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Apresentação da tese de doutorado 

A engenharia tecidual hepática é uma abordagem da medicina regenerativa que 

visa criar tecidos funcionais para pacientes acometidos por doenças hepaticas graves. O 

objetivo desta tese foi avaliar, por estratégias diferentes, a potencial aplicação de células 

tronco de pluripotência induzida na produção de tecidos hepáticos funcionais in vitro. 

Este trabalho foi desenvolvido no Centro de Estudos do Genoma Humano e 

Células Tronco (CEGH-CEL) do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo 

(USP) desde 2015 sob coordenação da Profa. Dra. Mayana Zatz, com apoio nos 

desenhos exprimentais e discussão dos resultados do Prof. Dr. Peter I. Lelkes da Temple 

University – Philadelphia e do Prof. Dr. Silvano Raia, da Faculdade de Medicina da 

USP. 

A introdução da tese, Capítulo 1, é uma revisão da literatura e exposição do 

estado atual da arte sobre a fisiologia, embriogênese, principais patologias hepáticas e a 

utilização de células tronco no contexto de terapias regenerativas. Além disso, a 

introdução descreve as principais abordagens e desafios atuais da engenharia tecidual 

hepática, foco principal desta tese. Os três capítulos subsequentes estão escritos na 

forma de artigos científicos, consistindo na descrição dos resultados obtidos em cada 

abordagem testada para a produção de um tecido hepático funtional in vitro. Nessa 

seção, encontram-se os manuscritos submetidos para publicação (Capítulos 2 e 3) e em 

preparação (Capítulo 4). Por fim, a última seção da tese (Capítulo 5) realiza uma ampla 

discussão dos reultados obtidos e projeta perspectivas futuras relativas à continuação 

dos estudos e desenvolvimentos tecnológicos, objeto desta tese de doutoramento. 

Além disso, resultados adicionais e/ou preliminares, assim como as publicações 

científicas, fruto de colaborações e projetos paralelos realizados durante o período do 

desenvolvimento deste trabalho, estão anexadas ao final da tese. 
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Capítulo 1: Introdução e objetivos 

 

1.1. Fisiologia Hepática 

 

O fígado é o órgão interno de maior massa do corpo humano e possui um papel 

central na regulação de diversas funções fisiológicas, com destacada participação em 

processos metabólicos no organismo, tais como: o metabolismo enzimático de 

compostos absorvidos e distribuídos pelo sistema enterohepático (xenobióticos) pelo 

complexo do citocrômo P450 (CYP450), e/ou metabólitos oriundos de diversas vias 

metabólicas convergentes, produção e excreção da bile, produção de albumina sérica, 

produção de importantes fatores da cascata de coagulação, realização do metabolismo 

do grupo heme, metabolismo de compostos nitrogenados, lipídeos, açúcares (sendo um 

dos maiores reservatórios de glicogênio do corpo), entre outros (Corless et al., 1983).  

A estrutura anatômica primordial do fígado é o lóbulo hepático. Esta estrutura 

possui a forma de um hexágono, tendo em seu centro a veia hepática (também chamada 

de veia central) e em seus vértices a tríade hepática, composta pela veia porta 

(responsável por suprir 75-80% do volume de perfusão do órgão, carregando o sangue 

desoxigenado, porém rico em nutrientes absorvidos pelo intestino), artéria hepática e 

ducto biliar (Eipel et al., 2010). Apesar de representar aproximadamente 2,5% da massa 

total do corpo humano, o fígado recebe por volta de 25% do débito cardíaco (Eipel et 

al., 2010). A artéria hepática supre a demanda de sangue oxigenado ao tecido, porém é 

pobre em nutrientes. O conjunto de ductos biliares formam a árvore biliar, responsável 

pela produção e secreção biliar. A bile é uma secreção rica em moléculas anfipáticas 

(i.e. sais biliares), derivadas do metabolismo hepático do colesterol, que facilitam a 

absorção intestinal de lipídeos pela emulsificação da gordura dos alimentos 

(Maldonado-Valderrama et al., 2011). 
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A junção de dois lóbulos hepáticos adjacentes, formando uma estrutura 

composta por duas veias centrais e duas tríades hepáticas adjacentes, formando um 

losango imaginário, é chamado de ácino hepático, onde, por gradiente de difusão de 

nutrientes, são designadas três zonas distintas. Estas zonas possuem funções 

metabólicas diferenciadas (Kietzmann, 2017). A figura 1 representa as estruturas 

anatômicas e fisiológicas hepáticas, descritas anteriormente. 

 

Figura 1: Estrutura anotômica-funcional hepática. À esquerda, a representação de uma 
tríade hepática e a representação das cordas hepáticas e leitos sinusoidais. À direita, 
estão indicadas as estruturas de lóbulo e ácino hepático. Ilustrações obtidas de banco 
público de imagens (https://smart.servier.com/, acesso em 24/03/2019), ou produzidas 
pelo autor desta tese. 
 

A unidade celular funcional do tecido hepático é o hepatócito, maior 

componente do parênquima, que inclui também células endoteliais especializadas (i.e. 

sinusoidais), células estelares, células de Kupffer, células epiteliais biliares e 

colangiócitos (Zeilinger et al., 2016). 

Os hepatócitos são células epiteliais especializadas que se alinham sobre uma 

fina membrana basal, formando uma estrutura chamada corda hepática, separados das 

células endoteliais sinosoidais (assim chamadas pela presença de uma membrana celular 
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e basal incompleta) por um espaço, também chamado de espaço perisinusoidal (ou 

espaço de Disse) (Zeilinger et al., 2016). Este espaço é preenchido pelo plasma 

sanguíneo e contém extensões das microvilosidades dos hepatócitos, o que facilita a 

absorção de nutrientes e xenobióticos. Os hepatócitos realizam também o transporte 

basolateral e apical, através da formação de canalículos nas junções célula-célula, que 

em conjunto formam os ductos biliares e posteriormente a árvore biliar, responsáveis 

pelo transporte da bile (Diaz, 2000). As células epiteliais que formam a parede dos 

ductos biliares são chamadas de colangiócitos.  

O transporte de xenobióticos pelos hepatócitos é crítico na cinética de 

metabolização hepática, que inclui também a expressão de diversas enzimas do 

citocromo P450, transaminases e enzimas de conjugação (Sevior et al., 2012). O 

metabolismo hepático de xenobióticos aumenta a polaridade das moléculas, visando 

facilitar sua excreção renal. O metabolismo de xenobióticos pode ser dividido em três 

fases. O metabolismo de fase I envolve reações de oxirredução em cadeias laterais, 

normalmente realizado pelas enzimas do citocromo P450 microssomais, muitas delas 

NADH redutases ou mono-oxigenases, e por transaminases, que realizam a 

transferência de grupamentos amino (Sevior et al., 2012). Já a fase II é a fase de 

conjugação, onde são adicionadas moléculas polares como ácido glicurônico (como no 

caso da conjugação da bilirrubina) e glutationa a sítios específicos, como carboxílicos, 

hidroxílicos, aminas ou sulfídricos (Sevior et al., 2012). A fase III compreende todas as 

modificações subsequentes em xenobióticos visando sua excreção (Sevior et al., 2012). 

É importante ressaltar que o controle da expressão dos genes envolvidos no 

metabolismo hepático se dá através de receptores nucleares, co-fatores de transcrição, 

como o PXR, CAR e AHR, que induzem e/ou reprimem a expressão dos genes 

relacionados à biotransformação (Sevior et al., 2012). Várias drogas são capazes de 



6 
 

induzir ou reprimir a expressão de enzimas do metabolismo de xenobióticos através da 

modulação da atividade dos receptores nucleares. Este processo é chamado de indução 

ou repressão metabólica, sendo extremamente relevante no estudo de interações 

medicamentosas. 

As células de Kupfer são macrófagos residentes do tecido hepático, responsáveis 

pela resposta inflamatória local (importante frente a injúrias teciduais agudas e 

crônicas), defesa contra patógenos e fagocitose de eritrócitos e posterior quebra da 

hemoglobina e liberação do grupamento heme (Dixon et al., 2013). 

Outro componente importante para a fisiologia hepática são as células estelares. 

Localizadas no espaço perisinusoidal, permanecem quiesentes e participam da absorção 

e armazenamento de lipídios e vitamina D, porém, quando ativadas, começam a secretar 

colágeno e realizar o remodelamento da matriz extracelular hepática, iniciando o 

processo fibrótico (Weiskirchen & Tacke, 2014). 

A albumina, a proteína sérica mais abundante é produzida exclusivamente no 

fígado, desempenha um papel importante no equilíbrio ácido-base sanguíneo, no 

transporte de íons e moléculas e na manutenção da pressão intravascular (pressão 

oncótica, ou coloidal) (Levitt & Levit, 2016). O fígado também exerce um papel 

fundamental no controle hemostático, visto que é responsável pela produção dos fatores 

II, V, VII, IX, X e XI da cascata de coagulação, além da produção de fibrinogênio e 

protrombina (Senzolo et al., 2006). Outra função primordial do fígado é a biossíntese e 

regulação dos níveis de colesterol e lipoproteínas circulantes (Ramasamy, 2014). 

 

1.2. Embriologia e desenvolvimento hepático 
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De origem endodérmica ventral, a especificação hepática começa com a 

formação da endoderme definitiva, formada a partir da porção posterior da fissura 

primitiva, durante os primeiros momentos da gastrulação (Loh et al., 2014). Nesta 

etapa, as principais vias de sinalização que definem o fenótipo de endoderme definitiva 

são as atividades das vias de TGF-β e Wnt e baixa atividade das vias de BMP (Loh et 

al., 2014). Para a posterior especificação em endoderme ventral, é necessária a atividade 

de BMP e ácido retinóico (Loh et al., 2014). Neste estágio, a porção posterior do 

intestino primitivo ventral já possui a capacidade de se diferenciar em tecido hepático 

ou pancreático. Para adquirir o comprometimento com tecido hepático, é necessária a 

participação efetiva de fatores produzidos pela mesoderme circundante (Loh et al., 

2014). 

Após adquirir a especificação hepática (aproximadamente 25 dias de gestação) o 

fígado inicia sua organogênese tissular através da formação do divertículo hepático e 

posterior formação do corpúsculo hepático primitivo (aproximadamente 40 dias de 

gestação), induzido por fatores secretados pela mesoderme cardíaca e do septum 

striadum circundante (Camp et al., 2017). Os principais fatores secretados são BMP4, 

BMP6, FGF-4 e HGF (Ang et al., 2018). O fígado fetal é um importante centro de 

hematopoese (Mikkola & Orkin, 2006). Este centro hematopoiético local e temporário é 

responsável pela produção de Oncostatina M, um dos fatores necessários para a 

diferenciação terminal dos hepatoblastos (células progenitoras embrionárias bipotentes 

com comprometimento hepático, capazes de se diferenciar em hepatócitos e 

colangiócitos) em hepatócitos (Miyajima et al., 2000). 

Neste momento, os hepatoblastos iniciam o processo de de-laminação do lúmen 

do intestino primitivo. O divertículo hepático formado começa então a ser invadido por 

células endoteliais (que posteriormente formarão os sinusóides hepáticos) e 
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mesenquimais vindas da mesoderme circundante (Si-Tayebe et al., 2010). Assim, 

inicia-se a formação das placas hepáticas e ductos intrahepáticos. Este processo se 

estenderá até o terceiro trimestre da gestação, quando as estruturas hepáticas estão 

devidamente formadas. (Si-Tayebe et al., 2010). 

A figura 2, a seguir, resume o processo de diferenciação e organogênese 

hepática, paralelamente, descritos anteriormente nesta seção.  

  
 
Figura 2: Diferenciação e organogênese hepática. Figura esquemática representativa da 
rota de diferenciação hepática (parte superior) e da organogênese hepática (parte 
inferior). Ilustrações obtidas de banco público de imagens (https://smart.servier.com/, 
acesso em 24/03/2019), ou produzidas pelo autor desta tese.  

 

Ainda durante o desenvolvimento embrionário, o fígado já possui muitas de suas 

atividades metabólicas funcionais, como a expressão da maioria das enzimas do 

complexo do citocromo P450, capacidade de estocar glicogênio e produção de sais 

biliares. Entretanto, a maturação final hepática, e o pleno exercício de suas funções só é 

alcançado semanas após o nascimento, como por exemplo a produção de albumina, dos 

fatores de coagulação em concentrações fisiológicas, e a atividade enzimática 
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fisiologicamente suficiente de conjugação da bilirrubina, realizada pela enzima UGT-

1A (muitas vezes causando o quadro de icterícia pós-natal) (Grijalva & Vakili, 2013).  

