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Resumo 

 

Mazo DFC. Efeito anti-fibrogênico do doador de óxido nítrico S-nitroso-N-
acetilcisteína (SNAC) na esteato-hepatite não alcoólica experimental [tese]. São 
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2011. 
 

Introdução: Já foi mostrado que o óxido nítrico (NO) age como um potente inibidor da 

peroxidação lipídica, um dos principais contribuintes para a fibrogênese na esteato-

hepatite não-alcoólica (EHNA). O S-Nitroso-N-acetilcisteína (SNAC), um doador de 

NO, modula a ativação de células estreladas hepáticas e tem mostrado efeitos 

benéficos na EHNA experimental. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia do 

SNAC como um agente anti-fibrogênico na EHNA experimental. 

Métodos: Ratos Sprague-Dawley adultos foram alimentados com dieta hiperlipídica 

deficiente em colina e expostos a dietilnitrosamina (DEN) durante 8 semanas. Dez 

animais receberam SNAC (1,4 mg/ kg) por gavagem diariamente (grupo SNAC) e 10 

receberam veículo (grupo EHNA). Três animais receberam somente dieta padrão e 

veículo (grupo Controle). Após este período, os animais foram sacrificados e o tecido 

hepático retirado para avaliação histológica, quantificação do colágeno e análises de 

expressão gênica. Genes relacionados à fibrose [metaloproteinase de matriz (MMP)- 

2, 9 e 13, e, TGF β -1, colágeno-1α, inibidor tecidual de metaloproteinase (TIMP)-1 e 

2] e genes relacionados ao estresse oxidativo [proteínas de choque térmico (HSP)-60 

e 90] foram avaliados.  

Resultados: O SNAC levou a atenuação da fibrose hepática verificada pela 

quantificação de colágeno, e este efeito foi associado com supra-regulação da MMP-

13, MMP-9 e infra-regulação da HSP-60, TIMP-2, TGF β -1 e colágeno-1α.  

Conclusões: O SNAC apresenta propriedades anti-fibrogênicas no modelo de EHNA 

empregado, infra-regula moléculas pró-fibrogênicas e supra-regula a MMP-13, um 

fator determinante da degradação do colágeno intersticial. Nossa hipótese é que o 

SNAC, pela redução do estresse oxidativo, leva a um padrão de expressão gênica que 

favorece uma maior remoção de colágeno, com conseqüente atenuação da fibrose 

hepática na EHNA, sugerindo que SNAC é um potencial agente anti-fibrogênico neste 

contexto. 

 

Descritores: S-nitroso-N-acetilcisteína; Fibrose; Células estreladas do fígado; 

Esteatohepatite; Estresse oxidativo; Óxido nítrico; Modelos animais.  
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Abstract 

 

Mazo DFC. Anti-fibrogenic effect of the nitric oxide donor S-nitroso-N-
acetylcysteine (SNAC) in experimental non-alcoholic steatohepatitis. [thesis]. São 
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2011. 
 

Introduction: Nitric oxide (NO) has already been shown to act as a potent inhibitor of 

lipid peroxidation, a major contributor for fibrogenesis in nonalcoholic steatohepatitis 

(NASH). S-Nitroso-N-acetylcysteine (SNAC), an NO donor, modulates hepatic stellate 

cells activation and has shown beneficial effects on experimental NASH. The aim of 

this study was to evaluate the effectiveness of SNAC as an antifibrogenic agent in 

experimental NASH. 

Methods: Adult Sprague-Dawley rats were fed choline-deficient high fat diet and 

exposed to diethylnitrosamine during 8 weeks, during which 10 animals received SNAC 

(1.4 mg/kg) by daily gavage (SNAC group) and 10 animals received vehicle (NASH 

group). Another group (Control; n=3) received only standard diet and vehicle. After this 

period, liver tissue was obtained for histological study, collagen quantification and gene 

expression analyses. Genes related to fibrosis [matrix metalloproteinase (MMP)-13, 9 

and 2, TGFβ-1, collagen-1α, tissue inhibitor of metalloproteinase (TIMP)-1 and 2] and 

genes related to oxidative stress [heat-shock protein (HSP)-60 and 90] were evaluated. 

Results: SNAC led to attenuation of liver fibrosis, verified through collagen 

quantification, and this effect was associated with up-regulation of MMP-13, MMP-9 

and down-regulation of HSP-60, TIMP-2, TGFβ-1 and collagen-1α. 

Conclusions: SNAC shows antifibrogenic properties in the NASH model employed, 

down-regulates profibrogenic molecules and up-regulates MMP-13, a key determinant 

of interstitial collagen degradation. We hypothesize that SNAC, through oxidative 

stress lowering, leads to a gene expression pattern that favors greater collagen 

removal, with consequent attenuation of liver fibrosis in NASH. Our findings suggest 

that SNAC is a potential antifibrogenic agent in this setting. 

 

Descriptors: S-nitroso-N-acetylcysteine; Fibrosis; Hepatic Stellate Cells; Fatty Liver; 

Oxidative Stress; Nitric Oxide; Models, Animal. 
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1. Introdução 
 

 

A doença hepática gordurosa não-alcoólica (DHGNA) é a doença 

hepática mais comum do mundo moderno. Refere-se a um amplo espectro de 

danos no fígado, que vão desde esteatose e esteato-hepatite não-alcoólica 

(EHNA) até fibrose avançada e cirrose1. Há evidência ampla e convincente da 

associação entre DHGNA e componentes da síndrome metabólica (SM), 

principalmente obesidade central e resistência insulínica/ Diabetes Mellitus tipo 

2 (DM2)2. 

A fibrose hepática é um dos principais desfechos da DHGNA, e 

geralmente, precede a hepatocarcinogênese3. Os achados fisiopatológicos 

combinados da DHGNA e carcinoma hepatocelular associado à fibrose 

proporcionaram um interesse crescente na pesquisa na área da hepatologia, 

com o objetivo de se identificar os mecanismos celulares e moleculares básicos 

associados com a inflamação hepática crônica e suas diversas conseqüências. 

Neste contexto, os modelos animais podem permitir a descoberta de novas 

abordagens terapêuticas para o tratamento da DHGNA e também impedir a 

sua evolução para estádios mais avançados. 

Entre as vias centrais de sinalização inflamatória que governam a 

transição da lesão hepática crônica para fibrose e carcinoma hepatocelular, o 

estresse oxidativo é frequentemente reconhecido por estar envolvido na 

gênese e progressão da DHGNA4 5.  
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1.2 Patogênese da DHGNA/ EHNA 
 

 

A fisiopatologia da DHGNA não está completamente esclarecida. 

Somente cerca de 10-25% dos pacientes com DHGNA desenvolvem EHNA6 e 

os fatores responsáveis pela mudança de esteatose para EHNA são tema de 

extensa investigação e especulação, mas ainda permanecem desconhecidos. 

Em 1998, Day e colaboradores propuseram o modelo de “dois impactos” 

(“two hits”)7, a primeira tentativa de fornecer uma base racional fisiopatológica 

para a progressão do dano hepático8. Neste modelo, o primeiro impacto (“first 

hit”) seria o acúmulo de ácidos graxos (AG) nos hepatócitos e o segundo 

impacto (“second hit”) seria o aumento do estresse oxidativo e endotoxemia 

crônica, desencadeando inflamação e fibrose. Atualmente, a maioria dos 

autores acredita na teoria dos múltiplos impactos (“multiple hits”), destacando-

se a resistência insulínica (RI) como condição inicial para o acúmulo de AG no 

hepatócito, uma vez que favorece a lipogênese e inibe a lipólise, aumentando 

excessivamente o aporte de AG a esse órgão, seguida de uma seqüência de 

eventos como o aumento do estresse oxidativo, estresse do retículo 

endoplasmático, disfunção mitocondrial e endotoxemia crônica (múltiplos 

impactos)9. Este fígado esteatótico se tornaria vulnerável aos múltiplos 

impactos, culminando com lesão hepatocelular, inflamação e fibrose7. 

Essa visão tem sido contestada por recentes achados sugerindo que os 

mesmos estímulos nocivos podem determinar tanto a infiltração de gordura 

como necroinflamação e fibrose hepática, e que o acúmulo hepático de 

triglicerídeos (TG) pode de fato proteger os hepatócitos da toxicidade dos 

ácidos graxos livres (AGL)10 11. 
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A seguir serão apresentados os principais componentes envolvidos na 

patogênese da DHGNA, assim como conceitos emergentes. É importante 

enfatizar que os componentes descritos a seguir muitas vezes ocorrem de 

maneira simultânea, sendo aqui divididos em tópicos para fins didáticos. 

 

1.2.1 Resistência insulínica  
 

Existe uma forte associação entre RI e deposição excessiva de TG nos 

hepatócitos12 13. Entretanto, ainda é motivo de debate se a RI causa a DHGNA 

ou se o acúmulo excessivo de TG ou seus precursores na via sintética 

precedem e promovem RI 14 15.  

A RI gera diversas alterações no metabolismo lipídico que predispõe à 

esteatose hepática. No tecido adiposo a RI acentua a lipólise de TG e inibe a 

esterificação de AGL, resultando em um aumento dos níveis circulantes de 

AGL, que são captados pelo fígado. Adicionalmente nos hepatócitos, a 

hiperinsulinemia aumenta a síntese de novo de AGs e inibe sua β-oxidação. A 

conseqüência destas ações ocasionadas pela insulina é o acúmulo de AGL 

dentro dos hepatócitos.  Além disso, a síntese hepática de TG é guiada pelo 

aumento do conteúdo de AGL nos hepatócitos e favorecida pela supra-

regulação, mediada pela insulina, de enzimas lipogências, como “peroxisomal 

proliferator-activated receptor-γ” (PPAR-γ) e “sterol regulatory element binding 

protein-1” (SREBP-1)16. 

Por outro lado, o excesso de AGL contribui para a RI por meio da infra-

regulação do receptor de insulina (IRS-1) assim como via mecanismos 

envolvendo a ativação da proteína quinase C-3 (PKC-3), quinase c-Jun N-
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terminal (JNK), inibidor da quinase do fator nuclear κ-B subunidade β (IKK-β) e 

fator nuclear κB (NFκB)17. A ativação do fator de transcrição NFκB leva ao 

aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias [fator de necrose tumoral-α 

(TNF-α) e interleucina (IL)-6], que podem causar RI hepática e sistêmica18 19. 

A RI hepática facilita o deslocamento dos AGL para β-oxidação, o influxo 

de AGLs dentro da mitocôndria (com defeito da fosforilação oxidativa), a 

indução de lipoxigenases do citocromo P-450 e a liberação de espécies 

reativas de oxigênio (EROS), fatores desencadeantes de lesão hepatocelular e 

fibrose20 21 22, tema que será abordado posteriormente. A RI também bloqueia 

a secreção de TG dos hepatócitos pelo aumento da degradação intracelular de 

VLDL e apolipoproteina B-100 (apoB-100) e bloqueia a exocitose de vesículas 

contendo VLDL23 24. A exportação dos TG também pode ficar prejudicada pela 

diminuição da síntese de apoB ou decorrente da ligação reduzida do TG na 

apoB pela proteína de transferência de triglicérides microssomal (MTP)25. 

Desta maneira é possível observar que a entrada e síntese de novo de 

AGL no fígado ultrapassam sua oxidação e secreção de TG, resultando em um 

efeito em cascata de acúmulo hepático de gordura, podendo explicar o papel 

chave da RI no desenvolvimento da esteatose hepática e potencialmente na 

EHNA. 

 

1.2.2 Estresse oxidativo  

 

Tanto as EROS como as espécies reativas de nitrogênio e outros 

radicais livres são intermediários críticos na fisiologia e fisiopatologia dos 

hepatócitos. Quando o equilíbrio entre a geração de EROS e a defesa 
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antioxidante da célula é rompido, ocorre o estresse oxidativo26. As EROS ou as 

espécies reativas de nitrogênio provenientes da mitocôndria, do retículo 

endoplasmático e dos peroxissomos apresentam um papel importante na 

patogênese da EHNA27 e serão discutidos a seguir.  

O estresse oxidativo e a formação de produtos bioativos de peroxidação 

lipídica são amplamente implicados como sendo anormalidades chave 

responsáveis pela lesão hepática e progressão da doença na EHNA28. Estudos 

experimentais e em humanos têm demonstrado aumento do estresse oxidativo 

e de produtos de peroxidação lipídica na circulação e no fígado de diferentes 

modelos animais e pacientes com EHNA29 30 31 32. 

A β-oxidação no fígado normal ocorre na mitocôndria, porém no contexto 

da DHGNA, este processo pode ficar sobrecarregado como resultado do 

aumento da carga de AGL, originando as EROS33 34. As EROS podem agir nos 

ácidos graxos poliinsaturados e iniciar a peroxidação lipídica, resultando na 

formação de moléculas de longa duração e com capacidade de atingir locais 

distantes. Na depleção da oxidação mitocondrial mecanismos alternativos de 

oxidação são ativados como a β-oxidação nos peroxissomos e a ω-oxidação 

microssomal resultando na formação adicional de EROS35. Este aumento das 

EROS e conseqüente peroxidação lipídica podem gerar produtos 

intermediários que são importantes agentes pró-inflamatórios e parecem ativar 

as células estreladas hepáticas (HSCs), favorecendo a fibrogênese36 37.  

Além da origem hepatócitária, as EROS e estresse oxidativo nos 

pacientes obesos também podem se originar no tecido adiposo (tanto nos 

adipócitos como em macrófagos infiltrando o tecido adiposo)38 39. As EROS 

também aumentam a expressão de ligantes Fas nos hepatócitos causando 
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apoptose40 e iniciam a ativação do fator de transcrição NF-κB, que leva ao 

aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias [TNF-α, fator de 

crescimento transformador-β (TGF-β), IL-6 e 8], que também parecem ter um 

papel importante na patogênese da DHGNA41 42. 

Desta forma, a progressão de esteatose para EHNA e fibrose poderia 

ocorrer por três mecanismos principais: peroxidação lipídica, indução de 

citocinas pró-inflamatórias e também indução de ligantes Fas (e apoptose)27. A 

peroxidação de lípides deflagrada pelas EROS causa necrose celular ou induz 

apoptose. Ela também é responsável pela liberação de malondiáldeido (MDA) e 

4-hidroxinonenal (HNE), que podem se ligar a proteínas hepatocitárias 

(formando neoantígenos e iniciando uma resposta imune potencialmente 

danosa), gerar citoqueratinas de ligação cruzada para formar corpúsculos 

hialino de Mallory ou ativar HSCs promovendo síntese de colágeno e estímulo 

de quimiotaxia de neutrófilos43 44. 

 

1.2.3 Lipotoxicidade 

 

Dados recentes indicam que o acúmulo de TG por si só não é prejudicial 

para os hepatócitos e pode representar na verdade um mecanismo de proteção 

contra a lipotoxicidade10 11 45. No entanto, o armazenamento de TG como 

gotículas de gordura é apenas uma medida temporária. Os AGs no TG devem 

ser liberados em algum momento, e se a célula ainda for incapaz de lidar com 

eles adequadamente por outras vias metabólicas, os TG armazenados podem 

ainda servir como uma fonte de intermediários lipotóxicos46. 
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O aumento dos níveis de AGL pode ser diretamente tóxico aos 

hepatócitos por diversos mecanismos: desestabilização lisossomal, 

estimulação de TNF-α47 e supra-regulação de isoenzimas do citocromo P450, 

levando ao aumento da geração de EROS e peroxidação lipídica48. Este 

aumento da concentração de AGL também pode levar a uma sustentada supra-

regulação do “peroxisomal proliferator-activated receptor-α” (PPAR-α). O 

PPAR-α promove oxidação de AGs e sua eliminação, mas também aumenta o 

estresse oxidativo pela produção de derivados do ácido dicarboxílico, e 

também pode predispor à carcinogênese49. Os AGs saturados também podem 

servir como ligantes ativadores para os receptores “toll-like” (TLR) tipo 4, 

levando a uma cascata de eventos precipitando apoptose50. 

