enzimas hepáticas     

ALT (média±EP) 806,12±159,77  1.097,65±320,04 15±1,18 

AST (média±EP) 1.095,5±364,89  825,85±275,17 22±1,66 
Legenda: EP: Erro padrão 

 

4.2.1.2 – Pacientes com hepatite aguda de etiologia não viral 

Pacientes atendidos no Ambulatório de Hepatites Virais (IOC/Fiocruz) 

com hepatite aguda clínica e laboratorialmente confirmada (ALT e AST acima 

de 310U/L), mas com sorologia negativa para hepatites virais foram convidados 

a participar do estudo após assinatura do TCLE (anexo 8.2). Para participar do 

estudo, os critérios de inclusão foram: histórico de uso de medicamentos, 

histórico de doença autoimune recente, doença metabólica ou de uso de 

bebidas alcoólicas. Amostras de sangue (10 ml) foram coletadas por punção 

venosa, dentro de um período de 15 dias do aparecimento de icterícia, de 5 

pacientes com o perfil anteriormente descrito (tabela 1).   
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4.2.2 – Ensaios Laboratoriais na fase aguda 

Os ensaios para pesquisa do perfil da resposta imune na fase aguda da 

hepatite A foram realizados como descrito nos itens 4.1.2.1 e 4.1.2.2. As 

amostras de células extraídas de pacientes com hepatite A aguda foram 

primeiramente usadas para comparação da resposta imune de memória 

ativada com a resposta vacinal (citado anteriormente).  

As amostras de células de pacientes com hepatite A aguda também 

foram usadas para comparar a resposta imune proliferativa na fase aguda com 

a fase de hepatite fulminante de mesma etiologia (ver item 4.3). 

Para análise comparativa de componentes inflamatórios do plasma 

obtido de pacientes com hepatite aguda, amostras de pacientes com hepatites 

virais (A e B) e hepatites não virais foram usadas para ensaios de detecção de 

citocinas e de DNA mitocondrial.  

 

4.2.2.1 - Citocinas detectadas no plasma  

 

Amostras de plasma dos pacientes foram aliquotadas e armazenadas 

em freezer -70oC. Após o descongelamento das amostras, estas foram 

submetidas a testes imunoenzimáticos (ELISA) para quantificação das 

citocinas presentes.  

Todos os testes imunoenzimáticos foram realizados com kits comerciais 

seguindo a instrução do fabricante. Os kits de citocinas usados foram: detecção 

de IFN humana (Peprotech 900-K27, Rocky Hill, NJ, EUA), detecção de TNFα 

humana (Peprotech 900-K25, Rocky Hill, NJ, EUA), detecção de IL6 humana 

(Peprotech 900-K16, Rocky Hill, NJ, EUA), detecção de IL8 humana (Peprotech 

900-K18, Rocky Hill, NJ, EUA) e detecção de IL10 humana (Ebioscience, 

cat.#88-71-06-22, San Diego, CA, EUA).  

O limite de detecção varia também no ensaio enzimático, sendo o 

mínimo de 0pg/mL (dado pelo poço com tampão de lavagem, denominado 

“branco”) e o máximo de detecção de detecção para IFN foi igual a 

1500pg/mL, para TNFα igual a 2000pg/mL, para IL6 igual a 2000pg/mL, IL10 

igual 2500pg/mL e IL8 igual a 1000pg/mL.  
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Quando as amostras excediam o limite de detecção nos ensaios, o 

mesmo procedimento de diluição de amostras era realizado, como citado no 

item 4.1.2.4. 

 

4.2.2.2 – DNA mitocondrial detectado no plasma  

 

 Os testes para detecção e quantificação de DNA mitocondrial nas 

amostras de plasma foram realizados em parceria com o Laboratório de 

Morfologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Todo o procedimento foi 

realizado nas dependências laboratoriais do Laboratório de Morfologia da 

Universidade Federal de Minas Gerais. A técnica de reação em cadeia de 

polimerase em tempo real (Real Time-PCR) é utilizada para detecção e 

quantificação das amostras de DNA mitocondrial presentes no plasma. As 

amostras de plasma são preparadas por kit comercial QIAamp DNA Mini e 

Blood Mini Kit (Qiagen, Valencia, CA) segundo Zhang et al., 2010. Os primers 

(Invitrogen®) utilizados na técnica foram: Citocromo B humano (+ 5’ 

atgaccccaatacgcaaaat-3’ e - 5’cgaagtttcatcatgcggag-3’), Citocromo C oxidase 

subunidade III humano (+ 5’atgacccaccaatcacatgc-3’ e - 5’-

atcacatggctaggccggag-3’) e NADH desidrogenase humana (+ 5’-

atacccatggccaacctcct-3’ e - 5’-gggcctttgcgtagttgtat-3’) (160). As sequências de 

primers não tem homologia com as sequências de DNA mitocondrial bacteriano 

publicadas no BLAST. A curva padrão de detecção do DNA mitocondrial usada 

na técnica de PCR em tempo real usou DNA mitocondrial purificado e o primer 

de citocromo B como primer alvo. As amostras que não produziram produtos 

de PCR após os 40 ciclos do tempo real foram consideradas “não detectadas”, 

contudo, foi definido o Ct 40 para análises estatísticas.  

 4.2.2.3 - Marcação fenotípica das células estimuladas in vitro – hepatite A 

aguda 

Os ensaios laboratoriais de marcação fenotípica foram semelhantes ao 

citado anteriormente no item 4.1.2.3, entretanto outros marcadores de 

superfície foram utilizados para investigar a resposta de células T e NK.  
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No estudo da resposta celular para hepatite A in vitro, foram 

investigadas marcações de superfície de células T e NK conjugadas com seus 

respectivos fluorocromos: αCD4-FITC, αCD8-PerCP, αCD29-PE (receptor de 

célula de migração, β-integrina), αCD16-FITC (célula NK), αCD3-APC (células 

T totais), αCD4-PECy7, αCD56-PE (célula NK), αCD44-PECy7 (marcador de 

migração celular de memória, transdução de sinal), αCD25-PE (receptor da 

cadeia α da IL-2, célula T regulatória) e FoxP3-FITC (fator nuclear de células T 

regulatórias). Para marcação intracelular, o kit de permeabilização e fixação 

(Cytofix/Cytoperm, BD Biosciences) foi utilizado de acordo com instruções do 

fabricante. E a proliferação celular foi analisada juntamente ao percentual de 

células T CD3+, medindo a divisão celular total da subpopulação TCD3+. 

Os anticorpos humanos foram obtidos da BD Biosciences, E.U.A. e Dako 

Citomation, E.U.A. O painel para verificar a reposta imune celular na infecção 

por hepatite A encontra-se a seguir.   

 

Fenótipo Função 

CD4/CD8/CD29/CD44 Células T ativadas de migração  

CD3/CD16/CD56 Células NK, NKT 

CD4/CD25/FoxP3 Células T regulatórias 

 

Moléculas CD Clone (humano) Fluorocromo Diluição 

CD3 OKT3 APC 1:50 

CD4 MT310 FITC e PE 1:50; 1:50 

CD8 DK25 PerCP 1:100 

CD16 DJ130c FITC 1:50 

CD25 ACT-1 PE 1:50 

CD29 MEM 101a FITC 1:100 

CD44 IM7 PECy7 1:200 

CD56 CM55B PE 1:20 

FoxP3 PCH101 FITC 1:10 
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4.2.2.4 – Citocinas produzidas em cultura  

As citocinas avaliadas por produção da cultura in vitro nos ensaios com 

hepatite aguda (HAV) foram: IL-10 (que atua na ativação de células T e B, 

atividade anti-inflamatória), IFN (que possui atividade anti-viral e de ativação 

de células T e B) e TNFα (indicador de atividade antiviral e ação inflamatória), 

IL6 (citocina pró-inflamatória, indicadora de resposta antígeno-específica) e 

IL8/CXCL8 (quimiocina atrativa de neutrófilos durante processo inflamatório).  

A quantificação de citocinas produzidas pelas PBMCs para verificar a 

resposta imunológica ao estímulo viral foi realizada com kits comerciais de 

imunoensaio enzimático (ELISA) como citados no item 4.2.2.1.  

 

4.3 – ESTUDO DA FALÊNCIA HEPÁTICA FULMINANTE  

 

4.3.1 – Pacientes com falência hepática fulminante (FHF) 

 O estudo com pacientes que apresentam o quadro clínico de falência 

hepática (FH) foi realizado em parceria com Hospital Federal de Bonsucesso, 

Rio de Janeiro, RJ. Foram incluídos neste estudo indivíduos atendidos neste 

hospital no período de 2008 a 2013, confirmados para FH decorrente de 

infecção viral ou de etiologia não viral pelo grau de encefalopatia maior ou igual 

II (quadro 2) e a coagulopatia com INR≥1,5. 

 Ensaios de triagem na pesquisa de agentes etiológicos foram realizados 

em indivíduos com falência hepática diagnosticada, assim como na hepatite 

aguda (ver item 4.2.1.1).  

Amostras de sangue (30mL) foram coletadas por punção venosa no 

momento do transplante hepático ou na data de internação do paciente (pré-

transplante, no período entre 1-2 semanas dos sinais de FHF). No total, 11 

pacientes com falência hepática de etiologia viral e 5 pacientes com falência 

hepática de etiologia não viral estão incluídos no presente estudo (ver tabela 

1).  
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4.3.2 – Indivíduos suscetíveis (controle) 

Para o ensaio com amostras de hepatite fulminante, indivíduos hígidos, 

podendo ser vacinado ou não para hepatite A e/ou B, sem ingestão de bebida 

alcoólica e de medicamentos possivelmente hepatotóxicos (acetaminofeno, 

dipirona, antiinflamatórios e antibióticos) por um período mínimo de 72 horas 

foram incluídos como grupo controle de estudo.  

Foi realizada a coleta de sangue (30mL) de indivíduos recrutados no 

ambulatório de hepatites virais-IOC-Fiocruz (doadores voluntários) previamente 

testados para as etiologias pesquisadas (ver item 4.2.1.1) (n=10, ver tabela 1). 

As amostras dos indivíduos saudáveis (controle) e pacientes com 

hepatite aguda também foram comparadas com amostras de plasmas de 

pacientes com falência hepática de etiologia viral e não viral.  

Os projetos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Fundação Oswaldo Cruz (protocolos nos. 401/07; 222/03) (anexo 8.3). 

 

4.3.3 – Ensaios laboratoriais 

 

Os ensaios laboratoriais realizados com as amostras de pacientes com 

falência hepática fulminante e com indivíduos saudáveis (sem infecção 

corrente/recente) foram os mesmos realizados com pacientes de hepatite 

aguda, como mencionado no item 4.2.2., 4.2.2.1, 4.2.2.2. As amostras dos 

indivíduos saudáveis foram usadas como controle do processo infeccioso.  

Amostras de pacientes com falência hepática causada pelo HAV foram 

utilizadas nos ensaios in vitro para comparação do perfil imunológico de células 

T e NK com a hepatite aguda e vacinação, assim como descrito no item 4.2.2.3 

e 4.2.2.4. 

4.5 - ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Foi realizado teste de normalidade (D’Agostino and Pearson) em todos 

os grupos estudados para verificar se existia uma distribuição Gaussiana, antes 

de fazer os testes de comparação entre médias. Assim, cálculos estatísticos 

para análise da proliferação celular, marcação fenotípica, detecção de 
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marcadores moleculares, produção e detecção de citocinas foram realizados 

por testes de comparação entre 2 médias (Mann-Whitney), análise de variância 

para comparação entre médias (acima de 2 grupos - Kruskal Wallis test) e teste 

de regressão linear para amostras de pacientes com hepatite aguda e 

fulminante. Os mesmos cálculos foram utilizados ao comparar a resposta 

vacinal com a hepatite aguda.  

Para amostras do monitoramento da vacinação para hepatite A, testes 

de comparação entre médias (One-way-anova) e correlação de Pearson foram 

utilizados. 

Foi realizado curva ROC (Receiver Operating Characteristic) para 

comparar a força dos marcadores (DNA mitocondrial e citocinas no plasma) 

para distinguir pacientes com hepatite aguda e fulminante. Na curva ROC, 

considerou-se área sobre a curva (AUC) maior que 0,5 e p valor<0,05, como 

indicadores significativos. Para avaliar associações entre as variáveis 

pesquisadas com a gravidade da hepatopatia, todas as variáveis foram 

testadas por meio de análise multivariada (regressão logística). 

