
 
 

 i

 FERNANDO GOMES DE BARROS COSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efeito do sorafenibe na carcinogênese hepática experimental 

secundária à doença hepática gordurosa não alcoólica 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo para obtenção do 
título de Doutor em Ciências  

 

Programa de Ciências em Gastroenterologia 

Orientadora: Profa. Dra. Claudia Pinto Marques 
Souza de Oliveira 

Coorientador: Dr. José Tadeu Stefano 

 

 

 

 

São Paulo 

2016



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

Preparada pela Biblioteca da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 
reprodução autorizada pelo autor 

   

              Costa, Fernando Gomes de Barros 
       Efeito do sorafenibe na carcinogênese hepática experimental secundária à doença 
hepática não alcoólica  /  Fernando Gomes de Barros Costa.  --  São Paulo, 2016. 

 

 Tese(doutorado)--Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
Programa de Ciências em Gastroenterologia. 

 

 Orientadora: Claudia Pinto Marques Souza de Oliveira. 
Coorientador: José Tadeu Stefano. 

 

      
   
 Descritores:  1.Doença hepática gordurosa não alcoólica  2.Fígado gorduroso  

3.Carcinoma hepatocelular  4.Sorafenib  5.Modelos animais  6.Tomografia por emissão 
de pósitrons   

 

  
 

 

 USP/FM/DBD-432/16  
 

 



 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Recorre-se à Poesia 

para iluminar, 

com emblemáticas lamparinas, 

certos porões onde se escondem 

as alegrias e os sonhos: 

 

é preciso resgatá-los 

poli-los 

encaixá-los de novo a engrenagem 

da vida corriqueira 

 

e remetê-los 

como gentil convite dos quixotes 

aos cotidianos sanchos panças.” 

 

(Arriete Vilela, Obra Poética Reunida, p. 196) 
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Costa FGB. Efeito do sorafenibe na carcinogênese hepática experimental 
secundária à doença hepática gordurosa não alcoólica [Tese]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2016.  
 
INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: A doença hepática gordurosa não alcoólica 
(DHGNA) tem sido associada ao carcinoma hepatocelular (CHC), muitas 
vezes em paciente com hepatopatia avançada. Este estudo objetivou avaliar 
o efeito do sorafenibe no modelo experimental de CHC avançado secundário 
à DHGNA, padronizar o PET com 18F-FDG para avaliar o CHC neste modelo 
e avaliar se há relação entre o grau de avidez pelo 18F-FDG e o grau de 
diferenciação tumoral do CHC. METODOLOGIA: Estudo foi aprovado pela 
Comissão de Ética no Uso de Animais. Foram utilizados trinta ratos 
Sprague-Dawley, machos, com 3 meses de vida, pesando entre 300-400g. O 
CHC secundário à DHGNA foi induzido pela combinação de dieta 
hiperlipídica deficiente em colina e dietilnitrosamina na dose de 100 mg/ L na 
água de beber ad libitum por 16 semanas. Após este período foram 
suspensos os estímulos carcinogênicos, realizou-se ultrassonografia 
abdominal para caracterização dos nódulos hepáticos maiores que 2 mm, e 
foi feita a divisão dos dois grupos segundo randomização e iniciada a 
administração diária do fármaco por gavagem durante 3 semanas: Controle 
(n=10) – 1 mL salina, Sorafenibe (n=20): 5mg/ kg/ dia. Ao término do 
tratamento, os animais realizaram  PET (Gamma Medica-Ideas, USA) com 
18F-FDG (média de 18F-FDG injetada de 1,02 ± 0,17 mCi ou 37,7 ± 6,29 
MBq). Três dias após o PET, os animais foram anestesiados e foi feita a 
eutanásia, quando foi coletado material hepático. As lâminas foram 
avaliadas, por patologista veterinário experiente, na coloração de 
hematoxilina-eosina e imunohistoquímica para glutamina sintetase, antígeno 
específico de hepatócitos 1 e citoqueratina-19. RESULTADOS: A 
mortalidade nos dois grupos foi de 60% (p=0,07). Os achados 
ultrassonográficos mostraram grupos homogêneos com média de nódulos 
por animal: 4,88 ± 2,75 no controle e 4,95 ± 3,11 no sorafenibe (p=0,48). Na 
19ª semana, viu-se que a média de lesões hipercaptantes por animal no 
PET foi de 4,37 ± 1,59 no grupo sorafenibe e 8,5 ± 3,7 no controle (p=0,006). 
A avidez máxima do 18F-FDG (SUVmáx) foi diferente entre os grupos 
estudados: 2,4 ± 1,98 no sorafenibe e 3,8 ± 1,74 no controle (p=0,01). Houve 
correlação direta entre o CHC pouco diferenciado/indiferenciado e os 
maiores valores de SUVmed (R2 = 0,34, p=0,04), SUVmax (R2 = 0,44, 
p=0,01), relação Tumor SUVmax/Fígado SUVmax (R2 = 0,42, p=0,02) e 
relação Tumor SUVmax/ Músculo SUVmax (R2 = 0,54, p=0,006). A média 
por animal de CHC confirmado pela histologia foi menor no grupo sorafenibe 
que no controle (5,5 ± 1,5 vs 3,3 ± 0,48, p=0,01). E o grupo tratado com 
sorafenibe apresentou mais CHC bem diferenciado que o controle (39% vs 
5%, respectivamente, p=0,01), bem como, menor presença de CHC pouco 
diferenciado que o grupo controle (52% vs 81%, p-0,003). CONCLUSÃO: O 
sorafenibe reduziu o número médio de CHC, a agressividade dos CHC e 
menor SUVmax dos tumores. A metodologia do PET foi padronizada para 
este modelo animal específico. O PET 18F-FDG pode ser utilizado para 
avaliar não invasivamente o grau de diferenciação histológica do CHC, pois 
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valores maiores de SUVmed, SUVmax, Tumor SUVmax/Fígado SUVmax e 
Tumor SUVmax/ Músculo SUVmax foram correlacionados com CHC pouco 
diferenciado. 
 
