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RESUMO 
 

PASSOS, C. C. Função do fator de crescimento progranulina na diferenciação e 
proliferação de células de linhagem hepática, durante o desenvolvimento 
embrionário de ratos Fischer 344. [Function of the progranuline growth factor in the 
hepatic lineage cell differentiation and proliferation during the embryo development of 
fisher 344 rats]. 2010. 82 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.  
 

Doenças envolvendo órgãos endodermicamente derivados afetam milhares de 

pessoas no mundo. O sucesso da terapia celular para o tratamento de doenças de 

órgãos oriundos da mesoderme e ectoderme gera ótimas perspectivas para o uso do 

mesmo em tratamento de doenças de órgãos de origem endodérmica (tireóide, 

pulmões, fígado, vesícula biliar e pâncreas). Particularmente, no fígado, ainda que 

sejam atribuídas propriedades regenerativas em muitas lesões o mecanismo de 

reparação é insuficiente, tornando o transplante hepático à única opção definitiva. 

Dentre as células-tronco embrionárias, as células de linhagens hepáticas fetais podem 

estabelecer-se como fonte importante para a terapia celular em indivíduos com 

doenças hepáticas, pois possuem um alto índice de diferenciação de hepatócitos e 

células do ducto biliar in vitro. Evidências apontam a progranulina como um fator de 

crescimento de grande habilidade para a indução de proliferação celular, uma vez que 

está envolvida no desenvolvimento embrionário e neonatal. Sendo assim, neste 

trabalho foram utilizados embriões de ratos Fischer 344 com idades gestacionais 12,5; 

13,5; 14,5; 15,5; 16;5 para caracterizar o papel do novo fator de crescimento 

progranulina na hepatogênese.  Foram realizadas análises histológicas, de 

microscopia eletrônica de transmissão e imuno-histoquímicas nos embriões. Houve 

expressão de progranulina e Oct-4 (marcador de célula tronco indiferenciada) 

principalmente nas idades gestacionais de 13,5 a 16,6 dias e 12,5 a 16,5 dias para 

PCNA (marcador de proliferação celular). Dessa forma acredita-se que, a progranulina 

atua nos processos de proliferação celular e diferenciação das células-tronco do broto 

hepático, podendo ser usada como um fator de diferenciação em culturas in vitro 

visando à diferenciação de células-tronco do broto hepático em hepatócitos funcionais 

para a terapia celular. 

Palavras–chave: Progranulina. Hepatogênese. Broto hepático. Diferenciação celular. 

Fígado. 



 

ABSTRACT 
 

PASSOS, C. C. Function of the progranuline growth factor in the hepatic 
lineage cell differentiation and proliferation during the embryo development of 
fisher 344 rats. [Função do fator de crescimento progranulina na diferenciação e 
proliferação de células de linhagem hepática, durante o desenvolvimento 
embrionário de ratos Fischer 344]. 2010. 82 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2010.  
 

 

Diseases involving endodermal-derivated organs affect thousands of people all over 

the world. The cell therapy success for treating diseases of organs originated from 

mesoderm and ectoderm generates excellent perspectives for its use in treating 

diseases of organs of endodermal origin (thyroid, lungs, liver, gallbladder and 

pancreas). Particularly in the liver, although regenerative proprieties are attributed in 

many lesions, the repairing mechanism is insufficient, making the hepatic transplant 

the only definitive option. Among the embryo stem cells, the fetal hepatic lineage cells 

may establish themselves as important sources for cell therapy in individuals with 

hepatic diseases, since they have high ability in hepatocytes and billiar duct cells 

differentiation in vitro. However, for the use of hepatic lineage embryo stem cells as a 

bi-potential source of differentiation, it is necessary the establishment of efficient 

proliferation methods in this type of cells. Evidences point to progranuline as a growth 

factor with high capability for the induction of cell proliferation, since it is involved in the 

embryo and neo-natal development. Thus, this study used embryos of Fischer 344 rats 

with gestational ages 12.5, 13.5, 14.5, 15.5 and 16.5 to characterize the role of the 

new growth factor progranuline in hepatogenesis. We conducted histological, 

transmission electron microscopy and immunohistochemical in embryos. There was 

expression of progranuline and Oct-4 (undifferentiated stem cell marker), especially at 

gestational ages 13.5 to 16.5 days and 12.5 to 16.5 days for PCNA (proliferation 

marker). So it is believed that progranuline acts on cell proliferation and differentiation 

of stem cells from the liver bud, which can be used as a differentiating factor in order to 

cultures in vitro differentiation of stem cells from the liver bud into functional 

hepatocytes for cell therapy.   

 

Key words: Progranuline. Hepatogenesis. Hepatic Bud. Cell Differentiation. Liver.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Doenças envolvendo órgãos endodermicamente derivados, particularmente 

pulmões, fígado e pâncreas, incluindo fibrose cística, hepatite crônica e diabetes 

respectivamente, afetam milhares de pessoas no mundo. Uma via de tratamento 

para esses pacientes é estimular a regeneração do tecido atingido in vivo ou gerar 

tecido de substituição in vitro. Experimentos com células-tronco têm sido realizados 

para tratar doenças em órgãos mesodermicamente derivados (sistema 

hematopoiético), e tecidos ectodermicamente derivados (pele) têm sido cultivados 

para o tratamento de vítimas queimadas. O sucesso destes tratamentos gera ótimas 

perspectivas, para a terapia celular em doenças de órgãos oriundos da endoderme 

(SPENCE; WELLS, 2007).  

 

A camada endodérmica embrionária dá origem ao epitélio do sistema digestório e do 

trato respiratório, que por sua vez compreende os órgãos: tireóide, pulmões, fígado, 

vesícula biliar e pâncreas. Particularmente, no fígado, ainda que sejam atribuídas 

propriedades regenerativas, muitas das lesões são tão prejudiciais que este 

mecanismo de reparação é insuficiente tornando a transplantação a única opção 

(MURACA et al., 2002; SELDEN; HODGSON 2004). 

 

O uso de hepatócitos primários derivados de um número reduzido de células de 

fígado adulto para cultivo celular poderia ser utilizado como uma solução para o 

número limitado de doadores humanos. Contudo, observa-se que estas células não 

possuem grande habilidade de proliferação in vitro. Este mesmo problema não é 

verificado em células-tronco embrionárias, as quais mantêm seu potencial de 

diferenciação para diversos tipos celulares e consequentemente as torna fonte 

importante para a terapia celular (PARK; LEE, 2005). Outra fonte importante são as 

células de linhagens hepáticas fetais pré-estabelecidas que, de acordo com Kiyota, 

Matsushita e Ueoka (2007), promovem maior índice de diferenciação. 

 

O desafio atual é identificar métodos que promovam sua diferenciação em linhagens 

adultas específicas e funcionais (SPENCE; WELLS, 2007). Essas linhagens podem 

constituir uma proposta futura não só para o tratamento de doenças hepáticas, como 
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também na elaboração de novos medicamentos, visto que o fígado é o principal 

órgão de destoxificação do corpo (POUTON; HAYNES, 2005). 

 

Cai et al. (2007) conseguiram, a partir de tratamento com activina, diferenciar 80% 

das células-tronco embrionárias em células da endoderme definitiva e 70% destas 

células em hepatócitos através de tratamento simultâneo com o fator de crescimento 

fibroblástico-4 (FGF4) e proteína morfogenética de osso-2 (BMP2). A diferenciação 

dessas células em hepatócitos foi confirmada pela expressão de marcadores 

hepáticos como a AFP, Alb, CK8 e CK18. Outro experimento, utilizando FGF e 

BMP4 conseguiu 75% de diferenciação em hepatócitos (ZHOU et al., 2007).  

 

A separação de células hepáticas progenitoras em fetos humanos entre 13-20 

semanas foi obtida por Nyamath et al. (2007) por meio de separação magnética, 

isolando as células CD34+, e eliminando as CD45+ (linhagens linfóides e mielóides), 

aumentando assim em quatro vezes a positividade para AFP (marcador para 

hepatócitos fetais). Entretanto, apesar do sucesso, apenas 4,1 a 5,5% das células 

apresentaram-se positivas para CD34 (marcador para células hepáticas 

progenitoras). 

 

Entretanto para o uso de células-tronco embrionária de linhagens hepáticas como 

fonte bipotencial de diferenciação em hepatócitos e células do ducto biliar in vitro, é 

necessário, segundo Thomson et al. (1998) o estabelecimento de métodos eficientes 

de proliferação neste tipo celular.  

