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RESUMO

A falência hepática fulminante (FHF) é uma síndrome clínica caracteriza pela morte maciça das células hepáticas, causando rápida deterioração 
das funções do fígado. Possui etiologias variadas, dentre elas, vírus, autoimunidade e medicamentos. A principal característica clínica é o 
surgimento de encefalopatia e coagulopatia, em indivíduos com função hepática previamente normal. Possui alta taxa de mortalidade, sendo o 
transplante de fígado o único tratamento eficaz. Os mesmos agentes envolvidos na FHF podem induzir formas menos graves de doença hepática, 
podendo o resultado clínico ser relacionado à resposta imunológica do hospedeiro, a qual envolve um sistema de moléculas sinalizadoras e 
células inflamatórias. Contudo, os elementos chaves que determinam essa forma de doença ainda não foram esclarecidos. O óxido nítrico (NO) 
desempenha papeis importantes na fisiologia e na fisiopatologia do fígado.  Diferentes isoformas da enzima óxido nítrico sintase podem ser 
responsáveis pela produção do NO. A enzima óxido nítrico sintase induzida (iNOS) ou NOS tipo 2 é produzida em hepatócitos, células de Kupffer, 
entre outras células hepáticas. Durante processos inflamatórios, grandes quantidades de NO são produzidas pela iNOS, sendo essa a principal 
fonte de espécies reativas de nitrogênio (ERN). Dentre essas ERN, encontra-se o peroxinitrito (ONOO-), o qual promove o estresse nitrosativo, 
pela nitração de resíduos de tirosina das proteínas. Portanto, a nitração de resíduos de tirosina é um indicador do estresse nitrosativo, ocorrendo 
em processos inflamatórios e sendo relacionada ao dano celular. Os objetivos desse trabalho são investigar os aspectos imunopatológicos da FHF, 
visando uma identificação mais precisa dos componentes inflamatórios específicos associados à extensa lesão hepática, os quais poderiam ser 
alvo de futuros tratamentos com drogas inibidoras. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Fiocruz (protocolo 222\03). Os 
experimentos foram realizados no Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico em Virologia (LADTV) do Instituto Oswaldo Cruz/ Fiocruz). As 
amostras de fígado de 12 pacientes com FHF e de 6 indivíduos controles (doadores de fígado saudáveis) foram obtidas durante o transplante 
hepático no Hospital Federal de Bonsucesso, RJ. Essas amostras estão estocadas no LADTV, tendo sido obtidas no período de 2004 a 2013, 
fazendo parte de um estudo iniciado anteriormente. Para a detecção dos componentes inflamatórios de interesse, cortes histológicos de fígado 
dos pacientes e dos controles foram marcados pelo método de imunofluorescência. As marcações foram específicas para a enzima iNOS e para a 
nitrotirosina. Após as marcações, as imagens foram adquiridas usando-se o microscópio confocal (Leica Mycrosystems, Wetzlar- Germany), da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Nos cortes histológicos de pacientes com FHF, foi observada a forte marcação da iNOS. Um padrão 
de marcação semelhante também foi observado com relação à nitrotirosina, nos cortes histológicos de pacientes com FHF. Por outro lado, esses 
padrões de marcação não foram observados nas amostras de fígado dos controles saudáveis. Com base nos resultados preliminares do presente 
estudo, pode-se sugerir que o processo inflamatório hepático associado à FHF, envolveria a alta produção de NO pela enzima iNOS. O excesso de 
NO pode estar relacionado com a geração de alguns radicais de nitrogênio, que estariam participando do dano hepático na FHF. A presença da 
nitrotirosina, como produto da nitração de proteínas, reforça a presença do estresse nitrosativo. Nas próximas etapas, serão feitas as análises 
quantitativas das imagens, pelo software ImageJ. A identificação dos mecanismos inflamatórios específicos e dos biomarcadores que poderiam 
predizer a evolução para um quadro de falência hepática aguda contribuirá para que sejam estabelecidas estratégias de controle, podendo 
reduzir a elevada taxa de mortalidade dessa síndrome.
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