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Resumo
Conrado ALV. Histopatologia do desenvolvimento do modelo de cirrose
hepática em ratas pela tioacetamida [dissertação]. São Paulo: Universidade
de São Paulo, Faculdade de Medicina; 2013.
A cirrose é uma doença cosmopolita que causa milhares de mortes a cada
ano e encontra-se em estado de atenção pelos sistemas de saúde
governamentais. Em auxílio à sua compreensão, utiliza-se o modelo de
indução de cirrose pela tioacetamida (TAA) em ratas. Porém este modelo
tem carência de informações sobre a presença de células inflamatórias no
fígado, as quais desempenham ação destrutiva e estimulam o
desenvolvimento da cirrose. Propusemos nesta pesquisa a detecção de
macrófagos e células dendríticas neste modelo nas primeiras sete semanas
com o uso de tioacetamida na dose de 200mg/kg em aplicações
intraperitoneais, correlacionando-as com a apoptose de hepatócitos, a
presença de células MCP-1 positivas e o desenvolvimento da fibrose em
fígado de ratas. Com isto, esperou-se encontrar o aumento contínuo de
macrófagos teciduais e exsudativos, juntamente com o aumento de células
dendríticas, atraídas pela secreção de MCP-1 pelas células estreladas
hepáticas. Esperou-se também a detecção de hepatócitos em apoptose e
consequente deposição de fibras colágenas pelas células estreladas
hepáticas. A ação tóxica da tioacetamida foi observada pela necrose de
sacabocado e reação tecidual com proliferação de ductos biliares. A
tioacetamida foi eficiente em desencadear a presença de macrófagos e
hepatócitos em apoptose nas primeiras semanas, contudo foi ineficaz em
manter o aumento destes eventos de forma constante até o final da sétima
semana. Além disso, o aumento do tecido colágeno não foi significante,
indicando indiretamente a presença de macrófagos e a lesão de hepatócitos
não foi suficientemente intensa para desencadear a ação máxima das
células estreladas hepáticas durante as sete semanas de tratamento. A
utilização de 200 mg/kg de tioacetamida induziu a presença de células
inflamatórias, todavia a lesão do parênquima hepático foi atenuada com o
tempo. Portanto, a fim de se manter a constante lesão e inflamação do
fígado, possivelmente será necessário aumentar a dose de TAA.

Descritores: Cirrose hepática/fisiopatologia; Tioacetamida/toxicidade; Ratos
Wistar; Ativação de macrófagos; Inflamação; Modelos animais; Fígado

Abstract
Conrado ALV. Developmental histopathology of the thioacetamide-induced
liver cirrhosis in rats [dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo.
Faculdade de Medicina; 2013.
Cirrhosis is a cosmopolitan disease that causes thousands of deaths each
year and is in a state of attention by governmental health systems. In aid for
its comprehension, we use the model of cirrhosis induced by thioacetamide
(TAA) in rats. But this model has a lack of information about the presence of
inflammatory cells in the liver, which play destructive action and stimulate the
development of cirrhosis. We have proposed in this research to detect
macrophages and dendritic cells in this model using 200mg/kg of
thioacetamide via intraperitoneal for seven weeks and correlate them with
apoptosis in hepatocytes, the presence of MCP-1 positive cells and the
development of fibrosis in the liver of female rats. It was hoped to find steady
increase in tissue and exudative macrophages and of dendritic cells attracted
by the release of MCP-1 by hepatic stellate cells, to detect apoptosis in
hepatocytes and consequent increase collagen deposition by hepatic stellate
cells. The toxic action of thioacetamide was observed by piecemeal necrosis
and tissue reaction with bile duct proliferation. The thioacetamide was
effective in triggering the presence of macrophages and hepatocyte
apoptosis in the first weeks, but ineffective in maintaining steadily increase of
these events until the end of the seventh week. Furthermore, the increase of
collagen tissue was not significant; indicating indirectly that the presence of
macrophages and hepatocyte injury was not enough intense to trigger the
maximum action of hepatic stellate cells during the seven weeks of
treatment. The use of 200 mg / kg of thioacetamide induced the presence of
inflammatory cells; however the injury of the hepatic parenchyma was
attenuated with time. Therefore, in order to keep the constant liver injury and
inflammation possibly will be necessary to increase the dose of TAA.
Descriptors: Liver cirrhosis/physiopathology; Thioacetamide/toxicity; Rats,
Wistar; Macrophage activation; Inflammation; Models, animal; Liver.
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Em todos os continentes, as doenças hepáticas crônicas se apresentam
em situação de atenção. A expectativa de vida destes pacientes é reduzida
(Lim; Kim, 2008) e, mesmo com tratamentos alopáticos e transplante hepático
a taxa de mortalidade não diminuiu nos últimos 30 anos (Asrani; Kamath,
2013). Dentre as diversas doenças hepáticas crônicas, a hepatite C tem seu
desfecho como cirrose em 20% a 30% dos pacientes, sendo então importante
o desenvolvimento de estratégias para seu controle e tratamento (Crawford;
Liu, 2010).
Diante desta situação, muitos modelos animais experimentais foram
desenvolvidos para o estudo, a compreensão e a reversão da cirrose hepática.
Com o propósito de causar lesão no fígado, o uso de tetracloreto de carbono
(CCl4) em ratos é o modelo mais antigo e produz alterações semelhantes às
observadas na cirrose humana, já o modelo em que se utiliza a
dimetilnitrosamina (DMN) apresenta problemas como a alta mortalidade,
necrose e inflamação grave que não refletem os casos de cirrose humana.
Contudo, o modelo em que se utiliza a tioacetamida (TAA) é o mais recente e
com detecção de sinais e sintomas mais próximos aos relatados na cirrose
humana (Guerra, 2008) sendo, portanto, o escolhido para esta pesquisa.
Uma das críticas ao modelo da TAA é a baixa presença de células
inflamatórias, um componente essencial na patogenia da cirrose (Laleman et
al., 2006). No processo lesivo hepático ocorre a ação sinérgica de diversas
células do sistema imunológico, entre as quais os macrófagos teciduais (ou
células de Kupffer) e macrófagos que adentram o parênquima e têm ações
locais, e as células dendríticas que “patrulham” os tecidos e estimulam a
resposta imunológica em nível sistêmico (Hernandez-Gea; Friedman, 2011).
Sendo assim, o presente estudo vem contribuir com mais informações
sobre a presença de macrófagos exsudativos e teciduais, além das células
dendríticas no fígado de ratas submetidas à indução de cirrose hepática pelo
uso da TAA.
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2.1 O fígado

O fígado é a maior glândula isolada do corpo e corresponde de 2% a 5%
do peso corporal do organismo. A proporção entre o peso do fígado e o peso
corporal geralmente é constante (Banks, 1992).
As numerosas e variadas funções hepáticas são desempenhadas por
dois tipos celulares – os hepatócitos e os macrófagos teciduais (MT), também
chamados de células de Kupffer. O hepatócito retém um alto potencial mitótico
e desempenha funções diversificadas e especializadas, enquanto que os MT
revestem regiões dos sinusóides hepáticos, estando intimamente associados
aos hepatócitos (Banks, 1992). Os MT metabolizam hemácias maduras com
mais de 120 dias de vida e digerem a hemoglobina, secretam proteínas
relacionadas com processos imunológicos e destroem bactérias (Junqueira;
Carneiro; 1999).
A organização histológica do fígado pode ser considerada através de
três perspectivas: morfológica, secretora e vascular. A unidade morfológica é
constituída pelo lóbulo hepático; já a unidade funcional é o lóbulo portal que
possui função de secretar bile e a unidade vascular é o ácino hepático (Figura
1) (Turner et al., 2011).
Os lóbulos hepáticos são massas prismáticas e poligonais de tecido que
são formadas por placas ou lâminas de hepatócitos interdigitados entre os
capilares sinusóides anastomosados. As placas celulares e de sinusóides
parecem irradiar-se a partir de um vaso centralmente posicionado, a veia
hepática terminal (VHT). O conceito de lóbulo hepático está fundamentado em
duas relações simples: o padrão de organização estrutural e o padrão de
organização do fluxo sanguíneo da periferia, através dos sinusóides, em
direção à VHT (Junqueira; Carneiro, 1999).
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Os sinusóides formam uma rede altamente anastomosada que separa
as placas hepáticas umas das outras e pela qual é transportado o sangue dos
vasos interlobulares (Junqueira e Carneiro, 1999). Nos capilares sinusóides
desembocam ramos terminais da artéria hepática e da veia porta, de tal modo
que há mistura de sangue arterial e venoso (George et al.; 1998). A luz do
sinusóide é revestida por dois tipos de células: células endoteliais típicas e por
MT. Apesar da justaposição entre os sinusóides e os hepatócitos, eles são
separados por um espaço perissinusoidal ou espaço de Disse (Banks, 1992).
Fibras reticulares, microvilos dos hepatócitos e células estreladas
hepáticas (HSC) ocupam o espaço perissinusoidal. Estas últimas controlam o
feedback do tecido conjuntivo intersticial (interlobular), o qual é mais
proeminente nas regiões interlobulares chamadas de espaços porta (Banks,
1992). O espaço porta é formado pelos ramos interlobulares de um ducto biliar,
da artéria hepática e da veia porta, nervos e pequenos vasos linfáticos, além de
tecido conjuntivo intersticial (Junqueira; Carneiro, 1999).
Os hepatócitos imediatamente em contato com o espaço porta são
chamados de placa limitante, os quais formam uma orla descontínua ao redor
do mesênquima do espaço porta (Crawford; Liu, 2010). O espaço porta é o
ponto de referência da organização do fígado e no estudo dos fígados hígidos
e alterados. (Banks, 1992).
O fígado é classicamente dividido em lóbulos hexagonais de 1 a 2 mm
de diâmetro, orientados ao redor das VHT. Entretanto, como os hepatócitos
próximos às VHT estão mais distantes do suprimento sanguíneo, argumentouse que eles estão na periferia dos “lóbulos metabólicos”, chamados ácinos.
Conceituados como aproximadamente triangulares, os ácinos possuem os
ramos terminais da artéria hepática e da veia porta estendendo-se a partir dos
espaços porta, em suas bases, e VHT nos seus ápices. O parênquima do ácino
hepático divide-se em três zonas, estando a zona 1 mais perto do suprimento
vascular, a zona 3 em contato com a VHT e a zona 2 em uma posição
intermediária (Crawford; Liu, 2010).
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A

