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RESUMO

CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DA RESPOSTA IMUNE CELULAR NA 
PATOGENIA DA FIBROSE SEPTAL HEPÁTICA EM RATOS (Modelo experimental 
de infecção com o nematoda Capillaria hepatica). BÁRBARA CRISTINA ALVES DE 
ASSIS. A fibrose septal é um achado histológico que ocorre em diferentes doenças 
crônicas do fígado e sua patogenia ainda é desconhecida. Algumas hipóteses, como 
alterações na circulação intra-hepática e participação de mastócitos já foram 
descartadas. Estudos com modelos experimentais vêm comprovando que a resposta 
imune está envolvida no seu desenvolvimento. Até o momento estes estudos 
exploraram a resposta imune humoral. Os resultados demonstraram que o nível de 
anticorpos no soro não tem relação direta com o surgimento da fibrose septal. Todos 
os trabalhos na literatura sugerem que a resposta imune celular deve ser 
pesquisada. Este trabalho propõe contribuir, com um estudo inicial, para o 
entendimento da participação da população celular na formação dos septos fibrosos, 
utilizando o modelo experimental de ratos infectados pelo nematoda Capillaria 
hepatica. Para este estudo, 19 ratos Wistar albinos adultos, ambos os sexos, foram 
distribuídos em três grupos; 1) infectados pelo nematoda C. hepatica  (modelo 
imunológico); 2 ) controles normais; e 3 ) controles com fibrose provocada por 
tetracloreto de carbono (CCU) (modelo hepatotóxico). Foram pesquisadas células 
CD4 "̂, CD8 a  ̂ e NKR-P1A*, no fígado e baço destes animais, utilizando-se as 
técnicas de citometria de fluxo, imunohistoquímica e morfometria. Os números de 
células CD4 " e CDSa'' aumentaram no fígado dos animais com fibrose septal 
(infectados pela C. hepatica) em  comparação aos animais normais ou aos animais 
tratados com CCU. Somente nos animais infectados, células CD4 '’ e NKR-PIA'' 
foram observadas nos septos fibrosos, enquanto células CD8a* se encontravam 
próximas a estes. Estes resultados podem indicar uma participação direta destas 
células na formação dos septos fibrosos, e com isto, fortalecem a idéia de que a 
resposta imune celular está envolvida na patogenia da fibrose septal.

PALAVRAS CHAVE; Fibrose septal, Capillaria hepatica, patogenia, resposta imune.



ABSTRACT

ROLE OF THE LIVER IMMUNE-CEL RESPONSE IN THE PATHOGENESIS OF 
SEPTAL FIBROSIS (Preliminary data with the Capillaria hepatica  experimental 
model in rats) BÁRBARA CRISTINA ALVES DE ASSIS. Septal fibrosis is an 
important, common, non-specific finding present in many chronic liver diseases, but 
its pathogenesis is still uncertain. Earlier suggestions about the role of circulatory 
disturbances and participation of mast cells in the genesis of septal fibrosis have now 
been discarded. Experimental studies have suggested an immunological basis 
instead. But, so far only the immune humoral sector has been explored. Results 
showed no correlation between septal fibrosis formation and levels of circulating 
antibodies. The need for investigations on the cellular sector of the immune system 
has been stressed in recent publications, but no data have yet been published. The 
present study is a first attempt to explore the participation of some immune cellular 
factors on the pathogenesis of septal fibrosis of the liver. The numbers and spatial 
distribution of CD4 *, CD8a"̂  e NKR-P1A  ̂cells within the liver and spleen were search 
in C. f7epaf/ca-infected Wistar rats, by means of immuno-histochemistry, 
morphometry and flux cytometry. Results were compared with those obtained from 
normal intact control rats, and from rats with liver fibrosis due to carbon tetrachloride. 
Animals presenting C.hepatica-lnduceú  septal fibrosis of the liver exhibited a greater 
number of CD4 *, CD8a"̂  e NKR-P1A  ̂ cells as compared to the controls. In 
capillariasis many of these cells were present within the hepatic septa, where the 
CD4 -marked cells frequently disclosed a fusiform phenotype. Although these findings 
are still very preliminary, they are nevertheless suggestive that the immune cells 
resident in the liver do participate on the pathogenesis of septal fibrosis associated 
with C. hepatica  infection of rats.

Key words -  Septal fibrosis, Capillaria hepatica, pathogenesis, immune response.



1. INTRODUÇÃO

A fibrose septa! se constitui em um achado histológico inespecífico, 

encontrado em diferentes doenças crônicas do fígado, mas sua patogenia ainda é 

desconhecida. Algumas hipóteses, como alterações na circulação intra-hepática e a 

participação de mastócitos já foram descartadas. Estudos com modelos 

experimentais têm sugerido que a resposta imune está envolvida no seu 

desenvolvimento. Todavia, até o momento os estudos exploraram apenas a resposta 

imune humoral. Os resultados até aqui obtidos demonstram que o nível de 

anticorpos no soro não tem relação direta com o surgimento da fibrose septal. Vários 

trabalhos na literatura sugerem que a resposta imune celular deve ser pesquisada 

Este trabalho propõe contribuir, como um estudo inicial, para o entendimento da 

participação da população celular 0 0 4 "̂, CD8a  ̂ e NKR-P1A"̂  na formação dos 

septos fibrosos, utilizando o modelo experimental de ratos infectados com o 

nematoda Capiliaria hepatica.

1.1. Fibrose septa! hepática

Este tipo peculiar de fibrose hepática ocorre em ratos, nos modelos 

experimentáis de injeções repetidas de soro heterólogo (geralmente, soro de porco) 

0  de infecção com o nematoda Capiliaria hepatica. Esta fibrose é caracterizada por 

septos fibrosos, que conectam espaços-porta entre si e, eventualmente, com veias



centro-lobulares em uma variedade de combinações. Habitualmente estes septos 

são originados dos espaços-porta inflamados dando a eles um aspecto estrelar. Esta 

fibrose é difusa, ou seja, distribuída por todo o fígado. Nos septos, inicialmente, são 

observadas células inflamatorias, principalmente mononucleares. A população 

celular vai sendo modificada pela predominância de células mesenquimais, como as 

células estrelares, fibroblastos e miofibroblastos-like (NAKANO, 1986 ; CASSIMAN et 

al, 2002 ). As lesões não se associam com alterações do perfil hepático e nem com 

hipertensão portal nestes animais (SHÍBAYAMA & NAKATA, 1992a). A fibrose septal 

experimental do rato reproduz por vezes o quadro histológico de uma cirrose, mas 

não a sua fisiopatologia.

Este tipo de fibrose é um achado dominante na chamada Cirrose Septai 

Incompleta (CS!) que ocorre em pacientes humanos. A CSI é uma entidade de 

etiologia e patogenia ainda desconhecidas. Os achados histológicos são; presença 

de nódulos de regeneração no parênquima, finos septos incompletos, hipoplasia dos 

espaços porta, aumento no número de veias centrais, distância anormal entre os 

espaços porta e veias centrais, acúmulo de reticulina entre as zonas adjacentes de 

parênquima hipoplásico e dilatação de sinusóides (ZEN et al., 2002 ).

A CSI tem sido associada a várias doenças, tais com o  hiperplasia nodular 

regenerativa, hipertensão portal idiopática e transformação nodular não-cirrótica 

parcial, bem como, com a progressão e regressão da cirrose de diferentes etiologías. 

Em muitos casos relatados, o quadro clínico foi silencioso e em pacientes que 

apresentaram sinais ou sintomas de doença hepática, anemia e trombocitopenia 

foram os achados mais relevantes (SCHINONI et al., 2004 ). Resultados
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experimentais podem explicar os diferentes quadros clínicos em humanos. 

SHIBAYAMA & NAKATA, em 1992b, mostraram que a circulação hepática não é 

alterada em ratos com fibrose septal, no modelo de injeções de soro heterólogo, 

contudo, quando a fibrose está associada com esteatose ocorre um aumento da 

pressão portal em comparação com animais controles somente com esteatose. 

Então, talvez outros fatores associados com o aparecimento da fibrose septa! 

possam agravar o problema e provocar estas divergências na evolução clínica dos 

pacientes com fibrose septal.

O utro  quadro  histológico de interesse para o tem a  presente foi discutido por 

GERBER &  VERNACE em 1974 sob a designação de hepatite septal crônica. Nesta 

condição, a inflamação portal crônica ocorre com formação de septos fibrosos finos 

O infiltrado se limita aos espaços-porta e aos septos. Estes raramente se conectam 

com veias centrais ou outro trato portal. Os autores ainda mostraram a evolução dos 

18 pacientes estudados, onde 09  mostraram um quadro de hepatite agressiva 

crônica e um evoluiu para cirrose, em 1 ou 2 anos.
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1.2. Patogenia dà fibrose septal

A fibrose hepática resulta da agressão crônica ao fígado levando ao acúmulo 

de proteínas da matriz extracelular. Durante a fibrogênese não há somente um 

aumento da quantidade de matriz, como também ocorrem alterações na sua 

composição {JOHNSON, 1996 ; FRIEDMAN. 2003 ). Classicamente, a célula estrelar



hepática (CEH), ou üpócito, ou célula de !to, tem sido considerada como maior 

responsável pela produção da matriz extracelular do fígado. Esta célula, em 

condições especiais, se transdiferencia em miofibroblasto-símiie que são 

caracterizados pela expressão de alfa-actina de músculo liso. Outros tipos celulares 

também estão envolvidos, como miofibroblastos portais e células originárias da 

medula óssea (TAN et al., 2002 ; BATALLER & BRENNER, 2005 ). A patogênese da 

fibrose no fígado depende da causa que lhe deu origem. Vários fatores podem levar 

à fibrose, como fatores biológicos (vírus, bactérias), biliares (colestase prolongada), 

genéticos, tóxicos (tetracloreto de carbono - CCU, dimetilnitrosamina -  DMN e 

álcool), nutncionais e imunológicos (modelos de injeções de soro heterólogo e, 

provavelmente, infecção com o nematoda C. hepatica) (TSUKAMOTO et al., 1990). 

