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RESUMO

A falência hepática fulminante (FHF) é uma síndrome clínica caracterizada pelo grave comprometimento das funções do fígado, sendo decorrente 
de extenso dano hepático associado ao processo inflamatório. As principais manifestações clínicas são o aparecimento abrupto de encefalopatia e 
coagulopatia, em indivíduos com função hepática previamente normal. Apesar das modernas opções de manejo clínico, o transplante hepático 
ortotópico ainda é a única medida terapêutica eficaz para a FHF.  Dentre as etiologias da FHF, as mais frequentes são as hepatites virais, a 
superdosagem de medicamentos e a autoimunidade. Sabe-se que os mesmos agentes envolvidos na FHF podem induzir formas menos graves de 
doença hepática. Neste contexto, diversos estudos vêm descrevendo uma forte associação entre o extenso dano hepático e a intensidade da 
resposta imunológica do hospedeiro, a qual envolve um sistema de moléculas sinalizadoras e células inflamatórias. Células natural killer (NK) são 
importantes componentes da imunidade inata, sendo associadas com a morte de células danificadas, como por exemplo, células infectadas por 
vírus. Um dos principais mecanismos de morte celular induzido pelas NK é a exocitose de grânulos contendo perforinas e granzimas. As perforinas 
são glicoproteínas responsáveis pela formação de poros nas membranas das células alvo. As granzimas são uma família de serino-proteases que 
ativam mecanismos de apoptose celular, ao penetrarem pelos poros. Em nossos estudos publicados recentemente, observamos um significativo 
aumento de células NK ativadas, no sangue de pacientes com FHF. Contudo, uma investigação mais ampla, que permita definir os mecanismos 
efetores específicos dessas células na FHF, ainda se faz necessária. Os objetivos desse trabalho são realizar uma investigação do papel de células 
NK, assim como os possíveis mecanismos associados com essas células, que poderiam estar relacionados com o extenso dano hepático na FHF. O 
protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz e um termo de consentimento foi obtido de todos 
os participantes (CEP Fiocruz.no. 22/03). Amostras de sangue de 16 pacientes que desenvolveram FHF, induzida por diferentes etiologias, foram 
obtidas durante procedimentos de transplante hepático. Todas as amostras foram obtidas no Hospital Federal de Bonsucesso, no Rio de Janeiro. 
Amostras de sangue de 6 indivíduos saudáveis foram usadas como controles, tendo sido obtidas no laboratório de desenvolvimento tecnológico 
em virologia (LADTV)-IOC/Fiocruz. Os estudos experimentais estão sendo realizados no LADTV. Para as análises específicas dos fenótipos 
celulares, foi utilizada a técnica de citometria de fluxo. Para a detecção de moléculas especificas da membrana de células NK (CD56), assim como 
das perforinas/granzimas, foram feitas marcações extra e intracelular respectivamente, com anticorpos específicos para essas moléculas. A 
análise estatística dos resultados obtidos na citometria de fluxo foi realizada pelo programa PRISM 4.0 (GraphPad Inc., San Diego, CA, USA). Um 
aumento estatisticamente significativo nos percentuais de células NK, expressando perforinas e granzimas, foi observado em pacientes com FHF 
na comparação com os controles saudáveis (p<0.05). Esses achados indicam um possível mecanismo de dano às células hepáticas na FHF, o qual 
pode envolver a indução maciça de apoptose dos hepatócitos, durante a resposta inflamatória. Nesse aspecto, é possível que as células NK 
desempenhem um papel importante na apoptose das células hepáticas, por meio da intensa produção das perforinas e 
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