Para as análises foram utilizados os softwares R-project versão 2.12.2, 

SPSS versão 17.0 e GraphPad Prisma® versão 5.0. Todos os testes foram 

realizados considerando p valor < 0,05.  
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5.0 - RESULTADOS 

 

5.1 - ACOMPANHAMENTO DOS INDIVÍDUOS VACINADOS PARA HEPATITE 

A 

 

5.1.1- Proliferação clonal na resposta vacinal 

 

Vinte e duas amostras de PBMCs obtidas de indivíduos vacinados para 

hepatite A obtiveram mais de 90% de células viáveis por meio da técnica de 

exclusão de azul de tripan. Contudo, estas amostras foram cultivadas in vitro e 

estimulados com a cepa HAF-203 do vírus da hepatite A.  

De acordo com a figura 10 e tabela 2, pode-se verificar que após o 

protocolo completo de vacinação recomendado pelo fabricante, ocorre um 

aumento significativo da resposta celular após exposição ao vírus da hepatite 

A. Na resposta com os antígenos inespecíficos (PHA e LPS), a resposta 

proliferativa foi sempre maior em relação à resposta ao vírus (p<0,0001 – PHA; 

p<0,0001 – LPS), funcionando como um controle positivo de avaliação do 

processo de proliferação clonal (índice de proliferação médio=44±13 para PHA; 

índice de proliferação médio=22±10 para LPS).   
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Figura 10: Gráfico representativo da comparação entre o índice de proliferação calculado entre 

os períodos de monitoramento das PBMCs estimuladas com antígeno HAV.  
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5.1.2- Células de memória na resposta vacinal 

 

Quanto ao aspecto fenotípico observado na proliferação celular: não foi 

encontrada diferença estatística entre a população de linfócitos TCD4+ 

CD45RO-, TCD8+CD45RO- e CD22+CD45RO- (células B maduras) após a 

estimulação antigênica (p=0,5830).  

Quando considerado o fenótipo para células efetoras de memória 

(CD4+CD45RO+, CD8+CD45RO+ e CD22+CD45RO+) foi encontrada diferença 

estatística entre o período pré-vacinal e após 6 meses da primeira dose das 

células B e TCD8 HAV-específicas: CD22+CD45RO+ (p=0,0488) e 

CD8+CD45RO+ (p=0,0137), respectivamente. Após 24 meses da segunda 

dose, foi observado um aumento significativo de células TCD4 de memória 

HAV-específicas (p=0,0137), com uma tendência de aumento linear no 

percentual de células T CD4+CD45RO+ ao longo do tempo após vacinação 

(p<0,0488) (tabela 2, figuras 11 e 12). 
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Figura 11: Representação gráfica correspondente aos fenótipos celulares de memória efetora 

(expressão do CD45RO) nos períodos de acompanhamento de indivíduos vacinados para 

hepatite A (T0, T1 e T2). 
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Figura 12: Dot plot representativo da resposta na exposição ao HAV no perfil de linfócitos B de 

memória efetora (expressando a molécula CD22 e CD45RO) (a, b, c), linfócitos T CD4 de 

memória efetora (expressando CD4 e CD45RO) (d, e, f) e linfócitos T CD8 de memória efetora 

(expressando CD8 e CD45RO) (g, h, i) antes da vacina (T0) (a, d, g), após 6 meses da primeira 

dose (T1) (b, e, h) e após 24 meses da segunda dose (T2) (c, f, i), respectivamente.  

  

Quando avaliado o fenótipo de células de memória central, na expressão 

das moléculas CD62L e CCR7 (CD62L+CCR7+) e perda da expressão de 

CD62L e CCR7 na memória efetora (CD62L-CCR7-), observou-se um aumento 

significativo na frequência de células T CD4 e T CD8 de memória central após 

a primeira dose da vacina (T1) em relação ao período pré-vacinal quando as 

PBMCs foram estimuladas com o vírus da hepatite A (HAV) (tabela 2, figuras 

13 e 14). Entretanto, não foi encontrada diferença estatística entre o período 

após primeira dose (T1) e após segunda dose (T2) em relação à memória 

central. Quanto à memória efetora (CD62L-CCR7-), não foi encontrado 

diferença entre a frequência dos fenótipos correspondentes entre os períodos 

pré-vacinal e pós-vacinal (tabela 2).  
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Figura 13: Demonstração gráfica do percentual de linfócitos T de memória central (TMC) 

estimulados com HAV em cultura durante o período de monitoramento da resposta vacinal (T0, 

T1 e T2). 

 

Figura 14: Dot plot representativo das PBMCs expostas ao HAV no perfil de linfócitos T CD4 de 

memória central (a, b, c), e linfócitos T CD8 de memória central (d, e, f) antes da vacina (T0) (a, 

d), após 6 meses da primeira dose (T1) (b, e) e após 24 meses da segunda dose (T2) (c, f), 

respectivamente.  
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Tabela 2: Frequência percentual dos fenótipos de memória dos linfócitos expostos ao 

HAV observados na cultura durante o período de monitoramento vacinal. 

  T0 T1 T2 p valor 

  
 

(1
a
 dose) (2

a 
dose) 

T0 vs 
T1 

T0 vs 
T2  

T1 vs 
T2 

Índice de proliferação 0,85±0,06 2,73±0,25 2,84±0,27 0,0020 0,0059 Ns 

CD4
+
CD45RO

+ 
(%) 13,5±3,20 18,1±4,31 23,7±2,64 Ns 0,0137 Ns 

CD8
+
CD45RO

+ 
(%) 4,6±1,39 10,7±1,92 6,0±1,63 0,0137 Ns 0,0371 

CD22
+
CD45RO

+ 
(%) 2,7±0,42 8,0±1,71 2,8±0,62 0,0488 Ns 0,0156 

CD4
+
CD62L

+
CCR7

+
(%) 14,32±2,58 31,24±4,88 20,73±3,01 0,0020 Ns Ns 

CD4
+
CD62L

-
CCR7

-
(%) 12,91±3,34 16,27±1,55 17,28±1,51 Ns Ns Ns 

CD8
+
CD62L

+
CCR7

+
(%) 11,5±2,64 24,72±4,41 17,08±2,74 0,0028 Ns Ns 

CD8
+
CD62L

-
CCR7

-
(%) 15,82±1,57 15,28±1,90 17,39±2,92 Ns Ns Ns 

 

Legenda: T0: frequência de células (PBMC) coletadas em T0 estimuladas com HAV; T1: 
frequência de células coletadas em T1 estimuladas com HAV, período após 6 meses da 
primeira dose da vacina; T2: frequência de células coletadas em T2 estimuladas com HAV, 
período após 24 meses da segunda dose da vacina. Todos os dados são apresentados em 
frequência percentual (%) adquiridos em 20.000 eventos por técnica de citometria de fluxo.±: 
erro padrão; Ns: não significante, p valor <0,05.  

 

5.1.3- Citocinas produzidas in vitro na resposta vacinal 

 

Para caracterizar o nível do estímulo das PBMCs ao vírus HAV, foi 

avaliada a produção das citocinas IL2, IL4, IL6, IL10, IL17A, TNF e IFN no 

sobrenadante de cultura coletado. As citocinas IL2, IL4 e IL17A não foram 

detectadas. Entretanto, a tabela 3 mostra um aumento no nível de citocinas IL6 

e TNF secretadas detectadas na cultura em T1 e T2 estimuladas com HAV em 

comparação com T0. Níveis de IL10 secretados apresentaram um aumento 

significativo na cultura de PBMCs coletadas e estimuladas com HAV após a 

segunda dose da vacina (T2) em relação à cultura estimulada das células dos 
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indivíduos não vacinados (T0). Uma secreção intensa de IFN foi detectada em 

células coletadas após a primeira dose (T1) estimuladas com o vírus (tabela 3).   

 

Tabela 3: Citocinas secretadas pelas PBMCs estimuladas com HAV em cultura 

durante o período de vacinação. 

 Citocinas T0 T1 T2 p valor 

   (1
a
 dose) (2

a 
dose) 

T0 vs 
T1 

T0 vs 
T2  

T1 vs 
T2 

IL6 (pg/mL) 123,9±70,49 10043,1±1151,1 6664,9±1751,7 0,0020 0,0020 0,0488 

IL-10 (pg/mL) 22,02±10,39 55,73±9,33 225,9±33,34 Ns 0,0020 0,0039 

TNF (pg/mL) 14,20±6,76 237,89±88,77 143,9±52,89 0,0039 0,0020 Ns 

IFNγ (pg/mL) 2,23±2,03 197,49±50,90 20,81±5,69 0,0117 0,0039 0,0273 

 
 ±: erro padrão; Ns: p valor<0,05 

 

5.1.4- Correlação entre a resposta humoral e a resposta celular  

 

A resposta humoral, caracterizada pelo resultado obtido com anticorpos 

anti-HAV detectados nas amostras de plasma pela razão DO/CO (DO/CO<1: 

soroconversão), foi correlacionada com a resposta celular, incluindo 

proliferação, fenótipos de memória e produção de citocinas após exposição ao 

HAV em 6 meses após a primeira dose e 24 meses após a segunda dose da 

vacina inativada contra hepatite A.  

A razão DO/CO apresentou correlação significativa e negativa com o 

índice de proliferação (p=0,0136, r= -0,54), com células TCD8 de memória 

central (CD62L+CCR7+) (p=0,0407, r= -0,46), com as células B de memória 

(CD22+CD45RO+) (p=0,00570, r= -0,59) e produção de IL6 (p=0,0029, r= -0,62) 

após a primeira dose.  

Após segunda dose, a resposta humoral na produção de anticorpos anti-

HAV apresentou correlação significativa e negativa com o índice de 

proliferação novamente (p=0,0196, r= -0,51), com células de TCD4 de memória 

(CD4+CD45RO+) (p=0,04, r= -0,46), com os níveis das citocinas IL6 (p=0,0007, 
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r= -0,69), IL10 (p<0,0001, r= -0,77), IFN (p=0,001, r= -0,55), e TNF (p=0,0149, 

r= -0,53). 

 

5.1.5- Análise do grupo de vacinados que não responderam após a 

primeira dose da vacina de hepatite A 

 

Na análise individual dos participantes que receberam as duas doses da 

vacina de hepatite A, foi verificado que 6/22 indivíduos não produziram 

anticorpos anti-HAV detectáveis após a primeira dose (DO/CO>1,0). 

Entretanto, estes indivíduos após a segunda dose apresentaram níveis de 

anticorpos detectáveis.  

Foi possível verificar que os indivíduos vacinados, apesar de não terem 

anticorpos detectáveis, possuam indução de proliferação clonal (IP) quando 

suas células mononucleares (PBMCs) são submetidas à exposição com o vírus 

da hepatite A em ensaio in vitro (p=0,0245). Ainda pode-se verificar que 

ocorreu um aumento de células TCD4 de memória efetora (CD4+CD45RO+), 

sem significância após a primeira dose, mas com significância após a segunda 

dose. Para o fenótipo de células TCD8, um aumento significativo de células 

expressando CD45RO foi observado após a primeira dose (p=0,023). Os 

resultados também mostraram um aumento significativo de células T de 

memória central (TCD4: p=0,0164; TCD8: p=0,0170), assim como uma 

elevação nos níveis das citocinas IL6, TNF e IFN após 6 meses da primeira 

dose (figura 15).  

Em relação às células B de memória efetora, não houve aumento 

significativo destas células expostas ao HAV após a primeira dose, entretanto, 

após a segunda dose, pode-se observar o aumento significante no percentual 

deste fenótipo (figura 15). 
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Figura 15: Dados do perfil de células de memória ativadas em exposição ao HAV em cultura e da resposta 

humoral no grupo de vacinados que não responderam após a primeira dose da vacina de hepatite A. (A) 

proliferação clonal e resposta de anticorpos anti-HAV IgG; (B) células T de memória central; (C) células T e B 

efetoras; (D) produção de citocinas em cultura. 
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5.2 – COMPARAÇÕES ENTRE AMOSTRAS DE VACINADOS E PACIENTES 

COM HEPATITE AGUDA PARA HEPATITE A  

 

5.2.1 – Proliferação clonal  

 

No estudo comparativo entre amostras de PBMC de indivíduos 

vacinados para hepatite A e amostras de pacientes com hepatite A aguda 

(n=20), a análise das médias de resposta proliferativa celular apontam para o 

aumento significativo após estimulo do HAV de todos os subgrupos em relação 

ao período pré-vacinação (figura 16). As médias observadas nos grupos T1, T2 

e hepatite aguda foram semelhantes estatisticamente (ver tabela 4).  

 

   

Figura 16: Representação gráfica da comparação dos índices de proliferação entre indivíduos 

vacinados e pacientes com hepatite aguda estimulados com HAV. 