 

Evidências apontam a progranulina como um fator de crescimento de grande 

habilidade para a indução de proliferação celular, uma vez que está envolvida no 

desenvolvimento embrionário e neonatal (DANIEL et al., 2003). O gene da 

progranulina é expresso no acrossoma de espermatozóides de cobaias (ANAKWE; 

GERTON, 1990), em células foliculares ovarianas de folículos em crescimento 

(DANIEL et al., 2000) e em oócitos de roedores (DÍAZ-CUETO et al., 2000). A 

expressão de progranulina sofre um decréscimo no desenvolvimento embrionário 

até o estágio de quatro-células, quando então é re-expresso no estágio de oito-

células, aumentando sua expressão até blastocisto, encontrando-se presente nas 

células do trofoectoderma (DÍAZ-CUETO et al., 2000). 
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Díaz-Cueto et al. (2000) constataram que o bloqueio da ação da progranulina 

retarda a formação do blastocisto e que a progranulina exógena têm a capacidade 

de acelerar o início da cavitação, sendo um fator de crescimento para células do 

trofoectoderma epitelial. A progranulina é altamente expressa no hipotálamo de ratos 

masculinos recém-nascidos e de fêmeas neonatas tratadas com andrógenos 

(SUZUKI et al., 1998). O comprometimento na produção de progranulina 

hipotalâmica conduz a uma diferenciação sexual danificada do hipotálamo masculino 

(SUZUKI et al., 2000). Um processo importante no desenvolvimento embrionário e 

na progressão de tumores é a transição do epitélio-mesenquimal, no qual, conforme 

descrito por Kiemer, Takeuchi e Quinlan (2001), a expressão de progranulina 

encontra-se moderadamente elevada.  

 

A progranulina ainda está envolvida nos processos inflamatórios (ROTSTEIN et al., 

1988) de proliferação (SORIANO et al., 1995), regeneração (TRAUTWEIN et al., 

1996; SCHWABE et al., 2003) e de sobrevivência celular (GUERRA et al., 2007). 

Entretanto, a progranulina também é encontrada no intestino e no fígado de ratos 

cirróticos (GUERRA et al., 2009), além disso, o uso de anti-progranulina promove 

aumento de apoptose em células carcinogênicas hepáticas (YASUAKI; CHIHIRO, 

2005).  

 

Portanto, sabendo-se que a progranulina pode ser usada como um fator de 

crescimento na diferenciação de células tronco do broto hepático em hepatócitos, o 

presente trabalho visa identificar a presença de progranulina em diferentes idades 

embrionárias de ratos Fisher 344, comparando sua atuação com a presença de 

outros marcadores imuno-histoquímicos como Oct-4 (marcador de célula tronco não 

diferenciada) e PCNA (marcador de proliferação celular) em células da linhagem 

hepática através do uso de técnicas histológicas, imuno-histoquímicas e de 

microscopia eletrônica de transmissão. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 OBJETIVOS 



_____________________________________________________________PASSOS, C. C.
2 OBJETIVOS

20 

 

2 OBJETIVOS 
 

 

Os objetivos desse trabalho estão descritos a seguir. 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar a função do fator de crescimento progranulina durante a formação e 

desenvolvimento embrionário do fígado de ratos para uma possível aplicação da 

progranulina em processos de diferenciação e proliferação de células-tronco. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Caracterizar morfologicamente o fígado de ratos, através de microscopia de 

luz e microscopia eletrônica de transmissão durante diferentes estágios 

embrionários. 

• Identificar os sítios de células-tronco do broto hepático de embriões de ratos 

em diferentes estágios de maturação até o completo desenvolvimento 

hepático por meio da marcação com o fator de transcrição Oct-4 (imuno-

histoquímica). 

• Identificar os sítios de proliferação celular fígado de embriões de ratos em 

diferentes estágios de maturação até o completo desenvolvimento hepático 

através da marcação com PCNA (imuno-histoquímica). 

• Identificar os sítios com proteína (imuno-histoquímica) de progranulina em 

embriões de ratos, principalmente fígado, em diferentes estágios de 
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maturação até o completo desenvolvimento hepático e comparar com as 

áreas marcadas com Oct-4 e PCNA. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

Segue abaixo uma revisão de literatura do assunto abordado nessa dissertação. 

 

 

3.1 DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO 

 

 

O desenvolvimento embrionário dos vertebrados tem sido estudado por muito tempo, 

e durante as últimas duas décadas um enorme progresso foi obtido no estudo da 

definição das linhagens celulares, do potencial de desenvolvimento celular em 

embriões jovens e na compreensão dos mecanismos moleculares que regulam a 

modelagem e diferenciação celular. O desenvolvimento embrionário no camundongo 

leva de 18 a 20 dias.  

 

Os dois primeiros folhetos embrionários já se encontram diferenciados no blastocisto 

no dia 3,5 (em camundongo) após a fecundação (E3,5), sendo que a implantação 

ocorre um dia mais tarde (KAUFMAN; BARD, 1999; ROSSANT; TAM, 2002). O 

desenvolvimento prossegue rapidamente após a implantação, com a insinuação do 

embrião à forma cilíndrica. Subseqüentemente, a formação dos três folhetos 

embrionários (ectoderme, mesoderme e endoderme), no começo da gastrulação 

(E6,5 em camundongo) ocorre mudanças morfológicas dramáticas. Durante a 

gastrulação, a disposição do corpo com seus eixos principais são estabelecidos, 

seguindo-se a organogênese, em torno do dia 10,5 (em camundongo). Nesse 

momento, o desenvolvimento embrionário da maioria dos órgãos primordiais já está 

definido (ROSSANT; TAM, 2002). 

 

A endoderme embrionária é uma camada simples de epitélio pavimentado, formada 

por volta do dia 7,5 (em camundongo), cuja função compreende a formação do trato 

digestório e respiratório do embrião. Seguindo-se a isso, dentro de 24 h iniciam-se 

movimentos morfogenéticos na região anterior da endoderme, que resultam na 

formação do intestino primitivo anterior cujo epitélio, nesse estágio, é cubóide. O 

intestino anterior dá origem à tireóide, pulmões, fígado, vesícula biliar, estômago e 
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pâncreas. Dentre as vias que implicam na formação do intestino anterior, estão FGF, 

Wnt, ácido retinóico e hedgehog (GRAPIN-BOTTON, 2005). 

  

Embriões devem ser classificados de acordo com a idade, cumprimento, peso ou 

número de somitos, no caso de espécies jovens. O desenvolvimento do 

camundongo é similar ao do rato, com algumas diferenças, nos ratos o 

desenvolvimento é mais avançado do que em camundongos em alguns estágios. 

Geralmente quando o período gestacional é curto, o desenvolvimento embrionário é 

rápido e o número de filhotes em uma ninhada é grande. Neste caso, o ritmo de 

desenvolvimento difere sensivelmente nas fases iniciais, mas nos estágios 

posteriores as diferenças tendem a ser menores (MONIE, 1976).   

 

O desenvolvimento embrionário dos ratos é similar ao dos outros vertebrados, a 

gastrulação inicia-se no oitavo dia de gestação (E8,5). A formação dos somitos 

começa no final de E9,5 e durante E10,5, quando o intestino anterior e posterior 

tornam-se visíveis e o processo de desenvolvimento hepático se inicia, o que se dá 

pela conectividade da endoderme do intestino anterior com o desenvolvimento do 

coração. Proteínas morfogenéticas do osso (BMPs) e fatores de crescimento de 

fibroblastos (FGFs) sinalizam o início do septo transverso e o desenvolvimento do 

coração respectivamente, e fatores de transcrição ativam genes hepáticos 

específicos que regulam a hepatogênese (GOTTINGEN, 2006). 

 
 

3.2 HEPATOGÊNESE 

 

 

O processo de hepatogênese é composto por múltiplos estágios de 

desenvolvimento. Durante o desenvolvimento embrionário, a indução da destinação 

hepática depende de interações recíprocas entre o endoderma ventral do intestino 

anterior e o tecido mesenquimal adjacente (ZARET, 2002). Aproximadamente no E8 

(em camundongo) a parede ventral do endoderma do intestino anterior inicia seu 

desenvolvimento para uma destinação hepática em resposta às ações indutivas de 

fatores de crescimento, incluindo FGF liberado pelo mesoderma cardíaco adjacente 
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e pelas BMPs advindas do mesênquima do septo transverso (DUNCAN, 2003; 

BAHARVAND et al., 2006).  

 

As células da endoderme do intestino anterior começam a proliferar e diferenciar em 

hepatoblasto, levando à formação do broto hepático em E9 (em camundongos). Uma 

vez que o broto hepático é gerado e os hepatoblastos do intestino anterior migram 

formando cordões em direção ao septo mesenquimal transverso, as células dentro 

do ambiente hepático embrionário se organizam para uma segunda diferenciação 

celular gerando uma arquitetura hepática complexa (ZHAO; DUNCAN, 2005).  

 

A diferenciação do hepatoblasto em hepatócitos e em células do epitélio biliar 

(colangiócitos) começa em torno do E13,5 (em camundongos). Esta diferenciação 

final, na linhagem celular hepática em camundongos, ocorre até por volta do E17, 

quando: a maior parte das células adota uma morfologia cuboidal característica; 

observam-se canalículos formados no tecido; e detectam-se enzimas e proteínas 

necessárias para o exercício da função hepática nas células que formam o fígado do 

embrião (MCLIN; ZORN, 2006).  

 

O fígado embrionário representa o maior sítio de hematopoiese durante o 

desenvolvimento embrionário. Nos ratos, o broto hepático começa a se desenvolver 

com 10 dias de gestação (E10,5), juntamente com a maturação da medula óssea e 

baço, as células hematopoiéticas saem do fígado para suas destinações finais, 

enquanto o fígado inicia a organização de sua estrutura e desenvolve numerosas 

funções metabólicas tornando-se maduro (GOTTINGEN, 2006). 