B

C
Figura 1 - Organização histológica do fígado. A, lóbulo portal com destaque para os
colangíolos e canalículos biliares entre os hepatócitos. B, lóbulo hepático; com ênfase no
hepatócito. C, ácino hepático e suas divisões em zonas (adaptado de Turner et al., 2011)

2.2 Modelo de indução de cirrose com TAA

Os modelos experimentais de cirrose hepática em roedores utilizam
diversos tipos de substâncias químicas tóxicas – os xenobiontes - na indução
de lesões, por exemplo, o tetracloreto de carbono (CCl4); a dimetilnitrosamina
(DMN) e a tioacetamida (TAA) (Brenner, 2009). O modelo que utiliza a TAA é o
mais recente (Guerra et al., 2009, Cogliati et al., 2010, Trotta et al., 2013),
produz alterações mais próximas às que ocorrem na cirrose humana (Laleman
et al. 2006) tais como a peroxidação das membranas lipídicas, necrose celular,
fibrose e reorganização micronodular do parênquima, proliferação ductular
(Sun et al., 2000) e, finalmente, cirrose macronodular (Hakateyama et al.,
2002).
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Na avaliação histopatológica, a lesão causada pela TAA é consequência
da oxidação lipídica das membranas dos hepatócitos (Sun et al., 2000) e de
organelas, tais como as mitocôndrias (Natarajan et al., 2006; Yin et al., 2012) e
retículo endoplasmático (Ron; Walter, 2007; Tanjore et al., 2013), o que resulta
na ativação da apoptose pela via intrínseca (Chen et al., 2006) e necrose dos
hepatócitos (Mangipudy et al., 1998).
Além das características patológicas, o uso da TAA apresenta outras
vantagens como menor toxicidade para o operador em comparação com os
outros xenobiontes, a administração por diferentes vias - oral; intubação
intragástrica; subcutânea ou intraperitoneal (Fontana et al., 1996), diversos
protocolos de administração (Corbin; Minuk, 2003), a especificidade pelo fígado
como órgão alvo, sua ação específica na região da VHT, meia vida curta e
grande intervalo de tempo entre seus efeitos necrogênicos e a insuficiência
hepática (Chilakapati et al., 2005), e menor mortalidade em relação ao CCl4 (Li
et al., 2002).
A utilização deste modelo tem como objetivos a compreensão do
desenvolvimento da cirrose e suas consequências, além de estratégias para a
sua prevenção e tratamento farmacológico alopático ou com extratos vegetais
e soluções nutricionais (Low et al., 2004; Nagata et al., 2005; Pinzani et al.,
2005; Chen et al., 2006; Laleman et al., 2006 Noda et al., 2006; Guerra et al.,
2009; Furtado et al. 2012; Salama et al., 2012; Xie et al., 2012, Trotta et al.,
2013).

2.3 Morfologia da hepatite aguda e crônica

As

alterações

morfológicas

na

hepatite

aguda

e

crônica

são

compartilhadas entre os vírus hepatotróficos e podem ser também simuladas
por reações medicamentosas e substâncias xenobiontes (Crawford; Liu, 2010).
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Na hepatite aguda, a lesão dos hepatócitos assume a forma de
tumefação difusa, ou seja, balonização, de modo que o citoplasma parece estar
vazio e conter apenas feixes esparsos de remanescentes citoplasmáticos. São
vistos dois padrões de morte celular dos hepatócitos. No primeiro, a ruptura
das membranas celulares acarreta citólise. As células necróticas parecem ter
se “extinguido”, com colapso da estrutura de reticulina de colágeno onde as
células desapareceram; agregados de macrófagos removedores marcam as
áreas de extinção (Cotran et al., 2000, Schoemaker; Moshage, 2004).
O segundo padrão de morte celular, a apoptose, é mais discreto. Com a
morte celular de origem tóxica ou imunomediada, hepatócitos isolados tornamse arredondados, picnóticos e intensamente eosinofílicos contendo núcleos
fragmentados. As células apoptóticas também são fagocitadas dentro de horas
por macrófagos e, portanto, difíceis de serem encontrados a despeito de uma
taxa acelerada de lesão de hepatócitos. Nos casos intensos, a necrose
confluente de hepatócitos pode gerar a necrose em ponte conectando regiões
portais-portais, centrais-centrais ou portais-centrais de lóbulos adjacentes,
significando uma forma mais intensa de hepatite aguda. A tumefação e
regeneração dos hepatócitos acabam por comprimir os sinusóides, e o arranjo
discretamente radial é perdido (Desmet, 1988, Cotran et al., 2000).
A inflamação é um achado típico e, em geral, proeminente da hepatite
aguda. Os MTs sofrem hipertrofia e hiperplasia e, com frequência, estão
carregados de lipofuscina em virtude de fagocitose dos restos hepatocelulares.
Os espaços porta geralmente estão infiltrados com uma mistura de células
inflamatórias. O infiltrado inflamatório pode extravasar para o parênquima
adjacente, causando necrose dos hepatócitos periportais, essa “hepatite de
interface” (necrose de sacabocado) pode também ocorrer na hepatite aguda
crônica. Por fim, o epitélio dos ductos biliares pode tornar-se reativo e, até
mesmo, proliferar, formando estruturas ductulares mal definidas (Cotran et al.,
2000, Schoemaker; Moshage, 2004).
As

características

histológicas

da

hepatite

crônica

variam

de

extremamente leves a graves. A necrose de hepatócitos em toda a extensão do
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lóbulo pode ocorrer em todas as formas de hepatite crônica. Nas formas mais
leves, o infiltrado inflamatório significativo limita-se aos tratos portais e é
constituído por linfócitos, macrófagos, plasmócitos eventuais e raros neutrófilos
e eosinófilos. A hepatite da interface e necrose em ponte contínua anunciam
uma lesão hepática progressiva. A marca da lesão hepática é o depósito de
tecido fibroso. No início, somente os espaços porta exibem fibrose aumentada,
mas a fibrose periportal ocorre com o tempo, seguida por conexão dos septos
fibrosos entre lóbulos, conhecida como fibrose em ponte (Desmet, 1988,
Cotran et al., 2000).

2.4 Necrose

Em contraste à apoptose e outras formas não tão bem caracterizadas de
morte celular programada, a morte acidental de células animais em resposta a
uma injúria aguda, como um trauma, a falta de suprimento de sangue ou
qualquer lesão exógena irreversível, geralmente, é causada pelo processo de
necrose celular (Alberts et al., 2012).
A necrose refere-se a um espectro de alterações morfológicas que
sucedem a morte celular no tecido vivo, em grande parte resultantes da ação
degradativa progressiva de enzimas sobre a célula letalmente lesionada. Sua
manifestação mais comum é a necrose de coagulação, caracterizada por
desnaturação das proteínas citoplasmáticas, degradação das organelas
celulares e tumefação celular (Cotran et al., 2000). Didaticamente, as células
necrosadas se expandem e rompem, liberando seus conteúdos sobre os
vizinhos e provocando a resposta inflamatória (Alberts et al., 2010).
A aparência morfológica da necrose resulta de dois processos
essencialmente concomitantes: a digestão enzimática da célula e a
desnaturação de proteínas (Malhi et al., 2010). As células necróticas mostram
eosinofilia aumentada, atribuível, em parte, à perda da basofilia normal
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conferida pelo RNA no citoplasma e, em parte, à maior ligação da eosina às
proteínas

intracitoplasmáticas

desnaturadas

(Cotran

et

al.,

2000).

