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O objetivo do nosso trabalho foi avaliar a regeneração hepática sob o efeito 

do pre e pós-condicionamento isquêmicos em ratas pré-púberes, submetidos à 

isquemia total e hepatectomia a 70%. Nosso estudo utilizou trinta e cinco ratos 

wistar fêmeas, com cinco semanas de idade, divididos em grupos de sete animais 

cada, nomeados: SHAM - grupo controle; HEP – hepatectomia sem isquemia; IR – 

isquemia total de 30 minutos antes da hepatectomia; PRE – precondicionamento 

isquêmico de 10/10 minutos antes da isquemia e hepatectomia; POS – após a 

isquemia e hepatectomia, dois ciclos de pós-condicionamento isquêmico de 30/30 

segundos. Todos os animais foram submetidos à reperfusão de 24horas. Foram 

realizadas dosagens de AST e ALT para avaliar a lesão hepática e para avaliar a 

regeneração hepática utilizou-se o antígeno nuclear de proliferação celular (PCNA) e 

a massa de fígado regenerado. Na análise estatística utilizou-se o teste de ANOVA e 

Kruskal-Wallis. Os níveis de ALT e AST foram significantemente menores nos 

grupos condicionados do que no grupo IR. Em relação ao índice mitótico, o grupo IR 

> grupo SHAM e HEP (p< 0,05); os grupos PRE e POS não apresentaram diferença 

significativa em relação ao grupo IR e o grupo POS > HEP (p<0,05). Na análise do 

PCNA, IR > HEP (p<0,01), PRE < IR (p< 0,01) e não houve diferença significativa 

entre o grupo POS e IR. Na avaliação da massa de fígado regenerado não foi 

identificada diferença estatística entre os grupos condicionados e o grupo HEP. 

Concluímos que o POS se apresentou como melhor alternativa do que o PRE, já 

que protegeu da lesão isquêmica e promoveu maior regeneração hepática. 

Palavras-chave: lesão de reperfusão, precondicionamento isquêmico, pós-

condicionamento isquêmico, regeneração hepática, ratos.
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The aim of our study was evaluate liver regeneration with effect by ischemic 

pre- and postconditioning in prepubertal rats subjected to total ischemia and 70% 

hepatectomy. We used thirty-five female wistar rats, 5-week old, were divided into 

groups of seven animals each, named: SHAM – control group; HEP – 70% 

hepatectomy without ischemia; IR – total ischemia 30 minutes prior to hepatectomy; 

PRE – ischemic preconditioning 10/10 minutes prior to ischemia and hepatectomy; 

POS – after ischemia and hepatectomy, two 30/30 seconds ischemic 

postconditioning cycles. All animals were subjected to 24 hours reperfusion. AST and 

ALT activity were measured to evaluate liver damage and PCNA-positive rate and 

regenerated mass liver were used to evaluate liver regeneration. Statistical analyses 

were performed using ANOVA and Kruskal-Wallis test. ALT and AST levels were 

significantly lower in conditioned groups than the IR group. Regarding mitotic index, 

IR > SHAM and HEP (p< 0.05), PRE and POS were not significantly different from 

IR, and POS > HEP (p<0.05). PCNA analysis showed that IR > HEP (p<0.01), PRE < 

IR (p< 0.01), and no significant differences were observed between POS and IR 

groups. No significant differences in regenerated mass liver were observed between 

conditioned groups and HEP. In conclusion: ischemic postconditioning prevented 

ischemic injury, promoted greater liver regeneration and should be further 

investigated as an alternative to ischemic preconditioning. 

 

 

Key words: reperfusion injury, ischemic preconditioning, ischemic postconditioning, 

liver regeneration, rats.
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O transplante hepático tem sido utilizado como tratamento definitivo da 

hepatopatia em fase terminal da doença. Dentre as causas, a atresia das vias 

biliares é a principal indicação em crianças com menos de 10 quilos (principalmente 

lactentes), seguida das doenças metabólicas, como deficiência de alfa-1-antitripsina, 

e hepatite fulminante, nos escolares e adolescentes 1,2. 

            O primeiro transplante hepático em seres humanos foi realizado em um 

menino de 3 anos com atresia biliar que faleceu de hemorragia, no per-operatório, 

em 1963 e o que obteve sucesso, com sobrevida de 400 dias, foi de uma menina 

transplantada aos 18 meses em 1967, ambos realizados por Starzl 3. 

            Até a década de 1970 o número de transplantes hepáticos era inferior a 

duzentos e a sobrevida era de apenas 20% em dois anos 4. Após a introdução no 

transplante de fígado da droga ciclosporina por Roy Calne et al 5, ocorreu um 

aumento da sobrevida com uma perspectiva mais favorável ao procedimento, 

chegando nos dias atuais, a uma sobrevida de um ano entre 83 e 91% e de cinco 

anos entre 82 e 84% conforme a idade do receptor 6.  Desde então, muitas 

dificuldades foram superadas, no entanto, a falta de doador cadáver criança tem 

sido uma grande dificuldade para a redução da mortalidade pré-transplante em 

crianças e adolescentes 1,3,7. 

            Como solução para a escassez de fígado com tamanho compatível, três 

procedimentos foram desenvolvidos: o transplante de fígado de tamanho reduzido 8-

12, o transplante de fígado de doador vivo (LDLT) 8,11,13  e a bipartição hepática (split-

liver) 8,14. O transplante intervivos em receptor criança, no qual ocorre o transplante  
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de segmentos hepáticos de adultos (geralmente, segmentos laterais do lobo 

esquerdo II e III), tem sido frequentemente utilizado 7,8,11,13,15  envolvendo a  

necessidade de regeneração do remanescente e do enxerto no receptor, assim 

como, no transplante com bipartição hepática. 

            Um dos principais problemas da cirurgia hepática é a hemorragia decorrente 

da abordagem cirúrgica que envolve as grandes ressecções. O clampeamento da 

tríade portal proposto por Pringle 16 tem sido utilizado de forma segura e eficaz no 

controle do sangramento 17.  No entanto, vários trabalhos indicam que esta técnica 

induz a lesão de isquemia e que ela está diretamente relacionada à duração da 

oclusão, assim como a subsequente reperfusão, que promove o agravamento da 

lesão 17-20 conforme descrição de Vollmar et al 20.  

Segundo Miranda et al 21, numa revisão da sobrevida de transplante, a 

menor sobrevida está relacionada à disfunção primária do enxerto causada pela 

extensão da lesão de isquemia e reperfusão.    

           Desde Starzl et al 22, tem sido motivo de pesquisas, novas técnicas para 

diminuir a morbimortalidade dos transplantes 23-25, tendo como um dos fatores 

principais de estudo a disfunção primária causada pela lesão de isquemia e 

reperfusão, assim como, a regeneração hepática. Estas estratégias cirúrgicas, 

farmacológicas e gênicas têm sido estudadas com o objetivo de minimizar esse 

dano celular e promover a regeneração hepática 18,19,26-31.  

Dentre as estratégias cirúrgicas mais estudadas está o precondicionamento 

isquêmico 32, que consiste em curtos episódios isquêmicos antes do evento  
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isquêmico principal. Nos últimos anos, outra técnica tem despontado: o pós-

condicionamento isquêmico 33 que confere curtos episódios isquêmicos seguidos de 

rápida reperfusão no início da reperfusão propriamente dita. 

A hipóxia celular decorrente da perfusão tecidual deficiente resulta em 

disfunção endotelial, aumento da permeabilidade, agregação de plaquetas e 

distúrbios da microcirculação hepática, além de metabolismo anaeróbio e formação 

de substâncias potencialmente lesivas como as espécies reativas de oxigênio (ROS) 

20,21,26-30.  

Como resultado da liberação das ROS ocorre ativação do sistema 

complemento. Os componentes proteicos C3 e C5 do complemento estimulam as 

células de Kupffer (CK) a produzir citocinas que estimulam o início do processo 

regenerativo 34.  

O fígado mantém uma homeostase entre produção e perda celular, e a 

resposta hepática às injúrias envolve proliferação de diferentes células do tecido 

hepático (hepatócitos, células de Kupffer, células de Ito e células ductais) 35.  

A regeneração hepática é um processo de múltiplos passos, que envolve a 

atuação de numerosas citocinas, fatores de crescimento, fatores metabólicos e 

ativação de genes 36-38.  

O tamanho hepático final é estabelecido de acordo com a proporção entre o 

fígado e a massa corporal. Apesar de ser amplamente utilizado, o termo 

“regeneração” é biologicamente incorreto, uma vez que a resposta induzida pelo  
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dano tecidual hepático não é a recuperação do tecido removido e sim hiperplasia e 

hipertrofia compensatórias do tecido remanescente, até o restabelecimento da 

massa hepática primitiva 34,39,40. 

            O primeiro modelo experimental bem sucedido para o estudo da regeneração 

hepática foi o proposto por Higgins e Anderson 41 e esse modelo tem sido utilizado 

como padrão em investigações de regeneração hepática 42,43. 

