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RESUMO 

Introdução Ativação da via do Hedgehog (Hh) promove vários processos que 

ocorrem durante o reparo fibrogênico hepático. O papel da via do Hh na lesão 

causada pela hepatite crônica B e C ainda não foi investigado. Estudos de 

expressão global em carcinomas hepatocelulares (CHC) demostraram a ativação da 

via do Hh em pacientes com CHC relacionados à infecção crônica com o vírus da 

hepatite B (VHB) ou vírus da hepatite C (VHC). Como a maioria dos CHCs 

desenvolve em fígados cirróticos, levantamos a hipótese de que a ativação da via do 

Hh ocorre durante o reparo fibrogênico relacionado à hepatite viral crônica B e C e 

que células Hh-reatoras poderiam orquestrar a progressão da doença e a 

hepatocarcinogênese na hepatite viral crônica. Métodos Immunohistoquímica e 

análise por PCR quantitativo em tempo real (qRTPCR) foram utilizados para 

investigar a ativação da via do Hh e identificar os tipos celulares que respondem aos 

ligantes dessa via em biópsias arquivadas de 45 pacientes com hepatite crônica B 

ou C, de diferentes graus de fibrose (F0-4), sendo que 7 também apresentavam 

CHC. A via do Hh foi manipulada com Ciclopamina em células estreladas hepáticas 

(HSC) e em células endoteliais sinusoidais hepáticas (SEC) primárias humanas. O 

ensaio da angiogênese foi usado para investigar o papel da via do Hh na formação 

de tubos. SECs foram incubadas com Shh recombinante, meio condicionado de 

HSC, ciclopamina, short hairpin RNA (shRNA) contra o Smoothened ou os seus 

controles respectivos e o comprimento dos tubos vasculares foram quantificados por 

morfometria. A produção de ligantes Hh foi investigada por qRT-PCR em células 

Huh7 infectadas com o virus JFH-1 e em uma linhagem de hepatoma de rato que 

expressa o gene da proteína X do VHB. Resultados Observamos um aumento dos 

níveis de expressão de ligantes Hh (Shh e Ihh) em todos os pacientes com hepatite 

crônica viral (p<0,005) e demonstramos que a infecção pelo vírus da hepatite C JFH-

1  ou a expressão ectópica do gene X do VHB estimulam culturas de hepatoma a 

produzirem Shh (p<0,005). Os principais tipos celulares que proliferam durante a 

cirrose e CHC (miofibroblastos, células endoteliais ativadas e progenitores que 

expressam marcadores de células tronco/iniciadoras de tumor – CD133, Krt7, 

EpCAM e survivina) são reatores aos ligantes Hh e os níveis mais altos de 

expressão de componentes da via do Hh (Shh, Ihh, Gli-2 e Ptch) estão associados  
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com cirrose e CHC (p<0,005). Inibição da via do Hh em células reatoras (HSC e 

SEC) reduziu fibrogênese (p<0,005 para expressão de αSMA e p<0,05 para 

expressão de col1α1) e angiogênese (p<0,05). Conclusões A Infecção pelo 

VHB/VHC aumenta a produção de ligantes hedgehog em hepatócitos e expande o 

número de células estreladas hepáticas e células endoteliais sinusoidais primárias 

humanas reatoras a esses ligantes, em relação direta com a progressão da fibrose 

para a cirrose e o carcinoma hepatocelular. Também induz o acúmulo progressivo 

de células progenitoras reatoras a via do Hh e que estão em processo de transição 

epitélio mesenquimal, o que pode estar relacionado com o desenvolvimento ou a  

progressão do carcinoma hepatocelular. A inibição in vitro da ativação da via do 

Hedgehog em células estreladas e em células sinusoidais endoteliais hepáticas 

primárias humanas sugere a possibilidade de investigar inibidores dessa via como 

potenciais ferramentas para reduzir a progressão da fibrose hepática para cirrose e 

carcinoma hepatocelular nas hepatites crônicas produzidas pelos vírus B e C.  

Palavras-chaves: fibrose, via do hedgehog, hepatite B, hepatite C, progenitores 

hepáticos, morfógenos. 
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ABSTRACT 

Background Hedgehog (Hh) pathway activation promotes many processes that 

occur during fibrogenic liver repair.  Whether the Hh pathway modulates the 

outcomes of virally-mediated liver injury has never been examined.  Gene-profiling 

studies of human hepatocellular carcinomas (HCC) demonstrate Hh pathway 

activation in HCCs related to chronic infection with hepatitis B virus (HBV) or hepatitis 

C virus (HCV). Because most HCC develop in cirrhotic livers, we hypothesized that 

Hh pathway activation occurs during fibrogenic repair of liver damage due to chronic 

viral hepatitis, and that Hh-responsive cells mediate disease progression and 

hepatocarcinogenesis in chronic viral hepatitis.  Methods Immunohistochemistry and 

qRT-PCR analysis were used to analyze Hh pathway activation and identify Hh-

responsive cell types in archival liver biopsies from 45 patients with chronic HBV or 

HCV with different stages of fibrosis (F0-4), some of which also presented HCC. Hh 

signaling was manipulated with cyclopamine in primary human hepatic stellate cells 

(HSC) and sinusoidal endothelial cells (SEC). Angiogenesis assay was used to 

investigate if the pathway plays a role in tube formation. SECs were incubated with 

recombinant Shh, conditioned media from HSC, cyclopamine, short hairpin RNA 

against smoothened or their respective controls and the length of vascular tubes 

were measured by morphometry. Hedgehog production was investigated in Huh7 

cells infected with JFH-1 and in a rat hepatoma cell line that express the HBV X gene 

by qRT-PCR. Results We found increased hepatic expression of Hh ligands (Shh 

and Ihh) in all patients with chronic viral hepatitis (p<0.005), and demonstrated that 

infection with JFH-1 or ectopic expression of the HBV X gene stimulated cultured 

hepatocytes to produce Shh (p<0.005). The major cell populations that expanded 

during cirrhosis and HCC (i.e., liver myofibroblasts, activated endothelial cells, and 

progenitors expressing markers of tumor stem/initiating cells –Krt7, CD133, Epcam 

and survivin) were Hh-responsive (Patched and Gli-2 positive) and higher levels of 

Hh pathway activity associated with cirrhosis and HCC (p<0.005). Inhibiting pathway 

activity in Hh-responsive target cells (HSC and SEC) reduced fibrogenesis (p<0.005 

for αSMA and p<0.05 for col1α1 expression) and angiogenesis (p<0.05). 

Conclusions HBV/HCV infection increases hepatocyte production of Hh ligands in 

hepatocytes and expands types of Hh-responsive cells, including myofibroblasts and  
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sinusoidal endothelial cells that associate with fibrosis progression to cirrhosis and 

hepatocellular carcinoma. Moreover, hedgehog-responsive progenitors that are 

undergoing epithelial-to-mesenchymal transition accumulate during the progression 

of viral hepatitis and may play a role in the development or progression of 

hepatocellular carcinoma. In vitro inhibition of Hh-signaling in primary human hepatic 

stellate cells and sinusoidal endothelial cells suggest the possibility of using Hh 

inhibitors as potential tools to prevent cirrhosis and hepatocellular carcinoma in 

patients with chronic hepatitis B and C. 

KEYWORDS: fibrosis, hedgehog pathway, hepatitis B, hepatitis C, liver progenitors, 

morphogens. 
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INTRODUÇÃO 

Diversos fatores etiológicos como etilismo crônico, uso abusivo de drogas, ingestão 

de alimentos contaminados com aflatoxinas, infecção pelos vírus B e C da hepatite 

e doenças autoimunes podem levar a fibrose hepática que pode evoluir para cirrose 

hepática (CH) e carcinoma hepatocelular (CHC) (MENEGHIN & HOGABOAM 2007; 

FRIEDMAN 2008), sendo as hepatites virais responsáveis pelo maior número de 

pacientes com essas enfermidades (GUIDOTTI & CHISARI 2006; SCHUPPAN & 

AFDHAL 2008; CALDWELL & PARK 2009). 

Mais de 350 milhões de pessoas no mundo estão infectadas cronicamente com o 

vírus da hepatite B (VHB) e, destes, 5% apresentam infecção persistente, do que 

resulta em torno de um milhão de pessoas morrendo a cada ano de complicações 

da doença como CH e CHC (GUIDOTTI & CHISARI 2006). Dos 170 milhões de 

infectados pelo vírus da hepatite C, 70 a 90% desenvolvem doença crônica que com 

freqüência termina também com CH e CHC (GUIDOTTI & CHISARI 2006). 

Fibrose hepática pode ser descrita como deposição excessiva de matriz extracelular 

(MEC) no fígado, o que pode levar à subversão da estrutura do órgão e 

comprometimento das suas funções (FRIEDMAN 2008). A fibrose hepática pode se 

instalar no espaço porta e aí permanecer (esquistossomose mansônica p.ex), na 

região centrolobular (fibrose cardíaca p.ex), intralobular, perisinusoidal, iniciando na 

zona 3 (fibrose inicial das esteatohepatites), portal e intralobular, periportal, 

irradiando para o interior do lóbulo, com ou  sem formações de pontes (nas 

hepatites B e C) (FRIEDMAN 2008). Nessas fibroses a arquitetura do órgão é 

mantida, mantendo-se pouco ou não alterada a função do fígado (FRIEDMAN 

2008). Quando o processo de fibrose iniciado em qualquer área do fígado progride 
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com insulamento de hepatócitos, regenerados ou não, formando pseudo-lóbulos, 

temos a cirrose hepática na qual a arquitetura do órgão é subvertida e a sua função 

comprometida (FRIEDMAN 2008).  

Nas hepatites B e C crônicas a fibrose se desenvolve e progride a partir dos 

espaços porta, acompanhando os processos necro-inflamatórios, podendo ser 

considerada em quatro estadios diferentes de acordo com a extensão do processo: 

estadio 1, fibrose portal; estadio 2, fibrose invasiva entrando no lóbulo; estádio 3, 

fibrose em ponte ligando espaços porta ou estes a veias centrolobulares e estadio 4, 

cirrose hepática (GUIDOTTI & CHISARI 2006). 

A infecção crônica pelo VHB ou VHC aumenta a taxa de morte de hepatócitos, 

induzindo uma resposta de reparo para substituir as células mortas (GUIDOTTI & 

CHISARI 2006). Inflamação e necrose, acompanhada de graus variáveis de fibrose, 

são características morfológicas das formas crônicas das hepatites virais 

(GUIDOTTI & CHISARI 2006). Em alguns indivíduos o reparo é fibrogênico e resulta 

no acúmulo progressivo de matriz extracelular, com muito colágeno, acompanhado 

geralmente de remodelamento vascular, regeneração de hepatócitos e acúmulo de 

células progenitores hepáticas (FRIEDMAN 2008). O remodelamento vascular leva 

a mudanças no fluxo sanguíneo que contribui para as manifestações clínicas da 

hipertenção porta, relacionadas diretamente com a morbidade/mortalidade desses 

pacientes (FRIEDMAN 2008; SCHUPPAN & AFDHAL 2008).A expansão de células 

progenitoras hepáticas permite o acúmulo de células imaturas com vantagem de 

sobrevivência que, num ambiente hostil como o fígado cirrótico podem sofrer 

mutações e se tornarem células iniciadoras de tumor (MISHRA, et al. 2009). CHC é 

causa importante de mortalidade relacionada ao fígado em pacientes cirróticos 

infectados com VHB e VHC (GUIDOTTI & CHISARI 2006; FUNG, LAI & YUEN 
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2009). Portanto o reparo fibrogênico, juntamente com a necro-inflamação, contribui 

para a patogênese do CHC na hepatite viral crônica. As modificações da matriz 

extracelular induzem alterações nas suas relações com hepatócitos, favorecendo o 

descontrole de sua proliferação e diferenciação, facilitando assim a 

hepatocarcinogênese (ZHAO, et al. 2010; LUEDDE & SCHWABE 2011). 