A

desnaturação em células necróticas pode ser interpretada como uma medida
preventiva contra a resposta imunológica (Majno; Joris, 2004). A célula pode ter
aparência homogênea mais vítrea do que a de células hígidas, principalmente
em virtude da perda de partículas de glicogênio. Quando as enzimas digerem
as organelas citoplasmáticas, o citoplasma se torna vacuolizado e parece roído
por traças (Cotran et al., 2000).
Alterações nucleares aparecem na forma de um de três padrões, todas
devidas à degradação inespecífica de DNA. A basofilia da cromatina pode
esmaecer e ocorrer a cariólise, uma alteração que reflete atividade de DNase.
Um segundo padrão é a picnose, caracterizada por retração nuclear e aumento
da basofilia e observada também na morte celular apoptótica. Aqui, o DNA
aparentemente se condensa em uma massa basofílica sólida e encolhida. No
terceiro padrão, a cariorrexe, o núcleo picnótico sofre fragmentação. Com o
decorrer do tempo (um ou dois dias), o núcleo na célula necrótica desaparece
totalmente (Cotran et al., 2000).
A necrose frequentemente exibe um a distribuição zonal. A mais óbvia é
a necrose dos hepatócitos imediatamente em torno da VHT – a denominada
necrose centrolobular, que é uma lesão que é típica de isquemia a várias
reações medicamentosas e tóxicas (Malhi et al., 2010).
Na maioria das causas de lesão hepática, encontra-se uma mistura
variável de morte e inflamação hepatocelulares. A necrose de hepatócitos pode
limitar-se a células esparsas dentro dos lóbulos hepáticos - a necrose focal - ou
à interface entre o parênquima periportal e os espaços porta inflamados – a
hepatite de interface. Com uma lesão inflamatória mais intensa, a necrose de
hepatócitos contíguos pode expandir-se a lóbulos adjacentes em uma
progressão porta-porta, porta-VHT ou VHT-VHT, formando assim a necrose em
ponte. A necrose de lóbulos inteiros ou necrose submaciça, e da necrose da
maior parte do fígado, também chamada necrose maciça, geralmente é
acompanhada de insuficiência hepática (Cotran et al., 2000).
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Embora a necrose celular seja uma característica morfológica clássica
da lesão hepática, sua contribuição patogênica para a fibrose hepática tem sido
negligenciada, em grande parte porque não há marcadores moleculares ou
bioquímicos de necrose similares àqueles descobertos para a apoptose. A
necrose pode simplesmente representar uma resposta celular mais grave que a
apoptose quando as concentrações do estímulo lesionante são maiores, mas o
potencial relativo da necrose comparado com a apoptose na estimulação da
fibrogênese são desconhecidos (Friedman, 2008).

2.5 Apoptose

A apoptose é uma forma de morte celular programada destinada a
eliminar células desnecessárias durante a embriogênese, regulando o número
de células em um novo ser em formação. Mas também ocorre como um
mecanismo de defesa, como nas reações imunológicas; quando as células são
lesadas por uma doença ou agentes nocivos; e no envelhecimento (Alberts et
al., 2010).
Morfologicamente, as células em apoptose se encolhem e se
condensam, o citoesqueleto colapsa, o envelope se desfaz, e a cromatina
nuclear se condensa e se quebra em fragmentos de formas e tamanhos
diversos (Cotran et al., 2000). A superfície celular comumente forma bolhas, e
se a célula é grande, frequentemente quebram-se em fragmentos envolvidos
por membranas chamados corpos apoptóticos (Malhi et al., 2010).
O processo mais importante é a alteração química da célula ou dos
corpos apoptóticos, que são rapidamente engolfados por uma célula vizinha, ou
um macrófago, antes que possam liberar seus conteúdos (Majno; Joris, 2004).
Dessa maneira, a célula morre e é fagocitada rapidamente, existindo poucas
delas para serem vistas (Alberts et al., 2010). Os corpúsculos apoptóticos são
rapidamente degradados dentro dos lisossomos, e as células adjacentes
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migram ou proliferam para repor o espaço ocupado pela célula apoptótica
agora eliminada (Cotran et al., 2000).
Em uma visão molecular, a morte celular por apoptose pode ocorrer
através de duas vias principais, chamadas via intrínseca e extrínseca. A via
extrínseca é iniciada a partir da ligação de ligantes extracelulares aos
receptores transmembrana que desencadeiam a cascata enzimática e a ação
da procaspase-8. Por outro lado, a via intrínseca, também conhecida como via
mitocondrial, é ativada por estímulos que causam a permeabilização das
membranas das mitocôndrias com consequente liberação de fatores para o
citosol como, por exemplo, o citocromo C, que iniciam e regulam a ação da
procaspase-9 (Yin et al., 2012).
As procaspases-8 e 9 atuam nas procaspases-3, 6 e 7 que, em suas
formas efetoras (caspases-3, 6 e 7), ativam a enzima DNase ativada por
caspase

(DAC).

As

DAC

clivam

o

DNA

nas

regiões

ligantes

internucleossomais, resultando em múltiplos fragmentos de DNA com 180
pares de base (Malhi et al., 2010).

2.6 Interações celulares na fibrose hepática

As interações entre células do parênquima e o infiltrado inflamatório
diante de um xenobionte são fundamentais para a deposição de fibras
colágenas no parênquima hepático, com futura evolução para cirrose.
Em fígados agredidos por xenobiontes tanto a necrose quanto a
apoptose contribuem para a morte celular (Galle, 1997). A indução da apoptose
por receptores de HSCs, MT, e macrófagos exsudativos (ME) (Kolios et al.,
2006; Ramadori et al., 2008) juntamente com a fagocitose de corpúsculos
apoptóticos (Friedman, 2008) são processos ativadores da fibrose hepática
(Figura 3) (Canbay et al., 2004; Guicciardi; Gores, 2010).
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Figura 2 – A via extrínseca da apoptose é ativada pela ligação de células do sistema
imunológico ao receptor CD95 e a via intrínseca é ativada por sinais externos e lesões internas
como, por exemplo, lesão ao DNA nuclear. Ambas as vias convergem para a ativação da
caspase 3 (adaptado de Hengartner, 2000)

As HSCs são ativadas por numerosos estímulos parácrinos e por MT,
em áreas de necrose hepatocelular e inflamação. Em seguida, passam a
expressar α-actina de músculo liso e sintetizam colágeno tipo I e III (Figura 3).
Por fim, proliferam e atraem leucócitos e a elas próprias para os sítios de lesão.
(Brandão et al., 2006; Kolios et al., 2006). Se o processo fibrótico é
suficientemente mantido, as HSCs tornam-se agora capazes de sintetizar tais
mediadores, desta forma mantendo e ampliando sua própria atividade
fibrogênica através da autoestimulação (Ramadori et al., 2008).
A fibrogênese hepática não é causada somente por um aumento na
síntese de tecido conjuntivo, mas é basicamente o resultado do desequilíbrio
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entre o aumento da síntese de matriz e a diminuição da degradação da matriz
extracelular (Benyon et al., 1996).
Concomitante com os processos de morte celular e indução de fibrose
hepática, ocorre a quimiotaxia de células de defesa para o interior do
parênquima hepático. A inflamação perpetua-se enquanto o agente nocivo se
mantiver presente ou for repetidamente administrado (Ramadori et al., 2008).
A observação de que as HSCs contribuem com o acúmulo de
neutrófilos, quimioatração de macrófagos e linfócitos T na doença hepática
fornece um papel determinante das HSCs na distribuição de linfócitos dentro do
fígado inflamado (Holt et al., 2009). Nos fígados lesionados agudamente, as
HSCs sintetizam diversos tipos de citocinas e quimiocinas que participam do
recrutamento de leucócitos da corrente sanguínea, entre elas a MCP-1
(monocyte chemoattractant protein-1).

Figura 3 – A fagocitose de corpúsculos apoptóticos por MT e HSC desencadeia a resposta
inflamatória e retroestimula a apoptose de hepatócitos, além de aumentar a síntese de
colágeno tipo I (adaptado de Guicciardi; Gores, 2010)

A MCP-1 foi detectada em HSCs ao longo de septos fibrosos (Nagata et
al., 2005) e em células de regiões centrolobulares afetadas (Mori et al., 2009).
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A habilidade das HSCs em secretar MCP-1 indica que estas células contribuem
não apenas para a atração, mas também para ativação de MEs no local da
lesão (Marra et al., 1993, 1998). Consequentemente, a supressão da secreção
de MCP-1 inibe o infiltrado inflamatório de macrófagos e a fibrose no fígado de
ratos (Imamura et al., 2005).
As HSCs interagem com células inflamatórias também via receptor, o
que leva à expressão de citocinas que amplificam a inflamação (Canbay et al.,
2004). Sinergicamente a apoptose induz a inflamação, pois os macrófagos
aparecem em cena e fagocitam as células apoptóticas (Majno e Joris, 2004),
mas não secretam substâncias que estimulam atração de outras células
inflamatórias (Hori et al., 2003) (Figura 4).

