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RESUMO 

PEREIRA, M. A. Tratamento com células derivadas do fígado embrio nário 
retarda a progressão da fibrose hepática em ratos. [Treatment with embryonic 
liver derived cell retards hepatic fibrosis progression in rats]. 2016. 63 f. Tese 
(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

As células derivadas de fígado embrionário tanto de animais quanto de humanos 

tem sido cada vez mais estudas devido ao seu potencial antiinflamatório, 

imunomodulador e regenerativo, demonstrado as mesmas bipotencial de 

diferenciação em hepatócitos e colangiocitos. Na presente pesquisa utilizou-se 

células derivadas de fígados embrionários de ratos com 14,5 dias de gestação. As 

células apresentaram marcadores de células progenitoras hepáticas, bem como 

marcadores de células hepáticas e biliares diferenciadas confirmando, seu 

bipotencial. A terapia celular utilizando as células supracitadas, reduziu 

significativamente a progressão da fibrose hepática, diminuindo a inflamação e ainda 

estimulando a regeneração hepática de ratos submetidos à cirrose por ligadura do 

ducto biliar. As análises realizadas mediante avaliação quantitativa pela técnica de 

morfometria, demonstraram redução da deposição de fibras de colágeno, bem como 

menor proliferação de ductos biliares nos animais tratados. Os resultados foram 

ainda complementados por analise semiquantitativa, a qual avaliou a intensidade da 

necroinflamação dos tecidos hepáticos analisados, apontando menor escore de 

inflamação dos animais tratados. As células poderão ter efeito benéfico para o 

tratamento de doenças hepáticas crônicas, que estimulam a formação de fibrose. A 

cirrose é o estágio final comum à doenças hepáticas crônicas por causadas por 

fatores de diversas etiologias. Esta ocupa a decima quarta causa mundial de 

mortalidade em humanos, sendo que o único tratamento definitivo atualmente é 

transplante do órgão. Entretanto o número de transplantes está longe de suprir a 

demanda atual, visto que há um déficit de doadores do órgão. Terapias que possam 

oferecer uma alternativa de tratamento confiável, segura e acessível são bastante 

oportunas. Nossos resultados sugerem que as células utilizadas neste trabalho 

podem modular a fibrogênese, e consequentemente retardar o estabelecimento da 

cirrose em doenças hepáticas crônicas.  

Palavras-chave: Broto Hepatico.Ligadura de ducto biliar.Fibrose Hepática.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

PEREIRA, M. A Treatment with embryonic liver derived cell retards  hepatic 
fibrosis progression in rats  [Tratamento com células derivadas do fígado 
embrionário retarda a progressão da fibrose hepática em ratos]. 2016. 63 f. Tese 
(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

Studies on human and animal embryonic liver stem cells have been growing due to its 

anti-inflammatory, immunomodulatory and regenerative potential. These cells show also 

a bipotential do differentiate into hepatocytes and cholangiocytes. In the present study, it 

was used rodent embryonic liver with 14.5 of gestation. The cells presented hepatic 

progenitor, as well adult hepatic and biliary cells markers, confirming their bipotential. 

Previous studies with these cells in therapy decreased hepatic fibrosis progression in rat 

models submitted to cirrhosis by biliary duct ligation. Quantitative analysis was 

performed by morphometry showed decreased collagen fibers deposition and lower 

proliferation of biliary ducts in treated animals. Results were complemented with 

semiquantitative analysis with evaluation of necroinflammation of the analyzed hepatic 

tissues, in which a decreased inflammation score was observed. Cirrhosis is a common 

final stage for chronic hepatic diseases caused by different factors in several etiologies. It 

occupies the 14th world cause of mortality in human. However, the number of liver 

transplants is insufficient for current demand, caused by deficit in organs donors. 

Therapies that could offer an alternative for a reliable, safe and accessible treatment is 

opportune. Our results suggest that cells used in this study can modulate fibrogenesis 

and consequently delay the establishment of cirrhosis in chronic liver diseases.  

 

Keywords:Liver Bud. Bile Duct Ligation. Hepatic Fibrosis. 
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1 INTRODUÇÃO  

A cirrose hepática é uma doença de ocorrência global, com mortalidade 

crescente em muitos países, sendo considerada um grande problema de saúde. 

Apenas no ano de 2010, a doença  causou mais de um milhão de mortes em todo o 

mundo, representando a 14ª causa de morte mundial (LOZANO et al., 2012; 

TSOCHATZIS; BOSCH; BURROUGHS, 2014). Nos países ocidentais, uma das 

maiores causas de cirrose hepática é o consumo excessivo de álcool. Outras 

doenças tais como, colestase biliar, doenças metabólicas e hepatites viral e 

autoimune também podem estar entre as principais causas (AHMED et al., 2014). A 

doença é caracterizada pela deposição excessiva de matriz extracelular no órgão, 

levando à uma distorção normal do parênquima hepático, formando nódulos 

fibroticos de regeneração hepática, com perda da fenestração sinusoidal, e 

consequente necrose de hepatócitos (HABEEB et al., 2015). Tais alterações levam à 

disfunções na circulação sanguínea, as quais consequentemente resultam no 

aumento da pressão portal, levando a ascite, disfunções renais (síndrome 

hepatorenal) e pulmonares (síndrome hepatopulmonar), culminando com a perda da 

função do órgão (BHATIA et al., 2014). 

Apesar dos avanços na compreensão dos eventos envolvidos na progressão 

e tratamento da cirrose, o transplante de fígado ainda continua sendo a única opção 

de tratamento definitivo (ALQAHTANI; LARSON, 2011; ZHOU; ZHANG; QIAO, 

2014). Entretanto a escassez de doadores é a maior barreira encontrada para o 

sucesso de tal procedimento. Além disso as complicações cirúrgicas, o risco de 

rejeição imunológicas, também são fatores que dificultam sucesso terapêutico do 

transplante (WOO et al., 2013). Sendo assim novas alternativas de tratamento da 

doença constituem uma necessidade emergente. 

Frente ao grave problema de saúde mundial que a cirrose representa, vários 

pesquisadores têm buscado diferentes formas de tratamento, depositando suas 

expectativas na terapia celular. Diversas fontes de células tronco inclusive as 

progenitoras hepáticas têm sido utilizadas, na tentativa de oferecer avanços no 

tratamento da doença. O transplante de hepatócitos tem sido proposto como uma 

opção terapêutica para tratamento de disfunções hepáticas (FITZPATRICK; MITRY; 

DHAWAN, 2009; CHINNICI et al., 2015). Entretanto a dificuldade para cultivar e 
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expandir as células viáveis em número suficiente para transplante, ainda constitui 

uma barreira a ser superada. Outro fator limitante é a falta de doadores, ainda que 

possa haver a doação parcial órgão, destinada à coleta e isolamento dos 

hepatócitos (BHATIA et al., 2014). 

As células tronco podem ser consideradas atualmente a mais atraente opção 

de tratamento para doenças hepáticas. Alguns trabalhos têm demonstrado 

resultados efetivos mediante sua utilização (LANZONI et al., 2013). Uma boa parte 

das recentes pesquisas têm investigado a atuação da células tronco mesenquimais 

derivadas de medula óssea, aplicadas ao tratamento de doenças hepáticas, 

demonstrando a capacidade de diferenciação das mesmas em linhagens de células 

hepáticas (LIHUA et al., 2015). Entretanto, existe a hipótese de que estas células 

tenham uma importante contribuição na fibrogenese hepática (SANT’ANNA et al., 

2011; XU et al., 2015). 

Por outro lado, a utilização de células tronco ou progenitoras hepáticas 

derivadas de fígado embrionário, desperta cada vez maior interesse dos 

pesquisadores, devido ao seu potencial terapêutico, ao qual já foi relatado em 

alguns modelos animais, bem como no tratamento de doenças do fígado em 

humanos (YOVCHEV et al., 2007; SEMERARO et al., 2013). Estas células 

apresentam bipotencial, sendo capazes de expressar anticorpos para marcar 

hepatócitos e colangiocitos. Além disso podem ser positivas para  anticorpos 

específicos de  células tronco hepáticas, tais como, AFP, ALB,  c-kit, c-Met, Nestin, 

CD 44,  , CK 7, CK 18  e CK19 (OERTEL, 2011; BIN et al., 2012; GONGH et al., 

2013). As células tronco fetais hepáticas, demonstraram ainda propriedades 

apropriadas para o tratamento de disfunções pancreáticas tais como diabetes, 

devido a origem embrionária comum entre o fígado e o pâncreas (SEMERARO et 

al., 2013). 

Em ratos o período embrionário, estende até o decimo sexto dia de gestação 

(EVANS; SACK, 1973). No período entre 14 e 15 dias de gestação, a maioria das 

células hepáticas são células tronco progenitoras, com bipotencial expressando 

(AFP e CK19). Estas células após serem aplicadas em animais com lesões 

hepáticas graves proporcionaram melhoras na função hepática, assim como 

resultam na diminuição na taxa de mortalidade destes animais (OERTEL et al., 

2006; MACHIMOTO et al., 2007). 

Estas células após serem aplicadas em animais com lesões hepáticas graves 
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proporcionaram melhoras na função hepática, assim como na diminuição na taxa de 

mortalidade (OERTEL et al., 2006; MACHIMOTO et al., 2007). 