Miofibroblastos ativados são os principais produtores de MEC nos processos de 

fibrose (FRIEDMAN 2008) e sua origem nas fibroses hepáticas é ainda assunto 

controverso. Pesquisas demonstram a sua origem de células estreladas residentes 

nos espaços subsinusoidais (FRIEDMAN et al. 1985) de fibroblastos periportais 

(WELLS, KRUGLOV & DRANOFF 2004), de fibrócitos circulantes (KISSELEVA, et 

al. 2006) e de  células precursoras da medula óssea (FORBES et al. 2004). 

Recentemente um novo mecansimo, denominado transição epitélio mesenquimal 

(EMT, de Epithelial-to-mesenchymal transition), tem sido considerada na 

patogênese da fibrose hepática, de modo semelhante ao que se admite para 

fibroses renais e pulmonares (LEE et al. 2006). Na fibrose das hepatites crônicas 

admite-se que as células estreladas sejam as mais importantes (GUIDOTTI & 

CHISARI, 2006), mas a participação de outras células não pode ser descartada, 

inclusive o processo de transição epitélio mesenquimal. 

A transição epitélio mesequimal é um processo biológico que permite a uma célula 

epitelial polarizada sofrer alterações moleculares que lhe permitem adquirir um 

fenótipo mesenquimal, com capacidade migratória através da matriz extracelular, 

resistência a apoptose e aumento da capacidade de produção de componentes da 

MEC (KALLURI & WEINBERG 2009). O fenômeno tem sido considerado em três 

tipos: (a) O tipo 1, relacionado com a EMT que ocorre no desenvolvimento 

embrionário, gera células mesenquimais com potencial de sofrer o processo inverso 
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(MET, mesenchymal-to-epithelial transition) para gerar epitélios secundários (b) O 

tipo 2, que ocorre nos processos de reparo de lesões, forma fibroblastos e outras 

células relacionadas para a remodelação e regeneração (c) O tipo 3 ocorre em 

células neoplásicas epiteliais, e parece estar envolvido no processo de 

metastatização (KALLURI & WEINBERG 2009). 

A transição epitélio mesenquimal tipo 2 tem sido descrita na fibrose que ocorre no 

rim, pulmão, intestino e fígado e os principais marcadores mesenquimais utilizados 

para identificar células epiteliais que estão sofrendo este fenômeno são a proteína 

específica de fibroblastos (FSP1 ou S100A4), a α actina de músculo liso (αSMA) e o 

colágeno I (ZEISBERG & NEILSON 2009; KALLURI & WEINBERG 2009). As 

células epiteliais geralmente diminuem a expressão de caderina E e queratinas e 

passam a expressar S100A4 e αSMA (ZEISBERG & NEILSON 2009; ZEISBERG et 

al. 2007b).  

Recentemente foi demonstrado outro processo de transição, a transição endotélio 

para mesênquima (EndMT) onde células endoteliais associadas com a 

microvasculatura formam fibroblastos (ZEISBERG et al. 2007a). 

Hedgehog (Shh, sonic hedgehog, Ihh, indian hedgehog e Dhh, desert hedgehog) é 

uma família de fatores de crescimento que agem em receptores de várias voltas 

membrana (TEGLUND & TOFTGARD 2010; OMENETTI, et al. 2011). O gene que 

codifica esses fatores foi descoberto em Drosophila melanogaster em 1980 como 

gene de polarização de segmentos no desenvolvimento embrionário (NÜSSLEIN-

VOLHARD & WIESCHAUS 1980). O nome hedgehog (Hh) foi dado a esse gene 

porque o embrião de Drosophila com esse gene mutado adquiria uma forma oval, 

com os dentículos desorganizados, lembrando um ouriço-cacheiro (hedgehog em 
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inglês). Essa via é extremamente conservada no reino animal e é essencial no 

desenvolvimento, principalmente na formação dos membros e tubo neural 

(TEGLUND & TOFTGARD 2010). A via do hedgehog (Hh) ainda está associada 

com migração e proliferação celular, manutenção de células-tronco/progenitoras e 

regeneração e reparo de tecidos (OMENETTI, et al. 2011).  

A via do Hh pode ser iniciada por sinais autócrinos, parácrinos ou endócrinos 

(OMENETTI et al. 2011).Os ligantes Hh são sintetizados e sofrem quebra 

autocatalítica para gerar um fragmento N-terminal que é modificado com adição de 

colesterol e palmitato antes de ser liberado para o espaço extracelular (PEPINSKY 

et al. 1998; CHAMOUN, MANN, NELLEN, et al. 2001). Admite-se que o colesterol 

controla a difusão dos ligantes Hh, mas ainda não está claro se essa ligação lipídica 

facilita ou restringe a distribuição da molécula (PORTER et al. 1995; PORTER, 

YOUNG & BEACHY 1996; HOOPER & SCOTT 2005). Em Drosophila (PANAKOVA 

et al. 2005), Caenorhabditis elegans (LIEGEOIS et al. 2006), roedores (AGOUNI et 

al. 2007; WITEK  et al. 2009) e humanos (SOLETI et al. 2009) foi demonstrado que 

os ligantes estão localizados em partículas de lipoproteína semelhantes a 

exossomos, sugerindo que as modificações lipofílicas seriam importantes para a 

localização dos ligantes em certas áreas da membrana especializadas no transporte 

e maturação do hedgehog (WANG, MCMAHON & ALLEN 2007). Tais exossomos/ 

micropartículas contendo ligantes Hh viáveis foram encontradas em fluidos 

corporais como bile e sangue, permitindo que o ligante aja de forma endócrina em 

células reatoras em áreas distantes do corpo (WITEK et al. 2009). A liberação dos 

ligantes Hh é faciliata pela molécula associada à membrana Dispatched, que possui 

homologia com Patched, molécula receptora dos ligantes Hh (BURKE et al. 1999; 
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KAWAKAMI et al. 2002; TIAN et al. 2004); porém os mecanismos de exportação dos 

ligantes para o meio externo ainda são desconhecidos (COHEN 2010).  

Vários fatores de crescimento, citocinas e certos tipos de estresse celular estimulam 

células produtoras de Hh a expressar esses ligantes, cuja produção é dependente 

da via do PI3K/Akt (OMENETTI et al. 2011). Como exemplo podemos citar o EGF 

(Epidermal growth factor) que induz células parietais a produzirem Shh (STEPAN  et 

al. 2005); PDGF (Platelet-derived growth factor) (YANG et al. 2008) e leptina (CHOI 

et al. 2010) induzem células estreladas hepáticas a produzirem Shh. A indução de 

Ihh foi demostrada em hepatócitos expostos a TGFβ (Transforming growth factor 

beta) em concentrações capazes de induzir apoptose (JUNG et al. 2008). Outros 

estímulos que resultam na ativação de caspase 3 e eventual apoptose de 

hepatócitos induzem a expressão de Ihh e Shh (JUNG et al. 2010). 

Dados recentes demonstram que diferentes células/tecidos secretam ligantes 

específicos. Dhh parece se restringir às gônadas e nervos periféricos (OMENETTI  

et al. 2011). Shh possui uma distribuição de expressão mais abrangente, sendo 

expresso em vários tecidos (COHEN 2010). Ihh é expresso principalmente no 

endoderma primitivo e em condrócitos pré-hipertróficos (COHEN 2010). Em um 

mesmo tecido pode ocorrer a produção de mais de um ligante como é o caso do 

intestino onde Shh é expresso nas células das criptas intestinais enquanto Ihh é 

abundante nas células intestinais do topo das vilosidades (ALINGER et al. 2009). 

Algumas células como hepatócitos, colangiócitos e HSC são capazes de produzir 

tanto Shh quanto Ihh (JUNG et al. 2010; OMENETTI et al. 2007; YANG et al. 2008). 

Comparações entre os diferentes ligantes apontam muitas semelhanças, porém 

potenciais de ativação variáveis - Shh>Ihh>Dhh- (MARTINEZ-CHINCHILLA & 
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RIOBO 2008; PATHI et al. 2001) e foi demonstrado ainda que os efeitos de Shh e 

Ihh em células responsivas não são totalmente sobrepostos (ADOLPHE et al. 2004).  

Estudos recentes têm demonstrado que os componentes da via do hedgehog em 

células reatoras aos ligantes dessa via, estão acumulados em uma organela 

conhecida como cílio primário (CORBIT et al. 2005; HUANGFU & ANDERSON 

2005; OCBINA & ANDERSON 2008; HUANG & SCHIER 2009; ROHATGI, 

MILENKOVIC & SCOTT 2007). Essa organela, que funciona como uma antena de 

microtúbulos transmitindo sinais do meio ambiente para o núcleo,está localizada 

acima do centro celular e praticamente todas as células dos mamíferos a 

apresentam (GOETZ & ANDERSON 2010). A ativação da via do hedgehog é feita 

pela ligação de um dos membros da família no receptor de 12 voltas na membrana 

denominado Patched (Ptch) que trabalha associado a um co-receptor de sete voltas 

na membrana denominado Smoothened (Smo) (TEGLUND & TOFGÁRD 2010). Na 

ausência do ligante hedgehog, o receptor Ptch inibe o co-receptor Smo que fica em 

vesículas na base do cílio primário e, portanto, longe dos fatores de transcrição Gli-

1,2 e 3 (Gli, de Glioma), abundantes no topo dessa organela (TEGLUND & 

TOFGÁRD 2010). Isso faz com que Gli-3 seja transportado via microtúbulos para o 

proteasoma onde é parcialmente degradado originando um fragmento Gli-3 

repressor, que vai ao núcleo e reprime a transcrição dos genes-alvo envolvidos na 

diferenciação, sobrevivência e proliferação celulares (TEGLUND & TOFGÁRD 

2010). Quando um ligante Hh se liga ao Patched, ocorre a internalização desse 

receptor, liberando o co-receptor Smothened que migra para o topo do cílio primário 

permitindo ativação dos fatores de transcrição Gli 1,2 e 3 que migram para o núcleo 

e ativam a transcrição de genes-alvo da via do hedgehog (TEGLUND & TOFGÁRD 

2010). A Figura 1 resume a via do hedgehog. 
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A via do Hh é extremamente regulada e alguns componentes da via também são 

genes-alvo dos fatores de transcrição ativados pela própria via, como Ptch, Gli1, 

Gli2 e Hhip, levando a um processo de auto-regulação (OMENETTI et al. 2011). Os 

dois reguladores negativos da via, GPC3 (glipicano 3) (CAPURRO et al. 2008) e 

Hhip (hedgehog interacting protein) (CHUANG & MCMAHON 1999; CHUANG, 

KAWCAK & MCMAHON 2003) funcionam como competidores de Patched devido a 

afinidade pelos ligantes Hh. A via ainda possui três reguladores positivos 

conhecidos como Cdo (Cell adhesion molecule-related/Downregulated by 

Oncogenes), Boc (Brother of Cdo) e Gas1 (Growth Arrest Specific 1), responsáveis 

por  aumentar a afinidade de Ptch pelos ligantes Hh( TENZEN et al. 2008; 

ZHANG,et al. 2006; ALLEN, TENZEN & MCMAHON 2007; MCLELLAN et al. 2008). 