Em estudo recente, Tannuri et al.42 observaram um significativo retardo na 

recuperação do volume do fígado remanescente e redução no percentual de 

hepatócitos em divisão celular em ratos recém-nascidos quando comparados com 

ratos recém-desmamados submetidos à hepatectomia parcial corroborado por 

Biondo-Simões et al 43 que estudou o efeito do envelhecimento na regeneração 

hepática de ratos. 

            Concluíram que existem diferenças quanto à qualidade e intensidade dos 

eventos envolvidos na regeneração hepática em relação à idade nos modelos 

experimentais, não sendo os achados histológicos dos animais adultos 

completamente transponíveis aos animais em crescimento 42,43. 

             Baseado no aumento de cirurgias hepáticas e transplantes em crianças e na 

necessidade de prevenir a lesão de isquemia e reperfusão e seus efeitos na 

regeneração hepática, este experimento propôs conhecer nos animais em 

crescimento o efeito das estratégias cirúrgicas hepatoprotetoras de 

precondicionamento e pós-condicionamento isquêmicos. 
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Na Grécia antiga, a regeneração hepática foi descrita através do mito de 

Prometeu, que foi um titã defensor da humanidade, conhecido por sua inteligência e 

esperteza, responsável por roubar o fogo de Zeus (Deus do Olimpo) e o dar aos 

mortais. Zeus o teria condenado ao sofrimento perpétuo, deixando-o amarrado a 

uma rocha enquanto uma grande águia comia uma porção do seu fígado durante o 

dia e à noite, ele regenerava, servindo de alimento – uma tortura eterna 44-47 - (Figura 

1). 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fotografia de uma Taça Espartana de cerca de 

550 a.C. Mito de Prometeu 47. 
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O desempenho adequado da regeneração hepática é complexo e 

dependente da interação de eventos, que envolve a regulação da matriz 

extracelular, espaçamento do intervalo de junção intercelular, dissolução e 

ressíntese da membrana altamente especializada dos hepatócitos, além da 

liberação e alinhamento de mais de 150 cromossomos, entre os quais alguns que 

proporcionam a mitose 45,48,49.  

Durante a regeneração, tanto os fatores de crescimento, como as alterações 

metabólicas, podem induzir o período de iniciação. Já a expressão dos proto-

oncogenes pode estar relacionada com variações adaptativas bioquímicas e 

nutricionais que ocorrem nos hepatócitos logo após a hepatectomia, ou ainda pode 

ser induzida por fatores de crescimentos secretados no fígado ou outros orgãos. 

Estas reações adaptativas desencadeiam em conjunto, a cascata de eventos que 

culmina com a replicação do DNA 50.   

Disfunções hepáticas de várias etiologias podem culminar em insuficiência 

hepática não responsiva as terapias convencionais e indicativas de transplante 

hepático. O transplante hepático ortotópico é aceito como terapia definitiva para uma 

grande variedade dessas doenças 6-15,23-25.  

O estudo da regeneração hepática se tornou alvo central de pesquisas 

relacionadas à diminuição da morbimortalidade dos transplantes, uma vez que é 

parte essencial do sucesso terapêutico, na tentativa de restituição da massa 

hepática ressecada tanto no doador quanto no receptor, sendo a disfunção primária 

do enxerto (relacionada com a lesão de isquemia e reperfusão -LIR) o principal 

obstáculo ao êxito 21,35,36. 
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Na lesão de isquemia e reperfusão hepática ocorre interação complexa entre 

alterações microvasculares, liberação de mediadores inflamatórios, espécies 

reativas de oxigênio (ROS), ativação de neutrófilos, plaquetas, Células de Kupffer 

(CK) e células endoteliais sinusoidais. A ativação destas células pode levar à 

liberação de fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), leucotrienos, tromboxanos, 

prostaglandinas, endotelinas e fator de ativação plaquetária, causando danos à 

membrana celular, membrana mitocondrial interna e endotélio, levando a distúrbios 

na microcirculação hepática (figura 2) 21,26-29.   
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Figura 2: Fluxograma de eventos metabólicos e 

enzimáticos relacionados com a lesão de isquemia e 

reperfusão 28. 

Edema 
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Apesar da revascularização sanguínea a um órgão isquêmico ser essencial 

para prevenir a irreversibilidade da lesão celular, as lesões produzidas na fase 

isquêmica são potencializadas com a reperfusão 28, resultando em dois efeitos: a 

perda da viabilidade do endotélio dos sinusóides e a ativação das células de Kupffer 

e leucócitos 21. O primeiro efeito provoca alteração na microcirculação com 

aderência de leucócitos e plaquetas e consequente diminuição do fluxo sanguíneo, 

prolongando o processo de isquemia. A vasoconstricção, resultante do desequilíbrio 

entre o efeito de óxido nítrico (NO) e endotelinas, agrava o distúrbio da 

microcirculação. O segundo efeito ocorre através da ativação das CK e neutrófilos, 

provocando a liberação de ROS e NO, além de outros mediadores pró-inflamatórios; 

porém, a injúria do endotélio pode impedir a liberação do óxido nítrico 21 (figura 3). 
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Figura 3: Fluxograma de eventos relacionados com a formação                              

de espécies reativas de oxigênio 51-53. 
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            As mitocôndrias são alvos importantes dos danos provocados pelos 

processos de isquemia e reperfusão 30 através da diminuição das atividades da 

nicotinamida adenina dinucleotídeo ligada com hidrogênio desidrogenase (NADH), 

do carreador de adenosina difosfato / adenosina trifosfato (ADP/ATP) e da ATP 

sintetase, além do aumento na atividade da fosfolipase A2. O aumento da produção 

de ROS pelas mitocôndrias e o acentuado acúmulo de cálcio associados aos 

eventos anteriores podem ser responsáveis pelas lesões e morte celular decorrentes 

da reperfusão, possivelmente através de um fenômeno de transição de 

permeabilidade da membrana mitocondrial interna 54. A ativação das CK e 

neutrófilos induzida pela isquemia e reperfusão pode ser intermediada pelo fator de 

ativação plaquetária, estimulando a liberação de ROS, aumento do influxo de cálcio 

e redução de agentes antioxidantes superóxido dismutase, catalase e glutationa, 

aumentando a produção de malondialdeído (MDA). A ativação de fosfolipases pode 

produzir graves danos aos lípidios da membrana e promover alterações da 

permeabilidade mitocondrial 30.  

Quando o tecido hepático é submetido à isquemia, ocorre diminuição da 

velocidade de consumo de oxigênio no estado 3 da respiração mitocondrial 

(representando a capacidade de fosforilação do ADP em ATP e consequente 

produção de energia) e aumento do consumo no estado 4 (respiração no estado 

basal, responsável pela geração e manutenção do potencial de membrana 

mitocondrial, relacionado com a integridade da membrana mitocondrial). Com a LIR, 

ocorre diminuição da fosforilação ADP em ATP, diminuindo a produção de energia e 

alterando a permeabilidade da membrana mitocondrial 55. 
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Uma das bases do mecanismo quimiosmótico de transdução de energia é a 

impermeabilidade da membrana mitocondrial interna a solutos que não sejam 

providos de sistemas específicos de transporte. A impermeabilidade de membrana 

pode ser alterada por ação de ROS na membrana mitocondrial ou em decorrência 

da transição de permeabilidade da mesma. A transição da permeabilidade 

mitocondrial é um fenômeno caracterizado por aumento não seletivo na 

permeabilidade da membrana mitocondrial interna, mediada por Ca++ e agentes 

indutores, dentre eles, ROS. A presença de Ca++ na matriz mitocondrial é a 

condição mais importante para a inferência de permeabilidade da membrana 56. 

Recentemente, tem sido sugerido que a abertura de poros de transição de 

permeabilidade mitocondrial (mPTP) desempenha um papel crucial na patogênese 

da lesão de reperfusão. Poros de permeabilidade mitocondrial (mPTPs) são 

complexos multiproteicos que formam poros não seletivos na membrana interna (IM) 

de mitocôndrias 
56,57

. 

             Quando os mPTPs estão abertos, o gradiente eletroquímico através da IM é 

interrompido, o que resulta em edema da matriz, ruptura da membrana externa das 

mitocôndrias e a liberação de solutos pró-apoptóticos (incluindo citocromo C de 

mitocôndrias no citoplasma), um fenômeno cunhado de transição de permeabilidade 

mitocondrial (MPT) . O citocromo C liberado induz a ativação da cascata das 

caspases e contribui para a morte celular. Assim, a inibição da abertura dos mPTPs 

torna-se um alvo ideal para reduzir a morte celular após lesão de reperfusão 57. 
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             A perda do parênquima hepático, induzida por agressão aguda, cirúrgica ou 

química, desencadeia um processo regenerativo até que a massa hepática seja 

completamente restaurada. A restauração ocorre de forma regulada e precisa, 

sendo que os hepatócitos constituem a linha de frente na resposta regenerativa. Os 

hepatócitos quiescentes iniciam uma série de eventos consecutivos e 

interdependentes que incluem estágios reconhecidos como fase de iniciação ou 

capacitação, fase de progressão, fase de proliferação ou replicação, e fase de 

inibição. O processo regenerativo promove a atuação de numerosas citocinas, 

fatores de crescimento, fatores metabólicos e genes de ativação imediata (IEG), 

principalmente c-fos e c-jun e mediada pela apoptose celular (relacionada com 

disfunção mitocondrial, produção de ROS, sobrecarga de cálcio intracelular e papel 

do TNF-α) 36-38,58-60. 