 

5.2.2 – Células de memória efetora  

 

De acordo com a tabela 4, os períodos de acompanhamento da 

vacinação (T0, T1 e T2) tiveram comparadas suas médias de proliferação com 

as médias de proliferação da resposta imune por infecção natural pelo HAV 

(AGU). Vale ressaltar que as análises foram feitas comparando tanto os 

fenótipos de células T e B de memória encontrados em T1 e T2 em relação à 
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hepatite aguda. Os resultados mostram que foi encontrada uma diferença 

estatística entre células B de memória ativada após a segunda dose com 

indivíduos infectados naturalmente, devido à queda do percentual médio de 

células B após a segunda dose. Entretanto, não houve diferença estatística 

entre os períodos pós-vacinais e hepatite aguda para células TCD4 e CD8 de 

memória efetora. 

 

Tabela 4: Frequência percentual dos fenótipos de memória dos linfócitos observados 
na cultura estimulada por HAV durante o período de monitoramento vacinal e hepatite 
aguda na comparação entre médias (teste t). 
 

  T0 T1 T2 AGU p valor 

  (1ª dose) (2ª dose) (natural) T0 vs 

AGU 

T1 vs 

AGU 

T2 vs 

AGU 

Proliferação 0,7±0,1 2,3±0,4 2,2±0,4 2,8±0,8 0,008 1,000 1,000 

CD4+CD45RO+ 13,5±3,2 18,1±4,3 23,7±2,6 21,1±1,9 0,0488 0,6953 0,2754 

CD8+CD45RO+ 4,6±1,3 10,7±1,9 6,0±1,6 8,9±1,6 0,0195 0,4316 0,1309 

CD22+CD45RO+ 2,7±0,4 8,0±1,7 2,8±0,2 7,3±1,2 0,0273 0,6250 0,0137 

 

5.2.3 – Citocinas produzidas in vitro 
 

 Quando avaliadas as citocinas produzidas pelas células dos indivíduos 

vacinados em relação à hepatite aguda (tabela 5), pode-se verificar de maneira 

geral que na hepatite aguda os níveis de IFN foram semelhantes à resposta 

vacinal após a primeira dose, e aumentados em relação à segunda dose 

(p=0,0345).  

O mesmo perfil foi observado para IL10 em comparação aos níveis 

detectados após a primeira dose, porém, após 24 meses da segunda dose 

(T2), os níveis de IL10 foram significativamente menores em relação à resposta 

vacinal (p<0,0001). Os níveis de TNF na hepatite aguda foram menores que na 

resposta vacinal após a primeira dose (p=0,0007), porém não apresentaram 

diferença estatística após a segunda dose (T2). Já os níveis de IL6 foram 
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reduzidos significativamente na hepatite aguda em comparação tanto ao 

período pré-vacinal quanto vacinação de modo geral (T0, T1 e T2) (p<0,0001). 

 

Tabela 5: Citocinas secretadas pelas PBMCs estimuladas com HAV em cultura 

durante o período de vacinação e na fase aguda da infecção pelo HAV. 

Tempo  IL6 (pg/mL) IL10 (pg/mL) TNF (pg/mL) IFN (pg/mL) 

T0 123,9±70,4 22,0±10,3 14,2±6,7 2,2±2,2 

T1 10.043,1±1.151,1 55,7±9,3 237,8±88,7 197,4±50,9 

T2 6.664,9±1.751,7 225,9±33,3 143,9±52,88 20,8±5,7 

AGU 73,8±33,2* 39,5±24,2* 31,2±16,8* 9,1±5,7 

Legenda: T0: pré-vacinação; T1: após 6 meses da primeira dose da vacina; T2: período após 
24 meses da segunda dose da vacina. AGU: níveis de citocinas de produzidas na cultura de 
células de pacientes com hepatite A aguda.  ±: erro padrão. *: p<0,05 

 

5.3 – COMPARAÇÕES ENTRE AMOSTRAS DE HEPATITE AGUDA E 

FALÊNCIA HEPÁTICA  

 

5.3.2 – Citocinas e DNA mitocondrial  

 

No presente trabalho, níveis plasmáticos de citocinas pró-inflamatórias e 

DNA mitocondrial (mtDNA) foram comparados entre os grupos de indivíduos 

saudáveis (controle), pacientes com hepatite aguda e pacientes com hepatite 

fulminante. Dentro dos casos de pacientes com hepatite aguda e fulminante, 

ainda foram divididos dois grupos: pacientes com hepatite de etiologia viral 

(hepatites A e B) e pacientes com hepatite, ou seja, o segundo grupo inclui 

etiologia viral e não viral juntos, representando o total de casos de hepatite 

coletados.  

Nas tabelas 6 e 7, pode-se notar que as citocinas IL6, IL8, IL10 e TNFα 

tiveram níveis significativamente elevados (entre 2,5 a 39 vezes mais alto) em 

pacientes com hepatite fulminante quando comparados com pacientes com 

hepatite aguda e indivíduos saudáveis. De modo semelhante, níveis elevados 

de IL8 foram observados em pacientes com falência hepática (FHT) em relação 
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à pacientes com hepatite aguda (AHT). Níveis de IFN e mtDNA foram 

elevados significativamente em todos pacientes com falência hepática quando 

comparados com indivíduos saudáveis (controle). 

 

Tabela 6: Médias dos níveis de citocinas e de DNA mitocondrial em pacientes com 

hepatite aguda, hepatite fulminante e indivíduos saudáveis (controle). 

 CTRL (n=10) AHV (n=15) AHT (n=20) FHV (n=11) FHT (n=16) 

      

IL6 (pg/mL) 30,2±10,3 57,9±25,8 56,0±21,1 690,8±228,2 509,3±169,6 

IL8 (pg/mL) ND ND 6,9±3,6 200,2±158,4 144,7±109,3 

IL10 (pg/mL) 3,9±2,5 36,4±24,2 31,6±18,2 203,1±89,1 249,6±94,8 

IFN (pg/mL) 10,5±8,2 107,4±45,5 89,9±35,6 287,8±121,1 229,7±85,5 

TNFα (pg/mL) 1,9±0,9 52,7±24,2 40,8±18,6 130,8±33,5 179,4±40,3 

mtDNA (ng/100µL 

plasma) 

28,2±14,3 81,7±8,1 108,8±14,5 1.604,4±549,3 4.228,0±1.071,3 

Legenda: CTRL: indivíduos saudáveis (controle); AHV: pacientes com hepatite aguda de 
etiologia viral; AHT: todos os casos de hepatite aguda; FHV: pacientes com falência hepática 
fulminante de etiologia viral; FHT: todos os casos de hepatite fulminante; ±: erro padrão; ND: 
não detectável.  

 

Tabela 7: Comparações dos níveis de citocinas e de DNA mitocondrial em pacientes 

com hepatite aguda, hepatite fulminante e indivíduos saudáveis (controle). 

 P-valor 

 CTRL vs 

AHV 

CTRL vs 

AHT 

CTRL vs 

FHV 

CTRL vs 

FHT 

AHV vs FHV AHT vs FHT 

IL6 (pg/mL) Ns Ns 0,0001 0,0001 <0,0001 <0,0001 

IL8 (pg/mL) Ns Ns 0,049 0,049 0,049 Ns 

IL10 (pg/mL) Ns Ns 0,0002 <0,0001 0,0025 0,0004 

IFN (pg/mL) Ns Ns 0,0025 0,0007 Ns Ns 

TNFα (pg/mL) Ns Ns <0,0001 <0,0001 0,0081 0,0001 

mtDNA (ng/100µL plasma) Ns 0,0003 0,0008 0,0001 Ns 0,0005 

Legenda: CTRL: indivíduos saudáveis; AHV: pacientes com hepatite aguda de etiologia viral; 
AHT: todos os casos de hepatite aguda; FHV: pacientes com falência hepática fulminante de 
etiologia viral; FHT: todos os casos de hepatite fulminante; Ns: não significante. 
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5.3.3 – Correlação das variáveis estudadas com dados de coagulopatia e 

encefalopatia  

 

Com o objetivo de avaliar a utilização de marcadores moleculares, como 

DNA mitocondrial e citocinas, como possíveis indicadores de falência hepática 

e a consequência do óbito, parâmetros tradicionais de análise da função 

hepática foram investigados nos grupos de hepatite fulminante e hepatite 

aguda. Contudo, a coagulopatia, definida como o INR, é a representação de 

parâmetro de análise da função hepática e, o grau de encefalopatia (HE) é a 

representação do parâmetro clínico. Ambos foram considerados “padrão ouro” 

no presente estudo. Estes dois parâmetros avaliados na hepatite fulminante na 

rotina clínica foram comparados com os níveis de citocinas e DNA mitocondrial 

para avaliar uma possível correlação entre os dados.  

A figura 17 mostra que a coagulopatia apresentou forte correlação com 

os níveis elevados das citocinas IL6, IL10, TNFα e DNA mitocondrial (fig. 17B, 

D, F, e J). O grau de encefalopatia mostrou forte associação com aumento dos 

níveis de todas as citocinas avaliadas e com o aumento do DNA mitocondrial 

em pacientes com falência hepática (figura 17A, C, E, G, H, e I). 
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Figura 17: Gráficos representativos dos dados de correlação entre os parâmetros de 
coagulopatia e encefalopatia (INR e HE) com os níveis de citocinas e DNA mitocondrial.  
A correlação entre as citocinas IL6, IL10, TNFα, IL8 e IFNγ com encefalopatia com está 
representada pelos gráficos: a, c, e, g, h; e para coagulopatia pelos gráficos: b, d, f. A 
correlação entre os níveis de DNA mitocondrial com encefalopatia é representada pelo gráfico 
i; e com coagulopatia pelo gráfico j.   

 

  

i j 
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Quando analisado o desfecho na doença hepática aguda em geral, ou 

seja, para verificar se os marcadores supracitados (citocinas e mtDNA) seriam 

indicadores sensíveis e específicos da falência hepática em todos os casos de 

hepatite aguda, foi realizada a análise da curva ROC, com os resultados 

representados na tabela 10. Pode-se verificar que os marcadores utilizados: 

mtDNA, IL6, IL10, IFNγ e TNFα, foram bons indicadores de falência hepática 

em relação a todos os casos de hepatite aguda (área sobre a curva [AUC]: 

0,84, 0,90, 0,88, 0,79, 0,88, respectivamente, p<0,05) (tabela 10).  

 

Tabela 8: Sensibilidade e especificidade das variáveis estudadas para indicar a 

falência hepática fulminante nos casos de hepatite aguda 

 Variáveis Sensibilidade(%) 
95% IC 

(Sensibilidade) 
Especificidade (%) 

95% IC 
(Especificidade) 

AUC (95%IC) 
p valor 

IL6 (pg/mL) 93,75 69,77- 99,84 80,00 65,66- 89,76 
0,90 (0,77-0,97) 

p<0,0001 

IL8 (pg/mL) 56,25 29,88-80,25 79,75 67,21- 94,72 
0,64 (0,51-0,86) 

p=0,0999 

IL10 (pg/mL) 81,25 54,35- 95,95 93,50 71,00- 96,49 
0,88 (0,79-0,98) 

p<0,0001 

TNFα (pg/mL) 81,25 54,35-95,95 81,25 63,56- 92,79 
0,88 (0,79-0,97) 

p<0,0001 

IFNγ (pg/mL) 75,25 54,35-95,95 81,25 63,56- 92,79 
0,79 (0,65-0,93) 

p=0,00104 

mtDNA (ng/100µL 
plasma) 

81,25 54,35-95,95 95,00 75,13- 99,87 
0,84 (0,67-0,99) 

p=0,0046 

 Legenda: AUC: área sobre a curva; IC: intervalo de confiança; pg/mL: picogramas por 
mililitro; ng/100µL: nanogramas por cem microlitros. 

 

  

 Com o intuito de verificar se os níveis de citocinas e de DNA 

mitocondrial estariam associados à falência hepática em uma regressão 

logística, os dados da análise univariada demonstraram que os níveis das 

citocinas IL6, IL10 e TNFα, assim como os níveis de DNA mitocondrial teriam 

uma associação com a ocorrência da falência hepática fulminante (tabela 9a). 