A via do Hh ainda é capaz de interagir com diversas outras vias e portanto o 

acúmulo de Gli pode ser influenciado por outros fatores como IGF-1 (Insulin-like 

growth factor 1) (RIOBO et al. 2006) e TGFβ (DENNLER et al. 2007; DENNLER et 

al. 2009). Este último parece promover a transcrição de Gli-2 sem ativar 

Smoothened, sugerindo um mecanismo não canônico de ativação (DENNLER et al. 

2007; DENNLER et al. 2009). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1-  Esquema representando a via do hedgehog com seus receptores e as vias 

intracitoplasmáticas de transdução do sinal. A) Na ausência de agonistas Hh, Patched 

mantém Smoothened em vesículas submembranosas, e os fatores de transcrição 

Gli(1,2,ou 3) ficam ligados  ao citoesqueleto (microtúbulos; MT) no cílio primário  junto 

com proteínas reguladoras, das quais está representada sufu, que facilitam o 

endereçamento de Gli para proteasomas onde é parcialmente  clivado, originado um 

fragmento que é translocado ao núcleo onde exerce efeito repressor. B) Na presença 

do ligante Hh, Patched libera Smoothened que migra para o topo do cílio primário e 

impede o processamento de Gli, que migra para o núcleo onde ativa diversos genes 

associados à proliferação e diferenciação. 
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Ligantes Hh regulam também a transcrição de snail (HUBER, KRAUT & BEUG 2005; 

KATOH & KATOH 2008), gene-alvo da via do TGFβ e influenciam a expressão de 

fatores que modulam a via do Wnt como o ativador Wnt5a e o inibidor sFRP1 (KATOH 

& KATOH 2009). 

 

 

MT 
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Células estreladas hepáticas, alguns colangiócitos, progenitores hepáticos e linfócitos 

são capazes de produzir os ligantes da família do hedgehog (OMENETTI et al. 2011). 

Estes funcionam como fatores de viabilidade para progenitores multipotentes capazes 

de diferenciar em colangiócitos e hepatócitos maduros (SICKLICK et al. 2006b) além de 

promover a proliferação e sobrevivência de miofibroblastos (SICKLICK et al. 2005; 

YANG et al. 2008). Recentemente foi demonstrado que hedgehog age de forma 

parácrina em colangiócitos em cultura induzindo EMT, promovendo um mecanismo 

capaz de gerar miofibroblastos (OMENETTI et al. 2008b; CHOI & DIEHL 2009). Foi 

demonstrado in vitro que ligantes Hh derivados de miofibroblastos induzem a expressão 

de quimiocinas e receptores de quimiocinas em células epiteliais imaturas do fígado, 

facilitando o recrutamento e retenção de células do sistema imune no fígado que por 

sua vez são capazes de produzir e responder a ligantes Hh (OMENETTI et al. 2009;). 

Hh possivelmente influencia o processo de remodelação vascular que ocorre na 

resposta de reparo do fígado danificado devido a seus efeitos pró-angiogênicos durante 

o desenvolvimento embrionário e no reparo de lesões em outros órgãos (VOKES et al. 

2004; ASAI et al. 2006). De fato, recentemente foi demostrado que células sinusoidais 

hepáticas passam a expressar diversas móleculas de adesão e outros fatores de 

ativação de endotélio quando expostas a ligantes Hh (WITEK et al. 2009). Em resumo, 

diversas evidências sugerem que ativação da via do hedgehog ocorre em paralelo com 

o processo de reparo fibrogênico do fígado, sendo responsável pela ativação de HSC e 

expansão de miofibroblastos, EMT, remodelação hepática e acúmulo de células 

inflamatórias e progenitores hepáticos.  
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Reforçando a sugestão da paryticipação da via do Hh na patogênese de fibroses 

hepáticas, existem várias publicações referindo à ativação da via em diferentes formas 

de hepatopatias fibrosantes experimentais ou em humanos. 

 Em modelos de fibrose após ligadura de ducto biliar em ratos e camundongos 

demonstrou-se aumento de alguns componentes da via do Hh (Shh, Ihh, Gli-2) e 

diminuição de um inibidor da via, o hHIP (OMENETTI et al. 2007; OMENETTI et al. 

2008a; OMENETTI  et al. 2008b). Após ter sido refeito o fluxo de bile por uma cirurgia 

de Roux em Y, houve redução da expressão dos componentes da via do Hh 

acompanhando a redução da fibrose (OMENETTI et al. 2007; OMENETTI et al. 2008a). 

Camundongos deficientes na síntese de Patched por perda de um alelo (Ptch+/-)  

mantêm ativada a via do Hh devido á redução da inmibição natural que Ptch exerce 

sobre Smo, favorecendo assim a ativação de Gli. Nesses camundongos a ligação do 

ducto biliar levou a um aumeto significativo da fibrose em relação aos camundongos 

controles, reafirmando a importância da via Hh no mecanismo de instalação desse tipo 

de fibrose hepática (OMENETTI  et al. 2007; OMENETTI et al. 2008b). Estudos em 

fígados de pacientes portadores de cirrose biliar primária mostraram tambném aumento 

na expressão de alguns componentes da via do Hh (Gli-2, Ptch e Ihh), confirmando 

assim as observações experimentais (JUNG et al. 2007; OMENETTI et al. 2008b). Além 

da demonstração do aumento de atividade de componentes da via do Hh, foi também 

demonstrado, em modelos experimentais de ligadura biliar e na cirrose biliar primária a 

evidência de EMT a partir de colangiócitos (OMENETTI et al. 2008b). Demonstrou-se 

ainda que a co-cultura de células estreladas hepáticas ativadas (produtoras de Hh) com 

colangiócitos induz nestes a EMT (OMENETTI et al. 2008b). 
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Em modelo experimental de esteatohepatite alcoólica induzida por dieta rica em 

gorduras associada com ingestão de etanol foi demonstrado aumento de componentes 

da via Hh (Shh, Ptch, Gli-2) e de um gene alvo dessa via, o sFRP1, guardando relação 

com a fibrose (JUNG et al. 2008). Em pacientes com esteatohepatite alcoólica 

componenets da via Hh também estavam aumentados (Ptch e Gli-2), guardando 

relação direta com a gravidade da doença, inclusive a fibrose (JUNG et al. 2008). 

Na esteatohepatite não alcoólica, humana e experimentamente induzida em 

camundongos normais e haplo-deficientes em Ptch (Ptch+/-), observou-se aumento de 

componentes da via do Hh (Gli-1,Gli-2 e Shh) em relação com o processo de fibrose 

(SYN et al. 2009). Além disso foi também demonstrado EMT a partir de colangiócitos 

(SYN  et al. 2009). O uso da ciclopamina, um inibidor da via Hh, reduziu 

significativamente a EMT, demonstrando assim a relação da ativação da via do Hh com 

a EMT (SYN et al. 2009). Nos pacientes com esteato hepatite o aumento da atividade 

do Hh e a EMT mostrou relação direta com a progressão de esteatose, para 

esteatohepatite com fibrose e cirrose (SYN et al. 2009). 

Apesar de demonstrada a importância da via do Hh nas doenças hepáticas fibrosantes, 

o papel dessa via na modulação do processo fibrogênico do fígado nas hepatites 

crônicas produzidas pelo VHB ou VHC ainda é desconhecido. Recentes estudos de 

expressão global de genes (estudos de expressão gênica ampliada) em carcinomas 

hepatocelulares de diferentes etiologias sugerem ativação da via do hedgehog nos 

tumores de pacientes cronicamente infectados com VHB e VHC (SICKLICK et al. 

2006a; HUANG et al. 2006; TADA et al. 2008). Como cirrose é importante fator de risco 

para o CHC, precedendo o aparecimento do tumor (SCHUPPAN & AFDHAL 2008; 
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CALDWELL & PARK 2009), possivelmente a ativação da via ocorre durante o processo 

de reparo fibrogênico, podendo ser  importante na regulação da progressão da fibrose e 

hepatocarcinogênese nas hepatites B e C crônicas. Por essas razões resolvemos 

investigar a via do hedgehog em pacientes com diferentes graus de fibrose hepática 

nas hepatites B e C e em pacientes com CHC associados a esses vírus. A nossa 

hipótese é que a atividade da via do hedgehog aumenta em paralelo com o estadio de 

fibrose e que as células que possuem a via ativa regulam o processo de reparo 

fibrogênico, adquirindo fenótipos que promovem fibrose, remodelação vascular e, 

possivelmente, a hepatocarcinogênese. 
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OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

Estudar a via do hedgehog, através da detecção do Sonic hedgehog e Indian 

hedgehog, de seu receptor Patched e do fator de transcrição Gli-2 em cortes de fígados 

de pacientes portadores de hepatite crônica B e C, com diferentes graus de fibrose e de 

pacientes com carcinoma hepatocelular associados à cirrose hepática produzida pelo 

VHB ou VHC. 

Objetivos Específicos: 

1) Caracterizar os tipos de células que produzem e/ou respondem aos ligantes Hh em 

fígados de pacientes com hepatite viral crônica B e C. 

2) Delinear possíveis mecanismos pelos quais a via do hedgehog poderia contribuir 

para a fibrose hepática e hepatocarcinogênese nas hepatites virais crônicas B e C.  
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AMOSTRAS E MÉTODOS 

Amostras 

Foram utilizadas 45 biópsias hepáticas fixadas em formalina e embebidas em parafina 

(FFPE) de pacientes com hepatite crônica B (N=23) e C (N=22) do Departamento de 

Patologia da UFES com diferentes graus de fibrose (F0-F4), sendo que sete casos 

apresentavam cirrose hepática e carcinoma hepatocelular (VHB + N=4; VHC+ N=3). O 

grau de fibrose foi determinado por pelo menos dois patologistas do Serviço de 

Patologia do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM) de acordo 

com os critérios da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Os dados demográficos dos 

pacientes incluídos no estudo estão descritos na Tabela 1. 

 Como controles normais foram utilizados  sobras de dois fígados de adultos que foram 

selecionadas para transplante pediátrico no Hospital da Duke University Medical School 

(Durham, Carolina do Norte, EUA), que foram fixados em formol e incluídos em 

parafina, de forma semelhante ao material de biópsia. Desses fragmentos foram 

também isoladas células estreladas e células sinusoidais endoteliais hepáticas de 

acordo com protoloco descrito adiante. Esses procedimentos foram aprovados pelo 

Duke Institutional Review Board, seguindo os critérios institucionais e do National 

Institutes of Health para pesquisa envolvendo humanos. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da 

Saúde da UFES (033-09) (ANEXO 1). 
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Tabela 1.  Dados demográficos dos pacientes incluídos no estudo. 