            A fase de iniciação corresponde a uma fase preparatória, onde os 

hepatócitos estarão aptos a replicar e responder aos fatores de crescimento. As 

citocinas, principalmente o fator de necrose tumoral α (TNF-α) e a interleucina 6 (IL-

6), estão envolvidas nessa fase, o que equivale a entrada dos hepatócitos 

quiescentes no ciclo celular (transição de G0 para G1). Essas citocinas sensibilizam 

os hepatócitos a responderem ao efeito mitogênico dos fatores de crescimento e 

nessa fase ocorre também o aumento na expressão de diversos genes associados 

com a produção de fatores de transcrição, resposta inflamatória e estresse, 

modificação da matriz extracelular e do citoesqueleto, além da regulação da entrada 

no ciclo celular, principalmente a IL-6, que é responsável pela ativação de fatores de 

transcrição, como o STAT-3 (Signal Transduction and Activator of Transcription-3),  
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NFkappaB (Nuclear Factor kappa B) e AP-1 (Activating Protein-1), os quais 

estimulam a síntese de DNA 34,37,38,61-65. 

             A fase de progressão é regulada pelos fatores de crescimento envolvidos na 

continuidade do processo de proliferação celular. Existem cinco fatores de 

crescimento importantes no processo de regeneração: o fator de crescimento 

hepatotrófico (HGF), o fator de crescimento tumoral alfa (TGF- α), o fator de 

crescimento epidérmico (EGF), o fator de crescimento de fibroblasto (FGF) e o fator 

de crescimento endotelial vascular (VEGF). Os efeitos mitogênicos dos fatores de 

crescimento atingem os hepatócitos e outros tipos celulares 37,64,66-69. 

             O processo de multiplicação celular (fase de proliferação) permanece até o 

fígado atingir seu peso original, com pequena variação de 5 a 10%, chegando à 

última fase do processo que é a inibição do crescimento hepático. Essa fase é 

controlada pelo fator de transformação do crescimento beta (TGF-β) e activina, que 

atuam como inibidores do processo de regeneração. O TGF-β é secretado por 

hepatócitos e plaquetas 69-71. 

             Todas as células hepáticas (células endoteliais, de Kupffer, de Ito, ductais e 

hepatócitos) proliferam para substituir a perda do tecido hepático 45,72.  

             As células de Kupffer (CK) representam cerca de 31% das células 

sinusoidais 73, permanecendo no lúmen dos sinusóides, sob ou entre as células 

endoteliais, mantendo contato direto com as células de Ito e hepatócitos. São 

encontradas em todo o fígado, sendo mais numerosas próximas do espaço porta 

74,75. As CK são macrófagos hepáticos com capacidade de fagocitose, apresentação  
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de antígenos e secreção de substâncias ativas como fatores de crescimento e 

metaloproteinases 76. Elas são originadas em parte pelo recrutamento de monócitos 

circulantes e em parte da proliferação de populações endógenas de macrófagos. As 

CK modulam a resposta imune e inflamatória por meio da secreção de citocinas, 

como as interleucinas (principalmente a 6), estimulada pelo TNF-α e ecosanóides, 

ativam a produção de enzimas lisossomais e proteolíticas, além de estimular a 

neutralização das ROS 73,74.  

             As células hepáticas estreladas, também conhecidas como lipócitos, células 

armazenadoras de gordura, células peri-sinusoidais ou de Ito, representam entre 5% 

e 8% das células do fígado normal e são precursoras inativas de fibroblastos, 

envolvidas na fibrogênese 77 e no controle do fluxo sanguíneo sinusoidal 78. No 

fígado em regeneração, as células de Ito atuam tanto na fase inicial por meio da 

elaboração e secreção de substâncias que estimulam a proliferação, quanto na fase 

mais tardia, inibindo a proliferação e atuando na remodelação da matriz extracelular. 

Produzem fatores de crescimento e citocinas, entre eles, o HGF, o FGF, o TGF-α e o 

TNF-α 79.  

            As células que formam o canalículo biliar apresentam alterações 

morfológicas dentro de 5 horas após a hepatectomia parcial, ainda que ocorra 

simultaneamente um leve decréscimo da secreção biliar. Aproximadamente, 30 

minutos após a cirurgia, observa-se a indução do conjunto de "genes imediatos" 45. 

            As primeiras indicações de que havia um mecanismo de regeneração 

hepática foi observado por Farber 80 em 1956, em estudo experimental para 

descrever a resposta celular de fígados de animais submetidos a substâncias  
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hepatotóxicas. Esse estudo de hepatocarcinogênese química em ratos demonstrou 

uma população de células epiteliais primitivas, pequenas e com núcleo oval e pouco 

citoplasma, denominadas células ovais (devido a sua forma). Essas células surgiam 

após ativação do processo de crescimento expansivo, e migravam dos espaços 

portais para o parênquima onde se diferenciavam em hepatócitos. Eram capazes 

também de se diferenciar em células epiteliais dos ductos biliares ou células 

“anormais”, inicialmente conhecidas como células ductais proliferativas 81,82.  

            Quando a ativação das células ovais é necessária, a resposta se inicia 

próxima aos pequenos ductos biliares interlobulares e aos canais de Hering, 

estendendo-se para o outro lado da placa limitante e formando ramificações de 

ductos em meio ao parênquima antes que essas células se diferenciem em 

hepatócitos 83. As células ovais são iniciadas também por citocinas e fatores de 

crescimento e reguladores peptídicos secretados pelas células de Ito 84. Essas 

células são menos sensíveis a inibição de crescimento estimulada pelo TGF-α do 

que os hepatócitos, o que sugere uma relação no mecanismo da proliferação das 

células ovais num meio inibitório a proliferação dos hepatócitos 71.   

A regulação da proliferação das células ovais não é totalmente entendida, 

mas atualmente tem sido destacado um membro da família do TNF-α indutora de 

apoptose denominada TWEAK, que parece atuar seletivamente sobre células ovais 

estimulando a sua proliferação, não apresentando efeito sobre hepatócitos maduros 

36,38. Sendo assim, funcionalmente, as CK e as células de Ito são essenciais na 

proliferação tanto de hepatócitos, quanto de células ovais, uma vez que elas  
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produzem quase todas as citocinas e fatores de crescimento requeridos no processo 

de regeneração 36,37,63,85. 

            Pesquisas com células progenitoras hepáticas são responsáveis pelo 

surgimento de uma nova era de muitas expectativas. A terapia celular pode ser uma 

alternativa para muitos pacientes, sendo a célula progenitora, a ideal. Por isso, a 

identificação e caracterização das células progenitoras são essenciais para a clínica 

de transplante celular, terapia gênica e engenharia tecidual 86.  

             A célula progenitora exógena ao fígado, derivada das células progenitoras 

hematopoiética, foi proposta, mas existe controvérsia sobre o assunto 84-87. 

Trabalhos demonstram a capacidade das células tronco da medula óssea de se 

transdiferenciarem em hepatócitos, porém, a reposição de hepatócitos por células 

oriundas da medula óssea é um evento lento e raro que pode ocorrer independente 

de injúria hepática 36,37,87. A importância fisiológica e terapêutica dessas células 

permanece controversa 88. 

            Dentre todas as células, os hepatócitos são os primeiros a proliferar. A 

maioria dos estudos analisam essas células por serem constituintes de cerca de 

90% da massa hepática e 60 % do número total de células 45,72. Os hepatócitos se 

organizam em forma de paredes interconectadas ou placas separadas entre si por 

um labirinto sinusoidal recoberto por células endoteliais 75,89. Entre as células 

endoteliais e os hepatócitos, há o espaço de Disse contendo componentes da matriz 

extracelular, nervos e células de Ito 75,89.  
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No fígado normal que não sofreu danos, quase todos os hepatócitos 

permanecem em estado quiescente, ou seja, na fase G0 do ciclo celular e poucos 

podem realizar mitose 34. Os hepatócitos, que permaneciam quiescentes, 

apresentavam uma alta capacidade regenerativa, de modo que, em fígados de ratos 

submetidos à hepatectomia parcial, 90 a 95% dos hepatócitos remanescentes 

replicavam dentro das primeiras 40 horas pós-operatórias 68,85,90,91. Essa capacidade 

regenerativa foi demonstrada por Higgins e Anderson 41 em 1931, com modelos de 

hepatectomia parcial em roedores, que consiste na retirada de 2/3 do fígado 

(aproximadamente 70% da massa hepática) com remoção cirúrgica dos lóbulos 

lateral esquerdo e mediano do fígado de ratos seguida de hiperplasia 

compensatória, na qual os segmentos remanescentes aumentam em tamanho 

através de proliferação celular.   