 

1.2.4 Tecido adiposo e citocinas inflamatórias 

 

O tecido adiposo é hoje reconhecido não apenas como um local de 

depósito de gordura, mas como um órgão endócrino ativo que secreta diversas 

moléculas, descritas como adipocitocinas (adiponectinas, leptina, resistina, 

TNF-α, etc)51 52. O tecido adiposo visceral (TAV) é mais biologicamente ativo 

que o subcutâneo, liberando quantidades maiores de adipocitocinas. Estas 

adipocitocinas têm sido relacionadas à RI hepática e parecem contribuir para o 

desenvolvimento de fibrose53. Diferentemente da leptina e da adiponectina, a 

maioria das citocinas pró-inflamatórias liberadas do tecido adiposo vem a partir 

da fração não-adipócitos, e o TAV é uma fonte abundante dessa fração54. 

Assim, macrófagos recrutados desempenham um papel fundamental na 

inflamação associada à obesidade. O tecido adiposo infiltrado por macrófagos 
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representa a maior fonte de TNF-α, que está associado ao antagonismo da 

adiponectina e fator contribuidor da RI. O TNF-α e a IL-6 podem ativar o NFκB 

e a JNK, interferindo diretamente na transdução do sinal de insulina. A 

superprodução de TNF-α no fígado parece exercer um papel patogênico na 

DHGNA55. 

Além destes componentes, também têm sido implicados na patogênese 

da DHGNA/ EHNA o supercrescimento bacteriano e endotoxemia derivada do 

trato gastrointestinal56 57, as alterações mitocondriais58 e recentemente a 

proliferação hepatocitária inadequada34 59.     

Desta maneira, é possível observar que a patogênese da DHGNA/ 

EHNA é multifatorial. A figura 1 mostra um esquema resumido da 

fisiopatogênese da DHGNA/ EHNA. 
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Figura 1. Fisiopatogênese da doença hepática gordurosa não alcoólica. 

(Adaptado de Cheung O, Sanyal AJ60). A RI (resistência insulínica) periférica 
decorrente de fatores ambientais e genéticos leva ao aumento da oferta de 
AGLs (ácidos graxos livres) para o fígado, resultando em um desequilíbrio 
entre a oxidação e exportação dos mesmos, e sua captação e síntese, 
promovendo assim a esteatose hepática. A produção de EROS (espécies 
reativas de oxigênio) do metabolismo de AGL via oxidação causa apoptose e 
desencadeia lesão inflamatória e ativação das HSCs (células estreladas 
hepáticas) levando à fibrose hepática. O aumento dos AGLs hepáticos também 
resulta em estresse do RE (retículo endoplasmático), inflamação hepatocelular 
e apoptose pela ativação da JNK (quinase c-Jun N-terminal). O tecido adiposo 
secreta adipocitocinas, como a leptina, que tem um papel direto na regulação 
do metabolismo dos adipócitos e em vários processos mediado pela insulina. 
Já a adiponectina é antiinflamatória e anti-esteatótica, tendo sua secreção 
parcialmente regulada pelo TNF-α (fator de necrose tumoral α) cuja síntese é 
mediada pelo NFκB (fator nuclear κB).  
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1.3  Fibrogênese 
 

 

A fibrose hepática é uma resposta de cicatrização reversível 

caracterizada pelo acúmulo de matriz extracelular (MEC) após lesão hepática61. 

Apesar de até mesmo lesões agudas ativarem os mecanismos de fibrogênese, 

os sinais sustentados originados pela doença hepática crônica causada por 

infecções, drogas, desordens metabólicas ou sistema imune são necessários 

para o acúmulo de fibrose significativa62. Este processo resulta em cirrose, a 

conseqüência final da fibrose progressiva, com distorção do parênquima 

hepático e da arquitetura vascular, podendo ter um desfecho clínico ruim e com 

alta mortalidade. A principal característica patológica da cirrose é a formação 

de nódulos regenerativos de parênquima cercados por septos fibróticos, que 

podem incorporar vênulas hepáticas terminais e tratos portais quando os 

nódulos são especialmente grandes. Desvios porto-sistêmicos e oclusão 

venosa geralmente ocorrem, levando à deficiência na função hepática e ao 

desenvolvimento de hipertensão portal. A formação de septos fibrosos 

vascularizados que conectam os tratos portais e as veias centrais é estimulada 

pela angiogênese e contribui para o desvio porto-sistêmico63. 

Embora a fibrose seja reversível em seus estágios iniciais, a fibrose 

progressiva pode levar à cirrose. O ponto exato em que a fibrose se torna 

irreversível não é completamente compreendido. No entanto, cada vez mais 

evidências sugerem que mesmo os estágios iniciais de cirrose podem ser 

reversíveis64 65 66 67. O entendimento dos mecanismos moleculares envolvidos 

na fibrogênese pode permitir o desenvolvimento de intervenções destinadas a 

impedir ou reverter a fibrose hepática, pois até o momento ainda não existe 
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nenhuma droga anti-fibrótica aprovada para uso clínico em pacientes com 

doença hepática avançada. 

 

1.3.1 Composição da matriz extracelular (MEC) do fígado normal e 
fibrótico 

 

As HSCs residem no espaço subendotelial de Disse, que contém uma 

matriz tipo membrana basal de baixa densidade (MTMBBD) essencial para a 

manutenção da função diferenciada das células parenquimatosas e 

suficientemente porosa para permitir a troca metabólica entre a corrente 

sanguínea e os hepatócitos61.  

A MEC refere-se a um grupo de macromoléculas que compõem o 

arcabouço do fígado normal e fibrótico. Estas macromoléculas incluem 

colágenos, glicoproteínas não-colágenas, fatores de crescimento ligados à 

matriz, glicosaminoglicanos, proteoglicanos e proteínas de matriz celular. Além 

de fornecer o arcabouço do fígado, as moléculas da matriz são hoje 

reconhecidas por apresentarem outras funções, como por exemplo, serem 

transdutoras transmembrana de sinais extracelulares. No fígado normal, a MEC 

é um substrato muito dinâmico, com um balanço precisamente regulado entre 

síntese e degradação. Durante a lesão hepática crônica a produção de MEC 

excede a degradação, e a fibrose hepática se desenvolve como resultado do 

progressivo espessamento de septos fibróticos e das ligações químicas 

cruzadas do colágeno. 

No fígado normal, colágenos tipos I, III, V e XI (por vezes referidos como 

colágenos formadores de fibrilas) são principalmente encontrados na cápsula, 

em torno de grandes vasos, e na tríade portal, enquanto fibrilas dispersas 
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contendo apenas colágeno tipo I e III podem ser encontradas no espaço 

subendotelial. Pequenas quantidades de outros colágenos, incluindo os tipos 

IV, VI, XIV e XVIII também podem ser encontradas. Também estão presentes 

glicoproteínas e proteínas de matriz celular, incluindo depósitos subendoteliais 

de fibronectina, laminina, tenascina e fator de Von Willebrand. Os 

proteoglicanos consistem principalmente de proteoglicanos de sulfato de 

heparan, como o perlecan68. A MTMBBD do espaço de Disse no fígado normal 

é composta principalmente de colágeno tipo IV e VI61.  

Conforme será descrito posteriormente, com a lesão hepática as HSCs 

tornam-se ativadas e secretam grandes quantidades de MEC, resultando em 

espessamento progressivo dos septos. O conteúdo total de colágeno aumenta 

3 a 10 vezes69. Nesta situação ocorre alteração da matriz, com aumento dos 

colágenos formadores de fibrila (Tipos I, III e V), de alguns colágenos não 

formadores de fibrila (Tipos IV e VI) e de uma série de glicoproteínas, 

proteoglicanos e glicosaminoglicanos70. Ocorre uma mudança dos 

proteoglicanos para aqueles contendo condroitina e sulfato de dermatan. Esses 

processos representam uma mudança no tipo de MEC no espaço subendotelial 

da MTMBBD normal para matriz do tipo intersticial. 

Essas mudanças quantitativas e qualitativas na composição da MEC 

alteram o microambiente da matriz e podem estimular diretamente a 

fibrogênese61 68. Além disso, a deposição de MEC no espaço de Disse leva à 

perda das fenestrações normais que são características do revestimento 

endotelial, o que provoca o comprometimento da troca metabólica bidirecional 

normal entre o fluxo venoso portal e os hepatócitos (Figura 2). Este processo é 

chamado de capilarização dos sinusóides71.  
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Figura 2. Alterações celulares e de matriz na fibrose hepática.  
(Adaptado de Hernandez-Gea V, Friedman SL61). Os sinusóides são separados 
dos hepatócitos por uma matriz tipo membrana basal de baixa densidade 
confinada ao espaço de Disse, o que assegura as trocas metabólicas. Com a 
lesão, as HSCs (células estreladas hepáticas) tornam-se ativadas e secretam 
grandes quantidades de matriz extracelular, resultando em espessamento 
progressivo dos septos. A deposição de matriz extracelular no espaço de Disse 
leva à perda das fenestrações endoteliais e dos microvilos dos hepatócitos, o 
que resulta tanto no comprometimento das trocas metabólicas entre o fluxo 
venoso portal e os hepatócitos como também leva ao desenvolvimento de 
hipertensão portal. KC (células de Kupffer). 
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A próxima fase na fibrogênese é caracterizada pela expansão da MEC 

do espaço porta ou veia centro lobular levando à “fibrose em ponte”, que é 

acompanhada de angiogênese. Quando a maioria dos espaços vasculares está 

interconectada, a cirrose ocorre. Desta maneira, a fibrose causa distorção 

arquitetural, alteração na função hepática, redistribuição vascular e hipertensão 

portal72. Na EHNA, o padrão de fibrose inicial que ocorre é perissinusoidal e, ou 

também, pericelular73.  Neste contexto, a deposição excessiva de MEC é vista 

primeiro no espaço de Disse e leva ao padrão peculiar de tela de galinheiro 

(“chicken-wire”). 

 

1.3.2 Fontes celulares de MEC no fígado normal e fibrótico 

 

A descoberta da ativação de HSCs, com trans-diferenciação a partir de 

uma célula quiescente armazenadora de vitamina A para um miofibroblasto 

proliferativo permanece entre as descobertas mais informativas até o momento 

na elucidação das bases da fibrogênese hepática62. As HSCs (anteriormente 

chamadas de lipócitos, células de Ito, células armazenadoras de gordura ou 

célula perissinusoidais) são a principal fonte de MEC no fígado normal e 

fibrótico. Entretanto, outras células também podem trans-diferenciar em 

miofibroblastos (MFs), embora sua exata contribuição para a doença humana 

permaneça desconhecida. Essas células incluem células derivadas da medula 

óssea, fibroblastos portais e transição epitélio-mesenquimal de hepatócitos e 

colangiócitos. 
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1.3.3 Células estreladas hepáticas (HSC) 
 

A célula estrelada hepática (HSC), primeiramente descrita por Kupffer 

em 1876, tem se mostrado nos últimos 25 anos como uma célula mesenquimal 

extremamente versátil, vital para a função hepatocelular e a resposta do fígado 

à lesão74. As HSCs representam cerca de um terço da população de células 

não parenquimatosas e 15% do número total de células residentes no fígado 

normal. O seu traço mais característico no fígado normal é o armazenamento 

citoplasmático de gotas de vitamina A (retinóides). Em condições fisiológicas, a 

HSC mostra um retículo endoplasmático rugoso moderadamente desenvolvido, 

um complexo de Golgi pequeno e longos processos citoplasmáticos que 

envolvem os sinusóides no espaço de Disse. Estes processos apresentam 

numerosas microsaliências que servem como sensores para a transmissão de 

sinais quimiotáticos75. Além disso, as HSCs estão em contato direto com as 

terminações nervosas, confirmando suas interações neuro-humorais75. 

A ativação das HSCs refere-se à transformação de uma célula rica em 

vitamina A em repouso para um estado proliferativo, fibrogênico e contrátil. 

Embora seja cada vez mais claro que outras populações de células 

mesenquimais também possam contribuir para o acúmulo de MEC, a ativação 

de HSCs continua a ser a via mais dominante levando à fibrose hepática. A 

ativação consiste de duas grandes fases: a iniciação e perpetuação, seguida 

pela resolução da fibrose caso o insulto seja retirado74. As fases da ativação 

das HSCs serão descritas a seguir.  
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1.3.3.1 Iniciação 
 

1.3.3.1.1 Estímulos de ativação 
 

Esta fase de iniciação se refere a alterações precoces do fenótipo e 

expressão gênica das HSCs, que as tornam sensíveis a citocinas e estímulos. 

Os estímulos desencadeadores da ativação das HSCs incluem sinais 

parácrinos, tais como EROS e citocinas. Nesta fase ocorre também rápida 

indução do receptor β do fator de crescimento derivado de plaquetas (rβPDGF) 

e da expressão gênica de colágeno tipo I62. 

 

1.3.3.1.1.1 Células vizinhas: endoteliais, KC, hepatócitos e plaquetas 
 

As primeiras alterações observadas durante a ativação das HSCs 

resultam da estimulação parácrina por todos os tipos de células vizinhas, 

incluindo endotélio sinusoidal, KC, hepatócitos, colangiócitos e plaquetas. A 

lesão precoce de células endoteliais estimula a produção de fibronectina 

celular, que tem um efeito ativador sobre as HSCs. Além disso, as células 

endoteliais também são cogitadas de participarem na conversão de TGF-β 

latente para ativo, pró-fibrogênico. As plaquetas são outra fonte importante de 

estímulo parácrino, via fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF), 

TGF-β1 e fator de crescimento epidérmico (EGF). O TGF-β1 derivado tanto de 

fontes parácrinas quanto autócrinas é a citocina fibrogênica mais potente e 

bem caracterizada. A infiltração e ativação das KC também contribuem para a 

ativação das HSCs. As KCs estimulam a síntese de matriz, proliferação celular 
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e liberação de retinóides pelas HSCs através das ações de citocinas, 

especialmente TGF-β1, e intermediários reativos de oxigênio e, ou também, 

peróxidos lipídicos76. Os hepatócitos também são fonte potente de peróxidos 

lipídicos fibrogênicos. Apesar da necrose de hepatócitos associada à 

peroxidação lipídica ser considerada um estímulo inflamatório clássico e 

fibrogênico, a apoptose também tem sido implicada na resposta fibrogênica, 

seja pela ativação das HSCs via Fas ou pelo desmembramento do mediador 

anti-apoptótico Bcl-xL77. 

 

1.3.3.1.1.2 Espécies reativas de oxigênio (EROS) 
 

É possível observar que qualquer perturbação crônica da homeostase 

hepática pode desencadear os sinais necessários para estimular a fibrogênese. 

Uma família destes mediadores estabelecidos são as EROS. Estes compostos 

instáveis incluem os radicais superóxido e hidroxila, peróxido de hidrogênio e 

produtos finais aldeídicos, incluindo o HNE. Estes mediadores são gerados 

pela peroxidação lipídica e podem derivar de hepatócitos, macrófagos, HSCs e 

células inflamatórias. A via clássica de geração de EROS nos hepatócitos 

resulta da indução do citocromo P450 2E1, especialmente na EHNA78, levando 

à lesão pericentral (zona 3). Além disso, a nicotinamida adenina dinucleotídeo 

fosfato oxidase [NADPH oxidase (NOX)] serve de mediadora na ativação 

fibrogênica das HSCs, bem como, nas KC pela geração de estresse 

oxidativo79. 

