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RESUMO 

RUI, L. A. Avaliação da terapia celular utilizando células-tronco mesenquimais para o 
tratamento de cirrose hepática em ratos Wistar. [Evaluation of cell therapy using 
mesenchymal stem cells for treatment of liver cirrhosis in Wistar rats.]. 2014. 137 f. Tese 
(Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2014. 

A cirrose hepática é uma doença crônica e irreversível com modificações histológicas 

caracterizadas por nódulos de regeneração e desarranjo de hepatócitos, com aumento difuso 

de tecido conjuntivo e perda de função. As células-tronco têm sido amplamente estudadas 

para o tratamento de injúrias hepáticas. Fibrose e cirrose foram induzidas em ratos Wistar, 

através da aplicação de tioacetamida (TAA) intraperitoneal a 200 mg/kg por 8 ou 14 semanas, 

seguido de terapia celular com aplicação intravenosa única de 1x106 células-tronco de 

membrana amniótica de ratas. Amostras de sangue foram coletadas para análises bioquímicas, 

e tecido hepático para histologia e imunohistoquímica. A histopatologia para colorações de 

hematoxilina-eosina para graduação e estadiamento da lesão hepática foi realizada, com 

observação de alterações celulares; picrosírius para quantificação do colágeno parenquimal; 

ácido periódico-Schiff para mucopolissacarídeos neutros e glicogênio; e alcian blue para 

mucopolissacarídeos ácidos. Imunohistoquímica foi realizada para marcação de PCNA, 

colágenos tipo 1 e 3, e α-SMA. O cultivo celular apresentou ótimo crescimento, sendo 

transduzido com GFP e negativo para micoplasma. Os animais induzidos experimentalmente 

mostraram baixo ganho de peso durante o experimento, com notável recuperação nas duas 

primeiras semanas após término da indução. A mortalidade experimental foi de 10 %. A 

indução da fibrose e cirrose hepática obtiveram sucesso no período de 8 e 14 semanas, 

respectivamente Análises macroscópicas mostraram melhor aspecto de fígados cirróticos após 

terapia celular. Não houve diferenças estatísticas após a terapia celular para as análises 

bioquímicas, graduação, estadiamento, alterações celulares, proliferação de ductos, 

mucopolissacarídeos ácidos e neutros e imunohistoquímicas para colágeno 1 e 3, PCNA e α-

SMA. Houve, porém, uma tendência a melhora na graduação e estadiamento da fibrose e 

cirrose com redução da atividade necroinflamatória; redução na proliferação de ductos; menor 

deposição de mucopolissacarídeos ácidos e neutros; diminuição das alterações celulares com 

indicativos de menor grau de lesão tecidual e maior grau de regeneração; diminuição da 

expressão de α-SMA e colágenos 1 e 3; e aumento do PCNA. O colágeno intralobular teve 

diminuição após terapia celular em fígados fibróticos. Em animais induzidos a cirrose, houve 

diminuição de ambos colágenos interlobular e intralobular.  Conclui-se que houve uma 



 

 

 

 

tendência de melhora dos animais após tratamento com células-tronco da membrana 

amniótica de ratas, o que nos encoraja a aplicação de protocolos de terapia celular. Apesar dos 

resultados promissores, um maior número de animais precisa ser testado para que se tenham 

mais dados, que possam dar subsídios para o uso destas células na prática clínica para o 

tratamento da cirrose hepática.  

 

Palavras-chave: Fibrose hepatica. Cirrose hepatica. Tioacetamida. Células-tronco. Membrana 
Amniótica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

RUI, L. A. Evaluation of cell therapy using mesenchymal stem cells for treatment of liver 
cirrhosis in Wistar rats. [Avaliação da terapia celular utilizando células-tronco 
mesenquimais para o tratamento de cirrose hepática em ratos Wistar]. 2014. 137 f. Tese 
(Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2014. 

Liver cirrhosis is a chronic and irreversible disease with histological changes characterized by 

regenerative nodules and disarray of hepatocytes with diffuse increase in connective tissue 

and loss of function. Stem cells have been extensively studied for the treatment of liver injury. 

Fibrosis and cirrhosis was induced in Wistar rats by application of thioacetamide (TAA) 

intraperitoneally at 200 mg/kg for 8 or 14 weeks, followed by cell therapy with a single 

intravenous administration of 1x106 stem cells from amniotic membrane of rats. Blood 

samples were collected for biochemical analyzes, and liver tissue for histology and 

immunohistochemistry. Histopathology by hematoxylin-eosin for grading and staging of 

hepatic injury with observation of cellular changes was performed; picrosirius for 

quantification of parenchymal collagen; periodic acid-Schiff for neutral mucopolysaccharides 

and glycogen; and alcian blue for acid mucopolysaccharides. Immunohistochemistry was 

performed for PCNA, type 1 and 3 collagens, and α-SMA. Cell culture showed optimal 

growth, being transduced with GFP and negative for mycoplasma. Animals induced to liver 

disease showed low weight gain during the experiment, with remarkable recovery in the first 

two weeks after completion of induction. Experimental mortality was 10%. Induction of 

fibrosis and cirrhosis was successful after the period of 8 and 14 weeks, respectively. 

Macroscopic analysis showed improvement in the aspect of cirrhotic livers after cell therapy. 

There were no statistical differences after cell therapy for biochemical analyzes, grading, 

staging, cellular changes, proliferation of ducts, acidic and neutral mucopolysaccharides and 

immunohistochemistry for collagen 1 and 3, PCNA and α-SMA. There was, however, a 

tendency on improvement in grading and staging of fibrosis and cirrhosis with reduced 

necroinflammatory activity; reduction in the proliferation of ducts; lower deposition of acidic 

and neutral mucopolysaccharides; decrease in cellular changes indicating a lower degree of 

tissue damage and a greater degree of regeneration; decreasing on the expression of α-SMA 

and type 1 and 3 collagens; and increased PCNA. Intralobular collagen decreased after cell 

therapy in fibrotic livers. In cirrhotic animals, there was a decrease of both interlobular and 

intralobular collagen. We conclude that was a trend to improvement of animals after treatment 

with stem cells derived from amniotic membrane of rats, which encourages the application of 



 

 

 

 

cell therapy protocols. Despite the promising results, a larger number of animals must be 

tested, so we can have more data to make allowances for the use of these cells in clinical 

practice for the treatment of liver cirrhosis. 

 

Keywords: Liver fibrosis. Liver cirrhosis. Thioacetamide. Stem cells. Amniotic Membrane.  
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1 INTRODUÇÃO 

Uma das enfermidades que mais acomete o fígado em seres humanos é a cirrose 

(ROBBINS; COTRAN; KUMAN, 1996), que se caracteriza por apresentar modificações nos 

lóbulos hepáticos, principalmente por formação de nódulos de regeneração (ANTHONY et 

al., 1978) e desarranjo na disposição cordonal dos hepatócitos, formando ilhas irregulares de 

células hepáticas, circundada por grande quantidade de tecido conjuntivo (MACLACHLAN; 

CULLEN, 1998).  

A hepatite crônica também vem sendo comumente identificada nas diversas raças de 

cães, (STROMBECK; GRIBBLE, 1978; ANDERSSON; SEVELIUS, 1991; DILL-MACKY, 

1995; SEVELIUS, 1995; FUENTEALBA et al., 1997), sendo uma manifestação clínica de 

várias etiologias (ROTHUIZEN, 2004). Para os médicos veterinários, ela é considerada uma 

doença frustrante, devido aos poucos dados publicados referentes a medicamentos ou 

estratégias terapêuticas para seu tratamento, progredindo inevitavelmente para a cirrose, e 

ainda com mau prognóstico (WATSON, 2004). Quatro pontos devem auxiliar a melhor 

compreensão e tratamento da cirrose hepática em cães: compreensão dos mecanismos que 

associam perda de capacidade regenerativa com fibrose tecidual; conhecimento amplo das 

etiologias de processos hepáticos agudos e crônicos; predisposição racial e estudo mais 

abrangente de diversos tratamentos e associações de drogas que poderiam reverter o processo. 

(WATSON, 2004). 

O crescimento progressivo e difuso do tecido conectivo fibroso conduz o fígado a 

apresentar um aspecto nodular, levando à interrupção da arquitetura geral normal deste órgão, 

e progredindo para cirrose. Com o avanço da cirrose hepática, ocorrências secundárias podem 

ocorrer, tais como o aumento da pressão portal, hemorragia visceral, encefalopatia hepática, 

síndrome hepatorrenal, e peritonite bacteriana (HEIDELBAUGH; BRUDERLY, 2006). 

Há algumas maneiras de se tratar este processo patológico, dentre as quais a 

hepatectomia parcial (HASHIMOTO et al., 1998; BARATTA et al., 1996; FAUSTO; 

LAIRD; WEBBER, 1995), podendo estar associada à inibição da enzima conversora de 

angiotensina pelo lisinopril (RAMALHO et al., 2001); oxigenação hiperbárica (OZDOGAN 

et al., 2005); transplantação hepática; emprego de células-tronco hepática (TARLÁ et al., 

2006); utilização de substâncias com efeito hepatotrófico, tal como vitaminas, aminoácidos, 

sais minerais, insulina, glucagon, triiodotironina e glicose (PARRA, 1982; PARRA et al., 

1992; PARRA et al., 1994; PARRA et al., 1995a; PARRA et al., 1995b); vários fatores com 
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ação regulatória como as citocinas (IL-6, IL-1a, e TNF-α) (MICHALOPOULOS; 

DEFRANCES, 1997); a terapia gênica ativadora do plasminogênio tipo uroquinase 

(SALGADO et al., 2006); e a proteína ALR, amplificadora da regeneração hepática 

(DAYOUB et al., 2006). 

Seguindo as considerações éticas, os procedimentos experimentais em humanos são 

muito limitados, e devido a isto, há uma grande necessidade e importância de se optar pelos 

modelos animais, uma vez que mimetizem a patologia a ser observada (LALEMAN et al., 

2006).  

Há vários protocolos preconizados de como se obter modelos experimentais que 

caracterizem a cirrose hepática através da indução desta injúria por drogas hepatotóxicas, 

dentre as quais, a utilização de tetracloreto de carbono (CCL4). Contudo, há um 

inconveniente: a variação de óbito de 30% durante a indução (LEE; GROSZMANN, 1999). 

Díaz-Gil et al. (1999) utilizaram esta mesma droga intraperitonealmente e obtiveram cirrose 

com 11 semanas de indução. A dimetilnitrosamina (DMN) é outra hepatoxina utilizada para 

indução. Entretando, é uma droga hepatotóxica, carcinogênica e mutagênica, onde uma 

extensa fibrose foi alcançada com 3 semanas de aplicação, com uma taxa de óbito em torno de 

42% (GEORGE et al., 2001). A dieta de L-aminoácido por deficiência de colina, causa 

fibrose com 16 semanas, não sendo relatado óbito (SAKAIDA et al., 1998). Ainda temos a 

tioacetamida (TAA) administrada via oral, que foi utilizada por Laleman et al. (2006), 

progredindo para quadro cirrótico com 18 semanas, e apresentando óbito de 16%. Já pela 

injeção dessa droga via intraperitoneal, foi possível obter cirrose com apenas 14 semanas e os 

autores relataram que a taxa de mortalidade foi bem menor em torno de 4 % (GUERRA et al., 

2009). 

 Estudos demonstram que injúrias hepáticas agudas e crônicas podem potencialmente 

ser tratadas com transplante de células-tronco (FLOHR et al., 2009). Recentemente, HWANG 

et al. (2011) demonstraram sucesso com a implantação de células-tronco mesenquimais 

derivadas de medula óssea no tratamento de falência hepática, em um modelo de cirrose 

hepática induzido por tioacetamida em ratos, após 8 semanas de indução. Neste trabalho os 

pesquisadores obtiveram ação dessas células em células ovais progenitoras e hepatócitos, e 

resultando em efeitos terapêuticos variados, tais como: reparo de hepatócitos danificados, 

restauração do glicogênio intracelular e resolução da fibrose. 
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Outros trabalhos recentes apontam as células-tronco mesenquimais derivadas de 

membrana amniótica como uma linhagem promissora no tratamento da cirrose hepática, 

sendo capazes de se implantar no fígado in vitro e se diferenciar na linhagem hepatogênica 

(TAMAGAWA et al., 2007). Ainda, em estudos envolvendo a cirrose hepática induzida por 

tetracloreto de carbono em roedores, células derivadas do epitélio de membrana amniótica 

promoveram redução de citocinas pró-inflamatórias, assim como do colágeno parenquimal e 

da concentração de células estreladas ativadas, tal como a expressão de marcadores para 

hepatócitos (MANUELPILLAI et al., 2010; ZHANG et al., 2011). 

Um dos principais objetivos no tratamento da cirrose hepática é a resolução da fibrose; 

apesar da função hepática ser vital para a sobrevivência, a morbidade da doença hepática 

crônica é mais frequentemente associada a complicações da hipertensão portal, tal como 

hemorragia visceral, ascite, e comprometimento renal; e a hipertensão portal está intimamente 

relacionada com a fibrose hepática (GILCHRIST; PLEVRIS, 2010). 

Com base nos dados da literatura, em relação a taxa de mortalidade, neste trabalho 

utilizamos a tioacetamida, e acredita-se que o período de indução de 8 semanas com TAA é 

insuficiente para gerar um quadro avançado de cirrose, mas suficiente para uma fibrose 

(HATAKEYAMA et al., 2002; DEKEL et al., 2003; IIMURO et al., 2003; GNAINSKY et al., 

2004) e, portanto, neste estudo, optou-se pela comparação do tratamento de animais em 2 

diferentes estágios de indução, de 8 e 14 semanas de aplicação da TAA, tendo como base 

também o fato de que as células-tronco mesenquimais migram mais facilmente ao local da 

injúria em lesões agudas (DALAKAS et al., 2004) .  

Com isso, neste trabalho, foram utilizadas células-tronco derivadas de membrana 

amniótica de ratos da mesma espécie, buscando avaliar uma melhora no quadro clínica da 

doença e, também uma possível regeneração hepática e restauração da arquitetura vascular e 

nodular do órgão em diferentes estágios de comprometimento do órgão. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

  

 Nesta revisão de literatura, encontram-se descritos aspectos básicos referentes a 

histologia e função normal hepáticas, tais como seus mecanismos de regeneração e processos 

patológicos envolvidos no desenvolvimento de fibrose e cirrose hepáticas, seu diagnóstico e 

terapias atuais. Em seguida, são apresentadas as células-tronco mesenquimais, e sua obtenção 

através de membrana amniótica, assim como suas características e perspectivas acerca da 

terapia celular. 

 

 

2.1 ANATOMIA, HISTOLOGIA E FISIOLOGIA HEPÁTICA 

 

 

 O fígado é o maior órgão do corpo humano, constituindo de 2 a 5 % do peso corpóreo. 

Sua divisão compreende dois lobos principais (direito e esquerdo), além de dois lobos 

acessórios (quadrado e caudado). Em ratos, a divisão dos lobos hepáticos compreende: lobo 

lateral esquerdo, lateral direito, médio, dois processos papilares e o processo caudado 

(BISMUTH, 1988; KOGURE et al., 1999; ALLER et al., 2012; CHEN et al., 2012b) (Figura 

1). 

 

Figura 1 - Anatomia do fígado de rato.  

 
Fonte: (ALLER et al., 2012). 

Legenda: ML = lobo médio. LLL = lobo lateral esquerdo. RLL = lobo lateral direito. CP = processos papilares. 

CL = lobo caudado. 
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 É um órgão distinto, e muitas de suas várias funções estão inter-relacionadas. As 

funções básicas do fígado podem ser divididas em: funções vasculares para armazenamento e 

filtração do sangue; funções metabólicas relacionadas com a maioria dos sistemas 

metabólicos do organismo; e funções secretoras e excretoras, responsáveis pela formação da 

bile que flui dos ductos biliares para o trato gastrointestinal (GUYTON; HALL, 2002). O 

fígado auxilia em grande parte na manutenção da homeostase metabólica através do 

processamento de aminoácidos, carboidratos, lipídeos e vitaminas provenientes da 

alimentação; na metabolização de colesterol e toxinas; na produção de fatores de coagulação, 

e estoque de glicogênio (HEIDELBAUGH; BRUDERLY, 2006). 

 No rato, o fígado surge no 10° dia de gestação, estando já presentes as células de 

Kupffer. A delimitação anatômica ocorre no 12° dia, e a formação das células parenquimais 

prossegue até o 13° dia. Os ductos biliares são identificados entre o 17° e 18° dias. Durante 

este período, os hepatócitos são constituídos por uma população diplóide com atividade 

proliferativa transitória, além de conter células epiteliais progenitoras bipotenciais, que se 

diferenciam em hepatócitos e células epiteliais dos ductos biliares (HOUSSAINT, 1980; 

SHIOJIRI, 1984; MARCEAU et al., 1989).  

 A composição histológica do fígado é feita principalmente por células do parênquima 

(hepatócitos), além de outras células não parenquimais (células endoteliais, células de 

Kupffer, células estreladas hepáticas, células ovais), e pelo epitélio dos ductos biliares 

(GRISHAM, 1980; RAO, 2003). 

 Os hepatócitos são células poliédricas com 20 a 30 µm de diâmetro, apresentando um 

ou dois núcleos, e contando com grande diversidade de funções glandulares, atuando na 

síntese protéica, no acúmulo de metabólitos, na secreção da bile, e na desintoxicação e 

neutralização de substâncias (FELDMANN, 1989; MIZOBUCHI et al., 1998; JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2004). São responsáveis também pela produção de colagenases e estromelisina 

(ROEB et al., 1993), e pela produção de fatores necessários para a ativação da 

metaloproteinase-13 (MMP13) liberada pelas células estreladas (SCHAEFER et al., 2003). 

Essas células se agrupam em cordões que se anastomosam entre si, formando unidades 

funcionais denominadas lóbulos hepáticos. Os lóbulos têm formato poliédrico, e medem de 

0,7 a 2 mm de tamanho, sendo separados por vasos sanguíneos e por uma faixa de tecido 

conjuntivo. O tecido conjuntivo é naturalmente visível em algumas espécies, como os suínos; 

porém, em humanos e ratos, os lóbulos estão diretamente em contato, sendo observada a 

deposição de colágeno somente em processos patológicos (ROUILLER, 1964; GUYTON; 
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HALL, 2002; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004). Já os vasos que se agrupam nos cantos do 

lóbulo hepático são chamados de espaço porta, ou tríades hepáticas, sendo compostos por um 

ramo da veia porta, da artéria hepática, e um ducto biliar, além de eventuais vasos linfáticos 

(RAO, 2003; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004; DUNCAN et al., 2009) (Figura 2). 

 

Figura 2 - Lóbulo hepático.  

 
Fonte: (DUNCAN et al., 2011). 

Legenda: A) Esquema representando tríade portal composta por ducto biliar, artéria hepática e veia porta. O 
sangue da artéria hepática e da veia porta irriga os hepatócitos pelos sinusóides. A bile produzida 
pelos hepatócitos é coletada pelos canalículos biliares e desemboca no ducto biliar. O canal de 
Hering é a junção entre a placa hepática e os ductos biliares, local onde residem as células ovais. 
B) Lóbulo hepático composto de uma veia central e seis tríades portais. 

  

 Outro conceito de divisão hepática, distinta dos lóbulos, é o ácino hepático. Este tem 

como centro o espaço porta, e divide o parênquima em três zonas: zona acinar I, ao redor do 

espaço porta; zona II, intermediária; e zona III, ao redor da veia centrolobular (RAPPAPORT 

et al., 1954). 

 O suplemento sanguíneo hepático ocorre principalmente pela veia portal e pela 

artéria hepática, sendo ambos os vasos aferentes que recebem nutrientes e toxinas a serem 

metabolizadas e transformadas para que possam ser excretadas pela urina e pela bile. Os vasos 

eferentes, pelos quais o sangue sai do órgão, são as veias hepáticas.  (BERK et al., 1987; 

JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004). A veia porta e a artérias hepática se ramificam dentro dos 

lóbulos, formando os capilares sinusóides, que recebem tanto sangue arterial quanto sangue 

venoso, realizando as trocas gasosas teciduais, e terminando na veia centrolobular. Entre os 

sinusóides, encontram-se os macrófagos hepáticos, denominados células de Kupffer 

(GUYTON; HALL, 2002; CORMACK, 2003; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004), 
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 A parede dos sinusóides hepáticos é formada pelas células endoteliais, que 

apresentam também funções de transporte, coagulação, fibrinólise, inflamação, imunidade, 

angiogênese, metabolismo lipídico e síntese de componentes estromais (RIEDER et al., 

1992).  

 Já as células de Kupffer, conhecidas também como macrófagos hepáticos, 

encontram-se entre os sinusóides, tendo forma estrelada e possuindo núcleo grande e oval. 