Entretanto, após avaliar os dados da análise multivariada foi possível verificar 

que somente os níveis de IL10 e de DNA mitocondrial foram fortemente 

associados ao quadro de FHF (tabela 9b).  
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Tabela 9: Análise univariada e multivariada dos fatores associados à falência hepática 

fulminante em todos os casos de hepatite aguda 

a. Univariada Cut-off O.R. 95% IC p valor 

IL6 (pg/mL) >197,6  65,8 11,49-376,77 0,000 

IL10 (pg/mL) >55,77  221 21,2-2.302,6 0,000 

TNFα (pg/mL) >122,6 21 4,55-96,77 0,000 

mtDNA (ng/100µL 
plasma) 

>174  375 31,75-4.428,2 0,000 

b. Multivariada Cut-off O.R. Ajustada 95% IC p valor 

IL6 (pg/mL) >197,6  1,36 0,04-40,27 0.856 

IL10 (pg/mL) >55,77  18,86 1,38-257,94 0.028 

TNFα (pg/mL) >122,6 4,42 0,185-105,93 0.359 

mtDNA (ng/100µL 
plasma) 

>174  320,54 
14,42-

7.123,33 
0.000 

Legenda: cut-off = ponto de corte; O.R.=odds ratio; IC: intervalo de confiança. 

 

Em relação ao desfecho da falência hepática fulminante, o grupo de 

pacientes com o diagnóstico de FHF independente da etiologia foram divididos 

em 2 grupos: o primeiro inclui os que sobreviveram a FHF (n=6) e o segundo 

inclui os pacientes com desfecho de óbito (n=10). Apesar do número de casos 

ser muito pequeno, a análise dos dados mostra na figura 20 que parâmetros 

como a enzima hepática aspartato aminotransferase (AST) e as citocinas IL6 e 

IL8 estavam significativamente elevadas em pacientes que tiveram o pior 

desfecho: óbito. Entretanto, a figura 18 também mostra que o IFN teve um 

papel associado à sobrevida dos pacientes com hepatite fulminante. 
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Figura 18: Parâmetros estudados em pacientes que sobreviveram e que foram a óbito na 
falência hepática fulminante.  
A aspartato aminotransferase (AST) é medida em unidades internacionais por mililitros (UI/mL) 
e as citocinas em picogramas por mililitros (pg/mL) nas amostras de plasma. 

 

 

Aprofundando as análises dos casos de doença hepática aguda de 

etiologia viral, foi verificado se estes marcadores poderiam indicar também o 

pior desfecho: óbito nas hepatites virais A e B. Assim, os marcadores 

estudados: AST, coagulopatia (INR), IL6, IL8, IL10, TNFα, IFNγ e DNA 

mitocondrial apresentaram boa acurácia diagnóstica, com valores de 

sensibilidade e especificidade acima de 70% para indicar o desfecho de óbito 

observado nas hepatites agudas de etiologia viral (hepatites A e B) (tabela 10).  
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Tabela 10: Sensibilidade e especificidade das variáveis estudadas para indicar óbito 

nas hepatites agudas A e B 

 Variáveis Sensibilidade(%) 
95% IC 

(Sensibilidade) 
Especificidade 

(%) 
95% IC 

(Especificidade) 
AUC (95%IC) 

p valor 

IL6 (pg/mL) 71.43 41.90-91.61 81.58 65.67-92.26 
0.73 (0.58-0.89) 

p=0.0025 

IL8 (pg/mL) 76.92 46.19-94.96 89.47 75.20-97.06 
0.79 (0.63-0.96) 

p=0.0017 

IL10  (pg/mL) 86.67 59.54-98.34 81.58 65.67-92.26 
0.86 (0.76-0.96) 

p<0.0001 

TNFα (pg/mL)  73.33 44.90-92.21 86.84 71.91-95.59 
0.84 (0.72-0.96) 

P<0.0001 

IFNγ (pg/mL) 80 51.91-95.67 73.68 56.90-86.60 
0.78 (0.65-0.91) 

p=0.0012 

mtDNA (ng/100µL 
plasma) 

81.82 48.22-97.72 85.71 63.66-96.95 
0.80 (0.61-0.98) 

p=0.0058 

AST (IU/L)  85.71 42.13-99.64 88.89 73.94-96.89 
0.75 (0.59-0.91) 

p=0.0049 

INR 80 51.91-95.67 97.37 86.19-99.93 
0.93 (0.86-0.99) 

p<0.0001 

 

 

Para avaliar se as variáveis estudadas, que apresentaram bons valores 

de sensibilidade e especificidade para indicar o óbito em pacientes com 

hepatite A e B aguda, estariam associadas ao pior desfecho, foi realizada 

também a análise univariada e multivariada. Os resultados mostraram que os 

níveis de AST, INR, IL10, IFNγ e DNA mitocondrial estariam inicialmente 

associados com o pior desfecho: óbito (tabela 11a). Entretanto, na análise 

multivariada, os dados mostraram que os níveis de INR, IL10 e DNA 

mitocondrial estariam fortemente associados ao óbito na hepatite aguda viral 

(tabela 11b).  
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Tabela 11: Análise univariada e multivariada dos fatores associados ao óbito na 

hepatite viral aguda (hepatites A e B) 

a. Univariada Cut-off O.R. 95% IC p valor 

AST (UI/L) >908  31,33 2,98-328,6 0,002 

INR >2,12 109,6 9,96-1206,9 0,000 

IL10 (pg/mL) >95,71  35 5,85-209,1 0,000 

IFNγ(pg/mL) >334,3 8,78 1,96-39,3 0,005 

mtDNA (ng/100µL 
plasma) 

>405,3  11 2,20-54,9 0,005 

b. Multivariada Cut-off O.R. Ajustada 95% IC p valor 

AST (IU/L) >908  3,07 0,395-23,90 0,284 

INR >2,12 29,88 5,44-164,19 0,000 

IL-10 (pg/mL) >95,71 8,01 1,26-50,97 0,027 

IFNγ(pg/mL) >334,3 0,78 0,85-12,34 0,187 

mtDNA (ng/100µL 
plasma) 

>405,3  12,11 2,57-57,07 0,002 

 

 

5.3.4 – Resposta imune específica ao vírus da hepatite A em pacientes 

com hepatite aguda e falência hepática fulminante 

 

Para buscar informações sobre a ação do sistema imune à infecção pelo 

vírus da hepatite A, amostras de sangue e plasma de pacientes com hepatite 

aguda e falência hepática fulminante foram submetidas a testes imunes 

específicos. Os testes incluem detecção de citocinas, detecção de DNA 

mitocondrial, avaliação do perfil fenotípico de linfócitos T circulantes ativados 

pelo antígeno viral e as citocinas produzidas em ensaios in vitro. 

 

5.3.4.1 – Caracterização dos pacientes incluídos no estudo da hepatite A 

 

No contexto do estudo da hepatite A, os grupos estudados tiveram 8 

pacientes com falência hepática, 8 pacientes com hepatite aguda e 10 

indivíduos com histórico de vacinação para hepatite A. A média de idade no 

grupo da falência hepática foi de 10,2±1,9 anos, no grupo da hepatite aguda foi 

de 15,5±1,4 anos e no grupo dos vacinados foi 24,7±5,4 anos. Dosagem de 

enzimas hepáticas (AST e ALT), grau de encefalopatia e a coagulopatia 
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(definida pela detecção do tempo de atividade da protrombina: INR) foram 

usadas para definir os grupos. 

Dentre os pacientes com falência hepática, 3 foram submetidos ao 

transplante hepático, com confirmação de óbito pós-transplante. Neste grupo, 

4/8 tiveram confirmação de óbito por falência hepática causada pelo vírus da 

hepatite A. A tabela 12 a seguir, mostra as características clínicas dos 

pacientes com falência hepática, hepatite aguda e indivíduos vacinados com 2 

doses para hepatite A individualmente. 

 

Tabela 12: Caracterização dos indivíduos com falência hepática, hepatite aguda e 

vacinados para hepatite A incluídos no estudo. 

ID Diagnóstico Sexo Idade (anos) ALT (U/L) AST (U/L) INR Encefalopatia Desfecho 

1 FHF F 5 326 331 6,7 4 Sobrevida 

2 FHF M 14 877 1790 4,32 4 Óbito 

3 FHF M 7 1562 5611 2,55 3 Óbito 

4 FHF M 10 305 52 1,5 2 Sobrevida 

5 FHF M 17 200 120 1,7 2 Sobrevida 

6 FHF M 14 357 346 1,5 2 Sobrevida 

7 FHF M 14 313 330 8,64 4 Óbito 

8 FHF F 1 668 171 6,38 2 Óbito 

9 HA F 15 142 400 1,3 0 Sobrevida 

10 HA M 16 5130 1584 1,3 0 Sobrevida 

11 HA M 14 2960 350 1,4 0 Sobrevida 

12 HA M 13 230 310 1,2 0 Sobrevida 

13 HA F 15 153 250 1,4 0 Sobrevida 

14 HA M 15 1103 645 1 0 Sobrevida 

15 HA F 16 3000 2295 1 1 Sobrevida 

16 HA M 17 758 224 1 0 Sobrevida 

17 VAC F 16 14 21 1 0 Sobrevida 

18 VAC M 18 16 22 1 0 Sobrevida 

19 VAC F 29 13 19 1,1 0 Sobrevida 

20 VAC M 26 23 33 0,9 0 Sobrevida 

21 VAC F 22 18 26 0,8 0 Sobrevida 

22 VAC F 31 11 15 0,9 0 Sobrevida 

23 VAC M 19 16 24 1 0 Sobrevida 

25 VAC F 27 10 17 0,9 0 Sobrevida 

26 VAC F 26 16 25 0,9 0 Sobrevida 

27 VAC F 33 13 18 1,1 0 Sobrevida 
Legenda: FHF: indivíduos diagnosticados com falência hepática fulminante para vírus da 
hepatite A; HA: indivíduos diagnosticados com hepatite aguda para o vírus da hepatite A; VAC: 
indivíduos vacinados com 2 doses contra hepatite A; INR: dados de referência para mensurar a 
coagulopatia. 
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5.3.4.2 – Análise dos ensaios ex vivo com amostras de plasma 

 

Os resultados obtidos das amostras de plasma mostram na tabela 13 um 

aumento significativo dos níveis de citocinas detectadas nos pacientes com 

FHF em relação ao controle, que são os indivíduos vacinados para hepatite A. 

Quando comparados os níveis de citocinas entre FHF e hepatite aguda (AGU), 

os níveis na falência hepática também foram maiores estatisticamente. Em 

relação ao grupo de indivíduos com hepatite aguda comparado ao grupo dos 

vacinados, observa-se um aumento dos níveis de citocinas com significância 

estatística (tabela 13). 

A carga viral do vírus da hepatite A (cópias de HAV-RNA/mL) em 

amostras de plasma foi detectada em amostras de hepatite aguda e hepatite 

fulminante, com aumento de 388 vezes a carga viral na falência hepática, 

quando comparado à média entre falência hepática e hepatite aguda. 

Para o DNA mitocondrial total detectado no plasma, um aumento 

significativo também foi observado nas amostras de falência hepática para o 

HAV em relação aos indivíduos vacinados e com hepatite aguda (tabela 13). 

 

Tabela 13: Detecção de citocinas, carga viral e DNA mitocondrial em amostras de 

plasma na infecção pelo HAV. 

      P valor  

 VAC AGU FHF 
VAC vs 

AGU 
VAC vs 

FHF 
AGU vs 

FHF 

IL6 30,2±10,3 87,8±46,2 451,4±129,9 0,0237 <0,0001 <0,0001 

IL8 ND ND 26,9±15,06 nc <0,0001 0,0083 

IL10 3,9±2,5 51,16±45,3 254,2±119,2 0,0005 <0,0001 0,0014 

IFNγ  10,5±8,2 145±76,6 356,2±161,6 0,0013 <0,0001 0,0353 

TNFα 1,9±0,9 80,1±42,6 141,6±41,2 0,0007 <0,0001 0,0431 

mtDNA 28,2±14,3 85,75±10,7 1088,65±763,7 0,87 0,0079 0,0043 

Carga viral ND 3,6x10
3
±1,8x10

3
 1,4x10

6
±8,6x10

5
 nc nc 0,0001 

Legenda: ND – não detectado; valores das citocinas detectadas estão em pg/mL; valor médio 

do DNA mitocondrial está em ng/100µL de plasma; valor médio da carga viral está em cópias 

de RNA/mL; ±: erro padrão; nc: não calculável. 
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Na figura 19, podemos observar que os níveis de DNA mitocondrial 

avaliados de acordo com a região do genoma amplificada e quantificada 

(NADH desidrogenase, citocromo B e citocromo C oxidase), foram mais 

elevados em pacientes com falência hepática em relação à hepatite aguda e 

aos indivíduos saudáveis, entretanto, dados para indivíduos saudáveis não 

foram representados graficamente. 