             Os eventos desencadeados após a hepatectomia parcial (HP) possibilitam a 

identificação de dois períodos distintos: o período pré-replicativo (de 0 a 14 hs) e o 

período replicativo (14 a 36 hs), caracterizando o processo de regeneração (figura 

4). Apesar do limite entre esses períodos não ser totalmente preciso, verifica-se que 

durante as 12 hs iniciais os hepatócitos saem do estado de repouso ou quiescência - 

fase G0, entrando no ciclo celular - fase G1, progredindo para a síntese de DNA. 

Verifica-se o início dessa fase 4 a 6 horas após a HP, com elevação precoce da 

expressão dos proto-oncogenes c-fos e c-myc, 30 a 60 minutos após a cirurgia 41,92.  

A ativação de c-fos e c-myc constitui-se em um dos sinais mais precoces da 

regeneração hepática, indicando que os hepatócitos quiescentes entraram no ciclo 

celular (transição G0-G1). “Capacitados”, os hepatócitos ingressam no segundo  
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período (período de “progressão”), o qual é caracterizado por aumento nos níveis de 

RNAm  para p53 e c-ras. A rapidez das respostas de c-fos e c-myc sugerem que a 

“iniciação” dos hepatócitos (transição G0-G1) começa imediatamente após a HP 93-

97.  

            Na segunda fase ocorre a síntese de DNA propriamente dita ou fase S. Após 

a fase S, quatro a seis horas são necessárias para que a célula entre em divisão, 

caracterizando a fase G2, na qual são sintetizadas as proteínas essenciais para a 

divisão celular culminando com a fase da mitose (M) 98 – (Figura 4).  

 

 

        

 

Figura 4: Desenho esquemático da 

regeneração hepática após hepatectomia 

70% - estudo experimental 98. 



40 

 

 

 

Após 30 a 60 minutos do início do processo mitótico, originam-se dois novos 

hepatócitos. Durante a regeneração hepática, observa-se o sincronismo do pico de 

replicação de DNA, indicando que a maioria ou até mesmo todos hepatócitos 

situavam-se na fase de repouso, e não em diferentes pontos do ciclo celular, 

fortalecendo o conceito que os hepatócitos em condições normais, raramente se 

dividem 50,92.   

             Durante os primeiros três dias após a HP, 85% dos hepatócitos sintetizam 

DNA, com cerca de 80% da síntese ocorrendo nas proximidades do espaço porta 

(zonas 1 e 2 do ácino hepático). Hepatócitos localizados nas zonas 1 e 2 replicam o 

DNA mais precocemente do que aqueles próximos à veia centrolobular (zona 3 do 

ácino hepático), com algumas células periportais podendo experimentar mais de um 

ciclo de replicação 45,50, conforme pudemos comprovar em nosso estudo (figura 5).  

 

 

Figura 5: Fotomicrografia da proliferação de 

hepatócitos por zonas hepáticas - grupo POS. 

Espaço Porta Espaço Veia 

Centrolobular 
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O processo regenerativo após a HP ocorre predominantemente nas 

proximidades do espaço porta, uma vez que a grande maioria dos “novos 

hepatócitos” é formada a este nível. Em seguida a sua origem, no chamado 

compartimento proliferativo, o hepatócito migra em direção á veia centro-lobular, de 

forma que as células jovens tendem a se posicionar na periferia do lóbulo, enquanto 

que as mais velhas são localizadas na região central. Durante essa trajetória, o 

hepatócito desempenha atividades metabólicas diferentes, de acordo com o grau de 

maturação. As células jovens promovem gliconeogênese e as células mais antigas, 

glicólise 45,50. 

Proto-oncogenes são grupos de genes normais, fisiologicamente associados 

à proliferação celular. São essenciais para o crescimento celular normal, mas na 

evidência de mutação ou expressão inadequada desses genes, ocorre ativação da 

formação de neoplasias 50,92. Os principais proto-oncogenes (c-fos, c-myc, c-ras, c-

jun e p53) estão relacionados com ciclo celular, tanto no processo de regeneração 

hepática, quanto na proliferação de outros tipos celulares. Esses genes são os 

primeiros reguladores dos eventos essenciais para a fase de replicação do DNA 

(fase G1) do ciclo celular. O c-fos, c-jun e c-myc são denominados de genes 

precoces ("Immediate early genes"), pelo fato de não requererem síntese proteica 

para sua estimulação e serem ativados imediatamente após a HP, associados ao 

pico máximo de detecção de seus respectivos RNAm, após a cirurgia 39,45,50,92. 

             O proto-oncogene c-jun foi recentemente relacionado como agente 

essencial para diferenciação do hepatócito fetal, parecendo exercer um importante 

papel na proliferação celular hepática. O c-fos é solicitado na fase posterior da  
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proliferação celular, mas não na fase inicial do processo, enquanto que o c-ras é 

expresso tardiamente, durante o período de síntese de DNA e mitose, entre 24 a 36 

horas após a cirurgia 50,92. Eles se dimerizam para formar o fator de transcrição da 

AP-1, que por codificações de proteínas e decodificação de outros fatores de 

transcrição, como o NF e STAT-3, conduzem ao avanço da célula através do ciclo 

celular e, enquanto os hepatócitos replicam, são marcados pelo anticorpo do PCNA. 

O padrão de dimerização de c-fos e c-jun pode estimular a apoptose ou a 

regeneração. Desta forma, a extensão da proliferação celular ou da apoptose, reflete 

a gravidade da LIR e influencia na mortalidade 62,99-101. 

O PCNA (antígeno nuclear de proliferação celular) é uma técnica 

imunohistoquímica comumente utilizada, baseada no uso de anticorpos contra 

moléculas endógenas contidas nos tecidos. Trata-se de uma proteína auxiliar da 

DNA polimerase delta. Em células eucariontes é essencial na replicação do DNA. 

Sua expressão é dependente do ciclo celular, sendo detectada tardiamente na fase 

G1 e tem sua máxima expressão na fase S 102. 

             A eficiência da síntese de DNA após hepatectomia parcial está diretamente 

relacionada com o déficit tecidual. Em ratos adultos com remoção inferior a 30% do 

parênquima hepático, não se verificou síntese de DNA. Do mesmo modo, em 

cirurgias com remoção superior a 80% da massa hepática, a regeneração induzida é 

menos eficiente que a observada na hepatectomia parcial de 68 a 70% 50,92. 

             Em animais da mesma espécie, o tempo para a síntese de DNA após a HP 

varia com a idade do animal. A descrição da sequência típica de eventos se aplica a 

ratos adultos (2 a 6 meses de idade). Em ratos mais velhos (acima de 1 ano), a  
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síntese máxima de DNA ocorre 30-34 horas após a hepatectomia parcial, em ratos 

recém-desmamados, dois picos são detectados 20 e 35 horas após a HP 103. 

            Durante a regeneração hepática, observam-se alterações bioquímicas no 

parênquima, tais como acúmulo transitório de triglicerídios, elevação de isoenzimas 

fetais e aumento dos níveis enzimáticos relacionados com a síntese de DNA, como 

a Timidina quinase e Ornitina descarboxilase 50,104. 

             O hepatócito, durante o processo regenerativo, mantém todas as funções 

fundamentais para manutenção da homeostase, como a regulação do nível 

glicêmico, síntese de proteínas plasmáticas e fatores de coagulação, secreção de 

bile, ciclo da uréia e biodegradação de compostos tóxicos. Análises comparativas da 

população de RNAm, presente em remanescentes hepático e fígados normais, 

demonstraram resultados praticamente homólogos, indicando que as alterações na 

expressão gênica são estritamente de caráter quantitativo. Portanto, a hipótese da 

"desdiferenciação", ou regressão de uma célula diferenciada como o hepatócito, 

para uma célula "imatura", de modo a possibilitar divisão celular, atualmente não é 

mais aceita 50,92. 

             Durante a regeneração, a composição da matriz hepática sofre alterações 

em relação ao fígado tipicamente formado. Com o início da cascata de protease, 

verifica-se a restrição da matriz, contendo inicialmente fibronectina, colágeno tipo I e 

IV, entre outras proteínas e glicosaminoglicanos. Esse evento constitui a degradação 

da matriz extracelular que envolve os hepatócitos, favorecendo a ativação do pró-

HGF à HGF maduro, levando consequentemente à síntese de DNA através de um 

mecanismo de regulação autócrino e parácrino 45,105. 
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Mullhaupt et al 105 evidenciaram através de modelo envolvendo cultura 

celular, que a proliferação dos hepatócitos é regulada predominante mas não 

exclusivamente por mecanismos autócrinos, a partir de liberação de fatores de 

crescimento. Os hepatócitos já "iniciados" seriam capazes de produzir seus próprios 

fatores de crescimento, caracterizando a regulação autócrina, além de responder a 

fatores de crescimento produzidos por outras células hepáticas, constituindo a 

regulação parácrina. Haveria também a participação de células de outros orgãos, 

promovendo a regulação endócrina, desde que houvesse receptores adequados na 

membrana plasmática dos hepatócito para essas substâncias. Portanto, durante o 

período de progressão, o processo de proliferação seria dependente de mecanismos 

autócrinos, parácrinos e endócrinos 50,92,105,106. 