A-Pacientes com hepatite crônica B 
Estadio da 

fibrose 
No. de 

Pacientes 
 Média de 

idade(±DP) Gênero Inflamação HBsAg ALT AST 

F0 5 40.4 (±16) 2M/3F 0 pos 41.5 (±5) 34.0 (±6) 

F1 5 31.6 (±9) 4M/1F 0/1//2 pos 40.6 (±12) 36.7 (±10) 

F2 4 41.8 (±10) 3M/1F 2/2//2 pos 56.7 (±3) 50.0 (±10) 

F3/4 4 39.8 (±15) 3M/1F 2/3//2 pos 52.0 (±29) 41.5 (±15) 

 
B-Pacientes com hepatite crônica C 

Estadio da 
fibrose 

No. de 
Pacientes 

Média de 
idade (±DP) Gênero Inflamação Genótipo ALT AST 

F0 4 47.3 (±15) 3M/1F 0/1//1 1,3 55.0 (±24) 41.0 (±17) 

F1 5 49.8 (±8) 3M/2F 1/2//1 1 47.4 (±11) 33.5 (±7) 

F2 4 47.3 (±8) 1M/3F 2/2//1 1,2 52.5 (±9) 36.0 (±1) 

F3/4 7 54.3 (±12) 3M/4F 2/3//1 1 204.3 (±88) 155.5 (±78) 
 

C-Pacientes com carcinoma hepatocelular 

Vírus relacionado 
No. de 

Pacientes 
Média de 

idade(±DP) Gênero ALT 
              

AST 

VHB  4 66.2 (±12) 3M/1F 35.7 (±26) 28.6 (±14) 

VHC 3 57.3 (±15) 3M 117.5 (±40) 90.5 (±46) 

 

 

Histologia e Imunohistoquímica 

Cortes histológicos de 4μm foram corados com Hematoxilina e Eosina para avaliação 

histológica e com Picro Sirius red/verde luz para visualisar colágeno do tipo I e III. 

Imunohistoquímica indireta foi realizada para identificar a localização de componentes 

da via do Hedgehog (Patched, Shh, Ihh, Gli-2), marcadores mesenquimais alfa actina 

de músculo liso (αSMA) e S100a4, o marcador de células endoteliais ativadas CD31 e 

de marcadores de células progenitoras epiteliais do fígado (Queratina 7 -Krt7-, CD133, 

EpCAM e Survivina).  
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Antes da incubação com o anticorpo primário, as amostas foram tratadas com peróxido 

de hidrogênio 3% em 90% de metanol por 15 minutos para bloquear a peroxidase 

endógena. Quando necessário foi feita recuperação antigênica em microondas por 10 

minutos. Para minimizar a coloração inespecífica as amostras foram incubadas com 

Protein Block (Dako) por 30 minutos. Os anticorpos primários que foram utilizados, 

assim como as condições de tratamento da amostra e as diluições estão descritos na 

Tabela 2. Foi utilizado o sistema EnVision™ Dual Link (Dako) para visualização. Esse 

sistema utiliza um anticorpo secundário acoplado a um polímero sintético conjugado 

com a peroxidase (HRP, horseradish peroxidase). Nas amostras positivas, após adição 

do 3,3-diaminobenzidina (DAB - substrato da HRP), forma-se um precipitado de cor 

marrom. Todas as amostras foram contra-coradas com hematoxilina de Harris (Sigma) 

por dois minutos e tratadas com o reagente Bluing (Thermo Scientific) por um minuto, o 

qual muda a cor dos núcleos corados pela hematoxilina, para azul. 

Tabela 2 – Anticorpos utilizados nas técnicas de imunohistoquímica. 

Proteína Anticorpo Tratamento Diluição Incubação 
Ptch Abcam Ab25396 --------------- 2000 4°C 16hrs 
Shh Epitomics 1843-1 Citraplus® 6000 25°C 2hrs 
Gli-2 Abcam Ab26056-100 Citraplus® 2000 25°C 1hr 
Ihh Abcam Ab39634 Citrato de Sódio 0.01M 750 4°C 16hrs 

S100A4 Dako A5114 Citrato de Sódio 0.01M 2500 25°C 1hr 
αSMA Dako M0851 -------------- 500 25°C 1hr 
CD31 Santacruz SC1596R Citrato de Sódio 0.01M 2000 4°C 16hrs 
Krt7 Dako M7018 clone Citraplus® 1000 25°C 1hr 

EpCAM Abcam Ab32392 Citrato de Sódio 0.01M 2000 4°C 16hrs 
CD133 Abcam 19898 Citrato de Sódio 0.01M 100 4°C 16hrs 
Survivin Abcam Ab469-50 Citraplus® 1000 25°C 1hr 

 

Foi realizado a dupla coloração imunohistoquímica Gli-2/CD31 e Gli-2/Krt7 utilizando o 

sistema EnVision™ Dual Link (Dako) com DAB para o Gli-2 (que gera um precipitado 

marrom) e o sistema MACH 3 Fosfatase alcalina com o cromógeno Ferangi Blue para 
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CD31 e Krt7 (que gera um precipitado azul). As lâminas foram montadas com o meio 

aquoso Southern Biotech.  

 

Morfometria 

 Para Sirius red, Patched e αSMA foi realizada a morfometria utilizando o programa 

MetaView (Universal Imaging Corp, Downington,PA). Fotos de três áreas portais de 

tamanho semelhante (ampliação de 200x) de cada paciente foram analisadas pelo 

programa que quantifica a percentagem de tecido corado. Para cada estadio de fibrose 

foi calculada a média de expressão de coloração. 

 

Linhagens celulares e modelos in vitro de infecção viral 

Para verificar se fatores virais influenciam a produção de ligantes ou ativação da via do 

Hedgehog, utilizamos modelos in vitro de infecção viral. Para o VHB, utilizamos a 

linhagem WBF344 HBX (gentilmente cedida pelo Dr Mark Feiltelson,Temple University, 

Filadélfia, PA, EUA) derivada de hepatócitos de rato e trasfectada com o gene da 

proteína X do VHB e, como controle, utilizamos a mesma linhagem celular, sem o gene 

da HBX (WBF344) (TSAO et al. 1984; WANG  et al. 1994). Para o VHC utilizamos a 

linhagem Huh7 (gentilmente cedida pelo Dr. Eckard Wimmer, Stony Brook University, 

NY, EUA) que foi infectada com o vírus JFH-1, derivado de um VHC genótipo 2a (KATO 

et al. 2003; LINDENBACH et al. 2005; WAKITA et al. 2005; ZHONG et al. 2005). Após 

estudos piloto para estabelecer a melhor condição de infecção viral bem como tempo 



35 

 

de incubação, células Huh7 cultivadas sob condições estabelecidas por outros autores 

foram infectadas pelo JFH-1 (MOI de 0.1) ou vetor de adenovírus como controle 

(gentilmente cedido pelo Dr. P Goldschmidt-Clermont, University of Miami, FL, EUA; 

MOI de 50) (LOPES et al. 2003). Após 72h de infecção era coletado o RNA celular para 

as devidas análises. 

 

Isolamento e cultura de células estreladas (HSC) e células endoteliais sinusoidais 

hepáticas (SEC) primárias humanas, e manipulação farmacológica da via do 

Hedgehog 

Aproximadamente 25 gramas de uma fina fatia de fígado normal de adulto obtida de um 

fragmento de sobra de transplante hepático pediátrico foi utilizado para  isolar HSC e 

SEC utilizando protocolos previamente estabelecidos (CHOI et al. 2009; DELEVE et al. 

2006).  

A fatia de fígado humano foi colocada em PBS, suplementado com CaCl2 ,colagenase e 

pronase (60mg/100ml; Sigma, St Louis, MO, EUA) e homogenizada em um digestor 

mecânico por 60 segundos e incubadas a 37°C por 20 minutos. O fígado digerido foi 

fitrado com um filtro de 70µm para obter uma suspensão celular homogênea. Após 

lavagem com PBS as células foram transferidas para um gradiente de Histodenz 8,5% 

(Sigma, St Louis, MO, EUA) e PBS e submetidas a 1400xg por 17 minutos. As células 

estreladas são ricas em lipídios e flutuam, ficando localizadas na interfase que foi 

coletada, lavada com PBS e o processo foi repetido para gerar uma suspensão de 

aproximadamente 98% de células estreladas. As células foram cultivadas em meio 
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DMEM (Invitrogen) suplementado com 10% de FBS e contendo 10000U de penicilina e 

streptomicina. 

 Após remoção da interfase contendo células estreladas, as células remanescentes 

foram lavadas e suspensas em PBS e submetidas a um sistema mecânico de elutriação 

(elutriator Beckman Coulter JE 5-0) para isolar células endoteliais sinusoidais (DELEVE 

et al. 2006). As células endoteliais foram cultivadas com meio DMEM (Invitrogen) 

suplementado com 10% de FBS e contendo 10000U de penicilina e streptomicina em 

placas revestidas de colágeno. 

Para investigar o papel da via do hedgehog nessas células, HSC e SEC foram tratadas 

com Ciclopamina (5μM, Toronto Research Chemicals, Toronto, Canadá), inibidor 

específico da via do hedgehog, ou o seu análogo inativo Tomatidina (5μM) (SICKLICK  

et al. 2005). Após 48h de tratamento, RNA e proteína foram isolados para análise por 

PCR quantitativo em tempo real (qRTPCR) e Western blot (WB). 

 

Ensaio da Angiogênese 

Aproximadamente 12000 SEC primárias humanas (ScienceCell, San Diego, CA, EUA) 

foram cultivadas em cada poço de uma lâmina com câmara acoplada (chamber slide) 

com 100μl de Matrigel (BD) após reincubação a 37º C (SEMELA et al. 2008). Os poços 

foram fotografados em diferentes períodos de tempo utilizando o microscópio confocal 

(Zeiss LSM Pascal Axiovert;Carl Zeiss, Welwyn Garden City, Hertfordshire, UK). O 

comprimento de tubos vasculares após 16 horas foram analisados digiltamente 
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utilizando o sofware AnalySISD (Olympus Biosystems, Munster, Alemanha) (SEMELA 

et al. 2008). As culturas foram tratadas com veículo, sonic hedgehog recombinante 

(rShh; 5ug/ml; Stem Cell Tech, Vancouver, Canadá), meio condicionado de HSC 

(ScienceCell) contendo ou não ciclopamina (ou tomatatina) ou pré-tratado com short 

hairpin RNAs (shRNAs) contra Smoothened para determinar efeitos no ensaio da 

formação de tubos em matrigel, um modelo de angiogêgese in vitro. Os shRNA contra 

Smo bem como os controles foram desenhados como previamente descrito 

(FERNANDEZ-ZAPICO et al. 2005) e as suas sequências estão demonstradas na 

Tabela 3. 

Tabela 3. Sequências dos short hairpin RNAs (shRNAs) utilizados no estudo 

shRNA Direção Sequência 

shSMO(1) 

 

 

shSMO(2) 

 

 

Controle 

Senso 

Antisenso 

 

Senso 

Antisenso 

 

Senso 

Antisenso 

caccTGCACAGCTACATCGCGGCttcaagagaGCCGCGATGTAGCTGTGCA 

aaaaTGCACAGCTACATCGCGGCtctcttgaaGCCGCGATGTAGCTGTGCA 

 

caccACCCCAAACCCATCTTTTGttcaagagaCAAAAGATGGGTTTGGGGT 

aaaaACCCCAAACCCATCTTTTGtctcttgaaCAAAAGATGGGTTTGGGGT 

 

caccTATTAATGTTAATATGTTTttcaagagaAAACATATTAACATTAATA 

aaaaTATTAATGTTAATATGTTTtctcttgaaAAACATATTAACATTAATA 

 

Análise de RNAs e proteínas de células manipuladas em cultura 

O RNA total foi coletado e extraído das células em cultura, utilizando TRIzol (Invitrogen) 

de acordo com o protocolo do fabricante. Após tratamento com Dnase I, 5μg de RNA 



38 

 

foram transcritos reversamente para gerar DNA complementar (cDNA) utilizando o 

protocolo de hexâmeros randômicos do kit First Strand SuperScript II (Invitrogen). O 

cDNA foi ressuspendido em água ultra pura utilizando a razão de 1μg de RNA inicial 

para 100μl de água ultra pura. PCR quantitativo em Tempo real (qRT-PCR) foi realizado 

pela técnica de SYBR green, utilizando o SYBR Green PCR master mix (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, EUA) e o termociclador Mastercycler Eppendorf Realplex 

real-time PCR. Cada amostra foi analisada em triplicata. Os níveis de expressão do 

gene de interesse foram demonstrados como razão sob os níveis correspondentes ao 

grupo controle de acordo com o método ∆∆Ct. β-actina e S9 foram utilzados como 

controles internos de expressão para amostras humanas e de ratos respectivamente. 