As células tronco hepáticas isoladas de fetos humanos, apresentam ótima 

capacidade de proliferação, mesmo após passarem pelo processo a 

criopreservação, sendo menos imunogênicas do que as células derivadas de tecidos 

adultos (HABEEB et al., 2015). Estas células isoladas de fetos humanos com idade 

gestacionais entre 10 a 18 semanas demonstraram bipotencial, e foram capazes de 

se diferenciar em hepatócitos e células biliares (VALI et al., 2014). 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o resultado do tratamento 

realizado mediante a aplicação de células derivadas de fígado de fetos de ratos com 

14,5 dias de gestação, em ratos pós ligadura do ducto biliar comum, visando 

diminuir a progressão da fibrose e da inflamação hepática e consequentemente 

limitar a evolução da cirrose, bem como estimular a regeneração dos hepatócitos, 

considerando o potencial de diferenciação destas células. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Este capítulo apresenta informações que contextualizam as abordagens, e 

oferecem dados para a compreensão dos resultados apresentados e discutidos 

neste trabalho. 

2.1 ANATOMIA E FISIOLOGIA 

O fígado é o maior órgão interno do corpo, representando nos ratos adultos 

aproximadamente 5% do peso corpóreo. É um órgão multilobado, assim como na 

maioria dos mamíferos. Está localizado na extremidade cranial do abdome, 

relacionado cranialmente com o diafragma e caudalmente com o estomago e 

intestino.  

O fígado possui duas faces (diafragmática e visceral) e quatro margens 

(dorsal, ventral, direita e esquerda). Da face diafragmática se desprende o ligamento 

coronário, que fixa o órgão ao diafragma. Na face visceral se encontra o hilo, por 

onde passa a artéria hepática e a veia porta hepática. Na margem dorsal do fígado 

localiza se o sulco que permite a passagem da veia cava caudal, e na margem 

ventral está o ligamento redondo do fígado, que fixa o órgão ao assoalho do 

abdômen. À direita, o ligamento lateral direito fixa o fígado na parede abdominal e à 

esquerda o ligamento lateral esquerdo prende o fígado ao diafragma. Do ligamento 

redondo emerge o ligamento, que conecta o fígado ao diafragma (I.C.V.G.A.N., 

2005).  

É dividido por fissuras em lobos, sendo: lobo medial, lobo lateral direito, lobo 

lateral esquerdo e lobo caudado, do qual se projeta o processo caudado (ALLER, 

2012).  

Existe uma correlação entre os lobos e setores do fígado dos ratos com o 

fígado dos humanos. Apesar da diferença quanto ao número de lobos entre as 

espécies, ambos pertencem a mesma Classe Mammalia, tendo portanto seu 

desenvolvimento embriológico semelhante  (KOGURE et al., 1999). O lobo medial é 

o maior, representando cerca de 38% do peso do fígado. O lobo lateral esquerdo 



17 

 

 

representa aproximadamente 30% do peso do órgão. O lobo direito compreende 

cerca de 22% do peso, é dividido por uma fenda horizontal em duas partes a dorsal 

e ventral. O lobo caudado compreende 8-10% do peso, em forma de discos, cada 

um representando 4% de a massa do fígado.; (KOGURE et al., 1999; MARTINS; 

NEUHAUS, 2007).  

Os lobos hepáticos são por sua vez subdivididos em unidades estruturais 

denominados lóbulos hepáticos. Estes são descritos como unidade funcional do 

fígado. São estruturas hexagonais formadas pelos os hepatócitos, apresentam uma 

veia central circundada por seis espaços porta. O espaço porta ou tríade portal e 

formado por um ramo da veia porta, uma artéria hepática e um ducto biliar 

(MARTINS; NEUHAUS, 2007). Diferente da maioria das espécies de mamíferos, o 

rato não possui vesícula biliar. A bile é drenada por ramos biliares que seguem para 

os ductos biliares de cada lóbulo hepático, convergindo para um ducto biliar do lobo 

referente, que se unem no lobo caudado para formar o ducto biliar comum. 

O ducto biliar comum varia entre 12 a 16 mm de comprimento na citada 

espécie, e de 0,6 a 1 mm de diâmetro, mas pode ser até 45 milímetros de 

comprimento. Este dispõe se à esquerda da artéria hepática e da veia porta na 

superfície do lóbulo caudado, para se conectar ao pâncreas (HEBEL; STROMBERG, 

1986; BEGUM et al., 2010)  

O parênquima do fígado é constituído principalmente pelos hepatócitos, que 

ocupam aproximadamente 78 % do seu volume.  Entre outros tipos celulares não 

parenquimais, encontram se as demais células hepáticas tais como, colangiocitos, 

células endoteliais, estreladas hepáticas, células de Kupffer e células do sanguíneas 

(TANIMIZU; MIYAJIMA, 2004; MANSUROGLU et al., 2009). O parênquima hepático 

é formado pelos hepatócitos que são células poliédricas, possuem um ou dois 

núcleos com um ou dois nucléolos. Estão dispostos em placas anastomosadas 

orientadas radialmente a partir de uma veia central e entrelaçadas de forma 

ordenada por sinusóides, permeados pelos canais biliares (GUYTON; HALL, 2002). 

Pequenos canais intra-hepáticos, compostos de células epiteliais, os colangiocitos, 

constituem uma rede tridimensional de vias biliares conhecidas como a árvore biliar, 

responsáveis pela drenagem da bile secretada pelos hepatócitos conduzida pelos 

canalículos biliares até a periferia do lóbulo hepático, onde se ligam aos ductos 

biliares de maior calibre (TABIBIAN et al., 2013). Por sua vez encontram se os 

sinusóides, que são capilares revestidos por uma camada descontínua de células 
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endoteliais compondo um endotélio intensamente fenestrado, encarregados levar 

sangue rico em nutrientes e oxigênio para o interior do parênquima. Eles interligam a 

artéria hepática e a veia porta à veia central. Não possuem parede estruturada e são 

revestidos por dois tipos de células:  as células endoteliais típicas dos capilares 

sanguíneos e os macrófagos específicos hepáticos denominados células de 

“Kupffer” (GUYTON; HALL, 2002). Entre os hepatócitos e os sinusóides, encontra-se 

um espaço estreito, denominado espaço de “Disse”, onde se localizam as células 

estreladas hepáticas, principais envolvidas no processo de fibrogenese (PAVANATO 

et al., 2003; FRIEDMAN et al., 2013). Outro importante tipo de células encontradas 

são as células ovais, encontradas no fígado junto aos canais de Hering na interface 

hepatobiliar dentro do lóbulo (KHAN et al., 2012). Estas são descritas como células 

hepáticas progenitoras multipotentes ou células tronco hepáticas, capazes de se 

diferenciar em hepatócitos e colangiocitos e, sob condições de injurias severas a 

regeneração do órgão (TANIMIZU; MIYAJIMA, 2004; OERTEL, 2011). 

2.2 FIBROSE HEPÁTICA  

A fibrose hepática é descrita como um mecanismo de reparação tecidual que 

acontece em resposta a uma lesão no fígado. É preciso que fique claro que fibrose 

tecidual não visa causar a doença, mas proteger o organismo com uma resposta 

tecidual à lesão (FRIEDMAN et al., 2013). Sob circunstâncias normais, o volume de 

matriz extra celular (MEC) que se acumula em resposta a lesão, é digerido e 

removido. No caso de uma lesão aguda leve ao órgão, a fibrogênese é controlada 

por enzimas proteolíticas, como as metaloproteinases, que degradam o excesso de 

matriz extracelular (MEC) em processo fisiológico do organismo. Injurias crônicas ao 

fígado como as viroses, toxinas, colestases, doenças metabólicas e autoimunes, 

levam a falha no mecanismo normal resultando na deposição desordenada de MEC, 

composta principalmente por colágeno tipo I, III e lV, fibronectina, elastina, laminina, 

e proteoglicanos (FRIEDMAN, 2008; DUVAL et al., 2015). O colágeno tipo IV 

associado a laminina tem uma importante participação na constituição da membrana 

basal dos sinusóides, uma membrana porosa e fenestrada, a qual proporciona maior 

contato com a membrana dos hepatócitos. Os outros tipos de colágeno (l, lll), em 
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condições fisiológicas limitam se aos espaços porta e a veia central. Em condições 

fisiológicas a MEC corresponde a menos do que 3% do parênquima (BEDOSSA; 

PARADIS, 2003).  

Em casos patológicos, ocorre uma deposição desordenada de MEC no 

espaço de Disse. Isto implica no acúmulo de colágeno, principalmente, do tipo I e III, 

formando uma estrutura de fibrosa que, primeiramente, interfere na membrana basal 

dos sinusóides, ocasionando a capilarização dos sinusóides, ou seja, a perda das 

fenestrações sinusoidais (FRIEDMAN, 2008). Desta forma, os sinusóides tornam-se 

semelhantes a um capilar, o que resulta em deficiência no suprimento de oxigênio e 

nutrientes aos hepatócitos.  Além disto, o progresso na deposição de MEC, ocasiona 

a distorção na arquitetura parenquimal, apoptose de hepatócitos, hipertensão portal, 

redistribuição vascular, alterando gravemente a função hepática (ZHOU; ZHANG; 

QIAO, 2014). 

Vários tipos celulares estão envolvidos na fibrogênese. As células estreladas 

hepáticas (CEHs) são consideradas as principais células envolvidas neste evento, 

embora haja a participação de fibroblastos portais, perivasculares e células 

derivadas da medula óssea (FRIEDMAN, 2008; HERNANDEZ-GEA; FRIEDMAN, 

2011). As CEHs em situação fisiológica apresentam-se quiescentes tendo como 

função principal armazenar vitamina A. Quando ocorre uma lesão, são ativadas por 

mediadores químicos que levam a perda progressiva de retinóides, passando a 

apresentar um fenótipo de miofibroblastos, potencializando a produção e deposição 

de MEC.  