 

1.3. Patogênese e epidemiologia das doenças hepáticas 

 

Sabe-se que o fígado apresenta uma incrível capacidade regenerativa. Em 

procedimentos de hepatectomia parcial, onde 70% do fígado é removido, o tecido 

remanescente aumenta significativamente de tamanho em apenas 7 dias, tornando-se 

capaz de prover todas as funções hepáticas normalmente (Michalopoulos, 2007). 

Injurías teciduais severas iniciam um rápido processo proliferativo de hepatócitos, 

seguido de uma etapa de maturação terminal, visando reposição do tecido lesado. 

Hepatócitos localizados nas regiões circundantes à veia central, com alta ativação da via 

Wnt (AXIN2+) são responsáveis pela regeneração fisiológica (i.e. turnover celular) 

(Wang et al., 2015), já os hepatócitos da região periportal (SOX9+) são responsáveis 

pela reposição tecidual frente a lesões crônicas (Font-Burgada et al., 2015). A região 

periportal é um nicho de hepatócitos quiescentes, aptos a iniciarem um processo 

proliferativo frente a diversas formas de injuria tecidual.  

Apesar da inerente capacidade regenerativa, em condições patológicas severas, o 

processo regenerativo é insuficiente. A agressão tecidual crônica ou aguda do 

parênquima pode levar à perda substancial de função hepática, condição chamada de 

hepatopatia grave. A agressão ao parênquima hepático pode ocorrer de diversas formas. 

A exposição a agentes citotóxicos hepáticos (i.e. hepatotóxicos), como por exemplo o 

paracetamol, etanol e aflotoxina, podem induzir a necrose de hepatócitos e, a depender 

da concentração introduzida, induzir a falência hepática aguda (que pode levar o 

paciente ao óbito em poucos dias). Agentes virais, como os vírus da hepatite B e C, são 
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agressivos ao parênquima hepático, onde se replicam, causando um processo 

inflamatório crônico, quando não tratado (Bhatia et al., 2014). O consumo abusivo de 

álcool gera, além de uma inflamação local devido a sua toxicidade, um processo de 

acúmulo de vesículas gordurosas nos hepatócitos, chamado de esteatose, que assim 

como a estatose não alcoólica (i.e. esteatose induzida por dietas ricas em ácidos graxos 

associado ou não a um quadro de diabetes com glicemia não controlada), induzem uma 

inflamação local do parênquima hepático (Bhatia et al., 2014). Além disso, doenças 

genéticas, como a síndrome de Crigler-Najjar (doença autossômica recessiva em que o 

paciente é incapaz de conjugar a bilirrubina por deficiência da enzima UGT-1A) 

também podem evoluir para um quadro hepático degenerativo. Da mesma forma, as 

doenças colestáticas (interrupção do fluxo biliar) também são capazes de iniciar um 

grave processo degenerativo no fígado (Bhatia et al., 2014).  

A lesão hepática crônica inicia um processo fibrótico progressivo em resposta à 

inflamação local, chamado de cirrose hepática. O remodelamento da matriz extracelular 

hepática é promovido pelas células estelares, que sob estimulação das vias inflamatórias 

e por indução das vias de PDGF e TGF-β iniciam a deposição de colágeno tipo I 

(fibrogênese), aumentam sua taxa de proliferação e iniciam a então chamada fase de 

progressão (Seki & Kim, 2015). Sem os devidos estímulos inflamatórios, estas células 

entram em apoptose e iniciam a fase de regressão, onde diminuem a deposição de 

colágeno (Seki & Kim, 2015).  

A deposição excessiva de tecido fibrótico não funcional tem duas consequências 

fundamentais: déficit de função hepática (devido à substituição de tecido funcional) e 

hiper-pressurização do sistema porta-hepático. A hipertensão hepática é caracterizada 

pelo aumento do gradiente de pressão da veia hepática superior a 10 mmHg, medido 

pela diferença da pressão sinusoidal obstruída e pressão venosa central (Suk & Kim, 
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2015). Pacientes com hipertensão portal podem apresentar varizes gastro-esofágicas, 

decorrentes da resposta vascular visando diminuir o débito portal via backup vascular, 

devido ao aumento da resistência de perfusão sinusoidal. As varizes gastro-esofágicas, 

por possuírem paredes frágeis, podem se romper e causar sangramentos abdominais 

graves. Além disso, devido ao déficit de função hepática normalmente associada ao 

quadro cirrótico, a deficiência de produção de albumina sérica leva a episódios de 

extravasamento de líquido na cavidade abdominal, chamado de ascite (Suk & Kim, 

2015). 

A hepatite C ainda é um dos grandes causadores da cirrose hepática. Existem no 

mundo aproximadamente 150 milhões de pacientes infectados, 1,5 milhões destes no 

Brasil, sendo responsável por aproximadamente 350 mil mortes por ano (Kretzer et al., 

2014). De modo geral, as hepatopatias severas (cirrose hepática e hepatocarcinoma 

celular), representam graves problemas de saúde pública, responsáveis por mais de 2 

milhões de mortes por ano, com impacto direto na qualidade de vida da população e 

economia dos países (Rowe, 2017). Estima-se aproximadamente 60 milhões de 

pacientes cirróticos apenas nos Estados Unidos e União Europeia. Calcula-se que 2% 

das mortes no mundo estão associadas com diagnóstico clínico de cirrose hepática 

(Angus et al., 2018). Por outro lado, estima-se que a esteatose hepática não alcoólica 

afeta mais de 25% da população mundial, sendo um dos fatores de risco para o 

desenvolvimento da cirrose hepática (Rowe, 2017). Esta alta incidência se deve ao 

aumento progressivo da incidência de obesidade e diabetes na população mundial nas 

últimas décadas.  

A velocidade de progressão da doença hepática varia de acordo com a origem 

etiológica, porém, de maneira geral, se não tratada, prejudica a funcionalidade do órgão, 

resultando em um quadro clínico geral grave. O estágio final de progressão é a falência 
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hepática e posterior evolução ao óbito em curto período de tempo. A Figura 3, a seguir, 

resume as formas de lesão hepáticas descritas nesta seção. 

 

Figura 3: Diferentes formas de lesão hepática. Figura representativa e esquemática das 
diferentes formas de indução de lesão ao parênquima hepático. Ilustrações obtidas de 
banco público de imagens (https://smart.servier.com/, acesso em 24/03/2019), ou 
produzidas pelo autor desta tese. 

 

Atualmente, o transplante de fígado constitui a única terapia definitiva para 

pacientes em estágio final de doença crônica hepática e/ou quando não existem terapias 

efetivas disponíveis (Wiegand & Berg, 2013). Este cenário é extremamente complexo 

devido à limitada disponibilidade de doadores. Além disso, outros complicadores 

impactantes na efetividade de transplantes de órgãos residem na manutenção, 

preservação e transporte do órgão a ser doado, a rejeição imunológica e dificuldade de 

ser obter pacientes compatíveis para o transplante (Jadlowiec & Taner, 2016). 

De acordo com o último relatório anual publicado pela Associação Brasileira de 

Transplante de Órgãos (ABTO), referente ao ano de 2017, existe uma necessidade 

estimada de aproximadamente 5152 fígados para transplante. Foram realizados no ano 

de 2017 apenas 2109 procedimentos (ABTO, 2018). A lista de espera para transplante 
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de fígado fechou o ano de 2017 com 1101 pacientes ativos inscritos, tendo ingressado, 

no mesmo ano, 2829 pacientes, com uma mortalidade de 539 (ABTO, 2018).  

Assim, observa-se que é evidente a necessidade do desenvolvimento de novas 

abordagens e tecnologias visando mitigar os problemas contemporâneos e crescentes 

enfrentados na clínica e no atendimento a pacientes nas filas de espera para transplante 

de órgãos. 

 

1.4. Engenharia tecidual hepática 

 

Uma solução potencial para os atuais problemas de déficit de órgãos disponíveis 

para transplantes são as abordagens de engenharia tecidual. A engenharia tecidual é uma 

ciência multidisciplinar que engloba aspectos das ciências de materiais, engenharia 

mecânica, engenharia elétrica, biologia celular, fisiologia, entre outras. 

Conceitualmente, a engenharia tecidual é uma das abordagens utilizadas pela medicina 

regenerativa. De maneira geral, a medicina regenerativa busca alternativas eficientes 

para pacientes que possuem uma lesão ou perda tecidual significativa onde a capacidade 

regenerativa do tecido lesado não é mais capaz de recuperar a homeostase e função 

tecidual (Katari et al., 2015).  

O objetivo da abordagem de engenharia tecidual é a produção de tecidos 

biológicos, ou biomateriais, em laboratório, capazes de prover funções fisiológicas 

básicas a pacientes que necessitam de reposição funcional (Langer & Vacanti, 1993). 

De maneira geral, estas abordagens visam evitar ou diminuir a necessidade de doadores 

de órgãos, criar estratégias que consigam aumentar a sobrevida de pacientes em fila de 

espera, ou até mesmo soluções definitivas para estes problemas (Katari et al., 2015). 
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Para desenvolver um órgão e/ou tecido funcional passível de ser transplantado, é 

necessário ter acesso a uma fonte de células adequada, bem como desenvolver o melhor 

substrato, ou matriz estrutural, com o qual essas células irão crescer, se organizar e 

interagir com sinais indutivos necessários para a neoformação tecidual. Estes materiais 

podem possuir origem natural ou sintética. Os materiais utilizados para engenharia 

tecidual devem, necessariamente, cumprir os seguintes requisitos: não serem 

citotóxicos, não induzirem a reposta imune, possuírem propriedades mecânicas 

compatíveis com o tecido alvo e serem bio-absorvível ou integrativos (Atala & Yoo, 

2011).   

Dentre as várias abordagens de medicina regenerativa para tratamento de 

pacientes com doenças hepáticas, destaca-se o transplante de células, utilizando 

hepatócitos de doadores cadavéricos ou até mesmo de células derivadas de células 

tronco (Bhatia et al., 2014). Esta abordagem seria utilizada principalmente em pacientes 

com falência hepática aguda. Entretanto, a dificuldade de enxertia e vascularização no 

microambiente hepático inflamado é um dos grandes desafios desta abordagem. Por 

isso, nos últimos anos, a enxertia ectópica vem sendo estudada (Bhatia et al., 2014). 

Outra possível abordagem seria a utilização de equipamentos extracorpóreos 

bio-artificiais, onde o plasma do paciente seria perfundido e detoxificado, no que é 

chamado de diálise de toxinas ligadas à albumina. Estudos com os equipamentos mais 

recentes mostraram que tal abordagem pode ser eficiente como um modelo de bridge 

transplantation, ou seja, uma forma de conseguir aumentar a sobrevida de pacientes 

críticos em fila de espera para transplante de fígado (Bhatia et al., 2014). Entretanto, a 

viabilidade dos hepatócitos utilizados nestes equipamentos, por estarem fora de seu 

microambiente tecidual natural, é reduzida ao longo do tempo. Além disso, os 

equipamentos apresentam dificuldade em prover um gradiente e oxigênio ideal e de 
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contornar os problemas com a força de cisalhamento gerada durante a perfusão 

plasmática, o que dificulta o escalonamento clínico da tecnologia (Bhatia et al., 2014).  

Por isso, tem-se investido muito no desenvolvimento de tecidos hepáticos in 

vitro, por meio de técnicas de engenharia tecidual, como uma forma eficiente de 

produzir um substituto tecidual viável, capaz de prover função hepática por longos 

períodos de tempo e de fácil enxertia. Nos próximos tópicos, serão discutidas as 

principais estratégias e tecnologias que vêm sendo utilizadas em estudos de engenharia 

tecidual hepática. Para isso, serão abordados os conceitos principais das tecnologias e 

uma discussão do atual estado da arte em cada matéria. 

 

1.4.1. Bioimpressão 3D 

 

A impressão em três dimensões (3D) é um processo, ou conjunto de processos, 

no qual um material é produzido em 3D, geralmente a partir de um processo de 

deposição sucessiva de múltiplas camadas, baseado em um arquivo projetado em 

computador. A maioria das impressoras 3D disponíveis no mercado realizam este 

processo pelo derretimento de um polímero plástico (e.g. ácido poli-lático) e posterior 

secagem de camadas do material, formando ao final a forma desejada. O bico de 

extrusão do material é aquecido a temperaturas próximas de 200ºC e, por um jogo de 

polias e/ou esteiras, o bico é movimentado nos três eixos (x, y e z), dando forma 

volumétrica à estrutura. Apesar de ter ganhado notoriedade nos últimos anos, 

principalmente devido à drástica redução dos preços dos equipamentos e reagentes, a 

impressão 3D existe desde a década de 80 (Yao et al., 2016). 