Apresentam intensa atividade fagocitária, atuando também na digestão da hemoglobina para 

produção de bilirrubina. São ricas em lisossomos, e endocitam 99 % dos microorganismos do 

sangue advindo da veia porta, além de liberar diversas proteases e citocinas quando ativadas 

(VA DEN OORD et al., 1991; MACPHEE; SCHIMIDT; GROOM,, 1992; GUYTON; HALL, 

2002; CORMACK, 2003; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004; DIXON et al., 2013). A 

ativação das células de Kupffer ocorre através de radicais livres, levando à produção de 

mediadores pró-inflamatórios (THOMPSON et al., 1998). Porém, estas células podem 

também produzir radicais livres de injúria tecidual através de lipoperoxidação, levando a 

modificações irreversíveis nas estruturas das membranas celulares e suas funções 

(BAUTISTA et al., 1990). 

 Na região perisinusoidal, no estreito espaço que separa a parede dos capilares, ocorre o 

espaço de Disse, onde estão localizadas as células estreladas hepáticas. Estas células são 

também conhecidas como células de armazenamento de gordura ou células de Ito, e tendo por 

função também o armazenamento de vitamina A (ARTHUR et al., 1998; GUYTON; HALL, 

2002; CORMACK, 2003; LEE et al., 2003; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004). Originam-se 

de células da mesoderme, na qual há migração do septo transverso para o fígado no processo 

de diferenciação para células estreladas. Secretam ainda citocinas e fatores de crescimento 

que promovem a regeneração das células epiteliais hepáticas. Durante a fibrose, estas células 

são ativadas em miofibroblastos, perdendo seu estoque de vitamina A e levando a deposição 

da matriz extracelular característica da doença, com perda da arquitetura normal do órgão. 

(FRIEDMAN; WEI; BLANER, 1993; ZHANG et al., 1999; LEE et al., 2003; YIN et al., 

2013). Já no processo de regressão da fibrose, estas células ativadas são reduzidas pela 

indução de senescência e apoptose, podendo retornar também ao seu estado quiescente (YIN 

et al., 2013). 

 Outro tipo celular encontrado no fígado são as células ovais, sendo conhecidas como 

as células-tronco hepáticas (PETERSEN; ZAJAC; MICHALOPOULOS, 1998). Medem 

aproximadamente 10 µm de diâmetro e núcleo bem oval (FARBER, 1956). São ativadas por 
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injúrias químicas aos hepatócitos nos processos de fibrose e cirrose, podendo se diferenciar 

em hepatócitos e colangiócitos (ALISON et al., 1996; PAKU et al., 2001). 

 Por fim, as células epiteliais dos ductos biliares representam 3-5 % da população 

hepática, tendo como função a modificação e composição da bile pela secreção de água, 

proteínas e bicarbonato, além de realizar a reabsorção de glicose, glutamato, ânions e 

proteínas (DESMET, 1991). A bile secretada pelos hepatócitos circula pelos canalículos 

biliares até a periferia do lóbulo, ingressando em pequenos ductos conhecidos como canais de 

Hering. Estes então desembocam em ductos maiores, chamados de ductos biliares 

perilobulares, que atravessam a lâmina terminal do espaço porta e desembocam nos ductos 

interlobulares perpendicularmente a estes espaços (HIB, 2003). 

 

 

2.2 REGENERAÇÃO HEPÁTICA 

 

 

Sabe-se que o fígado tem excepcional capacidade regenerativa após injúrias de caráter 

agudo decorrentes, por exemplo, de cirurgia ou de ação de toxinas (TARLÁ et al., 2006; 

MAO et al., 2014) e qualquer insulto crônico para o fígado pode dar origem à progressão para 

cirrose. Embora numerosos mecanismos fisiopatológicos de injúria ocorram, o trajeto final 

comum é persistente no envolvimento da cura, resultando na fibrose parenquimal hepática. 

Em muitas pessoas, aproximadamente 80-90% do parênquima hepático é destruído antes que 

a injúria hepática seja manifestada clinicamente. Quando as complicações da cirrose ocorrem, 

elas tipicamente estão relacionadas à função hepática debilitada ou à interrupção física e 

reorganização do parênquima hepático (FRIEDMAN; SCHIANO, 2004). 

A regeneração e a modulação tecidual são controladas por diversos processos que 

incluem a migração celular; e a proliferação, degradação e síntese de matriz extracelular 

(FAUSTO; LAIRD; WEBBER, 1995; HARUYAMA et al., 2000). A resposta hepática à 

injúria tecidual ocorre pela entrada de hepatócitos quiescentes no ciclo celular (TORRES et 

al., 1999), permitindo que o órgão regule seu próprio crescimento, e levando à restauração do 

volume e função normais (KATO et al., 2005; ARIAS et al., 1994). 

Este proliferação celular pode ocorrer por dois mecanismos distintos: a regeneração 

compensatória e a hiperplasia direta (COLUMBANO et al., 1985). Na regeneração 

compensatória, a ressecção cirúrgica ou injúria hepática segue-se de proliferação de 
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hepatócitos e outros tipos celulares até atingir a massa tecidual original (LEMIRE; SHIOJIRI; 

FAUSTO, 1991; MICHALOPOULOS; DEFRANCES, 1997;). Na hepatectomia parcial, há 

preservação da trama de reticulina do fígado, permitindo proliferação proporcional de células 

parenquimais e não parenquimais, de modo que os hepatócitos se encaixem na matriz 

extracelular em uma arquitetura tecidual normal. (ARIAS et al., 1994). Em ratos, após 

hepatectomia parcial de 70 % do órgão, há restauração da massa original entre 7 e 14 dias 

pós-cirúrgicos (BUCHER et al., 2000). 

No outro mecanismo, denominado hiperplasia direta, há estimulação do crescimento 

de hepatócitos por drogas, independente de injúria tecidual ou remoção cirúrgica, havendo 

aumento da massa hepática além da original. Após retirada do estímulo, a apoptose dos 

hepatócitos excedentes ocorre até restauração da massa normal do fígado (LEMIRE; 

SHIOJIRI; FAUSTO, 1991; COLUMBANO et al., 1985; FAUSTO, 2000). 

Além dos hepatócitos, outros tipos celulares estão envolvidos no processo de 

regeneração hepática (MARCEAU et al., 1988). Após injúria química, as células estreladas 

hepáticas sofrem uma proliferação massiva (SELL; LEFFERT, 1982; YIN et al. 2013). Em 

outros casos, nos quais a proliferação de hepatócitos é inibida, as células ovais podem atuar 

se diferenciando em tecido hepático normal, tal como as células-tronco de origem 

hematopoiética, que se diferenciam tanto em hepatócitos quanto em colangiócitos (TARLÁ et 

al., 2006). 

A proliferação hepática ocorre em tempos diferentes nas diversas regiões hepáticas, 

ocorrendo inicialmente nas áreas periportais (HARKNESS, 1952), ocorrendo então na zona 

intermediária, e por fim na zona central (RABES et al., 1976). O processo de regeneração 

pode ser dividido em três fases: iniciação, proliferação e inibição. Nestes processos, a 

sinalização entre o meio intracelular e a matriz extracelular promove uma resposta ordenada 

das células remanescentes (TARLÁ et al., 2006). 

Na iniciação, diversas citocinas e fatores de crescimento levam a alterações da matriz 

extracelular, promovendo um processo proteolítico mediado por uma cascata complexa, e que 

leva a uma ativação ou inibição da proliferação celular. A atuação das citocinas promove uma 

resposta mitogênica que estimula a transição G0-G1, até a fase S, havendo a expressão de 

diversos genes que inibem o processo de apoptose celular. A sinalização central da transição 

G1-S é feita pelo fator de crescimento de hepatócitos (HGF) (MICHALOPOULOS; 

DEFRANCES, 1997; HAGA et al., 2003). 
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Na proliferação, a expressão do fator de crescimento transformante alfa (TGF-α) 

estimula a proliferação de hepatócitos e células endoteliais (AN et al., 1999). Por fim, na fase 

de inibição, a secreção do fator de crescimento transformante beta (TGF-β) pelos hepatócitos 

e pelas plaquetas sinalizam a diminuição da síntese de DNA e o término do crescimento 

celular (NISHIKAWA; WANG; CARR, 1998). 

A determinação da capacidade de proliferação celular pode ser realizada por 

imunohistoquímica, observando-se a expressão de PCNA (proliferation cell nuclear antigen). 

O PCNA é uma proteína nuclear associada com o ciclo celular, atuando como cofator para a 

DNA polimerase-λ. Sua distribuição no ciclo celular aumenta a partir da fase G1, atingindo 

seu pico na fase S, e diminuindo a partir de G2, sendo indetectável na fase M e em células 

quiescentes (MORIS; MATHEWS, 1989). 

 

 

2.3 FIBROSE E CIRROSE HEPÁTICAS 

 

 

A fibrose hepática é um processo patológico decorrente de injúria hepática crônica, 

tendo como etiologia: toxicidade, estresse oxidativo, perodixação lipídica (CASINI et al., 

1991; MIZOBUCHI et al., 1998), hipoxia (FAUSTO; MEAD, 1989), infecções e agentes 

metabólicos (FRIEDMAN, 2000). Caracteriza-se por uma resposta de cicatrização, havendo 

síntese e deposição de matriz extracelular em maior proporção que a regeneração de 

hepatócitos. Essa matriz é composta principalmente de colágeno, proteoglicanas e 

glicoproteínas não colagenosas (SCHUPPAN et al., 2001). Quando o excesso de colágeno é 

depositado no espaço de Disse, obstrui o fluxo de nutrientes da circulação sanguínea para o 

parênquima hepático, contribuindo para o agravamento da doença por hipóxia (FRIEDMAN, 

1993). 

Durante o processo de fibrose, há substituição do colágeno de tipo IV, de baixa 

densidade, por colágeno tipo I, de alta densidade (ALBANIS; FRIEDMAN, 2006), 

acompanhado por ativação de macrófagos (células de Kupffer), proliferação e ativação de 

células estreladas (HSCs) e liberação de mediadores fibrogênicos (DEKEL et al., 2003; 

KANNO et al., 2003). Estas alterações têm por consequência ainda a distorção da arquitetura 

lobular e a redistribuição vascular, modificando gravemente a estrutura do fígado, e, 
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consequentemente, comprometendo sua função (BEDOSSA; PARADIS, 2003; BRUCK et al, 

2007). 

Em condições normais, a matriz extracelular compõe menos de 3 % do fígado, estando 

restrita as regiões perivasculares e as paredes dos sinusóides, e desempenha diversas funções, 

tais como: composição da arquitetura do órgão, promoção da proliferação e diferenciação 

celular e expressão gênica. É composta pelos colágenos dos tipos I, III, IV e V (BEDOSSA; 

PARADIS, 2003). Já na fibrose hepática, predominam os colágenos dos tipos I e III, que se 

depositam excessivamente no espaço de Disse e substituem o material constituinte da 

membrana basal, e ocasionam perda das fenestrações entre as células endoteliais, levando a 

uma redução do aporte sanguíneo e hipóxia tecidual (BEDOSSA; PARADIS, 2003; BRUCK 

et al, 2007, ZHENG et al., 2005).  

O colágeno excessivo é sintetizado principalmente pelas células estreladas hepáticas 

(HSCs) quando ativadas, estimuladas por diversos fatores de fibrogênese (BATALLER; 

BRENNER, 2005; ZHENG et al., 2005). A ativação das HSCs leva a perda do depósito de 

vitamina A e a sua diferenciação em miofibroblastos, expressando a α-actina de músculo liso 

(α-SMA), que induz a produção de colágeno (LE COUTEUR et al., 2008). 

Além do aumento da síntese do tecido conjuntivo, outro fator envolvido na fibrose 

hepática é a inibição da degradação da matriz extracelular (BENYON et al., 1996). Em 

condições normais, a quebra da matriz é promovida pelas metaloproteinases (MMPs). As 

células estreladas ativadas, no entanto, promovem a expressão dos inibidores teciduais de 

metaloproteinases (TIMPs), reduzindo a expressão das MMPs e favorecendo o acúmulo de 

colágeno (SCHAEFER et al., 2003; SCHUPPAN et al., 2003) (Figura 3). 
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Figura 3 – Esquema representativo da iniciação e manutenção da fibrogênese. 

 
Fonte: (SCHUPPAN; AFDHAL, 2008). 

 

Observa-se também, na injúria hepática crônica, a proliferação de ductos biliares, que 

junto com a inflamação crônica pode agravar o processo de deposição de colágeno (MULLER 

et al., 1996). 

A fibrose hepática, quando envolvendo processos de degradação da matriz extracelular 

e a retirada de sua causa, é potencialmente reversível (ZHENG et al., 2005). Em outros casos, 

porém, em que os processos de regeneração e reparo se tornam ineficazes, pode evoluir para 

um quadro irreversível denominado cirrose hepática, associado a alta morbidade e 

mortalidade (ALBANIS; FRIEDMAN, 2006; GNAINSKY et al, 2004). 

A cirrose hepática nada mais é que uma enfermidade de caráter crônico e irreversível, 

caracterizada por apresentar modificações das unidades histológicas básicas do fígado; 

formando nódulos de regeneração e desarranjo dos hepatócitos, e acarretando difuso aumento 

no tecido conjuntivo, resultando em desorganização da arquitetura lobular e vascular (CONN; 

ATTERBURY, 1987; DESMET, ROSKAMS, 2004). Este processo de modificação das 

unidades histológicas é contínuo, gerando alterações estruturais que envolvem ondas de 

regeneração, perda de função e extensa substituição da arquitetura normal do fígado por 

tecido fibrótico (ROJKIND; PONCE-NOYOLA, 1982; ROBBINS; COTRAN; KUMAR, 

1996).  

A etiologia da cirrose hepática na medicina humana é abrangente, e pode envolver o 

consumo crônico de álcool, hepatite B e C, doença autoimune, histórico familiar, uso de 
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drogas intravenosas, histórico sexual e de transfusão de sangue (GARCÍA et al., 2002; 

FRIEDMAN; SCHIANNO, 2004). Na medicina veterinária, pode ainda estar associada a 

inflamações do trato gastrointestinal, uso prolongado de corticóides ou anticonvulsivos e 

infecções virais (FUENTEALBA et al., 1997). 

Alterações na arquitetura vascular são os componentes cruciais no desenvolvimento do 

estado cirrótico, havendo aumento da resistência circulatória com consequente hipertensão 

portal, ativação de sistemas endógenos vasoativos, retenção de sódio e desenvolvimento de 

ascite (GROZSMANN; ATTERBURY, 1982). Podem ocorrer ainda anomalias como 

conexões arterio-venosas, desvios porto-sistêmicos e capilarização sinusoidal (KUMAR; 

SARIN, 2007). Este quadro leva à necrose hepática, na qual há perda da membrana celular 

dos hepatócitos e vazamento dos constituintes celulares, e, em casos terminais, à falência 

hepática, associada a severa disfunção do órgão, icterícia, encefalopatia hepática e 

coagulopatia (TREY; DAVIDSON, 1970). 

Histologicamente, a cirrose é visualizada pela formação de septos fibrosos 

vascularizados que ligam os espaços porta entre si, e/ou com as veias centrolobulares. Estes 

septos circundam nódulos regenerativos de tecido hepático, conferindo um aspecto rígido ao 

órgão (SCHUPPAN, AFDHAL, 2008). 

Atualmente, a cirrose hepática é considerada um processo irreversível (OE et al., 

2003), sendo o único tratamento definitivo a longo prazo o transplante de fígado 

(FRIEDMAN, 2004; SCHUPPAN; AFDHAL, 2008). Dados recentes indicam índices de 

sobrevivência de 83 % em 1 ano, até 61 % em 8 anos após o transplante (ROBERTS et al., 

2004). 

 

 

2.4 BIOQUÍMICA HEPÁTICA 

 

 

 As provas bioquímicas hepáticas são indicadores diagnósticos do estado do fígado de 

um paciente. São divididos em três categorias de indicadores: enzimas hepáticas, 

indicadores de síntese e metabolismo hepático e indicadores de transporte e excreção 

hepática (GOMES et al., 2008). 

 As enzimas hepáticas estão relacionadas com a integridade dos hepatócitos, 

permitindo o desempenho normal do órgão em suas funções. As principais enzimas são a 
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aspartato aminotransferase ou transaminase glutâmico oxalacética (AST ou TGO), alanina 

aminotransferase ou transaminase glutâmico pirúvica (ALT ou TGP), γ-glutamil transferase 

(GGT) e fosfatase alcalina (FA), e seus níveis séricos encontram-se aumentados na doença 

hepática. A aspartato aminotransferase (AST) cataboliza aminoácidos e permite que estes 

entrem no ciclo do ácido cítrico, ao promover a transaminação do grupo amino do aspartato 

para o α-cetoglutarato, formando oxalato. Apesar de estar relacionada com a integridade 

hepática, é pouco específica, e pode ser encontrada também no músculo cardíaco, rins, 

cérebro e hemácias (KAPLOWITZ; EBERLE; YAMADA, 1982; GIANNINI; TESTA; 

SAVARINO, 2005).  

 A alanina aminotransferase (ALT/TGP) é utilizada nos processos de gliconeogênese 

e no metabolismo de aminoácidos, sendo responsável pela interconversão do grupo amino da 

alanina para o α-cetoglutarato, formando piruvato. É observada principalmente no fígado, mas 

também pode ser encontrada em músculos, coração, rins, cérebro e tecido adiposo, em 

quantidade muito pequena (SCHINDHELM et al., 2006). Ainda assim, é considerado um 

marcador específico de lesão hepática, e o aumento da sua concentração indica ruptura da 

membrana celular e, portanto, necrose tecidual. (MURIEL; ESCOBAR, 2003). 

 A fosfatase alcalina (FA) e a γ-glutamil transferase (GGT) são enzimas indicativas de 

obstrução de ductos biliares, conhecida como colestase (KAPLOWITZ; EBERLE; 

YAMADA, 1982; GIANNINI; TESTA; SAVARINO, 2005). 

 A fosfatase alcalina (FA) transporta metabólitos através das membranas celulares. É 

pouco específica para o tecido hepático, podendo ser observada nos ossos, intestinos, rins, 

placenta e leucócitos. No fígado, encontra-se no epitélio dos ductos biliares e na membrana 

dos hepatócitos. Níveis aumentados desta enzima podem estar correlacionados com a 

proliferação de ductos biliares (GIANNINI; TESTE; SAVARINO, 2005). 

 A γ-glutamil transferase (GGT), por sua vez, é altamente sensível para a função 

hepática. Sua função é a catalisação da glutationa e seus conjugados, realizando a 

transferência do grupo γ-glutamil entre aminoácidos. Está presente nos hepatócitos e no 

epitélio biliar, mas também em túbulos renais, pâncreas e intestino. É um indicador de 

colestase mais específico que a fosfatase alcalina, sendo seu aumento característico da doença 

hepática crônica (GIANNINI; TESTA; SAVARINO, 2005; SCHUPPAN; AFDHAL, 2008). 

 O segundo grupo são os indicadores de síntese e metabolismo hepático, compostos 

pelas proteínas hepáticas albumina (ALB) e globulina (GLOB). A albumina (ALB) tem 

participação no gradiente osmótico entre o sangue e o espaço extracelular, sendo responsável 
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por 70% da pressão osmótica sanguínea, além de captar e transportar algumas substâncias 

(BANKS, 1992). Na cirrose hepática, o comprometimento da função do órgão leva a redução 

dos níveis desta proteína (SCHUPPAN; AFDHAL, 2008). 

 A globulina (GLOB), juntamente com a albumina, compõe as proteínas totais 

plasmáticas (PT). Compreende três frações: α, β e γ, sendo as duas primeiras sintetizadas pelo 

fígado e responsáveis pelo transporte de substâncias, e a γ-globulina sendo sintetizada no 

sistema reticuloendotelial e compondo as imunoglobulinas (BANKS, 1992). 

 Na doença hepática, os valores das proteínas totais e da albumina encontram-se 

reduzidos, devido ao déficit de produção de albumina pelo fígado, ao aumento da 

permeabilidade capilar, expansão do espaço extracelular e extravazamento da albumina para o 

fluido extracelular. Os níveis de globulina, no entanto, podem estar aumentados (GERACI; 

MEDWAY, 1973). 

 O terceiro grupo, por fim, são os indicadores de transporte e excreção hepáticas, 

compostos pela bilirrubina total (TBIL) e proteína total (PT). A bilirrubina  (TBIL) é formada 

a partir do metabolismo de eritrócitos. A hemoglobina perde sua porção heme e o ferro é 

liberado para os estoques teciduais, enquanto a globina é hidrolisada em aminoácidos. O 

grupo heme desprovido de ferro é denominado biliverdina, sendo este composto reduzido à 

bilirrubina pelo fígado. Esta bilirrubina é inicialmente insolúvel (não conjugada), tornando-se 

solúvel após ser conjugada pela glicuronil transferase. Esta forma solúvel é secretada pela 

bile, sendo excretada pelo rim na forma de urobilinogênio, enquanto uma pequena parte é 

reabsorvida pelo duodeno (BANKS, 1992; BANCROFT; GAMBLE, 2002). O aumento dos 

níveis de bilirrubina plasmática caracteriza a icterícia, provocando coloração amarelada da 

pele e dos olhos. Este aumento pode estar relacionado a destruição de eritrócitos, obstrução de 

ductos biliares ou lesão de hepatócitos (GUYTON; HALL, 2002). É considerada como um 

valor real de função hepática, visto que reflete a habilidade do fígado em recolher, processar e 

separar a bilirrubina da bile (BLANCKAERT; SCHMID, 1982). 

