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Esperança para as doenças hepáticas
Terapia com células-tronco pode aumentar sobrevida de pacientes crônicos

inda é não é possível afir-
mar que a terapia celu-
lar pode tirar um pacien-
te da lista de transplante
de fígado. Porém, os ci-

entistas acreditam que ela poderá aju-
dar a aumentar a sobrevida dos paci-
entes enquanto eles esperam a doa-
ção do órgão. Estudo experimental re-
alizado com camundongos, no Centro
de Pesquisa Gonçalo Moniz (CPqGM),
unidade da Fiocruz na Bahia, confir-
ma essa idéia ao mostrar que o trans-
plante de células mononucleares de
medula óssea diminui as alterações do
fígado causadas por doenças hepáti-

cas crônicas, consideradas um proble-
ma de saúde pública.

A terapia reduziu significativamente
o tecido fibroso que enrijece o fígado,
provocando o mau funcionamento do
órgão. Dois grupos de animais foram
analisados. Nos que tinham cirrose, cons-
tatou-se a redução de 50%, e naqueles
que sofriam de esquistossomose, 30%.
Essa alteração provocou a melhora fun-
cional do fígado, prejudicado pela doen-
ça, e o aumento da sobrevida dos ani-
mais submetidos ao tratamento com
medula óssea. O fígado é responsável por
processar as reservas de ferro, vitaminas
e minerais no corpo. Desintoxica o orga-
nismo de substâncias químicas, drogas e
bebidas alcoólicas e produz bile para aju-

dar na digestão de alimentos e gorduras,
entre outras funções.

A redução do tecido fibroso foi acom-
panhada pela diminuição do TGF-â,
citocina (mecanismo regulador) conheci-
da por participar da formação da fibro-
gênese hepática, quando encontrada em
elevada quantidade no organismo. Os
níveis dessa substância ficaram próximos
aos dos animais infectados e não trata-
dos, que serviram de grupo controle.

O número de células-tronco do fíga-
do, conhecidas como células ovais, tam-
bém aumentou três vezes mais, quan-
do comparado com o do grupo contro-
le.  Essas células só são ativadas quan-
do a lesão do órgão é intensa ou quan-
do, por algum motivo, as células do fí-
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Sheilla em ação na Fiocruz-
Pernambuco: estudo indicou redução
da fibrose que enrijece o fígado
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gado, os hepatócitos, estão impedidas
de se replicarem.

O estudo também mostrou que as
células de medula óssea são capazes de
migrar para o tecido lesado, participan-
do ativamente da redução do tecido fi-
broso. Como a diminuição do tecido fi-
broso se processa e quais os mecanis-
mos envolvidos nessa atividade são ques-
tões a serem respondidas nos próximos
estudos da pesquisadora.

No caso dos camundongos infecta-
dos com o Schistosoma mansoni, para-
sita causador da esquistossomose, em
particular, eles voltaram a produzir
albumina, uma proteína de alto valor
biológico, presente no sangue e sinteti-
zada pelo fígado, em padrão mais pró-
ximo do normal. Essa alteração da
albumina, apresentada pelos roedores
em quadros de doenças hepáticas
crônicas, não acontece com o homem.

Injetadas nos animais por via
endovenosa e diretamente no fígado, as
células mononucleares, que, acredita-
se, representam menos de 1% das cé-
lulas-tronco, foram percebidas no teci-
do lesado por até quatro meses, após o
tratamento. Para os camundongos esse
é um período considerável porque ele
vive, em média, três anos. “A presença
das células foi mais atuante até os dois
meses como ocorreu com estudo expe-
rimental utilizando terapia celular em
doença de Chagas”, destaca Sheilla
Andrade, bióloga do Departamento de
Imunologia do Centro de Pesquisa Aggeu
Magalhães, a Fiocruz de Pernambuco,
responsável pela pesquisa.

As células mononucleares de me-
dula óssea foram obtidas a partir da tí-
bia e dos fêmures (ossos) de camundon-
gos verdes transgênicos (GFP), que têm
proteína verde fluorescente. Essa subs-
tância permite o rastreamento das célu-
las no animal doente.

A avaliação da capacidade migra-
tória das células mononucleares se deu
por meio de técnicas de imunofluores-
cência, que permitiu a visualização das
células através da absorção de luz, e da
detecção do DNA da célula do doador.