De acordo com a etiologia, a participação celular e a distribuição do tecido fibroso 

diferem conforme as causas envolvidas (PINZAN!, 1999 ).

A patogenia da fibrose septal ainda não está completamente esclarecida. Nos 

estudos experimentais iniciais acreditava-se que ocorriam alterações ultra-estruturais 

no espaço de Disse, proliferação celular e de matriz extracelular amorfa e fibrilar, 

com posterior formação de membrana basal e colágeno intersticial (ANDRADE, 

1991 ). Contudo, atualmente ficou evidente que a fibrose se origina nos espaços- 

porta inflamados, com angiogênese, proliferação de células mesenquimais e síntese 

de matiz extracelular formando septos que dissecam o parênquima hepático até se 

conectarem com outro espaço-porta ou eventualmente com uma veia centro-lobular 

passando entre os sinusóides, sem afetá-los (SOUZA, 2003 ).
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Alguns autores levantaram a hipótese de que os septos se formariam como 

uma resposta adaptativa aos distúrbios da circulação intra-hepática, porém todos os 

experimentos realizados, através da medição da pressão portal (POPPER & 

UDENFRIEND, 1970 ; SHIBAYAMA & NAKATA, 1992a; SHIBAYAMA & NAKATA, 

1992b; SHIGA et al.. 1998) não detectaram tais distúrbios vasculares. Outros 

autores acreditavam que a hiperplasia de mastócitos poderia estar relacionada com 

a patogenia desta fibrose, contudo os resultados com animais mutantes, defidentes 

de mastócitos, não confirmaram esta possibilidade (SUGIHARA et al, 1999).

Os modelos experimentais de fibrose septal sugerem fortemente que a 

resposta imune tem um papel primordial na patogenia deste tipo de fibrose. 

BHUNCHET e colaboradores, em 1996 , verificaram que animais “tolerizados” (ratos 

que receberam injeções de soro de porco desde neonatos) não apresentavam 

anticorpos anti-soro de porco no soro (ELISA). Portanto, como não tinham uma 

resposta imunológica, não desenvolviam a fibrose septal. Contudo, em grupos de 

ratos adultos injetados com soro de porco, apenas uma média de 50% destes 

desenvolvem a fibrose septal. Os demais apresentam o fígado normal 

histológicamente. Estes animais que não desenvolvem a fibrose septal, mesmo 

recebendo as injeções de soro de porco, tanto apresentam anticorpos no soro, como 

também seus níveis não diferem daqueles dos animais com fibrose. Portanto, estes 

animais têm uma resposta imune humoral, mas não desenvolvem a fibrose septal,

ANDRADE e colaboradores em 2004  realizaram um estudo misto, utilizando 

os dois modelos experimentais de fibrose septal. Neste estudo eles “tolerizaram” 

ratos ao soro de porco e posteriormente infectaram estes animais com o verme C.
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hepatica. Foi observado que após a infecção, os animais apresentaram  anticorpos 

anti-C. hepatica e também anticorpos anti-soro de porco, embora tenham sido 

previamente “tolerizados” para tal antígeno. Estes resultados chamaram a atenção, 

pois animais “tolerizados” ao soro de porco após infecção por C. hepatica  voltaram a 

apresentar anticorpos anti-soro de porco. A hipótese de que poderiam existir fatores 

em comum entre o soro de porco e os antígenos de C. hepatica  não foi confirmada 

pela técnica de Western-blot, onde o soro de ratos infectados com C. hepatica  não 

marcou a fita contendo o soro de porco. Levantaram-se, então, outras hipóteses, de 

que estes animais não estivessem “tolerizados” ou que talvez os anticorpos não 

tenham sido detectados após o período de tolerização, pois o excesso de antígeno 

(soro de porco) administrado duas vezes por semana poderia estar consumindo os 

anticorpos produzidos. Também existe a possibilidade de uma tolerização parcial, 

pois o soro de porco é uma “sopa" de antígenos e, portanto o anima! pode nâo ter 

desenvolvido tolerância a alguns carboidratos ou lipídios, mas esteja tolerante a 

outros componentes do soro que seriam os desencadeadores da fibrose septal, pois 

nestes animais a fibrose nâo se desenvolve.

Dados obtidos por nós e ainda não publicados mostraram que os ratos 

“tolerizados” ao soro de porco, embora não apresentassem anticorpos contra o soro 

inicialmente, voltaram a apresentá-los após um intervalo maior de observação após

o final do tratamento. Estes mesmos animais, mesmo voltando a receber injeções de 

soro de porco (já adultos) e com resposta imune humoral detectada, todavia não 

vieram a apresentar fibrose septal.
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Outros estudos que também avaliaram a resposta imune humoral e por 

imunocomplexos demonstraram uma participação parcial ou nula de tais fatores 

(PARONETTO & POPPER, 1966 ; BHUNCHET et al., 1996; LEMOS et al.. 2003 ) 

OLIVEIRA e colaboradores, em 2004 , verificaram, no modelo experimenta! de 

infecção com o nematoda C. hepatica, que com infecções repetidas, os níveis de 

anticorpos se elevam progressivamente, mas a fibrose septal não é exacerbada, 

pelo contrário, a partir do quarto mês da primeira infecção os septos começam a 

regredir mesmo após novas infecções.

A resposta imune celular pode estar desempenhando algum papel na fibrose 

septal, pois mediadores ou citocinas, como a IL-6 (KAWSER et al., 1998), TGF-beta 

e PDGF (ROCKEY & CHUNG, 1996 ) já são ditas como fatores ativadores de células 

estrelares, o componente celular clássico da fibrogênese (MONTEIRO & 

BOROJEVIC, 1987 ; ROCKEY & CHUNG, 1996 ; BRENNER et al., 2000 ; FRIEDMAN, 

200 0 ). Por outro lado, a participação das células estreladas na formação da fibrose 

septal parece ser mínima (SOUZA, 2003 ).

A ativação das células envolvidas na fibrogênese depende de um micro- 

ambiente especial, com células produtoras de citocinas e moduladoras, e 

provavelmente, estas células ditam a formação da fibrose nessa forma peculiar. 

Dados recentes indicam que antes das células estreladas se transdiferenciarem, 

elas estão programadas para recrutar e aderir leucócitos (MAHER, 2001 ). Contudo, 

até o momento nenhum estudo específico da resposta celular imunològica, na 

patogenia da fibrose septal, foi publicado.

19



20

Os fígados do rato e do homem são muito semelhantes quanto à população 

celular (CASSIMAN et al., 2002 ). Além das células NK (“pit-cells”) e células T NK"". o 

fígado normal contém um grande número de linfócitos, como diferentes subtipos de 

células T CD4 * e T CD8 '’. O fígado recebe sangue, advindo do intestino, pela veia 

porta. Este sangue, além de nutrientes, pode conter bactérias e antígenos derivados 

dos alimentos. A interação com tais moléculas, não-autólogas, pode estimular uma 

resposta imune no fígado. Isto torna o fígado um órgão diferenciado que necessita 

sempre estar pronto, com as células adequadas, para realizar mecanismos de 

controle distintos que determinam se o encontro com o antígeno vai resultar em 

imunidade ou tolerância (CRISPE, 2003 ).

As células linfóides do fígado apresentam características e funções 

diferenciadas das demais células encontradas em outros órgãos (SEKI et al.. 2000 ). 

Estudos da indução de tolerância demonstraram que linfócitos intra-hepáticos 

tornam-se tolerantes mais rápido à enterotoxina de Staphylococos B em relação aos 

linfócitos do baço e linfonodo mesentérico (MATSUl et al., 1997).

A população de células mesenquimais do fígado também vem mostrando 

particularidades. As células endoteliais do sinusóide hepático têm fenotipo e padrão 

de produção de citocinas diferente das demais células endoteliais (KNOLLE & 

GERKEN, 200 0 ). O espaço-porta é dito como um tecido linfóide que coordena e 

orquestra a direção da resposta ao antígeno (LALOR et al, 2002 ). A associação df*

1.2.1. R esposta imune e  fígado



fibrose com a inflamação levanta a possibilidade do papel de macrófagos e/ou 

linfócitos aí residentes (POPPER & UDENFRIEND, 1970 ).