Nos últimos anos, técnicas que possibilitam a impressão de tecidos vivos (i.e. 

matrizes contendo células vivas) têm ganhando destaque. A maioria dos métodos 
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disponíveis para impressão de tecidos vivos usa uma imersão/dispersão celular em 

hidrogéis, também chamados de biotintas (Derakhshanfar et al., 2018). Os hidrogéis 

utilizados devem possuir uma viscosidade ideal para o processo de impressão e, 

normalmente, necessitam de um tratamento (químico ou físico) ao final do processo 

visando aumentar a sua dureza e preservar a forma impressa.  

Dentre os principais hidrogéis utilizados para esta finalidade temos os hidrogéis 

acrilados (e.g. gelatina, ácido hialurônico, colágeno I, etc, que possuem radicais acril 

conjugados à sua cadeia lateral), onde, na presença de catalizadores (e.g. Irgacure 2959) 

e radiação ultra-violeta (UV), polimerizam e enrijecem. Outros materiais usados como 

biotintas incluem o alginato e nanocelulose. O alginato é um dos materiais mais 

utilizados atualmente na composição de biotintas, devido ao fato de ser um material que 

possue alta viscosidade (que facilita o processo de impressão), de fácil polimerização e 

biocompatível. O alginato é um polissacarídeo extraído de algas que, na presença de 

íons cálcio, se polimeriza e enrijece.  

Observa-se que, independentemente da composição da biotinta, a formação neo-

tecidual depende da capacidade das células impressas de migrarem, interagirem e 

desenvolverem com o microambiente e a matriz extracelular circundante 

(Derakhshanfar et al., 2018). A formulação de biotintas deve prover um ambiente 

mecânico ideal para as células crescerem, além de reproduzirem características 

importantes do tecido a ser mimetizado, como a dureza e elasticidade.  

Tão importante quanto a formulação da biotinta é a técnica de impressão, ou 

seja, o método com que o material contendo as células formará a sua estrutura 3D 

desejada. A técnica de impressão define aspectos importantes do tecido gerado, como a 

densidade celular máxima na matriz, a resolução de impressão (i.e. o menor tamanho 

possível de imprimir duas formas capazes de serem distinguidas), etc. A seguir, a Figura 
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4 resume as etapas de pré-impressão, impressão e pós-impressão dos protocolos mais 

utilizados de bioimpressão. 

 

Figura 4: Representação esquemática do processo de bioimpressão.  Figura 
representativa e esquemática indicando as etapas do processo de bioimpressão, descritos 
nesta seção. Ilustrações obtidas de banco público de imagens (https://smart.servier.com/, 
acesso em 24/03/2019), ou produzidas pelo autor desta tese. 
 

A principal técnica de bioimpressão 3D consiste na extrussão (pneumática ou 

mecânica) da biotinta contendo as células pré-incorporadas e dispersas em sua 

formulação. Normalmente, o proesso de incorporação é um processo mecânico, obtido 

pela mistura de uma suspensão de células em alta concentração com a biotinta, até se 

obter uma dispersão homogênea. O resultante final é impresso e polimerizado ao final 

do processo. Este protocolo de bioimpressão é o mais utilizado devido ao fato de 

produzir tecidos com alta viabilidade celular ao final do processo, possuir baixo custo 

operacional e pela facilidade de manuseio.  

Mais recentemente, vários grupos têm se dedicado a desenvolver novas técnicas 

de impressão que possibilitam maior resolução e compactação tecidual. A seguir, vamos 
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comentar as principais técnicas de impressão que foram desenvolvidas recentemente e 

que já foram utilizadas para impressão de tecido hepático.   

Outras abordagens de bioimpressão 3D, por exemplo, envolvem a focalização de 

radiações ionizantes, como a ultravioleta, normalemente utilizadas para induzir a 

polimerização de alguns materiais conjugados com radicais metacrilados (Ma et al., 

2016). No trabalho de Ma e colaboradores (Ma et al., 2016), os autores conseguiram 

imprimir uma estrutura de um corte de um lóbulo hepático em tamanho real composto 

por uma camada de hepatócitos derivados de células pluripotentes induzidas (iPS), 

impresso sobre uma camada de células tronco mesenquimais (MSC) humanas derivadas 

de tecido adiposo que foi impressa sobre o negativo da estrutura anterior. A construção 

final foi capaz de manter a secreção de albumina por mais de 20 dias, além de manter a 

expressão de enzimas do citocromo P450 como o os CYP3A4, 1A2, 2B6, 2C9 e 2C19. 

Entretanto, esta tecnologia ainda não é capaz de produzir tecidos com altura/espessura 

significativa, devido aos limites de resolução óptica dos equipamentos disponíveis.  

Outra técnica que vem sendo estudada é a impressão tecidual via agregação 3D 

de esferóides celulares perfurados e suspensos em uma plataforma, de maneira que as 

distâncias entre as esferas individuais possibilitam a agregação de toda a estrutura, 

como já demonstrado para a produção de um tecido hepático, a partir de hepatócitos 

primários (Yanagi et al., 2017). A vantagem desta tecnologia se deve ao fato de 

dispensar utilização de hidrogel como matriz de impressão, isto é, não utiliza biotintas, 

o que garante a produção de um tecido completamente compacto e com junções célula-

célula preservadas, importante para a manutenção de fenótipos epiteliais. Entretanto, o 

equipamento disponível atualmente para empregar esta técnica possui alto custo para 

aquisição e manutenção, diferentemente das outras técnicas citadas. 
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Com os desenvolvimentos recentes nas tecnologias de bioimpressão 3D, muitas 

publicações mostraram que a impressão de um tecido funcional hepático pode ser uma 

abordagem viável (Kizawa et al., 2017; Faulkner-Jones et al., 2015). No entanto, a 

impressão de hepatócitos, de maneira geral, ainda é um grande desafio devido às 

limitações associadas à passagem e à cultura celular a longo prazo, mesmo com os 

recentes avanços em protocolos de cultura (Hu & Li, 2015). Outra questão desafiadora 

para a evolução desta tecnologia reside no fato de que os hepatócitos são células 

epiteliais, ou seja, possuem uma polarização apical/basal específica e bem definida, 

além de uma forte junção célula-célula formado por tight-junctions. Logo, a dispersão 

tridimensional de hepatócitos em biotintas deve possibilitar o reagrupamento destas 

células no novo micro-ambiente. Por este e outros motivos, a maioria dos trabalhos 

publicados até então não conseguiram produzir um tecido hepático funcional estável por 

longos períodos de tempo em cultura. 

Desta forma, fazendo uma análise crítica, observa-se que há uma necessidade 

inerente de se avaliar protocolos de impressão capazes de produzir tecidos hepáticos que 

preservem a funcionalidade epitelial do tecido por longos períodos de tempo. Para tal, é 

importante avaliar se as técnicas convencionais de impressão por extrusão seriam 

capazes de cumprir tais objetivos. A Tabela 1 resume todos os trabalhos publicados 

(encontrados em busca no NCBI) que utilizaram a técnica de bioimpressão com células 

hepáticas. Observa-se que a grande maioria dos trabalhos utilizaram a técnica de 

extrusão associada a uma composição de biotinta de alginato. Além disso, a grande 

maioria dos trabalhos utilizaram linhagens tumorais (HepG2) ou hepatócitos primários. 
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Tabela 1: Revisão bibliográfica dos artigos publicados com o tema de bioimpressão de células hepáticas. 

Autor Biotinta 
Técnica de 
Impressão  Células Resultado 

Skardal et 
al., 2010 Polietileno glicol tetraédrico Extrusão HepG2 e NIH3T3 

Sobrevida aumentada por quatro 
semanas 

Chang et 
al., 2010 Gelatina Extrusão co-axial HepG2 

Aumento do metabolismo hepático 
em cultura microfluídica 

Matsusaki 
et al. 2013 

Multicamadas de gelatina e 
fibronectina 

Injeção celular a 
jato HepG2 e HUVEC 

Responsividade a drogas 
hepatotóxicas em duas semanas de 

cultivo 
Bertassoni 

et al., 
2014 Gelatina-metacrilato 

Extrusão e 
polimerização 

simultânea HepG2 e NIH3T3 
Sobrevida aumentada por até oito 

dias 
Faulker-
Jones et 
al., 2015 Alginato 

Extrusão co-axial 
com cloreto de 

cálcio Células embrionárias humanas Diferenciação in situ em hepatócitos 
Zhong et 
al., 2016 Colágeno-quitosana Extrusão Hepatócitos primários humano 

Aumento da sobrevida em modelo 
murino de lesão hepática 

Nguyen et 
al., 2016 NovoGel® Extrusão 

HUVECs (células endoteliais), 
Hepatócitos e células estelares 

primárias humanas 

Responsividade a drogas 
hepatotóxicas em duas semanas de 

cultivo 

Ma et al., 
2016 Gelatina-metacrilato 

Espelhamento de 
forma e focalização 

de luz UV 
Hepatócitos derivados de células 

iPS 
Impressão de formas pequenas (e.g. 
lóbulo hepático) com boa resolução 

Snyder et 
al., 2016 Alginato Extrusão co-axial HepG2 e HUVEC 

Melhor resolução em impressões co-
axiais, promovendo aumento da 

difusão de nutrientes 
Kang et 
al., 2017 Alginato Extrusão 

Fibroblasto fetais murinos 
transdiferenciados em hepatócitos 

Enxertia com sucesso em modelo 
murino 
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Jeon et 
al., 2017 Alginato Extrusão HepG2 

Uniformidade nas estruturas 
impressas 

Yanagi et 
al., 2017 - 

Agregação de 
esferoides Hepatócitos primários 

Produção de um tecido compacto e 
funcional, com densa junção celular. 

Lee et al., 
2018 

Hidrogel de matriz 
decelularizada de fígado de 

porcos Extrusão 
HepG2 (hepatoblastoma) e 

BMMSCs 
Aumento da função hepática da 

linhagem HepG2 

Wang et 
al., 2018 Gelatina-Alginato 

Extrusão com 
auxilio tomográfico 

óptico C3A (hepacarcinoma celular) 
Maior uniformidade nas estruturas 

impressas 
Kang et 
al., 2018 Alginato e colágeno I 

Extrusão com 
padrão pre-definido 

HepG2 e EA.hy 926 (células 
endoteliais) 

Impressão de formas pequenas (e.g. 
lóbulo hepático) com boa resolução 

Mazzocch
i et al., 
2018 Colágeno I e ácido hialurônico 

Extrusão com 
padrão pre-definido 

Hepatócitos e células estelares 
primárias humanas 

Responsividade a drogas 
hepatotóxicas em duas semanas de 

cultivo 

Kim et al. 
2018 Alginato Extrssão Hepatócitos primários e MSC 

Aumento da viabildiade da 
impressão de hepatócitos com células 

MSC 

Yu et al., 
2019 

Hidrogel de matriz 
descelularizada de fígado de 

porcos + Gelatina-Metracrilato 

Espelhamento de 
forma e focalização 

de luz UV 
Hepatócitos derivados de células 

iPS 
Impressão de formas pequenas (e.g. 
lóbulo hepático) com boa resolução 
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1.4.2. Organóides 

 

A organogênese hepática pode ser recapitulada, em parte, usando a tecnologia de 

organóide (Takebe et al., 2013). A combinação de células progenitoras parenquimatosas 

(i.e. hepatoblastos) com proporções definidas de células não parenquimáticas (i.e. 

células endoteliais e células mesenquimais) (NPC) recria um microambiente celular 

análogo aos estágios iniciais do desenvolvimento do corpúsculo hepático e permite uma 

formação tecidual espontânea, possuindo um micro-sistema vascular interno, ou seja, 

um "mini-fígado" (Camp et al., 2017). Estas estruturas, quando transplantadas, 

conseguem fundir seu sistema vascular com o do hospedeiro, provendo função hepática 

(Takebe et al., 2013). As primeiras tentativas de produção de organóides hepáticos 

usaram hepatoblastos derivados de células-tronco pluripotentes e células primárias 

humanas não parenquimatosas, como células endoteliais derivadas da veia umbilical 

(HUVEC) e MSC derivadas de tecido adiposo, ambos derivados de diferentes doadores 

(Takebe et al., 2013). A Figura 5 resume o protocolo e as etapas de produção de 

organóides hepáticos. 
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Figura 5: Produção de organóides hepáticos. Representação do protocolo de produção 
de organoides hepáticos (Takebe et al., 2013). Ilustrações obtidas de banco público de 
imagens (https://smart.servier.com/, acesso em 24/03/2019), ou produzidas pelo autor 
desta tese. 

 

A produção de organóides hepáticos consiste numa abordagem de engenharia 

tecidual que dispensa-se a utilização de um biomaterial, ou arcabouço. Além da 

potencial aplicação em estratégias de medicina regenerativa, tais tecidos podem ser 

utilizados em ensaios de avaliação de toxicidade hepática de novos fármacos, 

dispensando ou diminuindo a utilização de animais e ou células tumorais, sistemas que 

não possuem alta representatividade da fisiologia hepática humana. 