 

 

Figura 19: Nível de DNA mitocondrial detectados em plasma de pacientes com hepatite A 
aguda e hepatite fulminante para o vírus HAV. 
Legenda: HA - hepatite aguda; FHF- falência hepática fulminante; mtDNA – DNA mitocondrial; 
x100 (ng/uL plasma) – escala real multiplicada por 100 vezes na unidade de nanogramas de 
DNA em 100µL de plasma humano. 
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5.3.4.1 – Análise dos ensaios in vitro em amostras de PBMC estimuladas pelo 

vírus da hepatite A 

 

Os resultados das amostras de células (PBMCs) estimuladas com o 

vírus HAV demonstram na figura 20b que há uma tendência linear de aumento 

significativa na resposta antígeno-específica proliferativa de células T CD3 na 

situação de hepatite aguda para evolução clínica de falência hepática em 

relação ao controle (vacinados com 2 doses) (p=0,0254). Entretanto, não há 

diferença estatística entre a proliferação de células T CD3+ HAV-específicas 

quando comparada as amostras de hepatite aguda com amostras de indivíduos 

vacinados (p=0,0831). Todavia, observando a figura 20a-b, consegue-se 

visualizar que na falência hepática, a taxa média de células TCD3+ HAV-

específicas está em processo de proliferação clonal elevada 2,7 vezes em 

relação ao controle (p=0,0266).   

Na resposta com os antígenos indutores de mitose (PHA e LPS), a 

resposta proliferativa foi menor significativamente (p=0,0313; p=0,0252, 

respectivamente) em pacientes com hepatite fulminante e com hepatite aguda 

em relação à resposta proliferativa observada em indivíduos saudáveis 

vacinados (índice médio de proliferação das céls. T para FHF: 6,77±2,34; para 

hepatite aguda: 46,12±6,77; para grupo controle (vacinados): 75,62±17,54). 
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Figura 20: (A) Representação gráfica da proliferação clonal de células CD3+ nos 3 grupos 

(vacinados, hepatite aguda e falência hepática) expostos ao HAV in vitro e (B) dot plot CFSE 

vs. Linfócitos T CD3
+ 

nos
 
3 grupos analisados.  

 

 Em conjunto ao ensaio de proliferação, outros fenótipos de células T 

foram avaliados sob estímulo viral do HAV. Dentre eles, podemos citar as 

células T CD4 e T CD8 de ativação e migração (CD4+CD29+CD44+; 

CD8+CD29+CD44+). Na figura 21, pode ser visualizado que há um aumento de 

3 vezes na média da taxa de células CD4+CD29+CD44+ dos indivíduos com 

hepatite A aguda em relação ao controle, porém sem significância estatística. 

Entretanto, a figura 21-a/c revela uma redução (2,7 vezes) na taxa média de 

células T CD4+CD29+CD44+ em pacientes com falência hepática (p=0,0017). 

 A figura 21-b/d mostra a ativação de células TCD8+CD29+CD44+ sob 

estímulo do HAV, em que pode-se observar um aumento significativo 

(p=0,0013) da taxa média de células em relação ao controle tanto dos 

pacientes com hepatite aguda (AGU), como com hepatite fulminante (FHF). 
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 (A)                                                           (B) 

 

(C) 
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Figura 21: Representação gráfica dos dot plot e do percentual de células TCD4
+
CD29

+
CD44

+
 e 

T CD8
+
CD29

+
CD44

+
 estimuladas com HAV nos 3 grupos.  

(A) média quantitativa de células T CD4+ de migração ativada; (B) média quantitativa de 
células T CD8+ ativadas. (C) e (D) representam o dot plot obtido na citometria, mostrando a 
população de células de migração T CD4 e T CD8 que proliferaram ao estímulo com o HAV 
nos 3 diferentes grupos. 
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  Na figura 22, o perfil de células T regulatórias (CD4+CD25+FoxP3+) 

ativadas pelo HAV possibilita observar que a média do percentual de células, 

mesmo sendo muito reduzida em relação à taxa média de células T totais, foi 

significativamente elevada em 2,7 vezes em pacientes com falência hepática 

em relação a hepatite aguda (p=0,0237). 

 

 

Figura 22: Representação gráfica do percentual médio de células T regulatórias ativadas pelo 

HAV in vitro nos 3 grupos estudados (VAC: vacinados; AGU: hepatite aguda; FHF: hepatite 

fulminante). *p valor = 0,0237 

 

Na figura 23, o perfil de células NK e NKT que proliferam após exposição 

ao HAV pode ser visualizado, em que possibilita averiguar uma tendência de 

aumento gradativo da taxa média de células responsável pela citotoxicidade 

celular (CD56dim) na hepatite aguda e na hepatite fulminante. Entretanto, a taxa 

média de células responsáveis por produção de citocinas, como IFN, TNFα, 

IL10, também denominada célula NK de fenótipo CD56bright foi elevada 

significativamente em pacientes com hepatite fulminante (6 vezes), tanto em 

relação a hepatite aguda como aos indivíduos vacinados (p=0,0005). O mesmo 

foi observado na população de células NKT (CD3+CD16+CD56+), que medeia 

processo de ativação de células Th1 e Th2, em que pacientes com FH tiveram 

aumentadas em até 7 vezes a frequência de células NKT em relação ao grupo 

de vacinados e hepatite aguda (p=0,0004).  
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Figura 23: Representação gráfica do percentual de células natural killer (NK) e natural killer tipo 

linfócitos T ativadas após exposição ao HAV nos 3 grupos estudados. (A) representa células 

NK CD56
dim

; (B) representa as células NK CD56
bright

; (C) representa ascélulas NK tipo linfócito 

T (CD3
+
/CD16

+
CD56

+
). * p valor<0,05  
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Para as citocinas obtidas do sobrenadante da cultura de células HAV-

específicas, os resultados observados foram que a média de produção de IL6, 

IL10, IL8 e IFN na FH são aumentadas em resposta ao estímulo antigênico 

viral quando comparadas aos vacinados (tabela 14). O aumento foi de 1,8 

vezes para IL6, 9 vezes para IL10, 1,8 vezes para IL8 e, 881 vezes para IFN 

em amostras de pacientes com falência hepática em relação ao controle. Pode 

ser visualizada uma redução significativa da produção de TNFα em cultura para 

amostras de falência hepática em relação ao controle. Esta redução foi 

observada tanto em amostras de falência hepática quanto em amostras de 

hepatite aguda. 

 
Tabela 14: Detecção de citocinas em amostras de PBMC estimuladas com HAV. 

 
Legenda: VAC: dados de amostras controle de pacientes saudáveis vacinados, sem hepatite A; 
AGU: dados de amostras de pacientes com hepatite A aguda; FHF: dados de amostras de 
pacientes com falência hepática diagnosticados com hepatite A; valores das citocinas 
detectadas estão em pg/mL; ±: erro padrão; ns: não significante com p valor>0,05. 

 

Foram comparadas as médias dos níveis de citocinas detectadas nas 

amostras de plasma dos pacientes com falência hepática com suas amostras 

obtidas do sobrenadante de cultura das PBMC expostas ao contato com o 

HAV. É possível observar uma redução nos níveis de IL6 e IL10 detectados na 

cultura em relação aos níveis plasmáticos, porém sem significância estatística 

(tabela 15). A redução foi significativa para os níveis de TNFα. Para os níveis 

de IL8 e IFN, um aumento significativo foi observado no sobrenadante de 

cultura em relação aos níveis plasmáticos (tabela 15). 

citocinas VAC AGU FHF VAC vs 

AGU 

VAC vs 

FHF 

AGU vs 

FHF 

IL6 (pg/mL) 74,05±16,70 74,67±33,02 138,49±54,74 ns ns ns 

TNFα (pg/mL) 174,26±42,96 34,50±15,96 2,37±0,21 0,0140 <0,0001  0,0160 

IL10 (pg/mL) 13,94±4,89 64,93±21,45 126,01±22,85 0,0454 <0,0001 ns 

IFN (pg/mL) 2,01±0,16 14,79±5,11 1,771±583,94 0,0044 <0,0001 0,0002 

IL8 (pg/mL) 88,16±4,37 166,21±5,12 161,39±25,31 <0,0001 0,0062 ns 
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Tabela 15: Comparação entre os níveis de citocinas detectadas no plasma e no 

sobrenadante da cultura de PBMC expostas ao HAV em pacientes com falência 

hepática 

Citocinas FHF plasma FHF cultura Comparações (teste t) p valor 

IL6 451,4±129,9 138,49±54,74 IL6 plasma vs IL6 cultura ns 

IL8 26,9±15,06 161,39±25,31 IL8 plasma vs IL8 cultura 0,0051 

IL10 254,2±119,2 126,01±22,85 IL10 plasma vs IL10 cultura ns 

TNFα 141,6±41,2 2,37±0,21 TNFα plasma vs TNFα cultura 0,0002 

IFN 356,2±161,6 1,771±583,94 IFN plasma vs IFN cultura 0,0009 

Legenda: ns: não significante; valores das citocinas detectadas estão em pg/mL; ±: erro padrão 
 
 

 A figura 24 demonstra, representativamente, uma sugestão dos eventos 

imunológicos que poderiam estar ocorrendo a nível periférico durante a falência 

hepática causada pelo vírus da hepatite A utilizando os resultados obtidos do 

perfil da resposta imune inata e adaptativa analisados neste presente trabalho. 
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Figura 24: Esquema representativo da ativação de células na hepatite fulminante sugestivo na 

resposta em cultura de PBMCs expostas ao HAV in vitro. As setas azuis mostram o processo 

de ativação de células inatas (neutrófilos e NK) pela produção de citocinas a partir de células 

apresentadoras de antígenos (e.x.: macrófagos em cultura). Quando a resposta inata é ativada, 

produz citocinas inflamatórias (seta amarela: IL6, IFNγ, TNFα), que também ativam a resposta 

adaptativa, induzindo a proliferação de células T. Entretanto, quando as células T regulatórias 

foram ativadas, sugere uma redução no perfil de células TCD4 migratórias, mas não impede a 

proliferação de células TCD8+ e das NKT. Assim, ocorreria a lise dos hepatócitos, liberação de 

RNA viral na circulação e falha de regeneração celular. Estes eventos juntos poderiam 

contribuir com a forte resposta imune na falência hepática (representada pela seta vermelha). 
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6.0 – DISCUSSÃO  

 

 Os resultados do presente estudo em relação à resposta celular durante 

a vacinação contra hepatite A mostraram um aumento significativo na 

frequência de células T e B efetoras (que expressam a molécula CD45RO) 

após a primeira e segunda dose, quando comparadas ao momento pré-vacinal 

quando as mesmas foram expostas ao HAV em cultura (ver tabela 2).  

Em 2009, um estudo de Garner-Spitzer e colaboradores comparou a 

resposta celular com a resposta humoral de indivíduos adultos acima de 40 

anos de idade vacinados para hepatite A. O trabalho estratificou a população, 

de acordo com níveis de anticorpos detectados na resposta humoral, 

classificando indivíduos como mal respondedores (níveis de anti-HAV IgG 

<20mIU/mL) e bons respondedores (>20mIU/mL) após 2 doses da vacina. 

Depois da aplicação da terceira dose (booster), avaliaram a resposta celular 7 

dias posteriores a vacinação. Os resultados deste estudo de 2009 mostraram 

que indivíduos com taxas mais baixas de anti-HAV apresentavam expansão 

clonal de células T CD4 e produção de IL2 tão bem quanto os indivíduos que 

apresentavam altas taxas de anti-HAV. Entretanto, não encontraram diferença 

estatística no percentual de células B e T de memória, expressando a molécula 

CD45RO, entre os grupos estratificados em relação às células estimuladas 

com HAV.  

Estes resultados apresentados por Garner-Spitzer contradizem com os 

resultados abordados deste presente estudo, em que entre o momento pós- e 

pré-vacinal as células T e B expressando a molécula CD45RO estavam 

aumentadas significativamente.  

 No presente estudo foi observado ainda, que pessoas vacinadas, nas 

quais não produziam anticorpos anti-HAV detectáveis após a primeira dose da 

vacina (6 meses), respondiam, de alguma forma, produzindo linfócitos de 

memória efetora (CD45RO+) e central (CD62L+CCR7+) quando suas células 

eram submetidas à exposição ao vírus da hepatite A (ver figura 13), 

concordando com o estudo de 2009 anteriormente citado (mal respondedores).  
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Nestes indivíduos (mal respondedores), não houve aumento significativo 

de células B memória ativadas após a 1ª dose da vacina, que pode ser o fato 

associado à falta de anticorpos detectáveis. Entretanto, após 24 meses da 

segunda dose, estes indivíduos apresentaram anti-HAV IgG detectáveis, assim 

como um aumento significativo no perfil de células B de memória HAV-ativadas 

foi observado.  Este resultado foi observado de modo semelhante por Weinberg 

et al, 2009, em que crianças HIV positivas vacinadas para hepatite A, que 

possuíam baixos níveis de anticorpos anti-HAV detectáveis, apresentavam 

ativação de células B e T CD4  efetoras após 2 meses de um booster vacinal. 