 As proteínas totais (PT) consistem na concentração plasmática de albumina e 

globulinas. Na cirrose hepática, o nível de proteínas encontra-se reduzido, interferindo no 

transporte de substâncias plasmáticas, e levando a diminuição da pressão osmótica vascular 

com formação de edema (GUYTON; HALL, 2002). 
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2.5 MATRIZ EXTRACELULAR E CÉLULAS ESTRELADAS HEPÁTICAS 

 

  

 Além dos componentes celulares do fígado, a matriz extracelular (ECM) também 

exerce sua importância, fornecendo suporte às células, e ocupando menos de 3% do órgão em 

condições fisiológicas. É formada por colágeno dos tipos I, III e V, localizando-se na área 

portal e central (BEDOSSA; PARADIS, 2003), e sua rede contínua ao redor das células 

permite o estoque e transmissão de sinais intercelulares, além da liberação de fatores de 

crescimento, hormônios, enzimas e citocinas (RAO, 2003). No processo de cirrose hepática, a 

proporção total de colágeno pode passar de 2% para até 30% do total de proteínas do fígado 

(PINES et al., 1997; SPIRA et al., 2002). 

 As maiores responsáveis por este aumento da proporção de colágeno na cirrose 

hepática são as células estreladas hepáticas (HSCs). Quando quiescentes estas produzem 

baixos níveis de proteínas da matriz. Porém, quando ativadas por uma variedade de estímulos 

fibrogênicos, as HSCs se proliferam e transformam-se em miofibroblastos, expressando a α-

actina de músculo liso (α-SMA) e induzindo a liberação massiva de colágeno tipo I 

(FRIEDMAN, 1993; GARCÍA et al., 2002; SCHAEFER et al., 2003; BIAN et al., 2014) e 

tipo III (BRENNER et al., 1993; SCHUPPAN et al., 1999; FRIEDMAN, 2000).  

 A ativação das HSCs ocorre em duas fases: iniciação (estágio pré-inflamatório) e 

perpetuação, podendo ser seguida de resolução caso a lesão seja revertida (FRIEDMAN, 

2004). 

 Na iniciação, ocorre estimulação parácrina das células vizinhas às HSCs, tais como do 

endotélio sinusoidal, hepatócitos e plaquetas. Os hepatócitos, quando lesionados, sofrem 

peroxidação lipídica e se caracterizam como potentes fibrogênicos reativos ao oxigênio 

(NOVO et al., 2006). Ainda, a infiltração das células de Kupffer estimula a síntese de matriz, 

proliferação celular e liberação de citocinas pelas HSCs através da ação de citocinas e 

espécies reativas de oxigênio (BILZER; ROGGEL; GERBES, 2006) 

 Em seguida, ocorre a perpetuação, na qual se manifestam as alterações celulares 

decorrentes da ativação das HSCs: proliferação, quimiotaxia, fibrogênese, contractilidade, 

degradação da matriz e perda de retinóides. Estas mudanças decorrem no aumento do 

acúmulo de matriz extracelular, substituindo o tecido normal por tecido cicatricial 

(FRIEDMAN, 2008). 
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 Na proliferação, diversos mitógenos favorecem a proliferação massiva das HSCs, 

sendo o mais importante o fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) (PINZANI, 

2002), além do fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) (YOSHIJI et al., 2003); 

trombina (MARRA et al., 1998), fator de crescimento epidérmico (EGF), fator de crescimento 

transformante alfa (TGF-α) e fator de crescimento de queratinócitos (STEILING et al., 2004). 

 As HSCs são então direcionadas ao local da lesão através de quimiotaxia, sob a ação 

de quimioatrativos como o fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) (IKEDA et al., 

1999), proteína quiomiotática de monócitos (MCP-1) (MARRA et al., 1999) e receptor de 

quimiocina CXCR3 (BONACCHI et al., 2001). Ao alcançar a lesão, outros componentes, 

como a adenosina, atuam no enfraquecimento da quimiotaxia, imobilizando as HSCs no local 

(HASHIMI et al., 2007). 

 Na fibrogênese, as HSCs geram a fibrose em si, havendo um grande número de 

células produzindo uma grande quantidade de matriz extracelular, sobretudo colágeno do tipo 

I (INAGAKI et al., 2003). Diversos estímulos estão envolvidos neste processo, sobretudo o 

fator de crescimento transformante beta-1 (TGFβ-1), que estimula não só a produção de 

colágeno, como também a de fibronectina e proteoglicanas (INAGAKI; OKAZAKI, 2007; 

GEORGE et al., 2000). 

 A contractilidade é determinante no aumento da resistência portal durante a cirrose 

hepática. As HSCs, convertidas em miofibroblastos, se agrupam em bandas e contraem os 

sinusóides, obstruindo o fluxo sanguíneo. Como contra-reguladores, atuam a endotelina-1 e o 

óxido nítrico (ROCKEY, 2003). Por fim, a ativação das HSCs é acompanhada pela perda de 

retinóides perinucleares característica (vitamina A) (FRIEDMAN; WEI; BLANER, 1993). 

 Duas citocinas são consideradas como as principais envolvidas na ativação das células 

estreladas hepáticas: o fator de crescimento transformante beta 1 (TGFβ-1) e o fator de 

necrose tumoral alfa 1 (TNFα-1) (KNITTEL et al., 1999a). 

  Entre diversas funções do TGFβ-1, estão a regulação da proliferação e migração de 

células musculares lisas vasculares, a inibição do crescimento e da diferenciação celular, 

promoção da apoptose, regulação da proliferação e diferenciação das células imunes, e a 

produção de proteínas da matriz extracelular (LETTERIO; ROBERTS, 1998; DENNLER; 

GOUMANS; TEN DIJKE, 2002). O TGFβ-1 é inicialmente liberado na sua forma inativa em 

situações de injúria hepática crônica. A plasmina então libera a TGFβ-1 da matriz extracelular 

para que ocorra sua ativação (ZHANG et al., 1999; YAMAGUCHI; MANN; RUOSLATHI, 

1990) (Figura 4). 
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Figura 4 – Atuação do TGFβ-1 no processo de ativação das células estreladas e                      

                 desenvolvimento de fibrose. 

 
Fonte: (SCHUPPAN; AFDHAL, 2008). 

  

 A diminuição da degradação da matriz extracelular na injúria hepática crônica pode 

ser atribuída ao TGFβ-1 por este ativar as HSCs (MARTI et al., 1993; BENTEN et al., 2005). 

A ativação das HSCs pela TGFβ-1 leva a uma maior expressão de enzimas fibrogênicas como 

as TIMPs (ZHANG et al., 1999), PAI I (KNITTEL et al., 1999b) e de pró-colágenos α-1 

(CASINI et al., 1993). Ainda, promove síntese e ativação da MMP2 (NAKAMURA et al., 

2000), de citocinas inflamatórias (MARTELLI-JÚNIOR et al., 2003), e a estimulação das 

HSCs para sua entrada na fase S do ciclo celular (TSUKAMOTO, 1999).  

 O TNFα-1 apresenta também grande importância no processo da ativação das HSCs 

(MARTI et al., 1993), sendo produzido por monócitos e macrófagos ativos (KANNO; 

TAZUMA; CHAYAMA, 2003). Porém, o TNFα-1 atua principalmente no aumento da 

expressão de MMPs na fase inicial da injúria hepática, estando envolvida na degradação 

inicial da matriz, que permitirá o reparo tecidual normal ou a progressão para a fibrose 

(SCHAEFER et al., 2003; KNITTEL et al., 1999a). Já o TGFβ-1 atua em uma fase posterior, 
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expressando as enzimas fibrogênicas que caracterizarão a formação de tecido de granulação e 

cicatrização (FRIEDMAN, 1993; KNITTEL et al., 1999a). 

 

 

2.6 GENES MODULADORES DA MATRIZ EXTRACELULAR 

 

 

A modulação da matriz extracelular é realizada pela interação de diversos genes. Entre 

eles, estão as metaloproteinases (MMPs), também conhecidas como matrixinas. As MMPs 

são fatores chaves naregulação das interações celulares e entre a matrizextracelular. Estão 

envolvidas na modificação da estrutura da matriz, na disponibilidade de fatores de 

crescimento e da função dos sistemas de sinalização de superfície celular, com consequente 

efeito na diferenciação celular, proliferação e apoptose; desempenham também um papel 

central na morfogênese, cicatrização, reparação e remodelação tecidual em resposta à injúria 

(LEE et al., 2003; MURPHY; NAGASE, 2008). No fígado, são produzidas principalmente 

pelas HSCs inativas (ROJKIND, 1982).  

As MMPs podem ser divididas em quatro grupos: as colagenases (MMP 1, 8 e 13), 

que degradam colágenos fibrilares dos tipos I, II e III; as gelatinases (MMP 2 e 9), que clivam 

colágenos desnaturados, como o IV e o V; as estromelisinas (MMP 3, 10 e 11), que degradem 

proteoglicanas e glicoproteínas; e as outras MMPs, como as MMPs de membrana (MT-

MMPs), MMP ácida (MMP 6) e MMP VII (KNITTEL et al., 1999b; MIZUTANI et al., 2001) 

As colagenases (MMPs 1, 8 e 13) são as únicas capazes de degradar colágeno I, 

atuando portanto na resolução da fibrose hepática (SCHAEFER et al., 2003). São constituídas 

de um pró-peptídeo, domínios catalíticos e de hemopexina, podendo também degradar outras 

moléculas da matriz extracelular e proteínas solúveis. Porém, são incapazes de clivar 

colágenos fibrilares na ausência da hemopexina (CHUNG et al., 2004).  

As gelatinases (MMPs 2 e 9) estão expressas em HSCs, miofibroblastos e nas células 

de Kupffer (KNITTEL et al., 1999b). Ambas as enzimas têm três repetições de uma 

fibronectina do tipo II modificada inserida no domínio catalítico; elas compartilham 

atividades proteolíticas semelhantes e degradam colágenos desnaturados, gelatinas e um 

número de moléculas da matriz extracelular, incluindo colágenos nativos tipos IV, V e XI, 

laminina e proteína nuclear. A MMP-2 digere colágenos nativos tipos I, II e III, porém de 

forma bem mais fraca que as colagenases (AIMES; QUIGLEY, 1995; PATTERSON et al., 
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2001). A MMP2 é importante na regulação da membrana basal, degradando seus 

componentes como colágenos tipo IV, laminina e fibronectina. Sua expressão está aumentada 

na cirrose hepática, pois realizando a degradação da matriz perisinusoidal normal, leva à 

ativação das HSCs e consequente síntese de colágeno I (ALCOLADO; ARTHUR; IREDALE, 

1997; ZHENG et al., 2005). 

As estromelisinas (MMPs 3, 10 e 11) possuem mesma organização que as 

colagenases, mas não clivam colágeno intersticial. MMP-3 e MMP-10 digerem diversos 

componentes da matriz extracelular, como proteoglicanas e glicoproteínas, porém a atividade 

da MMP-11 é muito fraca (MURPHY et al., 1993) 

Por outro lado, as TIMPs (tissue inhibitors of metalloproteinases I-IV) são os 

inibidores das MMPs, que promovem o acúmulo de colágeno. São um grupo de quatro 

proteínas, que, conjuntamente, inibem efetivamente todas as MMPs (GOMEZ et al., 1997).  

Em conjunto, estes componentes atuam em diversos processos como o reparo tecidual ou a 

fibrose (LEE et al., 2003). São detectáveis em todos os tipos celulares hepáticos, apresentando 

níveis mais elevados em células não parenquimais de origem fibroblástica (HSC ativas e 

miofibroblastos) (KNITTEL et al., 1999a; ROJKIND, 1982). No processo de fibrose, a 

diminuição da degradação da matriz extracelular decorre da ação inibitória das TIMPs sobre 

as MMPs, sendo liberadas pelas HSCs sob indução do TGFβ-1 (KNITTEL et al., 1999a). 

Outro gene envolvido na modulação da matriz extracelular é a uroquinase ativadora 

de plasminogênio (uPA). Dois tipos de ativadores de plasminogênio podem ser distinguidos: 

o tissue-type plasminogen activator (tPA) e a urokinase plasminogen activator (uPA), 

diferindo quanto a sua reatividade e os genes que as codificam (VERHEIJEN et al., 1986). A 

uPA é uma molécula central na proteólise pericelular e na remodelação da matriz extracelular, 

enquanto a tPA parece estar associada à fibrinólise (CARRIERO et al., 2009). Enquanto tPA é 

ativo, a uPA é normalmente inativa no tecido normal, manifestando-se na injúria hepática 

(PETERSEN et al., 1998).  

O plasminogênio está presente no plasma e no fluido extracelular, sendo ativado em 

plasmina pela uPA (MANGNALL et al., 2004). A plasmina, por sua vez, está envolvida em 

diversos processos relacionados à degradação da matriz extracelular, além de atuar na 

remodelação tecidual, inflamação, invasão tumoral, metástase e migração celular 

(ANDREASEN et al., 1997; DANO et al., 1985; VASSALLI; SAPPINO; BELIN, 1991; 

MANGNALL et al., 2004). 
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A uPA pode ser inibida pelos inibidores dos ativadores do plasminogênio (PAI-1 e 

2). Ambos podem formar complexos estáveis, proteoliticamente inativos com uPA e tPA 

(QUAX et al., 1990). Desta forma, a uPA e o PAI são importantes reguladores do balanço 

entre as atividades proteolíticas e antiproteolíticas na modelação da matriz extracelular 

(ZHANG et al., 1999), e sua expressão está aumentada tanto em processos de regeneração 

hepática após hepatectomia, quanto na cirrose hepática (SEKI, 1996; ZHANG et al., 1999). 

 Estudos recentes indicam que o gene Smad7 está intimamente relacionado à expressão 

das células-estreladas hepáticas, ao promover fosforilação de Smad2 e Smad3, que são 

mecanismos moleculares relacionados à fibrose hepática (BIAN et al., 2014). 

 

 

2.7 PCNA 

 

 

 O antígeno nuclear de proliferação celular (PCNA) é uma proteína sintetizada 

durante a fase S do ciclo celular - na qual ocorre duplicação do material genético, tendo sido 

identificada em 1978 no núcleo de células em divisão (MIYACHI; FRITZLER; TAN, 1978; 

KELMAN, 1997). É um componente essencial na maquinaria de replicação do DNA, sendo 

utilizada na síntese do DNA cromossomal, além de estar associada a outros processos como o 

remodelamento da cromatina, reparo de DNA e no controle do ciclo celular (TAN et al., 

1986; BRAVO et al., 1987; PRELICH et al., 1987; MAGA; HUBSCHER, 2003). 

 O PCNA é um dos marcadores de proliferação celular mais utilizado na 

imunohistoquímica, podendo aparecer em diversas fases do ciclo celular, mas sendo altamente 

expressa durante a fase S do ciclo celular (MAGA; HUBSCHER, 2003). Está presente no 

processo de regeneração hepática e hepatocarcinogênese (MEHTA, 1995; KANG et al., 

2013), apesar de estarem pouco presentes na ocorrência de nódulos hepáticos benignos (LAI 

et al., 2014). Além disso, tem sido demonstrada positividade para o PCNA em ratos 

submetidos à cirrose hepática pelos modelos do tetracloreto de carbono(CCl4) e da 

tioacetamida (TAA) (WANG et al., 1999; CHAN et al., 2010; GU et al., 2011).  

 Normalmente, o PCNA está ausente ou minimamente expresso no fígado normal, 

apesar de seu alto turnover celular (MUN et al., 2006). Porém, três tipos de PCNA parecem 

coexistir: tipos H, P e L, sendo que os dois últimos estão expressos no citoplasma e não no 
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núcleo, e podem estar expressos em quantidade significativas no tecido íntegro (TANNO and 

TAGUCHI, 1999).  

 

 

2.8 MODELOS DE CIRROSE HEPÁTICA 

 

 

 Diversas modelos experimentais podem ser utilizados para reproduzir injúria hepática, 

tanto por métodos físicos quanto químicos, destacando-se a ligadura do ducto biliar, e o uso 

de substâncias: tetracloreto de carbono (CCl4), dimetilnitrosamina (DMN) e tioacetamida 

(TAA). A ligadura do ducto biliar produz um quadro de cirrose em cerca de 28 dias, 

caracterizando portanto uma lesão aguda (MILTERSTAINER et al., 2003). Após um período 

de 15 dias da desobstrução, as alterações metabólicas e bioquímicas não são completamente 

reestabelecidas (KONTOURAS et al., 1984). A ligadura do ducto de um único lóbulo também 

produz lesão hepática em outras regiões do fígado por meios parácrinos e endócrinos 

(TANNURI et al., 2012). 

 A dimetilnitrosamina (DMN) é um composto hepatotóxico, mutagênico e 

carcinogênico, podendo ser absorvido por ingestão ou inalação, e levando a irritações 

oculares, na pele, no trato respiratório, e em períodos prolongados provoca lesão hepática e 

aparecimento de tumores (KHANNA; PURI, 1966). Causa grande taxa de mortalidade 

quando usado em altas doses; em baixas doses, não induz à cirrose de modo eficaz. Apesar de 

ter sido um modelo clássico para indução de cirrose em ratos, sua alta mortalidade, necrose e 

inflamação refletem um quadro pouco comparável à cirrose observada nas clínicas 

(SCHUPPAN; STROBEL; HAN, 1998; WATSON, 2004). 

 O uso do tetracloreto de carbono (CCl4) também é efetivo na indução da cirrose 

hepática, causando aumento significativo das transaminases (AST, AST) e fosfatase alcalina 

(FA), além de diminuição da proteína total, albumina e hematócrito (DIAZ-GIL et al., 1999). 

Verifica-se a presença histológica de nódulos de regeneração e infiltrados inflamatórios 

(KANNO et al., 2003), esteatose, necrose, fibrose, proliferação de ductos biliares e 

regeneração nodular (TREY; DAVIDSON, 1970).  

 A hepatotoxicidade do CCl4 está relacionada com a liberação de radicais livres que 

induzem à peroxidação lípidica e lesão de membrana de hepatócitos (SUN et al., 2001). A 

administração deste composto durante 8 semanas em ratos produz fibrose hepática (LI et al., 



 

 

44 

 

2003), enquanto seu uso por 14 semanas promove cirrose hepática (DIAZ-GIL et al., 1999; 

SIMILE et al., 2001). 

 A tioacetamida (TAA) é utilizada normalmente nas indústrias de couro, papel e têxtil, 

como um acelerador na vulcanização da borracha e estabilizador de combustíveis (WANG et 

al., 2000). É um agente hepatotóxico bem conhecido em vários modelos animais após 

prolongada administração (MOREIRA et al., 1995; DAVID et al., 2002), e requer ativação 

metabólica para apresentação deste efeito. Após sua metabolização, produz S-óxido de 

tioacetamida e S-dióxido de tioacetamida, sendo este último altamente reativo, e se ligando às 

macromoléculas teciduais (CHILAKAPATI et al., 2005; HAJOVSKY et al., 2012). 

 A ativação da TAA é realizada pela ação do complexo citocromo P-450, assim como a 

do CCl4 (WANG et al., 2000). Reduz a atividade antioxidante, promove peroxidação lipídica 

com a destruição das membranas celulares, altera o ciclo da uréia, e estabelece um estresse 

oxidativo que leva à necrose tecidual (DAVID et al., 2002; TÚNEZ et al., 2005). Os radicais 

livres gerados por esta via oxidativa provocam aumentos no cálcio citosólico, inibição da 

glutationa e redução dos grupos tiol (–SH), afetando severamente as células da região acinar 

pericentral e levando à morte celular. (SANZ et al., 1998; ZARAGOZA et al., 2000). A 

toxicidade da TAA leva à destruição do parênquima com rompimento de endomembranas e 

perda da matriz citoplasmática (MUÑOZ TORRES et al., 1991). 

 Suas vantagens relação ao CCl4 estão na sua baixa mortalidade, sendo de apenas 35 % 

em relação aos 50 % do CCl4; além da segurança e praticidade da indução (LI; BENJAMIN; 

ALEXANDER, 2002), ainda que o tempo para indução seja maior (SEONG et al., 2003). 