 

Dentre os fatores envolvidos na regulação do desenvolvimento hepático encontram-

se HNF1α e β, HNF3α e γ, HNF4α, HNF6 (DUNCAN, 2000; COSTA et al., 2003) e 

Cited2 (QU et al., 2007). Trabalhos sugerem que HNF4α atua como regulador 

central da hepatogênese, através da ativação da cascata de fatores de transcrição 

que geram o perfil final da expressão gênica do hepatócito maduro (WATT; 

GARRISON; DUNCAN, 2003). Para Parviz et al. (2003) e Rhee et al. (2003) o 

HNF4α é o maior regulador da expressão gênica hepática, atuando tanto no 

desenvolvimento, como na diferenciação celular em linhagem hepática.  
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O Cited, conforme descrito por Withington et al. (2006), também desempenha função 

essencial no desenvolvimento embrionário hepático em camundongo. Ela é 

altamente expressa por fígados fetais do E12,5 até E16,5 (QU et al., 2007). Na 

embriogênese do camundongo, a expressão do Cited2 também é evidenciada nos 

mesênquima do septo transverso, a região a qual dá origem ao fígado maturo 

(DUNCAWOODIE; RODRIGUEZ; BEDDINGTON, 1998) e possui atuação como co-

ativador do HNF4α. Outro fator de crescimento, o HGF, também está envolvido na 

hepatogênese, atuando na mantença dos hepatócitos a partir da metade da 

hepatogênese (BAHARVAND et al., 2006).  

 

As células não diferenciadas do epitélio hepático de ratos, conforme observações de 

Bisgaard et al. (1994) expressam CK14 e vimentina. Enquanto que uma vez 

diferenciadas em hepatócitos expressam albumina, AFP, CK18 e glicogênio e as 

células do ducto biliar expressam glutamil transpeptidase (GGT) e CK19 (BADVE et 

al., 2000).   No entanto, o fígado embrionário não possui muitas das funções 

hepáticas de um vertebrado adulto, que o torna centro metabólico do organismo, 

sendo estas adquiridas durante os estágios peri e pós-natal. 

 

 

3.3 CÉLULAS-TRONCO HEPÁTICAS 

 

 

Sabendo-se que doenças do fígado estão associadas com uma redução acentuada 

na massa viável dos hepatócitos, que os casos mais graves de doença do fígado 

(insuficiência hepática) são tratadas através de transplante hepático, e que uma 

alternativa ao transplante de órgãos inteiros para pacientes com insuficiência 

hepática (fígado e doença hereditária) é o transplante hepático, tornou-se necessário 

o estudo de outras alternativas para esses tipos de tratamento, uma vez que a 

escassez de doadores de órgãos inviabilizam a quantidade de transplasntes 

necessários. Outras formas de transplante têm sido propostos, incluindo células 

tronco embrionárias, células hepáticas imortalizadas e células indiferenciadas. Os 

estudo de células progenitoras hepáticas também vem crescendo, uma vez que, seu 

potencial terapêutico reside na sua capacidade de proliferar e diferenciar em 

hepatócitos e colangiócitos (SANGAN; TOSH, 2010).  
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O fígado também apresenta significativo papel durante a hematopoiese fetal. Este 

órgão é responsável por diferenciar os progenitores em células diferenciadas da 

linhagem hematopoiética durante o desenvolvimento fetal. Na fase hematopoiética, 

este órgão é rico em células-tronco hematopoiéticas e células eritróides, e com uma 

menor proporção de linfócitos e granulócitos (ZANICHELLI et al., 1995).  

 

Desde então, diversos estudos tem surgido com células-tronco e sua diferenciação 

em linhagem de células hepáticas. Lu et al. (2010) utilizou blastocistos de embriões 

humanos descartados para cultura e conseguiu diferenciá-los em hepatócitos com 

70-80% de proteínas expressas de um hepatócito maduro.  

 

Fausto (1994) já relatou em suas pesquisas com células-tronco a sua alta 

capacidade proliferativa e regenerativa através de células hepáticas, no entanto, a 

capacidade regenerativa por meio de células maduras altamente diferenciadas é 

limitada (FAUSTO, 1994; GRISHAM; THORGEIRSSON, 1997). Kubota e Reid 

(2000) citam que quando o dano é severo afetando a auto-renovação de 

hepatócitos, somente através da expansão e diferenciação das células-tronco do 

fígado torna-se possível a regeneração.  

 

Trabalhos com células de cordão umbilical também são uma importante opção para 

diferenciação em células hepáticas. Teramoto et al. (2005) demonstrou que tanto em 

células-tronco embrionárias quanto nas células de cordão umbilical há formação de 

de células progenitoras hepáticas induzidas por auxílio de fatores de crescimento. 

Albumina e citoqueratina 19 (CK19) foram usadas como imuno-marcadores dessas 

células (TERAMOTO, et al., 2005).   

 

SOTO-GUTIE´RREZ et al. (2007) estudou através de culturas de células-tronco de 

embriões de camundongos a diferenciação em hepatócitos e descreveu 4 etapas 

envolvidas: (1) formação de corpos de embrião; (2) indução a endoderme definitiva 

aos 2 dias de idade do embrião; (3) indução das células progenitoras hepáticas; (4) 

maturação dos hepatócitos. A diferenciação hepática é concluída aos 16 dias de 

cultura e as células foram induzidas a se diferenciarem em endoderme definitiva com 

a adição de ativina e fator de crescimento de fibroblasto-2 (fibroblast growth factor-2 

- FGF-2). A diferenciação e maturação hepática das células são realizadas pela 
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retirada de ativina e FGF-2 e exposição a fatores de crescimento de células 

hepáticas não parenquimatosas.   

 

 

3.4 PROGRANULINA 

 

 

Progranulina (Pgrn) ou PCDGH (fator de crescimento derivado da célula PC) é um 

novo fator de crescimento, também conhecido como precursor epitelial (PLOWMAN 

et al., 1992) e acrogranulina (BABA et al., 1993). Células epiteliais de ciclo rápido de 

animais adultos, como queratinócitos e alguns enterócitos específicos, expressam o 

gene da progranulina em altas concentrações, enquanto em células epiteliais mais 

quiescentes, tal como às do pulmão ou dos túbulos renais sua expressão é 

relativamente baixa (DANIEL et al., 2000). 

 

Em mamíferos a progranulina é mitogênica para diversas células do organismo 

(ZHOU et al., 1993; XU et al., 1998; DANIEL et al., 2000). Níveis muito elevados no 

epitélio, de acordo com He e Bateman (1999) e He et al. (2002) podem conferir ao 

epitélio tumorigenicidade e invasividade. A expressão de progranulina tem sido 

verificada em diversos tipos de processos tumorais, como em câncer de mama (LU; 

SERRERO, 1999, 2000, 2001), glioblastomas (LIAU et al., 2000), carcinomas renais 

(DONALD et al., 2001) e câncer ovariano invasivo (JONES et al., 2003), 

apresentando-se com níveis de expressão mais elevados que nos mesmos tecidos 

em estado normal. 

 

A progranulina ativa o sinal de cascata das quinase ERK e PI-3 (ZANNOCO-

MARANI et al., 1999; LU; SERRERO, 2000; HE et al., 2002), e estimula um aumento 

das ciclinas D1 e -B (ZANNOCO-MARANI et al., 1999; LU; SERRERO, 2000). 

Segundo Xu et al. (1998), a progranulina difere dos fatores de crescimento 

“clássicos”, pois possui a habilidade única de contornar o bloqueio mitótico imposto à 

fibroblastos embrionários de roedores quando na ausência de fatores de 

crescimento semelhante a insulina-I (IGF-I). 
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Os diversos estudos a respeito da progranulina apontam para seu envolvimento na 

estimulação da proliferação celular (SORIANO et al., 1995; LU; SERRERO, 2000) e 

no ancoramento, crescimento (BATEMAN; BENNETT, 1998; HE; BATEMAN, 1999; 

CHEUNG et al., 2004; PAN et al., 2004; TANGKEANGSIRISIN; HAYASHI; 

SERRERO, 2004) e desenvolvimento (DIAZ-CUETO et al., 2000; DANIEL et al., 

2003) independente de células. A progranulina aumenta a sobrevivência de 

fibroblastos sob estresse e é expresso (por proteína e RNA) em fígados cirróticos 

principalmente nas áreas de proliferação de ductos biliares e septos fibrosos 

(GUERRA et al., 2007, 2009). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
A seguir serão descritos as metodologias utilizadas para a execução da proposta em 

questão. 

 
 
4.1 ANIMAIS 

 

 

Foram utilizados 40 ratos Fischer 344, pesando aproximadamente 200 gramas, 

sendo 35 fêmeas e 5 machos. Os animais foram identificados e acondicionados em 

gaiolas de polipropileno (41 x 34 x 16) forradas com serragem (maravalha) trocadas 

a cada 5 dias e tampadas por grade metálica, sob condições controladas de 

temperatura (20±4°C) e umidade relativa do ar (45% - 75%), com ciclo de 12 horas 

de claro/escuro. Os animais receberam água (filtrada, pH ± 7.0) e ração (Nuvilab) em 

regime ad libitum por todo o período experimental. Os animais utilizados no 

experimento foram provenientes do biotério (padrão SPF) do Instituto de Química da 

USP (IQ – USP). Este projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Bioética 

da FMVZ/USP com número de protocolo 2089/2010. 