De acordo com dados obtidos no LAPEX (Laboratório de Patologia 

Experimental -  CPqGM) fortes indícios levam a suspeita da participação das células 

NK do fígado (pit-cell) na fibrose septal em ratos infectados com C. hepatica  (dados 

não publicados). Evidências demonstram que o desenvolvimento da fibrose septal 

pode se tratar de urna reposta celular intrínseca do fígado, pois o surgimento da 

fibrose em ratos é dependente da via de administração do soro heterólogo. As 

injeções subcutâneas não induzem fibrose septa! nos mesmos (ANDRADE & 

GODOY, 1996 ), sendo somente possível a indução desta com injeções 

intraperitoneais e uma ocorrência de 40  a 70% de fibrose nos ratos. Fato semelhante 

também acontece com o modelo de infecção com C. hepatica, quando injeções 

intraperitoneais de extratos de fígado de camundongos infectados induzem fibrose 

em apenas 20 % dos ratos, enquanto o modelo tem uma ocorrência de 100% de 

fibrose nos ratos infectados por via oral, quando os vermes chegam e se 

desenvolvem diretamente no interior do fígado destes animais (GOTARDO et al., 

2003 ).

Estes dados fortalecem a idéia de uma resposta intrínseca hepática, pois 

deve existir uma necessidade do fator ou fatores indutores da fibrogênese serem 

apresentados aos componentes celulares residentes do fígado. Nos animais 

infectados com C. hepatica o contato do nematoda é direto com o fígado e 100% 

dos ratos desenvolvem a fibrose septal, e nos animais que recebem injeções de soro



heterólogo, a via intraperitoneal torna este contato mais difícil, ocasionando uma 

porcentagem usual em média de 50%,

1 .2 .2 . Modelo experimental; infecção de ratos com o nematoda Capiliaria  

hepatica  Bancroft, 1893

Vários estudos têm sido realizados com modelos experimentais em ratos 

(CAMERON & KARUNARATNE, 1963 ; SHIGA et al., 1997 ; SANTOS et al, 2001 ; 

CASSIMAN et al, 200 2 ) na tentativa de se conhecer melhor a formação da fibrosa 

septal hepática.

No LAPEX trabalhamos com um modelo ainda recente que consiste na 

infecção de ratos pelo nematoda C. hepatica  (FERREIRA & ANDRADE, 1993). A 

infecção se dá pela ingestão de ovos embrionados por via oral. As larvas eclodem 

no intestino e migram pelo sistema porta-hepático. No fígado, estas larvas 

amadurecem e se transformam em vermes adultos, machos e fêmeas, quando 

ocorre a fecundação e posterior oviposição (WRiGHT, 1961). Os ovos permanecem 

não-embrionados no parênquima hepático e daí só são liberados com a morte do 

hospedeiro e sua desintegração. Os ovos imaturõs necessitam de tempo (em torno 

de 28  dias) e condições ambientais (umidade e calor) para se tornarem 

embrionados. Se ingeridos ainda imaturos são eliminados nas fezes sem 

modificações.



Com 18 a 20  dias, época em que as larvas estão chegando à fase adulta, se 

inicia a formação de septos, raros e focais. A partir dai toda a evolução dos aspectos 

histopatológicos está de acordo com os da fibrose septa! induzida pelo modelo 

experimental de injeções de soro heterólogo. A exceção é que o fígado dos ratos 

infectados com C. hepatica  apresenta nodulos contendo vermes e ovos do 

nematoda, com um infiltrado maior e fibrose focal intensa nestas áreas.

A fibrose septal já está bem estabelecida em torno de 30  dias de infecção e 

100% dos animais a desenvolvem. A oviposição acontece a partir do 21° dia de 

infecção. Acreditava-se que este fato podia ser importante para a manutenção da 

fibrose, pois em tempos mais tardios da infecção, a partir do 4” mês, a fibrose inicia 

uma regressão, justamente quando os ovos estão perdendo a capacidade 

metabólica, testada anteriormente no LAPEX, através da incapacidade de 

embrionarem quando postos em condições adequadas para tal (dados não 

publicados). Com infecções repetidas, e com isto, nova exposição aos ovos, a 

regressão da fibrose é mantida, enquanto os níveis de anticorpos séricos anti-C. 

hepatica  se elevam progressivamente, indicando mais uma vez a falta de correlação 

entre imunidade humoral e fibrose septal neste modelo experimental (OLIVEIRA et 

al, 20 0 4 ) .

Estudos para se avaliar a importância do inoculo no desenvolvimento da 

fibrose septal foram realizados por OLIVEIRA & ANDRADE, em 2001 , Os resultados 

demonstraram que a infecção com 15 ovos embrionados já são suficientes para o 

desenvolvimento da fibrose nos ratos, mas até com 50  ovos embrionados, esta



fibrose é focal. A partir de um inoculo de 100 ovos embrionados a fibrose septal 

apresenta-se difusa, como no modelo de injeções com soro heterólogo.
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2. JUSTIFICATIVA

A fibrose septal ocorre como um achado não-específico em várias doenças 

crônicas do fígado. É a alteração dominante na chamada cirrose septal incompleta. 

Sua patogenia não está ainda esclarecida. Existe controvérsia entre os autores, pois 

alguns acreditam que a fibrose septal hepática seja uma fase inicial da hipertensão 

portal idiopática (SCIOT et al.. 1988; NEVENS et al„ 1994; BERNARD et al., 1995) e 

outros sugerem que seja um estágio de regressão de cirrose (WANLESS et al., 

200 0 ; LEMOS et al., 200 2 ). Apoiados em experimentos com ratos tolerizados ao 

soro de porco, vários autores já chegaram à conclusão de que a fibrose septal tem 

uma base imunológica (BHUNCHET et al., 1996). Entretanto, os dados referentes 

aos estudos com a resposta humoral não mostraram relação com o desenvolvimento 

da fibrose. O setor imune celular não foi pesquisado até o momento neste particular. 

Daí a necessidade de um estudo sobre o comportamento da população celular 

imune encontrada no fígado, como uma pesquisa exploratória e inicial, para se 

avaliar que papel estas células poderiam estar desempenhando na patogenia da 

fibrose septal que aparece invariavelmente associada com a capilaríase hepática do 

rato.
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3. OBJETIVOS

Hipótese;

Existe diferença no número e distribuição da população celular imune 

encontrada no fígado dos ratos, com fibrose septal, infectados com o nematoda 

Capillaria hepatica, em comparação com aquela encontrada nos ratos normais ou 

com fibrose de uma outra etio-patogenia, como aquela provocada por administração 

crônica do tetracloreto de carbono -  CCU-

3.1. Objetivo geral

Investigar o comportamento da população celular imune no fígado do rato 

durante a infecção por Capillaria hepatica, com o intuito de contribuir para o 

esclarecimento da patogenia da fibrosa septal hepática, que aparece 

invariavelmente associada com a infecção pelo referido nematoda em ratos.

3.2. Objetivos específicos

■ Quantificar células CD4 ", CD8a'' e NKR-PIA"^ no fígado e baço de ratos 

infectados pelo verme C. hepatica  e controles, normais ou tratados com CCU, com o 

uso das técnicas de citometria de fluxo (FACS) e morfometria.
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■ Descrever a distribuição e a morfologia destas células, nos mesmos órgãos 

citados acima, em animais infectados peio verme C. hepatica, e controles, usando a 

técnica de imunohistoquímica.

■ Comparar os dados obtidos, no grupo de animais infectados, com aqueles de 

grupos controles constituídos por ratos normais intactos e com fibrose hepática 

provocada pelo tetracloreto de carbono.
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4. MATERIAIS E METODOS

4.1. Inoculo

No LAPEX o ciclo de vida do nematoda C. hepatica é mantido rotineiramente. 

Os primeiros ovos deste verme foram obtidos de ratos de esgoto capturados em 

diferentes bairros de Salvador. Para este estudo, camundongos suíços albinos 

adultos, criados no Biotério do Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz -  Fiocruz/Bahia 

(CPqGM), foram infectados por via oral com a utilização de agulhas de entubação 

para camundongos, com 150  ovos embrionados advindos de inoculo armazenado a 

4°C provenientes do ciclo mantido no Laboratorio. Camundongos se infectam, mas 

não desenvolvem fibrose septal.

Após 30  dias aproximadamente da infecção, os animais foram sacrificados 

com excesso do anestésico tiopental sódico (Cristália, São Paulo). Os fígados foram 

retirados e colocados em salina a 0 ,85%. Estes fígados foram transferidos para um 

liquidificador comum doméstico contendo salina a 0 ,85%. Os fígados foram 

triturados em um ciclo de 3 min na velocidade 2  e 2  min na velocidade 1. Foram 

distribuidos em cálices de vidro de 500  mL, aproximadamente 50  mL do triturado em 

cada cálice, sendo que o restante do volume foi completado com salina a 0 ,85%. 

Ficaram sedimentando por 1 h e desprezado o sobrenadante. O processo de 

sedimentação foi repetido por mais 2 vezes. Após este processo, o sedimento 

(contendo componentes do fígado e ovos não-embrionados do verme) foi distribuido
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em placas de Petri de vidro. Estas placas foram colocadas em armário de paredes 

de vidro, para a passagem da luz solar, localizado em ambiente externo ao 

Laboratório. Duas vezes por semana as tampas das placas foram abertas e o 

conteúdo movimentado para oxigenação.