EROS, HNE e outros mediadores relacionados ao estresse oxidativo 

podem afetar diretamente o comportamento das HSCs73, promovendo sua 



18 

 

 

ativação44. De fato, EROS e HNE têm sido associados à supra-regulação de 

genes pró-fibrogênicos críticos, como o pró-colágeno tipo I, o inibidor tecidual 

de metaloproteinase tipo 1 (TIMP-1) e a citocina inflamatória “monocyte 

chemoattractant protein-1” (MCP-1), possivelmente pela ativação de uma série 

de vias críticas de transdução de sinais e fatores de transcrição, incluindo a 

ativação de JNKs e no caso das EROS, NF-κB73. 

 

1.3.3.1.1.3 Mudanças na MEC e sistema imune 
 

Os eventos iniciais de ativação das HSCs estão ocorrendo em um 

contexto de mudanças progressivas na MEC no espaço de Disse. Além do 

efeito da fibronectina celular na ativação da HSC descrito previamente, as 

mudanças progressivas na MEC com o acúmulo de fibrose instigam diversas 

vias de retroalimentação positiva que amplificam ainda mais a fibrose62.  Estas 

vias envolvem receptores de membrana, como as integrinas80, proteínas 

ligadoras de guanosina trifosfato conectadas à membrana (Rho e Rac)81, 

ativação de metaloproteinases de matriz (MMPs)68 e estímulo para ativação da 

HSC pelo aumento da rigidez da matriz82.   

 As HSCs parecem também estar envolvidas na resposta imune hepática, 

uma vez que elas expressam TLRs e outras proteínas ligadas à membrana que 

são críticas na regulação da imunidade inata e adaptativa. HSCs ativadas 

expressam TLR4, CD14 e MD2, que juntos formam o complexo receptor de 

lipopolissacárides (LPS), permitindo interagir com a superfície bacteriana e 

funcionar como célula apresentadora de antígeno. A seguir será descrita a fase 

de perpetuação da ativação das HSCs. 
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1.3.3.2  Perpetuação 
 

A perpetuação da ativação das HSCs envolve alterações no 

comportamento celular: proliferação, quimiotaxia, fibrogênese, contratilidade, 

degradação de matriz, perda de retinóide e liberação de citocinas e, ou 

também, quimioatrativos de leucócitos74. 

Proliferação: O PDGF é o mitógeno de HSC mais potente identificado, 

principalmente a isoforma D83. Vias sequenciais ao PDGF incluem a 

sinalização de fosfatidil inositol 3 quinase (PI3K), JNK, e “extracellular signal-

regulated kinase” (ERK)62. A lista dos mitógenos identificados nas HSCs tem 

sido crescente, incluindo também endotelina 1 (ET-1), trombina e seu receptor, 

fator de crescimento de fibroblasto (FGF), fator de crescimento do endotélio 

vascular (VEGF), fator de crescimento tipo insulina (IGF) e fator de crescimento 

epidérmico62 74 84. 

Quimiotaxia: As HSCs podem migrar na direção de citocinas 

quimioatrativas como PDGF e MCP-1.  

Fibrogênese: As HSCs geram fibrose não só pelo número aumentado 

de células, mas também pelo aumento da produção de matriz por cada 

célula74. O componente melhor estudado de cicatriz hepática é o colágeno tipo 

I, cuja produção é estimulada principalmente pelo TGF-β, derivado de fontes 

tanto parácrinas como autócrinas, que também estimula a produção de outros 

componentes da matriz como fibronectina celular e proteoglicanos. As HSCs 

são a fonte mais importante de TGF-β1 na fibrose hepática, porém as KC e 

plaquetas também secretam essa citocina. Sinais seqüenciais ao TGF-β 

incluem uma família de moléculas bifuncionais conhecidas como “Smoe and 

mad related protein” (Smads)85.  As Smads 2 e 3 são estimulatórias, enquanto 
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a Smad 7 é inibitória. O fator de crescimento de tecido conjuntivo (CTGF/ 

CCN2) também é um potente sinal fibrogênico para a HSC, que é supra-

regulado por hiperglicemia e hiperinsulinemia. Sinalização neuro-humoral 

também contribui para as respostas da HSC. Os canabinóides são potentes 

mediadores de esteatose hepática, ativação de HSC e fibrose86. 

Contratilidade: A contratilidade das HSCs pode ser um dos principais 

determinantes do aumento precoce e tardio da resistência portal durante a 

fibrose hepática. No processo de tornarem-se contráteis, as HSCs apresentam 

expressão aumentada de actina de músculo liso-α (α-SMA)74. Com a ativação 

da HSC, ocorre uma mudança no tipo predominante de receptor de endotelina 

e aumento da sensibilidade autócrina à ET-1, considerada o principal estímulo 

para a contração da HSC. Substâncias vasodilatadoras localmente produzidas 

[particularmente o óxido nítrico (NO)] podem neutralizar os efeitos constritivos 

da ET-162 87. 

Perda de retinóide: A ativação das HSCs é acompanhada pela perda 

das gotas de retinóide perinuclear.  

Sinalização inflamatória e quimioatração de leucócitos: As HSCs 

tem se mostrado moduladoras centrais da inflamação hepática e imunidade, e 

não apenas alvos passivos de citocinas inflamatórias62.  

Degradação da matriz: Como as HSCs expressam praticamente todos 

os componentes necessários para a degradação da matriz patológica, têm um 

papel fundamental não só na produção da matriz, mas também na sua 

degradação. A ruptura inicial da matriz hepática normal pelas MMPs ocorre 

previamente à sua reposição por matriz cicatricial. A degradação neste 

contexto é referida como sendo “patológica”, enquanto a reabsorção do 
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excesso de matriz nas doenças hepáticas crônicas está associada à resolução 

e, ou também, reversão da fibrose, onde assumem papel importante as MMPS 

e suas inibidoras teciduais. Este processo será descrito posteriormente. As vias 

de ativação das HSCs são mostradas resumidamente na figura 362 88.  

 

 

Figura 3. Vias de ativação da célula estrelada.  

(Adaptado de Kawada N88 e Friedman SL62). As características de ativação da 
célula estrelada podem ser distinguidas entre aquelas que estimulam a 
iniciação e aquelas que contribuem para a perpetuação. A iniciação é 
provocada por estímulos solúveis que incluem intermediários de estresse 
oxidativo, corpúsculos apoptóticos, lipopolissacarídeos e estímulo parácrino de 
células vizinhas (células de Kupffer, endotelial sinusoidal e hepatócitos). A 
perpetuação é caracterizada por inúmeras alterações fenotípicas específicas 
da célula estrelada.  
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1.3.4 Síndrome metabólica, ativação da HSC e fibrose 
 

A associação entre a SM e fibrose hepática sugere fortemente que os 

mediadores desta síndrome também sejam efetores ou moduladores da 

fibrose89. A seguir serão descritas associações entre os componentes da SM e 

a ativação da HSC.  

 

1.3.4.1 Hiperglicemia  
 

A hiperglicemia causa supra-regulação do CTGF90, um potente sinal 

fibrogênico para a HSC. Os AGLs liberados em excesso pelos adipócitos 

resistentes à insulina causam dano aos hepatócitos, promovendo estimulo à 

ativação das HSCs, além disso, também promovem supra-regulação do TGF-β 

e da TIMP-191. As HSCs expressam receptores de produtos finais de 

glicosilação avançada (AGEs), cuja ativação leva a formação de EROS e 

indução da via da quinase de proteína mitogênica ativada e da via do NFκB92. 

Adicionalmente, derivados dos gliceraldeídos e outros AGEs induzem genes 

relacionados com inflamação e fibrogênese, e expressão de proteínas como o 

TGF-β e MCP-1 em culturas de HSCs92 93. 

 

1.3.4.2 Adiposidade - Inflamação e adipocitocinas 
 

A fibrogênese está intrinsecamente dependente de inflamação. Como 

descrito previamente, o tecido adiposo, além de liberar grandes quantidades de 

AGLs, também produz um padrão alterado de adipocitocinas. Além disso, 
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macrófagos ativados são recrutados para o tecido adiposo, amplificando a 

produção de citocinas e o estado inflamatório. A adiponectina tem propriedades 

anti-fibróticas específicas89. As HSCs expressam receptores de adiponectina e 

ela inibe proliferação, migração e expressão de genes fibrogênicos94. A leptina 

tem propriedades pró-fibróticas, induz a produção de TGF-β1 e CTGF pelas 

KCs, além de estimular angiogênese e fazer com que as células endoteliais 

proliferem e produzam EROs89.  

 

1.3.4.3 Hipertensão - Sistema renina-angiotensina (SRA) 
 

O SRA é um regulador da homeostase da pressão arterial. O 

angiotensinogênio é sintetizado pelos hepatócitos, transformado em 

angiotensina I (AT1) pela renina e após, clivado pela enzima conversora de 

angiotensina em angiotensina II, que se liga ao receptor de AT1 e induz 

vasoconstrição. O receptor de AT1 está presente nas HSCs e quando ativado, 

estimula a secreção de MEC, proliferação da HSC, liberação de citocinas e 

fatores de crescimento e inibe a degradação do colágeno, promovendo fibrose 

hepática95. Além disso, a ativação do receptor de AT1 estimula a contração das 

HSCs, um evento que participa na hipertensão portal. 
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1.3.5 Resolução da fibrose 
 

Embora o conceito de reversão da fibrose e cirrose hepática tenha sido 

primeiramente introduzido há aproximadamente 40 anos96, o postulado da 

“irreversibilidade” tem sido realmente desafiado apenas recentemente, a partir 

de dados obtidos em modelos animais de fibrose e em estudos clínicos73. 

Modelos animais experimentais de fato mostram regressão da fibrose com a 

retirada do agente lesivo97, o mesmo sendo demonstrado em humanos após 

tratamento bem sucedido do agente causal da lesão hepática subjacente65 98.  

A fibrogênese não é inevitável, mas dinâmica, com fases de deposição 

de matriz ou degradação da mesma, levando à progressão ou regressão da 

doença, respectivamente72. Os modelos experimentais também possibilitaram 

definir situações onde a reversibilidade da fibrose hepática é menos provável99 

100: nos septos fibrosos com maiores quantidades do componente elastina na 

MEC, nas cicatrizes com reticulação do colágeno (pela ação da lisil oxidase e 

transglutaminase tecidual) e nas cicatrizes espessas e maduras [pela ação da 

“A Disintegrin and Metalloproteinase with ThromboSpondin type repeats 

metalloproteinase with thrombospondin type I motif” (ADAMST2)], que se 

tornariam progressivamente insolúveis e resistentes à digestão por proteases. 

Além disto, cicatrizes relativamente paucicelulares (contendo menos MFs 

ativos e macrófagos) podem apresentar menor reversibilidade devido à 

redução de liberação de enzimas que degradam matriz na área.  
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1.3.5.1 Metaloproteinases de matriz (MMPs) 
 

No fígado saudável, a homeostase da MEC é caracterizada por um 

remodelamento (“turnover”) permanente regulado precisamente pelas MMPs e 

suas inibidoras específicas, as TIMPs72. As MMPS constituem uma grande 

família de endopeptidases cálcio e zinco dependentes que são responsáveis 

pela degradação de proteínas da MEC101. São desta forma enzimas 

proteolíticas que, embora exibam um amplo espectro de substrato, são 

divididas de acordo com seus principais substratos em: colagenases, 

gelatinases, estromelisinas, matrilisinas, metaloelastase, MMPs tipo membrana 

e outras72 102. Assim como outras proteases, são produzidas como formas 

inativas, zimogênios, sendo ativadas após liberação das células. A estrutura 

básica de uma MMP consiste de um domínio catalítico contendo zinco. Na 

forma inativa, o sítio catalítico contido neste domínio fica inacessível devido à 

sua cobertura por um pró-peptídeo, que previne sua interação com o substrato. 

Durante a ativação este pró-peptídeo é clivado, e o sítio catalítico fica acessível 

ao substrato. Essa estrutura modular permite que as MMPs especificamente 

interajam com seus inibidores, as TIMPS. Estas últimas se ligam às MMPS 

pelo reconhecimento de dois diferentes locais: um localizado nos domínios tipo-

emopexina e o outro no sítio catalítico. Um grupo especial de MMPs são as 

ligadas à membrana (MT-MMPs), que possuem uma sequência trans-

membrana adicional e uma cauda C-terminal intracitoplasmática.  

Neste controle do remodelamento constante da MEC, as MMPs são 

reguladas em vários níveis: são secretadas como pró-enzimas inativas, 

apresentam controle transcripcional complexo e, são moduladas pelas TIMPs61. 

 Quatro TIMPs foram identificadas até o momento, TIMP-1, TIMP-2, 
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TIMP-3 e TIMP-4, e todas as MMPs conhecidas podem ser inibidas por pelo 

menos uma delas102. As mais avaliadas no processo de fibrose hepática são a 

TIMP-1 principalmente, e a TIMP-2. A TIMP-1 apresenta um papel importante 

na fibrose hepática, pois além de inibir a degradação da matriz pelas MMPs, 

também tem um efeito anti-apoptótico nas HSCs, prevenindo a depuração das 

HSCs ativadas durante a lesão e promovendo a sua sobrevida por indução da 

“B cell lymphoma 2” (Bcl-2)103. O papel das TIMPs é, de fato, de regular as 

MMPs, tanto na atividade como na localização espacial, assegurando o término 

da atividade de protease101. As concentrações de TIMPs e a razão MMPs/ 

TIMPs são críticas na determinação da real atividade de protease: baixas 

concentrações de TIMP ou alta razão MMPs/ TIMPs permitem a ativação das 

MMPs, enquanto altas concentrações de TIMPs levam à inibição da ativação 

das MMPs. Diversos estudos demonstraram variação na expressão destas 

enzimas ao longo da deposição e degradação dos componentes da MEC.  

 

1.3.5.2 MMPs e progressão da fibrose 
 

Nas fases precoces da lesão hepática, as HSCs expressam de maneira 

transiente MMP-3, MMP-13 e ativador de uroplasminogênio (uPA), exibindo um 

fenótipo de degradação de matriz. Nos estádios mais avançados da lesão 

hepática, entretanto, o padrão muda, e as células expressam uma combinação 

de MMPs com habilidade de degradação da matriz normal, enquanto inibem a 

degradação do colágeno fibrilar que acumula na fibrose hepática. Este padrão 

é caracterizado pela combinação da expressão de pró-MMP-2 e MT1-MMP, 

que aciona a geração peri-celular de MMP-2 ativada e a degradação local da 
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matriz hepática normal. Além disso, existe um aumento acentuado na 

expressão de TIMP-1, levando a uma inibição global da degradação do 

colágeno fibrilar pelas colagenases intersticiais (MMP-1/ MMP-13)101. Apenas 

uma colagenase intersticial em roedor foi identificada até o momento, a MMP-

13, que compartilha o maior grau de homologia com a colagenase-3 humana 

(MMP-1)104. Estas vias têm um papel significativo na progressão da fibrose 

hepática101.  