Os primers utilizados estão descritos na tabela 4. 

Para a extração e análise de proteínas utilizou-se a técnica de Western Blot. As células 

foram lisadas com RIPA buffer (Sigma) contendo inibidores de protease e fosfatase 

(Roche) (200µl de RIPA para 1x106 células). Cerca de 50µg de proteínas foram 

separadas por SDS-PAGE (gel de gradiente 4-20%; Novex Invitrogen) e transferidas 

para membranas de PVDF (Invitrogen). As membranas foram incubadas com os 

seguintes anticorpos primários: anti-αSMA (1:2000, Dako), Gli-2 (1:2000, Genway) e β-

actina (controle interno) (1:2000, Sigma-Aldrich). Após incubação por 16 horas com os 

anticorpos primários, as membranas foram incubadas com anticorpo secundário ligado 

a horseradish peoxidase (HRP) (GE Healthcare) por 1 hora e a revelação foi feita pelo 

sistema de quimioluminescência (Pierce Biotecnology, Rockford, IL, EUA) sendo 

visualisado pelo Alpha Innotech Analyser. 
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Tabela 4. Primers utilizados na reação de PCR quantitativo em tempo real (qRT-PCR) 

Gene 

 

N° Genebank  Direção Sequência 

Shh NM_000193 senso AGTGGCCAGGAGTGAAACTG 

  antisenso GCCCTCGTAGTGCAGAGACT 

Ihh NM_002181 senso TGAGAGCCTTCCAGGTCATC 

  antisenso AGCCGTAAAGAGCAGGTGAG 

Gli-2 NM_005270 senso CGTGGTGCAGTACATCAAGG 

  antisenso CAGAGAAGCCAGTGCTTTCC 

Patched NM_001083602 senso TCAGCAATGTCACAGCCTTC 

  antisenso ACTACTACCGCTGCCTGGAG 

Col1α1 NM_000088 senso TGTGAGGCCACGCATGAG 

  antisenso CAGATCACGTCATCGCACAA 

αSMA NM_001613 senso GTGACGAAGCACAGAGCAAA 

  antisenso CTTTTCCATGTCGTCCCAGT 

S100a4 NM_002961 senso GCTGCTTTCCAGAAGCTGAT 

  antisenso TGCAGGACAGGAAGACACAG 

CD31 NM_000442 senso TGAGGGTGAAGGTGATAGCC 

  antisenso GTCCTCTCCAGACTCCACCA 

β-actin NM_001101 senso TGGCATCCACGAAACTACCT 

  antisenso ACGGAGTACTTGCGCTCAG 

GAPDH NM_002046 senso ACAGTCAGCCGCATCTTCTT 

  antisenso TGACTCCGACCTTCACCTTC 

S9 NM_029767 senso GACTCCGGAACAAACGTGAGGT

  antisenso CTTCATCTTGCCCTCGTCCA 

Shh NM_017221 senso ACAAGAAACTCCGAACGATT 

  antisenso GCCCTCAGTCACTCGAAG 

Ihh NM_053384 senso CGCTGCAAGGACCGTCTGAA 

  antisenso AAGCGCGCCAGTAGTCCGTA 
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Extração de RNA dos cortes de tecido fixado em formol e incluído em parafina 

(FFPE) e sua quantificação pelo qRT-PCR 

O RNA total foi extraído a partir de quatro lâminas contendo cortes de 4µm de cada 

caso selecionado (n=3 para cada estadio de fibrose) utilizando o kit de extração 

RNeasy® FFPE (Qiagen, Valencia, CA, EUA), de acordo com as recomendações do 

fabricante. Imediatamente após a eluição do RNA em 12µl de água ultra pura, o RNA foi 

submetido à transcrição reversa utilizando o protocolo de hexâmeros randômicos do kit 

First Strand Superscript II (Invitrogen) em duplicata. Como a concentração de RNA e 

cDNA foi pequena, combinou-se as duas reações de transcrição reversa da mesma 

amostra e adicionou-se água ultra pura para gerar um volume final de 200µl, e 10µl de 

cDNA foi utilizado para o qRTPCR. Devido a baixa concentração de cDNA o número de 

ciclos foi aumentado para 50 e o preparo do mix de PCR foi realizado em um fluxo 

laminar para evitar contaminação. 

Para investigar a expressão de componentes da via do hedgehog no tecido tumoral e 

no tecido não-maligno adjacente, utilizamos a técnica de microdissecção a laser(LCM). 

Cortes de 5µm foram desparafinizados utilizando xilol por cinco minutos e os 

fragmentos de tumor e tecido não-maligno adjacente foram coletados utilizando o 

microscópio Zeiss Palm MicroBeam Microlaser. O protocolo escolhido para coleta foi o 

Auto-LPC que permite a catapultagem do tecido selecionado para dentro do tubo de 

coleta. O RNA foi extraído utilizando o kit Rneasy FFPE kit, como descrito acima. O 

cDNA foi diluído para volume final de 50µl e 5µl foram utilizados na reação de qRT-

PCR, onde o número de ciclos foi aumentado para 60. Os primers utilizados nos 

experimentos estão descritos na Tabela 4. 
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Análise Estatística 

Os resultados quantitativos foram representados como média ± erro padrão. As 

comparações entre grupos foram realizadas através do teste não paramétrico de 

Wilcoxon, utilizando o programa SAS versão 9.1 (SAS Institute, Cary, NC, EUA). Os 

valores de p são bicaudais e os valores de p menores do que 0,05 foram considerados 

significantes. 
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RESULTADOS 

Amostras 

Todos os 22 pacientes com hepatite B crônica e os 23 com hepatite C crônica tinham 

indicação para  realizar biópsia hepática e o material utilizado para a pesquisa foi 

analisado cegamente recebendo uma identificação numérica, garantindo o anonimato  

dos pacientes. As informações sobre grau de fibrose e outros dados relevantes para o 

estudo foram reveladas após a realização das diferentes técnicas utilizadas. 

A maioria dos pacientes cronicamente infectados com o VHB eram do sexo masculino 

enquanto que nos pacientes com hepatite crônica C havia número semelhante de 

homens e mulheres (Tabela 1). Os pacientes com infecção viral crônica apresentavam 

idade com média de 49 anos paro o VHB e de 50 anos pra o VHC, enquanto que os 

pacientes do grupo que apresentava CHC eram pelo menos uma década mais velhos 

que o grupo sem câncer (média de 62 anos). As transaminases hepáticas estavam 

menos de duas vezes elevadas nos pacientes com hepatite B, incluindo o subgupo com 

CHC. Pacientes com hepatite C com fibrose ausente (F0) ou fibrose moderada (F1-F2) 

também apresentaram transaminases ligeiramente elevadas, porém pacientes com 

fibrose avançada (F3-4) e/ou CHC apresentavam um aumento significativo dessas 

enzimas. 

Hepatite viral crônica aumenta a produção de ligantes Hh. 

Quando comparados com biópsias de indivíduos saudáveis, sem doença crônica do 

fígado, que apresentam raras células produtoras de ligantes Hh (Figura 2A, Fugura2B, 

Figura 3A, Figura 3B), biópsias de pacientes com hepatite viral crônica apresentaram 
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um aumento de expressão do RNAm para Sonic (Shh) e Indian (Ihh) hedgehog (Figura 

2B,e Figura 3B) bem como o acúmulo de células que produzem tais proteínas (Figura 

2C e Figura 3C). Aumento de expressão de Ihh e Shh foi consistentemente observado 

em pacientes com hepatite crônica e baixo grau de fibrose, com os maiores níveis de 

expressão em pacientes com fibrose avançada. Em pacientes com hepatite B os níveis 

de expressão de RNAm para Shh e Ihh se mantiveram elevados e assim se mantiveram 

na fibrose avançada (F2, F3-4), enquanto que em pacientes com hepatite C crônica 

observamos uma relação com os graus de fibrose (Figura 2B e Figura 3B). A expressão 

protéica de Shh apresentou forte correlação com estadio de fibrose na hepatite B e C  

(Figura 4), porém não foi observada correlação positiva com os graus de inflamação 

(dado não mostrado).  

Nos casos com hepatite B e C, os tipos celulares que produzem os ligantes da via do 

hedgehog diferiram de acordo com o estadio de fibrose. Em pacientes com baixo grau 

de fibrose (F0-1), a produção de Shh foi demonstrada predominantemente em 

hepatócitos, com alguns ductos biliares também positivos para este ligante (Figura 2C). 

Em contraste, Ihh foi encontrado em células sinusoidais e do estroma na fibrose inicial 

(Figura 3C). Com o avançar da fibrose observou-se um aumento da proliferação ductal 

e estas células passaram a ser as principais produtoras de Shh, juntamente com as 

células sinusoidais endoteliais hepáticas, com alguns hepatócitos ainda positivos para 

esse ligante (Figura 2C, Figura 5A, Figura 5B, Figura 5C e Figura 5D). A expressão de 

Ihh na fibrose 3-4 foi observada predominantemente no estroma dos septos de fibrose 

(Figura 3C e Figura 5E). 

  



 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Produção do ligante Sonic hedgehog (Shh) no fígado aumenta durante  
da hepatite viral crônica B e C. A) Imunohistoquímica para Shh em corte de fígado de 

um indivíduo normal (NRL). Ampliação final 200x. B) Análise de expressão de Shh por 

PCR quantitativo em tempo real (qRTPCR) de RNA extraído de fígado normal e de 

pacientes infectados com VHB ou VHC com estadio de fibrose F1/0, F2 e F3/4 (n=3 

para cada estadio). Os resultados foram normalizados pela expressão de Shh no 

fígado normal; as barras representam a média ± erro padrão. **p<0,005 quando 

comparado com os controles. C) Imunohistoquímica para o Shh em pacientes com 

hepatite B crônica (acima) e hepatite C crônica (abaixo). Os painéis da esquerda 

mostram achados em pacientes com fibrose F0/1 enquanto que os da direita mostram 

os achados em pacientes com fibrose F3/4. Ampliação final 200x. D e E) Análise da 

expressão de Shh por qRTPCR em células Huh-7 infectadas com o VHC JFH-1 (D) e 

em células WB-F344 com ou sem o gene HBX (E). Os resultados foram normalizados 

pelos respectivos controles. As barras representam a média ± erro padrão. **p<0,005 

quando comparado com os controles. 
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Figura 3 – Produção do ligante Ihh hedgehog (Ihh) no fígado aumenta durante a 
hepatite viral crônica B e C. A) Imunohistoquímica para Ihh em corte de fígado de um 

indivíduo normal (NRL). Ampliação final 200x. B) Análise de expressão de Ihh por PCR 

quantitativo em tempo real (qRTPCR) de RNA extraído de fígado normal e de pacientes 

infectados com VHB ou VHC com estadio de fibrose F1/0, F2 e F3/4 (n=3 para cada 

estadio). Os resultados foram normalizados pela expressão de Ihh no fígado normal; as 

barras representam a média ± erro padrão. **p<0,001 quando comparado com os 

controles. C) Imunohistoquímica para o Ihh em pacientes com hepatite B crônica 

(acima) e hepatite C crônica (abaixo). Os painéis da esquerda mostram achados em 

pacientes com fibrose F0/1 enquanto que os da direita mostram os achados em 

pacientes com fibrose F3/4. Ampliação final 200x. 
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Figura 4 – Produção de Sonic hedgehog (Shh) pelas células do fígado aumenta