Causa lesão caracterizada por necrose celular, fibrose, reorganização micronodular do 

parênquima, proliferação de ductos, aumento das transaminases, peroxidação das membranas 

lipídicas, aumento da fosfatase alcalina e cirrose macronodular, com formação de nódulos 

regenerativos e necrose centrotubular semelhantes ao da cirrose humana (TREY; 

DAVIDSON, 1970; MULLER et al., 1996; SUN et al., 2000; HATAKEYAMA et al., 2002; 

LALEMAN et al., 2006). Promove uma lenta deposição de colágeno, estabelecendo cirrose 

após a 10° semana de tratamento (SPIRA et al., 2002). Essa lenta deposição reproduz o 

caráter crônico da cirrose humana, sendo adequada como um modelo experimental 

(MASUMI et al., 1999) 

A TAA pode ser administrada por diferentes vias: oral, por intubação intragástrica, ou 

por injeções subcutâneas ou intraperitoneais (FONTANA et al., 1996). A administração de 

TAA através da por via oral consiste em um método não invasivo, mas à medida que ocorre o 
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comprometimento do fígado do animal, ele apresenta perda de apetite e redução na ingestão 

da água com o fármaco, diminuindo a sua eficiência.  (GEORGE et al., 2001; LI; 

BENJAMIN; ALEXANDER, 2002). Desta forma, a via mais usual é a via intraperitoneal, 

havendo produção de fibrose após 7 semanas de indução; e cirrose após 10 semanas 

(HATAKEYAMA et al., 2002; DEKEL et al., 2003; IIMURO et al., 2003; GNAINSKY et al., 

2004).  

Após um determinado período de administração da TAA, o animal adquire certo grau 

de resistência à droga, levando a uma variação na sensibilidade hepática (LI; BENJAMIN; 

ALEXANDER, 2002). Dois fatores contribuem para esta variação de resposta: o 

envelhecimento do animal e a redução do citocromo P-450, devida ao dano celular. As 

diferenças na atividade do sistema enzimático são dependentes da idade, apresentando 

aumento dos 2 aos 12 meses, nos ratos, e diminuindo na senescência (ZARAGOZA et al., 

2000). Assim, sugere-se que as doses sejam ajustadas de acordo com as oscilações de peso 

dos animais. Esse método resultaria em aumento no rendimento da indução do quadro 

cirrótico e redução expressiva da mortalidade (LI; BENJAMIN; ALEXANDER, 2002). 

 

 

2.9 TERAPIA CONVENCIONAL DA CIRROSE HEPÁTICA 

 

 

Em grande parte, os tratamentos de fibrose e cirrose hepática focam somente na 

supressão do agente desencadeador da lesão (GARCIA et al., 2002), ou na melhora de 

algumas manifestações da doença, tal como a hipertensão portal e a ascite (EPSTEIN, 1988). 

Entretanto, o tratamento efetivo tem como alvo a redução da síntese e a degradação da matriz 

extracelular (WILLIAMS et al., 2001), sendo as HSCs o foco mais importante, visto que a sua 

inibição levaria a diminuição da deposição de colágeno no fígado (DEKEL et al., 2003). 

Entre as tentativas para remissão da cirrose hepática está a hepatectomia parcial 

(HASHIMOTO et al., 1998; BARATTA et al., 1996; FAUSTO et al., 1995). Seu uso parte do 

princípio de que um fígado normal, após hepatectomia de 70-90 %, pode alcançar seu volume 

original em um período de 10-14 dias em ratos, e 21 dias em humanos (BUCHER, 2000). Em 

ratos fibróticos hepatectomizados, verificou-se que a regeneração leva a uma massa 

parenquimal com menos colágeno e mais próxima do normal. No entanto, fígados cirróticos 

tendem a se regenerar com cirrose (PARRA et al., 1995a). Além disso, os riscos cirúrgicos 
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deste procedimento em um paciente com insuficiência hepática representam um grande risco 

de complicações no trans e no pós-operatório (NOGUCHI et al., 1990; ANDIRAN et al., 

2000).  

Uma grande variedade de medicamentos tem sido utilizada para promover uma cura 

ou remissão parcial da fibrose e cirrose. A silimarina, uma das mais utilizadas por seu efeito 

antioxidante e quimioprotetor, promoveu melhora hepática no modelo da tioacetamida, com 

redução da expressão das TIMPs e de TGFβ-1 (CHEN, I. et al., 2012). O pirfenidone inibiu 

também o TGFβ-1, assim como a proliferação de fibroblastos (DI SARIO et al., 2004). A 

relaxina, fator de crescimento semelhante à insulina, é um conhecido hormônio reprodutivo, e 

em modelos de fibrose tem demonstrado redução da expressão do colágeno I e da TIMP 1 

(WILLIAMS et al., 2001). O uso de tugsten inibe a progressão de radicais livres, e está 

associado a um decréscimo de ALT, AST e FA, e redução da mortalidade dos animais 

(PAWA; ALI, 2004). Pirfenidone também reduz os níveis de ALT, AST e FA, e possibilidade 

um rearranjo do parênquima hepático, diminuindo a expressão de colágeno 1, 3, 4, TGFβ-1, 

TIMP I e PAI I, reduzindo em 40 % a fibrose causada por CCl4.(GARCIA et al., 2002). 

 Outras drogas apresentaram também pequenas reduções da expressão gênica 

relacionada à síntese de colágeno e dos níveis séricos dos indicadores de lesão hepática, 

porém em menores proporções, tais como o α-tocoferol (ANDIRAN et al., 2000); o losartan 

(TERUI et al., 2002), o gliotoxin (KARIN; BEM-NERIAH, 2000), o halofuginone 

(GNAINSKY et al., 2004), entre outros. 

A terapia gênica também já foi testada para o tratamento da cirrose. Um vetor adeno 

viral conduzindo um cDNA modificado de uPA foi injetado por via intravenosa, tendo havido 

um aumento da expressão de colagenases, reversão parcial da fibrose e melhora das funções 

hepáticas (SALGADO et al., 2006). O uso de fator de crescimento de hepatócitos (HGF) 

também diminuiu a fibrose e induziu regeneração hepática (OE et al., 2003). Tratamento com 

MMP I humano em ratos cirróticos por adenovírus recombinante reduziu níveis de ALT, 

aumentou a proliferação hepatocitária e atenuou a fibrose. Sua exposinção prolongada, porém, 

pode ter efeitos carcinogênicos (IIMURO et al., 2003). 

Os fatores hepatotróficos também têm sido bastante estudados, considerando-se que 

a condição do fígado é também influenciada pelo estado nutricional. Em ratos desnutridos, o 

fígado se regenera bem mais lentamente após hepatectomia parcial (DOYLE et al., 1968). 

Parra et al. (1992) testou uma solução de fatores hepatotróficos com aminoácidos, vitaminas e 

sais minerais, observando aumento de 34,48 % da massa hepática. A adição de insulina, 
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glucagon e triiodotironina pode elevar este aumento para 67 % (PARRA et al., 1995b). Em 

fibrose induzida pela dimetilnitrosamina, houve acentuada redução do colágeno periportal e 

intersticial com melhor dos parâmetros bioquímicos, após dez dias de tratamentos com fatores 

hepatotróficos (PEREIRA et al., 2003). Em animais submetidos à cirrose pela tioacetamida, 

também houve aumento de massa hepática, redução volumétrica do colágeno, melhora dos 

parâmetros bioquímicos, e redução da expressão de colágeno, MMP2, TIMP-1 e TGFβ-1 

(GUERRA et al., 2009). 

Outras terapias que foram utilizadas com sucesso limitado para o tratamento da 

cirrose hepática foram: enzima conversora de angiotensina pelo lisinopril (RAMALHO et al., 

2001); oxigenação hiperbárica (OZDOGAN et al., 2005); transplantação hepática (NOGUCHI 

et al., 1990; BISMUTH; CHICHE; CASTAING, 1995; NZEAKO, GOODMAN, ISHAK, 

1996; HEIDELBAUGH; BRUDERLY, 2006); proteína ALR, aumentadora da regeneração 

hepática (DAYOUB et al., 1994); aplicação de bradicinina em animais com cirrose crônica, 

por meio da análise dos componentes do sistema calicreína-cinina (SANCHO-BRU et al., 

2007); 

 

 

2.10 CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS 

 

 

As células-tronco são definidas como células capazes de auto-renovação e de gerar 

células diferenciadas de um determinado tecido (KOOY et al., 2000,).  

De acordo com o potencial de diferenciação das células-tronco, essas as células podem 

ser classificadas em: totipotentes, pluripotentes, multipotentes e oligopotentes. As totipotentes 

são as células capazes de se diferenciarem em qualquer tecido embrionário ou de anexos 

embrionários, isso é, gerar qualquer tipo celular; as pluripotentes são as capazes de se 

diferenciarem em qualquer tecido embrionário, isso é, são progenitoras de tecidos das três 

camadas germinativas (ectoderma, mesoderma e endoderma); as multipotentes podem 

diferenciar em alguns tipos celulares dentro de um determinado órgão e com isso, possuem 

plasticidade limitada e as oligopotentes ou unipotentes podem originar poucos tipos celulares 

ou apenas um (ZHANG et al., 2006). 

As células-tronco mesenquimais (MSC) foram isoladas inicialmente em 1976, por 

Friedstein et al, como células da médula óssea com capacidade de formar unidades de colônia 
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semelhantes a fibroblasto in vitro. Em 1991, Caplan definiu o termo MSC como sendo uma 

célula capaz de dar origem a outras linhagens de células diferentes à da sua origem. Em 2005, 

o Comitê de Células-Tronco Mesenquimais e dos Tecidos da Sociedade Internacional de 

Terapia Celular (ISCT) definiu que: as MSC devem ser aderentes ao plástico quando mantidas 

em cultura; devem expressar CD105, CD73 e CD90 e não expressar os marcadores CD45; 

CD34; CD14 ou CD1b, CD79a ou CD19 e HLA-DR e, devem se diferenciar em osteoblasto, 

adipócitos e condroblastos in vitro (DOMINICI et al., 2006).  

 

 

2.11 CÉLULAS-TRONCO DE MEMBRANA AMNIÓTICA 

 

 

 Recentemente, novas fontes de células-tronco mesenquimais tem se mostrado 

eficientes, tais como aquelas derivadas de membranas fetais. Em especial, as células derivadas 

de membrana amniótica são fontes valiosas de células-tronco, sendo facilmente obtidas não-

invasivamente da membrana amniótica da placenta ao término da gestação (ZHAO et al., 

2005; MANUELPILLAI et al., 2011; VERYASOV et al., 2014). Ainda, não induzem a 

formação de tumores ou infecções virais, e proporcionam um alto rendimento em cultura 

(SANT'ANNA et al., 2011; VERYASOV et al., 2014). Uma cultura tipicamente rende entre 

150-200 x 106 células-tronco de epitélio amniótico e 20-50 x 106 células-tronco mesenquimais 

amnióticas (TODA et al., 2007). 

A membrana amniótica representa a mais interna das duas membranas fetais que 

circundam o feto durante gestação. Essa membrana fina e avascular permeia a cavidade 

amniótica e é banhada pelo fluido amniótico. É composta pelo epitélio amniótico, que é 

composto de uma camada única de células cubóides e colunares, e a mesoderme amniótica, 

com uma rede de células mesenquimais e alguns macrófagos dispersos. (PAROLINI et al., 

2009; MIKI; GRUBBS, 2014) (Figura 5). 

Embriologicamente, as duas camadas da membrana amniótica se originam antes da 

gastrulação. Em humanos, ela surge, entre o oitavo e nono dias após a fertilização, quando a 

implantação do blastocisto já ocorreu, havendo a diferenciação da massa interna celular se 

diferencia em epiblasto e hipoblasto, os quais formam o disco embrionário bilaminar. Do 

epiblasto, algumas células que depois formarão o epitélio aminótico surgem entre a parede do 
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blastocisto e o disco embrionário, e envolvem um espaço que se tornará a cavidade amniótica 

(PAROLINI et al., 2009). 

A membrana amniótica humana contém duas populações celulares distintas. Células 

epiteliais de membrana amniótica humana (hAEC) são células cubóides a colunares que 

formam uma monocamada delineando a membrana, em contato direto com o fluido 

amniótico. Advém do epiblasto embrionário e estão entre as primeiras células a se 

diferenciarem no concepto. Em contraste, as células mesenquimais estromais da membrana 

amniótica humana (hAMSC) estão dispersas em uma matriz extra-celular composta de 

colágeno e laminina, e são derivadas da mesoderme extraembrionária. Ambos os tipos 

celulares originam-se durante os estágios de pré-gastrulação da embriogênese antes do 

delineamento das três camadas germinativas primárias (PAROLINI et al., 2008; MIKI; 

GRUBBS, 2014).  

 

Figura 5 – Origem das células-tronco de membrana amniótica. 

 
Fonte: (MIKI; GRUBBS, 2014). 

Legenda: Embrião em estágio inicial (esquerda), e placenta a termo corada por hematoxilina-eosina (direita), 
diferenciando células amniótics epiteliais (verde) e mesenquimais (vermelho). 

 

Devido a esse surgimento das membranas fetais em um estágio inicial do 

desenvolvimento embrionário, as células-tronco mesenquimais de membrana amniótica têm a 

capacidade de se diferenciar em células de linhagem não só mesodérmica, mas também 

ectodérmica e endodérmica. (PORTMANN et al., 2006; TAMAGAWA et al., 2007). 

 Protocolos eficientes já foram estabelecidos para isolamento de hAEC e hAMSC de 

placenta e são geralmente baseados na separação mecânica da membrana amniótica da 
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membrana coriônica (SONCINI et al., 2007) e subsequente digestão enzimática com tripsina 

ou dispase para liberação de células epiteliais; ou colagenase para liberação das mesenquimais 

(PAROLINI et al., 2008). 

 Marcus et al. (2008) conduziu um estudo acerca de protocolos de isolamento, 

caracterização e potencial de diferenciação das células-tronco de membrana amniótica de 

ratos in vitro. Neste estudo, células derivadas do âmnion isoladas de explantes de membrana 

amniótica murina expressaram os marcadores de superfície CD29 e CD90, mas foram 

negativas para marcadores linfohematopoiéticos CD45 e CD11b. Ainda, análise de expressão 

gênica revelou expressão de fatores transcricionais envolvidos na manutenção da 

pluripotência, como Nanog e SOX-2, assim como genes característicos das três camadas 

germinativas, como proteínas estruturais da neuroectoderme (MAP-2 e NF-M), genes 

mesodermais expressos em ossos (fosfatase alcalina, osterix), gordura (adipsina) e células 

musculares (SM22-α), e genes endodermais do pulmão e do fígado (α1AT). Foi obtida 

diferenciação in vitro para as três camadas germinativas, demonstradas por colorações 

histológicas específicas. 

 Foi reportado que membrana amniótica libera potentes citocinas imunomoduladoras e 

anti-inflamatórias (IL-10, IL-6), fatores de crescimento associados com cicatrização de 

feridas, tais como fatores angiogênicos (VEGF, PDGF), e fatores de proliferação (fatores de 

crescimento epidermal, de hepatócitos e de fibroblastos) (PARADOWSKA; BLACH-

OLSZEWSKA; GEJDEL, 1997; STEED et al., 2008; PAROLINI et al., 2010). 

 Outra característica notável em estudos pré-clínicos envolvendo membrana amniótica 

é a ausência de rejeição dos hospedeiros após xenotransplante em animais imunocompetentes 

sem tratamento prévio com imunossupressores. As hAMSCs expressam baixos níveis de HLA 

classe IA e ausência de HLA-DR, moléculas CD40, CD80 e CD86, que estimulam receptores 

de células T ou são apresentados indiretamente através de células apresentadoras de antígeno. 

Investigação de possíveis mecanismos envolvendo as hAMSC mostraram que elas são 

capazes de sequestrar monócitos na fase G0 do ciclo celular, abolir TNF-α e citocinas 

CXCL10, CXCL9 e CCL5 enquanto eleva a secreção de citocinas CCL2, CXCL8 e IL-6 

relacionadas a Th2 (BILIC et al., 2008; PAROLINI et al., 2008).  
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2.12 TERAPIA CELULAR 

 

 

Hepatócitos adultos e várias populações de células progenitoras hepáticas e células-

tronco tem sido estudadas por sua capacidade regenerativa. O transplante de hepatócitos para 

tratamento de deficiências metabólicas tem mostrado melhora na função hepática; porém, 

sucesso a longo-prazo ainda não foi alcançado. (FLOHR et al., 2009). 

Recentemente, utilizou-se implantação de células-tronco mesenquimais derivadas de 

medula óssea, para tratamento de falência hepática, em um modelo de cirrose hepática 

induzido por tioacetamida em ratos, após 8 semanas de indução, obtendo-se diferenciação 

dessas células em células ovais progenitoras e hepatócitos, resultando em efeitos terapêuticos 

variados, tais como reparo de hepatócitos danificados, restauração do glicogênio intracelular e 

resolução da fibrose (HWANG et al., 2011). Entretanto, já foi demonstrado anteriormente que 

a mobilização de células-tronco hematopoiéticas para a circulação periférica parece ser uma 

resposta fisiológica a injúria hepática, porém com baixa eficácia. Há um aumento nas células 

CD34 no sangue periférico de pacientes com injúrias agudas tais como intoxicação por 

paracetamol ou hepatite alcoólica, mas não em pacientes com doença hepática crônica 

(DALAKAS et al., 2004).  

Em outro estudo no qual células foram infundidas após um protocolo de indução da 

cirrose crônica, aparentemente houve transdiferenciação das células-tronco de medula óssea 

infundidas, para um fenótipo de célula hepática madura. Ainda neste estudo, o nível 

plasmático de albumina subiu de 1,62 g/dL em animais acometidos, para 2,08 g/dL nos 

animais submetidos a terapia celular, sendo 2,5 g/dL para o grupo controle, associando-se 

com a expressão da albumina em 42% dos hepatócitos (CHIOZZI et al., 1997). 

Em 2007, Muraca e colaboradores infundiram pela veia porta células-tronco derivadas 

de medula óssea de ratos, em ratos Gunn (que são deficientes em bilirrubina glicuronil-

transferase) e observou uma proliferação de células hepaticase redução do nível plasmático de 

bilirrubina indireta em 35 % (MURACA et al., 2007). 

Uma variedade de vias de administração tem sido utilizadas, com alguns usando 

infusão direta na veia porta ou artéria hepática (GORDON et al., 2006; KHAN et al., 2008; 

MOHAMADNEJAD et al., 2007; PAI et al., 2008), e outros, utilizando infusão periférica de 

células-tronco (TERAI et al., 2006). Um estudo animal sugeriu que a rota pode não ser 

importante (ZHANG et al., 2009). Aumento da proliferação de hepatócitos e de células 
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endoteliais tem sido mostradas na biópsia (YANNAKI et al., 2006), assim como melhoras na 

bilirrubina e albumina (GORDON et al., 2006; PAI et al., 2008; TERAI et al.; 2006). 

 Diversos usos terapêuticos também têm sido atribuídos a membrana amniótica e aos 

seus diferentes tipos celulares. Atualmente, a membrana amniótica é utilizada para o 

tratamento de queimaduras dermais, úlceras indolentes e feridas traumáticas (SINGH et al., 

2004). É utilizada também como enxerto para reparo de defeitos de córnea, conjuntiva e 

bulbo, além da aplicação em incisões cirúrgicas realizadas em cirúrgicas oftálmicas corretivas 

(KRUSE and CURSIEFEN, 2008). 

 Estudos pré-clínicos demonstram que o uso de células-tronco de membrana amniótica 

pode ser benéfico para o reparo e a progressão de lesão em tecidos moles. O enxerto de 

células-tronco derivadas de de membrana aminótica humana em um coração isquêmico de 

ratos melhoram a função cardíaca (CARGNONI et al., 2009a; 2009b). Neste tipo de estudo, 

as células amnióticas contribuiram significantemente na reposição de epitélio alveolar 

danificado, endotélio e músculo cardíaco (MOODLEY et al., 2010; TSUJI et al., 2010) 

 O uso das células-tronco derivadas de membrana amniótica pode ser também uma 

alternativa promissora para o tratamento e o retardo da progressão da fibrose e cirrose 

hepáticas. Já foi comprovado que estas células são capazes de se implantarem no fígado e de 

se diferenciar na linhagem hepatogênica in vitro (BAILO et al., 2004; MIKI; STROM, 2006; 

TAKASHIMA et al., 2004; TAMAGAWA et al., 2007). 

 Sant'Anna et al. (2011) aplicou membrana amniótica na superfície hepática de ratos 

após indução de fibrose pela técnica de ligação de ducto biliar, observando redução na 

severidade da fibrose, limitando-se a região periportal, sem estabilização de cirrose após 6 

semanas, e 50 % menos deposição de colágeno.  

 Outros estudos foram realizados para investigar o efeito das células de membrana 

amniótica em modelos experimentais de cirrose hepática induzidos por tetracloreto de 

carbono, demonstrando que as células se infiltraram e persistiram por várias semanas no 

fígado após injeção intravenosa, sendo observada redução de IL-6, TNF-α e colágeno no 

parênquima hepático. Ainda, o número de hepatócitos em processo de apoptose e a 

quantidade de células estreladas hepáticas ativadas para deposição de colágeno apresentaram 

redução significativa (MANUELPILLAI et al., 2010). 