Após 30  a 60  dias, dependendo das condições ambientais (época do ano, 

pois no verão os ovos embrionam mais rapidamente), os ovos embrionam. A partir 

de 30  dias das placas postas para embrionar o sedimento foi verificado para a 

presença e proporções de ovos embrionados e não-embrionados, coletando-se 

amostras dos sedimentos das placas e colocando-as em lâminas de vidro. Os 

sedimentos só foram retirados do ambiente externo quando foi observado um 

número superior de ovos embrionados em relação aos ovos não-embrionados. Não 

são todos os ovos de C. hepatica  que embrionam.

Após a verificação de uma proporção adequada (em torno de 70%) de ovos 

embrionados observada na lâmina, em várias amostras, as placas foram retiradas do 

ambiente externo, e os sedimentos postos novamente no liquidificador para um novo 

ciclo do processo de sedimentação, como citado anteriormente. Este novo ciclo é 

necessário para se evitar o entupimento da agulha de entubação no momento da 

infecção. Os sedimentos foram distribuídos em tubos (tipo Falcon) de 50  mL. 1 mL 

deste conteúdo foi colocado em uma lâmina especial (uma adaptação da câmara de 

Neubauer), que tem a capacidade de 1 mL. Os ovos embrionados foram contados 

ao microscópio óptico com o auxílio de um contador manual. O inóculo foi definido 

com o número amostrai em 1 mL. Neste estudo o inóculo variou, por tubo, de 900  a
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1.200 ovos embrionados por mL. Estes tubos foram armazenados a 4 °C até o 

momento do uso. Este armazenamento é para evitar que as larvas eclodam e se 

perca a qualidade do inoculo.

4.2. Animais

Os animais utilizados foram ratos Wistar albinos adultos, ambos os sexos, que 

foram acondicionados em caixas, no Biotério do CPqGM, alimentados com ração 

balanceada (autoclavada) e água à vontade.

4.3. Grupos experimentais

Grupo I -  Grupo Experimental - Dez animais infectados por via oral com 500 

ovos embrionados de C. hepatica. Após 30  dias da infecção, os animais foram 

sacrificados com excesso de tiopental sódico. O lobo esquerdo do fígado e metade 

do baço de três deles foram retirados e colocados imediatamente em tubos (tipo 

Falcon) contendo PBS, no gelo. Os demais lobos e a outra metade do baço foram 

recortados e distribuidos em tubos com formalina a 10% e criopreservados em 

cubetas de papel aluminio contendo meio OCT (tissue-tek -  Sakura, cat. 4583 ), em 

nitrogénio líquido, e armazenados em freezer - 70°C até o momento do uso. Os 

demais ratos tiveram o lobo esquerdo e a metade do baço desprezados. Nos lobos
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restantes do fígado e a outra metade do baço foram realizados os mesmos 

procedimentos acima.

Grupo II -  Grupo Controle Intacto. Cinco animais normais. Estes animais 

foram sacrificados no mesmo dia do grupo anterior. Os mesmos procedimentos 

realizados no grupo I foram repetidos neste grupo.

Grupo III -  Grupo Controle com Fibrose de tipo septal de outra etiologia. 

Quatro animais tratados por via oral com uma solução de 8 % de CCU (Aldrich, cat. 

3 1 ,996 -1) em óleo mineral. O tratamento foi feito duas vezes por semana, durante 16 

semanas, conforme protocolo previamente estabelecido (ROSA et al, 1991; Dl 

VINÍCIUS et al, 2005 ). Os fragmentos de fígado chopreservado em nitrogênio 

líquido, bem como lâminas de fígado coradas com H&E e picro-sírius foram 

gentilmente cedidos pela Dra. Ana Theresa Gomes, que faz seu Doutorado no 

LAPEX. Os animais foram selecionados por terem desenvolvido uma fibrose de grau

I e II (de acordo com critérios pré-estabelecidos, não publicados -  ANEXO 1), 

podendo assim, serem comparados ao quadro de fibrose que ocorre no grupo I.

4.4. Anticorpos

Os marcadores celulares selecionados para um estudo inicial e exploratório 

foram o CD4 , CD8a e NKR-P1A. Os anticorpos, suas diluições e técnicas 

empregadas estão descritos na Tabela 1.
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Tabela 1. Descrição dos anticorpos usados e as diluições empregadas nas técnicas 
específicas.

Nome do anticorpo Fabricante/
Catálogo Especificidade Diluição

usada
Técnica(s)
empregada(s)

Anticorpo monoclonal 
purificado anti-CD161a Pharmingen/

555006

receptor de
1:100 Imunohistoquímica

(NKR-P1A) de rato 
produzido em 
camundongo

membrana NKR- 
P1A 1;50 Citometria de fluxo

Anticorpo monoclonal 
purificado anti-CD4 de 
rato produzido em 
camundongo

Pharmingen/
550296

receptor de 
membrana CD4

1:50 Imunohistoquímica

1:50 Citometria de fluxo

Anticorpo monoclonal
Pharmingen/
550298

receptor de 
membrana CD8a

1:20 Imunohistoquímica
purificado anti-CD8a de 
rato produzido em 
camundongo 1:50 Citometria de fluxo

Anticorpo anti-lgG de 
camundongo conjugado 
a peroxidase

Sigma
/A8924

IgG de 
camundongo 1:50 Imunohistoquímica

Anticorpo anti-lgG 1 de 
camundongo conjugado 
a biotina

Pharmingen/
02002D

lgG1 de 
camundongo 1:50 Citometria de fluxo

Anticorpo anti-lgG2a de 
camundongo conjugado 
a biotina

Pharmingen/
02012D

lgG2a de 
camundongo 1:25 Citometria de fluxo

Complexo estreptavidina 
e Cy-cromo

Pharmingen/
13038A biotina 1:50 Citometria de fluxo
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Os fragmentos de fígado e baço foram imediatamente fixados em formalina a 

10% por três dias. Após este tempo, foram colocados em cassete histológico e 

enviados para o Laboratório de Histopatologia do CPqGM. Neste Laboratório 

passaram pelas etapas de processamento e inclusão em parafina histológica. Os 

blocos de parafina contendo os fragmentos foram seccionados em micrótomo. As 

colorações utilizadas foram H&E e Picro-sírius vermelho (coloração especial para 

fibras colágenas).

4.5. Histologia

4.6. Imunohlstoquímica

0  material criopreservado foi retirado do freezer - 70°C e imediatamente 

colocados em nitrogénio líquido. Foram selecionados 04  animais de cada grupo, 

sendo 03  destes, os mesmos selecionados para a citometria de fluxo nos grupos I e

11. Foram feitas secções de 5 pm em criostato a - 21°C. As secções foram colocadas 

em lâminas bem lavadas e tratadas com s o l u ç ã o  de 10% de p o l y - L - l i s i n a  (Sigma, cat. 

P-8920 ) e fixadas em acetona absoluta gelada por 10 min. As lâminas foram 

armazenadas no freezer - 20°C por no máximo 3 dias. No dia dos procedimentos da 

técnica, as lâminas foram retiradas do freezer e deixadas em temperatura ambiente 

durante 1 h para equilibrar. As secções foram hidratadas com PBS contendo tween 

20  (Sigma, cat. P-7949 ) a 0 ,05% por 10 min e duas vezes hidratadas com somente 

PBS por 5 min cada. Para o bloqueio das ligações inespecíficas foi usado leite
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desnatado a 10% diluído em PBS por 1 h. Após o bloqueio foram feitas lavagens 

com PBS contendo tween 20  (0 ,05%) e NaNa (0 ,1%). Os anticorpos primários e suas 

diluições foram usados de acordo com a tabela 1 . O tempo de incubação foi de no 

mínimo 16 h a 4°C. No dia seguinte, as lâminas foram retiradas da geladeira e 

deixadas por 1 h para equilibrar com a temperatura ambiente. Foram feitas novas 

lavagens. O bloqueio da peroxidase endógena foi realizado com uma solução de 

PBS contendo peróxido de hidrogênio (30%) a 0 ,3% em dois ciclos de 30 min. Após 

lavagens as secções foram incubadas com o anticorpo secundário (tabela 1) por 30 

min a t.a. Lavagens foram feitas com PBS. Para a revelação da reação foi utilizada 

uma solução de PBS contendo DAB (“solução-mãe” armazenada a 0°C em uma 

concentração de 25  mg/mL) a 2 4 %, 10% de DMSO (Sigma, cat. D-5879 ) e 1% de 

peróxido de hidrogênio (30%). A revelação foi interrompida com água corrente. 0  

verde-metil (Sigma, cat. M-8884 ) a 2 % diluído em tampão acetato de sódio pH 4.0 foi 

usado para a contra-coloração por 30 min. As secções foram desidratadas em álcool 

absoluto (banho rápido) e clarificadas em xilol (2 banhos). As lâminas foram 

montadas em bálsamo do Canadá sintético diluído em xilol.