com o estadio da fibrose. A) Imunohistoquímica para Shh em um segundo controle

normal sem hepatite viral (NRL). Ampliação final 200x. B) Controle negativo da

reação de imunohistoquímica. Ampliação final 200x. C e D) Percentagem de células

Shh positivas em pacientes VHB+ (C) ou VHC (D) com fibrose F0, F1,F2 e F3/4

(n=3 por estadio). Os resultados foram normalizados pela expressão de Shh no

fígado de pacientes com FO; as barras representam a média ± erro padrão. *p<0,05

quando comparado com os pacientes F0.
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Figura 5 – Expressão de ligantes Hedgehog na hepatite viral crônica. A e B) Foto 

representativa de imunohistoquímica para Shh em pacientes VHB+ (A) e VHC+ (B) 

com fibrose F3/4. Observe a marcação em hepatócitos. C e D) Expressão de Shh em 

ductos biliares, células endoteliais sinusoidais e em pequenas células epiteliais em 

pacientes com hepatite B (C) e hepatite C (D) crônica com fibrose F3/4. E e F) 
Imunohistoquímica para Ihh em células do estroma nos septos de fibrose F3/4 de 

pacientes com hepatite B (E) e hepatite C (F).Ampliação final 400x. 
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A observação de um aumento substancial da produção de ligantes Hh em pacientes 

com fibrose inicial sugere que a infecção viral, por si só, estaria induzindo a expressão 

de RNAm para Shh e/ou Ihh em células hepáticas. Para testar essa hipótese, 

infectamos a linhagem de hepatoma humano Huh7 com o vírus da hepatite C JFH1 e 

comparamos a linhagem de hepatoma de rato WB-F344 transfectada ou não com o 

gene da proteína X do VHB. O vírus JFH1 foi incubado com as células Huh7 por 72h e 

a expressão de ligantes Hh foi investigada por qRT-PCR. Os resultados foram 

comparados com a expressão de ligantes em células Huh7 infectadas com vários 

vetores adenovírus controle. Enquanto que as células infectadas com os adenovírus 

não apresentaram aumento da produção de ligantes Hh (Shh e Ihh), nas células 

infectadas com o JFH1 observou-se um amumento significativo da expressão de 

RNAm para o Shh (Figura 2D). Resultado semelhante foi observado quando comparou-

se a expressão de ligantes na linhagem WBF344 com ou sem o gene da proteína X. 

Células WBF344 que expressam a proteína X do VHB apresentaram significativamente 

mais RNAm para Shh do que a linhagem controle (Figura 2E). Esses dados 

complementam os achados da imunohistoquímica e sugerem que a infecção de 

hepatócitos com o VHB ou VHC diretamente estimula essas células a produzirem Shh. 

Os resultados dos experimentos in vitro também confirmam o fato de que a produção 

de Ihh ocorre predominantemente em células do estroma e não nas células epiteliais 

hepáticas, visto que fatores virais não influenciaram a produção de Ihh nas linhagens 

epiteliais utilizadas (dados não mostrados). 
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Acúmulo de células reatoras a via do hedgehog correlaciona com o estadio de 

fibrose na hepatite viral crônica  

A atividade da via do hedgehog foi investigada através da expressão do fator de 

transcrição gli-2 e do receptor e gene-alvo Patched. Os controles normais apresentam 

raras células Gli2(+) e Ptch (+) localizadas nos espaços-porta (Figura 6A e 7A). Em 

contraste, indivíduos com hepatite B e C crônica apresentaram um aumento dos níveis 

de expressão do RNAm de Gli2 e Ptch, com maiores níveis na fibrose avançada 

(Figura 6B e 7B). A imunohistoquímica demonstrou que a expressão das proteínas Gli-

2 e Ptch acompanharam os níveis de RNAm e revelou que a distribuição de tais células 

variam de acordo com o grau de fibrose (Figura 6C, 7C e 7D). Na fibrose inicial (F0-1) 

células Ptch (+) foram encontradas no parênquima hepático e nos espaços-porta, 

sendo localizadas frequentemente nos sinusóides, e as células Gli2 (+) estavam 

presentes predominantemente nos espaços-porta. Já na fibrose avançada as células 

Ptch (+) e Gli2 (+) eram abundantes nos septos de fibrose, com algumas células 

positivas no parênquima. 

Células reatoras ao Hh se localizam em áreas de fibrose e miofibroblastos 

hepáticos necessitam da atividade da via Hh para manter seu fenótipo 

fibroblástico 

Para melhor caracterizar as populações das células reatoras a via do hedgehog, cortes 

seriados foram corados com picro sirius red para demosntrar fibras de colágeno I e III e 

αSMA para visualisar miofibroblastos ativados (Figura 8A e 8B). Como esperado, 

observamos um aumento de fibras de colágeno I e III de acordo com o estadio de  



 
 
 
 
 
Figura 6 – Células que expressam Gli-2, fator de transcrição regulado pela via do 
hedgehog, acumulam durante a hepatite viral crônica. A) Imunohistoquímica para 

Gli-2 em corte de fígado de um indivíduo normal (NRL). Ampliação final 200x. B) 

Análise de expressão de Gli-2 por PCR quantitativo em tempo real (qRTPCR) de RNA 

isolado de fígado normal e de pacientes infectados com VHB ou VHC com estadio de 

fibrose F1/0, F2 e F3/4 (n=3 para cada estadio). Os resultados foram normalizados pela 

expressão de Gli-2 no fígado normal; as barras representam a média ± erro padrão. 
**p<0,005 quando comparado com os controles. C) Imunohistoquímica para o Gli-2 em 

pacientes com hepatite B crônica (acima) e hepatite C crônica (abaixo). Os painéis da 

esquerda mostram achados em pacientes com fibrose F0/1 enquanto que os da direita 

mostram os achados em pacientes com fibrose F3/4. Ampliação final 200x. 
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Figura 7 – Células do fígado que expressam Patched (Ptch), receptor e gene-alvo 
da via do Hedgehog, acumulam na hepatite viral crônica. A) Imunohistoquímica 

para Ptch em corte de fígado de um indivíduo normal (NRL). Ampliação final 200x. B) 

Análise de expressão de Ptch por PCR quantitativo em tempo real (qRTPCR) de RNA 

isolado de fígado normal e de pacientes infectados com VHB ou VHC com estadio de 

fibrose F0/1, F2 e F3/4 (n=3 para cada estadio). Os resultados foram normalizados pela 

expressão de Ptch no fígado normal; as barras representam a média ± erro padrão. 
**p<0, 005 quando comparado com os controles. C e D) Imunohistoquímica para o Ptch 

em pacientes com hepatite B crônica (C) e hepatite C crônica (D). Os painéis da 

esquerda mostram achados em pacientes com fibrose F0/1, painéis centrais mostram 

os achados em pacientes com fibrose F3/4 enquanto que os da direita mostram a 

quantificação da Imunohistoquímica por análise morfométrica. *p<0,05; **p<0,005 

quando comparado com os controles. Ampliação final 200x. 
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Figura 8 – Fibrose hepática e o acúmulo de miofibroblastos ativados nas 
hepatites virais crônicas B e C.  A) Coloração pelo Picro sirius red na hepatite B 

(esquerda) e na hepatite C (direita). B e C)Imunohistoquímica para αSMA (B) e S100A4 

(C), considerado marcador de fibroblastos derivados de epitélio, em pacientes VHB+ 

(esquerda) e VHC+ (direita). Ampliação final 100x. As figuras inseridas em A, B e C 

representam os achados em pacientes com fibrose F0/1. D) Análise de expressão de 

S100A4 por PCR quantitativo em tempo real (qRTPCR) de RNA isolado de fígado 

normal e de pacientes infectados com VHB ou VHC com estadio de fibrose F1/0, F2 e 

F3/4 (n=3 para cada estadio). Os resultados foram normalizados pela expressão de 

S100A4 no fígado normal; as barras representam a média ± erro padrão. **p<0,005 

quando comparado com os controles. 

 



VHC F3/4

VHC F0/1

VHC F0/1

VHC F3/4

A

VHB F0/1

VHB F3/4

B

VHB F0/1

VHB F3/4

S100A4 - VHC F3/4

S100A4 – VHC F0/1

VHB F3/4  S100A4

VHB F0/1  S100A4

C

S100A4 – qRT-PCR

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a

D

**

**

**

**

**
**

VHB
VHC

52



 
 
 
 
 
Figura 9 – Células miofibroblásticas que acumulam na hepatite viral crônica são 
reatoras a via do hedgehog e dependem desta para adquirir o fenótipo 
fibrogênico. A) Análise de expressão de αSMA por PCR quantitativo em tempo real 

(qRTPCR) de RNA isolado de fígado normal e de pacientes infectados com VHB ou 

VHC com estadio de fibrose F1/0, F2 e F3/4 (n=3 para cada estadio) (painel da 

esquerda). Quantificação do acúmulo de células αSMA+ (painel do centro) e de 

colágeno I e III (painel da direita) através da análise morfométrica da 

imunohistoquímica para αSMA e coloração pelo picro sirius red. Os resultados foram 

normalizados pela expressão de αSMA ou colágeno I e III no fígado normal; as barras 

representam a média ± erro  padrão . *p<0.05; **p<0,005 quando comparado com os 

controles. B) Imunohistoquímica demonstrando expressão de células αSMA+ 

(esquerda), Ihh+ (centro) e Ptch+ (direita) em um paciente representativo com fibrose 

F0/1. Ampliação final 600x. C e D) Células estreladas hepáticas foram isoladas de 

doadores normais e cultivadas até a indução da transdiferenciação miofibroblástica, 

quando foram tratadas com tomatidina (T) ou ciclopamina (Cy) por mais 48 horas. 

Análise dos níveis de expressão de RNAm para Gli-2, αSMA e Col1α1 por qRTPCR (C) 

e dos níveis protéicos de Gli-2 e αSMA por Western blot (D). Os experimentos foram 

feitos em tiplicata e os resultados foram normalizados pela expressão dos genes 

investigados nas células tratadas com tomatadina; as barras representam a média ± 

erro padrão. *p<0,05; **p<0,005, quando comparado com células tratadas com  

tomatadina. 
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fibrose por hepatite B e C (Figura 8A e 9A). Consistente com a evidência de que 

miofibroblastos são os principais produtores de colágeno na fibrose, observamos o 

acúmulo do RNAm de αSMA bem como de células αSMA positivas na progressão da 

fibrose por hepatite B e C (Figura 8B e 9A). A observação das lâminas com maior 

ampliação demonstrou que os sinusóides possuíam células αSMA + (mesmo nos 

estadios iniciais de fibrose), além de células Ihh e Ptch positivas (Hh-reatoras), 

sugerindo que a população de miofibroblastos estava enriquecida com células Hh-

reatoras (Figura 9B). 

Para verificar o possível significado da ativação da via do hedgehog em miofibroblastos 

hepáticos, células estreladas hepáticas foram isoladas de fragmentos residuais de um 

doador saudável adulto e cultivadas até completarem a transdiferenciação 

miofibroblástica. As células estreladas miofibroblásticas foram tratadas com 

ciclopamina, inibidor específico da via do hedgehog ou seu análogo inativo tomatatina. 