 Zhang et al. (2011) induziu cirrose através da aplicação de tetracloreto de carbono 

durante 8 semanas em camundongos imunocompetentes C57BI/6J. Células-tronco 

mesenquimais derivadas de membrana amniótica humana foram infundidas no baço após 4 
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semanas, e reduziram significantemente a formação de fibrose e a formação de cirrose 

induzida por tetracloreto de carbono em camundongos, através da supressão da ativação de 

células-tronco estreladas, redução da apoptose e promoção da regeneração hepática, assim 

como redução da senescência. Imunofluorescência e PCR revelaram que os enxertos nos 

fígados dos hospedeiros expressaram marcadores específicos para hepatócitos, como 

albumina e α-fetoproteina. 

 Pelo menos dois mecanismos foram propostos para a potencial função terapêutica das 

células-tronco mesenquimais na fibrose hepática: uma implica na habilidade dessas células se 

infiltrarem no fígado e diferenciarem na linhagem hepatogênica, portanto participando na 

regeneração do parênquima endógeno; o outro possível mecanismo, que parece mais 

provável, está relacionado a habilidade das células-tronco mesenquimais de produzirem e 

ativarem mediadores parácrinos, como IL-10, TNF-α e HGF, que levam a redução da fibrose 

(HENDERSON;FORBES, 2008). 

 Investigações ainda mostraram que o ácido hialurônico presente na matriz de 

membrana amniótica pode suprimir TGF-β e inibir a diferenciação de fibroblastos em 

miofibroblastos, além de ser uma citocina pró-fibrogênica, e sua redução pode portanto inibir 

a síntese de colágeno. (TSENG et al., 1999). A redução dessa proteína apresentou indução de 

metaloproteinases que degradam o colágeno e uma redução de suas inibidoras, as proteínas 

TIMP (MANUELPILLAI et al., 2010). 

 Em um estudo mais recente, Hodge et al. (2014) demonstrou que o meio condicionado 

contendo somente os fatores liberados pelas células-tronco derivadas de epitélio de membrana 

aminiótica foi capaz de produzir melhora do quadro de fibrose, como demonstrado por 

redução em níveis de TGFβ-1 e α-SMA.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 CULTIVO DAS CÉLULAS-TRONCO DERIVADAS DE MEMBRANA AMNIÓTICA 
DE RATAS 

 

 

 Para a cultura de células-tronco de membrana amniótica, foi utilizada uma rata Wistar 

prenhe Após eutanásia seguindo as recomendações do CEP, a membrana amniótica foi isolada 

dos outros anexos fetais, e o tecido foi então lavado três vezes com PBS contendo 5 % de 

antibiótico (penicilina/estreptomicina/anfotericina B - Sigma Aldrich, MO, EUA). Após 

lavagem, a membrana foi fragmentada com auxílio de um bisturi e, após obtenção de um 

homogeneizado, os fragmentos foram transferidos para placas de cultivo de 30 x 15 mm de 

diâmetro contendo meio DMEM-High glucose (LGC Biotecnologia, SP, Brasil) acrescido de 

20 % de soro fetal bovino (Invitrogen, CA, EUA) e 1 % de 

penicilina/estreptomicina/anfotericina B (Sigma Aldrich). Após alguns dias houve liberação 

de células do explante, e a cultura primária foi replicada, e algumas amostras congeladas para 

uso posterior.  

Para o congelamento, as células foram lavadas com PBS, tripsinizadas, e centrifugadas 

por 5 minutos a 1000 rpm, sendo o precipitado ressuspendido em solução de congelamento 

contendo 90 % de soro fetal bovino (Invitrogen, São Paulo, Brasil) e 10 % de 

dimetilsulfóxido (DMSO - LGC Biotecnologia). Em seguida, os tubos foram alocados em 

freezer - 80°C, e, no momento do uso, descongeladas rapidamente em banho-maria e 

colocadas em cultivo.  

Para facilitar o rastreamento destas células após o transplante, as mesmas foram 

transduzidas com retrovírus recombinante carregando o gene repórter, Enhanced Green 

Fluorescent Protein (EGFP), gentilmente doados pela Profa. Dra. Patrícia Cristina Baleeiro 

Beltrão Braga.  
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3.2 ANIMAIS  

 

 

Trinta (30) ratas (Rattus novergicus), linhagem Wistar, com aproximadamente 2 meses 

de idade e 200 gramas de peso corpóreo foram utilizadas. Estes animais foram alojados no 

biotério do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo (VPT - FMVZ/USP).  

Durante o período experimental, os animais foram alojados em caixas de polipropileno 

(3 animais por caixa), providas de bebedouro e comedouro; mantidos em condições 

ambientais controladas de temperatura (22-24ºC) e iluminação (ciclo de 12 horas claro/12 

horas escuro); sendo fornecida ração comercial e água ad libitum. Os animais dos respectivos 

grupos foram submetidos a pesagem semanal. 

Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no uso de animais da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, protocolado sob o n° 

2599/2012.  

 

 

3.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E INDUÇÃO DA CIRROSE HEPÁTICA 

 

 

Os animais foram identificados e ordenados em sete grupos: 

- Cir 8 (n = 6): animais submetidos a 8 semanas de indução (fibrose), sem tratamento. 

- Cir 8t  (n = 6): animais submetidos a 8 semanas de indução (fibrose), com tratamento. 

- Cir 14 (n = 5): animais submetidos a 14 semanas de indução (cirrose), sem tratamento. 

- Cir 14t (n = 5): animais submetidos a 14 semanas de indução (cirrose), com tratamento. 

- Ct8 (n = 3): animais submetidos a 8 semanas de aplicação de solução fisiológica (controle 

manejo). 

- Ct14 (n = 3): animais submetidos a 14 semanas de aplicação de solução fisiológica (controle 

manejo). 

-  Cir0 (n = 2): grupo controle. 

Além dos animais utilizados para o tratamento, um animal foi utilizado para retirada 

de membrana amniótica. 
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A metodologia de indução da cirrose pela administração da tioacetamida (TAA – 

Sigma-Aldrich) seguiu o protocolo determinado por Oe et al. (2003).Os animais foram 

induzidos à fibrose e cirrose hepática, através da administração de TAA a 4% (200mg/Kg de 

peso corpóreo), diluída em solução fisiológica 0,9% (Samtec Biotecnologia, Ribeirão Preto, 

Brasil), aplicada intraperitonialmente 3 vezes por semana, durante 8 semanas para os grupos 

Cir 8 e Cir 8t, para indução de um estágio de fibrose do órgão; e 14 semanas para os grupos 

Cir 14 e Cir 14t, para obtenção de estágio mais avançado de cirrose hepática. Além disso, a cada 

24 dias, após o início da administração, houve acréscimo de 10% da solução de TAA até 

completar as 8 ou 14 semanas pretendidas, para evitar adaptação dos animais a droga (Figura 

6). 

Figura 6 - Desenho experimental.  

 

Fonte: (RUI, 2014). 
Legenda: A figura indica as coletas de sangue mensais e aumentos de dose a cada 21 dias durante a indução da 

fibrose/cirrose. 
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3.4 TERAPIA CELULAR 

 

 

3.4.1 Animais 

 

 

Seguido o término da indução foi realizada eutanásia de 2 animais por grupo e, então, 

os grupos Cir 8 e Cir 14 permaneceram somente em observação por 90 dias. Já os grupos Cir 8t e 

Cir 14t foram submetidos ao tratamento com células-tronco mesenquimais derivadas de 

membrana amniótica de rato, pelo mesmo período.  

Após o período de indução da fibrose (8 semanas) e cirrose (14 semanas), um animal 

de cada um desse grupo foi eutanasiado seguindo protocolo padrão do CEP e submetidos a 

análise macro e microscópica visando observar características peculiares a estas lesões.. 

 
 
3.4.2 Preparo das Células 

 

 

 Para terapia celular, células-tronco de membrana amniótica que estavam congeladas e 

armazenadas no nitrogênio liquido foram submetidas ao processo de descongelamento rápido. 

As células após descongelamento rápido foram mantidas no meio descrito acima. 

Antes das células serem utilizadas na terapia celular as mesmas são submetidas a 

análise da presença de micoplasma seguindo protocolo descrito por Roulland et al., 1994 e, 

Uphoff, Drexler , 2014.  
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3.4.3 Terapia celular 

 

 

Para a terapia celullar aproximadamente 1x106 células-tronco provenientes de 

membrana amniótica de ratas transduzidas com EGFP foram injetadas através da via 

endovenosa, utilizando-se o acesso pela veia da cauda.  

 

 

3.5 AVALIAÇÃO DOS ANIMAIS APÓS TERAPIA CELULAR UTILIZANDO AS 
CÉLULAS-TRONCO DA MEMBRANA AMNIÓTICA 

 

 

 Todos animais foram monitorados através de exame clinico e pesados uma vez por 

semana. Durante o período de indução e após o tratamento os animais foram submetidos a 

coleta de sangue, como mostra a Figura 7, sendo o procedimento descrito no item 3.5.1. Após 

o período de terapia, os animais foram eutanasiados, sendo os procedimentos descritos no 

item 3.5.2. 

 

 

 3.5.1 Coleta de Sangue e Análise Bioquímica 

 

 

 A coleta sanguínea foi realizada logo antes do início da indução experimental, e a cada 

30 dias, até o final da indução, para obtenção de soro a ser utilizado nas análises bioquímicas. 

Após a terapia celular, a coleta de sangue foi sendo realizada a quinzenalmente. 

 Para este procedimento, a contenção do animal foi realizada em sacos adaptados com 

uma abertura frontal para respiração (Figura 7A). Então, a cauda foi submetida à irradiação 

por luz infravermelha (Philips, São Paulo, Brasil) para promoção de vasodilatação, seguida 

por assepsia com álcool 70 % (Figura 7B). Após identificação da veia da cauda, a venopunção 

foi realizada através de agulhas 10 x 4,5 (26 G) (BD PrecisionGlide, São Paulo, Brasil), 
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previamente lavadas com EDTA (Merck, São Paulo, Brasil), na região medio-caudal da cauda 

(Figura 7C). Conforme o sangue era obtido, a cauda foi novamente submetida a irradiação 

pela luz, e massageada da base para a ponta (Figura 7D). O sangue foi coletado com auxílio 

de uma pipeta (Eppendorf, São Paulo, Brasil) com ponteiras de 200 µl, e transferido para 

microtubos (Eppendorf) (Figuras 7E e 7F). 

 Após a coleta, o sangue foi centrifugado por 5 minutos a 5000 rpm para obtenção do 

soro, e então congelado em freezer -80°C para análise posterior do perfil bioquímico. 
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Figura 7 - Método de coleta de sangue pela veia da cauda em ratos. 

 

Fonte: (RUI, 2014). 
Legenda: A) Saco de contenção adaptado. B) Exposição da cauda a luz infravermelha. C) Punção da cauda 

com agulha 10 x 4,5 mm. D) Massagem da base para a ponta da cauda. E) Coleta de sangue com 
pipeta. F) Armazenamento em microtubo identificado. 

 
As análises bioquímicas foram realizadas após o término do projeto utilizando-se kits 

de reagentes comerciais (Labtest Diagnóstica, Minas Gerais, Brasil), para os parâmetros: 

aspartato aminotransferase (AST), fosfatase alcalina (FA), albumina e proteínas totais. Para 

cada parâmetro, foram selecionadas três amostras de cada animal, sendo feita uma análise no 
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início do experimento; a segunda logo após o período de indução da fibrose ou cirrose 

hepática; e a terceira no final do período da terapia. As análises foram realizadas em aparelho 

semi-automatizado (Bio 200L, BioPlus, São Paulo, SP). 

 
 
 
3.5.2 Análise Macroscópica do Fígado 

 

 

 Após o período pós-terapia de 90 dias, os animais restantes foram eutanasiados para 

coleta de material e biometria das vísceras.  

A eutanásia foi feita em câmara de dióxido de carbono. Os animais foram pesados, e 

então foi realizada uma incisão subxifóidea com lâmina de bisturi para visualização da 

cavidade abdominal.  

 O fígado foi isolado, analisado macroscopicamente como, e as amostras foram 

picotadas em fragmentos de aproximadamente 5 mm de diâmetro, e então armazenadas nos 

fixadores Metacarn (60% metanol, 30% clorofórmio e 10% ácido acético) e Formol 10 % para 

análises histopatológicas por microscopia de luz e imunohistoquímica. O material fixado em 

Metacarn permaneceu durante 12 horas no fixador, enquanto as amostras armazenadas em 

formol permaneceram durante 24 horas. Após este período, as amostras foram acondicionadas 

em álcool 70 % até o processamento por diversas colorações histológicas como indicado no 

item 3.6, as análises histopatológicas segundo o item 3.7, e a imunohistoquímica, como 

mostrado em 3.8. Algumas amostras foram congeladas em nitrogênio líquido para análise de 

expressão de marcadores em nível  molecular por PCR em tempo real. 

 

 

3.6 COLORAÇÕES HISTOLÓGICAS 

 

 

 Após fixação, as amostras foram processadas para microscopia de luz. O processo de 

inclusão foi realizado por desidratação em séries crescentes de álcoois (70 , 80, 90 e 100 %),  

diafanização em xilol e inclusão em parafina histológica paraplast (Erv-plast parafina 

histológica, Easy Path, Erviegas).  Em seguida, foram realizados cortes de 5 µm em 
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micrótomo, e as lâminas foram desparafinadas em estufa 60 ° overnight, seguindo-se então as 

diferentes colorações histológicas. 

 

 

3.6.1 Hematoxilina-Eosina (H.E.) 

 

 

 A coloração de hematoxilina-eosina foi realizada para análise histopatológica do 

órgão, permitindo a observação de alterações celulares e teciduais, assim como graduação da 

fibrose/cirrose pelo método de Ishak et al. (1995).  

 O processamento foi feito pela desparafinização das lâminas em xilol, e reidratação 

em séries decrescentes de álcoois (100, 90, 80 e 70 %). O material foi então corado pela 

hematoxilina e pela eosina, seguido de montagem com lamínulas utilizando meio Permount 

(Fisher Scientific, New Jersey, U.S.A.) 

 

 

3.6.2 Picrosírius 

 

 

 A coloração de picrosírius foi realizada para marcação do colágeno tecidual, 

permitindo morfometria para quantificação das fibras colágenas, mensurando-se assim o grau 

de comprometimento hepático; tal como estadiamento da fibrose/cirrose pelo método de Ishak 

et al. (1995).  

 O processamento foi feito pela desparafinização das lâminas em xilol, e reidratação 

em séries decrescentes de álcoois (100, 90, 80 e 70 %). O material foi então passado em ácido 

fosfomolíbdico a 4 %, e corado pelo picrosírius, seguido de montagem com lamínulas. 
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3.6.3 Alcian Blue 

 

 

 A coloração de Alcian Blue foi realizada para observação de mucopolissacarídeos 

ácidos no tecido hepático. 

 O processamento foi feito pela desparafinização das lâminas em xilol, e reidratação 

em séries decrescentes de álcoois (100, 90, 80 e 70 %). O material foi então corado pelo 

Alcian Blue, com fundo de coloração pela floxina, sendo seguido de montagem com 

lamínulas. 

 

 

3.6.4 Ácido Periódico-Schiff (P.A.S.) 

 

 

 A coloração de ácido periódico - Schiff (P.A.S.) foi realizada para observação de 

glicogênio e mucopolissacarídeos neutros no tecido hepático.  

 O processamento foi feito pela desparafinização das lâminas em xilol, e reidratação 

em séries decrescentes de álcoois (100, 90, 80 e 70 %). O material foi então corado pelo ácido 

periódico e pelo reagente de Schiff, sendo feita ativação por sequências de lavagens em água 

sulfurosa, e o fundo da coloração foi feito pela hematoxilina, seguido de montagem com 

lamínulas. 

 

 

3.7 ANÁLISES HISTOPATOLÓGICAS 

 

 

3.7.1 Estadiamento e Graduação da Cirrose 

 Os critérios de graduação e estadiamento foram estabelecidos por Knodell et al. (1981) 

e modificados por Ishak et al. (1995). 

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

histológica (IAH), o qual classifica as lesões hepáticas de acordo com diversos fatores 

relacionados a necrose e inflamação tecidual, estabelecendo-se um escore final que varia de 1 
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a 18 (Quadro 1). Para esta análise, foram utilizadas lâminas coradas por hematoxilina-eosina, 

analisadas em diversos aumentos (4, 10, 20 e 40x) em microscópio de luz (Eclipse 80i, Nikon, 

Tóquio, Japão), acoplado a uma câmera (DS-Ri1, Nikon, Tóquio, Japão).  

 O estadiamento da fibrose/cirrose hepática foi realizado através de observação da 

intensidade de deposição colágeno parenquimal, em lâminas coradas por picrosírius, 

estabelecendo-se um escore de 1 a 6 (Quadro 2) Esta análise foi realizada em aumentos de 4 e 

10x, em microscópio de luz. Todas as análises foram realizadas em teste duplo cego, no qual 

nenhum dos pesquisadores que realizaram os testes pôde observar a identificação do animal. 
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Quadro 1- Índice de atividade histológica (IAH) e escores de graduação da fibrose/cirrose hepática. 

Necrose piecemeal (Hepatite de Interface) Escore 

Ausente 0 

Leve (focal, poucas áreas portais) 1 

Leve/moderada (focal, diversas áreas portais) 2 

Moderada (contínua, < 50 % das regiões portais e sinusóides) 3 

Severa (contínua, > 50 % das regiões portais e sinusóides) 4 

Necrose confluente Escore 

Ausente 0 

Necrose confluente focal 1 

Necrose de zona 3 em poucas regiões 2 

Necrose de zona 3 em muitas regiões 3 

Necrose de zona 3 + ponte portal-central ocasional 4 

Necrose de zona 3 + ponte portal-central múltipla 5 

Necrose paracinar ou multiacinar 6 

Necrose lítica focal, apoptose e inflamação focal Escore 

Ausente 0 

Um foco ou menos por campo (10x) 1 

Dois a quatro focos por campo (10x) 2 

Cinco a dez focos por campo (10x) 3 

Mais de dez focos por campo (10x) 4 

Inflamação Portal Escore 

Ausente 0 

Leve, algumas ou todas as regiões portais 1 

Moderada, algumas ou todas as regiões portais 2 

Moderada/severa, todas as regiões portais 3 

Severa, todas as regiões portais 4 

Escore máximo  18 

Fonte: Adaptada de Ishak et al. (1995). 
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Quadro 2- Escores para estadiamento da fibrose/cirrose hepática, de acordo com a expansão do colágeno. 

Alterações estruturais, fibrose e cirrose Escore 

Ausência de fibrose 0 

Expansão fibrosa em algumas áreas portais, com ou sem pequenos septos 1 

Expansão fibrosa de muitas áreas portais, com ou sem pequenos septos 2 

Expansão fibrosa de muitas áreas portais com ponte entre espaços portais 

ocasional 

3 

Expansão fibrosa de áreas portais com acentuadas pontes entre espaços portais, e 

entre espaço portal - centrolobular 

4 

Acentuadas pontes entre espaços portais e entre espaço portal - centrolobular 

com nódulos ocasionais (cirrose incompleta) 

5 

Cirrose 6 

Escore máximo 6 

Fonte: Adaptada de Ishak et al. (1995). 

 

 

3.7.2 Análise das Alterações Celulares 

 

 

 As alterações celulares dos tecidos hepáticos foram analisadas através de lâminas 

coradas por hematoxilina-eosina (H.E.), em microscópio de luz, em diversos aumentos (4, 10, 

20, 40x). Foi analisada a presença de: megalocitoses, esteatose, vacuolizações, células ovais, 

deposição de hemossiderina, figuras mitóticas, inclusões eosinofílicas, células binucleadas, 

lesões nucleares e corpúsculos apoptópticos. 

 Estas alterações foram classificadas semi quantitativamente, estabelecendo-se escores 

de acordo com a frequência com que a alteração foi observada: 0 (ausência da alteração), + 

(alteração pouco presente), ++ (presença moderada da alteração), +++ (presença intensa da 

alteração). Todas as análises foram realizadas em teste duplo cego. 
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3.7.3 Proliferação de Ductos 

 

 

 A proliferação de ductos foi avaliada através da coloração de hematoxilina-eosina 

(H.E.) em diferentes aumentos, estabelecendo-se um escore semelhante ao utilizando para as 

alterações celulares. As análises foram realizadas em teste duplo cego. 

 

 

3.7.4 Mucopolissacarídeos Ácidos e Neutros 

 

 

 Os mucopolissacarídeos ácidos foram analisados pela coloração de Alcian Blue, 

enquanto os mucopolissacarídeos neutros e o glicogênio foram observados pela coloração de 

ácido periódico-Schiff. Como controle para estas colorações, foi utilizado intestino de rato, 

visto que este tecido expressa normalmente os mucopolissacarídeos analisados. Para ambas as 

análises, foi utilizado microscópio óptico em diferentes aumentos, estabelecendo-se um 

escore semelhante ao utilizando para as alterações celulares e proliferação de ductos. 

