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Introdução: Fibrose hepática é a resposta cicatricial a lesões celulares agudas ou crônicas do fígado. Produtos derivados do 
intestino podem chegar ao fígado através da veia porta e mediar resposta imunes e inflamatória. Assim, a modulação da 
microbiota intestinal com uso de probióticos poderia reduzir a inflamação e fibrogenese hepática. Objetivo: Avaliar o efeito do 
Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) sobre a fibrose hepática em modelo de hepatopatia colestática crônica em ratos. Métodos: 
Ratos Wistar adultos machos (299,89 g ± 42,89 g) foram submetidos a ligadura de ducto biliar (BDL) ou a manipulação de ducto 
biliar comum sem ligadura (Ctrl). Após 14 dias, os grupos foram novamente divididos para receber gavagens durante 14 dias: os 
grupos Ctrl e BDL receberam 1 ml de PBS e os grupos Ctrl-P e BDL, 1 ml de PBS contendo 2,5 × 10

7

 UFC de LGG. A eutanásia 
ocorreu 5 dias após o término do tratamento quando foram coletados amostras de sangue e fígado. Resultados: A atividade de 
catalase e os níveis de sulfidrilas foram significativamente menores no grupo BDL em relação aos controles porém BDL-P não foi 
diferente  de  qualquer  grupo. A  expressão  de  Tlr4  e os níveis de IL-1

β

 foram menores no grupo BDL em relação aos controles, 
sem diferenças entre BDL-P. O grupo BDL teve um aumento  na  expressão de Il-6 quando  comparado  grupos ao  Ctrl e BDL-P. 
A expressão de  TGF-α foi  maior no grupo BDL em comparação ao Ctrl (P <0,05) sem diferença entre BDL-P em comparação 
com os demais grupos. O tratamento com LGG reduziu significativamente a deposição de colágeno hepático e conteúdo hepático 
de citoqueratina 7 em comparação com grupo de BDL. Conclusão: O tratamento com LGG foi capaz de reduzir a fibrose hepática 
e a expressão gênica de Il-6 em modelo de hepatopatia colestática crônica em ratos. Palavras-chaves: Probióticos, fibrose 
hepática, lactobacillus rhamnosus. Projeto 120312 