            Recentes estudos tem procurado correlacionar os principais eventos que 

ocorrem imediatamente após a HP. Michalopoulos e DeFrances 45 relatam que o 

receptor para uroquinase "urokinase-type plasminogen activator" (uPA), é 

encontrado na membrana plasmática, e a atividade da enzima uroquinase aumenta 

em 1 a 5 minutos após a cirurgia. Essa enzima está diretamente envolvida na 

ativação da cascata proteolítica para conversão do plasminogênio a plasmina e 

proteólise de componentes da biomatriz hepática, como lâmina média, entactina e 

fibronectina. A consequente degradação da biomatriz permite a ativação do HGF, 

além do rápido aumento desse fator de crescimento no plasma 45. 

            A membrana plasmática torna-se hiperpolarizada em 30 minutos, 

observando alterações no fluxo de eletrólitos através da membrana, com rápida  
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entrada de sódio (Na+) e elevação do pH intracelular, além da saída do cálcio (Ca++) 

para o espaço extracelular 39,45,48. 

             Em indivíduos normais, a regeneração pode ser afetada por um número de 

fatores que comprometem a qualidade e resultado final do processo, determinando 

hiperplasia ou fibrose e cirrose. Idade é um desses fatores. Devido à 

heterogeneidade etiológica das lesões hepáticas que precedem a regeneração, 

modelos experimentais parecem ser mais úteis do que ensaios clínicos. Os modelos 

in vitro apresentam respostas fisiológicas relativamente diferentes em relação ao 

estudo in vivo, uma vez que células não parenquimatosas participam efetivamente 

do processo de regeneração hepática 42,43. 

             Biondo-Simões et al 43 estudaram o efeito do envelhecimento na 

regeneração hepática, observando um significativo retardo na recuperação do 

volume final do fígado a partir do fígado remanescente e redução no número de  

hepatócitos em divisão celular em ratos velhos, quando comparados com ratos 

adultos jovens submetidos à hepatectomia parcial. Já em estudo recente, Tannuri et 

al 42, em ratos em crescimento, foram encontradas figuras de mitose em maior 

frequência e mais precoces e subsequente ganho de peso inicial às custas de 

replicação celular.  

Portanto, concluíram que existem diferenças quanto à qualidade e 

intensidade dos eventos envolvidos na regeneração hepática em relação à idade 

nos modelos experimentais, não sendo os dados dos animais adultos 

completamente transponíveis aos animais em crescimento 42,43. 
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Murry et al 32 , em 1986, descreveram o precondicionamento isquêmico em 

miocárdio de cães, que consiste em curtos períodos de isquemia antes do evento 

isquêmico principal e observaram uma tolerância maior à lesão de isquemia e 

reperfusão, reduzindo a necrose em 75% em comparação com o grupo controle        

(somente isquemia e reperfusão) – (Figura 6). Posteriormente, vários trabalhos 

experimentais 19,20,99,107,108 demonstraram seu efeito hepatoprotetor e seu 

mecanismo parece estar relacionado com a supressão da reação inflamatória 109, 

aumento da microcirculação local 110,111, alívio da isquemia e anóxia celular, melhora 

do metabolismo energético do hepatócito e redução do consumo de ATP 112, 

diminuição da apoptose do hepatócito, diminuição da produção de espécies reativas 

de oxigênio (ROS) locais 113-117, além de diminuição significativa dos níveis de IEG 

após a injúria de isquemia e reperfusão 53,95. No entanto, outros autores 

demonstraram restrições ao seu uso em ensaios clínicos 118,119.  

             Mais tarde, Zhao et al 
33

, em 2003, aplicaram a técnica de pós-

condicionamento isquêmico na tentativa de amenizar a lesão de isquemia e 

reperfusão em miocárdio de cães, na qual consta de curtas oclusões no início da 

reperfusão, sendo observada a redução da extensão do infarto e apoptose (Figura 

7). Em comparação, o pós-condicionamento não requer nenhum conhecimento 

prévio do evento isquêmico. Essa aplicação temporal no início da reperfusão oferece 

a essa técnica uma infinidade de possíveis aplicações clínicas na qual a reperfusão 

ou revascularização é necessária (angioplastia, transplante, cirurgia vascular, 

neurocirurgia, cirurgia cardíaca) 120-124. Devido a esse potencial clínico atrativo, o 

pós-condicionamento tornou-se um novo foco de atenção e pesquisa.    
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Desde então, alguns autores tem estudado a técnica em outros órgãos 120-

124, inclusive o fígado com bons resultados em animais de experimentação com 

relação à proteção da lesão de isquemia e reperfusão hepática 57,125,126. 
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Figura 6: Desenho esquemático do precondicionamento isquêmico                         

utilizado em nosso estudo. 

Figura 7: Desenho esquemático do pós-condicionamento isquêmico 

utilizado em nosso estudo. 
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 Avaliar as alterações no fígado remanescente após lesão de isquemia e 

reperfusão hepática e hepatectomia parcial a 70% com a utilização do 

precondicionamento e pós-condicionamento isquêmicos em ratas pré-

púberes. 

 

 

 Avaliar o fígado remanescente quanto à proliferação celular através do 

método imunohistoquímico (PCNA); 

 

 Avaliar no fígado remanescente a presença de figuras de mitose pela 

análise histológica (HE); 

 

 Calcular a massa de fígado regenerado; 

 

 Estimar a lesão hepática pelas concentrações de aspartato 

aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT). 
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O presente estudo está de acordo com os Princípios Éticos na 

Experimentação Animal do Colégio Brasileiro de Experimentação (COBEA) 127 e foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal (CEPA) da Universidade 

Federal Fluminense (UFF) sob o nº 0049/08 e financiamento da Fundação Carlos 

Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). 

Constaram do experimento: 35 Rattus norvegicus, linhagem Wistar, fêmeas 

com cinco semanas e peso entre 100 e 130 gramas provenientes do Núcleo de 

Criação de Animais de Laboratório (NAL) da Universidade Federal Fluminense. Os 

animais foram alojados em gaiolas individuais, com ciclo claro-escuro de 12 horas 

cada, ração padrão do laboratório e água ad libitum.  

 

Desenho experimental 

 

Todos os animais foram submetidos ao protocolo anestésico com xilazina 

(10mg/Kg de peso) e ketamina (60mg/Kg de peso) via IM na face lateral da pata 

traseira direita. Foi realizada hidratação subcutânea com solução de NaCl 0,9% 

aquecida a 30 °C, o equivalente a 8% do peso corporal. 

Os animais foram distribuídos aleatoriamente em cinco grupos com sete 

animais cada:  
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SHAM – grupo controle - animais submetidos somente à laparotomia. 

             HEP – grupo hepatectomia - animais submetidos à hepatectomia 70% sem 

isquemia. 

             IR – grupo isquemia-reperfusão - animais submetidos à isquemia total de 

30 minutos seguida de hepatectomia 70% no final da isquemia. 

             PRE – grupo precondicionamento - animais submetidos ao 

precondicionamento isquêmico de 10 minutos de isquemia/10 minutos de reperfusão 

seguido de isquemia total de 30 minutos e hepatectomia 70% no final da isquemia.  

             POS – grupo pós-condicionamento - animais submetidos à isquemia total 

de 30 minutos e hepatectomia 70% seguida de pós-condicionamento isquêmico com 

dois ciclos de 30 segundos de isquemia/30 segundos de reperfusão (30/30/30/30 - 

sem intervalos), no início da reperfusão. 

 

             Os animais foram operados sobre colchão térmico (marca Gaymar, modelo 

TP22G em conjunto com o sistema de hipertermia T-Pump, modelo TP-500) a 37 ºC 

e utilizada técnica microcirúrgica com aumento de 6 a 16 vezes (microscópio da 

marca D.F.Vasconcellos).  

             Em todos os animais uma laparotomia mediana foi realizada, estendendo-se 

por aproximadamente três cm, a partir do apêndice xifoide. Os ligamentos hepáticos 

foram excisados e os lobos mediano e lateral esquerdo foram removidos com 

ligadura única do pedículo principal com fio de linho branco para a remoção de 70%  
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da massa hepática de acordo com o método de Higgins e Anderson 41, exceto no 

grupo SHAM, onde só ocorreu a laparotomia.  

Os animais do grupo controle foram submetidos à laparotomia sem 

isquemia, hepatectomia ou manipulação de órgãos. 

Nos animais onde houve isquemia foi realizado clampeamento total do 

pedículo hepático por 30 minutos com clamp vascular atraumático (“mini bulldog”). 

Nos animais submetidos ao precondicionamento isquêmico foi realizado 10 

minutos de clampeamento total do pedículo hepático seguido de 10 minutos de 

reperfusão antes do evento isquêmico principal de 30 minutos. 

             Nos animais submetidos ao pós-condicionamento isquêmico foram 

realizados dois ciclos de 30 segundos de clampeamentos do pedículo hepático e 

reperfusões intercalados (30/30/30/30 – sem intervalos), imediatamente antes da 

reperfusão propriamente dita.  

O fechamento da parede abdominal foi realizado através de síntese contínua 

do plano músculo-aponeurótico com fio de nylon 4.0 e na pele com fio de nylon 5.0, 

pontos separados.  

