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RESUMO
ALOIA, T. P. A. Alterações celulares, moleculares e funcionais de fígados de
ratas Wistar tratadas com fatores hepatotróficos. [Cellular, molecular and
functional alterations in rat liver treated with hepatotrophic factors]. 2010. 160 f. Tese
(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

Fatores hepatotróficos (FH) possuem a capacidade de promover aumento de massa
hepática em ratos e diminuição da fibrose em animais cirróticos. Os FH podem ser
importantes nos casos de ressecção e transplantes hepáticos no qual o fígado
remanescente necessita de um volume considerável para exercer suas funções após
a cirurgia. Objetivou-se neste trabalho avaliar a cinética de uma solução de FH em
fígados de animais sadios. Utilizou-se 105 ratos Wistar fêmeas divididos em 7 grupos
de 15 animais cada. 6 grupos receberam solução de FH na dose 40 ml/kg/dia, i.p. e 1
grupo controle (CT) recebeu apenas solução salina 0,9%. Os animais foram
eutanasiados com 2, 4, 6, 8, 10 e 12 dias (grupos 2, 4, 6, 8, 10 e 12) após o início do
tratamento. Avaliou-se os parâmetros biométricos, a proliferação dos hepatócitos pela
análise imuno-histoquímica (PCNA), morfometria do colágeno, função hepática e a
expressão gênica de colágeno αI, TGFβ1, MMP 2 e PLAU. O aumento de massa
hepática foi maior nos grupos 8, 10 e 12. A marcação de hepatócitos PCNA+ obteve
seu pico no grupo 2. A morfometria do colágeno (mensurado pelo picrossírius) revelou
redução nos grupos 6, 10 e 12 (o Grupo 8 não foi avaliado). A imunofluorescência
para colágeno tipo III evidenciou redução do colágeno no grupo 12. Os resultados das
enzimas de função hepática permaneceram normais. A expressão gênica do colágeno
αI obteve alta expressão diminuindo com o decorrer do tratamento; a ação do gene
TGFβ1 indicou inibição da proliferação celular no grupo 12. MMP 2 e PLAU não
demonstraram participar de forma efetiva no mecanismo de ação dos FHs. Os
resultados demonstraram que a solução de FH promove a hipertrofia hepatocitária,
sem alteração da função hepática e diminuindo o colágeno volumétrico do fígado. Os
FH representam uma opção relevante ao tratamento de hepatopatias ou quando é
necessário aumento de massa hepática antes de hepatectomias e/ou ressecções.
Palavras–chave: Fígado. Fatores hepatotróficos. Regeneração hepática. Expressão
gênica.

ABSTRACT
ALOIA, T. P. A. Cellular, molecular and functional alterations in rat liver treated
with hepatotrophic factors. [Alterações celulares, moleculares e funcionais de
fígados de ratas Wistar tratadas com fatores hepatotróficos]. 2010. 160 f. Tese
(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

Hepatotrophic factors (HF) have the ability to the liver mass in rats and decrease
fibrosis in cirrhotic rats. HFs can be important in cases of resection and liver
transplantation in which the remnant liver needs to restore a considerable mass
volume before surgery. Thus, this study evaluates the kinetics of HF solution in the
livers of healthy animals. Were used 105 female Wistar rats divided into 7 groups of 15
animals each. 6 groups received HF solution at a dose 40 ml/kg/day, i.p. and 1 control
group (CT) only received 0.9% saline solution. The animals were euthanized at 2, 4, 6,
8, 10 and 12 days (groups 2, 4, 6, 8, 10 and 12) after starting treatment. The biometric
parameters, proliferation of hepatocytes by immunohistochemical analysis (PCNA),
collagen morphometry, liver biochemical function and gene expression of collagen αI,
TGFβ1, MMP 2 and PLAU. The increase in liver mass was greater in groups 8, 10 and
12. The index of hepatocytes PCNA+ peak obtained in group 2. Morphometry of
collagen (measured by picrosirius red) revealed reduction in groups 6, 10 and 12
(Group 8 was not evaluated). Immunofluorescence for collagen type III showed
reduction of collagen in group 12. The results of the enzymes of liver function remained
normal. Gene expression of collagen αI expression was higher decreasing over the
course of treatment; the action of TGFβ1 gene showed inhibition of cell proliferation in
group 12. MMP 2 and PLAU not shown to effectively participate in the mechanism of
action of HFs. The results showed that the solution of HF promotes hepatocyte
hypertrophy with no change in liver function and decreasing the volume of liver
collagen. Therefore, HFs represents an important option for treatment of chronic liver
diseases or when it is necessary to increase liver mass before hepatectomy and/or
resections.
Keywords: Liver. Hepathotrophics factors. Hepatic regeneration. Genic expression.
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