Figura 4 – Representação esquemática do modelo proposto aliando a apoptose de hepatócitos
à inflamação e à fibrose. Estímulos proapoptóticos induzem a apoptose dos hepatócitos, que
secretam sinais lipídicos para “captura” por HSCs e MTs. A fagocitose de corpúsculos
apoptóticos estimula as expressão de genes prófibróticos e ligantes de morte (como o CD95L).
A persistente ativação destas células promove a apoptose adicional de hepatócitos, a qual
culmina na inflamação hepática, com geração de quimiocinas (como a MCP-1) e ativação das
HSCs. A ativação das HSCs torna-as relativamente resistentes aos estímulos apoptóticos,
perpetuando o acúmulo de fibras colágenas (adaptado de Canbay et al., 2004)
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Macrófagos constituem-se em um grupo de células com funções e
morfologia heterogêneas, e os subgrupos podem ser identificados através de
técnicas imunohistoquímicas. Os antígenos ED1 e ED2 são particularmente
úteis na caracterização de subpopulações de macrófagos hepáticos. O
anticorpo ED1 liga-se à maior parte da população de macrófagos, bem como a
monócitos do sangue periférico e a precursores da medula óssea. Devido ao
fato de que poucas células expressam ED1 quando ativadas, este é útil para a
classificação dos membros do sistema fagocítico mononuclear (Gomes et al.,
2004).
Duas principais subpopulações de macrófagos são distinguíveis através
do uso combinado de anticorpos anti - ED1 e anti - ED2. Essas populações
apresentam discretas diferenças morfológicas, mas distribuição anatômica e
características funcionais distintas. Uma população de pequenas células ED1
positivas está presente ao redor dos espaços porta e VHT. Outra população,
constituída por grandes células ED1 e ED2 positivas está localizada ao longo
dos sinusóides. Pequenos macrófagos hepáticos normalmente não são
marcados com anticorpo anti - ED2 (Armbrust; Ramadori, 1996). De forma
geral, o anticorpo anti - ED1 evidencia os MEs e o anti - ED2 detecta os MT.
Além disso, para a detecção de células dendríticas pode ser utilizado o
antígeno OX6. Tais células são observadas nas regiões periportais de fígados
de ratos (Ide et al., 2003; Mori et al., 2009). As células dendríticas, as quais são
apresentadoras clássicas de antígenos são abundantes no fígado, e sua
contribuição na fibrose hepática é uma área de crescente interesse
(Hernandez-Gea; Friedman, 2011).
Todas estas células foram detectadas em regiões da VHT e espaços
porta de fígados de ratos com lesão tóxica causada por TAA (Ide et al., 2003;
Mori et al., 2009). Células ED1 foram detectadas nos espaços sinusoidais e
junto de septos fibrosos, enquanto que células ED2 foram encontradas em
áreas constituídas por hepatócitos degenerados em fígados de ratos expostos
à TAA (Hori et al., 2003; Noda et al., 2006).
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Tendo em vista o papel central da inflamação no desenvolvimento da
fibrose e cirrose hepática em ratos, e uma vez que já foi comprovado que o
modelo de administração de TAA é eficaz no desenvolvimento de cirrose
(Trotta et al., 2013), o objetivo do trabalho foi comprovar a presença de
inflamação nos estágios iniciais e estudar este processo inflamatório para
substanciar melhor o modelo de cirrose hepática induzida por TAA em ratos, a
presença das células do sistema imunológico no interior do fígado, a ativação e
aumento da população de macrófagos exsudativos, teciduais e células
dendríticas, além da quimiotaxia para as regiões lesionadas e a apoptose de
hepatócitos

nas

diversas

regiões

acinares.

3. Objetivos
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3.1 Objetivo geral

Estudar o modelo de indução experimental de cirrose por tioacetamida no
âmbito da resposta celular do sistema imunológico ao longo das primeiras sete
semanas em ratas Wistar.

3.2 Objetivos específicos

- Quantificar semanalmente macrófagos exsudativos, macrófagos teciduais e
células dendríticas nos fígados lesionados pela administração de tioacetamida;

- Detectar a deposição de fibras colágenas e quantificar o volume que estas
ocupam no parênquima hepático;

- Avaliar a presença de células que expressam a proteína quimiotática de
monócitos do tipo 1 (MCP-1);

- Quantificar semanalmente hepatócitos em apoptose durante o uso da
tioacetamida.
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4. Material e métodos
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4.1 Animais

Foram utilizadas 105 ratas Wistar (Rattus norvegicus), pesando entre
130g e 180g e com idades entre 30 e 60 dias. Em cada gaiola plástica forrada
com maravalha e ração ad libitum foram acondicionados cinco animais.
Posteriormente foram divididos em sete grupos de 15 ratas, sendo 10 que
sofreram indução de fibrose pelo tratamento com tioacetamida (TAA)
(Thioacetamide, Sigma-Aldrich, Germany, lote: BCBD2830V) e cinco ratas
controle. As ratas controle foram identificadas como 1C até 7C (grupos de ratas
controle da primeira até a sétima semana) e as tratadas com TAA identificadas
como 1T até 7T (grupos de ratas tratadas da primeira até a sétima semana)
(Figura 5).
O projeto de pesquisa foi avaliado e aprovado pela Comissão de Ética
no Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da
Universidade de São Paulo (FMVZ/USP) - protocolo 2048/2010 - e pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (FM/USP) – protocolo 349/11.

Figura 5 – Delineamento experimental do tratamento com TAA. As cruzes representam a
semana em que cada grupo controle e tratado sofreu eutanásia. No eixo dos grupos: C - grupo
de ratas controle; T- grupo de ratas tratadas. São Paulo, 2013
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4.2 Modelo de indução da fibrose hepática pela administração
da TAA

A TAA foi diluída em solução salina (NaCl a 0,9%, Sanobiol, Pouso
Alegre, Brasil) na concentração de 4% e administrada via intraperitoneal na
dose de 200mg/kg de peso vivo, 3 vezes por semana, com períodos entre uma
e sete semanas (adaptado de Guerra et al., 2009). As ratas dos grupos
controle receberam solução salina via intraperitoneal.

4.3 Eutanásia

Dois dias após a última administração de TAA em cada grupo, os
animais sofreram eutanásia utilizando-se isofluorano (Isoforine, Cristália,
Itapira, Brasil) em oxigênio 100%, administrado através de circuito de Magill.

4.4 Morfometria e histologia do fígado

Após a eutanásia das ratas, estas foram pesadas e a incisão da
cavidade abdominal no plano sagital permitiu a retirada dos órgãos abdominais
para pesagem da carcaça, das vísceras, do fígado e posterior aferição do
volume do fígado pelo método de Scherle (1970). Os parâmetros biométricos
foram tabulados e utilizados para o cálculo dos respectivos índices
morfométricos macroscópicos:
1) Índice vísceras/peso:
 (%) =

 í   ()
 100
 ç ()
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2) Índice fígado/carcaça:
 (%) =

í ()
 100
 ç ()

3) Índice hepatossomático:
 (%) =

í ()
 100
  ()

4) Densidade do fígado:
 (/!3) =

 #$!

í
í

()
(!3)

Foram coletadas amostras dos lobos hepáticos lateral esquerdo e medial
de todos os animais para análise histológica. A fixação dos fragmentos foi
efetuada nos líquidos fixadores Bouin, Metacarn e McDowell (Kiernan, 1999).
Para a inclusão do material utilizou-se parafina (parafina histológica, Erv-Plast,
Brasil)

e

historresina

(Historesin,

Leica Mycrosistems

Nußloch

GmbH,

Heidelberg, Germany). O material fixado em McDowell foi incluído em
historresina a partir de uma bateria com concentrações crescentes de álcool
etílico, álcool etílico absoluto-resina (1:1) e finalmente, resina.
Os blocos de parafina foram seccionados ao redor de 4µm de espessura
e os blocos em historresina ao redor de 2µm.

4.5 Colorações para microscopia de luz
Para a verificação dos aspectos morfológicos no processo de lesão
celular do fígado, foi utilizada a coloração com Hematoxilina e Eosina (HE).
Também foi utilizada a coloração com Picrossírius – direct red 80 (Fluka

24

Chemie GmbH, Steinheim, Switzerland) diluído em solução de ácido pícrico
saturada (Cinética, Jandira, Brasil) (Junqueira et al., 1979) - adaptada com o
uso do ácido fosfomolíbdico (VETEC, Rio de Janeiro, Brasil) a 2%. Quando o
ácido fosfomolíbdico a 2% é utilizado antes da solução de Picrossírius a 5%
este atua como mordente e o corante liga-se mais intensamente às fibras
colágenas (Dolber; Spach, 1987).

4.6 Avaliação Histopatológica
As lâminas coradas por Hematoxilina e Eosina foram analisadas nos
aumentos de 40, 100 e 400x, e as lesões foram descritas. As lâminas coradas
por Picrossírius realçaram a presença de fibras colágenas e foram avaliadas
em aumentos de 100x, 400x e 1000x para a descrição da evolução da fibrose.

4.7 Quantificação do colágeno

Foram selecionados ao acaso materiais histológicos de 10 animais de
cada grupo tratado e dos grupos controle. Em cada lâmina foi quantificada a
proporção volumétrica das fibras colágenas em relação ao parênquima. Foram
medidos 10 campos de tamanho uniforme por animal. A fotomicrografia de
cada campo foi capturada e tratada de forma a contrastar as fibras colágenas
da coloração de fundo por limiar de cor. Foram usadas as lâminas coradas
apenas por Picrossírius. Após a separação, a proporção volumétrica ocupada
(volume ocupado) pelas fibras colágenas foi medida.
O valor obtido nos 10 campos mensurados foi somado, obtendo-se o
valor da área de colágeno no fígado (ACF) para cada rata. A porcentagem da
área de colágeno no fígado (PACF) em relação ao restante do tecido hepático
foi calculada através da fórmula:
% =

%
 100
%

na qual ACC é a somatória área total dos 10 campos de cada rata.
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A densidade volumétrica média do colágeno para cada grupo
experimental (DVMC) foi calculada através da fórmula:
& =

&É% %
%

na qual ACC é a área do campo para cada rata, obtendo-se assim a média e
desvio padrão das PACFs, sendo que o grupo experimental foi composto por
10 ratas.
Para a aquisição das imagens, foi utilizado microscópio óptico Olympus
Bx60 (Olympus, Japan) - ajustado para aumento de 400x, com câmara
acoplada Axiocam HRc Zeiss (Zeiss, Jena, Germany). As imagens foram
analisadas em um microcomputador com programa de morfometria AxioVision
4.8 (Zeiss, Jena, Germany).