Os controles das reações foram: a) controle negativo, onde apenas o 

anticorpo primário foi excluído, em secções de baço e no fígado, tanto normal quanto 

infectado; b) o controle positivo foram secções de baço usados previamente para 

testar a diluição dos anticorpos.
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4.7. Morfometria

A morfometria foi realizada através de sistema de análise de imagem 

utilizando microscópio de luz (Zeiss Axioskop 2 , Alemanha) com sistema de câmera 

acoplada (JVC TK-1 2 8 0 U, Japão) utilizando software Axiovision 2.0  Zeiss. As 

lâminas usadas foram obtidas na técnica de imunohistoquímica. Foi estabelecido um 

quadrante de 30  ¡jm^, na objetiva de 40X, posicionado no centro da fotomicrografía 

em tamanho original. Para cada animal foram capturados 8 campos (quadrantes de 

30  prn )̂, de forma aleatória através do deslizamento da lâmina na platina do 

microscópio sem a observação do enquadramento das mesmas. Foram excluídos 

aqueles campos com áreas do corte contendo artefatos. Nestes campos foram 

inseridos o quadrante pré-estabelecido e, assim, iniciada a contagem. A contagem 

de células foi feita manualmente e seguiu alguns critérios. Foram contadas:

a) As células que estavam dentro do quadrante e excluídas as que estavam fora 

ou em cima da linha limitante.

b) As células com marcação evidente.

c) Células marcadas, com núcleos corados com o verde-metil ou com a 

marcação bem delimitada.

4.8. Análise estatística

Os dados numéricos obtidos na morfometria das lâminas de fígado, 

comparando-se os três grupos experimentais, foram analisados com o teste não-
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paramétrico Kruskal-Wailis e o pós-teste de Dunn. Os dados das lâminas de baço, 

comparando-se apenas os grupos I e II, foram analisados com o teste não- 

paramétrico Mann Whitney. 0  software utilizado foi o GraphPad Prism 3 .0 . Os 

resultados foram considerados significativos com um P< 0 .05 , portanto um intervalo 

de confiança de 95%.

4.9. Citometria de fluxo

Esta técnica foi realizada em dois tecidos diferentes, fígado e baço (de acordo 

com item 4 .3 . Grupos experimentais). Cada tecido teve um protocolo específico para 

a obtenção de células.

4 .9 .1 . Obtenção de células do baço

0  baço foi divulsionado com o auxílio de um êmbolo de seringa de 20 mL e 

peneiras de aço inoxidável com porosidade de 1 mm em placa de petri com PBS 

(1X). As células assim obtidas foram lavadas 2 vezes em PBS contendo 1% de SBF 

(soro bovino fetal) e 0 ,1% de NaNa e centrifugadas à 202  g/5  min/5°C. O 

sobrenadante foi desprezado e as células ressuspensas em 3 mL de PBS (IX ). As 

células esplénicas foram colocadas no gelo até a coloração com anticorpos 

monoclonais.
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Como descrito, os baços foram divididos em dois grupos; animais normais e 

outro de animais infectados. Para o procedimento de marcação com anticorpos 

monoclonais, foi realizada a contagem amostrai de células: 10 |jL de cada solução 

contendo células foram diluídos em 500  |jL de líquido de Turk em tubos (tipo 

eppendorf) de 1,6 mL. A seguir, as células (2 x 10®/poço) foram distribuídas em 

placas de 96  poços (Costar, cat. 3799 ) e coradas com diferentes anticorpos 

monoclonais.

As células foram ressuspensas, por agitação no “Vortex” e de imediato foi 

adicionado em cada poço cerca de 100 jjL de tampão de FACS (constituído de PBS, 

5 % de SBF e 0 ,1% de NaNa). Terminado o processo, as células foram incubadas 

com anticorpos monoclonais (tabela 1) por 30  min/4 °C/protegidos da luz. Após esta 

primeira incubação, as células foram lavadas 3 vezes e ressuspensas em tampão de 

FACS. As células foram, então, incubadas adicionalmente com soro de cabra a 5% 

(inativado) por 45  min. A suspensão de células foi, então, submetida à leitura no 

citômetro de fluxo (FACScan, Becton Dickinson, Sunnyvale, CA) utilizando como 

parâmetros; granulosidade (SSC) e o tamanho das células (FSC) e o n° de células X 

FL3 -H. Após a definição das barreiras para determinar se as células são positivas ou 

negativas quanto à presença do marcador (segundo controles) foi realizada a análise 

estatística pelo programa Cell Quest do mesmo aparelho.

Após determinação da marcação inespecífica nos grupos e para cada 

anticorpo dos controles, os resultados foram obtidos e apresentados sob a forma de 

número relativo sobre a janela definida em linfócitos totais. Os controles para as
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reações foram; a) controles dos anticorpos secundários, onde apenas estes 

anticorpos foram adicionados, nos poços de cada “pool”; b) controle do complexo 

marcado, onde apenas o anticorpo conjugado foi adicionado.

4 .9 .2 . Obtenção de células do fígado

0  fragmento do fígado foi obtido, com o auxílio de uma tesoura, em placa de 

Petri com 5 mL de PBS (1X). Este conteúdo foi transferido para um tubo (tipo 

Falcon) de 50 mL. Em cada grupo experimental foi analisado o total dos fragmentos 

(grupo de animais normais e outro dos infectados). O volume foi ajustado para 20 

mL com PBS (1X) e centrifugado a 454  g/10  min/5°C, sendo o sobrenadante 

desprezado. O pellet foi incubado em meio RPMI-1640  (Sigma, cat. R-6504 ) 

(contendo 10% de SBF e 0 ,5 % do antibiótico gentamicina (Nova Farma) em uma 

concentração de 50 pg/mL) contendo 20 mg de colagenase tipo V (Sigma, cat. C- 

926 3 ) em banho-maria a 37°C por 1 h.

Este material foi peneirado, com o auxílio do êmbolo da seringa, em uma 

placa de petri e novamente transferido para um tubo (tipo falcon) de 50 mL. O 

volume foi ajustado para 5 mL com PBS (1X) e centrifugado a 290  g/10  min/5°C. 0  

“pellet” contendo as células hepáticas foi submetido em gradiente descontínuo de 

percoll 40 -8 0 % (Amersham, cat. 17089101 ). Células ressuspensas em 20 mL de 

percoll a 80% foram colocadas em tubo (tipo falcon) e em seguida foi colocado o 

percoll à 40% (v/v). O tubo foi, então, centrifugado à 807  g/30  min/t.a. Com o auxílio
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de uma pipeta Pasteur, foram retiradas as células mononucleares da interface após 

a centrifugação. Estas células foram colocadas em tubos e o volume foi completado 

para 50  mL com PBS. Este conteúdo foi centrifugado a 454  g/15  min/t.a e ao “pellet” 

foi acrescido PBS até ajustar o volume de 25  mL. As células foram novamente 

centrifugadas a 290  g/10  min/t.a. e ressuspensas em volume final de 1 mL de PBS. 

Os demais procedimentos de incubação com os anticorpos monoclonais foram 

iguais aos descritos no item 4 .9.1 para a obtenção de células do baço.



40

5. RESULTADOS

5.1. Macroscopia e histologia

No grupo I (animais fibróticos infectados), o baço e fígado de todos os animais 

estavam aumentados de volume. O fígado apresentava macroscopicamente nodulos 

amarelados distribuidos aleatoriamente em todos os lobos, tanto externamente, 

quanto na superficie de secção (Figura 1A). O aspecto da superficie destes fígados 

era rugoso e sua cor mais escura que o habitual. Microscopicamente, os achados no 

baço foram considerados dentro dos limites normais. O fígado apresentava muitas 

lesões contendo ovos e vermes de C. hepatica  (Figura 1B), cercados de um grande 

Infiltrado de leucócitos polimorfonucleares e mononucleares, hepatócitos com o 

aspecto apoptótico, substância hialina (fenômeno de Hoeppii) em torno de ovos e 

vermes em desintegração, e na periferia, células alongadas (Figura 1C).

Os espaços-porta apresentavam-se inflamados, com infiltrado de leucócitos 

mononucleares, em sua grande maioria, sem invasão da placa limitante. Desses 

espaços-porta inflamados se originavam os septos fibrosos (Figura 1 D). Nessa fase 

da infecção pelo verme C. hepatica  (30  dias) foram observados septos com 

variações de quantidade de células (Figura 2A), sendo possível observar na periferia 

destes, hepatócitos com o aspecto apoptótico (Figura 2 B).
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A fibrose foi mais intensa e desorganizada nas áreas próximas às lesões 

provocadas pelos vermes e ovos. Ocorreu fibrose septal em todos os animais deste 

grupo e esta se apresentou difusa (Figura 2C). A organização dos septos, muitas 

vezes, mostrou um aspecto de lóbulo portal (BHUNCHET & WAKE, 1998). A 

histologia do fígado dos animais infectados com C. hepatica  estava de acordo com 

os achados observados, com 30  dias de infecção, em trabalhos realizados no 

LAPEX.

Os animais do grupo II (animais normais) apresentaram o fígado e baço 

macroscopicamente e histológicamente dentro dos parâmetros da normalidade. O 

fígado dos animais deste grupo não mostraram qualquer indício de fibrose.

No grupo III (animais fibróticos controles) havia alguns hepatócitos 

vacuolizados (esteatose) e numerosas células fagocíticas (contendo material Itpídico 

fagocitados), no espaço-porta, que são achados característicos no modelo de 

tratamento com CCU. A fibrose apresentou-se em septos, semelhante ao quadro de 

fibrose septal que ocorre nos modelos experimentais de injeções repetidas de soro 

heterólogo e de infecção com o nematoda C. hepatica  (Figura 2 D). Nestes animais o 

quadro histológico de cirrose ainda não estava estabelecido.
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5.2. Imunohistoquímica

Os fragmentos de fígado e baço criopreservados estavam bem conservados. 