Como resposta a lesão hepática, ocorre um recrutamento de células 

inflamatórias, incluindo as células de Kupffer, que são consideradas as principais 

indutoras de ativação das CEHs. Estas células secretam citocinas inflamatórias e 

fatores de crescimento, tais como, fator de crescimento derivado de plaquetas 

(PDGF), fator de transformação de crescimento (TGF-β), fator de necrose tumoral 

(TNF-α). Estes fatores ativam as CEHs, inibem a ação da colagenase, além de 

diminuir a síntese de DNA, o que induz os hepatócitos à apoptose e inibem a 

apoptose espontânea da CEHs ativadas (TSOCHATZIS; BOSCH; BURROUGHS, 

2014).  

A TGF- β é conhecida por ser um mediador central da iniciação e da 

manutenção das doenças fibróticas em vários órgãos. Estudos em modelos animais 

oferecem evidencias de que esta via é super estimulada em casos de fibrose. O 
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controle desta, pode oferecer uma opção de atrativa de tratamento para fibrose 

hepática, entretanto é necessário considerar suas atividades homeostáticas, 

regulação imunológica e supressão de tumor. Portanto deve se avaliar as 

possibilidades dos efeitos colaterais da inibição sistêmica desta via (FRIEDMAN et 

al., 2013). 

2.3 DOENÇA HEPÁTICA 

2.3.1 Cirrose Hepática  

A Organização Mundial da Saúde definiu em 1977, a cirrose como "Um 

processo difuso caracterizado por fibrose com a conversão da arquitetura hepática 

normal em nódulos estruturalmente anormais, uma condição progressiva crônica 

que resulta em falência de células hepáticas e hipertensão portal” (ANTHONY et al., 

1977). Estes conceitos ainda continuam aceitos, entretanto a história natural da 

cirrose mudou significativamente nos últimos anos, de forma que é incorreto afirmar 

que todos os casos de cirrose levam a falha de células hepáticas e hipertensão 

portal (HYTIROGLOU et al., 2012). 

A cirrose é uma doença de abrangência mundial que acomete milhões de 

pessoas por ano representando a 14ª causa de morte mais comum em adultos 

(BERARDIS et al., 2015). Em crianças de até 1 ano de idade, a cirrose (causada por 

colestase biliar) é responsável por um grande número de óbitos, sendo a principal 

indicação de transplante hepático na infância (PEREIRA et al., 2010). 

 A mortalidade causada por cirrose hepática vem aumentando 

constantemente em todo o mundo nos últimos 30 anos. Até o ano 2010, já havia 

ultrapassado um milhão de mortes por ano (ZATOŃSKI et al., 2010; BLACHIER et 

al., 2013). No Brasil está entre as quatro maiores causas de morte, e apenas na 

região Sudeste, a taxa de mortalidade por cirrose foi igual a de doenças isquêmicas 

do coração, ou seja, (6,9 óbitos/100 mil habitantes)(BRASIL, 2010; BRASIL. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE., 2012). 
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O consumo excessivo de álcool, seguido por, hepatite viral (B e C) e 

autoimune, doenças metabólicas e colestase biliar, são as principais causas de 

cirrose (AHMED et al., 2014). Independentemente do fator etiológico, a cirrose 

representa a condição final comum da agressão hepática crônica não tratada 

(FRIEDMAN, 2008). Entretanto a classificação da doença, o diagnóstico e 

tratamento são baseadas principalmente na etiologia (HYTIROGLOU et al., 2012). 

A sintomatologia clínica da cirrose, pode variar amplamente dependendo da 

etiologia e da evolução da doença; podendo ser assintomática ou apresentar 

diversos sintomas, tais como, hipertensão portal e encefalopatia hepática 

(HYTIROGLOU et al., 2012) 

Em decorrência da cirrose vários sistemas do organismo podem ser 

acometidos, por exemplo, a cardiomiopatia cirrótica no sistema cardiocirculatório; 

síndrome hepatorrenal no sistema renal; síndrome hepatopulmonar no sistema 

pulmonar; e encefalopatia hepática no sistema neurológico. Geralmente também 

estão presentes algumas alterações metabólicas, como a ascite, icterícia e 

dificuldade no metabolismo de drogas. A cirrose pode evoluir para o 

hepatocarcinoma, sendo esta uma das mais graves consequências (SRINIVAS et 

al., 2012). 

O diagnóstico pode feito métodos não invasivos, tais como, tomografia 

computadorizada e ressonância magnética, ambos com sensibilidade e 

especificidade elevados nos resultados. A ultrassonografia também tem sido 

utilizada, no entanto com menor acurácia nos resultados. Deve-se ainda considerar 

a mensuração dos níveis de indicadores bioquímicos de lesão hepática tais como as 

enzimas, aspartato aminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT), gama-

glutamil transferase (GGT) e fosfatase alcalina (FA), que estarão aumentados no 

caso de injuria ao órgão (GIANNINI; TESTA; SAVARINO, 2005; JUNG; KIM, 2012; 

KANG; KIM; AHN, 2014). A biópsia hepática, é importante para confirmar casos 

cirrose em pacientes com função hepática compensada, mesmo antes que os 

pacientes apresentem sinais claros da doença como ascite, coagulopatias ou 

nódulos de regeneração hepáticos. Para biópsia uma amostra do fígado pode ser 

obtida por uma laparoscopia percutânea guiada por radiografia, um procedimento 

minimamente invasivo (SCHUPPAN; AFDHAL, 2008; KANG; KIM; AHN, 2014). 

Não há um tratamento padrão definido para o controle da cirrose. As causas e 

o estágio da doença determinam a conduta terapêutica. Primeiramente trata-se a 
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causa básica da doença, tais como interrupção da ingestão de álcool (cirrose 

alcoolica) ou tratamento com antivirais (contra infecções por vírus da hepatite B e C). 

Essas medidas são consideradas eficientes no controle de uma parte considerável 

dos casos de cirrose hepática. Os agentes antivirais mais utilizados, são, IFN-α, 

ribavirina, lamivudina, adefovir, entecavir (BERENGUER; SCHUPPAN, 2013). Em 

segundo plano, o tratamento visa inibir a ativação e induzir à apoptose as CEHs. Por 

meio do controle da inflamação e da resposta imune, que são causas diretas da 

lesão aos hepatócitos e da ativação das CEHs. Dentre os mecanismos da 

inflamação e da resposta imune, o controle da liberação de TGF-β e PDGF leva à 

inativação das CEHs; e algumas citocinas e fatores de crescimento, como a IFN-α e 

IFN-γ, podem ser utilizadas para induzir as CEHs a apoptose. Drogas 

antiinflamatórias como, celecoxib, azatioprina, rapamicina e agentes antioxidantes 

(taurina e vitamina E) também tem demonstrado algum efeito antifibrótico no 

tratamento da cirrose (ZHOU; ZHANG; QIAO, 2014). 

Alguns medicamentos fitoterápicos têm sido utilizados tratamento da cirrose, 

a silimarina é um dos mais utilizados. Pesquisadores obtiveram resultados 

significativos com uso da silimarina no tratamento cirrose experimental em ratos 

induzidos por tioacetamida (CHEN et al., 2012). 

Apesar dos avanços obtidos no controle da doença e das suas complicações, 

o transplante hepático ainda é considerado a única opção terapêutica definitiva 

(FRIEDMAN, 2004; ALQAHTANI; LARSON, 2011). Entretanto algumas limitações 

são encontradas, sendo a escassez de doadores a principal delas. Além disso as 

possíveis complicações relacionadas à cirurgia, rejeição imunológica e alto custo 

médico que envolve o procedimento, também são barreiras frequentemente 

encontradas (WOO et al., 2013).  

2.4 MODELOS EXPERIMENTAIS UTILIZADOS NA INDUÇÃO DE CIRROSE  

Modelos experimentais são cada vez mais utilizados pelas suas importantes 

contribuições para pesquisa biomédica, possibilitando conhecimento das 

caraterísticas do desenvolvimento da doença, sugerindo novas alternativas de 

tratamento, embora possam haver limitações (YAP, 2012). 
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O rato tem sido um modelo experimental amplamente utilizado, 

particularmente na utilização de técnicas cirúrgicas, pela facilidade de manuseio e 

baixo custo de manutenção (MARTINS; NEUHAUS, 2007). Além de pesquisas 

relacionadas ao estudo de disfunções hepáticas, tais como cirrose, regeneração 

hepática, neoplasias do fígado, transplante, estudos relacionados à imunologia, 

entre outras doenças hepáticas, o rato é seguramente o modelo mais utilizado 

(MARTINS; NEUHAUS, 2007). 

Para a indução de cirrose em ratos os modelos mais utilizados são: a 

administração tetracloreto de carbono (CCL4) ) (JIMÉNEZ et al., 1992; BONA et al., 

2012), de tioacetamida (TAA), (ABUL et al., 2002; WIJESUNDERA et al., 2014) e a 

ligadura do ducto biliar (LDB).  

A LBD foi inicialmente descrita por Cameron e Oakley em 1932 em 

camundongos. Posteriormente com base neste estudo, o modelo foi estabelecido 

em ratos  (KOUNTOURAS; BILLING; SCHEUER, 1984). Desde então o modelo tem 

sido amplamente utilizado para estudos das alterações histológicas, disfunções 

respiratórias, complicações circulatórias, aspectos da fibrose, inclusive para o teste 

de drogas auxiliares no tratamento da cirrose (HINZ et al., 1997; LUO; ABRAMS; 

FALLON, 1998; LUK et al., 2007; ASSIMAKOPOULOS; VAGIANOS, 2009; LEE et 

al., 2011; FERRARI, 2012; KIM et al., 2013) 

A indução de cirrose hepática por LBD é tão eficiente quanto a indução pela 

administração de hepatotoxinas, com vantagem em relação ao tempo de indução 

(CHANG et al., 2005; MARQUES et al., 2012). Além disso o manuseio de algumas 

hepatotoxinas, tal como tetracloreto de carbono, podem ser potencialmente 

danosas, com risco de indução de tumores hepáticos ao pesquisador (MARQUES et 

al., 2012). 