 

 

4.2 PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

 

 

As fêmeas foram alojadas em grupos de três. Os machos foram alojados 

individualmente, sendo as fêmeas transferidas para as caixas dos machos ao fim da 

tarde para pernoite, sendo retirados na manhã seguinte entre as 7-8 horas da 

manhã. Preconizou-se a utilização de duas a três fêmeas para cada macho.  

 

No dia seguinte esfregaços vaginais foram avaliados para averiguação do ciclo 

estral e presença de espermatozóides indicativos de acasalamento. O esfregaço foi 

realizado com auxílio de swab e colocado sob lâmina histológica para análise ao 

microscópio óptico. Como a visualização de um ou mais espermatozóides ao 
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microscópio óptico é indicativo de acasalamento, fêmeas acasaladas foram alojadas 

individualmente em gaiolas evitando estresse durante o período gestacional. A 

contagem do período embrionário se iniciou 0,5 dia na manhã após a fecundação, 

assim como o controle de peso e da conformação abdominal dos animais. Foram 

utilizadas no experimento as seguintes idades gestacionais: embrião 12,5 dias 

(E12,5); E13,5; E14,5; E15,5 e E16,5. 

 

 

4.3 EUTANÁSIA DOS ANIMAIS E COLETA DO MATERIAL BIOLÓGICO 

 

 

Foram eutanasiadas 35 ratas prenhas isogênicas F344 de cada período gestacional. 

Os animais receberam dose excessiva de anestésico inalatório Isofluorano1 (CLOSE 

et al., 1996, 1997) administrado através de circuito de Magill, em oxigênio 100%, por 

meio de um aparelho de ventilação mecânica2, com auxílio de máscara de tamanho 

apropriado. A entrada do animal em anestesia foi verificada pelas freqüências 

cardíaca e respiratória, pelo grau de relaxamento muscular e reflexos digitais.  

 

Em cada período gestacional (E12,5, E13,5, E14,5, E15,5 e E16,5) foram coletados  

10-12 embriões, por meio de incisão da pele na linha média no sentido pré-

retroumbilical.  Os ovários foram identificados e, com o auxílio de duas pinças 

hemostáticas colocadas nos pedículos ovarianos, estes foram suspensos e 

exteriorizados. A porção inicial do corno uterino prenhe também foi pinçada, seguida 

pela remoção de todo corno uterino. Incisões cirúrgicas nos sacos gestacionais 

foram realizadas a fim de promover a exposição dos embriões, bem como dos 

anexos fetais. Os embriões foram coletados com o auxílo de uma lupa 

estereoscópica Zeiss3 do Laboratório de Cultivo Celular do Setor de Anatomia da 

FMVZ-USP. Após serem colocados em placas de petri, os embriões foram lavados 

com solução de PBS-L e depois fixados. Concomitantemente a coleta dos embriões, 

realizou-se a coleta do broto hepático através de uma incisão longitudinal no 

                                                 
1 Cristália, Brasil 
2 Takaoka 640, Brasil 
3 Berlim, Alemanha 
 



_____________________________________________________________PASSOS, C. C.
4 MATERIAIS E MÉTODOS

33 

 
intestino primitivo dos embriões com o auxílio das lupas estéreomicroscópica4 e 

cirúrgica5, e instrumental cirúrgico adequado para microcirurgia. 

 

Todo o material biológico foi coletado sob condições assépticas adequadas. Os 

materiais cirúrgicos utilizados, a superfície de contato e o ambiente laboratorial 

foram esterilizados, reduzindo assim as chances de qualquer tipo de contaminação 

das amostras. O procedimento experimental de coleta das amostras biológicas foi 

realizado dentro do fluxo laminar do Laboratório de Cultivo Celular no Setor de 

Anatomia do Departamento de Cirurgia da FMVZ–USP.  

 

 

4.4 AVALIAÇÃO MACROSCÓPICA 

 

 

Os períodos gestacionais foram estimados a partir de mensurações da distância 

occípto-sacral da cabeça, tomando como referência a crista nucal numa extremidade 

e a última vértebra sacral na extremidade oposta (Crow-Rump / CR) (EVANS; SACK, 

1973), medidos com auxílio de um paquímetro6 inoxidável com divisões em 

milímetros (150 mm x 0,02 mm).  

 

 

4.5 AVALIAÇÃO MICROSCÓPICA 

 

 

A seguir estão descritos os procedimentos para processamento histológico dos 

embriões. O material biológico coletado foi processado no Laboratório de Histologia 

do Setor de Anatomia do Departamento de Cirurgia da FMVZ–USP.  

 

 

 

 

 

                                                 
4 Zeiss, Stemi DV4 
5 Leica 
6 Eletronic Digital Caliper 
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4.5.1 Fixação, inclusão e processamento dos blocos 
 

 

Os embriões foram fixados em solução de Methacarn e Paraformaldeído 4% (P4%). 

Após fixação, que durou em torno de 12 horas, as amostras foram desidratados em 

uma série de etanóis em concentrações crescentes (de 70 a 100%) e diafanizados 

em xilol, seguido de inclusão do embrião inteiro em paraplast®7 (JUNQUEIRA, 

1995).   

 

Foram realizados cortes seriados de todo embrião de 5 µm de espessura obtidos 

através de um micrótomo automático8. Os cortes foram aderidos em lâminas 

histológicas e deixados em estufa9 a 60oC. 

 

 

4.5.2 Colorações para microscopia de luz 
 
 
Foram utilizadas as seguintes colorações: 

 

 

4.5.2.1 Hematoxilina-Eosina (Wallington, 1972) 

 

 

Essa técnica foi utilizada para observação do aspecto histomorfológico do tecido.  

 

 

4.5.2.2  Tricômio de Masson (Bancroft, 1996) 

 

 

Essa técnica foi utilizada para observação do aspecto histomorfológico do tecido.  

 

 

                                                 
7 Paraplast Embedding Media, Paraplast Plus, Sigma, Oxford Lab., USA 
8 Leica, RM2165 
9 Fanem 
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4.5.3 Citoquímica  
 
 
4.5.3.1  PAS (Periodic Acid Schiff) (Bancroft, 1996) 

 

 

Essa técnica foi utilizada para observação de glicogênio intracelular hepático. 

 
 

4.6 IMUNO-HISTOQUÍMICA 

 
 
A seguir a descrição da reação de imuno-histoquímica para os anticorpos que 

seguem: 

 
 
4.6.1 Detecção dos antígenos anti-progranulina, PCNA e Oct-4 
 
 
Foram utilizados os anticorpos primários progranulina (1:100 - cedido gentilmente 

pelo Dr. Andrew Bateman, produzido em seu Laboratório – Endocrinology 

Laboratory/ Victoria Hospital/ McGill/ Canadá), PCNA (antígeno celular de 

proliferação; 1:100 - Dako), Oct-4 (octamer-binding transcription factor 4; 1:200 – 

Santa Cruz) em 5 animais por período embrionário. Os cortes histológicos foram 

coletados em lâminas silanizadas, desparafinados e desidratados seguindo o 

protocolo padrão. As lâminas foram submetidas ao procedimento de 

desmascaramento antigênico, utilizando tampão citrato (pH 6.0), durante 12 minutos 

em microondas. Após, os cortes foram submetidos ao bloqueio da peroxidase em 

solução de H2O2 5%, diluído em metanol, durante 30 minutos. Após lavagens com 

PBS, o bloqueio antigênico das lâminas foi realizado em solução de leite desnatado 

a 5%, durante 20 minutos e à 37ºC. Posteriormente, os cortes foram lavados e 

incubados em câmera úmida, overnight e a 4oC, com anticorpos diluídos em PBS.  

Após, as lâminas foram incubadas com anticorpos secundários biotinilado, durante 

30 minutos, seguidas da incubação com o complexo estreptavidina-peroxidase 
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(LSAB - Dako), durante 30 minutos. As células positivas foram evidenciadas após a 

coloração com DAB (Dako). As lâminas foram incubadas com controles positivos de 

alguns anticorpos. Também foram realizados controles negativos de todas as 

reações, utilizando IgG correspondentes a cada tipo de anticorpo testado. A 

marcação nuclear (PCNA) foi quantificada pela contagem aleatória de 1000 células, 

considerando a porcentagem de células positivas. As marcações citoplasmáticas 

(Progranulina e Oct-4) foram avaliadas e classificadas de acordo com a intensidade: 

leve (+), moderada (++) e intensa (+++).  

 

 

4.7 MATERIAL FOTOGRÁFICO 

 

 

As fotomicrografias foram realizadas por meio do software KS40010. Utilizou-se o 

microscópio OLYMPUS11 e a câmera AxioCam12 para o procedimento. 

 
 
4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Para a análise estatística da imuno-histoquímica foi empregado o programa 

Minitab®13, a análise de variância (ANOVA) e o pós-teste de Tukey-Kramer. Os 

resultados com p≤0,05 foram considerados estatisticamente significantes.  