 

 

3.7.5 Morfometria do Colágeno Parenquimal 

 

 

 Para análise do tratamento sobre a fibrogênese hepática, os fígados foram submetidos 

à quantificação do colágeno interlobular e intralobular. A análise foi realizada em lâminas 

coradas por Picrosírius e observadas em microscópio óptico, sendo, para cada lâmina, tiradas 

25 fotos no aumento de 20x para observação de colágeno interlobular; e 25 fotos no aumento 

de 40 x para colágeno intralobular. A quantificação foi realizada através de programa de 

computador Image J. Os valores foram expressos em porcentagem de colágeno em relação à 

área total analisada.  
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3.8 ANÁLISE IMUNOHISTOQUÍMICA 

 

 

 A imunohistoquímica foi realizada com intuito de promover marcações para dois 

diferentes tipos de colágeno prevalentes na cirrose hepática: 1 e 3 utilizando os anticorpos: 

anti-colágeno 1 e anti-colágeno 3 (Abcam, abcam ab34710 e abcam ab7778, 

respectivamente); para o marcador de ativação de células estreladas hepáticas α-SMA (α-

actina de músculo liso) (Sigma-Aldrich, a2547); e para PCNA (Proliferating Cell  Nuclear 

Antigen) (Santa Cruz Biotechnology, Texas, USA, PC10: sc-56), importante marcador de 

proliferação celular. As diluições utilizadas destes anticorpos foram de: PCNA (1:500); 

colágeno-1 (1:100); colágeno-3 (1:500) e α-SMA (1:500).  

 Para cada análise imunohistoquímica, foi utilizada uma lâmina silanizada com cortes 

de fígado parafinados. As lâminas foram submetidas a aquecimento em estufa durante 40 

minutos a 60°C e a três lavagens em xilol de 10 minutos cada para desparafinização. A seguir, 

foram reidratadas em séries decrescentes de álcool (100, 90, 80, 70 %), de 10 minutos cada), 

lavadas em água destilada, e submetidas à recuperação antigênica em tampão citrato a 95°C, 

aquecido em panela à vapor. Após resfriamento em temperatura ambiente e lavagem em PBS, 

os tecidos passaram por bloqueio da peroxidase endógena com duas lavagens de 15 minutos 

cada com água oxigenada 3 %, intercaladas por banho de 5 minutos em PBS, e bloqueio de 

reações inespecíficas em albumina sérica bovina (BSA 10 %) por 1 hora em geladeira. Após 

nova lavagem em PBS, as lâminas foram então incubadas com anticorpo primário overnight 

em câmara úmida na geladeira. No dia seguinte (após 14-18 horas), foram realizadas três 

lavagens em PBS de 5 minutos cada, e incubação com anticorpo secundário Advanced HRP 

link e Advanced Enzyme link (DAKO, CA, USA) durante 30 minutos cada, e com lavagens 

com PBS de 5 minutos cada entre um e outro. Finalmente, após três lavagens em PBS de 5 

minutos, foi feita revelação com DAB (DAKO), e as lâminas foram então contra-coradas por 

hematoxilina durante 3 a 4 minutos, lavadas em água corrente, e montadas com Permount 

após séries de 10 minutos de alcoóis crescentes (70, 80, 90, 100 %) e três séries de xilol para 

desidratação do material.  

 As lâminas marcadas para PCNA foram analisadas por contagem de 1000 células, 

obtendo-se porcentagem de células marcadas em relação ao total analisado. Já os outros 

marcadores (colágeno-1, colágeno-3 e α-SMA) foram analisados semi-quantitativamente por 

escores de 0 (ausente) a 3 (marcação intensa). 
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3.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

 Para as análises estatísticas, os dados foram testados para normalidade através do teste 

de Shapiro-Wilk. Para os testes não paramétricos (sem normalidade), foi utilizado o teste de 

Kruskal-Wallis, para valores numerais ou ordinais. Os animais incluídos na mortalidade do 

experimento não foram incluídos nas análises estatísticas, assim como eutanasiados logo após 

o período de indução da fibrose/cirrose, sendo estes apenas analisados para verificação do 

sucesso da indução da doença. 

 Os gráficos de cada análise foram elaborados utilizando-se o programa GraphPad 

(GraphPad Software, CA, USA) 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 CULTIVO CELULAR DAS CÉLULAS-TRONCO DE MEMBRANA AMNIÓTICA DE 
RATOS 

 

 

 A cultura de membrana amniótica apresentou ótimo crescimento e viabilidade celular, 

após o descongelamento. As células transduzidas por EGFP apresentaram crescimento ainda 

maior que as não transduzidas e ambas apresentaram morfologia fibroblastóide como pode ser 

observada na Figura 8. 

Figura 8 - Fotomicrografias das células-tronco de membrana amniótica de rata.  

 

Fonte: (RUI, 2014). 
Legenda: A e B - células-tronco de membrana amniótica de rata. C  e D - células-tronco de membrana amniótica 

de rata transduzida com EGFP. A e C - Aumento de 40 x. B e D - Aumento de 100 x. 
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A figura 9 representa as células transduzidas por GFP. 

Figura 9 – Fotomicrografia das células-tronco de membrana amniótica de ratas transduzidas com o retrovírus 

carregando o gene EGFP por microscopia óptica de fluorescência utilizando os filtros DAPi e FITC. 

 

Fonte: (RUI, 2014). 
Legenda: A) Aumento de 200x. B) Aumento de 400x. 

 

 

4.2 ANÁLISE DOS ANIMAIS APÓS INDUÇÃO DA FIBROSE/CIRROSE 

 

 

A fibrose e cirrose hepática foram induzidas com sucesso após administração de 

tioacetamida pelos períodos de 8 ou 14 semanas, respectivamente e os resultados obtidos que 

caracterizam estas lesões foram analisados pro macroscopia e microscopia como segue 

abaixo. 

 

 

4.2.1 Análise Macroscópica 

 

 

 Os achados macroscópicos dos animais eutanasiados imediatamente após os períodos 

de indução da fibrose/cirrose permitem visualizar fígado de aspecto nodular e friável após o 

período de indução, sem alterações na topografia dos órgãos. A intensidade das alterações é 
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maior nos grupos induzidos por 14 semanas em relação aos grupos de 8 semanas como 

esperado (Figura 10). 

 

Figura 10 - Macroscopia dos fígados dos animais após o período de indução experimental.  

 

Fonte: (RUI, 2014). 
Legenda: A) Figado de animal controle sem estresse de manejo B) Fígado de animal controle  com 

aplicação de solução fisiológica. C) Fígado de animal induzido a fibrose,  com  alterações sutis 
em superfície do órgão e aspecto friável. D) Fígado de animal induzido a cirrose, com aspecto nodular 
e friável do órgão. 
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4.2.2 Análise Histopatológica da Indução da Fibrose e Cirrose Hepáticas 

 

 

 A fibrose e cirrose hepática foram induzidas com sucesso após administração de 

tioacetamida pelos períodos de 8 ou 14 semanas, respectivamente. Nos animais induzidos a 

fibrose, as alterações foram sutis, caracterizando por baixa deposição de colágeno como 

observado na histopatologia, porém com diversas alterações celulares (Figura 11C e D). Já a 

cirrose hepática apresentou disposição clássica, havendo modificações nas unidades 

histológicas do fígado, com formação de nódulos de regeneração e desarranjo dos hepatócitos, 

além das alterações celulares observadas pela histopatologia (Figura 11E e F). Nas lâminas 

coradas pelo Picrosírius, é possível observar claramente a deposição de tecido conjuntivo, 

resultando na desorganização lobular e vascular do órgão (Figura 12E e F).  
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Figura 11 - Fotomicrografias de fígados submetidos a fibrose e cirrose hepática, pela coloração de hematoxilina 
                  eosina.  
 

 

 

 
Fonte: (RUI, 2014). 
Legenda: A e B) Animal controle, mostrando fígado em sua morfologia normal. C e D)Animal induzido a 

fibrose após 8 semanas de aplicação de tioacetamida. Em C, seta preta = preença de necrose 
piecemeal e seta branca = hemossiderina. Em D, seta preta = vacuolização, seta branca = 
hemossiderina, cabeça de seta preta = célula binucleada, cabeça de seta branca = balonização 
indicando necrose. E e F)Animal induzido a cirrose hepática após 14 semanas de aplicação de 
tioacetamida. Em E, destaque indica nódulo regenerativo formando ilha de hepatócitos, seta preta = 
células ovais, seta branca = depósito de hemossiderina, cabeça de seta preta = necrose focal, cabeça de 
seta branca = figura de mitose. Em F, é possível notar necrose generalizada de toda a região 
fotografada. A, C e E - Aumento de 100 x. B, D e F - Aumento de 400 x. 

 
 



 

 

75 

 

Figura 12 - Fotomicrografias de fígados submetidos a fibrose e cirrose hepáticas, pela coloração de Picrosírius.  

 

 

 
Fonte: (RUI, 2014). 
Legenda: A e B) Animal controle, sem deposição de tecido conjuntivo. C e D) Animal induzido a fibrose após 8 

semanas de aplicação de tioacetamida, com baixa deposição de tecido conjuntivo. E e F) Animal 
induzido a cirrose após 14 semanas de aplicação de tioacetamida, com intensa deposição de tecido 
conjuntivo e desorganização lobular. A, C e D - Aumentos de 10 x. B, D e F - Aumentos de 40 x. 
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4.3 AVALIAÇÃO DA TERAPIA CELULAR 

 

 

4.3.1 Análise Macroscópica 

 

 

 Após a eutanásia, a análise macroscópica dos animais induzidos a cirrose hepática (14 
semanas de indução) demonstrou evolução favorável dos animais submetidos à terapia 
celular. O fígado dos animais tratados (Figura 13 D) apresentou-se menos friável e com 
aspecto nodular menos visível em relação aos animais não tratados (Figura 13 C). Para os 
animais induzidos a fibrose (8 semanas de indução), houve pouca diferença macroscópica 
entre os animais tratados (Figura 13 F) ou não tratados (Figura 13 E). 
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Figura 13 - Macroscopia dos fígados dos animais após o período de 90 dias pós-terapia.  

 

Fonte: (RUI, 2014). 
Legenda: A) Fígado de animal controle sem estresse de manejo B) Fígado de animal controle com aplicação de 

solução fisiológica. C) Fígado de animal induzido a cirrose não tratado, de aspecto nodular e friável. D) 
Fígado de animal induzido a cirrose e tratado, com aspecto menos friável que o animal não tratado. E) 
Fígado de animal induzido a fibrose não tratado, de aspecto próximo a normalidade. F) Fígado de 
animal induzido a fibrose, tratado, com aspecto próximo a normalidade. 
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4.3.2 Pesagem dos Animais 

 

 

 O peso dos animais foi monitorado durante o período experimento onde foi  observado 

que, nos grupos controles (Ct 0, Ct 8, Ct 14), houve aumento de peso dos animais durante 

todo o período experimental, sendo mais acentuado em Ct 0, devido à ausência de estresse de 

manejo. Já nos animais induzidos a fibrose e cirrose hepáticas (Cir 8, Cir 8t, Cir 14, Cir 14t), 

os animais mantiveram seus pesos iniciais durante boa parte da indução pela tioacetamida, 

tendo um declínio maior das medidas conforme a proximidade do final do experimento. Após 

o tratamento, porém, os animais voltaram a ganhar peso normalmente, sendo que os animais 

tratados com células-tronco mostraram um ganho mais acentuado no momento imediato após 

a terapia (Gráficos 1 e 2). 

 

Gráfico 1 - Pesos dos animais submetidos a 8 semanas de experimentação.  

 

Fonte: (RUI, 2014). 
Legenda: Ct 0 = Controle manejo. Ct 8 = Controle fibrose. Cir 8 = Fibrose não tratada. Cir 8t = Fibrose tratada. 

Gráfico feito em software Graphpad 
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Gráfico 2 - Pesos dos animais submetidos a 14 semanas de experimentação.  

 

Fonte: (RUI, 2014). 
Legenda: Ct 0 = Controle manejo. Ct 14 = Controle fibrose. Cir 14 = Cirrose não tratada. Cir 14t = Cirrose 

tratada. Gráfico feito em software Graphpad 

 

 

4.3.3 Mortalidade 

 

 A mortalidade durante o experimento foi de três (3) animais, decorrentes da cirrose 

hepática (10%). Um animal também foi eutanasiado fora do protocolo devido a presença de 

necrose da cauda após repetitiva venopunção. 

 

 

4.3.4 Análises Bioquímicas 

 

 As análises bioquímicas de ambos os grupos experimentais, induzidos a fibrose e 

cirrose, não mostrou diferenças estatísticas significativas. Porém, é possível notar algumas 

tendências nos valores do experimento. A aspartato aminotransferase (AST) diminuiu em 

todos os grupos experimentais, exceto no grupo induzido a cirrose e tratado com células-

tronco, no qual houve um aumento (196,4 ± 65,19 para 314,3 ± 0) após o período de terapia. 
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Para todos os grupos, houve aumento nos valores de albumina (ALB) e proteínas totais (PT), 

enquanto os valores de fosfatase alcalina (FA) diminuíram após o período pós-terapia, tanto 

nos animais tratados quando naqueles não tratados. Infelizmente,as amostras da 1ª coleta não 

obtiveram leitura para AST, devido ao tempo de armazenamento. As análises bioquímicas 

estão representadas pela Tabela 1, e pelo gráfico 3. 
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Tabela 1 – Análises bioquímicas dos diferentes grupos experimentais em diversos momentos, sendo a 1ª amostra no início do experimento; a 2ª amostra logo após a indução 
da doença; e a 3ª amostra após o período de 90 dias pós-indução e terapia celular.  

 

 

Grupo

1ª amostra 2ª amostra 3ª amostra 1ª amostra 2ª amostra 3ª amostra 1ª amostra 2ª amostra 3ª amostra 1ª amostra 2ª amostra 3ª amostra

Ct 0 - 68 ± 0 104,8 ± 0 1,87 ± 0 3,4 ± 0 4,25 ± 0 5,7 ± 0 6 ± 0 8,1 ± 0 24,8 ± 0 41,4 ± 0 49,7 ± 0

Ct 8 - 104,7 ± 51,90 65,4 ± 3,67 2,2 ± 0,29 2,33 ± 0,14 4,18 ± 0,02 6,05 ± 0,35 5,65 ± 0,35 6,7 ± 0,42 37,25 ± 17,60 45,55 ± 5,86 37,25 ± 5,86

Cir 8 - 116,96 ± 43,67 69,76 ± 6,58 3,59 ± 0,92 2,93 ± 0,19 3,9 ± 1,03 4,36 ± 1,25 5,72 ± 1,38 8,3 ± 1,20 56,34 ± 10,82 60,07 ± 14,17 23,21 ± 9,09

Cir 8t - 106,5 ± 16,03 78,56 ± 36,31 2,69 ± 0,98 3,02 ± 0,28 3,77 ± 0,37 5,84 ± 0,42 6,3 ± 0,60 7 ± 0,29 64,64 ± 22,11 35,86 ± 4,79 33,1 ± 11,73

Ct14 - 65,4 ± 3,67 70,4 ± 4,12 2,88 ± 0,18 3,25 ± 0,55 4,06 ± 0,24 7,55 ± 0,07 6,3 ± 1,13 7,85 ± 1,62 20,31 ± 0,58 53,85 ± 5,86 49,79 ± 35,21

Cir 14 - 150,1 ± 32,40 118,7 ± 52,50 2,57 ± 0,52 2,39 ± 0,27 3,49 ± 0,95 6,46 ± 1,00 3,63 ± 1,41 7,6 ± 0,60 46,93 ± 25,33 30,33 ± 17,27 38,63 ± 9,58

Cir 14t - 196,4 ± 65,19 314,3 ± 0  2,27 ± 0,07 2,81 ± 0,14 3,58 ± 0,27 5,3 ± 0,42 4,4 ± 1,13 7,4 ± 0,28 28,95 ± 5,86 140,95 ± 82,09 33,1 ± 11,73

AST ALB PT FA

 
Fonte: (RUI, 2014). 
Não houveram diferenças estatísticas significativas, p >0,05, teste de Kruskal-Wallis. Ct 0 = controle manejo. Ct 8 = controle fibrose. Ct 14 = controle cirrose. Cir 8 = fibrose 
não tratada. Cir 8t = fibrose tratada. Cir 14 = cirrose não tratada. Cir 14t = cirrose tratada. AST = aspartato aminotransferase. ALB = albumina. PT = proteínas totais. FA = 
fosfatase alcalina.  
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Gráfico 3 – Análises bioquímicas dos grupos relacionados à indução de fibrose  e cirrose hepáticas.  
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Fonte: (RUI, 2014). 
Não houveram diferenças estatísticas significativas, p >0,05, teste de Kruskal-Wallis. Ct 0 = controle manejo. Ct 
8 = controle fibrose. Cir 8 = fibrose não tratada. Cir 8t = fibrose tratada. Ct 14 = controle cirrose. Cir 14 = cirrose não 

tratada. Cir 14t = cirrose tratada. AST = aspartato aminotransferase. ALB = albumina. PT = proteínas totais. FA = 
fosfatase alcalina.  
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4.3.5 Estadiamento e Graduação da Fibrose/Cirrose Após Terapia Celular 

 

 

 A graduação e o estadiamento da cirrose não mostraram diferenças estatísticas 

significativas. Porém, novamente foi possível notar uma tendência em alguns grupos. Nos 

animais induzidos a fibrose hepática, houve redução na graduação (4,6 ± 0,54 para 4,25 ± 0,5) 

e no estadiamento (1,6 ± 0,54 para 1,5 ± 0,57) após a terapia celular. Nos animais induzidos a 

cirrose hepática, também houve redução na graduação (10 ± 1 para 9 ± 2,82) e no 

estadiamento (3,66 ± 0,57 para 3,5 ± 0,70) após terapia celular. A graduação e o estadiamento 

estão representados pela Tabela 2, e pelos Gráficos 4 e 5.  

 

Tabela 2 – Graduação e Estadiamento da fibrose e cirrose hepáticas, segundo o método de Knodell et al. (1981), 
adaptado por Ishak et al. (1995). 

Grupo Graduação Estadiamento

Ct 0 0 0

Ct 8 0 0

Cir 8 4,6 ± 0,54 1,6 ± 0,54

Cir 8t 4,25 ± 0,5 1,5  ± 0,57

Ct 14 0 0

Cir 14 10 ± 1 3,66  ± 0,57

Cir 14t 9 ± 2,82 3,5  ± 0,70

Valor Máximo 18 6  

Fonte: (RUI, 2014). 
Não houveram diferenças estatísticas significativas, p >0,05, teste de Kruskal-Wallis. Ct 0 = controle manejo. Ct 8 = controle 
fibrose. Ct 14 = controle cirrose. Cir 8 = fibrose não tratada. Cir 8t = fibrose tratada. Cir 14 = cirrose não tratada. Cir 14t = 
cirrose tratada.  
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Gráfico 4 – Graduação dos grupos induzidos a fibrose e cirrose hepática, segundo o método de Knodell et al. 
(1981), adaptado por Ishak et al. (1995). 

 

 

Fonte: (RUI, 2014). 
Não houveram diferenças estatísticas significativas, p >0,05, teste de Kruskal-Wallis. Ct 0 = controle manejo. Ct 8 = controle 
fibrose. Cir 8 = fibrose não tratada. Cir 8t = fibrose tratada. Ct 14 = controle cirrose. Cir 14 = cirrose não tratada. Cir 14t  
cirrose tratada 
 
 
Gráfico 5 – Estadiamento dos grupos induzidos a fibrose e cirrose hepática, segundo o método de Knodell et al. 

(1981), adaptado por Ishak et al. (1995). 
 

 
Fonte: (RUI, 2014). 
Não houveram diferenças estatísticas significativas, p >0,05, teste de Kruskal-Wallis. Ct 0 = controle manejo. Ct 8 = controle 
fibrose. Cir 8 = fibrose não tratada. Cir 8t = fibrose tratada. Ct 14 = controle cirrose. Cir 14 = cirrose não tratada. Cir 14t  
cirrose tratada 
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4.3.6 Alterações Celulares 

 

 

 As diversas alterações celulares observadas após indução de fibrose/cirrose estão 
exemplificadas pela Figura 14. 

 
Figura 14- Fotomicrografias exemplificando alterações celulares observadas em tecido hepático de diferentes 
animais submetido a a indução de fibrose e cirrose, pela coloração de HE,indicadas  por setas. Aumento de 400x.  
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Fonte: (RUI, 2014). 
Legenda: A) Megalocitose. B) Esteatose. C) Vacuolização. D) Células ovais. E) Hemossiderina. F) Figura 
   mitótica. G) Inclusão eosinofílica. H) Célula binucleada. I) Lesão nuclear. 
   J) Corpúsculo apoptóptico 
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 As diferenças para cada alteração celular entre os grupos tratados e não tratados não 

foi estatisticamente significativa para nenhum parâmetro. Porém, foi possível notar algumas 

tendências em alguns grupos. Nos animais induzidos à fibrose hepática, foi possível notar 

aumento da megalocitose, células ovais e lesões nucleares; e redução da esteatose, 

vacuolização, hemossiderina, figuras mitóticas, inclusões eosinofílicas, células binucleadas, e 

corpúsculos apoptópticos. Já nos animais induzidos à cirrose hepática, notou-se diminuição da 

esteatose, células ovais, hemossiderina, células binucleadas, e aumento da vacuolização, 

figuras mitóticas, lesões nucleares e corpúsculos apoptópticos. Estas alterações estão 

representadas pela Tabela 3, e pelo Gráfico 6. 
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Tabela 3 – Alterações celulares observadas em diferentes grupos experimentais. 