2.5 CÉLULAS TRONCO E TERAPIA CELULAR 

As células-tronco têm sido descritas como células indiferenciadas capazes de 

se auto-renovar e de se diferenciar, podendo ser encontradas em quase todos 

tecidos do corpo, tais como a medula óssea, músculo, tecido adiposo, inclusive no 

fígado (DROSOS; KOLIOS, 2013).  Elas podem ser classificadas de acordo com o 
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seu potencial de diferenciação em: totipotentes, pluripotentes, multipotentes. As 

totipotentes são capazes de se diferenciarem em qualquer dos tecidos embrionários 

e extraembrionários; as pluripotentes são capazes de se diferenciarem em qualquer 

tecido embrionário, das três camadas germinativas (ectoderma, mesoderma e 

endoderma); as multipotentes podem se diferenciar em alguns tipos celulares, já são 

mais diferenciadas e possuem plasticidade limitada (DROSOS; KOLIOS, 2013). 

Células tronco isoladas de vários tecidos tem sido utilizadas para no 

tratamento de lesões hepáticas, dentre elas as células derivadas de medula óssea 

(AHMED et al., 2014); membrana amniótica (SANT’ANNA et al., 2011; RICCI et al., 

2013), cordão umbilical (LI et al., 2013); líquido amniótico (ZAGOURA et al., 2012) e 

células de fígado em várias fases do desenvolvimento intrauterino (FIEGEL et al., 

2006; BIN et al., 2012). 

As células tronco de fígado fetal, apresentam características apropriadas para 

terapia celular, pois são de fácil isolamento e cultivo, têm potencial de diferenciação 

em hepatócitos e colangiocitos, representando atualmente a melhor opção para 

terapia celular em disfunções hepáticas (SEMERARO et al., 2013).  

Células tronco derivadas de fígado fetal humano, foram utilizadas no 

tratamento de doenças hepáticas congênitas. Estas células quando infundidas em 

pacientes humanos, portadores da síndrome de Crigler-Najjare ou atresia biliar, 

promoveu uma melhora da função hepática em ambos, de acordo com a análise dos 

níveis bioquímicos séricos (KHAN et al., 2008). Quando aplicadas em pacientes, 

portadores  cirrose hepática avançada, houve melhora nos parâmetros clínicos e 

bioquímicos, com restauração da função hepática, sem a necessidade de 

imunossupressão dos pacientes (KHAN et al., 2010). 

As células isoladas de fígado embrionário de rato com 14 dias de gestação 

foram capazes de repopular 24% da massa do fígado de animais submetidos a 

hepatectomia parcial de dois terços do órgão (OERTEL et al., 2008). Outros estudos 

demonstram que a maior parte da população de células do fígado fetal são células 

tronco progenitoras (LIU; LI; DOU, 2011). As células derivadas de fígado fetais de 

ratos, demostram boa proliferação após o transplante com capacidade de 

repovoamento do fígado de ratos adultos (OERTEL et al., 2008), sendo capazes de 

regenerar tanto ductos biliares quanto hepatócitos (BIN et al., 2012). No tratamento 

de cirrose em ratos induzidos por CCL4, estas células demonstraram capacidade de 

reduzir significativamente a expressão de fatores envolvidos na ativação das CEHs, 
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diminuindo consequentemente a fibrogênese (BIN et al., 2012). 

A terapia celular em modelos experimentais, tem o objetivo de oferecer 

maiores subsídios para possível utilização da terapia em humanos, compreendendo 

melhor os processos envolvidos no tratamento da doença, possibilitando oferecer 

maior segurança na aplicação da técnica. Neste sentido a terapia com células tronco 

em modelos experimentais de tratamento da cirrose pode oferece resultados 

bastante relevantes (YAP, 2012; AHMED et al., 2014). 

Visto que as células tronco hepáticas de fígado embrionário de ratos já foram 

testadas isoladamente e apresentaram características ideais para o tratamento de 

cirrose “in vitro” e “in vivo”, é oportuno testar o efeito destas células no modelo de 

cirrose por ligadura do ducto biliar. Este modelo já está estabelecido pela literatura, 

sendo amplamente utilizado, foi escolhido por ser o modelo que mais se assemelha 

a cirrose por atresia biliar que ocorre principalmente em crianças, sendo a principal 

causa de transplante de órgão na infância (SANTOS; CARVALHO; BEZERRA, 

2010).  
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3 JUSTIFICATIVA  

A cirrose representa um importante problema de saúde mundial, sendo o 

transplante de fígado a única opção definitiva de tratamento. Visto que a demanda 

por transplantes e superior à oferta, há um grande interesse na busca por novas 

opções terapêuticas. Neste contexto a terapia celular, utilizando células derivadas do 

fígado fetal poderá ser uma alternativa promissora, uma vez que estas apresentam 

potencial antifibrótico, antiinflamatório e regenerativo de hepatócitos. 
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4 HIPÓTESE 

A terapia com células tronco derivadas do fígado fetal de ratos com 14,5 dias 

de gestação, aplicadas ao modelo de cirrose por ligadura do ducto biliar em ratos, 

poderá promover efeito antifibrótico, antiinflamatório e a regeneração de hepatócitos, 

proporcionando assim recuperação do órgão.  
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5 OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GERAL 

Testar se a terapia celular realizada com células derivadas do fígado fetal de 

ratos com 14,5 dias de gestação, possui potencial na redução da fibrose, na 

modulação dos indicadores bioquímicos hepáticos e na regeneração de hepatócitos, 

no modelo de indução da cirrose por ligadura do ducto biliar em ratos.  
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6 MATERIAL E MÉTODOS 

6.1 ANIMAIS E GRUPOS EXPERIMENTAIS  

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, sob 

protocolo CEUA nº 3248040214. 

Foram utilizados 30 ratos (Ratus novergicus) da linhagem Wistar 24 machos e 

6 fêmeas, com idade entre dois e três meses pesando de 250 a 300 g. Os animais 

foram mantidos em estante ventilada acomodados em caixas de polipropileno 

forradas com maravalha, em temperatura ambiente (22-24ºC) e iluminação claro e 

escuro em um ciclo de 12 horas, com acesso ilimitado a comida e água, durante 

todo o período do experimento. 

As ratas foram utilizadas apenas para gestação e coletas dos embriões para 

isolamento dos fígados. Os ratos machos foram divididos em quatro grupos: grupo 1 

(G1, n=4) controle Shan, os animais foram mantidos apenas como controle sem 

nenhum procedimento cirúrgico ou terapia celular;  grupo 2 (G2, n=10), onde os 

animais foram induzidos a cirrose por ligadura do ducto biliar, e recebeu apenas 

aplicação de solução fisiológica via veia porta hepática; e grupo 3 (G3, n=10) onde 

os animais foram induzidos a cirrose por ligadura do ducto biliar, e receberam 

imediatamente após a ligadura uma única aplicação de 1 x 106 de células de fígado 

fetal com 14,5 dias de gestação.  

6.2 OBTENÇÃO E CULTIVO DE CÉLULAS  

Os fígados dos embriões foram cuidadosamente isolados colocados em 

placas de Petri e lavados em solução de tampão fosfato (PBS) (NaCl 8,5g, 

Na2HPO4.2H2O 1,55g, NaH2PO4.H2O 0,23g, H2O destilada 100ml) com antibiótico 

(penicilina, estreptomicina 2%, SIGMA ®). A coleta dos fígados dos embriões foi 

realizada com a utilização de lupa Stereo.  

Os fígados embrionários coletados foram lavados em PBS e macerados, 
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utilizando lâminas de bisturi. Os fragmentos do tecido foram colocados em placas de 

cultivo celular com meio de cultura DMEM/F12(LGC Biotecnologia) acrescido de 1% 

de estreptomicina/penicilina e 1 % de glutamina (GIBICO) e foram incubados em 

estufa a 37º C e 5% de CO2 por 24 horas.  

Após a adesão celular, as células foram submetidas à dissociação enzimática 

com tripsina, (TRYPLE), centrifugadas e novamente colocadas em cultivo em 

condições idênticas de cultivo. Após 48 horas da cultura primária ou ao atingir 80% 

de confluência, foram novamente dissociadas enzimaticamente e congeladas em 

meio de congelamento (DMSO 10% em SFB). 

6.2.1 Morfologia Celular e Microscopia Eletrônica de Varredura  

A expansão e a morfologia das células foram acompanhadas por em 

microscopia de luz invertida (JENOPTIK (IVU 7000). As células também foram 

analisadas por microscopia eletrônica de varredura, para esta técnica, as amostras 

foram fixadas em glutaraldeído 2,5%. Em seguida foram lavadas em tampão fosfato 

a 0,1 M pH 7,4, e pós fixadas em tetróxido de ósmio a 1%, seguido de desidratações 

contínuas em álcool etílico (70% a 100%). Foram desidratadas à seco em ponto 

crítico (Balzers CPD 020). Posteriormente o material foi colocado em um suporte 

metálico para revestimento em ouro (“sputtering” Emitech K550). Os resultados 

foram observados utilizando o microscópio eletrônico ME Leo 435 VP. 