Como dito anteriormente, NPCs contribuem para o desenvolvimento hepático e 

homeostase tecidual pela secreção de fatores de crescimento como TNF-α, IL-6, HGF, 

TGF-β e BMP2, 4 e 6 que regulam a proliferação de hepatócitos, síntese de DNA e 

formação de cordas hepáticas (Gordillo et al., 2015; Shin & Monga, 2013; Loh et al., 

2014). Asai e colaboradores (Asai et al., 2017) mostraram as contribuições individuais e 

aditivas do secretoma de células endoteliais e células mesenquimais para o 

desenvolvimento de organoides hepáticos in vitro. Mais recentemente, alguns grupos 

relataram uma série de protocolos que foram capazes de gerar organóides hepáticos 

usando células parenquimatosas e NPC, todas derivadas de células-tronco pluripotentes 

induzidas (iPS) obtidas do mesmo doador, ou NPC primária também obtida do mesmo 

doador (i.e. tecido isogênico) (Takebe et al., 2017; Koui et al., 2017; Nie et al., 2018). 

No trabalho de Takebe e colaboradores (Takebe et al., 2017), os autores geraram com 

sucesso organoides hepáticos de doadores humanos em larga escala, que poderiam ser 

potencialmente utilizados em plataformas personalizadas de avaliação de toxicidade 

hepática no desenvolvimento de fármacos, levando em consideração um background 

genético de base populacional. 
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 A produção de um organóide hepático isogênico evitaria complicações de 

rejeição imunológica em casos de transplantes em humanos, um objetivo muito 

importante para futuras aplicações de medicina regenerativa. É possível considerar que 

esta tecnologia seja usada em combinação com as atuais técnicas moleculares de edição 

gênica, onde mutações em genes relacionados a vias metabólicas hepáticas (e.g. 

distúrbios do ciclo da urea, erros inatos do metabolismo, doenças de estoque lissosomal, 

etc), que normalmente acometem crianças e que podem evoluir para uma necessidade 

de transplante hepático, podem ser corrigidas e transplantadas de volta ao paciente 

doador, recuperando o déficit metabólico do mesmo e evitando acúmulos tóxicos de 

intermediários.  

No entanto, a diferenciação em larga escala de iPS em várias linhagens celulares 

pode ser desafiadora em termos de custo e eficiência. Desta forma, as linhagens 

celulares primárias podem ser mais atraentes, em termos de custo-benefício. É digno de 

nota que o uso de NPC primárias comerciais gera organóides quiméricos, o que poderia 

gerar rejeição tecidual no caso da aplicação em pacientes imuno-competentes. Pouco se 

sabe sobre a influência na fisiologia e na maturação de organóides hepáticos da 

utilização de cada componente das NPC (i.e. células endoteliais ou mesenquimais) 

obtidas de explantes teciduais do próprio potencial receptor ou através do 

estabelecimento de linhagens de iPS e posterior diferenciação nos fenótipos desejados. 

A Tabela 2 resume os principais achados de todos os trabalhos publicados 

(encontrados em busca no NCBI) que utilizaram a técnica de organóides hepáticos. Para 

a pesquisa não foram considerados os protocolos de formação de organóides com 

células tumorais ou protocolos de formação de esferóides compostos por apenas um tipo 

celular. Observa-se que a grande maioria dos trabalhos utilizaram a combinação de 

hepatoblastos e células MSC e endoteliais de linhagens primárias comerciais.
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Tabela 2: Revisão bibliográfica dos artigos publicados com o tema de organóides hepáticos. 

Autor Células  Avaliação 
Takebe et al., 

2013. Hepatoblastos derivados de iPS, MSC e HUVEC 
Formação de organóide por condensação 

mesenquimal 
Ramachandran 

et al., 2015. Hepatócito, MSC e células sinusoidais humanas primárais 
Formação de organóide por condensação 

mesenquimal 
Schepers et al., 

2016. Hepatoblastos derivados de iPS Diferenciação em microfluídica de hepatócitos 
Guye et al., 

2016. iPS 
Formação de organoide pela manipulação da 

expressão gênica de GATA6 
Takebe et al., 

2017. Hepatoblastos derivados de iPS, MSC e HUVEC Formação de microrganóides em larga escala 
Asai et al., 

2017. Hepatoblastos derivados de iPS, MSC e HUVEC 
Participação de HUVEC e MSC na diferenciação 

terminal de hepatoblastos de organóides 
Camp et al., 

2017. Hepatoblastos derivados de iPS, MSC e HUVEC 
Formação de organóide por condensação 

mesenquimal 
Koui et al., 

2017. Hepatoblastos, células endoteliais e mesenquimais derivadas de iPS 
Formação de organóide por condensação 

mesenquimal 

Nie et al., 2018. 
Hepatoblastos derivados de iPS, MSC e endotelial de um mesmo 

doador 
Formação de organoide por condensação 

mesenquimal 

Li et al. 2018. 
Hepatoblastos derivados de iPS, células estelares endoteliais 

sinusoidais humanas, hepatócitos derivados de MSC 
Variação da proporção de células para cada 

combinação contendo células hepática 
Ayebe et al., 

2018. Hepatoblastos derivados de iPS, MSC e HUVEC 
Tensão de O2(g) e inibição de TGF-β influenciam a 

formação de organoides hepáticos 

Ng et al. 2018. Hepatoblastos derivados de iPS 
Formação de hepatoesferas é influenciadoa pela 

quantidade de TGF-β e Hh 
Zhang et al., 

2018. Progenitor de intestino primitivo anterior, MSC e HUVEC 
Formação de organóide por condensação 

mesenquimal 
Wu et al., 2019. Hepatoblastos e células endoteliais derivadas de iPS Protocolo de para formação de esturturas biliares 
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1.4.3. Descelularização 

 

A obtenção ou produção de arcabouços para serem utilizados em abordagens de 

engenharia tecidual, como descrito anteriormente, deve levar em consideração a 

complexidade natural do órgão/tecido a ser produzido. Uma técnica promissora que vem 

sendo utilizada no desenvolvimento de órgãos transplantáveis não imunogênicos é a 

descelularização de matrizes biológicas. A descelularização de órgãos é capaz de 

produzir uma matriz biológica tridimensional acelular não imunogênica, usando apenas 

a matriz extracelular do tecido doador, preservando a complexa organização 

tridimensional e arquitetura do mesmo (Uygun et al., 2010; Badylak, 2007; Ott et al., 

2008).   

Dentre as diversas formas para remoção de células de um tecido biológico, 

destaca-se a perfusão de soluções com detergentes. Os detergentes solubilizam a 

bicamada lipídica da membrana plasmática das células, removendo-as gentilmente de 

sua matriz extracelular. Ao final do protocolo de descelularização, o que resta são as 

proteínas fibrosas e reticulares da matriz extracelular (e.g. colágeno I, III, V, elastina, 

etc) e também as proteínas de lâmina basal (e.g. colágeno IV, fibronectina, lamininas, 

etc) (Hoshiba et al., 2016).  

As proteínas de matriz extracelular são bastante conservadas entre indivíduos da 

mesma espécie e até mesmo entre indivíduos de outras espécies de mamíferos (Ozbek et 

al., 2010). É sabido que as proteínas de matriz extracelular não induzem resposta 

imunológica. Logo, os tecidos descelularizados são uma excelente fonte de arcabouços 

para serem utilizados em abordagens de engenharia tecidual. 

O objetivo desta tecnologia é utilizar esta matriz acelular para posteriormente ser 

recelularizada utilizando células saudáveis e maduras oriundas do próprio paciente que 
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será o receptor final do órgão, eliminando assim o risco de rejeição do mesmo.  A 

Figura 6, a seguir, resume a estratégia da técnica de descelularização/recelularização. 

 

Figura 6: Abordagem de descelularização/recelularização de fígado. Representação do 
protocolo de descelularização/recelularização de fígado inteiro. Ilustrações obtidas de 
banco público de imagens (https://smart.servier.com/, acesso em 24/03/2019), ou 
produzidas pelo autor desta tese. A seta vermelha indica a remoção cirúrgica do órgão 
do doardor a ser utilizado no processo de descelularização. A seta azul indica a etapa 
final da estratégia, ou seja, o transplante do órgão “reconstruído” com células do próprio 
receptor.  
 

É importante ressaltar que, após remover o componente celular dos tecidos, 

remanescentes da lise celular (e.g. DNA, vesículas celulares, etc) podem induzir uma 

ativação imunológica. Os DAMPs (damage-associated molecular pattern), como o 

DNA livre, são capazes de induzir uma resposta imunológica via ativação dos 

receptores do tipo Toll-like e subsequente ativação de NF-κβ e produção de citocinas 

pró-inflamatórias (Piccinini & Midwood, 2010), quando transplantado para o receptor. 

Para evitar tal resposta, os protocolos de descelularização precisam incluir múltiplas 

etapas de lavagem e perfusão de soluções hipertônicas, que ajudam a precipitar e 

remover remanescentes celulares. 
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Outra vantagem desta tecnologia se baseia na capacidade de, após 

descelularizados, os tecidos produzidos serem capazes de serem amazenados em baixa 

temperatura por longos períodos de tempo, sem prejuízo significativo para a ultra-

estrutura tecidual e resistência mecânica dos mesmos (Poornejad et al., 2015.). Desta 

forma, imagina-se que seria possível o estabelecimento de bancos de órgãos 

descelularizados, aptos a receber as células de acordo com a demanda para tal. 

Para a etapa subsequente, a etapa de recelularização das matrizes produzidas, é 

necessário um trabalho prévio de obtenção, expansão e/ou diferenciação dos diferentes 

tipos celulares que compõem o tecido alvo a partir de células progenitoras/tronco do 

paciente receptor. O protocolo de recelularização deve contemplar ainda a forma 

adequada de perfusão das células visando a correta distribuição celular no tecido.  

Autores que utilizaram desta tecnologia descrevem que um dos facilitadores para 

as células perfundidas encontrarem seu correto nicho no microambiente tecidual seria 

seu próprio perfil de expressão de integrinas (proteínas responsáveis pelo 

reconhecimento e adesão celular a proteínas de matriz extracelular) observado em cada 

fenótipo celular. As integrinas são proteínas constituídas por duas subunidades, alfa e 

beta, que podem ser combinadas de diversas formas. Como existem 18 subunidades alfa 

e 8 subunidades beta diferentes, possibilitando 144 combinações diferentes, é 

improvável que células de fenótipos celulares distintos possuam exatamente o mesmo 

perfil de expressão de integrinas (Bilkin & Stepp, 2010). 

Estudos prévios já utilizaram hepatócitos primários, linhagens celulares 

estabelecidas e/ou comercializadas, células progenitoras e/ou células-tronco 

embrionárias para repovoar o arcabouço hepático descelularizado (Ren et al., 2013; 

Baptista et al., 2011). Tais trabalhos não obtiveram sucesso no transplante devido a 

falhas na revascularização do órgão, ocorrendo edema, extravasamento vascular, e 
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eventos tromboembolísticos severos. Até o momento, nenhum sucesso com a 

descelularização/recelularização de órgãos inteiros foi obtido em modelos animais em 

procedimentos envolvendo o transplante do órgão gerado. Tal insucesso se deve 

principalmente à dificuldade de reestabelecer a integridade da parede vascular nos leitos 

capilares e sinusoidais. Para o devido sucesso da revascularização e recelularização 

hepática, é necessário um trabalho prévio de recondicionamento da matriz acelular, 

visando prover ao tecido remanescente, pobre em moléculas adjuvantes do processo de 

adesão celular (e.g. heparina, glicosaminoglicanos, etc.) (Lecht et al., 2014), com os 

constituintes mínimos necessários para uma adesão e migração celular, suficiente para o 

preenchimento do parênquima. 

Uma possibilidade para contornar as dificuldades de recelularização de matrizes 

complexas como do fígado, conforme descrito anteriormente, seria a utilização de um 

outro tecido doador para o processo de descelularização, de anatomia mais simples, que 

possibilite uma organização tecidual eficiente e que funcionaria como um tecido 

hepático funcional, porém acessório, visto que não seria capaz de prover a totalidade da 

função hepática por si só. Algumas abordagens já utilizaram como arcabouço tecidos 

decelularizados de baço (que também apresenta um leito vascular sinusoidal, assim 

como o fígado, porém sem a organização lobular e com um sistema vascular mais 

simples) (Gao et al., 2015) e também da placenta (Kakabadze et al. 2018). 

A Tabela 3 resume os principais achados de todos os trabalhos publicados 

(encontrados em busca no NCBI) que utilizaram a técnica de 

descelulariação/recelularização de diversas matrizes para a produção de tecido hepático. 