 

1.3.5.3 MMPs e fibrólise 
 

A apoptose da HSC ativada somente não é suficiente para a resolução 

adequada da fibrose, sendo necessária também a degradação da matriz pela 

ação das MMPs. Durante a recuperação da fibrose hepática, a atividade de 

colagenase atinge um máximo no segundo dia após a descontinuação do 

agente nocivo, e diminui para níveis normais dentro de 7 dias72. As MMPs 1, 2, 

8, 13 e 14 são as únicas MMPs capazes de degradar colágenos nativos (tipos 

I, II, III e X) e podem ter um papel chave na degradação da MEC. Aqui, a 

clivagem inicial do colágeno tipo I parece ser crucial para a regressão global da 

fibrose hepática105. A TIMP-1, em particular, é rapidamente infra-regulada, com 

aumento da atividade de colagenase, degradação da matriz e regressão da 

fibrose hepática. A figura 4 mostra um sumário esquemático temporal da 

expressão das MMPs e TIMPs na recuperação da fibrose hepática. 
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Figura 4. Expressão temporal das metaloproteinases de matriz e suas inibidoras   
  teciduais na recuperação da fibrose hepática.  

(Adaptado de Roderfeld M, et al72). Somente estudos animais apresentando 
curso ao longo do tempo para expressão de ácido ribonucléico (RNA) de 
metaloproteinase de matriz (MMP), metaloproteinase de matriz ativada (MMPa) 
ou inibidor tecidual de metaloproteinase (TIMP) ou expressão de proteínas 
foram levados em consideração. Após a retirada do estímulo nocivo existe 
diminuição da expressão relativa da TIMP-1, com aumento da MMP-13a e 
MMP-9a. 

 

 

1.4  Óxido nítrico (NO)  
 

O NO é uma espécie reativa de nitrogênio hidrofóbica, difusível 

livremente, com uma meia vida de segundos26. O NO atua como uma 

importante molécula sinalizadora biológica oxidativa em diversos processos 

fisiológicos, incluindo neurotransmissão, regulação da pressão arterial, 

mecanismos de defesa, relaxamento da musculatura lisa e regulação imune106.  

 

1.4.1  Isoformas da óxido nítrico sintase (NOS) e expressão no fígado 
 

O NO é criado via óxido nítrico sintase (NOS), pela metabolização de 

arginina em citrulina. A NOS está presente em três formas: neuronal (nNOS), 
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endotelial (eNOS) e induzível (iNOS), sendo todas elas encontradas no fígado. 

A eNOS é constitutiva, e produz relativamente pequenas quantidades de NO, 

associado à manutenção da perfusão sinusoidal hepática. Já a iNOS, também 

conhecida como isoforma inflamatória da NOS, é induzível. Diferentemente da 

eNOS que é dependente de cálcio, produz relativamente pequenos níveis de 

NO e tem uma constante de tempo muito rápida para ativação e inativação 

(segundos), a iNOS é cálcio independente, produz quantidades muito maiores 

de NO e tem atividade plena até que a proteína seja degradada. A iNOS  no 

fígado pode ser induzida por estresse e inflamação, e as conseqüências dos 

altos níveis de produção de NO nos hepatócitos depende de uma série de 

fatores, sendo os mais importantes a quantidade e duração da exposição ao 

NO. Baixos níveis de NO são citoprotetores, enquanto altos níveis podem levar 

à citotoxicidade107.  

 

1.4.2 Interação molecular 
 

O NO interage com múltiplos alvos moleculares, incluindo tióis, metais 

de transição (como o ferro), oxigênio e outros radicais livres. Ele se liga 

rapidamente ao heme, afetando desta forma a ativação ou inibição de várias 

proteínas. Especificamente, o NO ativa a guanilato ciclase, resultando em 

aumento da síntese de GMP cíclico. A interação do NO com oxigênio resulta 

em outra espécie reativa de nitrogênio, o trióxido de nitrogênio (N2O3), que 

pode nitrosar aminas produzindo N-nitrosaminas ou pode nitrosar cisteínas em 

várias proteínas para formar S-nitrosotióis, que podem transportar e armazenar 

NO. O NO também pode reagir com o radical superóxido, criando peroxinitrito 
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(ONOO-), um potente oxidante, que dependendo da quantidade e duração, 

pode ter efeitos benéficos (antimicrobiano) ou danosos (dano celular e, ou 

também, morte) na célula26. 

Para ajudar a compreender as propriedades do NO no contexto da 

biologia, foi desenvolvido o conceito da biologia química do NO108. Essas 

reações podem ser divididas em duas categorias distintas, envolvendo os 

efeitos diretos e indiretos de NO. Os efeitos diretos são aquelas reações onde 

o NO reage diretamente com o alvo biológico (metais ou outros radicais, por 

exemplo). Já os efeitos indiretos são aqueles onde o NO reage primeiro com o 

oxigênio ou superóxido para formar espécies redox, que então levam a 

alterações de macromoléculas. Os efeitos indiretos podem ainda ser separados 

em reações que levam a modificações oxidativas ou nitrosativas109. Os efeitos 

diretos requerem consideravelmente menos NO do que os efeitos indiretos, 

sugerindo que sob condições fisiológicas normais, os efeitos diretos são 

predominantes. Por outro lado, durante condições de inflamação onde a iNOS 

é supra-regulada, existe a possibilidade de que os efeitos indiretos tornem-se 

mais importantes. Deve ser salientado que por meio de seus efeitos diretos, o 

NO fornece poderosos efeitos antioxidantes em resposta ao estresse causado 

por EROS. Assim, o NO serve também como um contrapeso (compensação) 

para as EROS e contribui para o espectro de reações redox109, conforme 

mostrado na figura 5. 
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Figura 5. A compensação do óxido nítrico (NO) para as espécies reativas de oxigênio  
  (EROS).  

(Adaptado de Mancardi D, et al109). Os efeitos do NO podem ser divididos em 
diretos e indiretos. Os efeitos diretos englobam reações onde o NO reage 
diretamente com o alvo biológico (metais ou outros radicais), sendo sugerido 
ser este o efeito predominante em condições fisiológicas normais (efeito anti-
oxidante). Já os efeitos indiretos são aqueles onde o NO reage primeiro com o 
oxigênio ou superóxido para formar espécies redox, que então levam a 
alterações de macromoléculas (química oxidativa). Abreviaturas: NO: óxido 
nítrico; NO2: dióxido de nitrogênio; O2

-: radical superóxido; O2: oxigênio; N2O3: 
trióxido de nitrogênio; H2O2: peróxido de hidrogênio; NO2

-: nitrito; ONOO-: 
peroxinitrito. 

 

 

1.4.3  NO e apoptose 
 

Foi demonstrado que o NO é capaz de inibir caspases via S-nitrosilação 

e, desta forma, inibir a apoptose110. Isto parece ser pelo menos em parte 

dependente da concentração. As baixas concentrações fisiológicas do NO 

podem inibir a apoptose. Em contraste, as concentrações mais elevadas 

podem levar à formação de produtos tóxicos, como o ONOO- ou outras EROs 

que levam à necrose celular e apoptose111. 
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1.4.4  Efeito antioxidante e no metabolismo lipídico 
 

Na sinalização celular os efeitos do NO são mediados pelos sítios redox-

sensíveis, e incluem: inibição da proteína quinase C, ativação da tirosina 

quinase, inativação do NF-κB e ativação das proteínas G112. O NO age como 

potente inibidor da peroxidação lipídica por meio da remoção de radicais peroxil 

e inibe as enzimas peroxidases, potenciais iniciadoras da peroxidação 

lipídica113. Contudo, como foi descrito previamente, na presença do radical 

superóxido, o NO forma o superóxido, capaz de iniciar a peroxidação lipídica. 

Assim, o balanço de NO e o radical pode ter implicações importantes inclusive 

na progressão da DHGNA114. Além disso, o NO também regula a agregação de 

neutrófilos115, a adesão plaquetária116, a citotoxicidade de macrófagos117 e 

pode ser um novo mediador fisiológico para o controle da gordura corporal118 e 

do metabolismo lipídico hepático119. Foi demonstrado também que o NO está 

envolvido na lipólise induzida por leptina em adipócitos brancos obtidos de 

ratos, um conhecido modulador da gordura corpórea. Este estudo expõe a 

possibilidade de que o NO possa atuar como um importante regulador 

fisiológico autócrino, facilitando a lipólise induzida por leptina120. 

 

1.4.5 NO e fibrose 
 

O papel do NO na formação de fibrose não é tão claramente 

compreendido121. Estudos animais experimentais mostram diminuição da 

função da eNOS na cirrose122 123, com diminuição da biodisponibilidade de NO, 

que também pôde ser atribuída às EROS e estresse oxidativo124. Esta 

diminuição do NO poderia levar à falta de inibição do estresse oxidativo e 
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potencial fibrogênese assim como, pelo estado relativo de vasoconstrição que 

proporciona, poderia prejudicar o fluxo sanguíneo hepático e também promover 

lesão hepática e fibrose. A deficiência de iNOS em camundongos com fibrose 

hepática  induzida pelo tetracloreto de carbono (CCl4) teve um efeito protetor 

na fibrose, decorrente da falta de formação de peroxinitrito e aumento da 

apoptose125. Desta maneira é possível resgatar dos estudos experimentais que 

a progressão da fibrose hepática resulta de uma mudança na expressão tanto 

da iNOS como da eNOS. O aumento da expressão de iNOS gera estresse 

oxidativo e um estado pró-inflamatório enquanto a expressão reduzida de 

eNOS afeta a microcirculação hepática123 126. 

Em pacientes com cirrose hepática, a biodisponibilidade diminuída do 

NO tem sido associada ao aumento da resistência ao fluxo sanguíneo portal. 

Estudo que avaliou a capacidade antioxidante e nível sérico de NO em 

cirróticos evidenciou diminuição da atividade da superóxido dismutase no grupo 

com cirrose descompensada, sendo sugerido pelos autores que distúrbios nos 

mecanismos antioxidantes podem diminuir a resistência hepática ao estresse 

oxidativo e, desta forma, contribuir para o desenvolvimento da fibrogênese127.  

 

1.4.6 S-nitroso-N-acetilcisteína (SNAC) 
 

  Desde a descoberta que as células dos mamíferos produzem NO como 

um mensageiro intracelular de vida curta, e sua identificação como o fator 

relaxante derivado do endotélio (EDRF), o interesse nas funções fisiológicas do 

NO expandiu muito rapidamente. Devido ao fato do ambiente plasmático e 

celular conter espécies reativas que podem rapidamente inativar o NO livre, em 
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contraste com a relativa meia vida longa do EDRF, tem sido considerado que o 

NO seja estabilizado por uma molécula carreadora que prolonga a sua meia 

vida e preserva sua atividade biológica128. Os S-Nitrosotióis (RSNOs) são os 

melhores candidatos para o armazenamento endógeno e transporte de NO128. 

O NO covalentemente ligado ao átomo de enxofre nos RSNOs resiste à 

inativação oxidativa pela oxi-hemoglobina e tem as mesmas propriedades 

fisiológicas do NO livre, incluindo a sua ação protetora no estresse oxidativo129.  

Alguns destes compostos como a S-nitrosoalbumina (BSNO), S-nitroso-L-

cisteína (CySNO) e S-nitrosoglutationa (GSNO) ocorrem naturalmente “in vivo”, 

já outros como a S-nitroso-N-penicilamina (SNAP) e S-nitrosocaptopril, têm 

sido sintetizados. Os RSNOs são considerados potenciais agentes terapêuticos 

em uma variedade de patologias nas quais o NO pode estar envolvido130.  

O S-nitroso-N-acetilcisteína (SNAC) está entre os RSNOs que podem 

ser sintetizados, pela S-nitrosação do tiol livre correspondente (no caso a N-

acetilcisteína)131, apresentando-se relativamente estável e com propriedade 

vasodilatadora potente132. O RSNO passa por decomposição térmica em 

solução, gerando NO livre e um dissulfeto de acordo com a seguinte reação: 

 

                              2RSNO ↔ RS-SR + 2NO 

 

 Comparados com os tióis livres, os RSNOs podem ser terminadores 

mais poderosos das reações de propagação em cadeia de radicais pela reação 

diretamente com radicais ROO., gerando derivados de nitrogênio (ROONO) 

como produtos finais, assim como dímeros RS-SR133 134. Levando em 

consideração as propriedades do SNAC, os efeitos do NO como inibidor 
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potente da reação em cascata da peroxidação lipídica113 e o papel do estresse 

oxidativo na DHGNA, este composto foi avaliado como agente terapêutico 

neste contexto. O SNAC foi avaliado em modelo experimental de DHGNA 

induzido por dieta deficiente em colina em ratos Wistar133. A quantificação das 

concentrações plasmáticas da veia porta dos animais mostrou maiores 

concentrações de nitrato após a administração de SNAC via oral do que 

peritoneal, sendo a via oral utilizada como protocolo para atingir maior 

absorção da medicação. Neste estudo foi constatado que a administração de 

SNAC via oral na dose de 1,4 mg/Kg/dia preveniu o desenvolvimento de 

esteatose hepática, efeito não observado com a N-acetilcisteína (NAC), e o 

grupo tratado com SNAC mostrou redução de marcadores de peroxidação 

lipídica. Estudo subseqüente avaliou o papel do SNAC em camundongos ob/ 

ob submetidos a dois modelos experimentais distintos de EHNA [dieta 

deficiente em colina e metionina (DCM) e dieta hiperlipídica]135. O tratamento 

com SNAC resultou em prevenção e reversão da EHNA nestes modelos 

experimentais. Em trabalhos adicionais experimentais de EHNA, foi possível 

identificar a modulação de diversos genes relacionados ao metabolismo lipídico 

e a atividade mitocondrial pelo SNAC136, assim como a modulação da MTP137. 
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2. Objetivos 
 

 

1. Avaliar o efeito anti-fibrogênico do doador de óxido nítrico S-nitroso-N-

acetilcisteína (SNAC) na esteato-hepatite não alcoólica (EHNA) em ratos 

Spraguey-Dawley, induzida por dieta hiperlipídica deficiente em colina 

associada à Dietilnitrosamina. 

 

2. Avaliar a expressão de mRNA dos genes relacionados à fibrose 

[metaloproteinase de matriz (MMP)-2 , MMP-9, MMP-13, inibidor tecidual 

da metaloproteinase (TIMP)-1 e 2, TGFβ-1 e Colágeno 1α] e estresse 

oxidativo [proteína de choque térmico (HSP)-60 e 90] neste modelo 

experimental de EHNA. 
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3. Métodos  
 

3.1 Local 

 

 O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Gastroenterologia Clínica e 

Experimental (LIM-07) da Disciplina de Gastroenterologia Clínica da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). 

 

3.2 Animais 

 

 Esse estudo seguiu as orientações recomendadas da Declaração de 

Helsinki de 1975 [publicada por "US National Institute of Health-Guide for care 

and use of laboratory animals" (NIH Publication, n° 85-23, revisada em 1996)] 

e do Serviço de Experimentação em animais da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética 

para Análise de Projetos de Pesquisa - CAPPesq da Diretoria Clínica do 

Hospital das Clínicas da FMUSP, sob protocolo de pesquisa n° 0737/08.  