Descritores: doença hepática gordurosa não alcoólica; fígado gorduroso; 
carcinoma hepatocelular; sorafenib; modelos animais; tomografia por 
emissão de pósitrons. 
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Costa FGB. Sorafenib effect’s on liver experimental carcinogenesis 
secondary to non-alcoholic fatty liver disease [Thesis]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2016. 
 
BACKGROUND AND AIMS:  Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) has 
been linked to hepatocellular carcinoma (HCC), often in patients with 
advanced liver disease. This study aimed to: assess the effect of sorafenib in 
the experimental model of NAFLD related HCC, standardize PET 18F-FDG to 
be an assessment tool of HCC in this model and to assess if there is a 
correlation between the degree of avidity for 18F-FDG and the degree of 
tumor differentiation. METHODS: The ethics committee on animal use 
approved this study. Thirty male sprague-dawley rats were used, weighing 
between 300-400g. NAFLD related HCC was induced by the combination of 
fat and choline deficient diet with diethylnitrosamine (100 mg/L) in drinking 
water for 16 weeks. After this period these carcinogenic stimuli were 
suspended, and liver nodules were identified by abdominal ultrasound. Two 
groups were randomized: control (n=10) and treatment (n=20). Rats received 
daily gavage administration of 1 mL saline in the control group and sorafenib 
(5mg/kg/day) in the treatment group. After treatment, animals performed PET 
(Gamma Medica-Ideas, USA) with 18F-FDG (average of 18F-FDG injected 
1.02 ± 0.17 mCi or 37.7 ± 6.29 MBq). Three days after the PET, the animals 
were anesthetized and euthanized. Histological aspect was evaluated by 
experienced veterinary pathologist. RESULTS: The mortality in both groups 
was 60% (p = 0.07). The sonographic findings showed homogeneous groups 
with average nodules per animal of: 4.88 ± 2.75 in control and 4.95 ± 3.11 in 
sorafenib (p = 0.48). On the 19th week, it was observed that the average 
hypercaptant lesion per animal in PET was 4.37 ± 1.59 in the sorafenib group 
and 8.5 ± 3.7 in control group (p = 0.006). Average SUVmax was different 
between groups: 2.4 ± 1.98 in the sorafenib group and 3.8 ± 1.74 in the 
control group (p = 0.01). A direct correlation was found between the poorly 
differentiated HCC and larger values of: SUVmed (R2 = 0.34, p = 0.04), 
SUVmax (R2 = 0.44, p = 0.01) tumorSUVmax / LiverSUVmax ratio (R2 = 
0.42, p = 0.02) and tumorSUVmax / MuscleSUVmax ratio (R2 = 0.54, p = 
0.006). HCC average per animal was lower in the sorafenib group than in the 
control group (5.5 ± 1.5 vs. 3.3 ± 0.48; p = 0.01). And sorafenib group had 
more well differentiated HCC (39% vs 5%, respectively, p = 0.01) and lower 
presence of poorly differentiated HCC (52% vs 81%, p -0.003) than the 
control group. CONCLUSION: Sorafenib reduced the average number of 
HCC, the aggressiveness of HCC and lowered values of tumors SUVmax. 
The methodology of PET was standardized for this particular animal model. 
PET 18F-FDG can be used noninvasively to assess the degree of 
histological differentiation of HCC, as higher values of SUVmed, SUVmax, 
tumorSUVmax/ LiverSUVmax ratio and tumorSUVmax / MuscleSUVmax 
ratio were correlated with poorly differentiated HCC. 
 