Observa-se que a grande maioria dos trabalhos utilizaram a recelularização de fígados 

inteiros descelularizados e utilizaram células primárias como fonte celular para o 

protocolo de recelularização. 
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Tabela 3: Revisão bibliográfica dos artigos publicados com o tema de descelulariação/recelularização para produção de tecido hepático. 

Autor 
Arcabouço 

descelularizado Estratégia  Células 
Transplante in 

vivo 

Uygun et al., 2010. Fígado de Rato 
Recelularização de fígado 

inteiro Hepatócitos primários de rato 8 horas 

Baptista et al., 2011. Fígado de Rato 
Recelularização de fígado 

inteiro Hepatócitos primários de rato 72 horas 

Bao et al., 2011. Fígado de Fuinha 
Recelularização de fígado 

inteiro Hepatócitos fetais humanas + HUVEC - 

Gutierrez et al., 2011. 
Fígado de 

Camundongo 
Recelularização de fígado 

inteiro Hepatócitos primários de camundongos - 

Barakat et al. 2012. Fígado de Porco 
Recelularização de fígado 

inteiro Hepatócitos e células estelares fetais humanas - 

Yagi et al., 2013. Fígado de Porco 
Recelularização de fígado 

inteiro Hepatócitos primários de porcos - 

Kadota et al., 2014. Fígado de Rato 
Recelularização de fígado 

inteiro 
Hepatócitos primários de rato + MSC de 

medula óssea 1 hora 

Jiang et al., 2014. 
Fígado de 

Camundongo 
Recelularização de fígado 

inteiro MSC de medula óssea - 
Navarro-Tableros et 

al., 2015. 
Fígado de 

Camundongo 
Recelularização de fígado 

inteiro Células progenitoras hepáticas humanas - 

Ko et al., 2015. Fígado de Porco 
Recelularização de fígado 

inteiro Células endoteliais de camundongos 24 horas 

Bruinsma et al., 2015. Fígado de Rato 
Recelularização de fígado 

inteiro Hepatócitos primários de rato 24 horas 

Xiang et al., 2015.  Baço de Rato 
Recelularização de Baço 

Inteiro MSC de medula óssea 
Subcutâneo - 

24 dias 

Zhou et al., 2016. Fígado de Rato 
Recelularização de fígado 

inteiro 
Hepatócitos primários de rato + células 

progenitoras endoteliais - 
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Park et al., 2016. 
Fígado de 

Camundongo 
Recelularização de fígado 

inteiro Hepatócito derivados de iPS de porcos 1-8 horas 

Hussein et al., 2016. Fígado de Porco 
Recelularização de fígado 

inteiro HepG2 + células endoteliais 1 hora 

Ogiso et al., 2016.  Fígado de Rato 
Recelularização de fígado 

inteiro Hepatócitos fetais de camundongos - 

Wen et al., 2016. 
Fígado de 

Camundongo 
Recelularização de fígado 

inteiro Hepatócitos fetais de camundongos - 

Butter et al., 2017. Fígado de Rato 
Recelularização de fígado 

inteiro Hepatócitos primários de rato - 

Hassanein et al., 2017. Fígado de Rato 
Recelularização de fígado 

inteiro HepG2 + HUVEC - 

Yang et al., 2018. 
Fígado de 

Camundongo 
Recelularização de lóbulo 

hepático Hepatócitos primários de camundongos - 

Robertson et al., 2018. Fígado de Rato 
Recelularização de fígado 

inteiro HepG2 - 

Devalliere et al., 2018. Fígado de Rato 
Recelularização de fígado 

inteiro Células endoteliais - 

Kojima et al., 2018. Fígado de Rato 
Recelularização de fígado 

inteiro 
Hepatócitos e células endoteliais sinusoidais 

primáriais de ratos - 
Kakabadze et al., 

2018. Placenta de Ovelha 
Recelularização de 

placenta inteira Fragmentos hepáticos digeridos de ovelhas 20 dias 
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1.5. Células tronco iPS 

 

Abordagens de engenharia tecidual hepática necessitam de uma fonte de células 

adequada, capaz de prover quantidade suficiente e um fenótipo celular compatível com 

o tecido a ser gerado. Como discutido nos itens anteriores, existem diversas potenciais 

fontes celulares que poderiam ser utilizadas para a produção de tecidos hepáticos em 

laboratório, como: hepatócitos primários ou progenitores hepáticos bipotentes (isolados 

de doadores cadavéricos), hepatócitos obtidos a partir da transdiferenciação de células 

primárias do potencial receptor (e.g. fibroblastos dérmicos) e hepatócitos diferenciados 

a partir de células embrionárias ou de iPS (Goldmann & Gouon-Evans, 2016).  

Como o fígado é o órgão interno de maior massa do nosso corpo, um pré-

requisito fundamental para uma potencial fonte celular é prover uma quantidade 

significativa de células para conseguir repor as funções fisiológicas básicas do órgão. 

Logo, as células a serem utilizadas devem ser de fácil acesso e terem uma alta 

capacidade proliferativa in vitro antes de entrarem em senescência.  

Hepatócitos primários, apesar de apresentarem o melhor fenótipo celular para 

este tipo de aplicação, possuem baixíssima capacidade proliferativa (2-3 passagens 

antes de entrarem em senescência), além de serem uma fonte limitada, devido à 

escassez de doadores de tecidos (Levy et al., 2015).  

Hepatócitos produzidos a partir da transdiferenciação, ou seja, obtidos a partir da 

super-expressão de fatores de transcrição hepáticos como ATF5, PROX1, FOXA2, 

FOXA3, e HNF4A em células primárias, possuem uma capacidade proliferativa maior, 

dependendo da fonte celular inicial que será transformada em cultura, além de serem 

capazes de produzir um fenótipo hepático de alta qualidade (Nakamori et al., 2017). 

Porém, as células normalmente utilizadas para este fim (fibroblastos) são capazes de 
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proliferar em média 10 passagens até atingirem a senescência, o que pode ser um 

limitador para a produção de órgão ou tecido para um indivíduo adulto, ou que necessite 

de uma reposição substancial de função hepática.  

Já as células embrionárias possuem uma capacidade proliferativa elevada, se 

mantêm estáveis por em média 50-60 passagens em cultura e são capazes de se 

diferenciar em hepatócitos e outros fenótipos celulares importantes na constituição de 

tecidos hepáticos, como células endoteliais e mesenquimais (Koui et al., 2017). Porém, 

não é possível estabelecer linhagens de células embrionárias de indivíduos adultos, e, 

portanto, a utilização de linhagens estabelecidas e/ou comerciais poderia gerar rejeição 

tecidual em futuros transplantes.  

As iPS, por sua vez, podem ser obtidas de indivíduos adultos (potencialmente o 

próprio receptor) através de um processo de reprogramação somática. É importante 

ressaltar, entretanto, que as células iPS apresentam marcas epigenéticas das células de 

origem, o que pode afetar o rendimento das diferenciações e o fenótipo celular final 

(Goldmann & Gouon-Evans, 2016). Tanto os hepatócitos derivados de células 

embrionárias quanto de iPS apresentam um fenótipo fetal ao final da diferenciação, o 

que significa que elas não são metabolicamente ativas da mesma forma que um 

hepatócito adulto/primário (Goldmann & Gouon-Evans, 2016). Esta característica das 

células embrionárias e iPS não se limita apenas à diferenciação hepática. Muitos tecidos 

adquirem sua maturação final meses ou até anos após o nascimento. 

A descoberta e produção das primeiras células iPS mudou o paradigma e as 

projeções futuras para pesquisas envolvendo engenharia tecidual e células-tronco. As 

células iPS tradicionalmente têm sido geradas a partir de fibroblastos humanos através 

da indução da expressão de fatores de reprogramação definidos (OCT3/4, SOX2, KLF4, 

c-MYC, etc) (Takahashi et al., 2007).   
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A diferenciação das células iPS em hepatócitos, células endoteliais e 

mesenquimais tem sido realizada por administração de fatores de crescimento, 

superexpressão de fatores de transcrição (vetores virais) ou co-cultura com outros tipos 

celulares (Kondo et al., 2014). Protocolos para diferenciação de iPS em hepatócitos 

maduros, células endoteliais funcionais e mesenquimais vêm sendo extensivamente 

desenvolvidos (Shan et al., 2013). Especificamente, entre os mais recentes trabalhos 

destacam-se protocolos que conseguiram em dezoito dias produzir hepatócitos maduros, 

que apresentavam a formação espontânea de estruturas de ductos biliares, além da 

expressão de genes característicos de progenitores hepáticos (AFP e HNF4), hepatócitos 

(CK18 e ALB), enzimas de metabolização do complexo do citocromo P450 e secreção 

de proteínas características de um fenótipo celular maduro de hepatócitos, como ureia e 

albumina (Shan et al., 2013).  

Quanto à diferenciação de linhagens funcionais de células endoteliais, vários 

protocolos já conseguiram isolar linhagens responsivas a estímulos humorais, 

mecânicos e farmacológicos, além da expressão de marcadores característicos de tecido 

endotelial maduro (CD31, VE-caderina, Fator de Von-Willebrand, etc) e formação 

espontânea de vasos sanguíneos em cultura tridimensional (Adams et al., 2013).  

Nosso grupo desenvolveu um protocolo para diferenciação de células 

mesenquimais, a partir de células de crista neural diferenciadas de iPS (iNCC) (Miller et 

al., 2017), que possuem a expressão de marcadores característicos como CD73, CD90 e 

CD105 e possuem o potencial em se diferenciar em múltiplos tecidos como ósseo, 

cartilaginoso e adiposo, quando devidamente estimuladas.  

A Figura 7, a seguir, realiza um resumo da análise crítica e discussão sobre as 

potenciais fontes celulares descritas anteriormente. 
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Figura 7: Análise das fontes celulares para produção de tecido hepático. Representação 
esquemática e análise das vantagens e desevantagens das seguintes fontes celulares para 
produção de tecido hepático, em ordem: Hepatócitos primários, hepatócitos 
transdiferenciados, hepatócitos diferenciados de células embrionárias, hepatócitos 
diferenciados de iPS. Ilustrações obtidas de banco público de imagens 
(https://smart.servier.com/, acesso em 24/03/2019), ou produzidas pelo autor desta tese. 
 

Em conclusão, as células iPS apresentam melhor potencial de aplicação, 

considerando as vantagens e desvantagens das fontes celulares disponíveis para a 

produção de tecido hepático em laboratório em combinação com tecnologias de 

engenharia tecidual. Entretanto, a utilização destas células é desafiadora devido à 

necessidade de uma profunda validação da eficiência dos fenótipos celulares obtidos. 
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1.6. Objetivos 

 

O objetivo geral desta tese de doutorado foi de avaliar novas abordagens que 

possibilitem superar alguns dos principais desafios no desenvolvimento das tecnologias 

contemporâneas de engenharia tecidual hepática, como a bioimpressão 3D, organóides 

hepáticos e descelularização/recelularização de matrizes biológicas, utilizando células 

tronco iPS, obtidas de doadores saudáveis, como fonte celular. De forma geral, este 

trabalho buscou identificar os principais gargalos tecnológicos, procurando esclarecer 

dúvidas e propor soluções inovadoras para tal. 

 

1.7. Objetivos específicos 

 

a) Bioimpressão 3D 

Testar a eficiência da bioimpressão 3D comparando a forma de dispersão celular 

em esferoides hepáticos derivados de iPS ou hepatócitos dissociados, utilizando uma 

biotinta de Alginato/Plurônico F-127, ambos em associação com células NPC (i.e. 

endoteliais e mesenquimais), todas derivadas do mesmo doador. 

b) Organóides hepáticos 

Avaliar o impacto da utilização de NPCs primárias adultas ou derivadas de iPS 

de um mesmo doador para o desenvolvimento/maturação e funcionalidade de 

organóides hepáticos. 

c) Fígado acessório aórtico 

Obtenção e avaliação funcional de um tecido hepático acessório formado em 

arcabouço acelular vascular aórtico de rato como potencial by-pass porta-cava funcional 

utilizando células diferenciadas a partir de uma linhagem de iPS humana. 
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Capítulo 5: Discussão geral e conclusões 

 

Esta tese buscou, por meio de três abordagens diferentes, contribuir para o 

progresso das mais modernas tecnologias de engenharia tecidual hepática, utilizando 

para tal células derivadas de iPS. Primeiramente, vamos discutir os resultados obtidos 

durante a validação dos protocolos de diferenciação celular in vitro em hepatócitos, 

células endoteliais e MSC, que serviram como fonte celular para as abordagens 

utilizadas. Na sequência, será realizada uma discussão ampla sobre os resultados 

obtidos nos capítulos 2, 3 e 4. 