 Foram utilizados ratos Sprague-Dawley, machos, provenientes do 

Biotério Central da FMUSP. Os animais foram mantidos em local com 

temperatura, umidade e ventilação controlada, com ciclos de luz/ escuro de 12 

horas.  
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3.3 Procedimentos experimentais e delineamento do estudo 

 

 Esteato-hepatite não alcoólica com fibrose foi induzida pela combinação 

de dieta hiperlipídica deficiente em colina (DHC) [35% de gordura total, 

enriquecida com 54% de ácidos graxos trans (Rhoster Ltda, Brasil)] e 

dietilnitrosamina (DEN) (Sigma Chemical, IUPAC nitrosodiethylamine, 

Missouri, EUA) na dose de 135 mg/ L na água de beber conforme descrito 

previamente138, por 8 semanas. Os animais foram aleatorizados e divididos 

em três grupos: EHNA (n=10), SNAC (n=10) e Controle (n=3). Animais do 

grupo EHNA e SNAC receberam a dieta descrita acima e DEN.  Animais do 

grupo SNAC receberam desde o início SNAC 1000µmol diariamente por 

gavagem (8 µmol/ kg = 1,4 mg/ kg) enquanto os animais do grupo EHNA 

receberam veículo (solução de Ringer) também por gavagem. Animais do 

grupo Controle foram alimentados com dieta padrão (Nuvilab® Nutrientes Ltda, 

Colombo, Brasil) ad libitum, e também receberam veículo por gavagem. Após 

período de 8 semanas os animais foram anestesiados utilizando-se cloridrato 

de Ketamina (0,1mL/ Kg)  intraperitoneal e sacrificados. Espécimes de fígado 

foram obtidos para análise histopatológica (estadiamento e quantificação do 

colágeno) e de expressão gênica. 

 

3.4 Síntese do S-nitrosotiol SNAC  

 

 O SNAC foi sintetizado no Instituto de Química da Universidade Estadual 

de Campinas (UNICAMP) por reações de S-nitrosação dos resíduos de 

cisteína dos peptídios precursores [N-acetil-L-cisteína (Sigma Chemical, St. 
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Louis, MO)], com ácido nitroso de acordo com procedimentos já descritos 

anteriormente128 132. Soluções armazenadas de SNAC foram ainda diluídas em 

solução fisiológica basal para 1,0 x 10-3 mol/L (pH 7,4) antes da administração.  

 

3.5 Análise histológica: estadiamento  

  

 Fragmentos de tecido hepático previamente fixado em solução de formol 

a 4% foram processados e submetidos às colorações de hematoxilina-eosina 

(HE), Tricrômio de Masson e Picrossírius. As amostras de fígado foram 

avaliadas de maneira cega por um patologista hepático experiente utilizando 

um sistema modificado da classificação padronizada por Kleiner e 

colaboradores (2005)139, conforme demonstrado no quadro 1. As variáveis 

histológicas estudadas foram esteatose (0-3), inflamação lobular (0-3), 

balonização hepatocelular (0-2) e fibrose (0-4). A avaliação da presença de 

reação ductular (0=ausente; 1=leve; 2=moderada e 3=acentuada) também foi 

incluída na análise. 

 

Quadro 1. Classificação histológica.  
 

Grau de 
Esteatose 

Inflamação 
lobular 

Balonização 
hepatocelular 

Reação 
ductular 

Escore de  
fibrose 

Grau Descrição Grau Descrição Grau Descrição Grau Descrição Estádio Descrição 

0 <5% 0 Ausente 0 Ausente 0 Ausente 0 Ausente 

1 5-33% 1 <2 focos / 
20X 

campos 
óptico 

1 Leve; 
pouca 

1 Leve; 
pouca 

1 Fibrose perissinusoidal  

2 34-66% 2 2-4 
focos/20× 

campo 
óptico 

2 Moderada 
/ 

Acentuada 

2 Moderada 2 Fibrose perissinusoidal 
(com ou sem fibrose 
portal), com septos 

3 >66% 3 >4 
focos/20× 

campo 
óptico 

- - 3 Acentuada 3 Transformação nodular 
(esboço de nódulo) 

- - - - - - - - 4 Cirrose 

Modificado de Kleiner e colaboradores139. 
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3.6 Análise histológica: quantificação de colágeno 

  

 A quantificação do colágeno foi realizada por um patologista hepático     

experiente a partir de cortes histológicos corados por Picrossirius e analisados 

sob microscopia de luz (Nikon E-800), de maneira cega. Resumidamente, 

foram selecionados 10 campos histológicos por animal em aumento de 100x 

(área total de 3.031.614 µm2). As áreas de fibras colágenas coradas em 

vermelho pelo Picrossirius foram identificadas visualmente (figura 6) e 

marcadas de verde (figura 7). A seguir, estas áreas de fibras colágenas 

marcadas foram quantificadas (figura 8) com o programa Image Pro-Plus 4.5 

(Media Cybernetics Inc, EUA), como descrito previamente140. Os resultados 

foram expressos como percentagem de área ocupada por colágeno em 

relação ao campo total. Esta porcentagem é equivalente à proporção 

volumétrica de colágeno presente no fígado141. Como houve uma distribuição 

heterogênea de deposição de colágeno nas amostras, com diferentes padrões 

de danos, esta marcação e posterior quantificação do colágeno foi realizada 

nas áreas de maior deposição do mesmo. Este critério de seleção foi utilizado 

em todos os animais analisados. Locais de deposição fisiológica de colágeno, 

como ao redor dos grandes vasos no espaço porta e regiões de cápsula 

hepática e subcapsulares foram excluídas desta análise. 
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Figura 6. Seleção das áreas de fibrose no tecido hepático.  
Na coloração de Picrossirius em aumento de 100x foram selecionadas áreas 
de fibrose (fibras colágenas coradas em vermelho). 

 

 

 
Figura 7. Detecção colorimétrica das fibras colágenas coradas em vermelho.  

Nesta fase, as fibras foram identificadas visualmente e marcadas em verde. 
Esta seleção foi realizada manualmente e individualmente para cada imagem 
capturada, pois os tons da coloração podem variar de uma lâmina para outra. 
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Figura 8. Quantificação do colágeno marcado.  

Após identificação das fibras colágenas marcadas em verde, o programa 
mensurou a área ocupada pelas fibras colágenas, a qual foi somada aos 
demais campos selecionados de cada animal, obtendo uma somatória de 
valores. Após isso, a porcentagem ocupada pelo colágeno foi calculada em 
relação ao campo total observado (3.031.614,00 µm2). 

 

 

3.7 Expressão Gênica 

 

3.7.1 Extração do RNA Tecidual 

 

O material recebido em nitrogênio líquido foi fragmentado em 

pulverizador de tecidos (Mikro-Dismembrenator II B. Braun. Melsugen, RFA). 

Após a pulverização, foi adicionado 1,0 mL de TRIzol (Invitrogen Life 

Technologies, Carlsbad, CA, USA), e essa mistura foi incubada por 5 min à 

temperatura ambiente. À solução, foram adicionados 200 µL de clorofórmio 

(Merck), e a mesma foi agitada vigorosamente por 15 s, seguido de incubação 

por 5 min à temperatura ambiente e centrifugada durante 15 min, 12.000 rpm, a 

4 °C (Eppendorf 5417-R, Hamburg, Alemanha). Em seguida, o sobrenadante 

foi transferido para um novo tubo estéril de 1,5 mL e o RNA foi precipitado com 
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500 µL de isopropanol (Merck). A mistura foi deixada em repouso durante 10 

min e centrifugada por 15 min, 12.000 rpm, a 4 °C. O sobrenadante foi 

removido e o botão de RNA lavado com 1,0 mL de etanol (Merck) 70%, 

centrifugado novamente e ressuspenso em um volume apropriado de água 

estéril [UltraPure™ DNase/RNase-Free Distilled Water (Invitrogen Life 

Technologies, Carlsbad, CA, USA)]. 

 

3.7.2  Quantificação e Análise da Integridade do RNA Total 

 

A concentração dos RNAs totais extraídos foi determinada por 

espectrofotometria [NanoDrop ND-1000 (NanoDrop Technologies, Wilmington, 

DE, USA)]. A preparação do RNA foi considerada livre de proteínas quando a 

relação A260/280 encontrava-se entre 1,8 e 2,0 (Tabela 1). Para as amostras que 

não atingiram estes valores, foram realizadas purificações utilizando-se o kit 

RNeasy Mini Kit (Qiagen, Hilden, Alemanha). A integridade e a pureza dos 

RNAs foram analisadas por eletroforese em gel de agarose 1%. Somente 

foram utilizadas as amostras cujas bandas correspondentes ao RNA 

ribossomal 18 e 28 S mostraram-se íntegras à analise sob luz ultravioleta 

(Figura 9). Os RNAs foram mantidos a -80 °C até sua utilização. 
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Tabela 1. Identificação, concentração, absorbância e relação A260/280 dos RNAs totais  
  extraídos de amostras do tecido hepático de alguns animais.  
 

Amostra ng/ uL A260 A280 260/ 280 Cursor abs. 

  Grupo SNAC 1000µµµµmol   

62 813 20,325 10,794 1,88 37,483 

63 1010,11 25,253 13,348 1,89 44,813 

64 919,5 22,987 12,252 1,88 46,232 

65 1357,27 33,932 17,585 1,93 47,993 

66 810,6 20,265 10,742 1,89 35,105 

67 1063,26 26,582 14,098 1,89 56,272 

68 997,54 24,939 13,256 1,88 48,923 

69 986 24,65 13,157 1,87 46,093 

70 448,53 11,213 6,006 1,87 13,643 

71 715,02 17,876 9,334 1,92 21,839 

  Grupo EHNA   

72 380,44 9,511 5,114 1,86 11,023 

73 1344,63 33,616 17,369 1,94 38,131 

74 907,95 22,699 11,476 1,98 14,847 

75 929,42 23,236 12,14 1,91 29,24 

76 575,82 14,396 7,313 1,97 11,534 

77 351,79 8,795 4,545 1,94 11,871 

78 1243,86 31,097 16,183 1,92 36,771 

79 1204,02 30,1 15,429 1,95 32,343 

 

 

1                   2                 3                 4 5                  6

28S

18S

1                   2                 3                 4 5                  6

28S

18S

 

Figura 9. Eletroforese em gel de agarose 2%.  
Observa-se a integridade de alguns dos RNAs totais extraídos de amostras de 
tecido hepático com visualização das bandas 28 e 18 S. Amostras 1 a 3 
correspondem ao grupo SNAC e 4 a 6 ao grupo EHNA. 
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3.7.3  Curva de eficiência de amplificação dos genes alvo e do controle 

Interno 

 

Para avaliar a eficiência de amplificação de cada gene alvo e controle 

interno, foram construídas curvas a partir de uma amostra referência de ácido 

ribonucléico mensageiro (RNAm) com diluições seriadas (seis concentrações 

de RNA em duplicata: 500, 100, 20, 4, 0,8 e 0,16 ng/ µL). 

A eficiência de amplificação dos genes HSP-60, HSP-90, MMP-9, TIMP-

1, TIMP-2 foi calculada pela subtração entre os valores do limiar do ciclo dos 

genes alvos e do gene β-actina, e esse resultado foi plotado em um gráfico 

contra o logaritmo da quantidade de RNAm inicialmente colocada. Se a 

inclinação da reta, ou “slope" = y, é menor que 0,1 (positivo ou negativo), a 

eficiência de amplificação entre os genes é considerada similar. Pôde-se 

observar que as eficiências de amplificação dos genes alvo foram semelhantes 

à da β-actina. A Figura 10 demonstra a curva de dissociação para os genes 

HSP-60, HSP-90, MMP-9, TIMP-1, TIMP-2 e β-actina. A presença de apenas 

um pico demonstra a especificidade da reação. 
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Figura 10. Curva de dissociação dos genes HSP-60, HSP-90, MMP-9, TIMP-1, TIMP-2 e 

β-actina. A presença de apenas um pico demonstra a especificidade da reação. 
 

 

3.7.4  Método de pré-amplificação gênica 

 

O gene da MMP-13 apresentou uma baixa amplificação, impossibilitando 

a sua análise pelo PCR em tempo real. Sendo assim, foi necessário realizar 

uma pré-amplificação das amostras de cDNA para possibilitar a detecção de 

sua expressão gênica. Previamente, foi realizado um agrupamento com todos 

os ensaios (“assays”) dos genes MMP-13, MMP-2, colágeno tipo I, TGFβ-1 e β-

actina, diluídos em TE 1x (1:98 µL). Em seguida, foram incubados 12,5 µL do 

agrupamento dos ensaios com 12,5 de cDNA puro de cada amostra e 25 µL do 

reagente de pré-amplificação (TaqMan® PreAmp Master Mix Kit, Applied 

Biosystems, California, USA). Posteriormente, as amostras foram incubadas 
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em termociclador para as reações de ativação enzimática (10 min, a 95 ºC), 

desnaturação (15 seg, a 95 ºC) e anelamento/ extensão (4 min, a 60 ºC), 

durante 10 ciclos. Após a amplificação, as amostras de cDNA foram 

submetidas à quantificação da expressão gênica por PCR em tempo real. 

 

3.7.5  Reação em Cadeia da Polimerase após Transcrição Reversa 

Quantitativa Relativa (RT-qPCR) 

 

Para os genes MMP-9, TIMP-1, TIMP-2, HSP-60 e HSP-90 as reações 

de RT-qPCR foram realizadas no equipamento Rotor-Gene RG-3000 (Corbett 

Research, Sidney, Austrália), utilizando-se o conjunto de reagentes 

SuperScript™ III Platinum® One-Step Quantitative RT-PCR System (Invitrogen 

Life Technologies, Carlsbad, EUA), conforme recomendação do fabricante.  

A intensidade de expressão de cada gene foi obtida pelo valor de limiar do 

ciclo, no qual o aumento no sinal associado à fase exponencial de amplificação 

do fragmento começa a ser detectada. A reação para cada gene analisado foi 

cuidadosamente padronizada com a finalidade de evitar qualquer amplificação 

inespecífica. A temperatura de anelamento para a amplificação de todos os 

genes foi 60 °C. Todas as reações de RT-q PCR foram realizadas em duplicata 

para cada amostra de tecido hepático, tanto para o gene alvo quanto para o 

controle β-actina. 

Os oligonucleotídeos para os genes do TIMP-1, TIMP-2, MMP-9, HSP-

60, HSP-90 e β-actina foram desenhados no programa Primer3 Input 

(http://frodo.wi.mit.edu/). O gene da β-actina foi utilizado como controle 



48 

 

 

endógeno. As sequências dos oligonucleotídeos sintetizados para cada um dos 

genes estão apresentadas na tabela 2. 

 

Tabela 2. Sequência dos oligonucleotídeos sintetizados dos genes TIMP-1, TIMP-2,  
  MMP-9, HSP-60 e HSP-90.  
 