Os anticorpos primários (Tabela 1) apresentaram uma marcação, em gerai, muito 

satisfatória. A marcação não-específica de fundo (“background”) nas secções foi 

totalmente nula.

A marcação de CD4 , no baço dos animais normais, mostrou que a maioria 

das células marcadas era, morfologicamente, arredondada, com escassez de 

citoplasma, pequena e fortemente marcada, Estas células estavam acumuladas 

principalmente na polpa branca em torno da arteríola centra! (Figura 3A). Outros 

tipos celulares também apresentaram marcação, muitas vezes mais fraca. Em 

alguns animais estas células mostravam uma marcação mais forte, 

independentemente do grupo experimental. A forma destas células era indefinida e 

elas apareciam localizadas principalmente na polpa vermelha.

No fígado dos animais normais a morfologia das células CD4 '' foi bem 

diversificada. Células com a forma não bem definida e citoplasma vasto estavam 

localizadas nos sinusóides e nas proximidades de espaços-porta (Figura 3 B). 

Células menores com forma arredondada e pouco citoplasma também foram 

observadas nos sinusóides, sendo mais freqüentemente encontradas no espaço- 

porta. Células com a forma alongada foram vistas no espaço-porta e próximas à 

cápsula, contudo mais raras que as demais (Figura 3C). Outros tipos celulares 

também foram observados fortemente marcados, com a forma estrelar, nos



sinusóides. Na maioria dos animais as células CD4 "̂ foram observadas no espaço- 

porta.

No fígado dos animais infectados foi observado um acúmulo de células CD4 "̂ 

nos septos fibrosos (Figura 3 D) e espaço-porta. As células com a morfologia 

alongada foram mais numerosas nestes animais e estavam concentradas nos 

septos. Estas células tiveram a intensidade de marcação variável entre os animais. 

Em um animal elas estavam distribuídas também nos sinusóides (Figura 3 E). Nas 

lesões provocadas pelo verme e seus ovos estas células eram numerosas e 

estavam localizadas em torno dos restos do verme, ou seja, no centro da lesão 

(Figura 3 F),

Nos animais tratados com CCU a marcação destas células foi quase restrita a 

células fagocíticas. Estas células foram observadas no espaço-porta, 

freqüentemente eram células grandes e com muitos vacúolos (Figura 4A). Nos 

sinusóides e nos septos, raras células foram encontradas.

O baço dos animais normais apresentou uma população de células CDSa"  ̂

menor em relação às células CD4 "̂. As células CD8a"̂  estavam localizadas somente 

na polpa branca em torno de vasos, tanto nos animais normais quanto nos animais 

infectados. Estas células apresentaram a morfologia arredondada, citoplasma 

escasso, eram pequenas e fortemente marcadas.

43
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No fígado normal, estas células eram arredondadas, apresentavam 

citoplasma escasso e eram de tamanhos discretamente diferentes. As células CDSa'" 

foram raras e estavam localizadas no espaço-porta e sinusóides. Raramente foram 

encontradas próximas ao espaço-porta e velas centrais. Nos animais infectados 

estas células foram mais numerosas ñas lesões com ovos e vermes (Figura 4B), 

raramente no espaço-porta e próximas aos septos fibrosos (Figura 4C). Nos animais 

do grupo III, tratados com CCU, estas células foram muito raras e observadas no 

espaço-porta.

No baço e no fígado as células NKR-PIA"" apresentaram sempre a mesma 

morfologia e intensidade de marcação. Estas células no baço dos animais normais 

estavam localizadas por todo o órgão. Algumas vezes formando grupamentos 

localizados próximos à cápsula e na polpa vermelha. Nos animais infectados esta 

população diminuiu drasticamente e não foram observados grupamentos (Figura 

4D).

No fígado dos animais normais estas células foram encontradas nos 

sinusóides e próximas ao espaço-porta, veias centrais e cápsula. Um número maior 

destas células foi observado nas proximidades de grandes vasos. Nos animais 

infectados ainda apareceram nas lesões (Figura 4E) e nos septos e próximos a eles 

(figura 4F). As células NKR-PIA^ nos animais com fibrose provocada pelo CCU 

foram muito raras e localizadas no espaço-porta.
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5.3. Morfometria

As células foram contadas dentro dos critérios pré-estabelecidos. A contagem 

nos baços foi mais laboriosa, principalmente na marcação de CD4, devido ao grande 

número de células marcadas. Variações íntra-específicas e valores extremos 

observados ocasionaram um desvio padrão acentuado com todos os marcadores no 

fígado, em determinados grupos.

No baço, não houve variação na média de células CD4'' entre os grupos, com 

variação intra-específica no grupo normal (Figura 5A). No fígado dos animais 

infectados estas células aumentaram acentuadamente, sendo significativa 

estatisticamente a diferença entre estes animais e os demais grupos. Ocorreu 

variação acentuada entre os animais do grupo 1, contudo os valores são superiores 

aos encontrados nos outros grupos (Figura 5B).

Células CD8a^ diminuíram no baço dos animais infectados, com um 

P=0,0571, muito próximo da significância estatística (Figura 5C). Estas células no 

fígado dos animais infectados aumentaram em relação aos demais grupos. Este 

aumento apesar de não ser estatisticamente significativo (P=0,0571) foi importante. 

No grupo I foi observada uma discreta variação intra-específica, sendo que no grupo 

III um animal representou um valor extremo superior aos demais animais deste 

grupo, mas, ainda assim inferior à média do grupo I (Figura 5D).
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As células NKR-P1A"  ̂ diminuíram bastante no baço dos animais infectados, 

com um P muito próximo da significância estatística (P=0,0571) (Figura 5E). Não foi 

possível detectar diferenças na média destas células, no fígado, entre os grupos I e

II. Estas células diminuíram nos animais do grupo ! e III. No grupo I um valor extremo 

foi observado e este fez a média no grupo aumentar. Somente foi detectada 

significância estatística entre os grupos II e III (Figura 5F).
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Figura 5. Gráficos referentes à contagem de células positivas para os diferentes 
marcadores (morfometria). Células CD4"̂ , no baço (A) e fígado (B). Células 
CDSa'', no baço (C) e fígado (D). Células NKR-P1A*, no baço (E) e fígado (F). 
Legenda: BN - baços dos animais normais; BCh - baços dos animais infectados 
com C. hepatica; FN - fígados dos animais normais; FCh - fígados dos animais 
infectados com C. hepatica] FCCI4 - fígados dos animais tratados com CCI4.
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Para esta técnica foram utilizados os valores obtidos em função do total de 

cada grupo experimental. Os valores proporcionais obtidos referem-se à janela 

definida no momento da coleta de células pelo aparelho (aquisição, janela definida 

em linfócitos). O experimento com o fígado dos animais infectados apresentou 

problemas, pois o material obtido do isolamento de células incluiu vários fragmentos 

e ovos do verme (detritos). Assim, a obtenção de células marcadas foi difícil e foram 

raros os eventos no citômetro de fluxo. O valor percentual utilizado foi deduzido dos 

valores dos controles da reação (anticorpos secundários, descritos na Tabela 1) do 

grupo normal, referindo-se tanto ao baço como fígado).

No baço não foi possível observar diferenças no percentual de células CD4'' 

entre os dois grupos (Figura 6A). Contudo, no fígado, o valor obtido indicou que a 

freqüência de células CD4^ pode ter aumentado mais que duas vezes nos animais 

infectados quando comparados aos controles não-infectados (Figura 6B). A 

população de células CD8a* indicou uma menor freqüência de células, no baço dos 

animais infectados, sugerindo, assim, uma queda dessas células neste grupo em 

comparação aos animais normais (Figura 6C). Já no fígado, o valor obtido para esta 

população pareceu ter aumentado em cerca de quatro vezes nos animais infectados 

(Figura 6D). 0  valor obtido para o marcador NKR-P1A sugere uma diminuição de 

mais de uma vez no baço dos animais infectados (Figura 6E). Contrariamente, a 

população destas células no fígado mostrou uma tendência a estar aumentada nos 

animais infectados (Figura 6F).