6.2.2 Caracterização Celular por Citometria de Fluxo 

As propriedades imunofenotípicas das células foram analisadas por citometria 

de fluxo utilizando ciometometro FACSCalibur (Becton, Dickinson, San Jose, 

Califórnia, USA). O citômetro foi calibrado utilizando células não marcadas e células 

marcadas apenas com anticorpo secundário não especifico. Para a análise as 

células foram tripsinizadas, centrifugadas e ressuspensas em PBSA na 

concentração de 1 × 106 células/ml e incubadas com anticorpos primários (diluição 

de 1:100) por 30 minutos a 4ºC. Os anticorpos utilizados foram PCNA (sc-46, Santa 
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Cruz Biotechnology), Nestin (sc-33677, Santa Cruz Biotechnology, Inc, Europe), 

CD117 (A4502, DakoCytomation, Carpinteria, CA, USA), Citoqueratina 7 (sc-70936, 

Santa Cruz Biotechnology, Inc, Europe), Citoqueratina 18 (sc-32329, Santa Cruz 

Biotechnology, Inc, Europe). Todas as células foram lavadas duas vezes em tampão 

de lavagem (0,1% de BSA) e fixadas em paraformol 2%. 

6.2.3  Ensaio de Tumorigenese 

Foram utilizados 2 camundongos Balb-cnu/nu, machos (±20g), com 40 dias de 

idade, para avaliação do potencial tumorigênico.  Foram aplicadas 1x107   de células 

no tecido subcutâneo da região dorsal do animal. Os animais foram observados por 

6 semanas. Após este período, os animais foram eutanasiados e os órgãos 

coletados para análise histológica. 

6.3 LIGADURA DO DUCTO BILIAR E TERAPIA CELULAR 

Para a indução da cirrose o procedimento cirúrgico de ligadura do ducto biliar 

(LBD) foi realizado segundo método estabelecido por Kountouras et al., 1984. 

Inicialmente os animais foram anestesiados por via intraperitoneal, com cloridrato de 

cetamina 10%, na dose de 30 mg/kg e xilazina 2% 0,5 mg/kg.  

A cirurgia de LBD, iniciou se com laparotomia mediana estendendo-se por 

aproximadamente 4 cm, a partir do apêndice xifóide. Após a localização do ducto 

biliar, este foi ligado nas duas extremidades, na junção dos ductos biliares e na 

segunda na entrada dos ductos pancreáticos, seccionado entre elas. Neste 

momento foi aplicado solução fisiológica pela veia porta hepática nos animais do 

grupo 2 (G2). Utilizando o mesmo acesso, foram aplicadas 1 x 10⁶ células derivadas 

do fígado embrionário de ratos com 14,5 dias, suspensas em solução fisiológica, 

foram aplicadas nos animais do grupo 3 (G3). Reposicionado o fígado e alças 

intestinais, foi feita a sutura da musculatura abdominal e da pele em 2 planos com 

sutura contínua utilizando fio nylon. Após a cirurgia todos os animais receberam 

aplicação de antibiótico (enrofloxacina 2,5%), na dose de 5mg/kg por via subcutânea 
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(MORRIS,1995).  

6.3.1 Eutanásia  

Após 6 semanas da cirurgia, término do período experimental, os animais 

foram eutanasiados por sobredose de anestésico segundo método descrito por, 

Close et al. (1996). A confirmação da eutanásia se deu pela perda do reflexo do 

globo ocular, ausência das frequências cardíaca e respiratória. 

6.3.2 Análise Histopatológica do Fígado  

Seis semanas da cirurgia, os animais foram eutanasiados por sobredose de 

anestésico segundo método descrito por Close et al., 1996. Uma porção dos lobos 

medial e caudado dos fígados foram coletados e fragmentados em tamanhos 5 mm 

aproximadamente, colocadas em solução Paraformol 4%, permanecendo por 48 

horas para fixação. Em seguida o material foi desidratado em série de etanóis em 

concentrações crescentes (de 70 a 100%) e diafanizado em xilol, posteriormente e 

emblocados em parafina. Foram feitos cortes de 5 µm, desparafinizados e corados 

para Hematoxilina-Eosina e Picrossirus.  

6.3.3 Graduação e Estadiamento da Fibrose/Cirrose 

Para a análise de graduação e estadiamento, foram adotados os parâmetros 

estabelecidos por Knodell et al.(1981) e modificados por (Ishak et al. (1995). Neste 

trabalho graduação da fibrose/cirrose hepática foi realizada com base no índice de 

atividade histológica (IAH), que classifica as lesões hepáticas de acordo com fatores 

relacionados a necrose e inflamação tecidual, estabelecendo-se um escore final que 

varia de 1 a 18. Para a análise do material foram utilizadas lâminas coradas por 

hematoxilina-eosina, analisadas nos aumentos (10, 20x) em microscópio de luz 
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(Eclipse 80i, Nikon,Tóquio, Japão), acoplado a uma câmera (DS-Ri1, Nikon, Tóquio, 

Japão). Os patologistas que analisaram as laminas, desconheciam a identificação do 

animal ou a qual grupo pertencia o material. 

6.3.4 Imunohistoquímica 

A imunohistoquímica foi realizada para os marcadores, actina de músculo liso 

(α-SMA), citoqueratina 19 (CK19) e PCNA (sc-46, Santa Cruz Biotechnology), 

específicos para células estreladas hepáticas ativadas e proliferação de ductos, 

respectivamente. As amostras de fígados, pós cirurgia, foram seccionadas com 5 µm 

de espessura e montadas em lâminas silanizadas, desparafinadas e reidratadas. A 

recuperação de antígeno foi realizada com tampão citrato (1,83 mM de ácido cítrico 

monoidratado e 8,9 mM de citrato de sódio tribásico anidro, pH 6,0) em forno 

microondas por 4 vezes de cinco minutos. O bloqueio da peroxidade endógena foi 

com 3% de peróxido de hidrogênio em água, por uma hora no escuro. O bloqueio de 

proteínas inespecíficas foi realizado com 2% de albumina sérica bovina (BSA) em 

solução tampão de tris (TBS – 2,0 mM de Trizma base e 1,36 mM de cloreto de 

sódio, pH 7,5) por uma hora seguido de incubação com os anticorpos anti-α-SMA 

(1:500), anti-CK19 (1:100) e PCNA (1:100) em câmara úmida, por 16 horas, a 4° C. 

Os anticorpos primários foram detectados com kit Dako Advance HRP, as reações 

reveladas com DAB e contra-coradas com hematoxilina. Os cortes controle foram 

incubados com ausência de anticorpos primários. Entre cada passo, as lâminas 

foram lavadas, três vezes de cinco minutos, com TBS adicionado de 1% de BSA. As 

reações foram visualizadas em microscópio Zeiss Axioplan 2 microscópio e 

fotodocumentadas com a câmera Axiocan HRc.  

6.3.5 Quantificação de Colágeno Interlobular 

Para estimativa do colágeno interlobular nas amostras dos animais após a 

cirurgia e terapia celular, foi utilizada a coloração de picrosirus. Para tanto, foram 

adquiridas para cada lâmina 25 imagens no aumento de 20x, em microscópio LSM 
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510 (Carl Zeiss Microspopy, Jena, Germany). As imagens foram então analizadas 

utilizando o plugin “MRI fibrosis tool” para o software Image J. Brevemente, o plugin 

faz uma deconvolução nas imagens, separando a marcação por Sirius Red em um 

novo canal, a seguir ele conta a quantidade de pixels nesse canal em relação à área 

total da imagem, apresentando os valores em porcentagem de colágeno em relação 

à área total analisada. Os dados foram analisados pela análise da variância de 

quadrados mínimos (LSMeans = least square means) usando o procedimento de 

modelos lineares gerais (GLM = General Linear Models) do programa SAS (versão 

5.1). O modelo incluiu os efeitos principais e erro padrão. 
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7 RESULTADOS 

Para estabelecimento da cirrose hepática em ratos foi utilizado o modelo 

de ligadura do ducto biliar. Trata se um modelo já estabelecido e amplamente 

utilizado, caracterizado por induzir progressivamente a fibrose levando 

finalmente a cirrose. Tal modelo vem sendo utilizado em estudos dos 

mecanismos envolvidos desde a fibrogênese até a cirrose, além de ser ainda 

utilizado como modelo para testes de novas opções terapêuticas. Como terapia 

para a regressão da cirrose utilizamos células derivadas de fígados 

embrionários de ratos com 14,5 dias de gestação. 

Os resultados obtidos com os citados modelo e células, foram 

submetidos a análises qualitativas, quantitativas e semiquantitativas, utilizando 

cortes histológicos, corados com colorações de HE e picrosirus para verificação 

da deposição de colágeno como lesões hepáticas, necroinflamação propostas 

por Knodel e adaptadas por Isak (KNODELL et al., 1981; ISHAK et al., 1995). 

Os resultados obtidos com reações de imunohistoquímica utilizando anticorpos 

anti-αSMA e anti-CK19 subsidiaram a análise da ativação das células 

estreladas hepáticas e proliferação de ductos, respectivamente.  

De modo geral, após o período de seis semanas, o grupo operado no 

qual não foi realizada terapia celular, atingiu nível elevado de fibrose, 

apresentando desorganização do parênquima hepático, com nódulos de 

regeneração fibroticos característicos da cirrose hepática. Ainda que o grupo 

tratado com terapia celular apresentasse acentuada deposição de fibrose, as 

análises quantitativas e e semiquantitavas demostraram que esta ocorreu de 

maneira menos intensa quando comparada ao grupo controle cirúrgico não 

tratado. 

7.1 ISOLAMENTO DAS CÉLULAS DO FÍGADO EMBRIONÁRIO 

Aos 14,5 dias de gestação as ratas gestantes foram eutanasiadas e os 

embriões recuperados. Estes já apresentavam alguns órgãos externos e 

internos em desenvolvimento, sendo possível visualizar o coração, fígado com 
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lobos hepáticos distintos mas ainda imaturos, os intestinos herniados, os 

membros torácicos mais desenvolvidos em forma de pá, enquanto os membros 

pélvicos apresentam apenas os brotos. Os embriões mediam entre 11 e 13 mm 

de tamanho, e foram manipulados com auxílio de lupa. Cada útero continha de 

cinco a sete embriões, os quais por sua vez foram separados dos seus anexos 

fetais, prosseguindo assim a coleta dos fígados (Figura 1). 