Descriptors: non-alcoholic fatty liver disease, fatty liver; sorafenib; 
carcinoma, hepatocellular; models, animal; positron-emission tomography. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Generalidades 

A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é uma 

importante hepatopatia, principalmente, por estar associada ao aumento da 

obesidade mundial. É caracterizada, histologicamente, pela presença de 

mais de 5% de esteatose hepática, na ausência de outras causas 

etiopatogênicas e com consumo alcoólico menor que 30 g/ dia em homens e 

20 g/ dia em mulheres. Abrange um largo espectro de doença que pode 

passar pela esteatose hepática não alcoólica, esteatohepatite não alcoólica 

(EHNA), cirrose até o carcinoma hepatocelular (CHC), ou diretamente da 

EHNA para CHC (1-3).  

A prevalência da DHGNA no mundo varia de 6 - 35% (4, 5). Nos EUA, 

ela é de 16 a 40%, mas se o diagnóstico de EHNA for dado por biópsia 

hepática a prevalência diminui para 3-5% (6). No Brasil, pacientes de centros 

terciários que tinham aminotransferases alteradas e esteatose hepática no 

ultrassom, excluindo-se outras hepatopatias, foram submetidos a biópsia 

hepática. Destes, 42% foram diagnosticados com esteatose isolada, 31% 

com EHNA e 27% com EHNA e algum grau de fibrose ou cirrose (7). 

A maioria dos pacientes com DHGNA estão entre a quarta e quinta 

década de vida, aparentemente com maior prevalência em hispânicos que 

em caucasianos ou afrodescendentes. A literatura apresenta dados 

conflitantes quanto à distribuição do gênero (7-9). 
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O inquérito nacional de nutrição e saúde nos EUA foi feito em três 

momentos distintos (1988-1994, 1999-2004 e 2005-2008), utilizando o 

diagnóstico de DHGNA como alteração de enzimas hepáticas na ausência 

de outras causas definidas e sem realização de biópsia hepática. Ele 

mostrou que há relação direta entre maior prevalência de DHGNA e 

componentes da síndrome metabólica, a saber: DHGNA passou de 5,5% 

para 11%, obesidade 22% para 33%, diabetes mellitus 6 a 9% e hipertensão 

arterial sistêmica de 22% para 34% (10). Outros dados mundiais mostram que 

em pacientes diabéticos a prevalência da DHGNA varia de 49,5 a 87%, nos 

obesos mórbidos chega até 93% e desses 26-49% tem EHNA (11). No Brasil, 

a prevalência de EHNA em uma coorte de obesos mórbidos foi de 66,7% (12). 

Ao se comparar os estudos transversais brasileiros realizados em 

1975, 1989 e 1996, observa-se o declínio da desnutrição energético-proteica 

em crianças e adultos e a emergência da obesidade, com aumento de 112% 

em mulheres adultas (13). Em 2010 cerca de 57% dos homens adultos tinham 

sobrepeso ou eram obesos, e a previsão para 2050 é que esta prevalência 

aumente para 95%. Com isto, há projeção de dobrar o número de pacientes 

portadores de doença arterial coronariana, acidente vascular encefálico, 

neoplasias malignas e diabetes em 2050, o que implicará um custo em torno 

de 330 bilhões de dólares ao longo de 40 anos (14). 

 

1.2 Fisiopatogênese da DHGNA 

A fisiopatogênese da DHGNA não está bem elucidada, mas a 

hipótese mais aceita é a dos múltiplos “hits”: a resistência insulínica, o 
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depósito de ácidos graxos nos hepatócitos, disfunção dos hormônios 

produzidos pelo tecido adiposo, ação da microbiota intestinal sobre o fator 

adipocitário induzido pelo jejum (FIAF) e sobre o receptor do farsenóide X 

(FXR), seguida da ativação das vias do estresse oxidativo, ativação de 

citocinas, estresse do retículo endoplasmático e ativação das vias de 

sinalização da apoptose e fibrogênese (15-17). 

A insulina tem papel fundamental no anabolismo celular por diminuir a 

apoptose, favorecer o crescimento e diferenciação celular pela via das 

proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPK). Além de estimular a 

síntese de glicogênio no fígado e tecido muscular, diminuir a gliconeogênese 

hepática, favorecer a lipogênese hepática e adipocitária através da via da 

fosfoinositideo 3 quinase/proteína quinase B (PIK-3/AKT). De forma que a 

energia guardada poderá ser usada no jejum, trauma ou infecções, após 

ação, respectivamente, do glucagon, dos hormônios ligados ao estresse ou 

das citocinas inflamatórias para ativação da via catabólica (resistência 

insulínica), como mostra a figura 1 (18). 