Este trabalho utilizou três linhagens de células iPS diferentes, obtidas de 

doadores saudáveis, estabelecidas e armazenadas no biobanco do Centro de Estudos do 

Genoma Humano e Células Tronco da Universidade de São Paulo. As linhagens 

celulares foram testadas para avaliar a pluripotência, pela expressão dos marcadores 

OCT4 e SSEA4 e pela capacidade de gerar teratomas em animais imunodeficientes. A 

estabilidade cromossômica das linhagens foi testada por kit de MLPA com sondas 

subteloméricas. Os resultados indicam que todas as linhagens celulares utilizadas neste 

estudo eram comprovadamente pluripotentes e não apresentavam aneuploidias. Usando 

protocolos publicados na literatura, fomos capazes de gerar hepatócitos totalmente 

funcionais (tanto em 2D, quanto em 3D), células endoteliais e MSC, todas derivadas 

dos mesmos doadores.  

Como já discutido no Capítulo 1, é importante ressaltar que hepatócitos 

terminalmente diferenciados não são capazes de sobreviver, ou preservar o fenótipo 

celular após poucas passagens (2-3), além de possuírem baixa capacidade de migração 

(Shulman & Nachmias, 2013). Assim sendo, decidimos imprimir as construções 

hepáticas e recelularizar o tecido aórtico usando hepatoblastos. O protocolo de produção 
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de organóides hepáticos utiliza, da mesma forma, uma mistura de hepatoblasto, células 

endoteliais e MSCs. Neste estágio da diferenciação, as células progenitoras hepáticas 

ainda possuem alta capacidade migratória, proliferativa e de adesão ao substrato, o que 

facilita sua aplicação. A diferenciação terminal foi alcançada durante a cultura in vitro 

das construções impressas, da maturação hepática dos organóides e do tecido aórtico 

funcionalizado. 

As três linhagens celulares de iPS foram diferenciadas em hebatoblastos. Após 

indução da diferenciação em endoderme definitiva (via ativação de TGF-β e Wnt), 

representada pela expressão dos marcadores característicos FOXA2 e CXCR4, 

conseguimos derivar hepatoblastos funcionais. A expressão de HNF4A e AFP confirma 

a diferenciação em progenitor hepático. HNF4A é um fator de transcrição importante no 

controle da expressão de genes envolvidos na especificação e funcionalidade do 

fenótipo hepático, como o fator de transcrição HNF1A e os receptores nucleares PXR e 

CAR, que por sua vez controlam a expressão de enzimas metabólicas de fase I, como o 

CYP3A4, CYP2D6, etc (Hokakoski & Negishi, 2000). AFP é a globulina plasmática 

fetal produzida pelo fígado. Ao final da gestação e até os primeiros meses de vida a 

produção de AFP é substituída pela produção de albumina (Bader et al., 2004).  

O potencial de diferenciação dos hepatoblastos em hepatócitos foi confirmado, 

após indução da diferenciação in vitro, pelo perfil de expressão de marcadores 

hepáticos, como A1AT, ALB, CYP3A4, ECAD, (Capítulo 2, Figura 1D), UGT1A1 

(enzima de conjugação do metabolismo de fase II, utilizada para a conjugação da 

bilirrubina), CK18 (citoqueratina hepática) e pela coloração positiva no protocolo de 

ácido periódico de Schiff (PAS), que evidencia estoques intracelulares de glicogênio 

(resultado da oxidação de grupamentos glicóis em aldeídos, que após reação com 

reagente de Shiff, forma um precipitado rosa avermelhado) (Capítulo 3, Figura 1B e C). 
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A função hepática também foi avaliada pela captação e liberação do corante indocianina 

verde (ICG), comprovando o transporte basolateral e apical de hepatócitos. Estas células 

têm a capacidade de absorver o corante verde ICG pelo transportador OATP-C expresso 

exclusivamente na membrana basolateral do hepatócito e rapidamente excretar o 

composto pelo transportador apical do canalículo biliar MRP2 (Shimanada et al., 2015). 

(Capítulo 2, Figura 1E). Foi observada a expressão gênica da enzima do metabolismo de 

fase I, GSTA1 e GSTA4 presentes no final da diferenciação hepática (Capítulo 2, Figura 

1F). Quando os hepatócitos foram tratados com Omeprazol e Rifampicina, a indução da 

expressão gênica de CYP1A2 e CYP3A4, respectivamente, foi confirmada (Capítulo 2, 

Figura 1G), o que comprova a capacidade de indução metabólica destas células, 

fenômeno hepático característico. Notavelmente, tanto a diferenciação hepática 2D 

como 3D compartilham o perfil de expressão de expressão gênica e protêica ao longo do 

protocolo (Capítulo 2, Figura 2A-C e Figura 2F-K). Observa-se que a diferenciação 3D 

gera esferóides celulares que possuem uma dispersão de tamanho homogênea (Capítulo 

2, Figura 2D) e são ocos, formados por uma camada única de células epitelizadas e 

depositadas sobre uma fina camada de matriz extracelular (Capítulo 2, Figura 2E). 

Para induzir a diferenciação em células endoteliais, primeiramente as células iPS 

foram diferenciadas em um fenótipo de mesoderme, induzida pela ativação de Wnt e 

FGF. A confirmação da diferenciação mesodermal foi avaliada pela expressão de 

GATA2 e BRACHYURY T, ambos fatores de transcrição característicos deste fenótipo 

celular (Lugus et al., 2007). Os resultados indicaram uma alta eficiência na indução da 

diferenciação mesodermal.  

A diferenciação de células endoteliais foi inferida a partir da expressão de 

marcadores endoteliais gerais, como CD31 e CD34 (proteínas expressas em 

progenitores endoteliais), respectivamente um receptor vascular de adesão de plaquetas 
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e uma glicoproteína vascular. Já a co-expressão de VECAD e CD31 indica um fenótipo 

de células endoteliais maduras, sendo VECAD uma caderina vascular. A expressão 

gênica de marcadores específicos de células endoteliais arteriais como NOTCH4 e 

níveis muito baixos de expressão de PDPN e EPHB4 (marcadores de fenótipo linfático 

e venoso, respectivamente) (Kume, 2010) (Capítulo 2, Figura Suplementar 1E), 

confirmam um fenótipo arterial.  

Como a diferenciação para células endoteliais apresentou, ao final do dia 6, um 

rendimento muito baixo (aproximadamente 15% de população duplo positivas para 

CD31 e CD34), foi realizada uma separação magnética para células CD31 positivas. 

Após 12 dias em cultura, as células apresentaram uma população homogênea para os 

marcadores de células endoteliais, VECAD e CD31. Como estas células são capazes de 

proliferar por até 5 passagens, foi possível expandir as culturas celulares após a 

separação magnética para gerar a quantidade suficiente de células para os experimentos 

subsequentes. A funcionalidade das células endoteliais derivadas foi demonstrada pela 

sua capacidade de absorver LDL acetilado (comprovando a atividade de scavenger 

vascular) (Capítulo 2, Figura 1K), de gerar capilares em Matrigel no ensaio de 

angiogênese (Capítulo 2, Figura 1J), pela expressão do fator de Von-Willebrand 

(Capítulo 2, Figura 1I), importante fator da cascata de coagulação. Por último, quando 

tratadas por 24h com 10 ng/mL TNF-α, citocina pró-inflamátoria, as células endoteliais 

superexpressaram significativamente ICAM1 simulando ativação/recrutamento 

neutrofílico (Capítulo 2, Figura 1M). Como explicado anteriormente, o painel de 

expressão gênica para os marcadores vasculares PECAM1, NOTCH4, EFNB2 e KDR 

confirmou o fenótipo arterial (Capítulo 2, Figura 1L). Não está clara a contribuição 

diferencial, se houver, entre as células endoteliais arteriais, venosas ou linfáticas no 

desenvolvimento de tecidos por engenharia tecidual, em especial nas abordagens 
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utilizadas neste estudo. Assim, derivamos células arteriais, usando a linhagem comercial 

HAECs como a linhagem celular adulta correspondente.  

Por fim, visando obter células MSC, utilizamos um protocolo desenvolvido pelo 

nosso grupo para a diferenciação em crista neural e posterior indução da diferenciação 

mesenquimal. A diferenciação em crista neural foi confirmada pela expressão de HNK1 

e CD75 (Capítulo 2, Figura 1N). As MSC derivadas de iNCC expressam marcadores 

estromais-mesenquimais, como CD105, CD90 e CD73 (Capítulo 2, Figura 1N e O) e 

possuem potencial de diferenciação mesenquimal, observado após indução in vitro da 

diferenciação com protocolos comerciais (Gibco). Após 28 dias de diferenciação o 

potencial multipotente das células foi confirmado por ensaios de coloração e expressão 

gênica. O potencial osteogênico foi confirmado pela coloração com Vermelho de 

Alizarina (indicador de estoques de cálcio) e expressão de importante marcador 

osteogênico BGLAP (Capítulo 2, Figura 1P e Q). O potencial condrogênico foi 

confirmado pela coloração com Alcian Blue (coloração de glicosaminoglicanoa) e 

expressão de marcador de condrogênese tardia COL2A1 (Capítulo 2, Figura 1P e Q). O 

potencial adipogênico confirmado pela coloração com Oil Red (coloração de vesículas 

lipídicas), e expressão de marcador de adipogênese tardia, LPL (Capítulo 2, Figura 1P e 

Q). Este resultado indica que derivamos com sucesso células mesenquimais 

multipotentes competentes e não fibroblastos. Para as células mesenquimais, usamos 

células mesenquimais de polpa dentária (dpMSC) como cultura de células primárias 

adultas correspondente, visto que possuem a mesma origem embrionária das iNCC-

MSC. 

O Capítulo 2 desta tese avaliou a utilização de células derivadas de células iPS 

para a bioimpressão 3D de tecido hepático, comparando a impressão de hepatócitos em 

dispersão celular individual (single cell) ou em agregados tridimensionais (esferóides).  
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A produção da biotinta, composta pela mistura de hidrogel de alginato/plurônico F-127, 

produziu uma matriz estável com maior porosidade em comparação com hidrogel de 

alginato, como descrito anteriormente na literatura (Armstrong et al., 2016). Além 

disso, a mistura dos dois polímeros aumentou a capacidade de impressão das 

construções utilizando concentrações reduzidas de cálcio e dos próprios polímeros 

(Capítulo 2, Figura 3A). A microscopia eletrônica de varredura revelou que a mistura de 

alginato/plurônico aumentou a porosidade média do material em comparação com o 

hidrogel de alginato, o que pode indicar uma melhor capacidade de difusão de nutrientes 

e metabólitos atravéz material (Capítulo 2, Figura 3B-D). 

Quando impressas em 3D, as construções hepáticas contendo esferóides 

apresentaram sobrevida prolongada, redução da morte celular após a impressão, 

aumento da produção de uréia e secreção prolongada de albumina e A1AT ao longo do 

tempo de cultura (Capítulo 2, Figura 4A-H). Além disso, a construção impressa 

utilizando hepatócitos dispersos em single cell reduziu a expressão de importantes 

marcadores hepáticos e enzimas funcionais, o que indica uma perda significativa do 

fenótipo hepático (Capítulo 2, Figura 4I). A análise metabólica revelou um padrão 

distinto de metabólitos no sobrenadante da cultura no 18º dia. As vias mais enriquecidas 

estão relacionadas ao ciclo hepático da uréia e ao metabolismo de nitrogênio, indicando 

redução da atividade metabólica hepática em construções impressas com dispersão 

celular em single-cell. Os níveis de aspartato foram significativamente maiores nos 

esferóides (Capítulo 2, Figura 5C e D). Isso pode indicar um aumento da atividade da 

aspartato transaminase hepática, o que poderia explicar o aumento da secreção de uréia 

como ilustrado na Figura 4E (Capítulo 2), uma vez que o aspartato é fundamental no 

ciclo da uréia (Hussun et al., 2003). A análise proteômica mostrou que as proteínas 

identificadas que eram estatisticamente diferentes entre os grupos testados estão 
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relacionadas a vias do metabolismo de compostos nitrogenados e de ácidos graxos, 

indicando que o grupo impresso com esferóides era metabolicamente mais ativo que o 

grupo impresso em single cell (Capítulo 2, Figura 5E-H). A fim de avaliar como as 

construções impressas utilizando dispersão celular em single-cell perdem rapidamente o 

fenótipo hepático, realizamos uma série de RT-qPCR para importantes genes 

envolvidos na transição epitélio-mesênquima (EMT) (Capítulo 2, Figura 5I). No dia 18, 

a dispersão celular em single-cell reduziu a expressão dos marcadores epiteliais CDH1 e 

CDH2 e aumentou a expressão de Vimentina e SNAIL2, o que indica uma perda do 

fenótipo epitelial durante a diferenciação terminal e um aumento no fenótipo 

mesenquimatoso. Embora as caderinas mesenquimais CDH6, CDH7 e CDH11 não 

tenham alcançado significância estatística, o aumento da expressão de Vimentina e 

SNAIL2 é indicativo de um aumento do fenótipo celular mesenquimal dentro das 

construções impressas (Kim et al., 2016). Sabe-se que, em diferentes lesões crônicas no 

fígado, os hepatócitos podem sofrer EMT parcial ou total e iniciar a fibrogênese 

(Baiocchini et al., 2016, Attallah et al., 2007). Esse processo contribui para o 

desenvolvimento de cirrose e consequente redução da função hepática (Baiocchini et 

al., 2016, Attallah et al., 2007). 