As células tratadas com tomatatina apresentaram atividade da via do hedgehog 

demostrada pela expressão de Gli-2, e marcadores de miofibroblastos ativados como 

colágeno I e αSMA (Figura 9C e 9D). Porém, o tratamento com ciclopamina inibiu a via 

do hedgehog e reprimiu significamente a expressão de aSMA e colágeno I (Figura 9C e 

9D), complementando os achados in vivo e sugerindo que a via do Hh é importante na 

manutenção do fenótipo miofibroblástico das células do estroma que acumulam 

durante a progressão da hepatite viral crônica. 
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Ligantes Hh aumentam a expressão de marcadores de ativação em células 

endoteliais sinusoidais hepáticas humanas e promovem angiogênese 

A observação dos septos de fibrose com maior ampliação demonstrou que parte das 

células Ptch (+) e com núcleo Gli-2 (+) delimitavam espaços vasculares (Figura 10A e 

10B). Nessas áreas observou-se forte expressão de CD31, marcador de células 

endoteliais sinusoidais ativadas (Figura 10C). Para verificar a hipótese de que as 

células endoteliais sinusoidais ativadas  na hepatite viral crônica são Hh reatoras, foi 

realizada dupla marcação para Gli-2 e CD31. Grande parte dos espaços vasculares 

dos septos de fibrose co-expressavam CD31 e Gli-2, confirmando a hipótese proposta 

(Figura 11A). 

Para verificar o efeito da via do Hh na remodelação vascular que ocorre na hepatite 

crônica, células endoteliais sinusoidais primárias foram cultivadas para induzir ativação 

e tratadas com ciclopamina ou tomatadina. As células endoteliais ativadas em cultura 

exibiram atividade da via do hedgehog (aumento da expressão de Gli-2) e passaram a 

expressar o marcador de ativação CD31 (Figura 9B). O tratamento com Ciclopamina 

inibiu a via do hedgehog e reprimiu a expressão de CD31 (Figura 11B). Em outro 

experimento, as células endoteliais foram cultivadas em matrigel e a via do Hh foi 

manipulada para determinar o efeito sobre a formação de tubos. Nesse modelo de 

angiogênese in vitro, tanto Shh recombinante, quanto o meio condicionado de células 

estreladas miofibroblásticas (fonte de Shh) estimularam a formação de tubos, enquanto 

que as estratégias de inibição da via do hedgehog (ciclopamina e shRNA contra Smo) 

bloquearam tais efeitos (Figura 11C, Figura 11D e Figura 11E). Esses dados suportam 

o conceito de que ligantes liberados por células do fígado promovem sinais parácrinos 
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Gli2 – VHC F3/4Ptch – VHC F3/4
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Figura 10– Expressão de genes-alvo da via do Hedgehog e de um marcador de

células endoteliais sinusoidais hepáticas nos septos de fibrose em fígado de

pacientes VHC positivos e com estadio F3/4. A, B e C) Imunohistoquímica para

Patched (A), Gli-2 (B) e CD31 (C). Ampliação final 400x.
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Figura 11 – Células endoteliais sinusoidais hepáticas ativadas na hepatite crônica 
viral são reatoras aos ligantes da via do hedgehog e esta via promove o 
remodelamento vascular. A) Dupla marcação imunohistoquímica para Gli-2 (marrom) 

e CD31 (azul) em corte de fígado de paciente com hepatite crônica C e fibrose F3/4. 

Ampliação  final 600x. B) Células endoteliais sinusoidais hepáticas foram isoladas de 

um doador normal e o RNA foi extraído de células recém isoladas e de células 

cultivadas em meio que favorece a ativação in vitro, na presença de tomatadina (T) ou 

de ciclopamina (Cy). Análise de PCR quantitativo em tempo real (qRTPCR) para 

expressão de CD31(esquerda) e Gli-2 (direita). Os resultados foram normalizados pela 

expressão dos genes nas células recém-isoladas; as barras representam média ± erro 

padrão. *p<0,05; **p<0,005; +p<0,01 quando comparado com os controles. (C e D) 
Células endoteliais sinusoidais hepáticas humanas foram cultivadas sob matrigel e 

tratadas com veículo ou Shh recombinante (5µg/ml; Shhr) (C); meio condicionado de 

células estreladas hepáticas ativadas (fonte de Shh) com ou sem ciclopamina. E) 

Células endoteliais sinusoidais hepáticas humanas foram pré-tratadas com lentivírus 

contendo short hairpin RNA (shRNA) contra Smoothened ou shRNA controle. Os 

efeitos na formação de tubos vasculares foram avaliados em três experimentos 

independentes.  A quantificação foi feita através da morfometria e os resultados 

expressos em unidades arbitrárias. As barras representam a média ± erro padrão. 
*p<0,05 quando comparado com o controle; #p<0,05 quando comparado com o meio 

condicionado sem ciclopamina. 
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que levam a ativação da via do Hh em células endoteliais regulando o remodelamento 

vascular que ocorre na hepatite viral crônica. 

Células reatoras ao Hh observadas no epitélio ductular reacional co-expressam 

marcadores de progenitores epiteliais e de células mesenquimais  

Os septos de fibrose apresentavam numerosos ductos biliares que eram positivos para 

o Shh (Figura 2C, Figura 5C, Figura 5D e Figura 12A) e Gli-2 (Figura 6C e Figura 12B), 

portanto produzindo e respondendo aos ligantes da via do Hh, o que é uma 

característica de células progenitoras (SICKLICK et al. 2005; OMENETTI et al. 2011). 

De fato muitos ductos biliares eram queratina 7 (KRT7) e CD133 positivos (Figura 12C 

e Figura 12 D), considerados marcadores de células progenitoras hepáticas (MISHRA 

et al. 2009).Observou-se também em alguns ductos a expressão de dois marcadores 

tipicamente mesenquimais, αSMA e S100a4 (Figura 12E e Figura 12F). Co-expressão 

de genes epiteliais e mesenquimais é característica de células que estão sofrendo EMT 

(ZEISBERG & NEILSON 2009). Portanto esses dados suportam trabalhos anteriores 

que demonstraram que a via do Hh induz EMT em ductos biliares imaturos (OMENETTI 

et al. 2008b) e demonstram que  os septos de fibrose na hepatite viral crônica 

apresentam numerosas células progenitoras que respondem a via do Hh e que estão 

sofrendo EMT. 

Células que respondem a via do Hh são abundantes no estroma peritumoral no 

carcinoma hepatocelular. 

Como a hepatite crônica viral é fator de risco para o CHC (CALDWELL & PARK 2009; 

FUNG, LAI & YUEN, 2009) e a via do Hh foi demonstrada em casos humanos e  
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Figura 12 - Células reatoras ao Hh observadas no epitélio ductular reacional

na hepatite viral crônica expressam marcadores de progenitores epiteliais e

de células mesenquimais. Imunohistoquímica foi utilizada para caracterizar os

tipos de celulares que acumulam nos septos de fibrose em pacientes com hepatite

viral crônica. Fotos representativas de cortes corados para Shh (A), Gli-2

(B), KRT7 (C), CD133 (D), αSMA (E) e S100A4 (F). Ampliação final 600x.
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linhagens celulares de CHC (SICKLICK et al. 2006a), utilizou-se a imunohistoquímica 

para investigar essa via nos carcinomas de pacientes com hepatite crônica B e C. Em 

nenhum caso foi observada a expressão de Shh, Ihh, Patched ou Gli-2 nos hepatócitos 

malignos (Figura 13 e Figura 14). Porém observou-se que no estroma peritumoral eram 

abundantes as células Ptch e S100a4 positivas (Figura 13B, Figura 13C e Figura 13D). 

Microdissecção com LASER e PCR quantitativo em tempo real, revelaram um robusta 

expressão de RNAm para o Ptch nos septos ao redor dos nódulos de tumor (Figura 

13F). A observação do tecido peritumoral com maior ampliação demonstrou que os 

septos eram ricos em espaços vasculares, além de ductos biliares imaturos Shh 

(Figura 14A) e Gli-2+ (Figura 14 C) bem como células do estroma Ihh (Figura 14B), Gli-

2 e/ou Patched + (Figura 14C e Figura 13B). Grande parte dos ductos também eram 

positivos para queratina 7 (Krt7; Figura 14D e Figura 14 E), além de survivina (Figura 

14F), CD133 (Figura 14G) e EpCAM (Figura 14H), considerados marcadores de células 

– tronco do câncer (MISHRA, et al. 2009; YAMASHITA,  et al. 2009; SMALL, et al. 

2010). Os hepatócitos malignos da periferia do tumor também expressavam EpCAM 

(Figura 14H) e survina (Figura 14F) mas eram negativos para Krt7 (Figura 14D e Figura 

14E) ou CD133 (Figura 14G). Portanto células com características de células 

tronco/iniciadoras de câncer acumulam na hepatite viral crônica e respondem a via do 

Hh, sendo que muitas também produzem Shh. Essas células localizam-se em 

estruturas ductais embebidas no estroma associado ao tumor, no qual são abundantes 

as células reatoras a via do Hh e que produzem Ihh.  

 



 
 
 
 
 
 
Figura 13 - Células que respondem a via do Hh são abundantes no estroma 
peritumoral no carcinoma hepatocelular. A) Nódulos de CHC e tecido peritumoral 

adjacente de paciente com hepatite C crônica. Ampliação final 100x. B, C, D e E) 

Imunohistoquímica para Patched (B), S100A4 (C-D) e Survivina (E) em cortes seriados 

do caso representado em A. Linhas pontilhadas delimitam  as margens das amostras 

(E) que foram dissecadas utilizando a técnica de microdissecção à LASER (LCM). 

Ampliação final 100x (B), 200x (C e E), 400x (D). F) Análise de expressão de Patched 

no estroma peritumoral e no nódulo de tumor de três pacientes com hepatite viral 

crônica e CHC por PCR quantativo em tempo real. Os resultados foram normalizados 

pela expressão de Patched nos nódulos de tumor; as barras representam a média ± 

erro padrão. **p<0,005 quando comparado com os nódulos de tumor. PD= proliferação 

ductal; N=nódulo do tumor; S=septo conjuntivo. 
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Figura 14- Células que apresentam características de células tronco/progenitoras 
do câncer são abundantes no tecido peritumoral, juntamente com células 
reatoras aos ligantes da via do hedgehog. Imunohistoquímica foi utilizada para 

caracterizar os tipos celulares que acumulam no tecido peritumoral do CHC. Coloração 

imunohistoquímica para Shh (A), Ihh (B), Gli-2 (C) e KRT7 (D). Dupla marcação 

imunohistoquímica para Gli-2 (marrom) e KRT7 (azul), considerado marcador de 

células progenitoras hepáticas. Ampliação final 200x; figura inserida 400x. (E). 

Imunohistoquímica para Survivina (F), CD133 (G), EpCAM (H). Ampliação final 600x 

(A,B,D,F,G e H) e 400x (C). 
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DISCUSSÃO 

A infecção crônica pelo VHB e VHC é uma das principais causas de cirrose hepática  e 

carcinomna hepatocelular (CALDWELL & PARK 2009;). Porém muitos indivíduos 

infectados não desenvolvem fibrose significante ou neoplasia (CHISARI & GUIDOTTI; 

FUNG, LAI & YUEN 2009) e, apesar de ser incontestável que a infecção viral aumenta 

a taxa de morte dos hepatócitos, carga viral não é um bom preditor de lesão hepática. 

Até o momento os mecanismos responsáveis pelas consequências variáveis da 

hepatite crônica não são conhecidos. 