4.8 Imuno-histoquímica para detecção de células do sistema
imunológico

Os cortes de fígado de seis ratas fixados em formaldeído a 4% - obtido a
partir do paraformaldeído - em lâminas silanizadas (Star Frost, Waldemar
Knittel, Germany) foram desparafinados, a recuperação antigênica foi realizada
com imersão e ebulição das lâminas em tampão citrato de sódio pH 6 em forno
microondas por 10 minutos (750w), bloqueio de peroxidase endógena com
solução de peróxido de hidrogênio a 10% diluída em metanol por 30 minutos,
lavagens em tampão Tris-HCl 0,1M pH 7,5 e bloqueio das reações
inespecíficas com solução de leite em pó a 5% por uma hora em estufa a 50
ºC, e incubados com os anticorpos primários overnight (Tabela 1) diluídos em
tampão Tris-HCl (Santos et al., 2009). O sistema de detecção utilizado para os
anticorpos anti - ED1, anti - ED2 e anti-caspase 3 foi o Advance HRP Envision
System (Dako K1390, Carpinteria CA, USA). Apenas para o anticorpo antiMCP1 foi utilizado anticorpo secundário anti-hamster biotinilado (Vector
Laboratories, Burlingame CA, USA, código BA9100) na concentração de 5
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µg/ml e a estreptavidina peroxidase (Vector Laboratories, Burlingame CA, USA,
código SA-5704), ambos por 30 minutos e, então, todos revelados com 3,3diaminobenzidina tetrahidrocloreto (DAB) (Dako K3468 Carpinteria CA, USA).
Controles negativos foram realizados pela omissão dos anticorpos
primários e pela incubação overnight com tampão Tris-HCl pH 7,5 nos cortes
de fígados de ratas submetidas às reações positivas.
Foram

avaliados

cinco

campos

de

cada

lâmina

escolhidos

aleatoriamente, os perfis das células positivas foram contadas manualmente e
o resultado foi registrado como células positivas/área do campo (0,1497746
mm2) com o auxílio do microscópio óptico Olympus BX60 (Olympus, Japan)
com câmara acoplada AxioCam HRc Zeiss (Zeiss, Jena, Germany). As
imagens foram analisadas em um microcomputador com o programa de
morfometria específico AxioVision 4.8 Zeiss (Zeiss, Jena, Germany).

4.9 Análise Estatística

As médias e desvios-padrão de todos os parâmetros quantificados foram
devidamente comparados por testes estatísticos a partir do teste de
normalidade de Kolgomorov-Smirnov e, em seguida, com testes paramétricos –
teste t de Student com correção de Welch e análise de variância (ANOVA) com
pós-teste de Bonferroni. Para os cálculos foi utilizado o programa estatístico
GraphPad INSTAT® (versão 3.01, Zelanis Inc.). Os resultados estão
apresentados com significância de 95% (p<0,05).

27

Célula
avaliada

Anticorpo

Macrófago

Mouse anti

exsudativo

rat CD68

Macrófago

Mouse anti

tecidual

rat CD163

Célula
estrelada
hepática

Anti-MCP1
antibody

Especificidade

Clone

Diluição

CD68

ED1

1:100

CD163

ED2

1:100

MCP-1

2H5

1:100

CD74

OX6

1:100

PCL

1:100

Mouse anti-

Célula
dendrítica

Hepatócito
apoptótico

rat
CD74
Anti-active
caspase-3
antibody

Fabricante
AbD
Serotec
AbD
Serotec

Abcam

LifeSpam
Bioscience

Código

MCA341GA

MCA342R

ab21396

LS-B4812

Fragmento
p17
caspase

da
3

Abcam

ab2302

ativa

OBS: PCL - anticorpo Policlonal

Tabela 1 – Especificações dos anticorpos utilizados para a detecção dos
macrófagos recrutados e teciduais, células dendríticas, células estreladas
hepáticas e hepatócitos apoptóticos. São Paulo, 2013
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5. Resultados
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5.1 Alterações macroscópicas

Em todo o período de tratamento das ratas, não houve ocorrência de
óbito por manipulação, intoxicação aguda ou fatores outros como ração, água
ou climatização do biotério.
O acompanhamento do peso das ratas dos sete grupos tratados mostrou
uma redução de peso ao redor de 3% na primeira semana e 5% na segunda
semana em relação ao peso inicial, com melhoras após a quarta semana.

5.2 Índices morfométricos macroscópicos

À necrópsia, foram observados o discreto enrugamento da superfície
hepática e bordos levemente arredondados nos fígados de ratas tratadas
durante sete semanas.
Em relação aos índices morfométricos macroscópicos, os valores
calculados para IVP (índice vísceras peso); IHS (índice hepatossomático); IFC
(índice fígado carcaça) e densidade do fígado (DFig) para os 14 grupos (1C à
7C, e 1T à 7T) foram avaliados tanto pela comparação entre o grupo tratado e
o grupo controle para cada semana – por exemplo, para IVP: comparação
entre 1C e 1T (teste t não pareado com correção de Welch) – quanto pela
comparação do resultado de um grupo com os resultados de todos os outros
grupos (ANOVA com pós-teste de Bonferroni).
Na primeira forma de avaliação os números revelaram que, a partir da
terceira semana de uso contínuo de TAA, foi possível detectar elevações dos
índices morfométricos nestes grupos (p<0,05). Para o IFC foi observado
aumento no grupo tratado por três semanas em relação ao controle (7,2±0,5%
vs 5,0±0,3%); tratado por quatro semanas em relação ao controle (6,4±0,8% vs
5,3±0,4%); tratado por cinco semanas em relação ao controle (6,1±0,6% vs
4,7±0,4%); seis semanas em relação ao controle (5,6±0,7% vs 4,8±0,8%) e
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tratado por sete semanas em relação ao controle (5,7±0,8% vs 4,6±0,3%)
(Tabela 2). Para o IVP foi observado aumento no grupo tratado por três
semanas em relação ao controle (23,6±1,9% vs 19,4±1,5%); tratado por quatro
semanas em relação ao controle (24,1±1,8% vs 19,3±0,8%); tratado por cinco
semanas em relação ao controle (24,4±2,5% vs 16,6±1,9%); tratado por seis
semanas em relação ao controle (23,1±2,3% vs 17,9±1,2%) e tratado por sete
semanas em relação ao controle (22,6±2,2% vs 18,6±0,9%) (Tabela 2). Para o
IHS foi observado aumento no grupo tratado por três semanas em relação ao
controle (5,3±0,4% vs 3,9±0,2%); tratados por cinco semanas em relação ao
controle (4,4±0,5% vs 3,6±0,2%) (Tabela 2).
Quando os mesmos valores sofreram o segundo tipo de avaliação, não
foram encontradas diferenças significativas entre si para os diferentes índices
supracitados (Tabelas 3,4 e 5).

5.3 Avaliação Histopatológica

Durante as sete semanas foram observados o edema de hepatócitos
com o citoplasma rendilhado (balonização), infiltrado inflamatório mono- e
polimorfonuclear, células ovais, células em apoptose, megalocitose e poliploidia
hepatocitária, deposição de fibras colágenas, e hepatite de interface (Figura 5).
Na zona 3 acinar foram detectadas células com cariorrexia e em
apoptose (Figura 6A), hepatócitos poliploides (bi e trinucleados) possivelmente
resultado de divisão celular (Figura 6D), e hepatócitos com megalocitose
(núcleos com diâmetro aumentado e com 1 a 3 nucléolos evidentes), indicação
indireta de aumento da síntese proteica. Além destes, foram também
observados hepatócitos com citoplasma rendilhado (Figura 6B), sugerindo
lesão em organelas citoplasmáticas.
Em zona 2 acinar foram observadas células poliploides, infiltrado
inflamatório e células ovais.
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Junto aos espaços porta foi notada uma grande quantidade de células
ovais na primeira semana (não quantificado), as quais a partir da segunda
semana apresentavam discreta organização em pequenos grupos e já na
terceira semana foi possível observar novos ductos biliares formados nas
periferias dessas regiões. A velocidade da diferenciação morfológica das
células ovais é alta, pois na segunda semana ainda apresentavam aspecto
ovoide, mas na quarta semana já se observava aspecto cuboide das células
dos ductos biliares. Além disso, na sexta semana havia a presença de grande
quantidade de células ovais no parênquima da zona 1 acinar e na sétima
semana já se encontravam próximas da zona 2 acinar (Figura 6D).
O infiltrado inflamatório foi observado em todas as zonas acinares, mas
com maior intensidade próxima das VHT (Figura 6A) e espaços porta. Pôde-se
observar tanto neutrófilos (polimorfonuclear) quanto plasmócitos e macrófagos
(mononucleares). Durante todo o período estudado foram observadas
fagocitoses de debris celulares, assim como a proximidade entre macrófagos e
células em apoptose (Figura 6C).
Com cinco semanas de uso contínuo de TAA foram detectadas, ao redor
das VHT, destruição tecidual com deposição de material fibroso amorfo
eosinofílico e o agrupamento de hepatócitos separados do parênquima tanto
por este material fibroso quanto pelo infiltrado inflamatório, processo
compatível com hepatite de interface (Figura 6D). Até a sétima semana, o
infiltrado se intensificou ao redor das VHT.
Cortes submetidos à coloração de Picrossírius realçaram as fibras
colágenas ao redor dos espaços porta e VHT (Figura 7A e 7B). Observou-se a
deposição discreta de fibras colágenas ao redor de ductos e vasos dos
espaços porta (Figura 7C), processo mais intenso do que o observado ao redor
das VHT. Finos feixes colágenos originados das VHT foram observados a partir
da terceira semana seguindo em direção aos sinusóides (Figura 7D), os quais
também foram detectados nos espaços porta a partir da sétima semana.
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Período de
tratamento
1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
5 semanas
6 semanas
7 semanas