Figura 1 - Fotomicrografia do embrião e do fígado embrionário do rato com 14,5 dias de 

gestação 

 

Fonte: (PEREIRA, 2016) 
Legenda: [A]-Embrião apresentando órgãos externos e internos em desenvolvimento, em 

destaque coração (seta), fígado (arco) onde já é possível visualizar lobos distintos; 
[B] - Fígado embrionário isolado, apresentando 4 lobos distintos.  

7.1.1 Cultivo e Morfologia Celular  

Os fígados após isolamento, foram macerados e colocados em cultivo. 

As células tiveram boa aderência à placa de cultivo, formando monocamada 

celular após 24 horas de cultura dos explantes. As células apresentaram 

crescimento e viabilidade celular adequados mesmo após o processo de 

criopreservação. As células demonstraram boa proliferação, atingindo 

confluência de oitenta por cento em 48 horas, e permaneceram viáveis durante 

as quatro primeiras passagens (período testado). 

A morfologia das células foi melhor visualizada mediante a utilização da 
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técnica de microscopia eletrônica de varredura, onde as células apresentaram 

características hepáticas, demonstrando formatos arredondados ou poligonais, 

citoplasma abundante e núcleos arredondados, com um ou dois nucléolos, 

característicos de hepatócitos (Figura 2). 

Figura 2 - Fotomicrografia de células derivadas de fígado embrionário de rato com 14,5 dias de 
gestação 

 

Fonte: (PEREIRA, 2016) 
Legenda: Fotomicrografia de células derivadas de fígado embrionário de rato com 14,5 dias de 

gestação. [A] mostra cultivo primário após 24 horas, notar o explante (e) liberando 
células (seta); [B] células em quarta passagem demostrando confluência de 80% da 
placa após 48 horas; [C] após o teste de criopreservação, demostrando que células 
que mantiveram a mesma proliferação mantendo a morfologia. Em D, E, F 
microscopia eletrônica de varredura das células; [D, E] mostra células com formatos 
arredondados ou poligonais, citoplasma abundante núcleo centralizado, [F] 
apresenta núcleo celular com dois nucléolos (seta). Aumento [A] 4X, [B] 10x e[C] 
20x. 

7.1.2 Caracterização Molecular das Células Realizada pela Técnica de 

Citometria de Fluxo 

Para caracterização molecular das células, foram avaliadas por 

citometria de fluxo, a presença de anticorpos CD117, CD44 e Nestin, os quais 

são utilizados para células progenitoras hepáticas. O anticorpo PCNA foi 

escolhido como marcador para proliferação celular, bem como os anticorpos 

CK7 e CK18, são utilizados para identificar colangiocitos e hepatoblastos 
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respectivamente. Os anticorpos com maior expressão foram CD117 (c-kit, 

28,7%), CD44 (18,8%) e PCNA (15,7%), no entanto os anticorpos CK7 

(7,83%), Nestin (6,75%) e CK18 (2,94%) também foram expressos. Estes 

dados sugerem como resultado, uma população heterogênea de células em 

proliferação com maior porcentagem de células progenitoras indiferenciadas no 

pool celular, sendo que células precursoras de hepatócitos e de células biliares, 

diferenciadas também estão presentes (Figura 3).  

 

Figura 3 - Histograma de imunofenotipagem das células de fígado embrionário de ratos com 
14.5 dias de gestação por citometria de fluxo 

 

Fonte: (PEREIRA, 2016) 
Legenda: Os gráficos representam a expressão do controle por linhas (azuis) em contraste com 

a expressão dos anticorpos específicos marcados em rosa. 

7.1.3 Ensaio de Tumorigenese 

Após seis semanas da aplicação das células derivadas do fígado 

embrionário de rato 14,5 dias de gestação, observou-se que estas não 

induziram a formação tumoral. Foram avaliadas características macro e 

microscópias no local da aplicação e nos principais órgãos, coração, pulmão, 
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baço, fígado e rins, os quais não apresentaram nenhuma formação tumoral 

mantendo as características histológicas normais para cada tecido. O 

resultados negativos do ensaio de tumorigenese significam que a aplicação das 

referidas células não risco de tumor podendo oferecer maior segurança à 

terapia (Figura 4).  

Figura 4 - Ensaio de tumorigenese no camundongo nude 

 

Fonte: (PEREIRA, 2016) 
Legenda: Em [A] evidencia se o local da aplicação subcutânea das células no membro pélvico 

esquerdo. [B]-[F] apresenta histologia normal dos órgão analisados. [B] baço, [C] 
coração, [D] fígado, [E] pulmão (a) alvéolo, (bl) bronquíolo; [F] rim, observar (halo) 
glomérulo, (tp) túbulo contorcido proximal, (td) túbulo contorcido distal. Barra (A) um 
cm. 

7.2 ESTABELECIMENTO DO MODELO DE CIRROSE  

O procedimento cirúrgico para ligadura do ducto biliar (LDB) modelo bem 

estabelecido, sendo possível sua repetição nesta pesquisa (Figura 5). Após a 

LDB ambos os grupos (G2 e G3) apresentaram piloereção, pouca 

responsividade a manipulação e ainda uma notável redução de movimentos no 

período experimental. Durante o período de 5 dias após a LDB os animais 

apresentaram uma pequena perda de peso corporal. Isto significa que a técnica 

foi efetiva, vistos os primeiros sinais de comprometimento responsivos ao 
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procedimento. Após esse período os animais do grupo G2 apresentaram maior 

aumento de volume abdominal e maior intensidade de ictericia, que também foi 

observado nos animais do grupo G2 em menor intensidade. Os do grupo G1 

permaneceram sem alterações físicas ou comportamentais.  

Durante o período experimental de seis semanas, todos os quatro 

animais do grupo G1 (controle shan) sobreviveram. Já entre os animais 

operados, sete destes do grupo G3 (cirúrgico tratado) e apenas cinco animais 

grupo G2 (controle cirúrgico) sobreviveram até o final do experimento. O índice 

de sobrevida dos animais tratados (G3), foi 20% maior em relação ao grupo 

cirúrgico não tratado (G2). 

Figura 5 - Fotodocumentação macroscópica da cirurgia de LDB 

 

Fonte: (PEREIRA, 2016) 
Legenda: Em [A] o esquema mostra uma ilustração do procedimento de LDB; Em [B] a 

localização do ducto biliar comum (seta); Em [C] ducto ligado em dois pontos para 
posterior secção entre eles; [D] mostra o ducto secionado (seta); [E] apresenta a 
aplicação das células pela veia porta hepática; Em [F] mostra o aspecto final da 
cirurgia com o abdômen já suturado em dois planos de sutura continua.    

7.2.1 Avaliação Clínica e Avaliação Anatômica Macroscópica dos Animais  

O modelo experimental escolhido foi eficiente em produzir cirrose, 

apresentando resultados que condizem com o modelo de cirrose biliar 

secundária estabelecido pela literatura (KOUNTOURAS; BILLING; SCHEUER, 
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1984).  

Os sinais clínicos bem como as alterações macroscópicas dos grupos 

experimentais foram observados e comparados com o grupo G1 (controle 

Shan). O grupo G2 (controle cirúrgico), apresentou como sinal mais evidente, o 

aumento do volume abdominal, outros achados foram, intensa icterícia 

hepatomegalia, esplenomegalia, nódulos de regeneração hepáticos, acumulo 

de liquido biliar com hiperplasia do ducto biliar, isquemia tecidual, pontos 

hemorrágicos, também foram achados comuns no grupo G2.  No grupo G3 

(cirúrgico tratado), as alterações se mostraram macroscopicamente menos 

intensas, que no grupo G2, demonstrando efeito benéfico por parte do 

tratamento. 

Os sinais macroscópicos apresentados pelo grupo G1 são típicos do 

animal normal sem alterações estruturais ou fisiológicas, sendo esta a base 

para a comparação, o abdômen em conformação normal, fígado apresentando 

coloração avermelhada escuro, disposição normal na cavidade abdominal, com 

bordos finos, textura friável. Já os animais dos grupos operados, G2 

apresentam características distintas tais como, fígados apresentando uma 

coloração amarelada, textura firme e nodular, bordos arredondados, no grupo 

G3 a coloração do fígado é mais próxima do órgão dos animais controle assim 

como a textura, vale ressaltar que ambos os grupos tanto G2 quanto G3 

apresentam características estruturais e fisiológicas típicas na cirrose 

supracitadas, como será apresentado abaixo na (Figura 6).  
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Figura 6 - Fotodocumentação macroscópica dos fígados do diferentes grupos experimentais 

 

Fonte: (PEREIRA, 2016). 
Legenda: Em [A] animal G1 mostra conformação abdominal normal; [B] disposição normal de 

fígado; Em [C] fígado normal isolado do animal G1; Em [D] animal G2 apresentando 
ictericia, aumento de volume abdominal; Em [E] hepatomegalia e espleomegalia; 
Em [F] fígado isolado do animal G2, apresentando nódulos de regeneração(setas), 
icterícia severa; [G,H,I] mostra grupo G3,  em [G] apresentando mucosa com  
icterícia menos intensa que G2, Em  [H] fígado mantem dimensões do parênquima 
mais próximas do normal, com intenso acumulo de bílis, [H] órgão isolado, mostra 
maior proximidade do controle em coloração e aspecto da superfície do órgão 
menos nodular. 
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7.2.2 Análise Histopatológica 

A análise histológica do fígado dos animais do grupo shan (GS), 

apresentou características morfológicas normais, espaços porta preservados, 

hepatócitos dispostos em camadas, organização dos sinusóides em sentido a 

uma veia central, de acordo a arquitetura normal do parênquima hepático. O 

grupo G2, apresentou desorganização do parênquima, proliferação de ductos, 

necrose de hepatócitos, presença de infiltrado inflamatório e deposição 

massiva de matriz extracelular (fibras de colágeno), característicos na cirrose 

biliar secundaria. O grupo G3 também apontou presença de infiltrado 

inflamatório e proliferação de ducto entretanto menos intensa que o grupo G2 

(Figura 7).  