 

 

4.9 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO 

 

 

Os embriões foram fixados (2 embriões por período gestacional) em Karnovsky e 

glutaraldeído14 2,5% em tampão fosfato 0,1M, pH 7,2. Os brotos hepáticos 

dissecados foram seccionados e recortados em fragmentos de 1x1mm.  Os 

                                                 
10 KS400, 4.4, marca ZEISS, ANO 2000. 
11 Modelo BX60 
12 Modelo HCr, marca ZEISS 
13 Release 15 Statistical Software (State College, PA - EUA) 
14 Glutaraldehyde grade I: 70% aquoso solution – Sigma chemical Co., USA 
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fragmentos foram lavados em tampão fosfato de sódio a 0,1M, pH 7,4 por três vezes 

durante 10 minutos e pós-fixados em tetróxido de ósmio15 1% por 1 hora. Após 

novas lavagens em tampão fosfato o material foi desidratado em álcool etílico a 

50%, 70%, 90% e 100% e lavados em óxido de propileno16 e resina17. Na seqüência, 

essa mistura foi substituída por resina pura por 5 horas e incluídas em moldes, 

permanecendo em estufa a 69ºC por 72 horas para consolidar a polimerização da 

resina.  

 

Os blocos foram cortados em ultra-micrótomo18. Cortes semi finos de 1µm de 

espessura foram obtidos corando-se à quente com solução de borato de sódio a 1% 

em água destilada, contendo 0,25% de azul de toluidina para observação ao 

microscópio de luz. 

 

Cortes ultrafinos de cerca de 60nm de espessura foram colhidos em telas de cobre e 

contrastados pelo acetato de uranila 2% e citrato de chumbo 0,5% em água 

destilada durante 10 minutos. As telas foram levadas ao microscópio eletrônico de 

transmissão19 para visualização das ultra-estruturas. Essa técnica foi realizada no 

Laboratório de Microscopia Eletrônica do Setor de Anatomia do Departamento de 

Cirurgia da FMVZ–USP.  

 

 

                                                 
15 Osmium tetroxide 4% w/w solution in water – polyscience, Inc., USA 
16 Propylene oxide EM Grade, Polyciences, Inc, USA 
17 Araldite – 502 EMBEDDING, Kit-Electron Microscopy Sciences, USA 
18 Leica, Ultracut UCT® 
19 Morgagni, modelo 268D, Microscópio Eletrônico de Transmissão, Philips 
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5 RESULTADOS 
 

 

A seguir os resultados de todas as metodologias aplicadas no experimento.  

 

 

5.1 COLETA DOS EMBRIÕES 

 
 
Foram coletados 10 embriões de cada idade gestacional: E12,5; 13,5; 14,5; 15,5 e 

16-5.  

 

 

5.2 AVALIAÇÃO MACROSCÓPICA 

 

 

Os embriões foram coletados e, com o auxílio de uma lupa esteroscópica, foram 

localizados os brotos hepáticos e medido o Crow-Rump (CR) (Figura 1).  

 

 
Figura 1 –  Broto hepático de um embrião de rato F344 12,5 dias 

após a fecundação. CR = 7,23±0,16 mm  
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Os aspectos macroscópicos do fígado de E14,5 são mais bem definidos, estando 

distintos 4 lobos hepáticos (Figura 2). 

 

 
 

Figura 2 –  Broto hepático de um 
embrião de rato F344 
14,5 dias após a 
fecundação. São 
identificados a formação 
de 4 lobos hepáticos. CR 
= 12,34±1,30 mm 

 

 

Os brotos hepáticos dos embriões E15,5 (Figura 3-A) e E16,5 coletados  

apresentaram um maior volume em decorrência de sua crescente idade embrionária. 

A figura 3-B e C demonstra a dissecação do embrião de rato F344 E12,5, isolando-o 

da placenta. 
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Figura 3 –  (A) Embriões de rato F344 15,5 dias após a fecundação. (B e C) Isolamento de 
embriões de rato F344 12,5 dias da placenta 

 

 

5.3 AVALIAÇÃO MICROSCÓPICA 

 

 

Foram realizados cortes histológicos e colorações de hematoxilina-eosina, tricômio 

de Masson, Ácido Periódico de Schiff (PAS) e Picrossírius em todos os períodos 

embrionários propostos. 

 

 

5.3.1 Histologia do Embrião 
 

 

Os embriões E12,5 tiveram as seguintes estruturas identificadas: 4º ventrículo 

encefálico, mesencéfalo, prosencéfalo, início da cavidade nasal, coração com 

divisão atrial e ventricular, neuroporo caudal e o broto hepático (Figura 4-A e B). 
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Legenda: (A) CR: 7,31±0,16 mm.  Coloração Hematoxilina-eosina (HE). Barra = 500 µm. (B) CR: 7,23±0,16 mm. 
Coloração Hematoxilina-eosina (HE). Barra = 500 µm  

 

Figura 4 –  Fotomicrografias do embrião de rato F344 E12,5 com estruturas identificadas 

 

 

Os embriões E13,5 tiveram as seguintes estruturas identificadas: medula espinhal, 

presença das vesículas encefálicas (prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo), 

somitos, costelas e musculatura axial, formação mandibular, cavidade nasal, 

coração com cavidade divisão atrial e ventricular e continuação da segmentação 

hepática em 2 brotos (Figura 5-A e B).  
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Legenda: (A) CR: 9,30±0,43 mm. Coloração: Tricômio de Masson. Barra = 500 µm. (B) CR: 9,51 mm. 
Coloração Hematoxilina-eosina (HE). Barra = 500 µm 

 

Figura 5 –  Fotomicrografias do embrião de rato F344 E13,5 com estruturas identificadas  

 

 

Os embriões E14,5 tiveram as seguintes estruturas identificadas: maior 

desenvolvimento na região cefálica (cavidade nasal), junção dos dois segmentos 

hepáticos e estruturas já evidenciadas nos embriões anteriores (Figura 6).   
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Legenda: * Junção dos dois segmentos hepáticos (também indicado por seta). CR: 

12,34±1,30 mm. Coloração: Ácido Periódico de Schiff (PAS). Barra = 500 µm 
 

Figura 6 –  Fotomicrografia do embrião de rato F344 E14,5 com estruturas 

identificadas 

 

 

Os embriões E15,5 tiveram as seguintes estruturas identificadas: continuação do 

desenvolvimento na região cefálica (cavidade nasal), crescimento hepático com 

formação de sua histoarquitetura e estruturas já evidenciadas nos embriões 

anteriores (Figura 7).   

 



_____________________________________________________________PASSOS, C. C.
5 RESULTADOS

44 

 

 
Legenda: Coloração: HE. Barra = 500 µm 

 

Figura 7 –  Fotomicrografia do embrião de rato F344 E15,5 com 

estruturas identificadas 

 

 

Os embriões E16,5 tiveram as seguintes estruturas identificadas: possui as mesmas 

estruturas já evidenciadas nos embriões anteriores, porém com maior 

desenvolvimento a se incluir o fígado (Figura 8).   
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Legenda: Coloração: HE. Barra = 500 µm 

 

Figura 8 –  Fotomicrografia do embrião de rato F344 E16,5 com 

estruturas identificadas 

 

 

5.3.2 Histologia Hepática 
 

 

Os embriões apresentaram hepatoblastos (células precursoras dos hepatócitos) 

ainda desorganizados e circundados por inúmeras células precursoras sanguíneas 

nucleadas nesta fase denominadas eritroblastos (Figura 9-A e B).  
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Legenda: (A) * Broto hepático de E12,5. Coloração: HE. Barra = 

200 µm. (B) Setas indicam hepatoblastos e eritroblastos 
de E12,5. Coloração: HE. Barra = 20 µm 

 

Figura 9 –  Fotomicrografias do fígado de embrião de rato 

F344 E12,5. (B) Ampliação do broto hepático 

identificando os hepatoblastos 

 

 

 

Em maior aumento observa-se que os hepatoblastos são células com núcleo grande 

basofílico e pouco citoplasma. Estas estão circundadas por inúmeros capilares 
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sanguíneos com eritroblastos. Sinusóides e células de Kupffer também são 

encontradas (Figuras 9, 10 e 11).  

 

 

 
Legenda: (A e B) 1, 5 e 6- Hepatoblastos; 2- Eritroblastos; 3- Formação de sinusóide; 4- Célula endotelial;  

7- Micro região de células sanguíneas em processo de maturação. Coloração Hematoxilina-
eosina. Barra = 20 µm 

 

Figura 10 –  Fotomicrografias do broto hepático de embrião de rato F344 E13,5 
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Legenda: (A) Corte longitudinal do embrião com identificação do broto hepático. Barra = 500 µm. 