Grupo Megalocitose Esteatose Vacuolização Células Ovais Hemossiderina Figura Mitótica Inclusão Eosinofílica Células Binucleadas Lesão Nuclear Corpúsculo Apoptóptico Proliferação de Ductos

Ct 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Ct 8 1 ± 0 0,5 ± 0,70 0 1 ± 0 0 0 1 ± 0 0,5 ± 0,70 0 0 0

Cir 8 1,9 ± 0,44 2 ± 0,70 0,6 ± 0,89 1,2 ± 0,44 1,2 ± 0,44 0,4 ± 0,54 1 ± 0  1,2 ± 0,44 1 ± 0 0,4 ± 0,54 0,8 ± 0,44

Cir 8t 2 ± 0 1,5 ± 0,57 0,5 ± 0,57 1,25 ± 0,5 0 0 0 1,5 ± 0,57 1,25 ± 0,5 0,25 ± 0,5 0

Ct 14 1 ± 0 1 ± 1,41 0 1 ± 0 0 0 1 ± 0 1 ± 0 0,5 ± 0,70 0 0

Cir 14 2,5 ± 0,57 1,3 ± 0,57 1 ± 0 3 ± 0 2 ± 1 0,25 ± 0,5 1,5 ± 0,57 2 ± 0 1,6 ± 0,57 1 ± 0 1,3 ± 1,52

Cir 14t 2,5 ± 0,7 1 ± 0 2 ± 1,41 2 ± 0 0,5 ± 0 0,5 ± 0,577 1,5 ± 0,7 1,5 ± 0,7 2 ± 1,41 1,5 ± 2,12 0,5 ± 0,7  
 

Fonte: (RUI, 2014). 
Não houveram diferenças estatísticas significativas, p >0,05, teste de Kruskal-Wallis. Ct 0 = controle manejo. Ct 8 = controle fibrose. Ct 14 = controle cirrose. Cir 8 = fibrose 
não tratada. Cir 8t = fibrose tratada. Cir 14 = cirrose não tratada. Cir 14t = cirrose tratada. Os valores variaram de acordo com os escores: 0 = ausência da alteração. 1 = pouca 
presença da alteração. 2 = presença moderada da alteração. 3 = presença severa da alteração.  
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Gráfico 6 – Alterações celulares observadas nos grupos relacionados à indução de fibrose e cirrose hepáticas. 

 

 

 



91 

 

 

 

 
 
 



92 

 

 

 

 
 

 



93 

 

 
Fonte: (RUI, 2014). 
Não houveram diferenças estatísticas significativas, p >0,05, teste de Kruskal-Wallis. Ct 0 = controle manejo. Ct 
8 = controle fibrose. Cir 8 = fibrose não tratada. Cir 8t = fibrose tratada. Ct 14 = controle cirrose. Cir 14 = cirrose 
não tratada. Cir 14t = cirrose tratada. Os valores variaram de acordo com os escores: 0 = ausência da alteração. 1 
= pouca presença da alteração. 2 = presença moderada da alteração. 3 = presença severa da alteração. 
 

 

 

4.3.7 Proliferação de Ductos 

 

 

A proliferação de ductos está representada pela Figura 15. 

Figura 15 - Fotomicrografia de tecido hepático indicando proliferação de ductos biliares. Coloração de HE.  

 

Fonte: (RUI, 2014). 
Legenda: A) Aumento de 200x. B) Aumento de  400x. 
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 Não foram observadas alterações estatisticamente significativas nas proliferações de 

ductos. No entanto, aparentemente houve uma tendência a redução na presença de 

proliferações após terapia celular tanto nos grupos induzidos a fibrose quanto a cirrose 

hepáticas. Estas alterações estão representadas pela Tabela 4 e pelo Gráfico 7. 

 

Tabela 4 – Proliferações de ductos observadas em diferentes grupos experimentais. 

Grupo Proliferação de Ductos

Ct 0 1

Ct 8 0

Cir 8 0,8 ± 0,44

Cir 8t 0

Ct 14 0

Cir 14 1,3 ± 1,52

Cir 14t 0,5 ± 0,7  

Fonte: (RUI, 2014). 
Não houveram diferenças estatísticas significativas, p >0,05, teste de Kruskal-Wallis. Ct 0 = controle manejo. Ct 
8 = controle fibrose. Ct 14 = controle cirrose. Cir 8 = fibrose não tratada. Cir 8t = fibrose tratada. Cir 14 = cirrose 
não tratada. Cir 14t = cirrose tratada. Os valores variaram de acordo com os escores: 0 = ausência da alteração. 1 
= pouca presença da alteração. 2 = presença moderada da alteração. 3 = presença severa da alteração. 
 

Gráfico 7 – Proliferações de ductos observadas em grupos induzidos à fibrose e cirrose hepáticas.  

 
Fonte: (RUI, 2014). 
Não houveram diferenças estatísticas significativas, p >0,05, teste de Kruskal-Wallis. Ct 0 = controle manejo. Ct 
8 = controle fibrose. Ct 14 = controle cirrose. Cir 8 = fibrose não tratada. Cir 8t = fibrose tratada. Cir 14 = cirrose 
não tratada. Cir 14t = cirrose tratada. Os valores variaram de acordo com os escores: 0 = ausência da alteração. 1 
= pouca presença da alteração. 2 = presença moderada da alteração. 3 = presença severa da alteração. 
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4.3.8 Mucopolissacarídeos Ácidos e Neutros 

 

 A presença de mucopolissacarídeos ácidos e neutros/glicogênio no tecido hepático está 
representada pelas Figuras 16 e 17,respectivamente. 

Figura 16 - Fotomicrografias destacando mucopolissacarídeos ácidos visualizados pela coloração de Alcian 
Blue.  

 

 

 

 
Fonte: (RUI, 2014). 
Legenda: A e B) Intestino utilizado como controle. C e D) Tecido hepático de animais induzidos a fibrose, com 

deposição discreta de mucopolissacarídeos ácidos. E e F) Tecido hepático de animais induzidos a 
cirrose, com deposição intensa de mucopolissacarídeos ácidos. A, C e E - aumentos de 200x. B, D e F - 
aumentos de 400x. 
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Figura 17  - Fotomicrografias destacando mucopolissacarídeos neutros e glicogênio visualizados pela coloração 
                    de ácido periódico-Schiff.  

 

 

 
Fonte: (RUI, 2014). 
Legenda: A e B) Intestino utilizado como controle. C e D) Tecido hepático de animais induzidos a fibrose, com 

deposição discreta de mucopolissacarídeos neutros. E e F) Tecido hepático de animais induzidos a 

cirrose, com deposição moderada de mucopolissacarídeos neutros. A, C e E - aumentos de 200x. B, D e 

F - aumentos de 400x. 

 

Não houve diferenças estatisticamente significativas na presença de 

mucopolissacarídeos ácidos e neutros ou glicogênio nos animais tratados ou não tratados. 

Houve, porém, uma tendência a redução de ambos após período de terapia celular. Estas 

alterações estão representadas pela Tabela 5 e pelos Gráficos 8 e 9. 
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Tabela 5 –Mucopolissacarídeos Ácidos e Neutros em diferentes grupos experimentais.  

Grupo Mucopolissacarídeos Ácidos Mucopolissacarídeos Neutros

Ct 0 1 ± 0 0

Ct 8 1 ± 0 0

Cir 8 0,8 ± 0,44 1,6 ± 0,54

Cir 8t 0,75 ± 0,5 0,75 ± 0,5

Ct 14 0 1 ± 0,70

Cir 14 2,3 ± 1,41 3 ± 0

Cir 14t 1,5 ± 2,12 1,5 ± 0,70  
Fonte: (RUI, 2014). 
Não houveram diferenças estatísticas significativas, p >0,05, teste de Kruskal-Wallis. Ct 0 = controle manejo. Ct 
8 = controle fibrose. Ct 14 = controle cirrose. Cir 8 = fibrose não tratada. Cir 8t = fibrose tratada. Cir 14 = cirrose 
não tratada. Cir 14t = cirrose tratada. Os valores variaram de acordo com os escores: 0 = ausência da alteração. 1 
= pouca presença da alteração. 2 = presença moderada da alteração. 3 = presença severa da alteração. 
 

Gráfico 8 – Mucopolissacarídeos ácidos nos grupos relacionados à indução de fibrose e cirrose hepática. 

 
Fonte: (RUI, 2014). 
Não houvem diferenças estatísticas significativas, p >0,05, teste de Kruskal-Wallis. Ct 0 = controle manejo. Ct 8 
= controle fibrose. Cir 8 = fibrose não tratada. Cir 8t = fibrose tratada. Ct 14 = controle cirrose. Cir 14 = cirrose 
não tratada. Cir 14t = cirrose tratada. Os valores variaram de acordo com os escores: 0 = ausência da alteração. 1 
= pouca presença da alteração. 2 = presença moderada da alteração. 3 = presença severa da alteração. 
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Gráfico 9 – Mucopolissacarídeos neutros nos grupos relacionados à indução de cirrose hepática. 

 
Fonte: (RUI, 2014). 
Não houveram diferenças estatísticas significativas, p >0,05, teste de Kruskal-Wallis. Ct 0 = controle manejo. Ct 
8 = controle fibrose. Cir 8 = fibrose não tratada. Cir 8t = fibrose tratada. Ct 14 = controle cirrose. Cir 14 = cirrose 
não tratada. Cir 14t = cirrose tratada. Os valores variaram de acordo com os escores: 0 = ausência da alteração. 1 
= pouca presença da alteração. 2 = presença moderada da alteração. 3 = presença severa da alteração. 
 

 

4.3.8 Morfometria do Colágeno Parenquimal 

 

 

 O colágeno parenquimal foi observado através da coloração por Picrosírius, tal como 
observado na Figura 18. 

Figura 18 - Fotomicrografias destacando colágeno parenquimal em fígado cirrótico pela coloração de Picrosírius.  

 

Fonte: (RUI, 2014). 
Legenda: A) Colágeno interlobular, observado em aumento de 200x. B) Colágeno intralobular, observado em 
  aumento de 400x. 
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 Nos animais submetidos a fibrose hepática, houve maior deposição de colágeno 

intralobular nos animais submetidos à terapia celular em relação aos não tratados (0,072 ± 

0,05 % e 0,051 ± 0,042 %, respectivamente). O colágeno interlobular não teve alterações 

estatisticamente significativas (0,193 ± 0,160 e 0,234 ± 0,106, respectivamente) 

 Nos animais submetidos a cirrose hepática, houve menor deposição de colágeno 

intralobular nos animais submetidos à terapia celular em relação aos não tratados (0,05 ± 

0,022 % e 0,209 ± 0,123 %, respectivamente) e também de colágeno interlobular (0,42 ± 0,34 

% 1,39 ± 0,84 %, respectivamente).Estas alterações estão expressas na Tabela 6 e nos 

Gráficos 10 e 11.  

 

Tabela 6 – Proporção volumétrica do colágeno inter e intralobular depositado no tecido hepático de animais 
submetidos a fibrose e cirrose hepática, após período de terapia celular.  

Tipo de 
Colágeno 

Ct 0 Ct 8 Cir 8 Cir 8t Ct 14 Cir 14 Cir 14t 

Colágeno 
Interlobular 

(%) 

0,027 ±  

0  

0,06 ± 

0,006 

0,234 ± 

0,106 

0,193 ± 

0,160 

0,113 ± 

0,038  

1,39 ± 

0,84  

0,42 ± 

0,34 
b 

Colágeno 
intralobular 

(%) 
0,023 ± 0  

0,076 ± 

0,059  

0,051 ± 

0,042  

0,072 ± 

0,05 
a 

0,039 ± 

0,010  

0,209 ± 

0,123  

0,05 ± 

0,022 
b 

Fonte: (RUI, 2014). 
a diferença significativa em relação ao Cir 8; b diferença significante em relação ao Cir 14, p <0,05, teste de 
Kruskal-Wallis. Ct 0 = controle manejo. Ct 8 = controle fibrose. Ct 14 = controle cirrose. Cir 8 = fibrose não 
tratada. Cir 8t = fibrose tratada. Cir 14 = cirrose não tratada. Cir 14t = cirrose tratada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 

 

Gráfico 10 – Proporção volumétrica do colágeno interlobular depositado no tecido hepático de animais 
submetidos a fibrose e cirrose hepática, após período de terapia celular.  

 

Fonte: (RUI, 2014). 
* diferença significativa em relação ao Cir 14; p <0,05, teste de Kruskal-Wallis. Ct 0 = controle manejo. Ct 8 = 
controle fibrose. Cir 8 = fibrose não tratada. Cir 8t = fibrose tratada. Ct 14 = controle cirrose. Cir 14 = cirrose 
não tratada. Cir 14t = cirrose tratada. 
 
 
Gráfico 11 – Proporção volumétrica do colágeno intralobular depositado no tecido hepático de animais 

submetidos a fibrose e cirrose hepática, após período de terapia celular.  

 

Fonte: (RUI, 2014). 
* diferença significante em relação ao Cir 8 e Cir 14 em A e B, respectivamente, p <0,05, teste de Kruskal-
Wallis. Ct 0 = controle manejo. Ct 8 = controle fibrose. Cir 8 = fibrose não tratada. Cir 8t = fibrose tratada . Ct 
14 = controle cirrose. Cir 14 = cirrose não tratada. Cir 14t = cirrose tratada. 
 

4.4 IMUNOHISTOQUÍMICA 

 As marcações para imunohistoquímica estão representadas pela Figura 20. 
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Figura 20 - Marcaçoes imunohistoquímicas exemplificadas em  tecido hepático de diferentes animais submetidos 
à fibrose e cirrose hepática.  

 

 

 

 

 

Fonte: (RUI, 2014). 
Legenda: A e B) PCNA, diluição 1:500, com destaque para marcação de núcleos (seta). C e D) Colágeno 1, com 

marcação intracelular (seta preta) e marcação de matriz extracelular (seta branca). E e F) Colágeno 3, 

com marcação intracelular (seta preta) e marcação de matriz extracelular (seta branca). G e H) α-SMA, 

com destaque para marcação (seta). A, C, E e G = aumentos de 20 x. B, D, F e H = aumentos de 40 x. 
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 Não houveram diferenças estatísticas nos valores de PCNA, α-SMA, colágeno 1 e 3 

para os animais tratados para fibrose e cirrose em relação aos não tratados. Houve, porém, 

uma tendência a um aumento do PCNA e redução dos colágenos 1 e 3 e α-SMA. As análises 

das imunohistoquímicas estão representadas pela Tabela 7, e pelos Gráficos 14 e 15. 

 

Tabela 7 – Valores da expressão de PCNA, α-SMA, colágeno 1 e colágeno 3 em tecido hepático de animais 
submetidos a fibrose e cirrose hepática, após período de terapia celular. 

Grupo PCNA α-SMA Colágeno 1 Colágeno 3

Ct0 8,20 ± 0 % 1 ± 0 0 1 ± 0

Ct8 8,00 ± 1,98 % 1,5 ± 0,70 1 ± 1,41 1,5 ± 0,70

Cir8 24,80 ± 5,84 1,8 ± 0,83 2,6 ± 0,54 2 ± 0,70

Cir8t 25,75 ± 5,17 % 1,5 ± 0,57 2 ± 0,81 1,5 ± 0,57

Ct14 21,00 ± 0 % 0,5 ± 0,70 1 ± 0 1 ± 0

Cir14 37,00 ± 3,48 % 2 ± 1 2,33 ± 0,57 2,66 ± 0,57

Cir14t 47,77 ± 11,79 % 1,66 ± 0,57 2,33 ± 0,57 1,55 ± 0,57  

Fonte: (RUI, 2014). 
Não houveram diferenças estatísticas significativas, p >0,05, teste de Kruskal-Wallis. Ct 0 = controle manejo. Ct 
8 = controle fibrose. Ct 14 = controle cirrose. Cir 8 = fibrose não tratada. Cir 8t = fibrose tratada. Cir 14 = cirrose 
não tratada. Cir 14t = cirrose tratada. Os valores variaram de acordo com os escores: 0 = ausência da alteração. 1 
= pouca presença da alteração. 2 = presença moderada da alteração. 3 = presença severa da alteração. PCNA 
expresso em %.  
 
 

Gráfico 12 – Expressão da marcação de PCNA, α-SMA, colágeno 1 e colágeno 3 em tecido hepático de animais 
submetidos a fibrose e cirrose hepática.  
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Fonte: (RUI, 2014). 
Não houveram diferenças estatísticas significativas, p >0,05, teste de Kruskal-Wallis. Ct 0 = controle manejo. Ct 
8 = controle fibrose. Cir 8 = fibrose não tratada. Cir 8t = fibrose tratada. Ct 14 = controle cirrose. Cir 14 = cirrose 
não tratada. Cir 14t = cirrose tratada. Os valores variaram de acordo com os escores: 0 = ausência da alteração. 1 
= pouca presença da alteração. 2 = presença moderada da alteração. 3 = presença severa da alteração. PCNA 
expresso em %. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

 A cirrose hepática é, atualmente, a 14ª causa mais comum de mortalidade no mundo, 

podendo alcançar uma mortalidade de 57 % ao longo de um ano, dependendo do estágio de 

evolução (TSOCHATZIS, BOSCH, BURROUGHS, 2014). No Brasil, a taxa de mortalidade 

devido a cirrose hepática varia de 14,37 % a 35,86 % de acordo com a região, e sendo a maior 

causa o alcoolismo (LESSA, 1996). Na medicina veterinária, a etiologia é bastante variável, 

podendo estar relacionada a infecções virais, leptospirose, drogas, fatores hereditários e 

autoimunidade, estando relacionada a um mau prognóstico devido aos poucos dados 

existentes referentes a terapia eficaz desta doença (DILL-MACKY, 1995; ROTHUIZEN, 

2004; WATSON, 2004).  

 Ela está relacionada a doenças hepáticas crônicas, podendo ser multifatorial (ASRANI 

et al., 2013), e caracteriza-se por degeneração e necrose tecidual, com substituição de 

parênquima hepático por tecido fibroso e formação de nódulos regenerativos, com perda de 

função do órgão (ANTHONY et al., 1978; WANLESS et al., 2000; FERREL, 2000). 

 Dentre as formas de terapia sendo investigadas atualmente, está a terapia celular, que 

utiliza células-tronco de diversas origens para promover modulação de fatores inflamatórios, 

fibrogênicos, e assim resultar em regeneração hepática (CHIOZZI et al., 1997; FLOHR et al., 

2009; HWANG et al., 2011; TAKAMI, TERAI, SAKAIDA, 2012). As células-tronco de 

membrana amniótica têm sido amplamente estudadas, podendo liberar citocinas 

imunomoduladoras e anti-inflamatórias, além de fatores de crescimento e de proliferação 

(PARADOWSKA et al., 1997; STEED et al., 2008; PAROLINI et al., 2010).  

Neste trabalho, células-tronco foram isoladas com sucesso da membrana amniótica de 

ratas Wistar seguindo protocolo descrito por Marcus et. Al. 2008, apresentando ótimo 

rendimento em cultura, morfologia fibroblastóide e aderência ao plástico . De acordo com 

Marcus et al. (2008) que as isolaram inicialmente por através de explante de membrana 

amniótica de ratas, sendo também caracterizadas, apresentando marcadores de superfície 

CD29 e CD90, e se diferenciando nas linhagens adipogênica e osteogênica, podendo ser 

cultivadas por mais de 20 passagens sem perder sua plasticidade. Foram também consideradas 

seguras, não provocando rejeição e não provocando a formação de tumores (PAROLINI et al., 

2008; SANT’ANNA et al., 2011). As células foram transduzidas por GFP para marcação, e 

então testadas para a presença de micoplasma através de PCR e apenas células negativas 

foram utilizadas pra a terapia celular.Como as células em questão já haviam sido 
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caracterizadas não desprendemos tempo para que estas fossem caracterizadas e apresentadas 

neste projeto.  