5 .4 . C itom etria  d e  flu xo
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Cumpre salientar que os valores aqui apresentados são indicativos do 

aumento de células CD4*, CDSa'' e NKR-PIA"" no fígado dos animais infectados 

quando comparados aos controles normais. Finalmente no baço, todas as 

populações celulares estudadas parecem estar reduzidas quando animais infectados 

são analisados em relação aos normais (com exceção de células CD4*, indicativos 

de não existirem diferenças sobre esta população celular). A análise estatística não 

pôde ser aplicada nestes resultados, visto que a quantidade de células permitiu 

apenas a coloração de uma amostra por marcador, em mistura de células de cada 

grupo (“pool”) e sem contagem de número absoluto por órgão.
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Figura 6. Gráficos referentes ao percentual (“gated”) de células positivas para os 
diferentes marcadores (citometria de fluxo). Células CD4'', no baço (A) e fígado 
(B). Células CD8a"̂ , no baço (C) e fígado (D). Células NKR-PIA"^, no baço (E) e 
fígado (F). Legenda: BN (baços dos animais normais); BCh (baços dos animais 
infectados com C. hepatica)] FN (fígados dos animais normais); FCh (fígados dos 
animais infectados com C. hepatica).
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P R A N C H A  1 

( M a c r o s c o p i a  e  H i s t o l o g i a )
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Figura 1. Aspectos das lesões provocadas pelo verme e seus ovos e do 
espaço-porta no fígado de ratos infectados com C. hepatica. Visão 
macroscópica mostrando as lesões esbranquiçadas (setas), observar o 
aumento e escurecimento do fígado (A). Visão microscópica das lesões 
observadas na figura A (B). Detalhe da lesão em B, onde pode-se notar a 
diferença de populações celulares (C). Espaço-porta inflamado com septos 
fibrosos se originando dele, dando-lhe um aspecto estrelar (D). B, C e D 
coloração H&E. B e D aumento de 100X. C aumento de 400X.
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P R A N C H A  2  

( H i s t o l o g i a )
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Figura 2. Aspectos dos septos fibrosos no fígado de ratos (A,B e C) infectados 
com 0 verme C. hepatica e (D) tratados com CCI4. Septos mostrando suas 
variações, de mais celulosos (seta) a menos celulosos (cabeça de seta) (A). 
Detalhe do septo mostrando hepatócitos na periferia com aspecto apoptótico 
(setas) (B). Panorama dos septos fibrosos distribuídos pelo parênquima (C). 
Aspecto do fígado de rato tratado com CCI4 em estágio inicial de fibrose (D). A e 
B coloração H&E. C e D coloração picro-sírius vermelho. A e B aumento de 
400X. C e D aumento de 100X.
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P R A N C H A  3  

( I m u n o h i s t o q u í m i c a )
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Figura 3. Técnica imunohistoquímica para o marcador CD4. Baço de rato normal 
mostrando a distribuição das células positivas que foi a mesma em animais 
infectados (A). Fígado de rato normal, mostrando um espaço-porta contendo 
células positivas menores e arredondadas (setas), células maiores próximas a 
ele (cabeças de setas) (B) e células alongadas próximas a cápsula (setas) (C). 
Fígado de rato infectado com C. hepatica, evidenciando células positivas, com 
morfologia alongada, no septo (D). Panorama da marcação, com estas células, 
localizadas nos septos (cabeças de setas) e próximas a eles (setas) (E). Detalhe 
da marcação em lesão provocada pelo verme (F). Aumento de 400X.
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PRANCHA 4 

( I m u n o h i s t o q u í m i c a )
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Figura 4. Técnica imunohistoquímica para os marcadores CD4, CD8a e NKR- 
P1A. Marcação para CD4, em espaço-porta, no fígado de ratos tratados com 
CCI4, notar a marcação em células fagocíticas (A). Células CDBa* localizadas na 
lesão provocada pelos ovos do verme (B) e próximas ao septo fibroso (setas), 
no fígado de rato infectado (C). Baço de rato infectado mostrando as raras 
células NKR-P1A"^(D). Marcação de NKR-P1A no fígado de rato infectado, na 
lesão (E), no septo (setas) e próximas a ele (F). Aumento de 400X.
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6 . D IS C U S S Ã O

A quantificação e localização de moléculas encontradas na população celular 

imune nos ratos infectados com C. hepatica (30 dias de infecção), mostraram 

resultados que podem sugerir que esta esteja participando diretamente na formação 

dos septos fibrosos no fígado destes animais.

A fibrose encontrada nos animais infectados apresentou-se, como era 

esperado, de acordo com o inoculo empregado e tempo de infecção estudado. Com 

este tempo de infecção são encontrados septos numerosos e todas as suas 

variações. Nos septos mais antigos, ou seja, pouco celulares e ricos em colágeno, 

as moléculas marcadoras dos tipos celulares estudados não foram observadas. Este 

resultado era esperado, pois nestes septos a população celular é bem caracterizada, 

por microscopía eletrônica, como células mesenquimaís da família dos fibroblastos 

(ANDRADE, 1991, POPPER & UDENFRIEND, 1970; SOUZA, 2003). Os septos 

mais recentes apresentaram uma população importante de células CDA"̂  e raras 

células NKR-P1A". A presença destas células nos septos fibrosos pode sugerir a 

participação direta das mesmas e seus produtos na formação da fibrose septal.

Os marcadores de moléculas de superfície usados neste estudo, CD4, CD8a 

e NKR-P1A, demonstraram alterações importantes nos animais infectados em 

comparação aos animais normais e aos tratados com CCU- Os resultados 

observados entre as técnicas usadas não tiveram grandes divergências. A diferença
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observada foi com o marcador NKR-P1A no fígado dos animais infectados. Esta 

discordância de resultado foi devido a variação intra-específica que foi observada.

Os resultados da morfometria mostraram que no baço não há diferença 

estatisticamente significativa (P=0,4000) entre os animais normais e infectados. Na 

citometria de fluxo este resultado foi confirmado.

Com o marcador CD8a, ainda no baço, ocorreu uma diminuição no número de 

células positivas, na morfometria, apesar da análise estatística não ser significativa 

(P=0,0571), mas com um valor muito próximo da significância. 0  valor de P, neste 

caso, sugere fortemente que o número de animais no grupo (n=4) está interferindo 

na significância estatística deste resultado, e que talvez o acréscimo de animais 

provavelmente resultaria em um P<0,05. As células NKR-P1A"  ̂ também diminuem 

nos animais infectados, contudo o P não é significativo (P=0,0571) como no caso 

anterior. Os resultados para os dois últimos marcadores foram confirmados pela 

técnica de citometria de fluxo.

A purificação de células dos fígados dos animais infectados apresentou 

muitos detritos após a passagem pelo gradiente de percoll. Provavelmente estes 

detritos resultaram de células mortas e restos de vermes e ovos que, por algum 

motivo, permaneceram na interface do percoll (80 e 40%). Estes depósitos, 

provavelmente, provocaram a marcação inespecífica acentuada, vista nos controles 

da reação, no “pool” dos fígados dos animais infectados. Apesar dos problemas com 

a técnica de citometria de fluxo neste grupo, os resultados parecem não ter sido
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prejudicados. Apesar do uso de “pool” dos grupos para a citometria, mesmo os 

animais sendo “out-bred”, a variação entre os animais foi revelada pela morfometria 

e a tendência de aumento ou diminuição foi confirmada, apesar dos valores 

extremos, que algumas vezes variaram para mais e outras vezes para menos.

A morfometria no fígado revelou um aumento de células CD4'' e CDSa'" nos 

animais infectados em relação aos demais grupos, normais e tratados com CCU. A 

variação neste grupo existiu, para os dois marcadores, mas os valores foram sempre 

superiores aos dos controles. Apesar da forte tendência de aumento no número de 

células positivas nos animais infectados, somente as diferenças entre as médias dos 

grupos na marcação de CD4 foi estatisticamente significativa.

Apesar do teste KruskaI-WaIlis apresentar um P=0,0458 com o marcador 

CD8a não foi possível detectar diferenças significativas entre os grupos, com o pós- 

teste de Dunn. Realizando o teste de Mann Whitney, comparando-se os grupos I e

III, este revelou um P=0,0571, muito próximo da significância estatística. Portanto, o 

número de animais novamente pode ter interferido. Entre os grupos controles não 

foram observadas diferenças, pois parece que nâo há alteração nas médias para os 

dois marcadores entre estes grupos. A citometria de fluxo confirmou os resultados 

acima.

As células NKR-P1A^ tendem a diminuir nos animais com fibrose, tanto os 

infectados quanto os tratados com CCU- A diferença entre os grupos I e II não ficou 

muito relevante, contudo retirando-se deste grupo o valor extremo, o gráfico mostra
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uma diminuição importante de células NKR-P1A" .̂ Entre os grupos I e III a diferença 

não é estatisticamente significativa, contudo o P=0,0571 está muito próximo da 

significância. Na citometria de fluxo o resultado mostra uma tendência de aumento 

destas células nos animais infectados. Contudo, este resultado pode ser explicado 

pelo valor extremo (representado por um animal no grupo I que apresentou um 

grande número de células NKR-P1A''), sendo este um dos animais utilizados para 

esta técnica.

Nos animais com fibrose provocada pelo CCU não foram obtidos valores para 

o baço, e apenas a técnica de morfometria foi empregada. No fígado destes animais 

existiu sempre uma diminuição de células positivas para todos os marcadores em 

comparação aos animais infectados (grupo I). Este grupo só apresentou diferença 

estatística com a média do grupo normal quando se utilizou o marcador NKR-P1A. 

Nos demais marcadores a tendência da média desse grupo era a de manter-se 

igualada a média observada no grupo normal.

A maioria das células marcadas tendia a diminuir o seu número no baço e a 

aumentá-lo no fígado dos animais infectados. A exceção foi o marcador CD4, no 

baço, onde não foi possível observar diferenças, com as médias estando muito 

próximas em ambas as técnicas. Outra exceção, na morfometria, foram as células 

NKR-PIA"" que diminuem em ambos os órgãos, apesar da citometria de fluxo 

mostrar o contrário. Os dados, em geral, sugerem a migração de células do baço 

para o fígado, devido à diminuição de determinada população neste e aumento no 

fígado nos animais infectados. Essa migração pode indicar a participação de células
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do baço na fibrose no fígado. Contudo, dados recentes no LAPEX mostraram que 

ratos esplenectomizados e posteriormente infectados com C. hepatica desenvolvem 

a fibrose septal como nos controles, constituídos por ratos infectados e não 

esplenectomizados (dados não publicados).