Os animais foram operados de forma randomizada, na qual cada grupo 

obteve a primeira cirurgia do dia com o primeiro animal selecionado e, assim, 

sucessivamente.  

A sequência de eventos é demonstrada nas figuras 8 a 28: 
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Figura 8: Fotografia do alojamento dos animais 

em gaiolas individuais. 

Figura 9: Fotografia do posicionamento cirúrgico 

dos animais. 
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Figura 10: Fotografia do 

posicionamento para incisão. 

Figura 12: Fotografia do término 

da laparotomia. 

Figura 11: Fotografia da incisão 

mediana a partir do apêndice xifóide. 

Figura 13: Fotografia da abertura 

da cavidade abdominal. 
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Figura 14: Fotografia da 

individualização do apêndice 

xifóide. 

Figura 15: Fotografia da tração 

com fio do apêndice xifóide. 

Figura 16: Fotografia da 

exposição da cavidade abdominal 

com afastador de Weitlaner. 

Figura 17: Fotografia da 

exteriorização intestinal. 
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Figura 19: Fotografia da secção 

do ligamento triangular esquerdo. 

Figura 18: Fotografia da exposição 

do ligamento triangular esquerdo. 

Figura 21: Fotografia do 

clampeamento do pedículo 

hepático. 

Figura 20: Fotografia da 

exposição do pedículo hepático. 



56 

 

 

   

                     

             

 

                

             

Figura 22: Fotografia da exposição 

do ligamento falciforme. 

Figura 23: Fotografia da secção 

do ligamento falciforme. 

Figura 24: Fotografia da cerclagem 

do pedículo hepático com fio. 

Figura 25: Fotografia da ligadura 

do pedículo hepático com fio. 
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Figura 26: Fotografia da realização 

da hepatectomia a 70%. 

Figura 27: Fotografia dos lobos 

hepáticos mediano e lateral esquerdo. 

Figura 28: Fotografia da aferição do     

peso dos lobos hepáticos em gramas (g). 
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Todos os animais foram submetidos a vinte e quatro horas de reperfusão, e 

então, novamente anestesiados. Após a abertura da cavidade abdominal, a veia 

cava inferior foi puncionada para a coleta de sangue para estudo bioquímico 

(Figuras 29 e 30) e realizada a remoção do fígado remanescente com aferição do 

seu peso e fixação em formol tamponado a 10%. A eutanásia ocorreu por overdose 

de anestésicos. 

 

                

          

 

 

 

Figura 29: Fotografia da 

exposição da veia cava 

inferior. 

Figura 30: Fotografia da 

punção da veia cava inferior 

para coleta de sangue. 
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 Lesão hepatocelular 

 

             O dano celular foi avaliado pelas dosagens sanguíneas de AST (aspartato 

aminotransferase) e ALT (alanina aminotransferase), antigamente conhecidas por 

TGO (transaminase glutâmica oxalacética) e TGP (transaminase glutâmica pirúvica), 

respectivamente, utilizando o kit comercial da SIEMENS – Dimension Flex
®
 reagente 

cartridge (AST – REF DF41A e ALT – REF DF43A) conforme as instruções no 

manual.       

 

Massa de fígado regenerado 

 

             Foi calculada a partir do peso do fígado ressecado no momento da 

hepatectomia, conforme a fórmula: % = [C – (A – B)] / A x 100%, na qual: 

 

 A = peso total do fígado estimado no momento da hepatectomia a 70%;  

 B = peso do fígado ressecado na cirurgia (hepatectomia a 70%) e  

 C = peso do fígado regenerado no momento do sacrifício. 
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Análise histológica e imunohistoquímica 

 

             Após a remoção do fígado remanescente, foram realizados dois protocolos 

de processamento, o histológico e o imunohistoquímico. Em ambos os protocolos, o 

tecido hepático foi fixado em solução de formol tamponado a 10% por 24 horas e 

embebebido em parafina após esse período. Foram realizados cortes com 5 ϻm 

para a histologia e com 3 ϻm para imunohistoquímica.   

             O processamento histológico consistiu de desparafinização com 3 banhos 

de etanol a 95%, 4 banhos de etanol a 100% e 3 banhos de solvente ecológico 

(ECO-K
®
); parafinização a 60º C e coloração por hematoxilina e eosina.  

             O processamento imunohistoquímico foi realizado de forma automatizada 

(Biocare Intellipath
®
), sendo as lâminas silanizadas: desparafinizadas a 60º C; 

hidratadas com 4 banhos de solvente ecológico (ECO-K
®
), 2 banhos com álcool 

absoluto, 2 banhos com álcool a 95% e água destilada; bloqueadas pela peroxidase 

endógena com 3% de peróxido de hidrogênio por 15 minutos; recuperadas 

antigenicamente com tampão Cell Marque Trilogy
®
 1:400 – código 92OP-07 - com 

água destilada para o anticorpo anti-PCNA (concentrated monoclonal antibody – 

Biocare
®
 CM 152) e em câmara de pressão elétrica por 5 minutos a 125º C, em alta 

pressão; lavagem com tampão PBS (phosphate buffered saline), incubação com os 

anticorpos diluídos na solução diluidora comercial Biocare Da Vinci Green
®
 (código 

PD900M), 1:400, primário e secundário, com reagente de ligação: Polímero Mach4
®  
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para tecido de rato e anticorpo policlonal e Polímero Mach4
® 

para tecido de rato e 

anticorpo monoclonal (Biocare
®
, códigos RMR622H e MRT511H, respectivamente) 

por 30 minutos, de acordo com o protocolo que acompanha o Kit; lavagem com 

tampão PBS; revelação com DAB (5-diaminobenzidina da Biocare
®
 – código 

DS900L) por 5 minutos; lavagem com água  destilada e contra-coloração com 

hematoxilina de Harris (Easy Path
®
 – código EP101071) por 30 segundos; lavagem 

com água amoniacal e desidratação com os mesmos banhos anteriores e posterior 

montagem das lâminas.  

 

             As lâminas foram analisadas por dois patologistas em estudo duplo cego. A 

histomorfometria foi feita por microscopia óptica através da contagem de 1000 

células, determinando o escore das figuras de mitose: 

 

 0= ausência;  

 1= leve;  

 2= moderada;  

 3= intensa.  

 

O índice de positividade do PCNA foi calculado pela fórmula:  

 

 % = nº células coradas / nº células totais x 100.   
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Análise estatística       

 

             Os dados foram avaliados de acordo com a natureza das variáveis e 

representados pela sua média ± desvio padrão. As variáveis não paramétricas foram 

avaliadas através do teste de Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn para 

comparações múltiplas e as paramétricas pelo teste de Anova com pós-teste de 

Tukey, também para comparações múltiplas. Os resultados foram considerados 

significantes quando p < 0,05. Utilizou-se o programa Biostat 5.0 para realização das 

análises. 
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LESÃO HEPATOCELULAR – AST/ALT 

 

Os níveis de AST e ALT foram significantemente menores tanto no grupo 

PRE quanto no grupo POS em comparação com o grupo de animais submetidos à 

isquemia.  Em todos os grupos, os níveis séricos das transaminases aumentaram 

significativamente nos animais submetidos à hepatectomia parcial. Contudo, nos 

ratos submetidos previamente à isquemia o aumento foi significantemente maior. 

Não houve diferença estatística entre os grupos HEP, PRE e POS (Tabelas e 

Gráficos 1 e 2). 

 

Tabela 1: Valores de AST por grupos em U/l. 

 

 SHAM HEP IR PRE POS 

155 864 2778 869 757 

156 736 2568 524 923 

192 716 1418 753 935 

195 612 1718 676 657 

368 658 1644 777 785 

297 700 1147 641 978 

244 725 1472 911 710 

     

MÉDIA 230 716 1821 736 821 

DP 79 78 613 134 124 
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Tabela 2: Valores de ALT por grupos em U/l. 

 

 SHAM HEP IR PRE POS 

29 274 449 278 365 

51 314 892 107 271 

53 187 493 159 398 

47 313 780 305 206 

72 339 522 263 211 

61 270 488 194 325 

54 300 848 376 215 

     

MÉDIA 52 283 639 240 284 

DP 13 50 192 92 79 
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Gráfico 1: Nível sérico de AST por grupos em U/l. 

Valores representados por médias ± erros padrões das 

médias.  * p < 0,05 vs. SHAM;  † p < 0,05 vs. HEP;      

Ɣ p < 0,05 vs. IR. 
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ANÁLISE HISTOLÓGICA – FIGURAS DE MITOSE 

Em relação ao índice mitótico dos hepatócitos, tanto os animais submetidos 

ao pós-condicionamento quanto ao precondicionamento isquêmicos não 

apresentaram diferença significativa em relação ao grupo de isquemia e reperfusão. 

Neste grupo de animais ocorreu um aumento significativo em relação ao grupo 

SHAM e ao grupo onde os animais sofreram somente a hepatectomia parcial, que é 

o modelo tradicional de estudo para a regeneração hepática.   
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Gráfico 2: Nível sérico de ALT por grupos em U/l. 

