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Identifi cados mecanismos que o vírus 
da hepatite D usa para causar cancro

Equipa liderada por cientista português determinou, pela primeira vez num vírus da hepatite, 
momentos-chave da vida das células hepáticas cuja desregulação pelo vírus tem potencial carcinogénico

MIGUEL MANSO

DR
Celso Cunha 
no seu 
laboratório; ao 
lado, células 
hepáticas 
humanas 
infectadas 
pelo vírus D 
(os pontos 
amarelos 
assinalam 
locais de 
acumulação 
do vírus no 
núcleo das 
células)

O vírus da hepatite D, descoberto nos 

anos de 1970, é muito pequeno: o seu 

genoma é um gene que comanda o 

fabrico de uma proteína. Não fosse o 

vírus da hepatite B, não se replicaria 

nas células do fígado humano.

“O vírus da hepatite D é o mais 

pequeno vírus que infecta células 

humanas”, disse ao PÚBLICO Celso 

Cunha, do Instituto de Higiene e Me-

dicina Tropical de Lisboa. A equipa 

liderada por este cientista acaba de 

identifi car, pela primeira vez num 

vírus da hepatite, mecanismos ce-

lulares cuja perturbação pode dar 

origem a cancros. O seu artigo está 

online e será publicado em Agosto na 

revista Journal of Proteomics.

Sabe-se que os vírus das hepatites 

B, C e D causam cancro. O vírus C fá-

lo-á de forma indirecta: danifi ca as 

células hepáticas, que portanto pro-

liferam em permanência, aumentan-

do a probabilidade de erros genéticos 

na origem de cancros. Para o vírus B, 

a explicação poderá passar em parte 

por efeitos directos sobre as células, 

mas os mecanismos precisos ainda 

não foram determinados. 

O vírus D é muito menos frequen-

te que o B: a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) aponta para menos 

de 20 milhões de pessoas no mundo 

com hepatite D crónica, enquanto os 

doentes com hepatite B crónica serão 

350 milhões. “Em Portugal, haverá 

5000 a 7000 doentes com hepatite 

D crónica”, frisa Celso Cunha.

Mas não é apenas com base nes-

tes números que os estragos poten-

ciais do vírus D devem ser avaliados. 

Acontece que, para além de causar 

cancro, o vírus D também exacerba 

o poder carcinogénico do vírus B. 

Nos doentes que já têm hepatite B 

crónica, a superinfecção pelo vírus 

D conduz, em 80% dos casos, a uma 

hepatite D crónica. E essa dupla in-

fecção faz com “a probabilidade des-

ses doentes desenvolverem cancro 

seja umas dezenas de vezes maior”, 

diz Celso Cunha, do que a dos doen-

tes que só têm hepatite B crónica.

A equipa — composta ainda por 

uma doutoranda do seu laboratório, 

uma cientista do Instituto de Tecno-

logia Química e Biológica (ITQB) de 

Oeiras e investigadores espanhóis 

do Centro Nacional de Investigações 

Cardiovasculares de Madrid — anali-

sou as alterações que o vírus D causa 

na actividade dos genes das células 

onde se replica.

Para isso, os cientistas utilizaram 

linhas de células desenvolvidas nos 

EUA, que adaptaram para simular in 

vitro a replicação do vírus D. Anali-

saram a produção de cerca de 3000 

proteínas celulares e descobriram 

que a replicação do vírus desregulava 

a produção de 89 delas. Ora, não só 

algumas dessas proteínas eram co-

nhecidas por estarem envolvidas no 

desenvolvimento de cancros, como a 

alteração do seu nível de produção, 

sob o efeito do vírus D, perturbava 

um ponto muito específi co do ciclo 

da divisão celular. “Constatámos 

que, num dos momentos da divisão 

celular em que a célula verifi ca se tu-

do correu bem e, em caso de erros, 

não deixa a divisão celular avançar, 

proteínas como a p53 ou a 14-33-sig-

ma eram menos produzidas”, diz-

nos Celso Cunha. Ora, ambas são 

conhecidas por serem supressoras 

de tumores, e o facto de não serem 

produzidas em quantidades sufi cien-

tes num momento-chave faz com 

que a célula se divida sem o devido 

“controlo de qualidade”. Os cientis-

tas também mostraram que o vírus 

D diminui a produção de proteínas 

envolvidas no “suicídio celular pro-

gramado”, um outro mecanismo de 

supressão de tumores. 

“Acendemos um fósforo num tú-

nel”, diz Celso Cunha. “Descobrimos 

as primeiras pistas: duas vias meta-

bólicas alteradas pelo vírus D. Talvez 

representem o mecanismo principal 

[de promoção do cancro] e talvez ha-

ja outros. Mas, a confi rmarem-se, os 

nossos resultados podem abrir vias 

para eventuais terapias da hepatite 

D, para a qual não existem hoje tra-

tamentos específi cos.”
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