Grupos

N

P vivo (g)

P Vis (g)

PCar (g)

PFig (g)

VFig
(cm³)

DFig
(g/cm³)

IVP(%)

IFC(%)

IHS(%)

1C
1T
2C
2T
3C
3T
4C
4T
5C
5T
6C
6T
7C
7T

5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
5
10

131,4±2,9
137,4± 8,9
142,4±4,2
152,0±16,9
191,4±6,9*
165,8±4,9*
216,2±13,5*
177,1±10,6*
251,4±9,4*
196,7±13,2*
229,4±14,9*
188,3±9,3*
233,2±5,0*
197,7±10,3*

29,2±1,1
30,3±3,1
31,8±2,9
37±4,5
37,2±3,4
39,1±2,9
41,6±2,3
42,7±4,2
41,6±4,6*
47,8±3,8*
41,0±4,9
43,4±3,9
43,4±1,8
44,7±5,3

98±2,8
106,7±9,1
110,6±2,8
106,8±14,7
148,8±6,5*
122,8±4,4*
164,6±8,7*
127,6±7,0*
200,2±8,7*
143,1±12,5*
177,0±9,7*
134,9±9,4*
181,2±5,2*
141,1±7,7*

6,6±0,5
7,2±0,6
7,6±1,1
8,2±1,5
7,4±0,5*
8,8±0,8*
8,8±0,8
8,2±1,3
9,4±0,5*
8,7±0,9*
8,6±1,5
7,5±0,7
8,4±0,5
8,1±1,1

6,6±0,5
7,2±0,9
7,0±1,0
7,5±1,1
7,6±0,9
8,4±1,0
8,6±0,9
7,9±1,4
9,4±0,5*
8,9±1,1*
8,6±1,1
7,4±0,8
7,4±0,9
7,7±0,9

1,0±0,1
1,0±0,1
1,1±0,2
1,1±0,1
1,0±0,1
1,1±0,1
1,0±0,1
1,1±0,1
1
1,0±0,1
1,0±0,1
1,0±0,1
1,1±0,1
1,0±0,1

22,2±0,8
22,0±1,9
22,3±1,9
24,5±3,3
19,4±1,5*
23,6±1,9*
19,3±0,8*
24,1±1,8*
16,6±1,9*
24,4±2,5*
17,9±1,2*
23,1±2,3*
18,6±0,9*
22,6±2,2*

6,7±0,5
6,7±0,4
6,9±1,2
7,6±0,5
5,0±0,3*
7,2±0,5*
5,3±0,4*
6,4±0,8*
4,7±0,4*
6,1±0,6*
4,8±0,8
5,6±0,7
4,6±0,3*
5,7±0,8*

5,0±0,3
5,2±0,4
5,3±0,9
5,4±0,4
3,9±0,2*
5,3±0,4*
4,1±0,2
4,6±0,6
3,7±0,2*
4,4±0,3*
3,7±0,6
4,0±0,4
3,6±0,2*
4,1±0,5*

Tabela 2 - Morfometria macroscópica do fígado das ratas com avaliação intragrupo realizada entre os grupos controle (C) e tratado (T) para os
respectivos períodos de tratamento (p. ex. Pvivo 1C vs. 1T). Os resultados (média ± desvio padrão) mostraram diferenças estatísticas entre si –
indicadas com asteriscos - para os índices morfométricos macroscópicos IVP, IFC e IHS a partir da terceira semana, com o uso do teste t não
pareado com correção de Welch (p<0,05). N, número de animais em cada grupo; P vivo, peso final; P Vis, peso das vísceras; P Car, peso da
carcaça; PFig, peso do fígado; VFig, volume do fígado; DFig, densidade do fígado; IVP, índice vísceras/peso vivo; IFC, índice fígado/carcaça;
IHS, índice hepatossomático. São Paulo, 2011
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Período de

Grupos

Grupos

Efeito da

tratamento

Controle

Tratados

TAA

1 semana

6,7±0,5 (5)

6,7±0,4 (10)

P>0,05

2 semanas

6,9±1,2 (5)

7,6±0,5 (10)

P>0,05

3 semanas

5±0,3 * (5)

7,2±0,5 * (10)

P<0,001

4 semanas

5,3±0,4 (5)

6,4±0,8 (10)

P>0,05

5 semanas

4,7±0,4 * (5)

6,1±0,6 * (10)

P<0,01

6 semanas

4,8±0,8 (5)

5,6±0,7 (10)

P>0,05

7 semanas

4,6±0,3 (5)

5,7±0,8 (10)

P>0,05

Tabela 3 - Média e desvio padrão do índice fígado carcaça (em %). Nas linhas os asteriscos
indicam diferença estatística (p<0,05) entre os grupos tratados e os controles na mesma
semana. O número de ratas em cada grupo está indicado entre parênteses. ANOVA com
pós-teste de Bonferroni. São Paulo, 2013

Período de

Grupos

Grupos

Efeito da

tratamento

Controle

Tratados

TAA

1 semana

5,0±0,3 (5)

5,2±0,4 (10)

P>0,05

2 semanas

5,3±0,9 (5)

5,3±0,4 (10)

P>0,05

3 semanas

3,9±0,2 * (5)

5,3±0,4 * (10)

P<0,001

4 semanas

4,1±0,2 (5)

4,6±0,6 (10)

P>0,05

5 semanas

3,7±0,2 (5)

4,4±0,3 (10)

P>0,05

6 semanas

3,7±0,6 (5)

4±0,4 (10)

P>0,05

7 semanas

3,6±0,2 (5)

4,1±0,5 (10)

P>0,05

Tabela 4 - Média e desvio padrão do índice hepatossomático (em %). Nas linhas os
asteriscos indicam diferença estatística (p<0,05) entre os grupos tratados e os controles na
mesma semana. O número de ratas em cada grupo está indicado entre parênteses. ANOVA
com pós-teste de Bonferroni. São Paulo, 2013
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Período de

Grupos

Grupos

Efeito da

tratamento

Controle

Tratados

TAA

1 semana

22,2±0,8 (5)

22±1,9 (10)

P>0,05

2 semanas

22,8±1,5 (5)

24,5±3,3 (10)

P>0,05

3 semanas

19,4±1,5* (5)

23,6±1,4* (10)

P<0,01

4 semanas

19,2±0,8* (5)

24,1±1,8* (10)

P<0,001

5 semanas

16,6±1,9* (5)

24,4±2,5* (10)

P<0,001

6 semanas

17,8±1,1* (5)

23,1±2,3* (10)

P<0,001

7 semanas

18,6±0,9* (5)

22,6±2,2* (10)

P<0,05

Tabela 5 - Média e desvio padrão do índice vísceras/peso (em %). Nas linhas os asteriscos
indicam diferença estatística (p<0,05) entre os grupos tratados e os controles na mesma
semana. O número de ratas em cada grupo está indicado entre parênteses. ANOVA com
pós-teste de Bonferroni. São Paulo, 2013
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Figura 6 – Fotomicrografias de cortes de fígado de ratas coradas com HE. Em A, nota-se a
presença de células em apoptose (setas espessas) e infiltrado inflamatório (seta fina) ao
redor das VHT. Em B, nota-se a hepatite de interface ao redor dos espaços porta, com
hepatócitos apresentando o citoplasma rendilhado (seta grossa) em contraste aos
hepatócitos hígidos da zona 2 acinar (cabeça de seta). Em C, nota-se a presença de
macrófagos próximos à VHT com acúmulo de lipofuscina (cabeça de seta) e hepatócitos
necróticos (seta grossa). Em D, observa-se a hepatite de interface (seta grossa), a formação
de novos ductos biliares (seta fina) e hepatócitos binucleados em zona 2 acinar (cabeça de
seta). A e B, ratas tratadas com TAA por uma semana; C e D, ratas tratadas com TAA por
sete semanas. Barra – 50 µm. São Paulo, 2013
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5.4 Volume ocupado pelo colágeno

Após a aquisição das fotomicrografias dos espaços porta, o volume
médio e seu respectivo desvio padrão foram avaliados com o uso do teste
de ANOVA com pós-teste de Bonferroni (Tabela 6). Não foi encontrada
diferença estatística (p=0,77) no aumento do volume ocupado pelas fibras
colágenas quando comparados o grupo controle e os grupos tratados por
uma até sete semanas (1T a 7T).