Analisando em conjunto, estes dados indicam que a bioimpressão dos tecidos 

hepáticos utilizando esferóides tem função e viabilidade celular prolongada, em 

comparação com a dispersão em single cell. Nossos dados corroboram os achados de 

trabalhos anteriores, que demonstraram que células progenitoras hepáticas podem 

sobreviver por mais tempo em câmaras de perfusão vascularizadas quando implantadas 

como esferóides (Yap et al., 2013). Além disso, esses dados corroboram os achados de 

Rashidi e colaboradores (Rashidi et al., 2018) que mostram que os esferóides hepáticos 

3D podem sustentar a função hepática em cultura por mais de um ano. Embora ainda 
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não esteja claro como os esferóides hepáticos podem sustentar o fenótipo celular por 

tanto tempo, acreditamos que nosso trabalho contribui para a noção bem estabelecida de 

que para o funcionamento do parênquima epitelial, fornecer um microambiente que 

mantenha as células epitelizadas é crucial (Xue et al., 2013; Choi & Diehl, 2009). 

Nossos resultados indicam que células hepáticas derivadas de iPS quando cultivadas em 

um microambiente 3D de baixa densidade celular, que não permite a sinalização 

dependente de contato célula-célula, induz EMT e um fenótipo pró-fibrótico, que não 

possui funcionalidade hepática adequada, reduzindo sua viabilidade celular ao longo do 

tempo. 

O Capítulo 3 desta tese, avaliou a influência da composição celular de 

organóides hepáticos com diferentes combinações de células adultas e derivadas de iPS. 

A geração de organóides hepáticos foi comparada variando a composição de células não 

parenquimáticas (NPC). Não foram observadas diferenças na taxa de condensação 

mesenquimal e na morfologia entre todos os grupos testados (Capítulo 3, Figura 2A e 

B). Os dados de RT-qPCR no dia 12 (Capítulo 3, Figura 2C) revelaram que, embora 

seja notável uma variação intrínseca entre as linhagens celulares testadas, genes 

importantes relacionados ao metabolismo da fase I hepático (i.e. CYP1A2 e CYP1A1) e 

II (i.e. GSTA1) foram superexpressos no grupo IIP. Estes dados indicam que a taxa 

metabólica hepática é maior na presença de MSC adultas associada a células endoteliais 

derivadas de iPS e reduzida na presença de endoteliais adultas. A expressão dos genes 

ALB e TDO2 também são significativamente elevadas no grupo IIP, o que sugere um 

aumento da maturação hepática. Além disso, um aumento significativo na secreção de 

albumina no sobrenadante de cultura foi observado no grupo IIP no dia 12 (Capítulo 3, 

Figura 2C) em comparação com IPI e IPP, mas não em comparação com o grupo III. A 

expressão do gene AFP foi significativamente reduzida no grupo IIP em comparação 
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com IPI e IPP, mas não comparado ao grupo III. O aumento da secreção de albumina e 

a redução da secreção de AFP é um dos marcadores mais comumente utilizado para 

indicar a maturação de hepatócitos (Ang et al., 2018; Roll & Willenbring, 2010; Peters 

et al., 2016). A secreção de AA1T e LDH não se mostrou alterada entre os grupos nos 

dias testados (Capítulo 3, Figura Suplementar 1F). 

Para avaliar a influência das NPCs nas vias de sinalização relevantes para o 

desenvolvimento de organóides hepáticos, foi realizada uma série de ensaios de Western 

Blotting (Capítulo 3, Figura 3A) para as principais vias utilizadas durante este processo. 

A análise da atividade proteica revelou que os grupos III e IIP, que produziram mais 

albumina em comparação aos grupos IPI e IPP, exibiram atividade significativamente 

menor do TGF-β (Capítulo 3, Figura 3B). Além disso, o grupo IIP apresenta uma 

atividade significativamente menor de Wnt (Capítulo 3, Figura 3D).  O grupo III possui 

atividade de ERK1/2 aumentada (Capítulo 3, Figura 3C). Acredita-se que o FGF, 

secretado pela mesoderme adjacente, seja o principal ativador da sinalização de MAPK 

durante esse período do desenvolvimento embrionário (Si-Tayeb et al., 2011). 

Nenhuma diferença foi observada na sinalização de Notch e BMP4 (Capítulo 3, 

Figura 3E e F, respectivamente). Combinados, esses dados indicam que as células NPCs 

possuem contribuições diferentes no desenvolvimento de organóides hepáticos, e 

regulam importantes sinais celulares envolvidos no desenvolvimento hepático, como 

TGF-β e Wnt. A Figura 3H (Capítulo 3) compila as informações obtidas na análise de 

Western Blotting. Trabalhos prévios demonstraram que a inibição do TGF-β aumenta a 

produção in vitro de albumina de organoides hepáticos, induz a maturação de hepatócito 

e está correlacionada com os níveis de O2 durante a organogênese do fígado (Ayabe et 

al., 2018; Ng et al., 2018). Além disso, sabe-se que a inibição da sinalização de Wnt 

induz a diferenciação de hepatócitos e reprime a diferenciação em colangiócito em 
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cultura 3D (Pettinato et al., 2016). A inibição combinatória de Wnt e TGF-β aumentou 

significativamente a expressão de albumina, o oposto do observado quando essas duas 

vias foram ativadas (Capítulo 3, Figura 3D).  

A fim de avaliar o resultado da contribuição diferencial da NPCs durante o 

desenvolvimento de organóides hepáticos e identificar as principais diferenças e 

reguladores da função hepática, realizamos um perfil proteômico global dos tecidos 

gerados. Mesmo compartilhando a maioria das proteínas identificadas (Capítulo 3, 

Figura 4A), as fontes de células NPCs mostraram influênciar significativamente o 

tecido final (Capítulo 3, Figura 4B). Após obter uma lista de proteínas diferencialmente 

expressas, observamos que a maioria das vias enriquecidas estão relacionadas à 

organização da matriz extracelular e à sinalização da integrinas (Capítulo 3, Figura 4C-

E). O receptor de ligação à fibronectina ITGAV (integrina receptor alfa V) e ITGA5 

(integrina receptor alfa 5) foram um dos principais achados identificados na análise de 

enriquecimento de vias. Sabe-se que as subunidades de integrina α5 (ITGA5) e a β1 

(ITGB1) são necessárias para a formação do trato do epitélio do ducto biliar no 

desenvolvimento do fígado (Tanimizu et al., 2012). A integrina β1 é fundamental para 

manter a viabilidade dos hepatócitos na matriz extracelular nativa e está implicada na 

regeneração hepática (Speicher et al., 2014; Pinkse et al., 2004). É importante ressaltar 

que a diversidade de combinações de subunidades de integrina durante a organogênese 

do fígado ajuda a gerar as diferentes estruturas hepáticas, influenciadas pelo 

desenvolvimento sinusoidal e vascular periférico e a pela matriz extracelular local 

(Shiojiri & Sugiyama, 2004). Coletivamente, a expressão de integrina beta1, mas não 

alfa V, resultado da sinalização celular atribuida a células endoteliais derivadas de iPS e 

dpMSC, podem explicar as diferenças observadas na função dos hepatócitos nos 
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organóides. É importante ressaltar que a transcrição das subunidades da integrina é 

induzida e regulada pela via de TGF-β (Munger & Sheppard, 2011). 

Assim, nossos dados indicam que o efeito combinatório da atividade reduzida de 

TGF-β e Wnt é responsável pelo aumento da maturação hepática, observada na 

combinação de dpMSC e células endoteliais arteriais derivadas de iPS como fonte de 

células NPCs para geração de organóides hepáticos. Curiosamente, mesmo que as MSC 

constituam apenas a minoria da composição celular total no modelo de organóides 

hepáticos (i.e. 10%), a sua presença tem um impacto significativo na função e 

maturação destas estruturas. 

Por último, o Capítulo 4, demonstra o desenvolvimento de uma nova abordagem 

para o tratamento da hipertensão portal, utilizando a recelularização de um arcabouço 

aórtico com células derivadas de iPS. A descelularização da aorta torácica de rato foi 

caracterizada por análise histológica. O processo de descelularização se mostrou 

eficiente visto que preserva os constituintes da matriz extracelular e é capaz de remover 

todo o conteúdo celular do tecido (Capítulo 4, Figura 2A-P e Figura 3A-H). Além disso, 

o conteúdo de DNA residual foi significativamente reduzido após o protocolo de 

descelularização (Capítulo 4, Figura 3I), o que é um indicativo do sucesso do 

procedimento, mesmo com a presença de resíduos celulares evidenciados pelo estudo de 

proteômica (Capítulo 4, Figura 3J). 

Finalmente, o ensaio de recelularização, realizado com um protocolo de perfusão 

assistida por biorreator, desenvolvido neste trabalho, foi caracterizado in vitro. Os 

tecidos gerados foram capazes de produzir proteínas hepáticas, como ALB, AFP e 

A1AT em concentrações semelhantes aos de hepatócitos humanos primários em cultura 

(Capítulo 4, Figura 4F). Embora os resultados sejam encorajadores, a dispersão não 

homogênea das células no tecido (a maioria das células foi depositada na porção inferior 



59 
 

do lúmen vascular e também na lâmina elástica), indicam que o processo precisa ser 

melhorado (Capítulo 4, Figura 4C-E). 

Como mostrado no Capítulo 2, usando uma biotinta de alginato/plurônico, 

demonstramos que a impressão 3D utilizando hepatócitos cultivados em sistema 

tridimensional (esferóides) e células NPCs, todas derivadas de células iPS, permite 

aumentar significativamente a função hepática e a sobrevida do tecido. Além disso, a 

dispersão unicelular de células do parênquima hepático induz EMT e um conversão 

celular em um fenótipo pró-fibrótico. Estas observações provêm informações 

importantes que podem contribuir significativamente para o desenvolvimento de futuras 

aplicações de engenharia tecidual hepática usando bioimpressão 3D de células derivadas 

de iPS humanas. 

Além disso, no Capítulo 3, mostramos que a fonte celular de células NPCs 

desempenha um papel significativo no desenvolvimento de organóides hepáticos, e 

afeta a funcionalidade final do tecido gerado, por alterar vias de sinalização que regulam 

a maturação hepática. A análise proteômica gerou informações relevantes sobre como a 

células NPCs obtida de tecidos adultos, ou de iPS, afetam a formação dos organóides 

hepáticos. Coletivamente, nossos dados corroboram as descobertas de estudos anteriores 

sobre como diferentes fontes de células NPCs podem influenciar a função de organóides 

hepáticos e fornece contribuições para explicar os mecanismos envolvidos durante a 

crucial etapa de maturação hepática. Observamos que tal regulação ocorre através da 

sinalização diferencial de TGF-β e Wnt, que produzem mudanças substanciais no perfil 

de integrinas que regulam a organogênese hepática. Este trabalho pode ser útil na 

avaliação de estratégias futuras para unir a tecnologia de organóides com a triagem em 

larga escala de drogas e, também, em abordagens de medicina regenerativa. 
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Por último, no Capítulo 4, os resultados indicam que é possível gerar um fígado 

funcional acessório usando um arcabouço aórtico acelular em combinação com células 

derivadas de iPS. No entanto, o processo de recelularização precisa ser otimizado. Além 

disso, futuros estudos in vivo em um modelo animal de hipertensão portal são 

necessários para confirmar a eficácia da nossa abordagem. 

Em conclusão, este trabalho conseguiu prover importantes informações que 

podem ajudar no desenvolvimento das atuais tecnologias de engenharia tecidual. 

Espera-se que os mecanismos aqui descritos possam ser devidamente validados e 

aprofundados em estudos futuros. 
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6. Resumo 

Atualmente, a única alternativa viável para pacientes que possuem um quadro de doença 

hepática em estágio final é o transplante total ou parcial de fígado. Devido à crescente 

defasagem entre doadores disponíveis e pacientes em fila de espera, o desenvolvimento 

de abordagens de engenharia tecidual hepática (ETH) se tornou uma necessidade 

crescente. As células pluripotentes induzidas (iPS) são uma atraente alternativa para 

servirem como fonte celular para aplicações de engenharia tecidual por serem capazes 

de produzir todos os fenótipos celulares. Dentre as principais abordagens de EHT 

podemos citar as técnicas de bioimpressão 3D, organóides hepáticos e 

descelularização/recelularização. Este trabalho buscou avaliar a utilização de células iPS 

no desenvolvimento das três tecnologias descritas. Visando avaliar como imprimir um 

tecido hepático funcional com células iPS, testamos a impressão com hepatócitos 

dispersos em células únicas em comparação com a impressão de esferóiedes hepáticos. 

