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Introdução: Um fornecimento insuficiente de órgãos apropriados para transplante tem limitado a capacidade de 
curar muitos casos de doenças hepáticas. Órgãos Bioartificiais (OBA) não são uma alternativa permanente para os 

transplantes, porém o surgimento de matrizes decelularizadas como arcabouço para órgãos bioartificiais abre uma 
nova perspectiva para o tratamento de doenças crônicas. Objetivos: Estudar a viabilidade do uso da matriz 
extracelular recelularizada como arcabouço para o transplante de fígado. Metodologia: Foram utilizados ratos 

Wistar de 200-300 gramas.  Para a decelularização foi utilizada a técnica descrita por Shupe e colaboradores com 
modificações.  A veia cava infrahepátca foi canulada  e a  veia porta  canulada e mantida aberta, sendo 

préviamente fechado o fluxo da veia cava suprahepática após a canulação. O fígado foi então perfundido com 
detergentes biológicos para solubilizar as membranas celulares. Soluções isotônicas (PBS) de 1, 2 e 3% 

(peso/volume) de Triton X-100 (300 mL cada) foram perfundidos através do órgão por meio de uma bomba 
peristáltica com vazão de 5 mL/minuto. Imediatamente seguido pela perfusão com 300 mL de PBS contendo 0,1% 
SDS (peso/volume). As soluções contendo detergente foram retiradas do fígado a partir da perfusão com 300 ml 

de PBS. Finalmente, 10 mL de soro fetal bovino (SFB) foram  instilados para dentro da matriz. Todas as soluções 
de perfusão (incluindo SFB) continham 1% de antibiótico/micótico (Invitrogen, Carlsbad, CA). Foi realizado o 
isolamento das células hepáticas parenquimatosas e não parenquimatosas segundo o protocolo de Seglen (1976) 

modificado. Para a recelularização da MEC hepática o lóbulo direito do fígado foi mantido em um sistema de 
circulação semi-fechada fazendo com que o órgão seja recelularizado in vitro em condições assépticas. 
Resultados: Ao final da decelularização a matriz extracelular apresentou característica semitransparente. A 
arquitetura da matriz foi preservada mantendo as características morfológicas externas do fígado, assim como os 

vasos e os espaços dos sinusóides hepáticos. Foi possível verificar a ausência de células tanto quando coradas com 
HE quanto ao microscópio de fluorescência (contra coradas com DAPI). A recelularização encontra-se em fase final 
de padronização através do sistema de circulação semi-fechada. Conclusão: A decelularização e a recelularização 

da matriz hepática possibilitam a utilização de um órgão bioartificial como arcabouço para o transplante hepático. 