Pesquisas realizadas por Cederna e cols. em 1999 identificaram também que 

indivíduos vacinados que não respondiam à produção de anticorpos vacinais, 

eram protegidos contra a uma infecção por hepatite A.  

Em relação à produção quantitativa de citocinas induzida pelo estímulo 

com o HAV, a cultura de PBMC mostrou um aumento significativo na produção 

IFN, IL6 e TNF após a primeira dose em todos os indivíduos vacinados, e um 

aumento de IFN e IL6 nos indivíduos que não produziam anticorpos anti-HAV 

detectáveis após a primeira dose. A produção de IL10 foi aumentada após a 

segunda dose (T2) em todos os vacinados (tabela 3). Resultados similares em 

termos de resposta celular na produção de citocinas (IL2, IL10 e IFN) foram 

descritos em indivíduos que receberam 3 doses da vacina de hepatite A (18). 

Altos níveis da citocina IFN foram observados por Cederna e cols. em 

1999, quando comparadas amostras de células indivíduos vacinados e de 

indivíduos não vacinados estimuladas com HAV. Citocinas IL2, IL4, IL5, IL10 e 

IFN produzidas por células T expostas ao HAV não foram detectadas em 

amostras de pacientes infectados com HIV que receberam a vacina contra 

hepatite A no estudo de 2009 (118). Fatores associados à meia-vida e a termo 

labilidade das citocinas podem ser considerados quando estas não são 

detectáveis nas amostras investigadas, mesmo em cultura estimulada (147, 

161, 162). 

Neste trabalho, foi observado que indivíduos vacinados contra hepatite A 

apresentam um aumento significativo das células T CD4 e T CD8 que 

expressam CD62L e CCR7, após a primeira dose da vacina inativada (tabela 

2).  Os resultados sugerem que o fenótipo correspondente aos linfócitos T de 
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memória central (CD62L+CCR7+) estaria circulante em indivíduos vacinados 

após 6 meses da primeira dose e ainda circulavam no sangue periférico após 

24 meses da última dose. Além disso, estas células respondiam com expansão 

clonal no estímulo ao vírus in vitro.  

Resultados de Garner-Spitzer e cols. em 2009 mostraram em seu estudo 

similaridades a este presente estudo quanto as células T que expressam o 

CD62L, em que este fenótipo apresentou percentual elevado após 7 dias da 3ª 

dose (booster vacinal). Com base no fundamento de que as células T efetoras 

são precursoras das células de memória (CD45RO+), tem sido proposta a ideia 

de que a célula T naïve, após vacinação, se diferencie em célula T de memória 

central (CD62L+CCR7+) e posteriormente, em célula T de memória efetora 

(CD45RO+), perdendo a expressão das moléculas CD62L e CCR7 (120, 121, 

163).  

Assim, os resultados referentes às células de memória central ativadas 

pelo vírus da hepatite A observadas no sistema in vitro, sugerem que em uma 

exposição futura ao HAV no ambiente, o indivíduo teria suas células efetoras 

de memória ativadas, podendo impedir uma infecção viral, conferindo uma 

capacidade de proteção com apenas uma única dose (18, 24, 25, 73). 

Este fato é de suma importância na implantação, já realizada, da 

vacinação universal para hepatite A no calendário de vacinação em nosso país, 

reafirmando que somente uma dose da vacina já seria suficiente para induzir 

uma proteção segura (68). Governos latino-americanos, como na Argentina 

oferecem somente uma única dose da vacina a crianças acima de 1 ano de 

idade desde 2005, em que estudos argentinos mostram uma soroconversão de 

93% após a primeira dose (73, 74). O trabalho de Melgaço e cols. 2011 mostra 

que na mesma população deste estudo, obteve-se 69% de soroconversão após 

a primeira dose. Entretanto, os resultados deste trabalho, mesmo com o 

número de amostras sendo pequeno, reforçam que após a primeira dose, a 

expansão clonal frente ao HAV ocorre até mesmo naqueles indivíduos que não 

apresentaram resposta humoral detectável no mesmo período avaliado.  

Além da resposta vacinal nos períodos da administração da primeira e 

segunda dose, este trabalho avaliou a resposta celular vacinal com a resposta 

celular natural, usando amostras de PBMCs de indivíduos infectados 
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naturalmente em fase aguda de infecção. E mais uma vez, os resultados 

surpreendem ao demonstrar que a resposta vacinal é similar à resposta na 

infecção natural pelo vírus da hepatite A, tanto na ativação de linfócitos de 

memória central, como nos fenótipos de memória efetora (tabela 4).  

Em relação a células de memória central na hepatite aguda, não foi 

observado um aumento significativo em relação ao período pré-vacinal (T0) 

(p=0,765). Este fato observado em nossos resultados pode estar relacionado à 

coleta das amostras, que foi realizada nas primeiras semanas após o início dos 

sintomas. A literatura relata que o fenótipo de células T de memória central 

quando ativado por estimulação antigênica, possui um potencial proliferativo in 

vivo ou in vitro após 6-12 meses depois da exposição ao antígeno, fato pelo 

qual justifica o resultado observado na hepatite aguda (112, 113, 120-122).   

Na produção de citocinas in vitro, níveis médios de IL10 e TNF foram 

menores na hepatite A aguda em relação aos tempos de vacinação (T1 e T2) 

(tabela 5), que justifica a ação destas citocinas no tecido hepático (sítio 

específico de replicação) durante a infecção viral descrita na literatura, que 

ocorre principalmente, ao observar uma redução dos níveis médios de IL6 na 

hepatite aguda em relação à indivíduos vacinados (111, 128, 129, 164). De 

modo geral, os níveis médios das citocinas de atividade anti-viral (IFN, IL10 e 

TNF) foram semelhantes na hepatite A aguda em relação ao período pós-

vacinal, ou após a primeira dose ou após a segunda dose da vacina, 

reforçando a semelhança da resposta celular pós-vacinal com uma infecção 

natural.  

Em relação à imunopatogenia nas hepatites, muitos trabalhos relatam 

sobre o uso abusivo de drogas como principal causa de falência hepática 

fulminante (31, 32, 84, 165). Neste presente trabalho, é apresentado um estudo 

transversal, incluindo pacientes com hepatite aguda e falência hepática de 

origem viral e não viral. Os resultados mostram altas taxas de citocinas 

inflamatórias e produtos de DNA mitocondrial observados em todos os 

pacientes com quadro de falência hepática (ver tabela 6). De certa forma, a 

inflamação hepática pode ser resultado de uma alta taxa de migração de 

células do sistema imune (neutrófilos, macrófagos e linfócitos citotóxicos) que 

produzem mediadores inflamatórios (neurotoxinas, produtos reativos de 
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oxigênio, óxido nítrico, enzimas mitocondriais e citocinas) durante a falência 

hepática (43, 44, 90, 128, 129, 144, 161). 

 Células efetoras e de migração ativadas, geralmente, impedem a 

regeneração hepática, causando a disfunção do órgão, entretanto anti-TNFα 

tem mostrado um efeito hepatoprotetor em modelos experimentais e na 

hepatite crônica (166-168). Níveis elevados de IL6, IL8, IL10 e TNFα foram 

observados em pacientes com hepatite fulminante de etiologia viral quando 

comparados a pacientes com hepatite aguda e indivíduos saudáveis (controle), 

o que sugere apresentar maior inflamação sistêmica e hepática associada.  

Resultados similares encontrados foram também observados em 

modelos experimentais animais de indução de sepse bacteriana (147) e 

síndrome da disfunção múltipla de órgãos (MODS) induzida por infecção intra-

abdominal grave (169, 170). Níveis de IL10 foram encontrados elevados em 

todos os casos de falência hepática (viral e não viral), que corrobora com um 

desequilíbrio intra-hepático entre IL10 e IL12 confirmado em pacientes com 

falência hepática diagnosticados com hepatite B (171, 172). Estes dados 

podem estar associados à ativação da resposta imune celular do tipo Th1 e 

Th17, bem comum em hepatites agudas. Entretanto, níveis elevados de IL10 

podem indicar uma ativação anti-inflamatória e/ou uma tentativa de 

regeneração hepática (44, 85, 89, 91, 104, 111, 129, 164, 173). 

 Dentre os parâmetros investigados, vale ressaltar as altas taxas de DNA 

mitocondrial presentes nos plasmas de todos os pacientes com hepatite 

fulminante. Os dados encontrados sugerem necrose hepática induzida pela 

liberação de produtos na circulação sanguínea ativando o sistema inflamatório, 

em que normalmente são observados em casos de sepse (174). Os resultados 

obtidos apontam para o envolvimento do DNA mitocondrial unido as citocinas 

inflamatórias e células efetoras ativadas presentes no fígado de pacientes e em 

modelos experimentais (camundongos) no quadro clínico da hepatite aguda e 

hepatite fulminante induzida por acetaminofeno, outras drogas e etiologia viral 

(44, 128, 129). 

 Os dados deste estudo mostram ainda uma correlação positiva entre 

níveis de DNA mitocondrial, IL6, IL10, TNFα e IL8 com dados clínicos, como a 

encefalopatia. Quando analisado os dados de coagulopatia hepática, foi 
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observado uma correlação positiva com níveis de DNA mitocondrial, IL6, IL10, 

TNFα e IFN (figura 17). Recentemente (2012), foi descrito na literatura, pelo 

grupo de pesquisa de hepatites fulminantes da Fiocruz, a expressão de IFN no 

parênquima hepático e níveis elevados de IL8 associados com desfecho para 

óbito em indivíduos com falência hepática. Além disso, níveis alterados de DNA 

mitocondrial, IL17, acilcarnitinas e arginosuccinato sintetases detectados no 

plasma tem sido relacionado à falência hepática induzida por ingestão de 

acetaminofeno em humanos e modelos experimentais (murinos) (42, 44, 48, 

82, 175). 

 Pacientes com hepatite aguda e hepatite fulminante de etiologia viral 

(HAV e HBV) apresentaram maiores níveis plasmáticos de INF em 

comparação com pacientes de etiologia não viral, como descrito na literatura 

(89, 91, 129, 176). 

 Apesar do número reduzido de amostras de hepatite fulminante 

utilizadas neste estudo, vale a pena ressaltar que a falência hepática 

fulminante é uma síndrome rara no Brasil (0,1-0,5% dos casos) (13, 35, 129), e 

os resultados apresentam ainda um aumento significativo de IFN em pacientes 

que sobreviveram ao quadro clínico, possivelmente associado a uma tentativa 

de regeneração do tecido hepático.  Já foi relatado na literatura que níveis 

elevados de IFN e CXCL10 na circulação sistêmica podem estar associados 

com a regeneração hepática e a resolução espontânea do quadro de hepatite 

fulminante de diversas etiologias em crianças e adultos (161, 162).  

 Apesar de todas as citocinas estudadas serem encontradas em níveis 

elevados nas hepatites fulminantes (hepatite A, B e não viral), neste estudo 

somente os níveis de IL6, IL10 e TNFα foram fortemente associados ao 

diagnóstico da FHF.  Junto aos níveis de DNA mitocondrial, apenas os níveis 

de IL10 foram fortemente associados tanto ao quadro de hepatite fulminante 

quanto ao óbito na falência hepática, sugerindo que estes dois marcadores 

seriam importantes na avaliação do diagnóstico e seu desfecho (ver tabelas 9 e 

11). 

Na avaliação da resposta imunológica à infecção por hepatite A, PBMCs 

de indivíduos com falência hepática, hepatite aguda e vacinados (indivíduos 

saudáveis) foram submetidos à exposição viral em cultura in vitro. Este 
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presente estudo apresenta pela primeira vez resultados da ativação das 

subpopulações de células T CD4 e T CD8 expressando moléculas de ativação 

e migração (CD29 e CD44), assim como as subpopulações de células Natural 

Killer e células T regulatórias que podem estar envolvidas na resposta 

imunológica da hepatite A na falência hepática.  

Os resultados da estimulação com o HAV para avaliar os linfócitos T em 

proliferação clonal, demonstraram que na falência hepática a resposta é 

elevada significativamente em comparação com indivíduos saudáveis 

vacinados (figura 20).  

