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Correlações dos genótipos do HBV com as mutações no promotor basal do core 

e precore/core e suas implicações clínicas  

 

RESUMO  

Estudos confirmam correlação entre os genótipos do vírus da hepatite B (HBV) e o 

desenvolvimento das mutações no promotor basal do core (PBC) e no gene precore/core. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar as características moleculares do HBV de 

pacientes portadores crônicos, identificando os genótipos prevalentes na região, a presença de 

mutações no promotor basal do core e no gene precore/core, determinar a prevalência da 

sorologia para o AgHBe e a relação destes fatores frente aos aspectos clínicos da doença 

hepática. Do total de 71 pacientes pertencentes a 15ª Regional de Saúde do Paraná, em 56 foi 

possível a identificação do DNA viral por nested-PCR, resultando em 79% de sensibilidade 

para a técnica utilizada. Os produtos amplificados para as regiões dos genes S-Polimerase (S-

Pol), do promotor basal do core (PBC) e do gene precore/core foram seqüenciados. Através 

da análise filogenética das seqüências obtidas dos genes S-Pol, identificou-se que 66,7% 

(36/54) dos pacientes estavam infectados com o genótipo D (D1, D2, D3), 25,9% (14/54) com 

o A (A1, A2), 5,6% (3/54) com o subgenótipo C2 e 2,0% (1/54) com o genótipo E. Para a 

investigação das características virológicas destes genótipos e suas implicações clínicas, 14 

pacientes foram agrupados como cirróticos (CH) e os 40 restantes, sem dados clínicos para 

cirrose, em outro grupo, como cronicamente infectados (CI). Observou-se que não houve 

diferenças nas características clínicas dos pacientes infectados em relação aos genótipos, no 

entanto a comparação do status do AgHBe com a mutação stop codonG1896A entre o grupo 

de pacientes com o genótipo D revelou que a maioria era anti-HBe positivo (p = 0,001), 

mostrando que existe relação entre HBV mutantes precore G1896A e genótipo D com o 

processo de soroconversão do AgHBe. Encontrou-se distribuição bem característica das 

mutações nas regiões analisadas em relação aos genótipos, onde o genótipo D apresentou a 

maior prevalência das mutações na região precore G1896A e 1858T, enquanto que o genótipo 

A ficou associado com maior prevalência das mutações G1862T e 1858C. A distribuição 

entre os genótipos da mutação no PBC A1762T/G1764A não foi estatisticamente significante, 

mas os genótipos A e C apresentaram uma maior prevalência em relação ao D. Como a 

cirrose foi o diagnóstico de maior dano hepático presente na população em estudo, verificou-



 

 

se que idade avançada (≥50 anos) e AST elevada podem estar associadas ao seu 

desenvolvimento.  

Palavras-chave: HBV, Genótipos, Subgenótipos, Mutações Promotor Basal doCore, Mutações 

Precore/core.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Correlations of HBV genotypes with basal core promoter and precore/core 

mutations and its clinical implications  

 

ABSTRACT  

Studies have demonstrated a correlation between hepatitis B virus (HBV) genotypes and 

mutations in the basal core promoter (BCP) and precore/core region. Thus, the objective of 

this study was to evaluate the molecular characteristics of HBV in chronic carriers identifying 

genotypes prevalent in the region, the presence of BCP and precore/core mutations, to 

determine the prevalence of the serology for HBeAg, and the relationship of these factors with 

the clinical aspects of liver disease. Among a total of 71 patients from the 15th Regional 

Health District of Paraná, viral DNA was identified by nested PCR in 56, corresponding to a 

79% sensitivity of the technique. The amplification products of the S-polymerase gene, BCP 

and precore/core regions were sequenced. Phylogenetic analysis of the S-polymerase gene 

sequences showed that 66.7% (36/54) of the patients were infected with genotype D (D1, D2, 

D3), 25.9% (14/54) with genotype A (A1, A2), 5.6% (3/54) with subgenotype C2, and 2.0% 

(1/54) with genotype E. For investigation of the virological characteristics of these genotypes 

and their clinical implications, 14 patients were classified as cirrhotic and the remaining 40 

without clinical data of cirrhosis were classified as chronic carriers. No differences in clinical 

characteristics were observed between patients infected with the different genotypes. 

However, comparison of HBeAg status and the stop codon mutation G1896A in patients with 

genotype D revealed that most of them were anti-HBe positive (p=0.001), a finding 

demonstrating the existence of a relationship of HBV G1896A precore mutants and genotype 

D with the process of HBeAg seroconversion. A welldefined correlation was observed 

between mutations in the regions analyzed and genotypes, with genotype D presenting a 

higher prevalence of G1896A and 1858T precore mutations, whereas genotype A was 

associated with a higher prevalence of G1862T and 1858C mutations. The correlation 

between genotypes and A1762T/G1764A BCP mutations was not statistically significant, but 

genotypes A and C were more prevalent than genotype D. Since cirrhosis was the 

characteristic diagnosis of liver damage in the population studied, advanced age (≥50 years) 

and elevated AST were found to be associated with the development of cirrhosis.  

Keywords: HBV, Genotypes, Subgenotypes, Basal Core Promoter Mutations, Precore/Core 

Mutations.  