Efeito da
Grupos

Média ± Desvio padrão

TAA sobre
a fibrose

Controle

0,15±0,14 (5)

1T

0,14±0,23 (10)

2T

0,15±0,18 (10)

3T

0,15±0,23 (10)

4T

0,15±0,26 (10)

5T

0,14±0,12 (10)

6T

0,15±0,17 (10)

7T

0,16±0,16 (10)

P=0,77

Tabela 6 – O volume ocupado pelas fibras colágenas (em %) variou, mas não houve
aumento significativo (p>0,05) durante o uso de TAA. 1T a 7T denominam os grupos
tratados com TAA nos períodos de uma a sete semanas. ANOVA com pós-teste de
Bonferroni (p<0,05). São Paulo, 2013
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Figura 7 – Fotomicrografias de cortes de fígados de ratas corados com o método de
Picrossírius. Em A, observam-se os componentes do espaço porta: a veia porta (seta
grossa); ducto biliar (cabeça de seta) e artéria hepática (seta fina). Em B, nota-se que o
espaço porta ainda não apresenta reação ductular ou deposição de fibras colágenas. Em C,
observa-se a deposição das fibras colágenas com pequenos feixes irradiando
excentricamente (cabeça de seta) e novos ductos biliares (setas finas). Em D, nota-se a
presença de finos feixes colágenos (cabeça de seta) e novos ductos biliares (setas finas). A;
rata do grupo controle, B; rata tratada com TAA por uma semana, C; rata tratada com TAA
por quatro semanas, D; rata tratada com TAA por sete semanas. Barra – 50 µm. São Paulo,
2013
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5.5 Detecção e quantificação de células do sistema
imunológico, hepatócitos em apoptose e células MCP-1
positivas

A detecção semanal de macrófagos exsudativos (ED1) e sua
quantificação revelaram a presença e aumento gradual do número de
células positivas em todo o parênquima, mais intensamente ao redor de
espaços porta e VHT, até o pico no grupo tratado por quatro semanas em
relação ao controle (17,9±9,7) e reduzindo-se em seguida, com valores
próximos ao do grupo tratado por uma semana (11,2±4,1) (Tabela 7).
Para os macrófagos teciduais (ED2), a detecção e sua quantificação
revelaram comportamento diferente do observado com os macrófagos
exsudativos. Os valores tabulados revelaram pequeno aumento no número
de células positivas nos campos avaliados, com valores máximos para as
ratas tratadas por cinco semanas com tioacetamida (17,3±8,3) e declínio até
o do período experimental (Tabela 8).
Em relação à quantificação das células em apoptose – caspase 3
positivas – foi observado o pico no grupo tratado por uma semana
(18,6±12,7). Após isto, os valores sofreram flutuação com valores mínimos
registrados no grupo tratado por quatro semanas (5,3±5,9), momento a partir
do qual apresentaram elevação e valores semelhantes aos registrados no
início do experimento (18,0±9,8 para o grupo tratado por sete semanas)
(Tabela 9).
Infelizmente não logramos êxito na detecção de células dendríticas
com o anticorpo anti - OX6 e na detecção de células MCP-1 positivas com o
anticorpo anti - MCP-1 em nenhum dos grupos tratados com tioacetamida ou
nos grupos controle.
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Período de

Grupos

Grupos

Efeito da

tratamento

Controle

Tratados

TAA

1 semana

3,4±1,2* (5)

11,2±4,1* (6)

P<0,01

2 semanas

3,6±1,8 (5)

8,9±2,7 (6)

P>0,05

3 semanas

3,4±1,1* (5)

13,0±5,3* (6)

P<0,01

4 semanas

4,7±1,8* (5)

17,9±9,7* (6)

P<0,001

5 semanas

3,4±1,4* (5)

16,0±5,0* (6)

P<0,001

6 semanas

2,4±1,8* (5)

13,4±5,3* (6)

P<0,001

7 semanas

2,4±0,5* (5)

10,4±4,9* (6)

P>0,05

2

Tabela 7 - Média e desvio padrão de células positivas por campo (0,1497746 mm ) para o
anticorpo anti – ED1. O número de ratas em cada grupo está indicado entre parênteses.
Nas linhas os asteriscos indicam diferença estatística (p<0,05) entre os grupos tratados e os
controles na mesma semana. O número de ratas em cada grupo está indicado entre
parênteses. ANOVA com pós-teste de Bonferroni. São Paulo, 2013

Período de

Grupos

Grupos

Efeito da

tratamento

Controle

Tratados

TAA

1 semana

4,2±1,8 (5)

4,5±2,0 (6)

P>0,05

2 semanas

4,0±1,6 (5)

5,6±2,1 (6)

P>0,05

3 semanas

3,4±0,9 (5)

3,8±1,9 (6)

P>0,05

4 semanas

5,4±2,3 (5)

3,9±1,6 (6)

P>0,05

5 semanas

4,2±0,8 (5)

6,7±3,2 (6)

P>0,05

6 semanas

4,4±1,8 (5)

2,7±1,5 (6)

P>0,05

7 semanas

2,8±1,3 (5)

3,5±1,6 (6)

P>0,05

2

Tabela 8 - Média e desvio padrão de células positivas por campo (0,1497746 mm ) para o
anticorpo anti – ED2. O número de ratas em cada grupo está indicado entre parênteses.
Nas linhas os asteriscos indicam diferença estatística (p<0,05) entre os grupos tratados e os
controles na mesma semana. O número de ratas em cada grupo está indicado entre
parênteses. ANOVA com pós-teste de Bonferroni. São Paulo, 2013
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Período de

Grupos

Grupos

Efeito da

tratamento

Controle

Tratados

TAA

1 semana

14,0±3,9 (5)

18,6±12,6 (6)

P>0,05

2 semanas

3,7±5,2 (5)

8,8±5,9 (6)

P>0,05

3 semanas

9,6±6,5 (5)

9,8±7,1 (6)

P>0,05

4 semanas

6,2±3,2 (5)

5,9±5,8 (6)

P>0,05

5 semanas

8,0±5,0 (5)

8,4±8,9 (6)

P>0,05

6 semanas

10,7±6,0 (5)

8,9±5,0 (6)

P>0,05

7 semanas

8,0±4,6 (5)

18,0±9,8 (6)

P>0,05

2

Tabela 9 - Média e desvio padrão de células positivas por campo (0,1497746 mm ) para o
anticorpo anti – caspase 3. O número de ratas em cada grupo está indicado entre
parênteses. Nas linhas os asteriscos indicam diferença estatística (p<0,05) entre os grupos
tratados e os controles na mesma semana. O número de ratas em cada grupo está indicado
entre parênteses. ANOVA com pós-teste de Bonferroni. São Paulo, 2013
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Figura 8 – Fotomicrografias de cortes de fígado com detecção de macrófagos ED1. As
ratas do grupo controle (A) exibiram poucas células ED1 positivas ao redor das VHT, mas
aumento considerável foi observado após uma semana de tratamento (B), atingindo número
máximo na quarta semana (C) e redução lenta e contínua até a sétima semana (D). Barra –
50 µm. São Paulo, 2013
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Figura 9 – Os macrófagos ED2 também se encontraram nos sinusóides (A). A partir da
primeira semana eles foram atraídos para as VHT (B), na quarta semana foram vistas em
regiões com hepatócitos necróticos (seta) (C) e, ao fim do tratamento com TAA, foram
observadas próximos aos espaços porta (D) participando da necrose de sacabocado (seta).
Barra - 20µm. São Paulo, 2013
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Figura 10 – Os hepatócitos em apoptose são encontrados naturalmente em todas as zonas
acinares (A) e, uma vez expostos agudamente à TAA por uma semana (grupo 1T) (B), um
grande número de hepatócitos foram afetados e entraram em apoptose, surgindo áreas de
necrose (seta), detectadas na quarta semana (C) na zona 2 acinar (seta) porém, ao final do
experimento (D) os hepatócitos em apoptose se concentraram próximos das VHT. Barra –
50 µm. São Paulo, 2013
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6. Discussão
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O propósito desta investigação foi estudar a histopatologia do
desenvolvimento da fibrose hepática no modelo de uso contínuo da TAA em
ratas Wistar. Para tal, nos propusemos a quantificar os hepatócitos em
apoptose de regiões lesionadas; células MCP-1 positivas; macrófagos
exsudativos; macrófagos teciduais; células dendríticas e a proporção do
volume ocupado pelas fibras colágenas depositadas durante o período de
sete semanas.
Durante as primeiras semanas de indução de fibrose foi observada a
perda de peso das ratas. Este fato, que é também observado em modelos
animais expostos ao LPS bacteriano, é parcialmente explicado pela ação de
interleucinas (IL)-1 alfa e beta, IL-6, interferons e do fator de necrose tumoral
alfa (TNF alfa) (McCarthy, 2000). O TNF alfa estimula a secreção de
prostaglandina E2 (PGE2) no estômago e no núcleo paraventricular do
hipotálamo (núcleo da fome) que, respectivamente, causa o retardo no
esvaziamento gástrico e a secreção de serotonina – formas pelas quais é
sinalizada a saciedade para o sistema nervoso central. As IL-1 alfa e beta
atuam de forma semelhante, seja pela estimulação do nervo vago ou pela
ação central no núcleo paraventricular, respectivamente (McCarthy, 2000;
Ohinata; Yoshikawa, 2008; Wenger; Moldrich, 2002; Asarian; Langhans,
2010; Haleem, 2012). A partir da avaliação dos índices biométricos podemos
observar a ação indireta em nível periférico do TNF alfa em direção à lipólise
(Chen et al., 2009). Os valores máximos registrados para os índices
biométricos