Genes Sequência dos oligonucleotídeos 
HSP-60 Forward             AGC AAA GGG GCT AAT CCA GT 

Reverse             TGA CAC CCT  TTC TTC CAA CC 
HSP-90 Forward             GAT TGA CAT CAT CCC CAA CC 

Reverse             CTG CTC ATC ATC GTT GTG CT 
      TIMP-1 Forward             TCC CCA GAA ATC ATC GAG AC 

Reverse             TCA GAT TAT GCC AGG GAA CC 
      TIMP-2 Forward             GCA TCA CCC AGA AGA AGA GC 

Reverse             GGG TCC TCG ATG TCA AGA AA 
      MMP-9 Forward             CAA ACC CTG CGT ATT TCC  AT 

Reverse             AGA GTA CTG CTT GCC CAG GA 
 

 

Para os genes MMP-2, MMP-13, TGFβ-1 e Colágeno 1α(I) a análise por 

PCR em tempo real foi realizada em sistema de detecção ABI PrismÒ 7000 

(Applied Biosystems, Foster City, CA) o qual contém uma câmera CCD 

acoplada que captura a fluorescência emitida e analisa os dados utilizando um 

programa de detecção. Para avaliação da expressão foram colocados em 

tubos apropriados (“Optical Tubes Applied Biosystems”), 5 µL de cada cDNA 

pré-amlpificado, tampão TaqMan 1X, MgCl2 5,5 mM, 200 nM de dATP/ dCTP/ 

dGTP, 400 mM dUTP, 200 nM dos oligonucleotídeos iniciadores (“primers”) 

senso e anti-senso, 100 nM das sondas (“probes”) TaqMan, 0,01U/ mL de 

AmpErase e 0,025 U/µL da DNA polimerase AmpliTaq Gold em um volume 

total de 25 µL. Após a completa mistura dos reagentes, cada tubo foi fechado 

com tampas MicroAmp Optical (Applied Biosystems). Todas as reações foram 

corridas em duplicata. As condições de amplificação utilizadas para todos os 

genes foram: 2 min a 50 ºC, 10 min a 95 ºC; seguidos de 50 ciclos a 90 ºC por 
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15 seg para desnaturação da fita de cDNA e a 60 ºC por 1 min para sua 

extensão. Todos esses oligonucleotídeos iniciadores foram adquiridos da 

empresa Applied Biosystems e seus respectivos identificadores estão descritos 

na tabela 3. 

 

Tabela 3. Identificação dos oligonucleotídeos iniciadores dos genes β-actina, Colágeno  
  1α(I), TGFβ-1, MMP-2 e MMP-13 
 

Genes Identificadores 
Βeta-actina 4331348 

Colágeno 1α(I)             Rn 00801649_g1 
TGFβ-1 Rn 00572010_m1 
MMP-2 Rn 01538167_m1 

MMP-13             Rn 01448191_g1 
 

 

3.7.6  Método de Análise da expressão Gênica 

 

Para análise das expressões dos genes MMP-9, TIMP-1, TIMP-2, HSP-

60 e HSP-90 o modelo matemático descrito por Pfaffl (2001) foi utilizado142. 

Este modelo utiliza os valores de eficiência obtidos nas curvas de expressão 

gênica e a taxa de expressão relativa (R) é baseada na seguinte equação: 

 

(Ealvo)
∆CP

alvo(referência-amostra) 

R= ____________________________________________ 

        (Eβ-actina)
∆CP

β-actina (referência-amostra) 

 

O valor do ponto de cruzamento (CP – “cross point”) representa a 

fluorescência do limiar da amostra na fase exponencial de amplificação, assim 

como o limiar do ciclo. Nessa análise também é considerado um RNA 
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referência (RNAm de fígado de um animal Sprague-Dawley submetido a dieta 

padrão). Sendo que a razão (R) descreve a expressão relativa entre o gene 

alvo e o gene controle (β-actina). A eficiência de amplificação (E) da reação, 

tanto do gene alvo como da β-actina é dada pela curva com diluições seriadas, 

conforme descrito anteriormente. O ∆CP do gene alvo, é a diferença entre o 

valor de CP do RNA referência e o CP da amostra, e o ∆CP da β-actina é a 

diferença do CP referência e o CP amostra. Em seguida, é calculada a razão 

entre o ∆CP gene alvo e ∆CP da β-actina. 

Para os genes MMP-2, MMP-13, TGFβ-1 e Colágeno 1α(I) a 

interpretação dos resultados foi realizada conforme descrito pelo método 

comparativo de Livak e Schmittgen (2001)143, no qual a expressão relativa dos 

genes corresponde a 2-∆∆Ct.  

 

3.8 Análises Estatísticas 

 

Todos os dados foram expressos como média ou mediana (dependendo 

do padrão de distribuição das variáveis). Foram colocados valores Mínimos 

(Min), Máximos (Max) e de Desvio Padrão (DP). Para variáveis de distribuição 

Gaussiana foram utilizados teste-t, one-way ANOVA e o pós-teste Newman-

Keuls de múltiplas comparações. Para variáveis de distribuição não-Gaussiana 

foram utilizados os testes de Mann-Whitney, Kruskal-Wallis e o pós-teste 

Dunn's de comparações múltiplas. Para comparação dos escores histológicos 

entre os grupos SNAC e ENA, foram utilizados os testes de Qui-quadrado e 

teste exato de Fisher. Um valor de p< 0,05 foi considerado significante. Todos 
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os cálculos e gráficos foram realizados com o software SPSS 17.0 (SPSS Inc., 

Chicago, IL, USA) e GraphPad Prism V5.0 (GraphPad Software Inc). 
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4. Resultados 

4.1 Ingestão de dieta e ganho de peso 
 

Os animais do grupo EHNA apresentaram menor mediana de ingestão 

diária da dieta em comparação com grupo SNAC (10,83 g ± 0,56 vs 11,99 g ± 

1,27; p=0,002), como mostrado na figura 11. Não houve diferença no ganho de 

peso entre estes dois grupos (p= 0,393). A mediana de ingestão alimentar 

diária do grupo Controle foi de 28,21 g. 

 
Figura 11. Mediana da ingestão diária de dieta nos animais do grupo SNAC e EHNA. 

 

 

4.2 Macroscopia hepática 
 

Na análise macroscópica do fígado, os animais do grupo EHNA 

apresentaram fígado com aspecto brilhante, mais claro, de volume aumentado, 

consistência endurecida e superfície nodular em comparação com os fígados 

dos animais do grupo Controle, de aspecto macroscópico normal. Os animais 

do grupo SNAC também apresentavam fígado com aspecto brilhante e mais 

claro. As figuras 12 a 14 ilustram o aspecto macroscópico de alguns ratos nos 

diferentes grupos. 



53 

 

 

 
Figura 12. Aspecto macroscópico hepático de animal do grupo Controle (RD93). Fígado  
  de aspecto normal. 

 
 

 
Figura 13. Aspecto macroscópico hepático de animal do grupo SNAC (RD66). Fígado de  
  aspecto esteatotico. 

 

 

 

Figura 14. Aspecto macroscópico hepático de animal do grupo EHNA (RD74). Fígado de  
  aspecto esteatotico, superfície nodular. 
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4.3 Análise histológica: estadiamento 
 

Em ambos os grupos (EHNA e SNAC) foi observado na maioria dos 

animais esteatose grau 3, inflamação lobular grau 3, balonização grau 2, e 

reação ductular grau 3. Também foram observadas muitas mitoses em 

hepatócitos e várias células de Kupffer xantomatosas agrupadas ou agregadas 

em sinusóides. Fibrose estádio 4 (cirrose) foi vista em 3 animais do grupo 

EHNA e em 1 animal do grupo SNAC. Os animais Controles apresentaram 

histologia hepática normal (Tabela 4). A figura 15 ilustra o aspecto 

macroscópico hepático de alguns animais associados aos respectivos achados 

microscópicos. 

 

Tabela 4. Histologia hepática dos animais nos diferentes grupos. 

 Ratos 
(RD) 

Esteatose 
0-3 

Balonização 
0-2 

Inflamação 
0-3 

Reação ductular 
0-3 

Fibrose 
0-4 

 

 

 

EHNA 

72 3 2 3 3 2 

73 3 2 3 3 2 

74 3 2 3 3 4 

75 3 2 3 3 4 

76 3 3 3 3 3 

77 3 2 2 2 3 

78 3 2 3 3 3 

79 3 2 3 3 4 

80 3 2 3 3 3 

81 3 2 3 3 2 

 
 
 
 
 
 

SNAC  

62 3 2 3 3 3 

63 3 2 3 3 4 

64 3 2 3 3 2 

65 3 2 3 3 3 

66 3 2 3 3 2 

67 2 2 3 3 2 

68 2 2 3 3 3 

69 3 2 3 3 3 

70 3 2 3 3 3 

71 3 2 3 3 3 

 
Controles 

92 0 0 0 0 0 
93 0 0 0 0 0 
94 0 0 0 0 0 
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Figura 15.  Aspectos macroscópicos hepáticos representativos (A, C e E) e achados 

histológicos (B, D e F, x200 magnificação, corado com Picrosirius). A e B: Rato 
do grupo Controle com fígado normal; C e D: Rato do grupo SNAC 
apresentando fígado esteatótico, com avaliação histológica evidenciando 
esteatose, balonização e septo fibroso entre as veias centro-lobulares (fibrose 
estádio 2); E e F: Rato do grupo EHNA com fígado de aspecto esteatótico e 
nodular, com histologia mostrando esteatose, balonização e fibrose avançada 
(estádio 4 - cirrose).  
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4.4 Análise histológica: quantificação do colágeno 
 

Na morfometria do colágeno, a porcentagem média de área ocupada por 

colágeno em relação ao campo total no grupo Controle foi de 0,3624 (Min: 

0,317; Max: 0,449; DP: 0,0752), no grupo SNAC foi 1,741 (Min: 1,261; Max: 

2,108; DP: 0,279) e no grupo EHNA foi 2,654 (Min: 2,244; Max: 3,118; DP: 

0,341). A diferença na quantificação do colágeno foi altamente significante 

entre os grupos (ANOVA p<0,0001), sendo que os animais que receberam 

SNAC apresentaram redução de 34,4% na proporção volumétrica ocupada 

pelo colágeno em relação aos animais do grupo EHNA, conforme mostrado na 

figura 16.  

 
Figura 16. Quantificação do colágeno nos animais Controle, SNAC e EHNA. 

 

 

4.5 Expressão de genes envolvidos no estresse oxidativo 
 

O gene HSP-60 mostrou-se significantemente menos expresso nos 

animais do grupo SNAC (mediana: 0,782; Min: 0,751; Máx: 0,812; DP: 0,019) 

em comparação com grupo EHNA (mediana: 0,982; Min: 0,959; Máx: 1,042 DP: 
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0,024), p<0,0001. Entretanto, não houve diferença entre ambos os grupos na 

expressão da HSP-90 (1,008±0,03 vs 0,996±0,02; p=0,326). A figura 17 mostra 

a expressão gênica da HSP-60 e 90 nos grupos SNAC e EHNA. 

 

 

Figura 17. Expressão de RNAm dos genes HSP-60 e HSP-90 nos animais do grupo  
  SNAC e EHNA. 

 

 

4.6 Expressão de genes envolvidos na fibrogênese 
 

A expressão mediana da MMP-13 foi significantemente maior nos 

animais tratados com SNAC em comparação com animais do grupo EHNA 

(1,699; Min: 1,150; Máx: 2,822; DP: 0,49 vs 0,982; Min: 0,715; Máx: 1,298; DP: 

0,19, respectivamente; p=0.0005), assim como também ocorreu para a MMP-9 

(1,897; Min: 1,156; Máx: 2,236; DP: 0,3 vs 0,8120; Min: 0,519; Máx: 1,051; DP: 

0,12, respectivamente; p=<0,0001). Além disso, a expressão da TIMP-2 foi 

menor nos animais SNAC do que nos animais EHNA (0,679±0,11 vs 

1,040±0,86; p=<0,0001). Não houve diferença entre os grupos com relação à 

expressão de TIMP-1 e MMP-2 (p=0,842 e p=0,123, respectivamente). Na 

avaliação da expressão gênica de TGFβ-1, foi constatada uma expressão 

acentuadamente menor no grupo SNAC quando comparada com o grupo 
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EHNA (0,613±0,14 vs 0,915±0,41; p=0,0089), o mesmo sendo observado com 

relação à expressão de colágeno 1α (0,591±0,21 vs 0,934±0,35; p=0,0207). As 

figuras 18 e 19 ilustram a expressão destes genes relacionados à fibrogênese 

nos grupos SNAC e EHNA. 

Figura 18. Expressão de RNAm dos genes MMP-2, MMP-9 e MMP-13 nos animais do 
grupo SNAC e EHNA. 
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Figura 19. Expressão de RNAm dos genes TIMP-1, TIMP-2, TGFβ-1 e colágeno 1α nos 

animais do grupo SNAC e EHNA. 
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5. Discussão 
 

 

Neste modelo experimental de EHNA com fibrose induzido pela 

combinação de dieta hiperlipídica deficiente em colina associada à 

dietilnitrosamina por período de 8 semanas, em ratos Sprague-Dawley, a 

utilização do doador de óxido nítrico SNAC foi capaz de atenuar a fibrose 

hepática nos animais tratados. 

O racional para o uso deste doador de NO se baseou nos potenciais 

benefícios sobre o estresse oxidativo, que junto com a geração de produtos 

bioativos de peroxidação lipídica, são considerados anormalidades centrais 

responsáveis pelo dano hepático e progressão de doença na EHNA28 31.  

Um aspecto interessante que pôde ser notado neste trabalho foi que a 

ingestão de dieta dos animais do grupo EHNA foi menor do que do grupo 

SNAC (p=0.0002). Uma das possíveis explicações para este achado seria a 

pior condição de saúde desenvolvida pelos animais do grupo EHNA ao longo 

do estudo, conforme constatado na quantificação do colágeno, onde grande 

parte dos animais tinha uma fibrose mais avançada que os do grupo SNAC. Os 

animais do grupo EHNA apresentaram uma porcentagem média de área 

ocupada por colágeno maior do que os animais do grupo SNAC, apesar da 

ingestão de dieta hiperlipídica deficiente em colina ter sido menor (dieta 

indutora de EHNA). Desta maneira, enfatiza-se a influência positiva da própria 

droga (SNAC) nos animais sob este modelo. 

Com relação à análise histológica da fibrose hepática, algumas 

diferenças nos métodos empregados neste estudo (estadiamento e 

quantificação do colágeno) devem ser levadas em consideração. O 
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estadiamento histológico da fibrose, mesmo quando realizado por um 

patologista experiente, considera apenas o padrão de distribuição do colágeno 

no parênquima, mas não a quantidade de tecido fibroso. Embora não tenham 

sido encontradas diferenças na análise semiquantitativa dos estadiamentos da 

fibrose entre os grupos EHNA e SNAC (p=0,582), houve uma percepção visual 

clara da distinção entre eles no volume ocupado pelo colágeno no tecido 

hepático. Esta percepção foi confirmada com a morfometria das fibras 

colágenas coradas com Picrossirius. Esta técnica empregada, de fato, mostrou 

os efeitos benéficos do SNAC na fibrogênese, visto que nos animais que 

receberam a droga constatou-se redução de 34,4% do volume relativo ocupado 

pelo colágeno no fígado em comparação com os animais do grupo EHNA, uma 

diferença significante (p<0,0001).  

Métodos acurados como a morfometria do colágeno empregada neste 

trabalho têm sido recomendados na literatura sempre que a mensuração do 

efeito anti-fibrogênico de uma intervenção específica estiver em questão144. O 

Picrossirius tem afinidade para a maioria dos colágenos hepáticos, incluindo os 

formadores de fibrila (tipos I e III)145, então a avaliação quantitativa da fibrose 

pode ser realizada utilizando-se esta técnica de coloração, que mostrou-se 

confiável e reprodutível146 147. Além disso, James e colaboradores (1990) 

demonstraram em ratos que a quantificação do colágeno corado com 

Picrossirius apresentou correlação altamente significante com o conteúdo de 

hidroxiprolina obtido de homogenatos de fígado148.  