Os esferóides hepáticos mostraram maior viabilidade e funcionalidade hepática por 

preservarem o fenótipo epitelial ao longo do tempo. A composição de células não 

parenquimáticas derivadas de iPS ou células primárias para a formação de organóides 

hepáticos foi testada neste trabalho. Os resultados indicam que, utilizando células 

mesenquimais primárias e endoteliais derivadas de iPS, obtém-se uma maturação 

hepatica mais eficiênte devido a inibição das vias de sinalização TGF-β e modulação da 

via Wnt. A recelularização do tecido aórtico descelularizado de ratos com células 

derivadas de iPS mostrou ser capaz de prover função hepática em cultura assistida por 

biorreator, porém os resultados indicam a necessidade de aprimoramento do protocolo 

de recelularização. Este trabalho comprovou a viabilidade da aplicação de células iPS 

nas abordagens EHT testadas e contribuiu para o desenvolvimento de alternativas 

terapêuticas viáveis para pacientes em fila de espera de transplante hepático.  
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7. Abstract 

Currently, the only feasible alternative for patients with end-stage liver disease is total 

or partial liver transplantation. Due to the growing gap between available donors and 

patients in waiting list, the development new tissue engineering technologies have 

become a growing need. Induced pluripotent cells (iPS) are an attractive alternative to 

serve as cell source for tissue engineering applications due to their ability to 

differentiate into all cellular phenotypes. Among the main liver tissue engineering 

technologies, 3D bioprinting, hepatic organoids and decellularization/recellularization 

of biological matrixes have generated much expectation. Thus, this work aimed to 

evaluate the use of iPS cells in the development of the aforementioned technologies. In 

order to evaluate how to bioprint a functional liver tissue using iPS-derived cells, we 

tested the effect of printing a single cell dispersion of hepatocytes versus printing 

hepatic spheroids. Hepatic spheroids showed greater viability and liver function, due to 

preserved epithelial phenotype over time. The composition of non-parenchymal cells 

using iPS-derived cells or primary adult cells for hepatic organoid formation was tested. 

The results indicated that, using primary mesenchymal cells and iPS-derived endothelial 

cells, we obtained a more efficient hepatic maturation due to the inhibition of TGF-β 

and modulation Wnt signaling pathway. Recellularization of rat aortic decellularized 

scaffold with iPS-derived cells displayed hepatic function over time in a bioreactor-

assisted culture, but the results indicate the need for improvements in the 

recellularization protocol. In conclusion, this work demonstrated the feasibility of use of 

iPS-derived cells for liver tissue engineering approaches and contributed to the 

development of the investigated technologies in order to generate future therapeutic 

alternatives for patients in waiting list for liver transplantation. 
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8. Anexos 
 

8.1. Resultados e padronizações adicionais 

8.1.1. Padronização da diferenciação celular in vitro de hepatócitos e 

células endoteliais 

 

Visando avaliar o rendimento e a eficiência dos protocolos usados para 

diferenciar as linhagens de células iPS em hepatócitos e células endoteliais, foi 

realizado um estudo da expressão das proteínas marcadoras de cada etapa dos 

protocolos adotados, por imunofluorecência. O objetivo foi avaliar a progressão da 

mudança de fenótipo celular e possíveis contaminantes celulares de fenótipos em 

amadurecimento, ou seja, que ainda não terminaram sua completa diferenciação na 

etapa seguinte. 

 

Metodologia 

 

As culturas celulares foram fixadas com PFA a 4% durante 20 minutos, seguida 

por permeabilizaçãoo com Triton X-100 a 0,01% durante 30 minutos e bloqueio 

utilizando BSA a 5% (m/v) em PBS durante 1h. Depois disso, as células foram 

incubadas durante overnight com anticorpos primários a 4°C e subsequentemente 

incubadas com anticorpos secundários (ver Tabela 1) durante 1 h à temperatura 

ambiente. Ao final foi realizada a coloração com DAPI (Sigma) durante 5 min à 

temperatura ambiente. As imagens foram adquiridas usando o microscópio Nikon 

Eclipse. Os anticorpos utilizados neste estudo estão descritos na Tabela 1. 

 

Resultados e Discussão 
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Os resultados mostrados a seguir confirmam a direcionalidade do processo de 

diferenciação e a inexistência de células pluripotentes ao final dos protocolos, 

importante para confirmar a segurança das eventuais aplicações em humanos destas 

células. Observa-se que a maioria das células perdem a epxressão completa dos 

marcadores de pluripotência no dia 9. Já os marcadores de células de endoderme 

definitiva não são mais expressos ao final do protocolo de diferenciação. Em contraste, 

ainda é observada uma expressão residual dos marcadores de células progenitoras 

hepáticas (AFP e HNF4) ao final do dia 18.  

 

Figura 1: Expressão das proteínas marcadoras da das etapadas da diferenciação de 
hepatócitos em cultura. Linhas representam os marcadores das etapadas de 
diferenciação, em cada dia. Os marcadores utilizados foram: Pluripotência (SSEA4 e 
OCT4), Endoderme Definitiva (CXCR4, FOXA2), Hepatoblasto (AFP e HNF4) e 
Hepátócito (ALB e G6PC). Nas colunas estãos os dias representativos do final do 
processo de diferenciação para cada par de marcadores. Barra = 50 μm. 
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Figura 2: Expressão das proteínas marcadoras da das etapadas da diferenciação de 
células endoteliais em cultura. Linhas representam os marcadores das etapadas de 
diferenciação, em cada dia. Os marcadores utilizados foram: Pluripotência (SSEA4 e 
OCT4), Mesoderme (T, GATA2), Progenitor Endotelial (CD34 e ICAM-1) e Células 
Endoteliais (CD31 e VECAD). Nas colunas estãos os dias representativos do final do 
processo de diferenciação para cada par de marcadores. Barra = 50 μm. 
 

Tabela 1: Lista de Anticorpos  

Antibody 
Catalog 
number 

Host 
Specie 

Assay dilution 

Anti-CD34 ab86950 Rabbit 1/100 

Anti-AFP PA5 21-004 Rabbit 1/100 

Anti-ALB ab10241 Mouse 1/100 

Anti-G6PC ab156756 Mouse 1/100 

Anti-CD31 ab119339 Mouse 1/100 

Anti-T ab167337 Mouse 1/100 

Anti-GATA2 LS-C166381 Mouse 1/100 
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Anti-CXCR4 ab124824 Rabbit 1/100 

Anti-FOXA2 ab60721 Mouse 1/100 

Anti-HNF4 ab41898 Mouse 1/100 

Anti-OCT3/4 ab19857 Rabbit 1/100 

Anti-SSEA4 ab16287 Mouse 1/100 

Anti-VECAD ab33168 Rabbit 1/100 

Donkey anti-Mouse Alexa 546 A10036 N/A 1/1000 

Goat anti-Mouse Alexa 488 11001 N/A 1/1000 

Goat anti-Rabbit Alexa 488 11034 N/A 1/1000 

Goat anti-Rabbit Alexa 546 A11010 N/A 1/1000 
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8.1.2. Padronização de modelo murino de hipertensão portal 

 

Visando a aplicação da tecnologia gerada no Capítulo 4 desta tese, avaliamos o 

modelo murinho de ligadura total de ducto biliar, como um possível modelo de 

hipertensão portal. Este trabalho foi realizado em parceria com o LIM29, Laboratório de 

Nefrologia Celular, Genética e Molecular, coordenado pela Profa. Dra. Irene Noronha e 

por seus alunos Rafael, Priscila e Cleonice, da Faculdade de Medicina da USP. 

 

Metodologia 

 

Ratos Wistar machos com 60 dias de vida (150-200g) de linhagens isogênicas 

foram utilizados neste trabalho. Os animais foram mantidos no biotério da Faculdade de 

Medicina da USP, com alimentação e água ad libitum e ciclo de luz de 12 horas, com 

aprovação do comitê de ética em pesquisa do Instituto de Biociências da Universidade 

de São Paulo (Protocolo número 229/2015). Um total de 16 animais (n = 16) foram 

utilizados. Os animais foram anestesiados com isoflurano para cirurgia de ligadura 

completa do ducto biliar comum (BDL) ou apenas abertura da cavidade peritoneal 

(Sham). Após o procedimento cirúrgico, os animais recuperados foram mantidos em 

isolamento. A sobrevida dos animais foi registrada. Amostra de sangue total foram 

coletadas no dia 0, 7 e 14 para análise bioquímica de ALT, AST, GGT, e billirrubina 

total, direrata e indireta, de acordo com as instruções do fabricante. Um total de 3 

animais de cada grupo foram sacrificados no dia 7 e 14 para aferição da pressão portal e 

obteção de amostras para histologia e coloração de Tricrômio de Massons. A eutanásia 

foi realizada por exsanguinação após anestesia com xilazina (10 mg/kg)/cetamina (90 

mg/kg). 
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Resultados e Discussão 

 

Os resultados indicam que o modelo de ligadura de ducto biliar é capaz de, em 

apenas 7 dias, induzir um quadro de hipertensão portal, associado a um processo 

fibrótico colestático grave. A deposição de fibras colágenas peri-ductais, observado pela 

coloração do tricrômio de Massons, e o aumento das enzimas AST e gGT e bilirrubina 

direta comprovam a significativa lesão hepática. Este modelo parece ser um bom 

modelo a ser utilizado como uma opção para testar a eficiência do by-pass hepático 

desenvolvido no Capítulo 4, devido ao rápido resultado gerado e com mínimas 

intervenções necessárias. 
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Figura 3: Caracterização do modelo de ligadura de ducto biliar comum em Ratos 
Wistar. (A) Imagens representativas da coloração de Tricrômio de Massons, em várias 
magnificações. (B) Curva de sobrevida, * = p<0.05, teste de Kaplan-Meier. (C) Análise 
da aferição da pressão portal e de parâmetros bioqúmicos de lesão hepática, pela 
quantificação sérica das enzimas ALT, AST, GGT e Billirubina total, direta e indireta. 
Barra = 50 μm, * = p<0.05, **= p<0.01, ***=p<0.001, ANOVA one-way com pós-teste 
de Tukey. 
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8.2. Produção científica 

 
Encontram-se anexados a seguir os trabalhos científicos publicados em revistas 

indexadas, frutos de colaborações realizadas durante o período do desenvolvimento 

desta tese (2015-2019). 

 

Artigo 1: Revascularization of decellularized lung scaffolds: principles and progress. 

(2015) American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology (Fator de 

Impacto 2017: 3,57/Qualis Ciências Biológica I - C). Participação: Co-autor.  
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Artigo 2: EIF4A3 deficient human iPSCs and mouse models demonstrate neural crest 

defects that underlie Richieri-Costa-Pereira syndrome. (2017) Human molecular 

genetics (Fator de Impacto 2017: 4,9/Qualis Ciências Biológicas I - A1). Participação: 

Co-autor. 
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Artigo 3: Immunoglobulin therapy ameliorates the phenotype and increases lifespan in 

the severely affected dystrophin–utrophin double knockout mice. (2017) European 

Journal of Human Genetics (Fator de Impacto 2017: 3,63/Qualis Ciências Biológicas I - 

A1). Participação: Co-autor. 
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Artigo 4: Down syndrome iPSC-derived astrocytes impair neuronal synaptogenesis and 

the mTOR pathway in vitro. (2017) Molecular neurobiology (Fator de Impacto 2017: 

5,07/Qualis Ciências Biológicas I - A1). Participação: Co-autor. 
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Artigo 5: Discordant congenital Zika syndrome twins show differential in vitro viral 

susceptibility of neural progenitor cells. (2018) Nature communications (Fator de 

Impacto 2017: 12,35 /Qualis Ciências Biológicas I - C). Participação: Co-primeiro 

autor. 
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Artigo 6: Zika virus selectively kills aggressive human embryonal CNS tumor cells in 

vitro and in vivo. (2018) Cancer Research (Fator de Impacto 2017: 9,13/Qualis Ciências 

Biológicas I - A1). Participação: Co-primeiro autor. 
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Artigo 7:  10q23. 31 microduplication encompassing PTEN decreases mTOR signalling 

activity and is associated with autosomal dominant primary microcephaly. (2018) 

Journal of medical genetics (Fator de Impacto: 5,75/Qualis Ciências Biológica I - A1). 

Participação: Co-autor. 

 

 

 