Valores representados por médias ± erros padrões das 

médias. * p < 0,05 vs. SHAM;  † p < 0,05 vs. HEP;        

Ɣ p < 0,05 vs. IR. 
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No entanto, o grupo do precondicionamento isquêmico não conseguiu 

apresentar diferença com os animais submetidos somente a hepatectomia (Tabela e 

Gráfico 3). 

Tabela 3: Índice mitótico, em escore, por grupos. 

 
 
 

SHAM HEP IR PRE POS 

0 1 3 2 2 

0 1 2 2 2 

1 1 3 2 2 

1 1 2 2 2 

1 1 3 2 2 

0 1 3 2 3 

0 1 2 2 3 

     

MÉDIA 0.4 1 2.6 2 2.3 

DP 0.5 0 0.5 0 0.5 
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Gráfico 3: Escores das figuras de mitose por grupos. 

Valores representados por médias ± erros padrões das 

médias. * p < 0,05 vs. SHAM; † p < 0,05 vs. HEP. 
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ANÁLISE IMUNOHISTOQUÍMICA – PCNA 

 

            Quando analisamos o número de hepatócitos positivos para o PCNA, 

identificamos que o grupo PRE foi significativamente menor do que o grupo IR, o 

que não ocorreu com os animais do grupo POS. O grupo IR apresentou o maior 

percentual entre todos os grupos, inclusive em relação ao grupo HEP que é o 

modelo para estudo de regeneração hepática. (Tabela e Gráfico 4). 

 

Figuras 31 e 32: Fotomicrografias das figuras de mitose no grupo SHAM. 

Figuras 33 e 34: Fotomicrografias das figuras de mitose no grupo IR. 

31 32 

34 33 
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Tabela 4: Percentual de positividade do PCNA por grupos. 

 

 SHAM HEP IR PRE POS 

10.94 40.60 96.63 54.93 70.36 

8.71 47.23 98.54 69.20 71.94 

24.77 54.20 90.67 70.62 96.46 

25.31 34.50 83.94 51.42 81.82 

21.51 48.32 84.50 68.31 63.32 

14.55 48.24 72.28 71.55 93.05 

7.66 37.86 87.63 84.55 62.08 

     

MÉDIA 16.2 44.4 87.7 67.2 77.1 

DP 7.6 6.9 8.8 11.1 13.8 
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Gráfico 4: Percentual de positividade do PCNA por 

grupos. Valores representados por médias ± erros 

padrões das médias. ε p < 0,01 vs. SHAM;                

φ p < 0,01 vs. HEP;  ¶ p < 0,01 vs. IR. 
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Figura 35: Fotomicrografia da reatividade nuclear 

positiva ao PCNA do grupo IR.  

Figura 36: Fotomicrografia da reatividade nuclear 

negativa ao PCNA do grupo SHAM.  
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MASSA DE FÍGADO REGENERADO 

 

Na avaliação da massa de fígado regenerado não foi identificada diferença 

estatística entre os grupos condicionados e o grupo onde somente a hepatectomia 

foi realizada. Essa diferença ocorreu entre o grupo IR e os demais grupos conforme 

demonstrado (Tabela e Gráfico 5). 

 

Tabela 5: Percentual de massa hepática regenerada por grupos. 

 

 HEP IR PRE POS 

15.4 31.53 16.15 16.15 

16.15 20.76 16.67 16.67 

14.62 30 16.15 16.15 

8.47 23.84 16.15 16.15 

16.15 23.85 19.23 19.23 

11.53 23.85 16.15 16.15 

15.45 20.76 16.15 16.15 

    

MÉDIA 14 25 17 17 

DP 15.4 31.53 16.15 16.15 
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Gráfico 5: Percentual de massa hepática  

regenerada por grupos. Valores representados por 

médias ± erros padrões das médias.                           

¶ p < 0,01 vs. IR. 
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Os efeitos da isquemia e reperfusão sobre a regeneração do fígado têm sido 

pouco estudados. Em particular, não há dados relacionados com animais em fase de 

crescimento. Aqui, mostramos que tanto o precondicionamento quanto o pós-

condicionamento isquêmicos protegeram o fígado, de ratos em crescimento, da 

lesão de isquemia e reperfusão quando submetidos ao clampeamento total do 

pedículo hepático. Quanto à regeneração hepática demonstramos que o pós-

condicionamento isquêmico foi mais efetivo que o precondicionamento isquêmico. 

A escolha do rato deve-se ao conhecimento da anatomia e fisiologia do 

animal, sua facilidade de obtenção, resistência às infecções, baixa mortalidade, 

baixo custo para sua manutenção, utilização em outros estudos dessa linha de 

pesquisa e também pela facilidade de reprodução do modelo de hepatectomia 

escolhido 42,43,99,107,117. 

Dentre os variados protocolos anestésicos, optamos pelo modelo  que tem 

sido utilizado nessa linha de pesquisa 42,99,107,117,128, devido à facilidade de 

administração pela via intramuscular e manutenção do plano anestésico durante 

todo o procedimento sem necessidade de nova aplicação e, subsequente, novo 

dano tissular.  

Quanto à técnica microcirúrgica, na faixa etária estudada, foi usada para 

possibilitar maior precisão cirúrgica. A aposição do colchão térmico, prevenindo a 

hipotermia, em conjunto com a hidratação subcutânea, foram fundamentais para a 

ausência de mortalidade dos animais nesse estudo, já que no estudo piloto 

ocorreram mortes de ratos quando não foram adotados esses procedimentos. 
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 A incisão através da laparotomia mediana permitiu uma abordagem segura 

do fígado, pedículo biliar e veia cava inferior, sem a ocorrência de hemorragia por 

dano tissular decorrente da manipulação visceral.  

A escolha do tempo de duração da isquemia baseou-se na necessidade de 

menor intensidade da lesão induzida ao fígado e órgãos remotos para a obtenção de 

sobrevida dos animais, devido à associação ao modelo de isquemia total do 

pedículo sem o uso de shunt 129-131. 

              Na lesão de isquemia e reperfusão tem se utilizado as transaminases (ALT 

e AST) como marcadores de agressão e lesão hepatocelular. O aumento dessas 

enzimas demonstra uma disfunção ou perda da integridade da parede celular do 

hepatócito, especialmente a ALT, que é uma enzima citoplasmática, enquanto a 

maior parte da AST é proveniente das mitocôndrias. De modo geral, tende-se a 

interpretar a ALT como um indicador da extensão do processo patológico 

parenquimatoso e a AST como um marcador de sua gravidade 45,132,133. A duração 

da isquemia tem demonstrado ser um parâmetro crítico no dano tissular isquêmico e 

consequente aumento das transaminases 20. 

O método escolhido para analisar a atividade proliferativa foi a técnica 

imunohistoquímica do PCNA, a qual é utilizada na identificação das fases G1 tardia 

e S do ciclo celular. Foi aplicada por ser de fácil reprodutibilidade e poder exercer 

efeito comparativo dos resultados em relação a vários trabalhos publicados 99,134,135. 

Além de apresentar meia vida de cerca de 20 horas, permanecendo positivo por um 

longo período 134 e permitir a utilização de material de rotina ou de arquivo por ser 

resistente à fixação em formalina e ser fixado em parafina 99,134.  
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Vários estímulos conhecidos são capazes de provocar a proliferação celular 

do fígado como tetracloreto de carbono e acetoaminofeno, galactosamina, dieta 

deficiente de colina combinada com etionina ou N-2- acetilaminofluorene e 3,5-

dietoxicarbonila-1,4-dihidrocolidina (DDC) 85. No entanto, o mais utilizado para os 

estudos experimentais tem sido a hepatectomia de 70% desenvolvida por Higgins e 

Anderson 41 em 1931. 

Este modelo é reconhecido devido à estrutura multilobar do fígado do rato, 

onde 2/3 da massa hepática pode ser removida sem causar dano tecidual aos lobos 

residuais e sem a interferência do uso de substâncias 85,136. Segundo Rabbany e 

Rosenwaks 137, com a hepatectomia parcial, há alteração no padrão de fluxo 

sanguíneo local e tensões de cisalhamento, resultando na distribuição do fluxo aos 

lobos hepáticos restantes. Esta alteração no processo de transdução biomecânica 

faz parte de um complexo sistema que parece “ativar” as células endoteliais a 

produzir fatores hepatotróficos de crescimento.   

A lesão de isquemia e reperfusão, também, tem se mostrado um potente 

estimulo para a proliferação celular 99. Em modelos experimentais 61,138, foi 

demonstrado que a lesão de isquemia e reperfusão está associada ao início da 

resposta regenerativa através da ativação precoce da IL-6, que exerce potente ação 

anti-inflamatória 138,139 e do TNF-α, que também é liberado na fase aguda da 

isquemia 129,140. Porém, os mecanismos de ação da IL-6 na regeneração hepática 

seriam diferentes daqueles envolvidos na lesão de reperfusão 139. Na modulação da 

LIR, a IL-6 estaria relacionada à redução do TNF-α, enquanto na regeneração, 

atuaria por efeito direto nos hepatócitos, induzindo a translocação do fator de  
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transcrição STAT-3, do citoplasma para o núcleo, causando assim, ativação de 

genes imediatos, síntese de DNA e mitose (transição da fase G0/G1 pela ativação 

de fatores de transcrição) 45,65,85,141-143.  