(B e C) Ampliação do broto hepático identificando as estruturas: 1, 2 e 7- Hepatoblastos; 
3–  Micro região de células sanguíneas em processo de maturação; 4-  Sinusóide; 5 e 6- 
Células precursoras sanguíneas; 7 e 9- Formação de hepatócitos; 8- Células de Kupffer. 
Coloração: Picrossírius. Barra= 20 µm 

 

Figura 11 –  Fotomicrografias do broto hepático de embrião de rato F344 E14,5 

 

 

 

Nos embriões E15,5 verifica-se uma maior distinção entre os cordões de hepatócitos 

em formação e os capilares sinusóides limitados pelos inúmeros cordões de 

hepatócitos que confluem para as chamadas veias centrolobulares. Os sinusóides 

possuem macrófagos, conhecidos como células de Kupffer. Células de Kupffer são 

encontradas na superfície luminal das células endoteliais (Figuras 11 e 12). 
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Legenda: (A) Identificação do fígado e do estômago (Et). Barra = 500 µm. (B) Identificação de três micro 

regiões de células sanguíneas (estrelas) em diferenciação no fígado. Barra = 20 µm. (C) 
Fígado ampliado identificando: 1 e 2- Células de Kupffer; 3- Hepatócito (binucleado); 4– 
Eritrócito; 5- Eritroblasto. Coloração: HE. Barra = 20 µm 

 
Figura 12 –  Fotomicrografias da cavidade abdominal e fígado de embrião de rato F344 E15,5 

 

 

Dependendo da altura do corte longitudinal em E16,5 pode-se distinguir ramos da 

veia porta e veia centrolobular. Ramos da veia porta faz parte do espaço porta, o 

qual fica entre os lóbulos hepáticos.  Nota-se também hepatócitos se organizando 

em cordões em sentido centrípeta a veia centrolobular (Figuras 13 e 14). 
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Legenda: Veia Centrolobular e ramos da veia porta. Coloração: HE. Barra = 200 
µm 

 
Figura 13 –  Fotomicrografia da cavidade abdominal e fígado de embrião 

de rato F344 E16,5 
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Legenda: 1- Veia centrolobular; 2 e 5- Eritrócito; 3 e 7- Células de Kupffer; 4- Sinusóide; 6- Células 

precursoras sanguíneas.  Coloração: HE. Barra = 20 µm  
 
Figura 14 –  Fotomicrografias do fígado de embrião de rato F344 E16,5 evidenciando 

hepatócitos se organizando em cordões 

 

 

5.4 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO (MET) 

 

 

Amostras aleatórias foram utilizadas nessa técnica. Foi possível identificar 

hepatoblastos adquirindo sua forma poliédrica em brotos hepáticos de fígados com 

E13,5 dias, sendo estes constituídos por um grande número de mitocôndrias, 

reticulo endoplasmático liso e rugoso em seu citoplasma (Figuras 15, 16 e 17).   
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Legenda: (n) núcleo de hepatoblasto, (r) retículo endoplasmático rugoso e (m)    

mitocôndria 
 

Figura 15 –  Eletromicrografia do fígado de embrião de rato F344 E13,5 

 

 

 

Com o mesmo período gestacional (E13,5) hepatoblastos apresentaram-se 

possuindo suas superfícies de contato com a parede dos capilares sinusóides, 

através do espaço de Disse, e com a superfície de outros hepatoblastos (Figura 16).  
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Legenda:  Hepatoblastos adjacentes e formação do espaço de Disse (seta). *Célula 

de Kupffer 
 

Figura 16 –  Eletromicrografia do fígado de embrião de rato F344 E13,5 

 

 

Foi encontrado abundante presença de lisossomos no citoplasma de hepatoblastos, 

caracterizando degradação e renovação de organelas intracelulares. Foi visualizada 

a presença de células de Kupffer recobrindo as placas hepatocelulares (Figura 17). 
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Legenda: (a) retículo endoplasmático rugoso (rer) e vacúolo (v); (b) núcleo de hepatoblasto (n), 

retículo endoplasmático liso (rel) e lisossomos (seta 1); (c) hepatoblastos cercados por 
células de Kupffer, complexo de golgi (seta 2), vesículas eletrodensas (seta 3); (d) 
mitocôndrias (m) 

 

Figura 17 –  Eletromicrografias do fígado de embrião de rato F344 E13,5 

 

 

Nos embriões E15,5 foi possível identificar hepatócitos, hepatoblastos e sinusóides 

(Figura 18) 
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Legenda: (A) 1- Sinusóide; 2- Hepatoblasto; (B-3, C e D) Hepatócitos  

 
Figura 18 –  Eletromicrografias do fígado de embrião de rato F344 E15,5 evidenciando 

hepatócitos se organizando em cordões 

 

 

Aos 16,5 dias de período embrionário foi possível visualizar hepatócitos e suas 

estruturas citoplasmáticas (Figura 19). 

 

 



_____________________________________________________________PASSOS, C. C.
5 RESULTADOS

56 

 

 
Legenda: (n) núcleo; (C) – citoplasma; (seta) mitocôndrias  

 
Figura 19 –  Eletromicrografia do fígado de embrião de rato F344 E16,5 

mostrando um hepatócito 

 

 

5.5 IMUNO-HISTOQUÍMICA 

 

 

Foi realizado análises imuno-hitoquímicas em todas as fases embrionárias 

propostas, no entanto, sem “n” suficiente para validar estatisticamente os resultados.  

 

 

5.5.1 Imuno-histoquímica para PCNA 
 

 

O antígeno para proliferação celular (PCNA) obteve marcação positiva para todas as 

fases embrionárias estudadas conforme consta na figura 20.  
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Legenda: As figuras do broto hepático seguem com suas respectivas idades embrionárias. As setas 
representam a marcação positiva para proliferação celular. O fígado está delimitado em uma das 
fotomicrografias de 15,5 dias em pequeno aumento. Como controle positivo da reação foi usado 
o duodeno do animal  

 
Figura 20 –  Reação imuno-histoquímica para PCNA no fígado de embrião de rato F344 E12,5; 

13,5; 14,5; 15,5; 16,5 
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5.5.2 Imuno-histoquímica para células-tronco indiferenciadas hepáticas (Oct-4) 
 

 

A marcação imuno-histoquímica para células-tronco de indiferenciadas hepáticas 

também foi realizada com o uso do anticorpo Oct-4. Dentre as idades avaliadas, o 

embrião E12,5 e E16,5 demonstrou ter pouca marcação em relação as demais 

idades embrionárias estudadas. Porém, sem validação estatística (Figura 21).  
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Legenda:  As figuras do broto hepático seguem com suas respectivas idades embrionárias. As setas 

representam a marcação positiva para Oct-4. (C+) A formação da coluna vertebral dos mesmos 
animais foram utilizadas como controle positivo da reação 

 
Figura 21 –  Reação imuno-histoquímica para marcação de células-tronco indiferenciadas 

hepáticas (Oct-4) no fígado de embrião de rato F344 E12,5; 13,5; 14,5; 15,5; 16,5 
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5.5.3 Imuno-histoquímica para Progranulina 
 

 

A marcação imuno-histoquímica para progranulina ocorreu em todas as idades 

embrionárias estudadas conforme consta na Figura 22. No entanto, assim como na 

marcação de Oct-4 o embrião E12,5 obteve pouca reação com o antígeno.  
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Legenda: As figuras do broto hepático seguem com suas respectivas idades embrionárias. As setas 

representam a marcação positiva para progranulina 
 

Figura 22 –  Reação imuno-histoquímica para marcação de progranulina no fígado de 

embrião de rato F344 E12,5; 13,5; 14,5; 15,5; 16,5  
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6 DISCUSSÃO 
 

 

O interesse do desenvolvimento dos mamíferos antes do nascimento é enorme, em 

grande parte pela própria curiosidade sobre os primórdios da nossa formação e 

também pelo desejo de aumentar a qualidade de vida (MOORE; PERSAUD, 2004). 

 

O desenvolvimento do embrião é um processo contínuo que se inicia quando um 

ovócito (óvulo) de uma fêmea é fertilizado por um espermatozóide de um macho. A 

divisão celular, a migração celular, a morte celular programada, a diferenciação, o 

crescimento e o rearranjo celular transformam o ovócito fertilizado (o zigoto) uma 

célula altamente especializada e totipotente, em um organismo humano multicelular. 

Embora a maior parte do desenvolvimento se realize durante os períodos 

embrionários e fetais, ocorrem mudanças importantes nos períodos posteriores do 

desenvolvimento: infância, adolescência e início da idade adulta. O desenvolvimento 

não termina ao nascimento. Depois dele ocorrem mudanças importantes além do 

nascimento como o grande aumento do peso do cérebro (MOORE; PERSAUD, 

2004).  

 

A embriologia do fígado inicia-se no momento em que surge o broto hepático, a 

partir do intestino primitivo. No que concerne à embriologia hepática, o embrião 

apresenta intestino primitivo, dividido pelo pedúnculo do saco vitelino, em porção 

cranial – intestino cefálico – e outra caudal – intestino caudal. O intestino primitivo é 

um tubo longo que se estende por todo o comprimento do embrião. Seus vasos 

sangüíneos são derivados de vasos que suprem o saco vitelínico. Entre o pedúnculo 

vitelino e o coração primitivo situa-se a placa mesodérmica, ou septo transverso, em 

cujo âmago se desenvolverá o fígado (PINOTTI, 1994; MOORE; PERSAUD, 2004).   

 

Segundo Göttingen (2006), nos ratos, o desenvolvimento hepático se inicia no 10º 

dia de gestação (E10,5), o que se dá com uma conecção da endoderme do intestino 

anterior com o desenvolvimento do coração, sendo que no 12⁰ dia de gestação o 

broto hepático encontra-se visível. Em nosso experimento, notamos que aos 11,5 

dias de período embrionário o broto hepático é de difícil visualização, e por isso 

optamos por iniciar nossas análises aos 12,5 dias.   
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6.1 AVALIAÇÃO MACROSCÓPICA DO EMBRIÃO 

 

 

A embriologia do parênquima inicia-se pelo surgimento do broto hepático. O epitélio 

endodérmico da face anterior do intestino primitivo, logo acima do saco vitelino, sofre 

espessamento por rápida proliferação celular, constituindo pequeno divertículo, o 

divertículo hepático, que penetra no septo transverso situado entre a cavidade 

pericárdica e o pedúnculo do saco vitelino (PINOTTI et al., 1994).   

