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A Falência Hepática Aguda (FHA) é uma condição rara na qual há uma rápida deterioração da função hepática, 
com alta taxa de mortalidade e morbidade, ocorrendo principalmente devido a danos causados por 
medicamentos, hepatites virais ou doenças auto-imunes, sendo o transplante de fígado necessário para estes 
pacientes. A terapia com uso de células-tronco tem sido proposta para o tratamento de muitas doenças, incluindo 
danos hepáticos. Neste trabalho procurou-se observar se a terapia celular pode contribuir para uma melhora do 
quadro clínico de ratos Wistar submetidos ao modelo de FHA por altas doses de CCl4. Para tanto, fêmeas foram 
submetidas a uma FHA através da administração de 1,25mL/kg de CCl4, em dose única. Células foram extraídas 
da medula de ratos machos e a fração mononuclear foi então separada em gradiente de FICOLL, corada com 
DAPI e injetada na veia da cauda ou veia porta, 24 horas após a lesão, numa concentração de 1 x 106 células/ 
200 µL. Para avaliação da resposta, retirou-se sangue nos tempos 0h, 24h, 48h e 1 semana após a lesão para 
dosagem de alanina aminotransferase (ALT). Também foram feitos cortes histológicos do tecido hepático para 
avaliação da sua recuperação, análise molecular de células Y+ por reação em cadeia da polimerase (PCR) e 
avaliação da presença de células marcadas através de microscopia de fluorescência. Após uma semana, não 
foram encontradas diferenças significativas no nível de ALT entre os grupos tratados com CCl4 e que receberam 
ou não células da medula óssea pela veia da cauda. Células marcadas foram encontradas apenas nos animais 
injetados pela veia porta. Esses resultados sugerem que a administração sistêmica pode não ser a mais 
adequada para obtenção de uma resposta celular rápida como necessário neste caso, mas a via portal parece 
conseguir maior engrafment das células.  

  

UTILIZAÇÃO DE MARCADORES MOLECULARES (STR) DE BOVINOS PARA IDENTIFICAÇÃO GENÉTICA DE 
ANIMAIS DE RAÇAS ZEBUÍNAS 

MARCIA CRISTINA ANDREAZZA ORTOLAN;MANSUR P; GASTALDO AZ; ALBARUS MH; SCHUMACHER S; 
LEWIS E; LEWIS C; GIUGLIANI R; PEREIRA ML; CIRNE-LIMA EO 

O Brasil é considerado um dos mais importantes centros de criação e seleção de raças zebuínas e acredita-se 
que 80% do rebanho brasileiro (130 milhões de cabeças) apresentem alguma composição genética de zebuínos. 
Assim, propusemos, através deste projeto, verificar a possibilidade de utilização do kit comercial de identificação 
genética produzido para bovinos para a realização de ensaios de identificação genética em zebuínos e, se 
possível, aplicar os testes de identificação genética em amostras de sangue de zebuínos.                 As análises 
serão realizadas em 100 animais (zebus). O DNA é isolado utilizando-se o kit comercial DNA IQTM SYSTEM 
(Promega). As regiões de interesse (Short Tandem Repeats, STRs ou microssatélites) são amplificadas pela 
técnica de PCR multiplex com primers marcados com fluorescência. A análise dos fragmentos amplificados é 
realizada por eletroforese capilar no analisador genético ABI 3100 (Applied Biosystems).                 Os resultados 
preliminares demonstraram que o kit comercial de identificação genética de bovinos reconhece microssatélites 
em amostras de sangue total de zebuínos. Desta forma, comprovamos que o referido kit comercial pode ser 
utilizado para a identificação genética de zebuínos. Foram coletadas, até o momento, 79 amostras de sangue de 
zebuínos, que estão sendo analisadas. Conseqüentemente, a partir da conclusão do presente trabalho, 
poderemos sugerir à Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ) e ao Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) a adoção da técnica de identificação genética para zebuínos com os marcadores 
moleculares de bovinos.  

  

EXPRESSãO DE UM GENE MARCADOR EM FíGADO DE RATO WISTAR APóS ADMINISTRAçãO COM 
LIPOSSOMOS  

FERNANDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA;ADRIANA RINFLERCH,MARCOS DUARTE,MATíAS 
MELENDEZ,URSULA MATTE,ROBERTO GIUGLIANI, THEMIS REVERBEL DA SILVEIRA 

  O fígado tem um papel preponderante na metabolização de substâncias e produção de proteínas séricas. Por 
isso, é um órgão alvo para terapia gênica tanto de doenças hepáticas quanto de outras que envolvem proteínas 
secretadas. O objetivo desse trabalho é avaliar a eficiência de transferência gênica de um gene marcador, Green 
Fluorescent Protein (GFP), utilizando um vetor não viral (lipossomo). Neste estudo foram tratados 3 animais com 
dois métodos de administração: asperção in situ e intravenoso (veia porta). O plasmídio pTracer-CMV2 com o 
gene marcador da GFP foi veiculado com o lipossomo catiônico Lipofectamine2000 (Invitrogen). A avaliação foi 
feita por microscopia de fluorescência. Os tecidos avaliados foram o fígado, o baço e o rim de cada animal. A 
análise histológica demonstrou uma transferência gênica eficiente no fígado utilizando a técnica de administração 
in situ. A administração endovenosa demonstrou uma fluorescência concentrada no endotélio vascular. Também 
foi comprovada a presença não desejada do vetor no baço, em ambos os métodos.  Concluímos que a 
transferência gênica utilizando a administração in situ é mais adequada do que a administração via veia porta, 
pois apresenta uma expressão mais localizada.  
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