Para melhorar a compreensão do efeito do vírus da hepatite A na cultura 

das PBMCs, o perfil de células T CD4 e T CD8 de ativação e migração também 

foram explorados. Nada obstante, as subpopulações de células TCD4 e T CD8 

de ativação e migração mostraram que na hepatite fulminante é observado um 

aumento significativo de células T CD8+ de migração antígeno-ativadas 

comparado a indivíduos saudáveis, configurando a atividade antiviral esperada 

e relatada pela literatura durante a hepatite aguda viral (57, 112, 177) (ver 

figura 21). Entretanto, observa-se em paralelo, uma redução significativa no 

percentual de células T CD4+ de migração em pacientes com falência hepática 

em relação aos indivíduos com hepatite aguda (ver figura 21). Acrescenta-se 

ao resultado, o aumento significativo de células T regulatórias na falência 

hepática (ver figura 22).  

No presente estudo, a elevação no percentual de células T regulatórias e 

produção de IL10 na exposição ao HAV em pacientes com FHF pode justificar 

a redução na frequência de células em proliferação expostas a indutores de 

mitose (PHA e LPS) neste grupo. Sugerindo uma orientação ao estímulo viral 

na falência hepática causada por HAV. Os resultados sugerem que a expansão 

do fenótipo TReg seria restrita à estimulação vírus-específica, na qual a função 

regulatória é mais requisitada, importante para resposta imuno-modulatória 

hepática durante infecções virais hepatotrópicas (91, 99, 104). 

Foi também observada uma redução na frequência das células 

TCD4+/CD29+CD44+ (T helper) expostas ao HAV, sugerindo mais uma vez uma 

atuação efetora das células TReg na redução da proliferação clonal de células 
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TCD4+ durante a fase aguda grave da infecção viral, uma possível modulação 

da resposta imune na falência hepática.  

Alguns autores relatam que a resposta vírus-específica de células T 

regulatórias auxiliam no efeito anérgico influenciado por este fenótipo, 

executando sua função supressora na atividade de células TCD4 reativas como 

fator chave para uma evolução clínica não complicada durante a hepatite 

aguda, ou seja, impedir a ocorrência da falência hepática (91, 99, 104). 

Em contrapartida, esta redução no percentual de células T CD4+ foi 

descrita por Zhou et al., 2012, em que perceberam uma contração de células 

TCD4+ ativadas em chipanzés infectados com HAV (infecção na fase aguda), 

evidenciando uma falta de controle do processo infeccioso, persistência da 

carga viral, com possibilidade de evolução do quadro clínico. Contudo, Perrela 

et al., 2007 relata que não foram encontradas mudanças na taxa de células 

TReg entre pacientes com hepatite aguda e indivíduos saudáveis, 

demonstrando que não existe relação entre a frequência de células TReg com 

a produção de anticorpos durante a fase aguda. Porém, nenhum trabalho relata 

sobre este processo na falência hepática induzida pelo HAV. 

Outra possibilidade em relação à redução no percentual de células 

TCD4+ de migração encontrada neste estudo corrobora com a sugestão de sua 

atuação no sítio de infecção, auxiliando na eliminação viral durante o processo 

necroinflamatório induzido pelo vírus no tecido hepático, justificando menores 

quantidades de células TCD4+ na circulação e ativação periférica ao HAV. 

Outros trabalhos já descreveram subpopulações de células T, macrófagos, 

eosinófilos e neutrófilos presentes em grandes quantidades no tecido hepático 

durante a falência hepática causada por vírus, corroborando com o encontrado 

e sugerido nos resultados do presente estudo (128, 129, 172).   

 O papel de células NK e NKT tem extrema importância na produção de 

citocinas e atividade citotóxica antiviral durante a infecção pelo vírus da 

hepatite A (104). Contudo, foi realizada uma análise das subpopulações de 

células NK e NKT periféricas ativadas pelo HAV em cultivo in vitro.  

De modo geral, um percentual elevado da subpopulação de células NK e 

NKT ativadas encontrou-se altamente ativadas na hepatite fulminante quando 

comparada ao percentual observado na hepatite aguda e em indivíduos 
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saudáveis (vacinados) (figura 23). Estes resultados corroboram com o trabalho 

de Santos et al., 2012, em que o percentual de células NK do sangue periférico 

estavam aumentados em pacientes com hepatite fulminante em relação a 

indivíduos saudáveis, evidenciando a forte atividade da imunidade inata na 

falência hepática. Cho, 2013 demonstrou que taxas altas de células NK no 

sangue periférico foram observadas em indivíduos com hepatite A aguda e 

continham forte correlação com as enzimas hepáticas (AST, ALT). 

As subpopulações de células NK correspondem a 10% do total de 

células do sangue periférico, sendo 90% destas correspondentes ao fenótipo 

CD56dim, que expressa a molécula CD16 e tem importante atividade citotóxica 

dependente de anticorpos (104, 105, 178, 179).  

Na resposta proliferativa ao HAV, o fenótipo de células CD56dim 

apresentou um aumento, porém, sem significância no grupo de pacientes com 

falência hepática em relação a indivíduos saudáveis. Este aumento 

corresponde à atividade antiviral observada também na expressão de células 

TCD8+ na FHF, sugerindo um papel em conjunto das células T e células NK na 

eliminação de hepatócitos infectados e atividade inflamatória (104, 112, 129).  

Além do fenótipo CD56dim, foi analisada uma outra subpopulação de 

células NK, que representa o restante (10%) da população de NK no sangue 

periférico, o fenótipo CD56bright, que não expressa a molécula CD16, e exerce 

um papel importante na produção de citocinas imunorregulatórias, incluindo 

TNFα, IFN e IL10 (179). Esta subpopulação exerce, normalmente, sua 

atividade nos linfonodos e nos tecidos periféricos (expressam moléculas de 

adesão e receptores de quimiocinas diferentes da CD56dim), que pode justificar 

o baixo percentual encontrado, em geral, na resposta ao HAV (128, 179). 

Entretanto, um aumento significativo no fenótipo CD56bright foi observado na 

falência hepática quando comparada a hepatite aguda e indivíduos saudáveis.  

Somando aos fenótipos e subpopulações de células NK, o fenótipo de 

células NK tipo T (NK-T like) também foi analisado. Assim como o fenótipo 

CD56bright, as células NK tipo T também mostraram percentual 

significativamente elevado na falência hepática comparado aos outros grupos.  

As células NK tipo T expressam moléculas CD56 e CD16, como os outros 

fenótipos, porém elas apresentam a expressão de CD3, tendo importância na 



                                                                                                                                      92 

 

 

 

resposta imune adaptativa na infecção viral (180-182). No entanto, a 

classificação da subpopulação de células NK tipo T não inclui as células NK em 

geral e, na verdade, pode ser considerado um subgrupo da subpopulação de 

células T por expressar o TCR (CD3) (182).  Estes resultados sugerem uma 

participação das subpopulações de células NK na destruição de hepatócitos 

infectados pelo HAV e produção de citocinas inflamatórias na periferia, 

colaborando para a progressão do quadro clínico de falência hepática na fase 

aguda de infecção pelo vírus da hepatite A, assim como descrito em infecções 

experimentais com modelos animais com vírus da hepatite murino (MHV-3) 

(183).  

No intuito de melhorar a compreensão da ativação do sistema imune e o 

efeito da infecção viral na hepatite A que levam ao quadro clínico de hepatite 

aguda para hepatite fulminante, os níveis das citocinas IL6, IL8, IL10, IFN e 

TNFα, assim como níveis de DNA mitocondrial e a carga viral foram 

mensurados no plasma de pacientes com falência hepática e comparados com 

o grupo de pacientes com hepatite aguda e indivíduos saudáveis vacinados.  

A média dos níveis plasmáticos de IL6, IL8, IL10, IFN e TNFα foram 

aumentados significativamente somente quando comparados o grupo FHF com 

o grupo de indivíduos saudáveis vacinados, que corrobora ao encontrado no 

estudo com falência hepática de etiologia viral anteriormente citado. 

Os resultados nos níveis de DNA mitocondrial total foram elevados 

apenas em pacientes com falência hepática, corroborando mais uma vez com o 

estudo anterior. Além disso, a carga viral de HAV-RNA detectada em pacientes 

com falência hepática foi mais alta quando comparada com o grupo de 

pacientes com hepatite aguda, o que pode sugerir que a tentativa imunológica 

de retardar e/ou eliminar o processo infeccioso na FHF falhou, mostrando o 

papel paralelo da infecção viral com a resposta imune no avanço do quadro 

clínico. Somando-se aos dados da carga viral com os níveis de DNA 

mitocondrial e os níveis de citocinas plasmáticas encontrados, pode sugerir 

uma ativação do processo necroinflamatório intenso na hepatite A na evolução 

da hepatite aguda para falência hepática.  

Os resultados obtidos nestes ensaios foram importantes para auxiliar o 

monitoramento do avanço no quadro clínico na hepatite A. Estudos recentes 
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tem relacionado o aumento de citocinas pró-inflamatórias com a carga viral na 

falência hepática causada por vírus, como descrito por Salam et al., 2013 e 

Kumar et al., 2014 em estudos com mulheres grávidas infectadas por hepatite 

E. Esses e outros estudos confirmam o papel crucial em detectar citocinas pró-

inflamatórias circulantes para avaliar o avanço do quadro clínico da hepatite 

aguda para falência hepática (89, 148, 184, 185) 

 Para verificar se os níveis de citocinas detectados no plasma dos grupos 

estudados seriam resultantes da atividade viral induzindo a ativação do sistema 

imune na FHF foram avaliados os níveis de citocinas circulantes no plasma e 

os níveis produzidos por células mononucleares submetidas à exposição ao 

HAV em cultivo in vitro e, comparados os resultados entre os grupos (ver tabela 

14). A produção de citocinas pelas células demonstrou pelos resultados 

apresentados, um nível significativamente elevado de IL6, IL8 e IL10 em 

pacientes com hepatite fulminante quando comparado a indivíduos saudáveis. 

Estes resultados conferem com o encontrado nos níveis plasmáticos e com a 

ativação das células pelo HAV, citadas anteriormente. Entretanto, pode ser 

observada a redução de 3,2 vezes na estimulação antígeno-específica da IL6, 

o que é esperado.  

A IL6 é produzida por células apresentadoras de antígeno (APCs), que 

englobam células dendríticas, endoteliais, macrófagos, entre outros tipos 

celulares (128, 144). Neste caso, em que temos células mononucleares 

presentes no cultivo in vitro, sugere-se que a produção de IL6 seja escassa 

devido à exaustão da proliferação clonal e sua migração/atuação sítio 

específica (fígado) na FHF. Para IL8, ocorre o contrário, a produção in vitro na 

cultura com o HAV nos pacientes FHF do presente estudo aumenta 6 vezes em 

relação ao encontrado no plasma, que pode ser justificado por esta interleucina 

ser produzida por monócitos e linfócitos ativados por antígenos já conhecidos, 

que induzem a migração de neutrófilos e outros granulócitos para o 

parênquima hepático durante a FHF no sistema in vivo, já relatado na literatura 

(44).  

Além disso, a IL6, uma vez produzida, ativa os linfócitos, que passam a 

produzir uma diversidade de citocinas, como a IL8 e IL10, ativando células T 
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helper, neutrófilos, células NK e NKT, como encontrado nos resultados com os 

fenótipos HAV-específicos na FHF.  

Na avaliação da produção da IL10 em cultura, a redução da produção 

novamente ocorre na FHF, sendo de 8 vezes em relação aos níveis 

plasmáticos. Para esta interleucina, com atividade anti-inflamatória descrita 

pela literatura (99, 111), propõe-se que sua produção esteja associada com 

células TReg ativadas, no intuito de controlar o processo inflamatório 

desencadeado pelos outros tipos de citocinas e células do sistema imune. Do 

mesmo modo, o fato de estar com níveis reduzidos em na cultura de células 

expostas ao HAV, não descarta a possibilidade de o efeito anti-inflamatório 

estar ocorrendo a nível tecidual.   

No presente estudo, resultados da produção IFN e de TNFα no cultivo 

de PBMCs de pacientes com FHF frente à exposição ao HAV foram relevantes. 

Uma superprodução de IFN foi observada em células HAV-estimuladas de 

pacientes com hepatite fulminante, superando 28 vezes aos níveis detectados 

no plasma. Esta superprodução pode estar associada ao percentual elevado de 

células TCD8+ estimuladas, além da ativação de células NK (CD56bright), 

produtoras de IFN já relatadas previamente neste estudo, confirmando a 

atividade das células junto a produção de citocinas durante o processo da 

infecção viral e a tentativa da eliminação viral na FHF.  

Quando analisados os níveis de TNFα produzidos em cultura, foi 

observado que há uma redução significativa nos níveis tanto em células dos 

pacientes com hepatite aguda como em pacientes com hepatite fulminante. A 

simples redução no percentual de células produtoras de TNFα, como as células 

TCD4+ ativadas e percentual total de células NK(CD56bright) encontradas em 

pacientes FHF com hepatite A, poderia justificar o nível de TNFα reduzido na 

cultura, como ação regulatória. Todavia, este fato, pode também ser justificado 

pela alta taxa inflamatória e necroinflamatória observada no plasma de 

pacientes com FHF, em relação aos níveis de citocinas inflamatórias e DNA 

mitocondrial encontrados.  