No entanto, essa não deve ser a única forma de indução da proliferação 

celular de hepatócitos, já que em camundongos knockout para TNF e IL-6, tratados 

com mitógenos primários, ocorreu proliferação celular 99,143. Esses achados podem 

explicar o porquê neste trabalho, os animais submetidos à isquemia antes da 

hepatectomia apresentaram um índice de regeneração maior do que o encontrado 

naqueles submetidos somente à hepatectomia.  

Segundo Tannuri et al 42, em circunstâncias normais nos ratos, o intervalo 

entre a hepatectomia parcial e início da síntese de DNA em hepatócitos é de 10 a 12 

horas, com pico em 24 horas 45 e o peso do fígado estará totalmente recuperado no 

sétimo dia. A mitose começa até o final do primeiro dia e a divisão celular é 

concluída no segundo e terceiro dias 42. Por isso, o tempo escolhido de reperfusão 

em nosso estudo foi de 24 horas.  

Neste estudo, o precondicionamento isquêmico apesar de ter aumentado a 

regeneração em relação à hepatectomia sem isquemia, obteve, estatisticamente, 

menor proliferação celular do que o grupo submetido somente à lesão de isquemia e 

hepatectomia a 70%, conforme descrito anteriormente por Eipel et al 130. Eles 

demonstraram que o precondicionamento isquêmico causou um atraso na 

regeneração hepática após a hepatectomia, também, em modelo de isquemia total 

(poderia ser justificado, talvez, pelo menor dano celular hepático).  
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            Em modelos somente de isquemia parcial sem hepatectomia, verificamos 

uma proteção do precondicionamento isquêmico e aumento da proliferação celular 

sendo, no entanto, menor estatisticamente que nos ratos submetidos somente à 

lesão de isquemia e reperfusão. Yamada et al 107, demonstraram resultado similar na 

isquemia parcial, ressaltando a proteção contra a lesão de isquemia e reperfusão no 

modelo de necrose focal e o aumento do poder de regeneração em modelo de 

necrose maciça provocada por isquemia parcial de longa duração.  

Por outro lado, Kerem et al 144 e Bedirli et al 145, obtiveram em modelos de 

isquemia total e hepatectomia de 70%, aumento da proliferação celular com o 

precondicionamento. No entanto, em ambos os trabalhos foi utilizado shunt 

extracorpóreo com a finalidade de evitar a congestão mesentérica.  

Utilizamos neste estudo o modelo de isquemia hepática total para avaliar a 

regeneração nas estratégias do precondicionamento e do pós-condicionamento 

isquêmicos e optamos pela ausência de shunt porque diferentemente dos autores 

acima citados, nosso tempo de isquemia foi de 30 minutos 130,131. Esta escolha 

também levou em consideração que no processo de regeneração humana, na 

prática cirúrgica, ocorre a integração de outros aspectos, distintamente, do estudo 

da regeneração do fígado per se 146. Talvez isso explique as conclusões que os 

vários pesquisadores têm encontrado quanto ao uso do precondicionamento 

isquêmico em estudos clínicos com ressecções alargadas 118,147 e uso em doador 

cadáver 119. 
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             Na primeira grande publicação sobre uso do precondicionamento isquêmico 

em pacientes submetidos a ressecções hepáticas, Clavien et al 118 observaram que 

nos pacientes com ressecções maiores que 50% não ocorreu proteção da lesão de 

isquemia. Interessantemente, Azoulay et al 119, em pacientes submetidos a 

transplante de fígado de doador cadáver, obtiveram uma pior função hepática inicial 

nos que receberam fígados com precondicionamento isquêmico antes da retirada 

dos órgãos. Contudo, estes pacientes apresentaram diminuição da lesão de 

isquemia em relação aos fígados sem precondicionamento isquêmico. 

Em relação aos achados histológicos, a histomorfometria tanto do pós-

condicionamento quanto do precondicionamento isquêmicos revelaram a moderada 

atividade de replicação celular, com a presença de figuras de mitose em maior 

frequência no grupo POS, porém sem diferença estatística com o grupo IR nas 

avaliações da proliferação e do índice mitótico. Essa intensa atividade celular 

traduzida pelo aumento de peso hepático inicial, já no primeiro dia, também foi 

observada nos animais em crescimento da linha de pesquisa de Tannuri et al 42.  

A ausência de trabalhos que relacionem o pós-condicionamento isquêmico à 

regeneração hepática, nas condições nas quais avaliamos nosso estudo, torna difícil 

uma comparação mais detalhada.  

Knudsen et al 131, em modelo  de 30 minutos de observação com isquemia 

total do pedículo, demonstraram a ativação de genes indutores da angiogênese em 

ambas as estratégias de condicionamento. No entanto, o fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF), um dos mais potentes e bem caracterizados indutores 

de angiogênese, teve sua expressão aumentada significativamente somente no  
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grupo do pós-condicionamento isquêmico. Considerando que a regeneração é, ao 

menos em parte, um fenômeno angiogênese-dependente 148, os autores sugerem 

que esse dado pode ser favorável para uma maior regeneração do fígado.  

Neste estudo, utilizamos parâmetros consagrados 99,107,130,144,145 na 

avaliação da regeneração hepática identificando um maior processo regenerativo 

nos animais do grupo POS que no PRE, no entanto, com a ausência de critérios que 

pudessem identificar quais mecanismos de ação foram usados.  

Os trabalhos de pós-condicionamento no fígado têm estudado mais a lesão 

de isquemia e reperfusão 57,125,126.  

Sun et al 125  relacionam o efeito hepatoprotetor do pós-condicionamento 

isquêmico à proteção da ultraestrutura mitocondrial, reduzindo a apoptose.  

Outros autores 18,57,126 descreveram que a maior parte dos mecanismos de 

ação do pós-condicionamento isquêmico abrangem as mesmas vias propostas para 

o precondicionamento isquêmico, incluindo a adenosina e abertura do canal KATP 

mitocondrial, óxido nítrico e inibição do fechamento do poro de transição de 

permeabilidade mitocondrial, mas, além disso, apresentam vias exclusivas para o 

pós-condicionamento isquêmico como o sinal extracelular regulador das quinases 1 

e 2 e P13 Akt.  

Wang et al 18 também compararam as lesões por isquemia e reperfusão 

quente e fria e sugeriram que a prevenção da apoptose por inibição da expressão de  

 



79 

 

 

 

gene Fas é outro caminho protetor do pós-condicionamento isquêmico contra a 

lesão de isquemia e reperfusão.  

Em nosso estudo a proteção ao dano hepático tanto no precondicionamento 

quanto no pós-condicionamento isquêmicos, foi confirmada pela diminuição 

significativa das transaminases, sendo seus valores similares ao grupo onde 

somente a hepatectomia parcial foi realizada 42,45,132,133.    

Os resultados usados nas comparações têm se referido a ratos adultos, já 

que, há poucos trabalhos experimentais relacionados à regeneração hepática em 

animais em desenvolvimento 42,43. O que podemos afirmar é que nesses animais os 

resultados quanto à proteção da lesão de hepatócitos pelo precondicionamento e 

pelo pós-condicionamento isquêmicos reproduziram aqueles que vêm sendo 

identificados em ratos adultos 18,99,125,126,131.  

Ainda, baseado nesses resultados, poderíamos sugerir que na ocorrência de 

isquemia total de 30 minutos, o pós-condicionamento isquêmico se apresenta como 

uma escolha melhor que o precondicionamento isquêmico, porquanto, diminui a 

lesão de isquemia e reperfusão nos hepatócitos e nas primeiras 24 horas mantém a 

regeneração hepática induzida por essa lesão.  

Nosso estudo não se propôs a estudar o mecanismo de ação, 

consequentemente, mais estudos devem ser realizados para elucidar melhor o efeito 

do pós-condicionamento isquêmico na regeneração e seu mecanismo de ação no 

fígado. 
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Este primeiro trabalho experimental aplicando o pós-condicionamento 

isquêmico para avaliar a lesão de isquemia e a regeneração em animais em 

desenvolvimento sugere que este apresenta melhor resultado quando comparado ao 

precondicionamento isquêmico, considerando que na prática clínica busca-se 

proteger o fígado da lesão de isquemia e reperfusão e também melhorar a 

regeneração hepática. 
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 O precondicionamento e o pós-condicionamento isquêmicos promovem 

a regeneração do fígado após lesão de isquemia e reperfusão hepática 

em ratas pré-púberes. 

 

 O pós-condicionamento isquêmico apresenta maior proliferação celular 

que o precondicionamento isquêmico. 

 

 Não ocorre diferença na massa hepática regenerada com a aplicação 

do precondicionamento isquêmico e do pós-condicionamento 

isquêmico. 

 

 O precondicionamento e o pós-condicionamento isquêmicos protegem 

o fígado da lesão de isquemia e reperfusão. 
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