Figura 7 - Fotomicrografias do parênquima hepático 

 

Fonte: (PEREIRA, 2016) 
Legenda: Em [A] grupo G1 (controle Shan), estrutura normal do parênquima, espaço porta 

preservado mostrando ducto biliar, artéria hepática, veia porta; [B] grupo G2 
(controle cirúrgico) – Mostra desorganização do parênquima hepático, necrose de 
hepatócitos, infiltrado inflamatório, deposição excessiva de fibras de colágeno 
formando septos de fibrose. [C] Mostra grupo G3 (cirúrgico tratado), infiltrado 
inflamatório, proliferação de ducto e desorganização parenquimal, menos intensa 
em comparação ao G2   Coloração de hematoxilina eosina (A) e masson (B), (Barra 
100 µm). 

7.2.3 Graduação e Estadiamento da Fibrose/Cirrose 

A graduação da fibrose/cirrose hepática foi realizada com base no índice 

de atividade histológica (IAH), o qual classifica as lesões hepáticas de acordo 
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com diversos fatores relacionados a necrose e inflamação tecidual, 

estabelecendo-se um escore final que varia de 1 a 18, sendo estes, Necrose 

piecemeal ou Hepatite de interface, Necrose confluente, Necrose lítica focal, 

Apoptose e inflamação focal e Inflamação portal. Os grupos foram avaliados de 

acordo com o grau de lesão apresentados recebendo uma pontuação numérica 

de escore.  

Todas as amostras do grupo G1 (controle Shan), exibiram 

características histológicas normais para o tecido analisado. Considerando-se 

os parâmetros utilizados na classificação das lesões a média dos escores 

correspondentes as amostras são 0.  

Os amostras do grupo G2 (não tratado) apresentaram um grau de lesão 

sensivelmente maior que os animais do grupo G3 (tratado), a média dos 

escores dos grupos foi 7,7, contra 6,6 respectivamente (Figura 8). 

 Todos os animais apresentaram hiperplasia acentuada de ductos 

biliares no estroma de tecido conjuntivo dos espaços porta, bem como na 

região periportal em decorrência da obstrução induzida experimentalmente por 

meio de ligadura do ducto biliar, dados observados por um dos patologistas 

que analisou o material, mas que será detalhado em outro tópico, pois este 

achado não consta na avaliação das tabelas de classificação propostas. 

Figura 8 – Graduação e estadiamento da fibrose /cirrose os grupos sham (G1), controle cirurgia 
(G2) e terapia celular (G3)  

 

Fonte: (PEREIRA, 2016) 
Legenda: O grafico mostra sensível diferença entre o grau de necroinflamação entre os grupos 

G2 e G3 
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7.2.4 Imunohistoquimica 

 O potencial do tratamento em atenuar a proliferação de ductos foi 

avaliado, utilizando anticorpo anti-CK19. A expressão deste marcador foi mais 

intensa nas áreas periportais, sendo maior a proliferação nos animais do grupo 

G2 (não tratado) (Figura 9).  

Figura 9 – Fotomicrografias das reações de imunohistoquimica para os anticorpos anti-CK19, 
anti- α-SMA e anti-PCNA 

 

Fonte: (PEREIRA, 2016) 
Legenda: Demonstrando a expressão dos marcadores, PCNA, CK 19 e αSMA em comparação 

entre os grupos G1 (A, D, G), G2 (B, E, H) e G3 (C, F, I), representando a análise 
dos grupos para intensidade de expressão dos marcadores. O grupo G2 dois teve 
maior intensidade de marcação para CK19 e αSMA, ao passo que o grupo G3 teve 
maior marcação para PCNA.  Aumento de 20x. 
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Para avaliar a ativação de células estreladas hepáticas, utilizou se o 

anticorpo anti-α-SMA, que em condições normais marca apenas a região da 

parede dos vasos, sem que seja observada expressão significativa em outros 

locais. Nos animais do grupo G2 foi observado, maior expressão do anticorpo 

α-SMA sobre o parenquima. A marcação de α-SMA parenquimal foi menos 

intensa no grupo G3 (tratado), concentrando se na região periportal (Figura 9).  

O anticorpo anti-PCNA foi utilizado para avaliar a proliferação celular.  

Houve uma intensa marcação em ambos os grupos, porém os animais do 

grupo tratado demonstraram maior presença de imunorreação em relação ao 

grupo não tratado, demonstrando que apesar da proliferação celular comum 

em casos de injuria hepática, nos animais do grupo G2 essa proliferação 

acontecia mais intensamente, o que sugere o potencial regenerativo do 

tratamento (Figura 9).  

7.2.5 Quantificação de Colágeno Interlobular 

Os resultados demonstraram diferença significativa (P > 0,001) entre os 

grupos, apresentando maior deposição de colágeno interlobular para os 

animais do grupo G2 (19,85% ± 0,46), em relação aos animais dos grupos G1 

(4,74% ± 0,46) e G3 (13,77% ± 0,43). Estes dados demonstram que o efeito do 

procedimento de ligadura do ducto, com maior deposição de fibrose foi mais 

severo nos animais do grupo G2 (não tratados) (Figuras 10 e 11).  

 Os resultados obtidos quanto a deposição de colágeno Interlobular, 

significam que os grupos tiveram reações diferentes quanto ao estimulo 

causado pelo procedimento de ligadura do ducto biliar, com consequentemente 

aumento da deposição do colágeno Interlobular no grupo não tratado G2. 

(Figura 11).  
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Figura 10 – Deposição de colágeno nos fígados dos diferentes grupos estudados 

 

Fonte: (PEREIRA, 2016) 
Legenda: demonstração da deposição de colágeno em comparação entre os grupos G1 (A-C), 

G2 (D-F) e G3 (G-I), evidenciando maior deposição no grupo G2, (C, F, I) 
representando exclusivamente a deposição de colágeno parenquimal. Coloração de 
picrosirus, efeito do contraste software Imaje J, aumento de 20x. 
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Figura 11 - Quantificação de colágeno interlobular entre os grupos sham (G1), controle cirurgia 
(G2) e terapia celular (G3)  

 

Fonte: (PEREIRA, 2016) 
Legenda: O gráfico demonstra maior deposição de fibrose para o grupo G2 (controle cirurgia) 

em relação ao grupo G3 (terapia celular). Letras representam significância (p ≤ 0,001) 
entre os grupos estudados. 
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8 DISCUSSÃO  

O tratamento com aplicação de células de derivadas de fígados 

embrionários de ratos com 14,5 dias de gestação reduziu significativamente a 

progressão da fibrose hepática no modelo de cirrose por ligadura do ducto 

biliar. O tratamento teve um efeito positivo ao diminuir ou atenuar a proliferação 

de ductos e a ativação de células estreladas hepáticas. Nossos achados 

corroboram com os trabalhos de outros autores que utilizaram células 

derivadas de fígado embrionário de ratos em outro modelo de estudo (BIN et 

al., 2012). A fibrose hepática é fator primordial que inicia uma cascata de 

eventos que antecedem a cirrose. Conter a progressão da fibrose ou seja, 

interferir de maneira positiva na sua progressão é o que se poderia esperar do 

tratamento como um passo importante para evitar um maior comprometimento 

do órgão, que consequentemente leva ao comprometimento de outros órgãos e 

de outros sistemas, como o sistema vascular por exemplo (BHATIA et al., 

2014) 

Atenuar a progressão de fibrose, seria extremamente desejável 

sobretudo enquanto o processo de fibrotico, ainda não tenha evoluído para a 

cirrose, que de acordo com a definição da Organização Mundial de Saúde, é 

um processo difuso caracterizado pela fibrose, convertendo a arquitetura 

hepática normal em nódulos de regeneração durante a injuria crônica 

(HYTIROGLOU et al., 2012). A fibrose evolui progressivamente até a cirrose 

caso não ocorra intervenção ou caso a intervenção seja efetiva.  A principal 

medida a ser tomada no caso do diagnóstico da doença crônica é interromper a 

causa primária, como por exemplo o combate ao vírus no caso da hepatites 

virais (BERENGUER; SCHUPPAN, 2013). Ainda que estas medidas sejam 

adotadas, os tratamento convencionais disponíveis atualmente, tem se 

mostrado pouco efetivos para conter essa progressão da fibrose, sendo o 

transplante de órgão ainda o tratamento efetivo em casos avançados 

(FERREIRA et al., 2015). No caso da terapia celular proposta, os resultados 

demostraram que as células foram eficientes em conter parcialmente a 

progressão da fibrose, mesmo com o estimulo causador das lesões ainda 

presente, ou seja a colestase causada pela ligadura do ducto biliar. A hipótese 
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é de que as células atenuaram a progressão da fibrose devido a modulação da 

ativação das células estreladas hepáticas, principais responsáveis no processo 

fibrótico. Essa modulação foi quantificada por meio de ensaios de 

imunohistoquimica, analisando a expressão do marcador de actina de musculo 

liso (αSMA), sendo este o principal marcador expresso pelas células estreladas 

após a sua ativação convertendo se em miofibroblastos. Em relação ao 

mecanismo exato pelo qual as células derivadas do fígado embrionário, 

retardam o processo fibrótico atuaram, ainda não foi claramente elucidado, 

assim como também relataram (SANT’ANNA et al., 2011). Acredita-se que 

efeito observado, esteja relacionado com o potencial antiinflamatório e 

imunomodulador, (BIN et al., 2012), das células utilizadas neste trabalho, 

inativando ou modulando mecanismos da resposta imune, através de fatores 

envolvidos na cascata inflamatória, tais como TGFβ fortemente envolvidas na 

ativação das células estreladas hepáticas (ZHOU; ZHANG; QIAO, 2014). A 

hipótese de   que de inativação das células estreladas hepáticas por meio de 

fatores antiinflamatórios, esteja diretamente relacionada com a diminuição da 

progressão de fibrose corroboram com os achados de outros autores (JUNG et 

al., 2009).  