Sugere-se que o processo necroinflamatório corrente no tecido hepático, 

desloca a produção do TNFα sítio específico, em que as células do sistema 

imune compartimentalizam a resposta imunológica no tecido hepático. No 



                                                                                                                                      95 

 

 

 

entanto, essa situação colabora na indução da morte celular em massa, que 

impossibilita a recuperação e regeneração hepática, quadro característico na 

falência hepática fulminante (129). 

Os dados obtidos com a detecção de citocinas produzidas em cultura de 

células submetidas à exposição com o vírus da hepatite A são descritos pela  

primeira vez neste presente trabalho com amostras de pacientes com falência 

hepática. Dados anteriores relatados pelo grupo de pesquisa sobre hepatites 

fulminantes mostram também uma alta expressão de IFN no tecido hepático 

de pacientes com FHF de etiologia viral e não viral (129).  

Trabalhos anteriores com amostras humanas e modelos animais relatam 

a ativação de células TCD8+ vírus-específicas produtoras de IFN, em que 

mesmo com percentual total de células TCD8+, as mais ativadas, quando em 

dentro de um total de células TCD8+ ativadas, quando em contato com o vírus, 

eram detectadas com maior frequência as células TCD8+ produtoras de IFN 

durante a hepatite aguda (91, 108, 109, 186, 187).  

Somando a esta informação o trabalho de Zhou e cols. 2012 com 

chipanzés infectados com HAV mostra que a detecção de IFN e, 

principalmente TNFα por células em cultura ocorre na fase final da infecção. 

Zhou e cols 2012 sugerem que a detecção de TNFα esteja relacionada e 

limitada à resolução da infecção e, com menores quantidades produzidas, 

devido a uma possível queda da expansão clonal de células T CD4+ na 

hepatite A aguda. Ao mesmo tempo, o trabalho de Zhou e cols. 2012 relata que 

a expressão de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias é encontrada no 

tecido hepático junto à detecção do HAV, enfatizando a resposta imune celular 

no sítio de replicação viral.  

O importante deste presente trabalho é mostrar que a resposta imune 

específica ao HAV em casos de hepatite fulminante corrobora com a 

exacerbação da ativação do sistema imune, progredindo para necrose 

inflamatória hepática, que induz a falência hepática em raros casos de hepatite 

A (0,1-0,5%). Estes dados já vêm sendo descritos pela literatura para outras 

etiologias, que também conduzem para o quadro de falência hepática (57, 128, 

129, 144, 148, 167, 172, 184). Vale relatar que os casos de hepatite aguda e 

fulminante deste estudo foram em indivíduos abaixo de 18 anos, ressaltando a 
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importância de monitorar a incidência da hepatite A após a vacinação universal 

infantil, que se iniciou em 2014 no Brasil.  
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7.0 – CONCLUSÕES 

 

- A resposta imune celular foi observada após a primeira dose da vacina de 

hepatite A em indivíduos vacinados; 

- A resposta imune vacinal é semelhante à resposta imune na hepatite A em 

relação aos fenótipos de memória efetora; 

- As células de memória central HAV-ativadas circulantes após a vacinação 

para hepatite A podem garantir o reconhecimento antigênico na proteção do 

indivíduo contra uma infecção pelo HAV na sua forma selvagem presente no 

ambiente; 

- Níveis elevados das citocinas e do DNA mitocondrial circulantes mostram um 

envolvimento na ativação da resposta imune na falência hepática, quando 

comparada com amostras de hepatite aguda;  

- Os dados encontrados na detecção plasmática dos níveis de DNA 

mitocondrial e de IL10 em pacientes com FHF de etiologia viral e não viral 

sugerem que estes marcadores poderiam ser utilizados como uma ferramenta 

para monitorar uma possível evolução clínica no curso da infecção da hepatite 

aguda para a falência hepática fulminante em estudos longitudinais.  

- Na resposta imune vírus-específica observada in vitro com as células de 

pacientes com hepatite A aguda e fulminante, um percentual elevado de 

células T regulatórias e alta produção de IL10 poderiam estar associados à 

gravidade da doença e/ou tentativa de regeneração hepática; 

- A ativação de células TCD8+ e de células NK junto à produção de IFNγ ilustra 

a resposta durante uma infecção viral, com elevada atividade na falência 

hepática, podendo estar associada à gravidade da doença causada pelo vírus 

da hepatite A. 
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9.0 – ANEXOS 

9.1 – Anexo 1: 

  

Fundação Oswaldo Cruz, IOC 

Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico 

 

 

Instituto Biomédico   

Departamento de Microbiologia e Parasitologia 

Disciplina de Virologia  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Avaliação da prevalência da infecção pelo vírus da hepatite A (HAV) e da resposta 

imunológica a vacina inativada contra hepatite A em universitários do estado do Rio de 

Janeiro 

 

Eu -----------------------------------------------------------, fui convidado a participar de um 

estudo que vai pesquisar a presença de anticorpos para o vírus da hepatite A em 

amostras de sangue. Fui informado que o vírus da hepatite A (HAV) é o agente mais 

comum de hepatite aguda no homem. Este vírus é eliminado nas fezes de pessoas 

infectadas, sendo transmitido pelo contato íntimo em condições de má higiene ou pela 

ingestão de água ou alimentos contendo fezes de indivíduos com hepatite A. Por este 

motivo, a infecção por este vírus ocorre com mais frequência em países em 

desenvolvimento onde muitas pessoas ainda vivem sob condições sanitárias 

precárias. Nestes locais, a infecção pelo HAV ocorre normalmente muito cedo, logo na 

infãncia e de forma assintomática (i.e. a pessoa se infecta mas não fica doente), de 

maneira que a maioria dos adultos já é protegida contra a doença. Em virtude da 

realização de obras de melhorias no saneamento básico da população, especialmente 

nos grandes centros do país, a infecção pelo vírus na infância, que antes era muito 

comum, vem se deslocando para idades mais elevadas, quando aumenta muito a 

chance de ficar doente. Por este motivo, é importante o conhecimento na população 

do número de pessoas que já tiveram contato com o HAV, para que medidas 

adequadas de prevenção e proteção da população para esta infecção possam ser 

adotadas.  

OBJETIVOS DA PESQUISA:  
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 Investigar a prevalência da infecção pelo HAV pela pesquisa de anticorpos 

para o HAV em amostras de sangue e avaliar a resposta imune celular nos indivíduos 

agudos. 

PROCEDIMENTOS: 

 É importante que você leia este documento com atenção. Entenda que a sua 
participação é totalmente voluntária e que sua saída deste estudo pode ser feita a 
qualquer momento, sem nenhum prejuízo para a sua pessoa. 
 Para sabermos se você está infectado ou já se infectou no passado pelo vírus 

da hepatite A, precisamos de pesquisar no seu sangue a presença de anticorpos para 

este vírus. Para tanto, coletaremos uma amostra do seu sangue venoso por punção 

venosa. O sangue será encaminhado para o Laboratório de Desenvolvimento 

Tecnológico em Virologia, Fundação Oswaldo Cruz onde serão testados quanto a 

presença de anticorpos para o HAV e devidamente processados para avaliação da 

imunidade celular. O material coletado será utilizado exclusivamente nesta pesquisa. 

RISCOS: 

 Os possíveis riscos e desconfortos são mínimos e relacionados com a coleta 

de sangue, como dor e vermelhidão no local, podendo também ocorrer um hematoma 

no local de introdução da agulha.  

BENEFÍCIOS: 

 Pelo teste que será realizado, você ficará sabendo se está infectado ou se já 
teve contato com o vírus da hepatite A. Caso o exame dê positivo, significa que você 
está em um quadro agudo ou já está protegido contra esta doença. Caso o exame dê 
negativo, significa que você não está protegido contra a infecção para este vírus. 
 Em vista do exposto, sinto-me suficientemente esclarecido (a) e tomo a decisão 
voluntária de participar no processo de coleta de sangue será testado para avaliação 
da prevalência da infecção pelo vírus da hepatite A (HAV) e da resposta imunológica a 
hepatite A em universitários do estado do Rio de Janeiro. Os resultados desta 
pesquisa serão fornecidos a mim de maneira confidencial e poderão ser utilizados 
para publicação científica bem como informados às Secretarias de Saúde Estadual e 
Municipal e Ministério da Saúde, em todos os casos com sigilo de minha identidade. 
 

Ass.: -------------------------------------------------------- 

Data: 

Pesquisador responsável:  

Dr. Marcelo Alves Pinto/ Dra. Cláudia Lamarca Vitral 

Telefone: (021) 2562-1711/ Email: marcelop@ioc.fiocruz.br / clvitral@ioc.fiocruz.br  

 

 

 

mailto:marcelop@ioc.fiocruz.br
mailto:clvitral@ioc.fiocruz.br
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9.2 – Anexo 2: 

 

 

Ministério da Saúde 

Fundação Oswaldo Cruz/ Instituto Oswaldo Cruz 

Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico em Virologia/ 

Ambulatório de Hepatites Virais 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Instituições: Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Oswaldo Cruz, Laboratório de Desenvolvimento 
Tecnológico em Virologia e Ambulatório de Hepatites Virais; 

Hospital Federal de Bonsucesso, Serviço de Cirurgia Hepato-biliar. 

Projeto de Pesquisa: “Avaliação dos aspectos imunopatológicos envolvidos em quadros de 
hepatite aguda com evolução para falência hepática fulminante” 

Pesquisadores: Ms. Juliana Gil Melgaço/ Ms. Renata Tourinho Santos/ Dra. Vanessa de Paula/ 
Dra. Lia Laura Lewis Ximenez de Souza Rodrigues/ Dr. Marcelo Alves Pinto 

Eu______________________________________________________________ e/ou 
meu responsável ____________________________________________________ fomos 
convidados a participar de um estudo que irá avaliar a presença de alguns componentes do 
sistema imunológico presentes no sangue e tecido hepático, além do uso de amostras de 
fezes, que estariam relacionados ao quadro de hepatite fulminante. Estamos sendo 
informados de que existem diversos tipos de hepatite, sendo que a hepatite fulminante é uma 
forma rara da doença, na qual os sintomas são mais intensos e com conseqüências mais 
graves. 
 Sabemos que o objetivo deste trabalho será investigar as causas da hepatite 
fulminante, ou seja, o porquê do desenvolvimento desta forma mais grave de hepatite. Para 
isso, precisamos consentir que amostras do tecido hepático (explante) que sejam retiradas 
após o transplante de fígado, caso isto venha a ocorrer, e/ou parte do sangue que já seria 
coletada para exames de rotina, sejam utilizados para a pesquisa. Esse material será levado 
para os laboratórios de Desenvolvimento Tecnológico em Virologia do Instituto Oswaldo Cruz, 
para se pesquisar a presença de componentes específicos nas amostras biológicas. Estamos 
sendo informados de que podemos não ter benefício direto dos resultados desta pesquisa, 
mas que este trabalho poderá esclarecer problemas relacionados à forma aguda e/ou 
fulminante de hepatite, buscando mecanismos eficazes de tratamento no futuro. Recebemos 
também informações de que as amostras que estão sendo fornecidas deverão ser 
armazenadas para que possam ser adequadamente utilizadas no decorrer da pesquisa e que as 
mesmas poderiam ainda ser utilizadas para pesquisas futuras. Recebemos as orientações de 
que temos a liberdade de participar ou não da pesquisa, sem que haja qualquer prejuízo em 
relação tratamento no caso de não aceitarmos participar. 
 Declaramos ter recebido informações a respeito deste estudo e autorizamos o autor 
do projeto, a utilizar uma amostra do material para realização de exames para esta forma de 
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hepatite. Os resultados desta pesquisa nos serão fornecidos de maneira confidencial, e serão 
utilizados para publicação científica com sigilo da nossa identidade. 
 
Caso tenha alguma dúvida ou necessite de qualquer esclarecimento sobre o estudo, você 
poderá entrar em contato com os pesquisadores relacionados acima: Pavilhão Hélio e Peggy 
Pereira, 2º andar, sala B219 e B221, telefone: (021)25621924/ 25621876; Ambulatório de 
Hepatites Virais, Pavilhão 108, telefone: (021)25984224. 
 

Assinatura do paciente_________________________________________CPF: 

 

Assinatura do responsável______________________________________CPF: 

 

       

__________________________________________ 

       Assinatura do pesquisador responsável 

Data:____/____/_______  
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9.3 – Anexo 3: 
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