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Introdução: Carcinoma hepatocelular (CHC) é o tipo mais comum de câncer de fígado. Objetivos - Analisar expressão do gene cistatina B (CSTB) em tecido hepático de pacientes com
cirrose ou CHC; analisar nível sérico de CSTB naqueles com CHC, cirrose e controles; avaliar
razão de chance para CHC, considerando fatores clínicos, genéticos e bioquímicos. Casuística e Métodos: Foram selecionados 228 indivíduos, independente de sexo, grupo étnico e
idade, distribuídos em quatro grupos: Grupo 1-76 pacientes com CHC; Grupo 2-67 pacientes
com cirrose; Grupo 3-32 pacientes com VHC; Grupo 4-53 indivíduos sem sinais clínicos e
bioquímicos da doença(controles). Expressão foi analisada por qRT-PCR (quantitative reverse
transcription polymerase chain). Dosagens bioquímicas foram realizadas pelo método EIA
(imunoensaio enzimático) e ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). Análise estatística
compreendeu teste exato de Fisher, teste t e regressão multivariada, com nível de significância
para P<0,05. Resultados: Grupos com CHC e cirrose apresentaram acréscimo na expressão
de CSTB (medianas = 4,68 e 5,00, respectivamente), embora sem diferença significante entre
eles, e quando comparado a VHC (mediana = 1,81; P=0,904). Houve semelhança entre valores
de expressão da CSTB para classificação clínica de pacientes com CHC (P>0,05). O mesmo
ocorreu para pacientes com cirrose classificados pelo Child-Turcotte-Pugh (P>0,05). Sobre
nível sérico de CSTB, houve aumento em pacientes com CHC (mediana= 0,99ng/mL) e VHC
(mediana = 1,0ng/mL), comparado a controles (mediana= 0,6ng/mL; P = 0,002; P =0,008).
Curva ROC, considerando níveis séricos, foi utilizada para avaliar poder discriminativo de
cada variável. Observou-se poder discriminatório para CSTB na comparação entre grupos
VHC e controles, com sensibilidade de 82% e especificidade de 60% (área sob a curva =
0,74), valor preditivo positivo e negativo de 0,54 e 0,85, respectivamente, cut-off: 0,68 ng/
mL. Conclusões: Tabagismo e etilismo associam-se a CHC; CSTB confere sensibilidade e
especificidade relevantes para diagnóstico de CHC e VHC.
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