 A quantificação da expressão do marcador αSMA, representa a 

intensidade ativação das células estreladas hepáticas, podendo assim ser um 

indicador de maior deposição de matriz extra celular (RICCI et al., 2013). A 

expressão deste marcador foi analisada nos tecidos hepáticos dos animais dos 

diferentes grupos experimentais mediante a utilização da análise morfométrica, 

demonstrando que houve menor expressão do marcador nos animais do grupo 

G1(controle Shan) e G3(cirúrgico tratado), do que nos animais do grupo G3 

(controle cirúrgico). Este dado indica que o tratamento interferiu positivamente 

diminuindo a ativação das células estreladas hepáticas. 

É importante ressaltar que mesmo em um modelo de cirrose no qual o 

estimulo causador permanece estimulando a fibrogênese, ainda assim a 

progressão das lesões foi menos acentuada com uso da terapia, demonstrando 

o efeito significativo antifibrótico. Entretanto outros sinais de melhora deste 

quadro pode ser ressaltado, tal como o aumento da sobrevida dos animais do 

grupo tratado (G3), também observado por (BIN et al., 2012), bem como pela 

menor intensidade de sinais clínicos, tais como icterícia e ascite, 
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esplenomegalia   hepatomegalia, em relação aos animais do grupo não tratado 

G2. 

O presente trabalho pode ser considerado relevante, uma vez que, os 

animais foram tratados em momento anterior ao estabelecido do quadro de 

cirrose, ou seja, as células foram aplicadas imediatamente após a ligadura do 

ducto biliar. Sendo assim o processo inflamatório, desenvolvido pela lesão 

causada foi controlado desde o início. Desta forma a terapia seria indicada 

tanto em casos de cirrose já diagnosticados, quanto naqueles casos 

diagnosticados antes que o processo cirrótico estivesse estabelecido, podendo 

deste modo exercer efeito benéfico na progressão da fibrose, durante a doença 

hepática crônica.  

O modelo experimental de cirrose por ligadura do ducto biliar foi 

escolhido para este trabalho, por ser o que mais se assemelha, aos casos de 

cirrose biliar secundaria que ocorre em consequência da colestase obstrutiva e 

atresia biliar em humanos (PEREIRA et al., 2010; FICKERT et al., 2014). Este 

modelo propõe um período de quatro a oito semanas para o estabelecimento 

do quadro de cirrose, produzindo necroinflamação, fibrose e 

consequentemente a cirrose semelhante a outros modelos de cirrose induzida 

pela administração de fármacos hepatológicos, diferindo na questão do tempo 

de indução que é de 4 a 8 semanas. Sendo assim, este foi considerado o 

método mais rápido e consistente de indução de cirrose (LEE et al., 2011). A 

técnica de ligadura do ducto biliar apresenta vantagens sobre outros métodos 

de indução de cirrose hepática, não apenas em relação ao tempo necessário 

para indução de fibrose e cirrose, mas também em relação a segurança do 

procedimento, considerando que os modelos de indução por drogas como 

tetracloreto de carbono (TCC4), por exemplo (AHMED et al., 2014), pode 

oferecer risco de tumores hepáticos ao pesquisador (MARQUES et al., 2012). 

A avaliação do tratamento utilizou a morfometria com uma de suas 

principais ferramentas. O método de análise histológica por morfometria é 

utilizado, para mensurar (quantificar) fibrose em doenças crônicas do fígado 

(RICCI et al., 2013). Em nosso trabalho utilizando este método tornou possível 

mesurar de forma fidedigna a deposição de colágeno nos grupos estudados. 

Ainda para completar as análises dos resultados, utilizou se também o 

estadiamento e graduação da cirrose, sob o método proposto por Knodel e 
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optado por Ishak et al. (1995). Este método de avaliação semiquantitativa, 

analisa o estadiamento e graduação da fibrose/cirrose, em cortes histológicos 

de tecido hepático proveniente de biopsia hepática, amplamente utilizado para 

mensuração em modelos. Para a análise morfométrica quantitativa citado, 

utilizando coloração de picrosirus foi possível verificar que no grupo G3 dos 

animais (tratados) houve menor grau de deposição de fibrose. 

Complementando estes resultados sob a avaliação semiquantitativa citada, foi 

possível verificar que os animais do grupo G2 (não tratados), o escore de 

necroinflamação foi maior, segundo a avaliação de patologistas experientes, 

em testes cegos onde os quais desconheciam a identificação dos grupos 

analisados. Utilizando os dois métodos em associação, obteve se maior grau 

de acurácia nos resultados, confirmando o potencial antiinflamatório do 

tratamento de lesões hepáticas, como observou Bin et al. (2012) em seus 

trabalhos.  

O método de imunohistoquimica foi o teste utilizado para análise da 

ativação das células estreladas, por intensidade de expressão do marcador de 

actina de musculo liso αSMA (LE COUTEUR et al., 2008). Analisou se e 

quantificou se a expressão desse marcador por morfometria nos grupos 

experimentais.  Os resultados quantitativos que nos permite afirmar que a 

ativação de células estreladas foi menos intensa no grupo tratado confirmando 

o potencial antiinflamatório do tratamento. Da mesma forma avaliou se a 

proliferação de ductos biliares, pela expressão do marcador CK 19, visto que 

este é um marcador especifico para epitélio de células biliares (RICCI et al., 

2013). Após a análise verificou se que os animais do grupo G3, (tratado), 

apresentaram menores níveis de CK19, quando comparados aos do grupo G2 

(não tratados).   

A proliferação celular pode ser observada no processo de regeneração 

hepática, e este fato pode ser mensurado pela expressão do marcador PCNA, 

em tecido hepático normal, o qual se apresenta minimamente expresso ou até 

mesmo ausente (KANG; KIM; AHN, 2014).  

O PCNA foi o marcador mais expresso nos animais dos grupos 

submetidos a cirurgia de ligadura do ducto biliar, indicando que os animais de 

ambos os grupos estavam em processo de regeneração tecidual em virtude 

das lesões.  Entretanto como nos animais tratados houve uma maior expressão 
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desse marcador, os resultados referentes e a morfometria e à quantificação 

demonstraram maior expressão deste marcador nos animais do grupo G3 em 

relação ao grupo G2, confirmando a hipótese de maior estimulo a regeneração 

tecidual, considerando o potencial regenerativo das células (PAYUSHINA et al., 

2013; PATIL et al., 2014) 

As células derivadas do fígado embrionário de ratos com 14,5 dias de 

gestação demonstraram as características esperadas para terapia, uma vez 

que tais células apresentaram marcadores de células progenitoras hepáticas 

tais como CD 44, CD 117(c-kit), Nestin (OERTEL, 2011; BIN et al., 2012; 

EXPERIMENTAL, 2013; GONGH et al., 2013), assim como CK 18, marcador 

de hepatoblastos precursores de hepatócitos (FIEGEL et al., 2006; 

SEMERARO et al., 2012; HABEEB et al., 2015). Quanto ao marcador de 

colangiocitos, CK 7 (CANTZ; MANNS; OTT, 2008; OERTEL et al., 2008; 

GONGH et al., 2013), este também foi expresso, confirmando assim o seu 

bipotencial de diferenciação com sugerem os trabalhos de (OERTEL, 2011; 

BIN et al., 2012; YOVCHEV et al., 2014).  

Alguns autores evidenciaram o aspecto bipotencial das células derivadas 

de fígado embrionário de ratos (LIU; LI; DOU, 2011; OERTEL, 2011). Os 

autores relataram ainda que aos 12 dias, a maior parte das células presentes 

no então broto hepático são células hematopoiéticas (MANSUROGLU et al., 

2009). Outros pesquisadores observaram que a partir do decimo sexto dia, as 

células já estão praticamente diferenciadas (OERTEL et al., 2006; BIN et al., 

2012) 

Entre 14º e 16º dias de gestação as células dos fígados embrionários de ratos 

tem a maior concentração de células progenitoras, e o maior potencial de 

diferenciação, em contraste com a menor proporção de células 

hematopoiéticas. Nossos achados corroboram com Oertel al.(2006), uma vez 

as células apresentam características fenotípicas e morfológicas de 

progenitoras hepáticas, sendo portanto apropriadas para a terapia celular 

aplicadas aos casos de fibrose e cirrose hepática. 
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9 CONCLUSÕES  

Após a análise completa dos dados aqui apresentados e concluiu se que 

a aplicação de células derivadas de fígados embrionários de ratos com 14,5 

dias de gestação, contribui para modulação a deposição da fibrose, atua no 

processo como antiinflamatório, melhora a regeneração células hepáticas, 

consequentemente retardando assim a evolução do quadro para o 

estabelecimento da cirrose hepática, no modelo de LDB. O referido tratamento 

poderia também exercer efeito benéfico preventivo da complicações em 

doenças hepáticas crônicas que levam a cirrose. 

 . 
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