A escolha da tioacetamida (TAA) em nosso trabalho para indução experimental da 

cirrose se deu devido a mesma ter sido amplamente utilizada em protocolos experimentais 

(FONTANA et al., 1996; WANG et al., 2000; HAKATEYAMA et al., 2002; SPIRA et al., 

2002; DEKEL et al., 2003; IIMURO et al., 2003;  GNAIKSY et al., 2004; CHILAKAPATI et 

al., 2005; LALEMAN et al., 2006; HAJOVSKY et al., 2012. Apesar de ser um agente 

hepatotóxico, que ao ser metabolizado, produz S-óxido de tioacetamida e S-dióxido de 

tioacetamida, sendo este último altamente reativo (CHILAKAPATI et al., 2005; HAJOVSKY 

et al., 2012) ela possui algumas vantagens quando compraradas com outros agentes como 

baixa mortalidade em relação ao tetracloreto de carbono (CCl4) (LI; BENJAMIN; 

ALEXANDER, 2002), e capacidade de provocar quadro de cirrose clássica, caracterizada por 

necrose celular, fibrose, reorganização micronodular, proliferação de ductos, aumento de 

transaminases, peroxidação de membranas lipídicas, aumento de fosfatase alcalina e cirrose 

macronodular, formando nódulos regenerativos e necrose centrotubular (TREY; DAVIDSON, 

1970; MULLER et al., 1996;  SUN et al., 2000; HATAKEYAMA et al., 2002; LALEMAN et 

al., 2006). Segundo Rui et al. (2014), a cirrose produzida pela TAA não regride 

espontaneamente após um prazo de 90 dias, sendo uma metodologia eficaz para indução desta 

doença. 

 Neste trabalho, a TAA foi utilizada durante um período de 8 semanas para indução da 

fibrose, e 14 semanas para indução de cirrose, havendo sucesso na indução da doença, e 

apresentando taxa de mortalidade em torno de 10 % (3 animais). Como relatado em 

resultados, houve ainda, mortalidade de um animal por necrose da cauda, devido a repetidas 

venopunções para coleta de sangue pela veia da cauda. A escolha da indução da cirrose em 8 

semanas é um período aceit´´avel uma vez que Iimuro et al (2003) produziram fibrose 

hepática através da aplicação de TAA durante 7 semanas, não havendo regressão após 2 

meses. Já a indução da cirrose hepática após 14 semanas da administração da TAA por 

diferentes vias, com índices de mortalidade variando entre 4 % e 16 % já é bem descrita 

(LALEMAN et al., 2006; LIMA et al., 2008; GUERRA et al., 2009; GU et al., 2010; RUI et 

al., 2014). O aumento de 10 % da dose a cada 25 dias foi utilizado para evitar adaptação dos 

animais à droga, elevando, porém, a mortalidade experimental de 5 % para 14,3 % (LIMA et 

al., 2008).  

 Durante o processo de indução de fibrose e cirrose, foram notadas oscilações nos 

pesos dos animais, sendo mais notável o retardo no ganho de peso em relação aos animais 
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controle. Por volta da 7ª e 8ª semana, houve uma queda brusca na massa corporal, que se 

manteve até por volta da 14ª semana nos animais induzidos a cirrose hepática. Após término 

da indução da doença, observou-se um ganho de peso rápido por volta da 2ª e 3ª semana, tanto 

nos animais tratados quanto não-tratados, sendo, porém, mais acentuado nos animais 

submetidos à terapia celular. Guerra et al. (2009) também observaram perda de peso dos 

animais submetidos à cirrose hepática, porém estes ganhavam peso após o período entre a 4ª e 

a 7ª semana de indução, ao aumentar a dose da droga em 20 %, efeito não observado neste 

experimento. Em outro experimento, foi observado comportamento linear no peso dos 

animais durante indução da cirrose hepática, até o término da indução com 14 semanas 

(SILVA, 2011). Uma das consequências da cirrose hepática é a perda de apetite, e a 

administração prolongada da TAA também provoca perda de peso, explicando as oscilações 

encontradas no experimento e o déficit no ganho de peso em relação aos controles 

(MOREIRA et al., 1995; FONTANA et al., 1996; AL-BADER et al., 2000; JEONG et al., 

2001).  

Entretanto, Rui et al. (2014) observaram que, após a interrupção da administração da 

TAA, os animais tinham um rápido ganho de peso nas duas semanas seguintes, assim como 

foi observado neste experimento. Porém, a terapia celular parece ter provocado um pico no 

ganho de peso ligeiramente mais acentuado em relação aos animais não tratados. Outros 

dados sobre o ganho de peso pós-terapia celular não estão descritos na literatura para este 

modelo. 

Os indicadores bioquímicos de lesão hepática têm a função de averiguar o estado geral 

do fígado e sistema biliar (GOMES et al., 2008). Para suas análises, foram escolhidos 5 

parâmetros para teste neste experimento: aspartato aminotransferase (AST), fosfatase alcalina 

(FA), albumina (ALB), proteínas totais (PT) e gama-glutamiltransferase (GGT). Esta última 

não apresentou resultados satisfatórios, devido ao longo período de armazenamento das 

amostras. A bilirrubina não foi analisada devido a sua fotossensibilidade, e a ALT não foi 

testada por falta de volume de amostra, tendo sido dada preferência para a AST.  

As aminotransferases séricas ALT e AST são indicadores confiáveis de alterações 

funcionais ou estruturais das células hepáticas, e são úteis no diagnóstico de doenças hepáticas 

(NOGUCHI et al., 2002; OZER et al., 2008). Índices elevados de AST e ALT indicam 

respectivamente, a presença de fibrose e injúria hepática (GRIGORESCU, 2006); e aumento 

na permeabilidade da membrana com consequente morte celular (MURIEL; ESCOBAR, 

2003). Neste experimento não houve diferenças estatísticas nos valores de AST após terapia 

celular, tanto no grupo induzido a fibrose quando no induzido a cirrose. Porém, o grupo 
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tratado para cirrose apresentou uma tendência a um aumento dos valores de AST, indicando 

que apesar do uso das células-tronco, a fibrose pode ter permanecido e se agravado. Zhang et 

al. (2011), por outro lado, observou notável redução nos valores de AST após infusão de 

células-tronco de membrana amniótica em ratos induzidos a cirrose pelo tetracloreto de 

carbono, através do baço, indicando que esta via de aplicação pode ser mais eficaz para a 

terapia da cirrose do que a apresentada aqui, ainda que seja bem mais invasiva.  

Os índices aumentados de FA e GGT na cirrose hepática indicam colestase e prejuízo 

da função hepatobiliar (GIANNINI; TESTA; SAVARINO, 2005; SCHUPPAN; AFDHAL, 

2008). Neste experimento, não houve diferenças estatísticas nos valores de FA, ainda que 

observado que em todos os grupos houve redução dos valores após o período pós-indução, 

tanto dos tratados quanto não tratados. Rui et al.(2014) também observou redução dos valores 

de FA após 90 dias da indução de cirrose hepática pela TAA, mesmo sem a realização de 

nenhum tratamento. Nasir et al. (2013), porém, observou redução significativamente maior 

em animais que foram tratados com células-tronco mesenquimais e interleucina-6, indicando 

que a terapia multifatorial pode estar envolvida na melhora da função hepática, ainda que o 

fígado por si só seja capaz de reduzir os níveis de FA após interrupção do estímulo nocivo.  

As proteínas totais (PT) e a albumina (ALB) estão relacionadas às funções de síntese e 

metabolismo hepático, podendo estar severamente reduzidas em quadros de cirrose hepática 

avançada (SCHUPPAN; AFDHAL, 2008). Neste experimento, não foram observadas 

diferenças estatísticas nos valores de PT e ALB entre animais tratados ou não tratados, ainda 

que tenha sido observado aumento no valor destes parâmetros em todos os grupos, tanto 

tratados quanto não tratados. Rui et al. (2014) demonstraram que o fígado pode recuperar sua 

função mesmo sem uso de tratamento após interrupção do estímulo nocivo, havendo aumento 

nos valores de albumina, possivelmente devido a uma resposta compensatória da porção do 

órgão que permanece íntegra durante a lesão. Porém, diferenças estatísticas importantes foram 

observadas após terapia com células-tronco derivadas de medula óssea, observando-se 

aumento da albumina de 1,62 g/dL para 2,08 g/dL  de acordo com CHIOZZI et al., 1997. Em 

outro experimento, no qual houve embolização de células-tronco de medula óssea autólogas 

pela veia porta, também foi observado aumento significativo dos valores de albumina em 

relação aos animais não tratados (LI et al., 2013) 

. As análises macroscópicas foram pouco elucidativas para os animais induzidos a 

fibrose hepática. Após 8 semanas da aplicação da TAA, foi possível observar os fígados mais 

friáveis. Porém, decorridos 90 dias, não foi possível notar diferença nos fígados de animais 

tratados, que, assim como os não tratados, assemelharam-se muito aos controles. Já a 
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macroscopia dos animais induzidos a cirrose hepática, foi possível observar fígado bastante 

friável e de aspecto micronodular após 14 semanas de administração de TAA.E ainda, 

decorridos 90 dias após a indução, foi possível notar melhora do aspecto macroscópico 

hepático, porém para os animais não tratados o fígado ainda apresentava-se um pouco friável. 

Os fígados de animais submetidos à terapia celular, no entanto, assemelharam-se em muito 

aos de animais tratados para fibrose e aos controles sugerindo uma melhora após o tratamento.  

 A fibrose e a cirrose podem ser submetidas a graduação e estadiamento segundo 

método descrito por ISHAK et al. (1995). Na graduação, é avaliado o índice de atividade 

histológica e a atividade necroinflamatória tecidual do órgão, atribuindo-se um escore de 0 a 

18. Já no estadiamento, observa-se a quantidade de tecido conjuntivo presente no fígado, 

atribuindo-se um escore de 0 a 6.  

Na análise da terapia da fibrose e cirrose aqui apresentada ,  não foram observadas 

diferenças estatísticas significativas. Porém, a tendência mostrou, tanto na fibrose quanto na 

cirrose, uma discreta diminuição dos escores de graduação e estadiamento nos animais 

submetidos à terapia celular sugerindo uma mudança possível melhora com esta terapia. De 

acordo com Rui et al., pós indução da cirrose pela TAA e tentativa de regressão espontânea, 

não há melhora na graduação, e há piora no estadiamento (RUI et al., 2014) o que apesar de 

não ser significativo nossos dados sugerem uma tendência de melhora. Em dois modelos de 

lesão hepática através de ligadura do ducto biliar, houve melhora nestes mesmos parâmetros 

em animais que receberam aplicação de um fragmento de membrana amniótica sobre o tecido 

em relação aos que não receberam (SANT’ANNA et al., 2011; RICCI et al., 2013). Este 

fenômeno pode estar relacionado ao método de indução da lesão, que pode ser caracterizada 

como tendo caráter agudo; e pelo uso da membrana amniótica como prevenção, e não como 

terapia da injúria hepática. 

 Além do índice necroinflamatório, várias alterações celulares podem ser utilizadas 

para quantificar o grau de lesão hepática em animais fibróticos e cirróticos. Com o prejuízo da 

estrutura hepatocelular, podem ser notadas lesões nucleares (HENMI; UCHIDA; SHIKATA, 

1985), com perda da matriz citoplasmática e rompimento de membranas celulares, 

caracterizando vacuolização e apoptose, sinais relacionados à insuficiência hepática (DAVIES 

et al., 1991; LAU et al., 1992; WALKER et al., 1993). As células ovais estão presentes 

quando há extensa perda de hepatócitos (KUBOTA et al., 2008), estando relacionadas à 

replicação de novas células hepáticas. Porém, sua proliferação exacerbada pode também estar 

relacionada ao desenvolvimento de carcinoma hepatocelular (LOWES et al., 1999; 

TSAMANDAS et al., 2007). Outras alterações clássicas ainda podem estar presentes na 
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injúria hepática, indicando dano ou proliferação tecidual, tal como as células binucleadas, 

figuras de mitose, inclusões eosinofílicas e megalocitose. Ainda, a deposição e hemossiderina 

caracteriza lesão vascular com extravasamento de hemácias para o interstício, e a esteatose 

pode estar presente como acúmulo de gordura intra ou extracelular, devido ao prejuízo no 

metabolismo hepático (BANKS, 1992; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004).  

 Quando o fígado cirrótico não é tratado, as alterações celulares não se modificam após 

90 dias (RUI et al., 2014). Neste trabalho, as diferenças estatísticas também não foram 

significativas para as alterações celulares dos animais tratados em relação aos não tratados. 

Nos animais induzidos a fibrose, notou-se uma tendência a um aumento da megalocitose, 

células ovais e lesões nucleares, que podem estar relacionados à proliferação tecidual; 

enquanto os outros parâmetros tiveram discreta redução, dando indícios de menor lesão 

tecidual. Já nos animais induzidos a cirrose, a vacuolização, figuras mitóticas, lesões 

nucleares e corpúsculos de apoptose foram as mais elevadas, mostrando que a terapia celular 

não foi eficaz ao reduzir a injúria hepática a longo prazo.  

 A proliferação de ductos é uma resposta hiperplásica à injúria tecidual, e é observada 

com frequência no modelo da tioacetamida (FONTANA et al., 1996; AL-BADER et al., 

2000; JEONG et al., 2001; SILVA et al., 2011), e mesmo após a remoção do estímulo, a 

reação proliferativa ainda pode permanecer (RUI et al., 2014). Neste trabalho, não houve 

diferença estatística na proliferação de ductos nos animais submetidos à terapia celular, apesar 

da tendência ter mostrado uma discreta redução deste parâmetro. Diferentemente de Ricci et 

al., 2013,  que observaram uma proliferação de ductos reduzida ao aplicar membrana 

amniótica sobre fígados submetidos à ligadura do ducto biliar. Da mesma maneira devemos 

lembrar que a ligadura de ductos é um processo agudo e talvez ainda mais irreversível. 

 Não foram observadas, ainda, diferenças estatísticas na deposição de 

mucopolissacarídeos ácidos e neutros/glicogênio nos animais tratados em relação aos não 

tratados, tendo havido, porém, uma tendência a uma menor deposição de ambos tanto na 

fibrose quanto na cirrose significando uma melhora do quadro. 

 A deposição de glicogênio, quando aumentada, pode estar relacionada a altos níveis 

de ALT, visto que essa enzima catalisa a interconversão do grupamento amino da alanina para 

o alfa-cetoglutarato, formando piruvato, e, portanto, desempenha importante função na 

gliconeogênese e no metabolismo de aminoácidos hepáticos (SCHINDHELM et al., 2006). Já 

os mucopolissacarídeos ácidos estão relacionados a proliferação de ductos e ao 

colangiocarcinoma, sendo característicos em quadros de cirrose avançada, e bastante 

observados no modelo da tioacetamida (AL-BADER et al., 2000). Quando os animais são 
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induzidos à cirrose pelo modelo da tioacetamida sem realização de nenhum tipo de terapia, é 

documentado um aumento na deposição de mucopolissacarídeos ácidos e neutros mesmo após 

interrupção do estímulo (RUI et al., 2014), indicando que a terapia pode ter sido favorável no 

sentido de prevenir uma piora deste quadro. Neste trabalho, não houve diferença significativa 

na deposição de glicogênio e mucopolissacarídeos e ácidos, havendo porém uma tendência a 

sua redução após o tratamento, indicando menor atividade de ALT e redução da manifestação 

do colangiocarcinoma. 

 As células estreladas hepáticas são células nativas do fígado que, quando ativadas, 

aumentam a síntese de colágeno do tipo I, modificando a morfologia e vascularização 

hepática, e provocando fibrose e cirrose (JIANG; STEFANOVIC, 2008; BRENNER, 

VELOZ, JAENISCH et al., 1993). A deposição desse tipo de colágeno pode ser quantificada 

através da coloração pelo Picrosírius.   

Para os animais induzidos a fibrose, observou-se um maior depósito de colágeno 

intralobular em animais tratados, que pode estar relacionado a um remodelamento da doença, 

visto que após a interrupção do estímulo há diminuição da permeabilidade vascular e, 

portanto, menor depósito de fibras. Este efeito também ocorre espontaneamente após 

interrupção do estímulo sem realização de terapia em animais com cirrose avançada, devido à 

compensação fisiológica do órgão, como observado por Rui et al (2014).  

Por outro lado, os animais induzidos a cirrose hepática e terapia com células-tronco de 

membrana amniótica mostraram significativa diminuição dos colágenos inter e intralobular, 

ainda que estes valores sejam maiores que dos animais controle. Esta diminuição pode estar 

relacionada a produção de fatores parácrinos pelas células-tronco, tal como IL-10, TNF-α e 

HGF, que estão relacionados à redução da fibrose (HENDERSON; FORBES, 2008). Redução 

semelhante na deposição de matriz extracelular foi observada por Ricci et al. (2013), em 

experimento utilizando membrana amniótica criopreservada para tratamento de fibrose em 

ratos pelo modelo de ligadura do ducto biliar.  

O PCNA é um marcador de proliferação celular, e está presente no processo de 

regeneração hepática (MEHTA, 1995). No processo de cirrose hepático, foi demonstrado um 

aumento de positividade no PCNA, associado ao intenso processo de regeneração tecidual 

(WANG et al., 1999; CHAN et al., 2010; GU et al., 2010). Neste experimento, não houv 

diferenças estatísticas nos níveis de PCNA entre animais tratados e não tratados. Porém, a 

tendência mostra que os níveis de PCNA estiveram elevados após a indução da fibrose e 

cirrose hepática, e, após a terapia celular, os animais tratados mostraram expressão ainda 

maior deste marcador. Estes achados podem estar relacionados com um aumento na 
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regeneração tecidual, relacionado ao estímulo parácrino ocasionado pela liberação de diversos 

fatores pelas células-tronco, levando a uma maior atividade de divisão celular. O PCNA 

também esteve aumentado em lesões hepáticas tratadas com células CD34+ purificadas 

(NAKAMURA et al., 2012),  e após infusão de células-tronco de medula óssea autólogas 

(TERAI et al., 2006).  

No processo de fibrose e cirrose hepática, as células estreladas hepáticas se proliferam 

e se transformam em miofibroblastos ativos, expressando α-actina de músculo liso (α-SMA) e 

liberando pró-colageno I (FRIEDMAN, 1993). Estas células ativadas, por sua vez, 

intensificam a deposição de matriz extracelular, aumentando a liberação de colágeno dos tipos 

I (FRIEDMAN, 1993; GARCÍA et al., 2002; SCHAEFER et al., 2003) e tipo III 

(SCHUPPAN et al., 1999; BRENNER et al., 2000; FRIEDMAN, 2000). Neste trabalho, a 

expressão de α-SMA, colágeno I e colágeno III foram analisadas através de 

imunohistoquímica, não tendo sido observadas diferenças estatísticas para nenhum dos 

marcadores dos animais tratados em relação aos não tratados. Porém, a tendência mostra que 

houve expressão discretamente reduzida desses marcadores nos animais tratados, tanto para 

fibrose quanto para cirrose hepática. É possível que esta redução esteja relacionada a uma 

modulação de fatores fibrogênicos mediada pelas células-tronco, levando a uma expressão 

reduzida das células estreladas hepáticas e menor deposição da matriz extracelular. Hodge et 

al. (2014) demonstrou redução nos níveis de α-SMA após tratamento de fibrose com meio 

condicionado contendo fatores liberados por células-tronco de membrana amniótica. Já níveis 

reduzidos de colágeno foram observados por Ricci et al. (2013) após uso de membrana 

amniótica criopreservada em modelo de cirrose por ligadura do ducto biliar. Por fim, estudos 

com células-tronco de medula óssea em cirrose pelo modelo da tioacetamida também 

resultaram em níveis reduzidos de colágeno tipo I e α-SMA (SHAO et al., 2014). 

No geral podemos dizer que o modelo experimental foi eficaz e sugere-se, que as 

diferenças estatísticas permanecem não significativas, ou se as discretas melhoras 

apresentadas nas análises podem ser relevantes em um grupo maior de animais e ainda que a 

realização de mais aplicações de células, e não somente uma, pode potencializar os efeitos 

terapêuticos das células-tronco de membrana amniótica na fibrose/cirrose.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 

 Diante dos resultados observados após a terapia celular utilizando células-tronco de 

membrana amniótica de rato para tratamento de fibrose e cirrose hepática em ratos Wistar 

pelo modelo da tioacetamida, foi possível concluir: 

 

1) O modelo da tioacetamida foi eficaz para indução da fibrose e cirrose hepáticas 

durante 8 e 14 semanas de administração, respectivamente; 

2) No geral, houve pouca melhora em relação aos animais não tratados, sendo as únicas 

diferenças significativas a redução da deposição de colágeno intralobular e 

interlobular na cirrose; e do intralobular na fibrose; entretanto vários parâmetros se 

mostram com tendências de melhora nos animais tratados como: 

- As enzimas hepáticas apresentaram melhora tanto nos animais tratados quanto 

naqueles não tratados; 

- A graduação e o estadiamento tiveram discreta melhora através da terapia celular; 

- As alterações celulares tiveram discreta melhora na lesão e aumento da regeneração 

tecidual; 

- A deposição de mucopolissacarídeos ácidos e neutros teve uma discreta redução; 

- A proliferação de ductos diminuiu com a terapia celular; 

- Houve tendência a um aumento do PCNA após terapia celular, e redução da 

expressão do colágeno 1 e 3 e de α-SMA. 

3) As alterações acima não apresentaram diferenças estatísticas significativas. Porém, houve 

tendências a melhora, o que nos encoraja acreditar que este protocolo possa no futuro ser 

utilizado em animais/humanos entretanto, novos experimentos com um número maior de 

animais possam ser realizados.  
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