índice

fígado/carcaça,

índice

vísceras/peso

e

índice

hepatossomático na segunda e terceira semanas, aliados à elevação dos
números de macrófagos exsudativos e macrófagos teciduais no parênquima
hepático sugerem a redução na ingestão de ração pelas ratas. A redução de
peso das ratas foi inversamente proporcional ao número médio de
macrófagos exsudativos e macrófagos teciduais durante as duas primeiras
semanas, período após o qual as ratas retornaram ao peso inicial e o
número de macrófagos se reduziu. Da quarta semana em diante
suspeitamos da indução enzimática do sistema P450 (Low et al., 2004;
Maronpot et al., 2010) e adaptação à dose de tioacetamida utilizada
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(Williams; Iatropoulos, 2002). Logo, as ratas controle mantiveram vantagem
na elevação de seu peso, sem ganho de peso compensatório para os grupos
tratados com TAA.
O uso de agentes xenobiontes desencadeia a morte de células tanto
pela apoptose quanto pela necrose, sendo a dose o fator determinante
(Malhi et al., 2010). No caso da TAA não é diferente, pois pequenas doses
(50 e 150 mg/ml) causam morte celular via apoptose e altas doses (300 e
600 mg/ml) resultam em necrose celular (Mangipudy et al., 1998), situação
na qual a caspase-3 pode ser detectada no plasma (Sun et al., 2000). Nesta
pesquisa a morte foi detectada pela via da apoptose, mas também foi
observada a hepatite de interface como consequência da fagocitose destas
células mortas. A apoptose de células parenquimatosas não é mais vista
como uma consequência silenciosa da lesão hepática, mas sim um estímulo
inflamatório importante (Friedman, 2008).
Além da apoptose, a presença constante de células ovais próximas
aos espaços porta nas primeiras semanas de tratamento demonstra a ação
tóxica da tioacetamida. As células tronco do fígado, também chamadas de
“células ovais” são uma população heterogênea de pequenas células das
zonas portais com uma alta relação núcleo/citoplasma, núcleo ovoide e
citoplasma basofílico (Darwiche; Petersen, 2010). A diferenciação de células
ovais em ductos biliares é chamada de “resposta das células ovais” em
roedores e “reação ductular” em humanos (Turner et al., 2011).
Embora o exato mecanismo da sua ativação não seja ainda
conhecido, uma condição para sua estimulação é que a proliferação
hepatocitária deve estar gravemente impedida (Schoemaker, Moshage,
2004). As HSC também podem influenciar o crescimento e diferenciação das
células ovais via secreção de fatores de crescimento ou também por
interação direta célula-célula (Darwiche; Petersen, 2010). Nos modelos
animais foi notado que a proliferação de células ovais é positivamente
correlacionada com o grau de fibrose (Laleman et al., 2006) e associada
com a presença de células inflamatórias, tais como macrófagos exsudativos
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e macrófagos teciduais, e HSC (Tsamandas et al., 2007; Yin et al., 1999).
Com o uso da tioacetamida por períodos mais longos, as células ovais
originam novos ductos biliares de forma importante com rearranjo do
parênquima hepático e instalação da cirrose (Trotta et al., 2013).
O acúmulo de fibras colágenas é impulsionado pelo microambiente de
células apoptóticas e fatores pró-fibróticos secretados por macrófagos (Lech;
Anders, 2013) que, sinergicamente, contribuem para a estimulação parácrina
das HSC (Friedman, 2000). Essas células são as responsáveis pela
secreção de TGF ß1 e TNFα que ativam as HSC e desencadeiam a
apoptose, respectivamente (Kolios et al., 2009, Liu et al., 2010). Portanto a
presença de macrófagos no parênquima é uma etapa anterior ao acúmulo
de tecido colágeno (Lech; Anders, 2013). Em suma, durante as sete
primeiras semanas de uso da tioacetamida há a ação do infiltrado
inflamatório e suas consequências - a hepatite de interface, a lesão tecidual
e necrose (Hori et al., 2004; Laleman et al., 2006; Lech; Anders, 2013;
Sahin; Wasmuth, 2013).
Contudo, para o modelo experimental de indução de cirrose pela
tioacetamida ainda não existe a definição de quanto tempo após o início do
seu uso o fígado lesionado de forma aguda (hepatite de interface e
apoptose) passa para o estado crônico (angiogênese e presença de
pseudolóbulos) e, por fim, cirrótico. As fronteiras entre os dois estádios são
tênues e, para auxiliar a interpretação das alterações encontradas no
parênquima e decidir qual o tratamento será utilizado nos pacientes, foram
desenvolvidos métodos algorítmicos para o estadiamento da cirrose, tais
como o método de Ishak; Scheuer; Metavir e Batts-Ludwig (Theise, 2007).
Além da avaliação histopatológica, no futuro serão necessários métodos
complementares para tornar o estadiamento da cirrose mais acurado.
Técnicas moleculares e clínico-patológicas poderão ser empregadas para o
acompanhamento das concentrações das enzimas que controlam as ações
pró-fibróticas (as enzimas metaloproteinases de matriz, MMPs) e as antifibróticas (as enzimas inibidoras teciduais de metaloproteinases, TIMPs).
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O protocolo de indução de cirrose hepática utilizado em ratas foi
eficaz para a lesão dos hepatócitos e desenvolvimento do processo
inflamatório, porém sua eficácia se reduziu ao longo do tempo. Em trabalhos
anteriores, a ineficácia foi detectada indiretamente pelo aumento de peso
das ratas após a sétima semana de uso da TAA (Guerra et al., 2009; Lima,
2008). Esta fato foi interpretado como adaptação e recuperação das ratas, e
a estratégia para contornar o aumento de peso das ratas foi a elevação da
dose de TAA empiricamente em 10% (220mg/kg de TAA), utilizada por
Guerra et al. (2009), e em diferentes concentrações superiores a 200 mg/kg
testadas por Lima (2008) após a sétima semana. Baseando-se na
fisiopatologia da cirrose hepática, podemos concluir que o aumento da dose
de TAA pode ter induzido o aumento do número de macrófagos ED1 e ED2
no parênquima, pois foram observadas a presença da cirrose e o
remodelamento do parênquima hepático.
Outro fator determinante da instalação da cirrose é o tempo de uso da
TAA. Com um protocolo mais conservador e por tempo mais prolongado
(150mg/kg de TAA, via IP por 15 semanas), Trotta et al. (2013) obtiveram a
promoção e perpetuação da cirrose com remodelamento do parênquima e
angiogênese em grau importante. Neste caso, a matriz tempo X dose foi
eficaz no desenvolvimento da cirrose.
As relações dose X tempo X inflamação para este modelo ainda estão
em aberto, portanto, em face dos nossos resultados e os de Guerra et al.
(2009), Lima (2008) e Trotta et al. (2013) consideramos que o próximo passo
nesta linha de pesquisa seria, a partir da quarta semana, utilizar doses
maiores de TAA para acompanhar a evolução e o comportamento das
células inflamatórias e seu papel no desenvolvimento final do modelo
indução de cirrose em ratas com uso de TAA. Desta forma, o conhecimento
sobre as células inflamatórias contribuiria com as pesquisas translacionais
sobre fibrose e cirrose hepática.
Por fim, propomos o uso da dose inicial de 200mg/kg de tioacetamida
nas primeiras quatro semanas, e aumento gradual da dose. Na quinta e
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sexta semanas a dose seria de 220 mg/kg de tioacetamida, na sétima e
oitava 240 mg/kg, nona e décima 260 mg/kg, décima primeira e décima
segunda 280 mg/kg e, na décima terceira e décima quarta semanas atingiria
a dose de tioacetamida com efeito máximo, de 300 mg/kg.
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7. Conclusões
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Diante dos resultados encontrados neste trabalho, podemos
concluir que:

- A TAA é eficiente em causar lesão do parênquima hepático;

- A necrose e apoptose dos hepatócitos é suficientemente grave
para atrair os monócitos – teciduais e exsudativos - para as áreas
de lesão indicando ação tóxica da TAA;

- A presença de infiltrado inflamatório e de células ovais, sem
alterações no turnover do tecido conjuntivo hepático indicam que
as sete primeiras semanas são a fase de lesão tecidual e de
hepatite frente à TAA;

- A fim de se manter a constante lesão e inflamação do fígado
possivelmente será necessário aumentar a dose de TAA.
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