 

Achados de estudos sugerem que o divertículo hepático e o broto ventral do 

pâncreas se desenvolvem a partir de duas populações celulares do endoderma. 

Fatores de crescimento de fibroblastos (Fibroblast growth factor - FGF), secretados 

em níveis suficientes pelo coração em desenvolvimento, interagem com células 

bipotenciais e induzem a formação do divertículo hepático. O divertículo hepático é a 

manifestação de uma série de processos indutivos já em andamento (CARLSON, 

1996; MOORE; PERSAUD, 2004).   

 

Aos 12,5 dias os embriões de rato F344 de nosso experimento apresentaram 

evidências do broto hepático, porém ainda na fase inicial de desenvolvimento. 

Mesmo assim foi possível visualizar dois segmentos hepáticos conhecido em 

conjunto como broto hepático, estrutura precursora do futuro fígado.  

 

O divertículo hepático divide-se logo em dois componentes: a pars hepática (broto 

hepático também conhecido como primórdio do fígado) que são células 

endodérmicas que dão origem aos cordões entrelaçados de células hepáticas do 

parênquima e as células de revestimento dos ductos biliares intra-hepáticos e uma 

parte caudal, a pars cystica, que vai formar a vesícula biliar e o ducto cístico 

(PINOTTI et al., 1994; MOORE; PERSAUD, 2004).   

 

Na pars hepática, Os cordões hepáticos se anastomosam em torno de espaços 

revestidos por endotélio, os primórdios dos sinusóides hepáticos. O tecido fibroso, o 
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tecido hematopoiético e as células de Kupffer são derivados do mesênquima do 

septo transverso (MOORE; PERSAUD, 2004). 

 

Com o crescimento na espessura do septo transverso, os cordões hepáticos 

epiteliais endodérmicos imbricam-se profusamente com os seios nervosos que aí se 

desenvolvem, provenientes das veias vitelinas e umbilicais, dando origem, assim, às 

trabéculas de hepatócitos e aos sinusóides, respectivamente. De início as trabéculas 

são mais espessas, tornando-se mais simples com o desenvolvimento do embrião 

(MORGAN; HARTROFT, 1961; PINOTTI et al., 1994).    

 

O mesoderma do septo transverso, que envolve o fígado, diferencia-se 

posteriormente na cápsula de Glisson, bem como origina todo tecido conectivo 

hepático (PINOTTI et al., 1994).     

 

Na pars cystica, uma pequena porção do divertículo hepático origina a vesícula, e o 

pedículo do divertículo forma o ducto cístico (MOORE; PERSAUD, 2004). 

  

De início, as vias biliares extra-hepáticas são obstruídas por células epiteliais, 

sofrendo posteriormente processo de recanalização devido à vacuolização 

resultante da degeneração dessas células. O pedículo que liga os canais cístico e 

hepático ao duodeno transforma-se no ducto biliar. Inicialmente, este ducto se 

prende à face ventral da alça duodenal; entretanto, como o duodeno cresce e roda, 

a entrada do ducto biliar é levada para face dorsal do duodeno. Em humanos, os 

pigmentos hepáticos passam a serem formados a partir da 13ª até a 16ª semana e 

passam a ser lançados no duodeno, dando ao seu conteúdo (mecônio) uma cor 

verde-escura (JUNQUEIRA; ZAGO, 1982; MOORE; PERSAUD, 2004). 

 

O bloqueio dos ductos bilíferos resulta da falta de sua recanalização, após a etapa 

sólida de seu desenvolvimento. Esta grave malformação resulta de falta de 

vascularização dos ductos, causando infecção hepática durante o período fetal 

(MOORE, 1988). 

 

A forma do fígado é estabelecida muito cedo, em humanos a partir do embrião de 18 

mm uma primeira depressão dorsal é criada pelo estômago em desenvolvimento. O 
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fígado cresce rapidamente e, da quinta a décima semana, ocupa uma grande porção 

da cavidade abdominal superior. À medida que ele cresce e se desloca para a 

esquerda, a impressão gástrica se aprofunda e se move no mesmo sentido, 

reduzindo o espaço para habitação da metade esquerda hepática que toma forma 

de cunha. A quantidade de sangue oxigenado que flui da veia umbilical para o fígado 

determina o seu desenvolvimento e sua segmentaçãofuncional. Inicialmente, os 

lobos direito e esquerdo são aproximadamente do mesmo tamanho, porém o direito 

logo se torna maior (ELIAS; SHERRICK, 1969; MOORE; PERSAUD, 2004). Nos 

animais do presente experimento, o fígado se desenvolve aumentando de volume e 

subdividindo-se em lóbulos hepáticos aos E14,5 dias. Distingue-se 4 lobos hepáticos 

bem evidenciados. Aos 15,5 e 16,5 dias os embriões já possuem fígados mais bem 

desenvolvidos, com aspectos anatômicos semelhantes ao fígado maduro, permitindo 

até mesmo seu isolamento com maior facilidade com o auxílio de instrumental 

microcirúrgico.   

 

 

6.2 AVALIAÇÃO MICROSCÓPICA DO EMBRIÃO 

 

 

Segundo Gottingen (2006), em ratos durante E9,5 e 10,5 fatores de transcrição 

ativam genes hepáticos específicos que regulam a hepatogênese.  Em nossos 

resultados verificamos que em E12,5 pode-se visualizar o 4º ventrículo encefálico, 

mesencéfalo, prosencéfalo, início da cavidade nasal, coração com divisão atrial e 

ventricular e o neuroporo caudal. De acordo com Monie (1976), as últimas porções 

abertas do tubo neural são os neuroporos anterior e posterior que nos homens 

fecham em torno de 25 a 27 dias e nos ratos fecham em torno de 10,5 a 11 dias. 

 

Lima (2007) encontrou primórdios hepáticos em embriões de bovinos com 20 dias 

de idade gestacional (CR: 9,5 mm), descrevendo-os como cordões entrelaçados de 

células hepáticas e pequenos sinusóides com células sanguíneas em seu interior. O 

CR de 9,5 mm em bovinos com 20 dias correlaciona-se em nossos estudos com o 

período gestacional de E13,5 em ratos F344 com CR de 9,30±0,43 mm. Nessa 

mesma idade gestacional os embriões também apresentaram medula espinhal, 

presença das vesículas encefálicas (prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo), 
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somitos (que darão origem às vértebras, costelas e musculatura axial) (MOORE; 

PERSAUD, 2003), formação mandibular, cavidade nasal, coração com cavidade 

divisão atrial e ventricular. 

  

O broto hepático é mais visível aos 14,5 dias nos ratos F344, iniciando-se uma 

comunicação entre os brotos no período de 15,5 e 16,5 dias. Assim, o fígado 

embrionário torna-se o maior órgão em proporções se comparado ao tamanho total 

do embrião. 

 
O fígado surge do intestino anterior por meio de uma invaginação ventral da porção 

caudal do mesmo e a partir desse primeiro broto hepático uma massa de 

mesoderma esplâncnico invade o septo transverso entre coração e intestino médio 

crescendo rapidamente desde a 5ª até a 10ª semana em embriões humanos. Sendo 

assim o divertículo hepático cresce rapidamente e divide-se em duas partes; das 

células endodérmicas se originarão os cordões entrelaçados de células hepáticas e 

o epitélio de revestimento da porção intra-hepática; nessa fase os cordões se 

anastomosam em torno dos primeiros espaços revestidos por epitélio e formam os 

primeiros sinusóides hepáticos (NODEN; DE LAHUNTA, 1990; MOORE; PERSAUD, 

2004). Acreditamos que esse desenvolvimento ocorra da mesma forma nos ratos 

F344, porém, em tempos diferentes de acordo com a idade gestacional uma vez que 

todas as estruturas embrionárias citadas estão presentes nos animais em estudo.  

 

Aos 15,5 dias de período embrionário, foram identificados a presença dos membros 

torácicos na região torácica e dos pélvicos, na pélvica, rombencéfalo sinalizando a 

presença das vesículas encefálicas (prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo), 

olho, pulmão, rim, intestino e fígado. Neste mesmo período (E15,5) o fígado 

aumenta de volume consideravelmente na cavidade abdominal, tornando-se mais 

evidente aos 16,5 dias, onde, além das estruturas já mencionadas anteriormente, 

possui também olhos mais desenvolvidos. 

 

Em estudos com embriões de ratos entre os estágios de 15 e 19 dias de gestação, 

Theiler (1972) relata que os mesmos, esboçam como características embrionárias a 

presença do neuróporo cranial ainda aberto, os arcos branquais são visíveis com os 

seus sulcos delimitando cada arco, a presença dos brotos dos membros em forma 
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de “remo”. Relata ainda, a presença das vesículas encefálicas, bem como a 

presença da vesícula óptica, da fosseta nasal e dos somitos individualizados, fatos 

esses corroborados até o momento nos períodos gestacionais analisados em 

nossos estudos. 