Por outro lado, a fibrose hepática é vista no momento como um processo 

dinâmico, que pode progredir ou regredir ao longo do tempo. Este conceito traz 

consigo a importância de se avaliar objetivamente a quantidade de fibrose 
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hepática, além do estadiamento da doença, que está relacionado tanto com 

fibrose como com mudanças arquiteturais no fígado. Recentemente, com o 

progresso no tratamento das doenças hepáticas, a exemplo das hepatites 

crônicas virais, alguns autores têm chamado atenção para a necessidade de 

uma subclassificação da cirrose hepática, ao invés de considerá-la um estágio 

único final da doença fibrótica hepática avançada149. Trabalhos recentes 

mostram que a espessura do septo fibroso se correlaciona com o gradiente de 

pressão venosa hepática (HVPG) e esta espessura é uma preditora 

independente tanto de hipertensão portal significativa (HVPG > 10mmHg)150 

como de descompensação clínica151 152. Desta forma é possível concluir que 

cirrose hepática não significa um estádio único, mas um processo biológico de 

angiogênese e fibrogênese progressiva, com espessamento dos septos, até 

formação de cicatriz insolúvel. A reversibilidade da fibrose hepática é menos 

provável quando se tem septos fibrosos com maiores quantidades do 

componente elastina na MEC, nas cicatrizes com reticulação do colágeno, nas 

cicatrizes espessas e maduras e nas relativamente paucicelulares99 100. Estes 

achados se traduzem na constatação clinica de que os pacientes com septos 

mais espessos (e provavelmente maior obstrução passiva ao fluxo portal e 

maior HVPG) e pacientes com nódulos cirróticos menores (indicativos de maior 

dano hepático e maior distorção arquitetural com aumento da resistência intra-

hepática) apresentam piores desfechos clínicos150. Assim, o SNAC reduzindo o 

tamanho do septo fibroso demonstrou ser efetivo na redução da fibrose neste 

modelo. 

Os dados obtidos com a expressão dos genes relacionados ao estresse 

oxidativo e fibrogênese hepática nos grupos EHNA e SNAC ajudam a entender 



63 

 

 

os possíveis mecanismos envolvidos nos efeitos benéficos do SNAC na 

fibrose. É conhecido que EROS e outros mediadores ativos têm sido 

associados com supra-regulação de genes pró-fibrogênicos críticos, como o 

pró-colágeno tipo I, TIMP-1 e a citocina inflamatória MCP-173. Na lesão 

hepática crônica e ativação das HSCs, ocorre supra-regulação da expressão 

de TIMP-1 levando à inibição da atividade das MMPs e subseqüente acúmulo 

de proteínas de matriz no espaço extracelular102.  Além disso, a TIMP-1 

também tem um efeito anti-apoptótico nas HSCs, prevenindo a depuração das 

HSCs ativadas durante a lesão e promovendo a sua sobrevida pela indução da 

Bcl-2, conforme demonstrado por Murphy e col (2002)103.  

No presente trabalho foi demonstrado que o SNAC não interferiu 

negativamente na regulação da TIMP-1 e em adição, promoveu diminuição da 

expressão de TIMP-2. Visto que trabalhos prévios também mostram reduções 

significativas nos níveis de TIMP-2 durante a resolução da fibrose153 154, com 

um aumento associado da atividade de colagenase global devido à mudança 

no balanço MMP-TIMP, resultando em degradação da MEC97 154, esta 

constatação de infra-regulação da TIMP-2 induzida pelo SNAC merece ser 

destacada. Wang e col (2000) também demonstraram em modelo de lesão 

hepática tóxica em camundongos que a TIMP-2 seria ativadora da MMP-2 

ocasionando degradação patológica do colágeno (degradação da matriz 

hepática normal)155, ou seja, relacionada à progressão da fibrose hepática. 

Desta maneira a diminuição da expressão de TIMP-2 também favoreceria a 

resolução da fibrose por não ativação da MMP-2. Os resultados deste trabalho 

estão de acordo com estes achados e compatíveis com a atenuação da fibrose 

no grupo SNAC. O SNAC não causou supra-regulação da expressão da MMP-
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2 e, além disto, promoveu infra-regulação da TIMP-2, ou seja, um perfil anti-

fibrogênico de expressão gênica. 

Entretanto, um dos achados de expressão gênica mais relevante do 

efeito benéfico do SNAC na fibrose hepática foi a supra-regulação da MMP-13 

no grupo tratado (p=0,0005). A MMP-13 em roedores, considerada a homóloga 

da MMP-1 humana, é capaz de degradar colágenos fibrilares (como o tipo I, o 

principal colágeno depositado na fibrose hepática) e pode ser responsável por 

eventos chaves na degradação da MEC. Especialmente a clivagem inicial do 

colágeno tipo I parece ser crucial para a regressão global da fibrose hepática. 

Issa e col (2003) demonstraram que camundongos r/r com gene do colágeno I 

mutante (que confere resistência à degradação por colagenase) após 28 dias 

de recuperação de lesão hepática induzida por CCl4 foram incapazes de 

resolver a fibrose hepática, com persistência de HSCs ativadas e regeneração 

hepatocitária diminuída156. Estudos experimentais também mostram expressão 

acentuadamente elevada de MMP-13 durante as fases de recuperação da 

fibrose hepática157. Estes dados apontam para a importância da degradação do 

colágeno tipo I na regressão da fibrose hepática105 156, colágeno que é 

substrato da MMP-13. 

Os animais do grupo SNAC também mostraram expressão aumentada 

da MMP-9 em comparação com o grupo EHNA. Em modelos animais de lesão 

hepática aguda e crônica têm sido relatados resultados variados com relação à 

expressão desta MMP102. A MMP-9 por si só não apresenta atividade contra o 

colágeno tipo I. No entanto, a sua participação indireta na resolução da fibrose 

tem sido sugerida, visto que a expressão de MMP-9 aumenta nitidamente no 

início da fibrólise72 158 159. Um mecanismo proposto seria que esta MMP 
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contribuiria indiretamente na regressão da fibrose por acelerar a apoptose das 

HSCs160 161. 

O grupo tratado com SNAC também apresentou infra-regulação da 

expressão de TGF-β1. O TGF-β1 derivado tanto de fontes autócrinas como 

parácrinas permanece como uma citocina fibrogênica clássica162, sendo o 

estimulo mais potente para a produção do colágeno tipo I. As HSCs são a fonte 

mais importante de TGF-β1 na fibrose hepática, porém as KC e plaquetas 

também secretam essa citocina. Células epiteliais totalmente diferenciadas não 

expressam TGF-β, porém interessantemente, trabalhos mostram que os 

hepatócitos parecem absorver e armazenar quantidades significativas de TGF-

β latente no citoplasma e isto poderia ser ativado e ficar disponível durante a 

lesão, contribuindo para a iniciação da HSC e o processo de cicatrização 

hepática163. Dooley e col (2008) também demonstraram que hepatócitos em 

cultura podem adquirir facilidade de produção autônoma desta citocina164. A 

sinalização pelo TGF-β1 converge para proteínas Smad, que fazem o ajuste 

fino e ressaltam os efeitos do TGF-β1 durante a ativação das HSCs85. As 

Smads 2 e 3 são estimulatórias, enquanto a Smad 7 é inibitória. Ele também 

estimula a transcrição do colágeno nas HSCs por mecanismos dependentes de 

peróxido de hidrogênio e C/EBP-β (CCAAT/"enhancer binding protein-β")165. 

Além disto, o TGF-β1 também regula a expressão de MMPs e seus inibidores e 

modula reações inflamatórias pela influência nas funções das células T162. 

Baseados em diversos estudos em modelos experimentais de ratos e 

camundongos e de HSCs e doença hepática crônica, sabe-se que o estresse 

oxidativo leva a dano hepatocitário e ativação de HSCs e KC, resultando em 

fibrose hepática, sendo o TGF-β necessário neste processo. Além disso, é 
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conhecido também que a atenuação da sinalização TGF-β reduz a 

fibrogênese166. Desta maneira, o TGF-β é considerado um fator principal na 

aceleração da progressão da fibrose não só no fígado, mas também em outros 

órgãos, e a constatação da diminuição da sua expressão gênica induzida pelo 

SNAC é um achado altamente relevante. Os animais que receberam SNAC 

também apresentaram menor expressão de colágeno 1α, resultado 

provavelmente da infra-regulação do TGF-β1, denotando o efeito atenuador da 

droga na fibrose hepática. 

De acordo com seus conhecidos efeitos antioxidantes, o SNAC neste 

trabalho induziu uma menor expressão de HSP-60, um gene relacionado com 

estresse oxidativo.  

Baseado nos achados de expressão gênica, nós poderíamos considerar 

a possibilidade de que o SNAC, pela redução do estresse oxidativo, levou a um 

padrão de expressão gênica de atenuação da fibrose hepática (supra-

regulação da MMP-13 com infra-regulação da TIMP-2, TGF-β1 e colágeno 1α). 

Tal perfil de expressão gênica se correlacionou com a quantificação do 

colágeno. 

Os efeitos benéficos do SNAC na fibrose hepática podem estar 

associados tanto a uma ação antioxidante em reações primárias com EROS 

como com reações secundárias do NO livre liberado em uma redução 

enzimática primária de SNAC em NAC mais NO. No segundo caso, o NAC 

formado também pode exercer um efeito protetor. De fato, Galicia-Moreno e col 

(2009) utilizando modelo experimental de cirrose com CCl4 demonstraram que 

o NAC bloqueou a peroxidação lipídica e a deposição de colágeno, com 

abolição do sinal do TGF-β. Os autores concluíram que os mecanismos de 
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prevenção da cirrose hepática envolveram a prevenção do estresse oxidativo e 

a infra-regulação do TGF-β167. Empregando nutrição enteral total em ratos 

Sprague-Dawley com desenvolvimento de EHNA por oferta excessiva de 

gordura poliinsaturada, Baumgardner e col (2008) reportaram com uso de NAC 

atenuação do aumento do estressse oxidativo hepático e diminuição do 

colágeno avaliado na coloração de Picrossirius, porém sem bloquear o 

desenvolvimento de esteatose neste modelo168.  

Deve ser notado que a ação protetora do SNAC neste estudo pode 

também decorrer em parte, pela sua habilidade de ser uma fonte exógena de 

NO, levando ao aumento da biodisponibilidade local ou sistêmica do NO neste 

modelo animal. A liberação do NO pelo SNAC em meio biológico aquoso pode 

ocorrer espontaneamente de acordo com a reação: 

 

2RSNO   →   RS-SR  +  2 NO                                                                (1) 

 

Ou através da redução de NO do SNAC por enzimas redutoras de 

acordo com: 

 

2RSNO   +  Red  →   Ox   +   RSH  +   NO                                             (2) 

 

Onde RSNO é uma representação genérica para S-nitrosotióis, Red é a 

enzima reduzida, Ox é a forma oxidada da enzima e RSH é o tiol parente 

regenerado (no presente caso a NAC). Nesta reação, deve ser levado em 

conta também que o NAC é capaz de exercer uma ação antioxidante adicional, 

conforme discutido previamente.  
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Analisando os efeitos da liberação de NO pelo SNAC, é importante ser 

mencionado que o papel do NO na formação da fibrose ainda não é claramente 

compreendido121. Os seus efeitos dependem fortemente de sua concentração 

local e tempo de exposição. Baixos níveis de NO, como aqueles resultantes da 

síntese da eNOS, são citoprotetores e adequados para a manutenção da 

perfusão sinusoidal hepática. Em contraste, altos níveis de NO, oriundos da 

iNOS, relacionada com lesão hepática tanto aguda como crônica, podem levar 

à citotoxicidade107. Estudos animais experimentais têm demonstrado função 

diminuída da eNOS na cirrose122 123, com diminuição da biodisponibilidade local 

de NO124. Esta diminuição do NO poderia levar a uma falta de inibição do 

estresse oxidativo, assim como a uma vasoconstrição relativa com fluxo 

sanguíneo hepático prejudicado, e esta combinação, favorece lesão hepática e 

fibrose. Por outro lado, Aram e col (2008) demonstraram em camundongos que 

a deficiência de iNOS teve um efeito protetor da fibrose hepática induzida por 

CCl4, que neste caso pôde ser associada com uma diminuição na formação de 

peroxinitrito, diminuição de necrose e apoptose aumentada125. Em resumo, a 

expressão aumentada de iNOS gera estresse oxidativo e um estado pró-

inflamatório enquanto a expressão reduzida de eNOS afeta a microcirculação 

hepática123 126. Dentro deste raciocínio, a redução de EROS pela inibição do 

estresse oxidativo pelo SNAC poderia ser benéfica clinicamente na prevenção 

de fibrose hepática pelo fornecimento adequado de NO, que também poderia 

exercer efeitos positivos na manutenção da perfusão sinusoidal hepática. 

Entretanto, o efeito da administração do SNAC na perfusão hepática não foi 

especificamente avaliado no presente estudo. 
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A dietilnitrosamina é um carcinógeno hepático conhecido e muitas das 

anormalidades induzidas por este composto podem derivar do estresse 

oxidativo, que também é conhecido por acompanhar o desenvolvimento de 

cânceres169 170. A associação de dietilnitrosamina com uma dieta hiperlipídica 

deficiente em colina em ratos Sprague-Dawley neste modelo teve a intenção de 

promover fibrose avançada dentro de um período de tempo relativamente 

curto, no contexto de EHNA experimental138. Comparado com outros modelos 

experimentais de EHNA com fibrose como com dieta CDAA (deficiente em 

colina / L-aminoácido definida) ou com dieta DCM171, o modelo utilizado neste 

estudo pode ser considerado extremamente agressivo, visto que pôde ser 

observada fibrose avançada (estádio 3 e 4) na maioria dos animais (70% dos 

animais) dentro de um período de apenas 8 semanas. Além disto, na avaliação 

da esteatose, balonização e inflamação lobular, os escores máximos estavam 

presentes na maioria dos animais submetidos a este modelo de EHNA. A 

presença de reação ductular grau 3 frequentemente observada nos grupos 

também denota o potencial lesivo do modelo. Diversos estudos “in vivo” e “in 

vitro” têm recentemente apontado a reação ductular secundária à ativação do 

compartimento de células progenitoras como um mecanismo adicional para a 

fibrogênese138 172 173. Este fenômeno também tem sido reportado na EHNA em 

humanos174 175. Foram evidenciadas também muitas mitoses em hepatócitos e 

várias KC xantomatosas agrupadas ou agregadas em sinusóides, 

provavelmente secundárias à perda frequente de hepatócitos, focal e 

confluente.  Tais achados sugerem uma atividade lobular bem evidente nesse 

modelo de EHNA e poderiam explicar também a progressão rápida da fibrose 
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observada nesses animais. Mesmo sob estas circunstâncias muito agressivas 

o SNAC se mostrou útil na fibrose. 

Com relação ao tratamento da DGHNA/ EHNA, até o momento não 

existe terapia comprovada e conclusiva para esta doença10 176 177, 

demonstrando a importância de estudos com potenciais agentes terapêuticos 

nesta área. Visto que modificações dietéticas e de estilo de vida 

freqüentemente falham ou não podem ser implementadas eficientemente, há 

claramente uma necessidade de agentes farmacológicos nesta condição, 

projetados e estudados com o objetivo de melhoria da histologia hepática178. 

Diversos agentes com diferentes mecanismos de ação têm sido investigados, 

refletindo as diferentes vias consideradas importantes na patogênese da 

DHGNA. As principais linhas de estudo envolvem medicamentos que melhoram 

a resistência insulínica e diminuem o estresse oxidativo179. Uma meta-análise 

de Musso e col (2010) que avaliou estudos clínicos controlados e aleatorizados 

no tratamento da DGHNA180, concluiu que os tratamentos farmacológicos 

disponíveis até o momento não mostraram benefício consistente na fibrose 

hepática, com exceção do telmisartan, um bloqueador do receptor de 

angiotensina (BRA), porém em um estudo com número limitado de pacientes. 