Muitos são os trabalhos que discutem a população celular do fígado e suas 

funções, O fígado possui células que são residentes e bem conhecidas, como 

células estreladas, “pit cell” (células NK) e células de Kupffer (macrófagos). Contudo, 

muitos subtipos de células do sistema imune são encontradas, como T NK'^CDS ,̂ 

Tap NK", Tyõ NK", Tyõ CD4" e CD4"CD25" (MATSUl et al,, 1997; KLUGEWITZ et 

al,, 2004) e suas funções no fígado, sadio ou doente, não estão bem esclarecidas. A 

atenção voltada para a imunologia do fígado é notória (DOOLITTLE et al,, 1987; 

MOSNIER et al., 1996; LUO et al., 1999; SEKl et al., 2000; LUO et al., 2001; 

MACKAY, 2002; CRISPE, 2003; EVERETT et al., 2003). A habilidade desse órgão 

em reconhecer antígenos e promover imunidade ou tolerância é um fato muito 

interessante. Assim sendo, o tipo celular que apresenta e reconhece determinado 

antígeno é a chave para o entendimento dos processos hepáticos. Estudos com 

subtipos celulares imunes demonstraram que o fígado normal de camundongos é 

rico em células CD4" de memória e que grande parte da população de linfócitos 

encontrada no fígado é recrutada para lá. Ainda, esta população é dinâmica e migra 

depois para os linfonodos (KLUGEWITZ et al., 2004).

O aumento do número de células imunocompetentes no fígado dos animais 

infectados e a manutenção do número normal nos animais tratados com CCU,
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fortalecem a idéia de que a resposta imune celular esteja envolvida na formação da 

fibrose septal no modelo experimental de infecção com o nematoda C. hepatica, 

apesar de não termos dados da citometria de fluxo dos animais do grupo Mi (animais 

tratados com CCU) para confirmar os resultados da morfometria.

A infecção com o verme é um fator importante para justificar o recrutamento e 

aumento dessas células para o fígado desses animais. Estudos da resposta imune 

em cabras e ratos infectados com outro verme, o trematoda Fasciola hepatica, 

mostram que o número de células CD4"̂  aumentou significativamente no fígado e 

que células CD8^ têm uma diminuição acentuada no baço (PÉREZ et al., 1998; 

POITOU et al., 1992; TLIBA et al., 2002). No estudo atual, os mesmos resultados 

foram observados nos ratos infectados com C. hepatica. A coincidência dos 

resultados sugere que este perfil de marcação pode estar relacionado apenas à 

infecção, ou seja, a resposta ao verme. E, portanto, esse aumento de células CD4'', 

no fígado, e diminuição de células CDB"̂ , no baço. pode não estar envolvido no 

desenvolvimento da fibrose septal. Porém, a presença das células nos septos e 

próximas a eles, ainda assim, constitui um forte indício de participação na sua 

patogenia. Além disso, somente os animais infectados com a C. hepatica 

desenvolvem a fibrose septal, portanto, a infecção é um fator necessário.

Ainda, os trabalhos citados acima comentam apenas sobre os linfócitos. Não 

foram mencionadas, nos ensaios imunohistoquímicos, a presença de células com 

morfologías diferenciadas. Aqui, com o uso do anticorpo CD4 que tem reação 

cruzada com outros tipos celulares, além dos linfócitos, como macrófagos e células
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dendríticas, pudemos observar no fígado dos animais infectados, um aumento 

acentuado e distribuição nos septos de células CD4"' com forma alongada que, em 

animais normais, foram raras e localizadas próximas à cápsula e espaço-porta. A 

morfologia destas células pode sugerir que se trate de células dendríticas 004" .̂ 

Mas, podem ser também células epitelióides, ou seja, macrófagos modificados.

Dados recentes, na literatura, sugerem que diferentes patógenos podem 

estimular os distintos subtipos de células dendríticas ou que a ativação de cada 

subtipo pode depender da fase da resposta imune (KUNITANI et al., 2002). As 

células dendríticas são potentes APC (células apresentadoras de antígeno) e o 

subtipo desta célula envolvido é determinante para dizer se uma célula T será 

ativada, inativada ou eliminada (DOHERTY & 0 ’FARRELLY, 2001). Células 

dendríticas CD4"̂  estimulam a proliferação de células T melhor do que as CD4' 

(TRINITÉ et al., 2000). Os resultados atuais podem sugerir a participação de células 

dendríticas CD4'' na patogenia da fibrose septal. Contudo, tais células necessitariam 

ser caracterizadas com marcadores específicos.

Alguns estudos sugerem a participação de células CD8"̂  na necrose 

hepatocelular nas hepatites crônicas em atividade (EGGINK et al., 1982, 1984; 

COLUCCI et al., 1983; KOHDA et al., 1990). No modelo de infecção pelo verme C. 

hepatica existe uma necrose de hepatócitos devido aos vermes que transitam pelo 

parênquima e morrem ocasionando as reações inflamatórias focais. Esta pode ser a 

razão do aumento importante de células CDSa'' nos animais infectados, devido ao 

grande número de lesões distribuídas pelo fígado. Além disso, hepatócitos com
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aspecto apoptótico são observados na periferia dos septos fibrosos. Nesse estudo, 

células CDSa'' além de estarem localizadas ñas lesões provocadas pelo verme e 

seus ovos, também estão presentes próximas aos septos fibrosos. Estes resultados 

fortalecem a hipótese da participação dessas células na necrose de hepatócitos.

NKR-P1A é urna molécula de superficie semelhante à lectina que se liga a 

oligossacarídeos. A expressão de NKR-P1A na célula NK é crucial para o 

reconhecimento da célula-alvo e para a citotoxidade de NK, portanto é urna molécula 

de ativação em células NK de ratos (LUO et al., 2000). Células T NK também atuam 

como células regulatórias, atribuida a secreção de lL-4 (MACKAY, 2002). Durante 

lesão hepática experimental provocada por injeção de concanavalina A e infecção 

com vetores adenovirais, as células NK têm tido um papel crucial no recrutamento 

de células T (CRISPE, 2003). As células NKR-PIA"" podem ter um papel importante 

na formação dos septos, pois são encontradas nos mesmos e podem estar 

recrutando as células CD4'' numerosas nos animais infetados.
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7 . C O N C L U S Õ E S

1 -  Foram obtidos indícios de que o sistema imune celular do fígado desempenha 

um papel na patogenia da fibrose septal que aparece associada com a capilaríase 

do rato.

2 - 0  indício principal se relaciona com a predominante presença de células CD4'' 

nos ratos com fibrose septal da capilaríase, em comparação com os controles 

intactos, e com os ratos com fibrose induzida pelo tetracloreto de carbono.

3 - As células CD4'' com a morfologia alongada e as células NKR-P1A'', que 

chamaram a atenção pela quantidade e peculiar distribuição nos septos fibrosos dos 

animais infectados, podem ter uma participação direta na patogenia da fibrose septal 

hepática observada aos 30 dias da infecção por C. hepatica.

4 - Os resultados obtidos com a marcação de CD4, CD8a e NKR-P1A foram 

exploratórios e iniciais. Estudos adicionais devem ser realizados. 0  modelo 

experimental de injeções repetidas com soro de porco também deve ser avaliado 

para verificação das alterações aqui observadas.
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A N E X O  1

GRADUAÇÃO DE FIBROSE

Para avaliar os diferentes graus de fibrose foi utilizada uma escala de 

avaliação semiquantitativa. Essa escala foi baseada em uma análise 

semiquantitativa utilizada em seres humanos, já bem estabelecida, denominada 

METAVIR. 0  sistema METAVIR consiste em avaliar dois aspectos anátomo- 

patológicos da doença hepática crônica: a atividade e a fibrose. Inicialmente foi 

utilizado apenas nas doenças virais e, atualmente, presta-se para graduação em 

doenças hepáticas crônicas de qualquer etiologia. Nesse estudo, utilizamos a 

avaliação, de modo crescente, dos graus de fibrose distribuída pelo parênquima 

hepático conforme descrito abaixo:

FO. Não há fibrose 

F1. Fibrose portal sem septos 

F2. Fibrose portal e qualquer septo 

F3. Fibrose septal sem cirrose 

F4. Cirrose

Referência: Bedossa P, Poynard T. An algorithm for the grading of activity in chronic 

hepatitis C. The METAVIR Cooperative Study Group. Hepatology 1996;24:289-293.


	CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DA RESPOSTA IMUNE CELULAR NA PATOGENIA DA FIBROSE SEPTAL HEPATICA EM RATOS

	AGRADECIMENTOS

	SUMARIO

	1.1.	Fibrose septa! hepática

	1.2.	Patogenia dà fibrose septal

	Hipótese;

	3.1.	Objetivo geral

	3.2.	Objetivos específicos

	4.2.	Animais

	4.3.	Grupos experimentais

	4.4.	Anticorpos

	Tabela 1. Descrição dos anticorpos usados e as diluições empregadas nas técnicas específicas.

	4.6.	Imunohlstoquímica

	4.7.	Morfometria

	4.8.	Análise estatística

	4.9.	Citometria de fluxo

	5.1.	Macroscopia e histologia

	5.2.	Imunohistoquímica

	5.3.	Morfometria

	GRADUAÇÃO DE FIBROSE