No presente estudo realizou-se uma análise de corte transversal em uma série de 

biópsias de pacientes com hepatite B e C com diferentes graus de fibrose, entre os 

quais um subgrupo de cirróticos tinha carcinoma hepatocelular associado. A análise da 

expressão de alguns componentes da via do Hh sugere que diferenças nos níveis de 

atividade dessa via entre indivíduos infectados podem ser responsáveis pela 

variabilidade dos graus de lesão hepática, especialmente evolução para cirrose e 

câncer de fígado.  

Os resultados demonstram ainda que a infecção crônica pelo VHB e VHC aumenta os 

níveis hepáticos de ligantes do hedgehog (Shh e Ihh) e genes alvos dessa via (Ptch e 

Gli-2), sendo que indivíduos com estadios avançados de lesão hepática (fibrose em 

pontes e cirrose) expressam níveis mais altos desses componentes da via do Hh do 

que indivíduos com fibrose leve ou ausente. Essas observações nos permitem sugerir 

que a via do Hedgehog deve desempenhar um papel importante na patogênese da 

fibrose hepática nas hepatites virais. 
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 No grupo de pacientes deste estudo todos os carcinomas hepatocelulares eram 

provenientes de pacientes com cirrose avançada, e os pacientes com cirrose 

apresentaram os mais altos níveis de atividade da via do Hh. Portanto esses achados 

sugerem também que a via do Hedgehog está associada com as duas principais 

causas de morbidade/mortalidade das hepatites virais crônicas: a cirrose hepática e o 

carcinoma hepatocelular. 

Como o estudo aqui relatado foi um corte transversal retrospectivo de casos humanos, 

não se conseguiu testar a relação causa-efeito entre atividade da via do Hedgehog e o 

grau de lesão hepática. Para tentar contornar tal limitação foi realizado estudo com 

imunohistoquímica para caracterizar os tipos de células que respondem a via do Hh e 

foi utilizada cultura de células humanas para determinar se a manipulação da via do Hh 

influencia a atividade e os fenótipos das células que respondem aos agonistas daquela 

via. 

A imunohistoquímica nas diferentes formas de hepatite crônica viral revelou que células 

epiteliais (hepatócitos e colangiócitos) são as principais fontes do ligante Shh enquanto 

que as células do estroma são os produtores predominantes do ligante Ihh. Essa 

observação sugere a hipótese de que os vírus B e C da hepatite podem estar ativando 

a via do Hh. Confirmando parcialmente essa hipótese, a introdução de proteínas do 

VHB ou VHC em hepatócitos humanos in vitro induziu a expressão do RNAm de Shh, 

sem influenciar os níveis de Ihh. Essa é a primeira observação de que a infecção de 

hepatócitos por VHB e VHC estimula essas células a produzirem Shh, potente 

morfógeno e importante fator de viabilidade para células progenitoras/células tronco 

(Omenetti et al. 2011; Sicklick et al. 2006b).  
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Observou-se também que grande parte da população de células que normalmente 

expandem durante a cirrose (miofibroblastos, células endoteliais sinusoidais ativadas e 

progenitores epiteliais) respondem a via do Hh ou seja, expressam receptores Patched 

e o fator de transcrição Gli2.  

Quando foi feita a manipulação in vitro da via do Hh em células estreladas 

miofibroblásticas humanas com ciclopamina, agonista específico do receptor 

Smoothened, houve a inibição da atividade da via do Hh em paralelo com a repressão 

de genes associados com o fenótipo de miofibroblastos. Essa observação sugere que a 

via do hedgehog é importante na ativação daquelas células para a sua transformação 

em miofibroblastos.  

Os resultados aqui apresentados demonstraram que a via do Hh é importante na 

ativação de células endoteliais sinusoidais visto que ciclopamina, nos experimentos 

aqui mostrados, reprimiu a transcrição de CD31. Outra evidência da importância da via 

do hedgehog na ativação das células endoteliais sinusoidais foi a observação de que 

Shh recombinante e meio condicionado de células estreladas hepáticas 

miofibroblásticas, que são produtoras de Shh, foram capazes de induzir a formação de 

tubos em matrigel. Como contraprova, o tratamento prévio com ciclopamina ou shRNA 

contra Smo, inibiram esse processo que simula angionênese in vitro.   

Diversos trabalhos do grupo do Laboratório de Gastroenterologia da Duke University 

Medical Center demonstraram que ligantes Hh são capazes de promover viabilidade, 

crescimento e EMT em culturas de colangiócitos (OMENETTI et al. 2008b; SYN et al. 

2009). Em conjunto com as observações discutidas acima, esses dados indicam que a 
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ativação da via do Hh não parece ser um epifenômeno que ocorre nas hepatites virais 

crônicas e sim um fenômeno que regula o acúmulo de miofibroblastos, células 

endoteliais sinusoidais ativadas e progenitores hepáticos durante a resposta de reparo, 

independente do fator etiológico (JUNG et al. 2007; JUNG et al. 2008; OMENETTI et al 

2008b; WITEK et al. 2009; SYN et al. 2009). A indução da produção de ligantes do Hh 

em hepatócitos induzida pelo VHB e VHC ativa essa via em células-alvo responsáveis 

por reconstruir o fígado lesado, portanto influenciando os níveis de fibrose, 

remodelamento vascular e acúmulo de progenitores hepáticos. 

Diversos tipos de câncer (KATOH & KATOH 2009), incluindo alguns tumores primários 

do fígado como carcinoma hepatocelular (SICKLICK et al 2006a; HUANG et al. 2006; 

TADA et al. 2008), colangiocarcinoma (JINAWATH et al. 2007) e hepatoblastoma 

(EICHENMÜLLER et al. 2009) apresentam ativação desregulada da via do Hh. Nos 

casos aqui estudados, que apresentavam cirrose hepática e CHC não conseguimos 

demonstrar a produção de ligantes Hh ou a expressão de genes alvo nos nódulos de 

tumor, porém notamos um acúmulo de células produtoras de ligantes Hh e/ou reatoras 

à via do Hh no estroma do tecido peritumoral. Essas células possuíam características 

de colangiócitos (Krt7+) e de células mesenquimais (αSMA+, S100A4+), sendo que 

algumas células expressavam marcadores de células tronco/progenitoras do câncer, 

como CD133, EpCAM e survivina (MISHRA, et al. 2009; YAMASHITA,  et al. 2009; 

SMALL, et al. 2010), e de células mesenquimais (αSMA, S100A). Co-expressão de 

genes  epiteliais e mesenquimais é uma característica de células que estão sofrendo 

transição de epitélio para mesênquima ou o inverso, transição de mesênquima para 

epitélio (EMT ou MET) (KALLURI & WEINBERG 2009; CHOI & DIEHL 2009). Essas 
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observações nos casos aqui estudados podem sugerir que os nódulos de CHC 

poderiam ter sido derivados de subpopulações de progenitores malignos que 

respondem a via do Hh. Seriam essas células tronco/progenitoras do câncer, com 

fenótipo relatativamente mesenquimal, residentes no estroma peritumoral que, após 

repressão da via do Hh, passariam a sofrer MET, adquirindo características dos 

hepatócitos malignos. Pesquisas adicionais são necessárias para confirmar/rejeitar 

essa hipótese. A hipótese proposta teve como suporte os seguintes fatos: ligantes Hh 

são capazes de induzir EMT (OMENETTI et al. 2008b; OMENETTI et al. 2011); 

linhagens de CHC possuem níveis variáveis de atividade da via do Hh e de expressão 

de genes mesenquimais (SLANY et al. 2010) e a a via do Hh está ativa e é necessária 

para o crescimento e viabilidade da linhagem de CHC mesenquimal Hep3B que 

apresenta vários marcadores de progenitores hepáticos (SlCKLICK et al. 2006; SLANY 

et al. 2010); fatores virais (proteína core do VHC e proteína X do VHB) induzem EMT 

em células hepáticas (BATTAGLIA et al. 2009; YANG et al 2009) e CHC de pacientes 

com hepatite C crônica possuem padrão de expressão gênica de EMT (VAN ZIJL et 

al.2009). 

O conceito de que o estroma e não o tumor apresenta células reatoras ao Hh foi bem 

demonstrado na carcinogênese pancreática (TIAN et al. 2009). Os autores 

demonstraram que em modelos experimentais de adenocarcinomna pancreático e em 

casos humanos do mesmo tumor  as células do parênquima tumoral produzem os 

ligantes Hh, mas não respondem a eles; de outro lado as células do estroma 

respondem vigorosamente aos ligantes Hh, que produzem importantes fatores para 

manterem as células tumorais. Com base nesses resultados os autores propuseram 
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uma sinalização parácrina da via do Hh na carcinogênese pancreática, onde o tumor 

fornece os ligantes Hh para o estroma rico em miofibroblastos, abrindo novas fronteiras 

para a terapia, visto que a inibição da via do Hh poderia ajudar na eliminação do tumor 

em conjunto com as drogas que agem no epitélio. Corroborando essa hipótese, em 

camundongos imunodeficientes xenotransplantados com tumores humanos, o 

tratamento com um inibidor da via do Hh diminuiu o estroma e também reduziu o 

crescimento do tumor (YAUCH et al. 2008). Recentemente Olive e cols (2009) testaram, 

em um modelo murino de adenocarcinoma ductal pancreático, o tratamento conjunto de 

gemcitabine (análogo da deoxi-citidina) cujo  alvo é a célula  tumoral, associado a um 

inibidor da via do Hh. Observaram os autores que a redução do estroma favoreceu a 

chegada da droga no tecido tumoral, levando a uma diminuição transitória do tamanho 

do tumor, aumentando a sobrevivência dos camundongos e reduzindo o número de 

metástases no fígado (OLIVE et al. 2009). 

A hipótese aqui proposta, admitindo que o carcinoma hepatocelular possa estar 

relacionado com o remodelamento hepático mediado pela via do Hh ativado pela 

infecção crônica com os vírus B ou C da hepatite pode, se confirmada, ter alguma 

implicação prática importante: (a) diferenças nos níveis de ativação da via do 

hedgehog, decorrentes de polimorfismos genéticos, podem ser responsáveis pelos 

diferentes graus de lesão e evolução para cirrose e CHC em pacientes com hepatite 

crônica viral (b) inibidores da via do Hh poderiam ajudar a previnir cirrose e CHC em 

pacientes com hepatite viral crônica.  
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CONCLUSÕES 

1. A via do Hedgehog está ativada nas hepatites virais B e C; 

2.  Fatores virais induzem a produção do ligante Shh em hepatócitos; 

3. A expansão e manutenção da população de miofibroblastos  e o remodelamento 

vascular são  dependentes dos ligantes hedgehog;  

4. Há acúmulo de células progenitoras reatoras aos ligantes hedgehog que estão 

sofrendo EMT, o que possivelmente pode contribuir para a patogênese do 

carcinoma hepatocelular nas hepatites B e C; 

5. A inibição in vitro da ativação da via do Hedgehog em células estreladas e em 

células sinusoidais endoteliais hepáticas primárias humanas sugere a 

possibilidade de investigar inibidores daquela via como potenciais ferramentas 

para reduzir a progressão da fibrose hepática para cirrose e carcinoma 

hepatocelular nas hepatites B e C.  
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PERSPECTIVAS FUTURAS  
 

1- Investigar a produção de ligantes hedgehog (Ihh e Shh) na linhagem de 

hepatoma humano HepG2 que expressa o gene da proteína X do VHB, 

comparando com a linhagem controle, para confirmar os resultados obtidos em 

hepatoma de rato. 
2- Avaliar a ativação da via do Hedgehog na fibrose esquistossomótica, projeto que 

já está sendo iniciado em parceria com a Duke University, UFMG e CPqGM. 
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