Analisando apenas estudos clínicos aleatorizados de grande escala, nenhuma 

droga se mostrou benéfica de maneira convincente neste quesito ainda181 182 

183. Esta ausência de benefício poderia ser atribuída à falta de efetividade dos 

tratamentos propostos, a uma curta duração dos estudos ou devido à inclusão 

de indivíduos com graus leves de fibrose180.   

A seguir serão apresentados os resultados de trabalhos clínicos 

importantes e alguns trabalhos experimentais desenvolvidos nos últimos anos 
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com relação à fibrose hepática na DHGNA/ EHNA com BRAs (losartan, 

telmisartan, valsartan e olmesartan), sensibilizadores de insulina (metformina e 

glitazonas), agentes hipolipemiantes (estatinas e ezetimibe), antioxidantes / 

hepatoprotetores [vitamina E, ácido ursodesoxicólico (UDCA), pentoxifilina] e 

novos agentes.  

No trabalho referido previamente com telmisartan, Georgescu e col 

(2009) avaliaram o uso de valsartan e telmisartan em pacientes hipertensos 

com EHNA184. Os autores demonstraram que as duas drogas melhoraram a 

resistência insulínica, porém só o telmisartan melhorou a fibrose hepática, 

cujos mecanismos parecem envolver a modulação de PPAR-γ e inibição das 

HSCs, conforme já demonstrado em estudos experimentais185 186. Em um 

estudo aleatorizado aberto recente comparando rosiglitazona vs rosiglitazona e 

metformina vs rosiglitazona e losartan no tratamento da EHNA em 137 

pacientes, Torres e col (2011) demonstraram melhora na fibrose (p<0,001), 

sem diferenças na histologia hepática entre as três modalidades de 

tratamento187. Três estudos experimentais recentes corroboraram o efeito 

benéfico dos BRAs na fibrose hepática na EHNA. Nakagami e col (2010) 

utilizando telmisartan em ratos Wistar com EHNA com fibrose por dieta DCM 

relataram efeito anti-fibrótico da droga na prevenção e reversão de EHNA188, e 

Sturzeneker e col (2011), com olmesartan, mostraram prevenção da fibrose 

hepática e EHNA em modelo de hipercolesterolemia em coelhos189. 

Finalmente, Kaji e col (2011), em modelo com dieta CDAA em ratos mostraram 

supressão do desenvolvimento da fibrose hepática com inibição da proliferação 

das HSCs com uso de losartan isoladamente ou com deferasirox, um quelante 

de ferro190. É importante lembrar que o receptor de AT1 está presente nas 
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HSCs e quando ativado, estimula a secreção de MEC, proliferação da HSC, 

liberação de citocinas e fatores de crescimento e inibe a degradação do 

colágeno, promovendo fibrose hepática95, mostrando o racional benéfico desta 

terapêutica na fibrose hepática.   

Com relação aos sensibilizadores de insulina, os principais trabalhos 

clínicos envolveram metformina e os agonistas do PPAR-γ pioglitazona e 

rosiglitazona. O efeito benéfico da metformina na fibrose hepática foi 

demonstrado por Nair e col (2004)191 e de Oliveira e col (2008)192, este último 

em combinação com NAC. Porém Omer e col (2010)193 utilizando metformina 

vs rosiglitazona vs metformina vs metformina + rosiglitazona e Levine e col 

(2011)194 na população pediátrica com metformina vs vitamina E vs placebo 

não mostraram beneficio na fibrose hepática, assim como Haukeland e col 

(2009), com metformina vs placebo195. Garinis e col (2010) relataram beneficio 

da metformina em exames de imagem, porém sem dados histológicos196. Na 

avaliação da pioglitazona, Sanyal e col (2004)197, Promrat e col (2004)198, 

Belfort e col (2006)199 e Aithal e col (2008)200 mostraram melhora significante 

no estádio de fibrose com sua utilização (p=0,03; p=0,04; p=0,002 e p=0,006; 

respectivamente). Porém no estudo recente PIVENS, de Sanyal e col (2010)201, 

duplo-cego aleatorizado de grande escala que avaliou pioglitazona vs vitamina 

E vs placebo não foi demonstrado benefício da pioglitazona em relação ao 

grupo placebo, quanto a melhora da fibrose. Já a vitamina E foi superior ao 

placebo com relação à balonização hepatocelular, porém também sem 

benefício evidente na fibrose. Com exceção do estudo de Torres e col (2011) 

descrito previamente187, os trabalhos com rosiglitazona não mostraram 

benefício na fibrose hepática202 203, mesmo após terapia prolongada204. Em 
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artigos recentes de revisão sobre o papel das glitazonas no tratamento da 

EHNA, Pais e col (2011)205 e Ratziu e col (2011)206 referem que de uma 

maneira geral os dados de estudos clínicos disponíveis mostram que as 

glitazonas (pioglitazona e rosiglitazona) não tiveram efeito na fibrose hepática, 

mesmo por tempo prolongado ou quando a fibrose foi avaliada por 

micromorfometria, uma técnica mais sensível e quantitativa. Já meta-análise 

recente de Mahady e col (2011) que compilou sete estudos clínicos 

aleatorizados com tiazolidinedionas, concluiu que existe um benefício modesto 

na fibrose com a pioglitazona (p=0,04)207. Estes dados mostram que os efeitos 

dos sensibilizadores de insulina na fibrose da EHNA ainda não estão 

completamente esclarecidos. Os achados do estudo PIVENS de benefício da 

vitamina E201 e de Oliveira e col (2008)192 com metfomina e NAC ilustram a 

importância do estresse oxidativo na patogênese da EHNA. 

Estudos clinicos recentes com hipolipemiantes (atorvastatina, pivastatina 

e ezetimibe) em sua grande maioria não mostraram alteração significante no 

estádio de fibrose208 209 210 211 212 213.  

Dentre os medicamentos considerados hepatoprotetores/ antioxidantes, 

além dos trabalhos clínicos com vitamina E mencionados previamente194 197 201, 

o UDCA também foi estudado. Inicialmente o UDCA foi avaliado na dose de 13 

a 15mg/ Kg por Lindor e col (2004)214 e  na dose de 12 a 15mg/kg com vitamina 

E por Dufour e col (2006)215,  sem efeitos significantes na  fibrose. Doses mais 

elevadas de 28 a 35mg/ Kg de UDCA utilizada por Ratziu e col (2011)216 

mostraram melhora em marcadores séricos de fibrose, porém sem dados de 

histologia hepática. Entretanto, Leuschner e col (2010) em estudo aleatorizado 

de grande escala, também utilizando doses elevadas de UDCA (23 a 28 mg/ 
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Kg) não conseguiram demonstrar melhora histológica da fibrose217. Em estudo 

recente com dieta DCM em ratos Wistar por 10 semanas, Buko e col (2011) 

mostraram beneficio do UDCA na esteatose inflamação e balonização 

hepática, principalmente em doses elevadas (40 e 80 mg/ Kg), porém sem 

avaliação da fibrose218. Dois estudos clínicos recentes de avaliação histológica 

com pentoxifilina mostraram resultados controversos apesar de terem 

desenhos similares219 220, mostrando que são necessárias novas avaliações 

para definição do papel desta medicação no tratamento da EHNA182 221. 

Diversos estudos experimentais com novos agentes ou diferentes 

aplicações de drogas já existentes estão sendo realizados na avaliação da 

fibrose hepática na EHNA. Witek e col (2009) com dieta DCM em 

camundongos db/ db reportaram com VX-166, um inibidor global de caspase, 

supressão do desenvolvimento de fibrose, avaliada pela coloração de 

Picrossirius e conteúdo de hidroxiprolina, com diminuição da expressão de α-

SMA (marcador de HSC ativada) e colágeno 1α222. Estudo clinico recente de 

fase 2 de Ratziu e col (2011) com GS-9450, um inibidor seletivo de caspase, 

por 4 semanas mostrou reduções nos níveis séricos de alanina 

aminotransferase, porém sem avaliação histológica223.  

Inúmeros trabalhos experimentais na EHNA têm utilizado drogas com 

ação anti-fibrogênica tanto “in vitro” como “in vivo”. A utilização de curcumina 

(pigmento amarelo da planta Curcuma longa, com propriedades antioxidantes), 

em modelo com dieta DCM em camundongos C57BL/ 6 mostrou efeitos anti-

fibróticos224, com benefício antioxidante em modelo de coelhos com dieta 

hiperlipídica225. Estudos “in vitro” sugerem que seus mecanismos de ação 

podem envolver o bloqueio/ atenuação de estímulos para ativação das HSCs, 
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como a leptina226, o LDL oxidado227, a hiperglicemia228, e a insulina e estresse 

oxidativo229. Utilizando um bloqueador seletivo de aldosterona em ratos, 

Noguchi e col (2010) demonstraram atenuação da fibrose hepática com 

supressão da HSC ativada230, e Nakagami e col (2011) com nifedipina, um 

bloqueador de canal de cálcio, também descreveram recentemente prevenção 

de fibrose em modelo com dieta DCM em ratos, efeito que pode estar 

relacionado ao aumento da atividade do PPAR-γ231.  

É possível observar que até o momento nenhuma droga mostrou-se 

convincentemente benéfica na fibrose hepática da EHNA. Os modelos 

experimentais permitem estudar diversos aspectos da patogênese da doença e 

o efeito de diferentes intervenções, pois lesão hepática grave decorrente da 

inflamação e fibrose hepática pode ser obtida dentro de semanas, conforme 

evidenciado no modelo experimental utilizado nesta tese, enquanto o 

estabelecimento de doença hepática em estádio avançado em humanos 

geralmente leva décadas. Estudos mostram que a reversão da fibrose hepática 

é caracterizada pelos seguintes achados: 1- erradicação do agente lesivo; 2- 

apoptose da HSC e, ou também, reversão do fenótipo da HSC para quiescente; 

3- expressão de MMPs e 4- regeneração do parênquima e função hepática72 88. 

Após a retirada do estimulo lesivo, as mudanças histológicas chave observadas 

durante esta fase de resolução são a diminuição dramática da população de 

HSC/ MF ativados e a degradação da matriz fibrótica97. Apenas a apoptose da 

HSC ativada não é suficiente para permitir o remodelamento da MEC no 

restabelecimento da função hepática normal, sendo necessária também a 

degradação da matriz fibrótica72 97 pela ação das MMPs. Como visto 

previamente, o SNAC agiu na degradação da matriz fibrótica, com infra-
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regulacao da TIMP-2 e supra-regulação da MMP-13. Além disso, o efeito 

atenuador da fibrose com a droga se manteve mesmo com a continuidade do 

estimulo nocivo durante o protocolo de estudo. Este perfil de expressão gênica 

sugere maior remoção do colágeno nos animais do grupo SNAC. E aqui não 

me refiro à remoção de colágeno após o processo de deposição completo, mas 

sim ao processo continuo de remodelamento hepático no qual o equilíbrio entre 

deposição e remoção define o conteúdo final de colágeno. Quando comparado 

ao grupo EHNA, os animais do grupo SNAC tiveram menos colágeno no tecido, 

porém em quantidade maior que os animais do grupo controle. Pode-se sugerir 

que o vetor remoção parece estar mais evidente no grupo SNAC, conforme 

demonstrado na análise de expressão gênica. Uma combinação de formação 

diminuída e degradação aumentada de colágeno também poderia ser 

considerada como explicação para o menor acúmulo de colágeno no fígado 

dos animais que receberam SNAC. 

Poderia ser argumentado que a atenuação da fibrose promovida pelo 

SNAC foi um achado específico para este modelo experimental de EHNA com 

indução de cirrose, e não uma propriedade anti-fibrótica da droga. Isto 

provavelmente não é verdadeiro, visto que diversos trabalhos prévios133 135  136, 

mostraram que o SNAC foi capaz de interferir positivamente em diversos 

eventos conhecidos relacionados com a progressão da DHGNA/ EHNA5 62 74. 

Além disso, o efeito anti-fibrogênico do SNAC também foi confirmado em 

cirrose hepática experimental induzida por ligadura do ducto biliar comum232. 

Neste trabalho de ligadura do ducto biliar, os autores demonstraram que os 

animais tratados com SNAC tiveram menor acúmulo de fibrose hepática, com 

infra-regulação do TNF-α, TGF-β, PDGF, PDGFRβ, MMP-2 e TIMP-1. E 
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também evidenciaram que o SNAC promoveu infra-regulação na ativação da 

sinalização p38, JNK e Akt (proteína quinase B). O mecanismo de ação do 

SNAC poderia ser atribuído à sua capacidade de terminar a propagação de 

espécies de radicais pela inativação dos radicais oxil (RO•) e peroxil (ROO•)133 

136 de acordo com: 

 

 2RO•  + 2 RSNO  → 2RONO + RS-SR                                                  (3) 

  

 2ROO•  + 2 RSNO  → 2ROONO + RS-SR                                            (4) 

 

O dímero N-acetilcisteína (RS-SR) e os produtos nitrados RONO e 

ROONO são incapazes de propagar reações de radicais em situações de 

estresse oxidativo. Então as reações 3 e 4 podem ser consideradas reações 

terminadoras no processo de propagação de radicais. Embora o NAC também 

seja um notório antioxidante, deve ser notado que recentemente foi relatado 

que o SNAC apresentou “in vitro” uma ação antioxidante mais efetiva do que 

seu parente NAC contra a oxidação do ácido linoleico233.  

Além disso, dados recentes do nosso grupo em estudo “in vitro” com 

SNAC corroboraram o papel anti-fibrogênico desta medicação234. O SNAC em 

linhagem de célula GRX induziu a reversão do fenótipo de miofibroblasto para 

lipócito, com diminuição da expressão gênica de α-SMA. As HSCs tratadas 

com SNAC mostraram também diminuição significante da expressão e dos 

níveis proteicos no sobrenadante de TGFβ-1, com aumento da MMP-13 

(RNAm e níveis de proteína). Também foi demonstrado diminuição da 

expressão de MMP-2 e colágeno 1α nas HSCs sob efeito do SNAC.  
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Os resultados apresentados nesta tese mostram pela primeira vez o 

efeito anti-fibrogênico do SNAC “in vivo” na EHNA experimental com fibrose 

avançada. Visto que estudos longitudinais de desfecho mostraram a 

importância prognóstica da fibrose hepática na história natural da DHGNA235 

236, a busca de drogas que possam interferir nesta evolução negativa é de 

suma importância, sendo o SNAC um potencial candidato. 
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6. Conclusões 
 

 

1. O S-nitroso-N-acetilcisteína (SNAC) ocasionou atenuação significante da 

fibrose hepática em modelo experimental de esteato-hepatite não 

alcoólica em ratos Spraguey-Dawley, induzida por dieta hiperlipídica 

deficiente em colina associada à dietilnitrosamina por 8 semanas; 

 

2.  O SNAC diminuiu a expressão de mRNA da proteína de choque térmico 

(HSP)-60 associada ao estresse oxidativo, neste modelo experimental; 

 

3. O SNAC aumentou a expressão de mRNA das metaloproteinases de 

matriz (MMP)-13 e MMP9 e diminuiu a expressão gênica do inibidor 

tecidual de metaloproteinase (TIMP)-2, do TGFβ-1 e do colágeno 1α 

neste modelo experimental;  

 

4. Pela avaliação da expressão gênica e histologia hepática nos animais 

sob efeito do SNAC, foi possível concluir que esta droga, pela redução 

do estresse oxidativo proporcionou um perfil de expressão gênica 

favorável à maior remoção do colágeno, com atenuação da fibrose 

comprovada na quantificação do mesmo. 
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