Modelo - No estudo, dividido em
três etapas, desenvolveu-se um modelo
de cirrose nos animais para analisar a con-
tribuição das células mononucleares de

medula óssea nas lesões do fígado. A
procura foi por um modelo que repre-
sentasse, o mais próximo possível, a do-
ença em seres humanos.

Para isso, camundongos genetica-
mente iguais, da linhagem C57BL/6, re-
ceberam doses repetidas de tetracloreto
de carbono, o CCL4, substância química
que intoxica o fígado, duas vezes por se-
mana, durante seis meses. A solução era
diluída em azeite de oliva combinado
com álcool e ingerida pelo animal por
via oral, utilizando-se uma agulha que a
canalizava direto para o estômago.

Com base nos estudos experimen-
tais, a Fiocruz Bahia vem realizando es-
tudos clínicos com células mononucleares
de medula óssea em humanos, no
CPqGM, pelo grupo dos pesquisadores
Milena Soares e Ricardo Ribeiro dos San-
tos, em parceria com o Hospital São
Rafael, na Bahia. “Estes estudos mostram
que a terapia celular é um método
exeqüível e seguro, e potencialmente
eficaz”, afirma Sheilla. Ela desenvolveu
o estudo, orientado pela pesquisadora
Milena Soares, como trabalho de con-
clusão do doutorado em patologia, uma
parceria do CPqGM com a Universidade
Federal da Bahia, em Salvador. O estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética Ani-
mal da Fiocruz.

Segundo a pesquisadora, uma vez
comprovada a eficiência das células
mononucleares no tratamento das doen-
ças hepáticas crônicas, elas serão uma
fonte acessível para transplante. Isso por-
que elas podem ser retiradas do próprio
homem, inexistindo problemas relaciona-
dos com a compatibilidade de doadores.

Hoje, o transplante de fígado é a
melhor alternativa de tratamento para os
pacientes com doenças hepáticas graves.
Mas ele ainda é um procedimento de
risco, que depende de vários fatores para
ser realizado, como a disponibilidade do
órgão, que só vem de doador cadáver, e
a inexistência de doenças associadas, que
tornam esse processo contra-indicado.

“Essa realidade justifica a necessi-
dade de desenvolvimento de novas es-
tratégias de tratamento como o de cé-
lulas tronco”, enfatiza. As causas mais
comuns das doenças hepáticas crônicas
são o consumo excessivo de álcool e as
hepatites virais, provocadas pela infec-
ção pelos vírus tipo B e C.

Avanços na terapia
com humanos

Os resultados da segunda fase das
pesquisas com células-tronco em paci-
entes com doenças graves no fígado
acabam de ser tabulados. O ensaio clí-
nico, que durou um ano e envolveu 30
voluntários, demonstrou avanços signi-
ficativos nos três primeiros meses que
seguiram a injeção de células-tronco
extraídas da medula óssea, pela arté-
ria hepática através de cateterismo, no
fígado dos pacientes.

Realizado com grupo controle,
método em que a terapia é adminis-
trada apenas em uma parte dos paci-
entes, enquanto a outra serve de con-
trole para posterior comparação, o ex-
perimento, o primeiro do mundo nesta
modalidade,  comprovou o aumento
de 16% nos níveis de albumina entre
aqueles que receberam as células.
Outro dado animador foi a redução do
indicador na classificação Child Pugh,
que mede as funções hepáticas. En-
quanto os submetidos à terapia celular
tiveram registro de oito pontos negati-
vos, os demais apresentaram cinco
pontos positivos. “Quanto maior a pon-
tuação nessa classificação, pior o de-
sempenho do fígado”, explica a pes-
quisadora Milena Soares. Em relação
ao índice Meld, houve estabilização por
parte dos tratados e piora para os não
tratados.

A pesquisa também identificou
que os avanços ocorridos nos primeiros
três meses praticamente cessam ao
completar um ano do procedimento.
“Estes resultados sugerem a aplicação
de mais doses de células para se ter
um efeito terapêutico adequado, a
depender do caso”, aponta Milena, que
está, juntamente com a equipe do Hos-
pital São Rafael - onde as pequisas fo-
ram feitas -, elaborando uma proposta
ao Ministério da Saúde para a realiza-
ção de um estudo maior, envolvendo
pesquisadores e instituições de diversas
partes do país. Os resultados da pes-
quisa foram apresentados na sessão
presidencial do Congresso Mundial de
Hepatologia, nos Estados Unidos. “Foi
a primeira vez que um trabalho do Bra-
sil recebeu esta distinção”, destaca ela.
(Antônio Brotas)