 

 

6.2.1 Avaliação Microscópica do Fígado (Broto Hepático) 
 

 

Assim como obtido em nossos resultados, Fausto (1994) já descreve que em ratos e 

humanos os hepatoblastos localizam-se próximos ao espaço porta ou a grandes 

espaços vasculares. Estas células inicialmente são pequenas estruturalmente e 

assemelham-se funcionalmente a hepatócitos ou células do ducto-biliar (GRISHAM; 

THORGEIRSSON, 1997). Os hepatoblastos expressam citoqueratinas (CK) 7, 8, 18 

e 19, mas a expressão destas proteínas decresce progressivamente durante a 

gestação (SHIOJIRI; LEMIRE; FAUSTO, 1991).  

 

Os brotos hepáticos de embriões entre E12,5 e E14,5 dias de idade gestacional 

apresentaram-se com um grande aglomerado de hepatoblastos circundados por 

células precursoras sanguíneas em diferenciação, e cercados por uma fina camada 

serosa. Os hepatoblastos possuem núcleo grande, basofílico e escasso citoplasma.  

 

Nos embriões E12,5 e E13,5 dias, os hepatoblastos são menores em tamanho que 

os próprios eritroblastos. A partir de 14,5 estão presentes hepatoblastos se 

diferenciando em hepatócitos, apesar da difícil identificação. Nos embriões E15,5, 

verifica-se uma maior distinção entre os cordões de hepatócitos em formação e os 

capilares sinusóides limitados por cordões de hepatócitos que confluem para as 

chamadas veias centrolobulares. Os espaços entre os hepatócitos contêm capilares 

e sinusóides hepáticos. Os sinusóides possuem macrófagos, conhecidos como 

células de Kupffer que são encontradas na superfície luminal das células endoteliais. 
Além dos hepatoblastos, ZVIBEL e colaboradores (2006) relataram que o fígado 

fetal de ratos contém células-tronco ovais. As células ovais são consideradas uma 

progênie de células hepáticas (GRISHAM; THORGEIRSSOM, 1997). As células 

ovais desenvolvem-se próximas às células estreladas, sendo ativadas em resposta a 
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processos inflamatórios (DABEVA; SHAFRITZ, 2003). Sugere-se que as células 

ovais residem à medula óssea e posteriormente migram para o fígado, as quais se 

tornam hepatócitos (ZVIBEL, 2006). As células ovais ativadas expressam 

marcadores para células epiteliais biliares (CK 7, 8, 18 e 19, OV-6 e conexina 43), 

marcadores para hepatoblastos fetais (AFP, CGT M2-PK), marcadores de células-

tronco hematopoiéticas (Thy-1, c-kit, CD34) e marcadores específicos de células 

neuroepiteliais (N-CAM) (ALISON, 1996). Fenotipicamente as células ovais 

assemelham-se aos hepatoblastos fetais (DABEVA; SHAFRITZ, 2003). No entanto, 

nesse experimento não utilizado nenhum marcador para confirmação desse dado.  

 

 

6.2.2 Microscopia Eletrônica de Transmissão 
 

 

Todos os dados da técnica de microscopia eletrônica de transmissão são inéditos 

uma vez que ainda não foi relatado nada acerca do broto hepático de embriões de 

ratos F344 nessas idades gestacionais. Portanto, identificamos ultraestruturas 

básicas do fígado com hepatócitos, hepatoblastos, células de Kupffer, sinusóides, 

espaço de Disse e organelas em várias idades embrionárias. Em todas elas as 

estruturas foram descritas conforme consta na literatura embriológica em humanos, 

uma vez que a morfologia seguia os mesmos padrões.    

 

 

6.2.3 Avaliação Imuno-Histoquímica do Fígado (broto hepático) 
 

 

Foram realizados três ensaios imuno-histoquímicos: PCNA (antígeno nuclear de 

proliferação celular); Oct-4 (octamer-binding transcription factor 4, marcador de 

células-tronco embrionárias indiferenciadas); e progranulina. As reaçãoes imuno-

histoquímicas foram realizadas em todas as idades embrionárias propostas por 

nosso trabalho, sendo que houve expressão dos três marcadores no tecido hepático 

de todas as idades embrionárias, com exceção de Oct-4 para E12,5 e 16,5 e 

progranulina para a idade E12,5, que foram escassas.  

 



_____________________________________________________________PASSOS, C. C.
6 DISCUSSÃO

70 

 

As marcações ocorreram homogeneamente em todo o tecido e atingindo 

consequentemente vários tipos celulares. Porém ficamos limitados a não aprofundar 

muito em nossas análises tendo em vista que o “n” utilizado para este método não 

foi suficiente para validar uma possível quantificação de células marcadas 

positivamente pelos antígenos.  

 

Conforme esperado, o anticorpo anti-PCNA foi altamente expresso em todas as 

fases embrionárias, uma vez que o embrião está se desenvolvimento e que, para 

isto, é necessário a proliferação de células para a formação dos tecidos, órgãos e 

sistemas. Sabendo-se que a progranulina é um fator de crescimento que também 

atua como indutor da proliferação celular (DANIEL et al., 2003), era esperado que no 

decorrer dos dias de crescimento do embrião de F344 os picos de proliferação 

celular e de progranulina permanecessem em sincronia e com crescente expressão. 

Sendo assim, possivelmente a progranulina atue na indução da proliferação celular 

do fígado em desenvolvimento. 

 

Os resultados da expressão por imuno-histoquímica da progranulina, mostraram 

positividade entre E12,5 e E16,5, obtendo pouca reação com o antígeno em E12,5. 

Já os resultados de Oct-4 mostraram positividade entre E13,5 e E15,5, diferindo dos 

demais anticorpos por não apresentar positividade em E16,5. Sendo assim, as 

células encontradas no fígado em desenvolvimento durante esse período 

gestacional estariam já, em sua grande maioria, diferenciadas em hepatócitos. Estes 

resultados encontrados nos estudos de imuno-histoquímica sugerem que exista uma 

relação entre células-tronco indiferenciadas hepáticas – progranulina - proliferação 

celular entre o período embrionário. A hipótese seria que a progranulina estimularia 

a proliferação celular das células precursoras hepáticas do broto hepático desde 

E12,5, entretanto, mais ativamente entre E13,5-16,5. Como a positividade para Oct-

4 ocorreu até o E15,5, sugere-se que a progranulina também esteja atuando na 

diferenciação celular dos hepatoblastos em hepatócitos entre E15,5 e E16,5, uma 

vez que já foi descrito que a progranulina atua em processos de diferenciação 

(SUZUKI et al, 2000) e desenvolvimento embrionário (DANIEL et al., 2003; DIAZ-

CUETO et al., 2000). 
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A ação da progranulina ainda está sendo bastante estudada e por ser um fator de 

crescimento descoberto recentemente, as informações sobre este fator ainda são 

escassas. Sabe-se, no entanto, que a progranulina pode ser encontrada no fígado 

de ratos cirróticos, intestino, células carcinogênicas hepáticas, hipotálamo, fase 

embrionária e neonatal, e pode estar envolvida em processos de regeneração, 

proliferação e sobrevivência celular, processos inflamatórios, e até mesmo tumores 

(ROTSTEIN et al., 1988; SORIANO et al., 1995; TRAUTWEIN et al., 1996; SUZUKI 

et al., 2000; KIEMER; TAKEUCHI; QUINLAN, 2001; HE; BATEMAN, 2003; 

SCHWABE et al., 2003; YASUAKI; CHIHIRO, 2005; GUERRA et al., 2007, 2009). 

 

Recentemente o fígado ganhou destaque nas pesquisas com células-tronco pela 

sua alta capacidade proliferativa e regenerativa (FAUSTO, 1994). Porém a 

capacidade regenerativa por meio de transplante ponte (transplante de células) com 

células maduras diferenciadas (hepatócitos) é limitada devido à falta de doadores e 

pela lenta proliferação dessas células in vitro, sendo as células-tronco precursoras 

de hepatócitos aparecem como uma saída (FAUSTO, 1994; GRISHAM; 

THORGEIRSSON, 1997). Para tanto, o desafio atual é identificar metodologias que 

promovam a diferenciação dessas células-tronco em linhagens adultas específicas e 

funcionais (SPENCE; WELLS, 2007).  

 

Partindo da premissa, observada no presente estudo, de que a progranulina atuaria 

nos processos de proliferação celular e diferenciação das células-tronco do broto 

hepático, poderíamos usá-la como um fator de diferenciação em culturas in vitro 

visando a diferenciação de células-tronco do broto hepático em hepatócitos 

funcionais para a terapia celular. Dessa forma, nosso estudo contribuiria com as 

pesquisas que abrangem a regeneração hepática, entretanto mais estudos são 

necessários para se comprovar essa utilização.   
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7 CONCLUSÕES 
 

 

Após a análise dos resultados pode-se concluir que: 

 

 

A progranulina pode ser utilizada em protocolos de diferenciação de células-tronco 

do broto hepático em hepatócitos pelas suas funções de estimular a proliferação 

celular e de diferenciação, entretanto mais estudos devem ser realizados para 

confirmar tal aplicação. 
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