Com a mudança dos hábitos de vida na sociedade moderna (baixa 

atividade física, estresse crônico e ingesta calórica alta) há hipertrofia 

adipocitária que excede a capacidade habitual de estoque e liporegulação, 

deturpando esse mecanismo catabólico essencial para a sobrevivência 

humana ao longo da evolução. O aumento da adiposidade visceral gera 

resposta inflamatória [aumento de fator de necrose tumoral alfa [(TNF-α) e 

interleucina 6 (IL-6)], a qual recruta macrófagos da medula óssea, gerando 

disfunção adipocitária (diminuição da adiponectina e aumento de 
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angiotensinogênio) e liberação metabólitos lipídicos aos tecidos periféricos. 

O acúmulo destes metabólitos no fígado e nas células musculares, bem 

como as citocinas pró-inflamatórias ativam a resistência insulínica, 

contribuindo para a disfunção das células beta pancreáticas, e em última 

instância, síndrome metabólica e suas complicações (18). 

 

Fonte: Adaptado de Tsatsoulis et al., 2013 (18). 
 
Figura 1 -  Resposta adaptativa da resistência insulínica (RI). Nas 

condições que exigem maior demanda metabólica como jejum, 
estresse e infecção, os hormônios e citocinas promovem estado 
de resistência insulínica para mobilizar a energia que fora 
guardada. A resistência insulínica nos adipócitos promove a 
lipólise, com liberação de ácidos graxos livres na circulação que 
serão usados pelos músculos, por exemplo, para poupar glicose 
para o cérebro. Ainda, a RI no fígado aumenta a produção e 
liberação de glicose 

 

O acúmulo de ácidos graxos no fígado pode ocorrer por três 

maneiras: liberação excessiva advinda do tecido adiposo (obesidade e 

rápida perda ponderal, por exemplo), diminuição da exportação hepática do 
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VLDL por diminuição de sua síntese ou secreção (abetalipoproteinemia, 

desnutrição protéica ou deficiência de colina, são exemplos), ou ainda por 

disfunção hepática na beta-oxidação (como visto no consumo excessivo de 

álcool, deficiência de coenzima A por uso crônico de ácido valpróico ou 

ácido acetilsalicílico) (19, 20). 

Uma das principais adipocitocinas é a leptina, estando muito expressa 

na DHGNA. Os níveis elevados de leptina têm efeito pró-inflamatório e pró-

fibrogênico por ativar as células de Kupfer e as células estreladas. Sua via 

de sinalização é a da JNK/STAT. Foi demonstrado que a leptina promove o 

crescimento, migração e invasão do CHC por ativação da via da JNK, AKT e 

MAPK (17, 21).  

Acredita-se que outra proteína derivada do tecido adiposo, a resistina, 

tenha papel importante no desenvolvimento da resistência insulínica. Nos 

modelos animais com dieta hiperlipídica, sua expressão aumentada levou a 

intolerância à glicose, hiperinsulinemia e manutenção de níveis séricos altos 

de ácidos graxos livres, enquanto que ao se administrar 

oligodesoxinucleotídios antisense contra o RNA mensageiro da resistina se 

observou completa reversão da resistência insulínica (22, 23). 

Por sua vez, a adiponectina tem ação anti-inflamatória e 

sensibilizadora de insulina, estando pouco expressa na obesidade, diabetes 

mellitus e DHGNA. Os níveis baixos de adiponectina são insuficientes para 

suprimir a inflamação mediada por TNF-α. Além disto, sua falta altera a 

síntese de ácidos graxos por desregulação da via da 5’ adenosina 

monofosfatase quinase ativada (AMPK). Ela também inibe a carcinogênse 
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hepática por antagonizar a indução da leptina na via dos sinais tradutores e 

ativadores de transcrição (STAT), AKT e com modulação do alvo mecânico 

da rapamicina (mTOR) (17, 21). 

A DHGNA está ainda associada à maior prevalência do 

supercrescimento bacteriano, gerando maior permeabilidade intestinal e 

endotoxemia crônica pela passagem de lipopolissacarídeos e de padrões 

moleculares associados ao patógeno (PAMP) que ativam células de Kupfer 

no intestino e fígado via toll-like receptor 4. Estas por sua vez, adquirem 

fenótipo M1, com produção de TNF-α, interleucinas 12 e 1 beta (IL-12 e IL-

1ß) o que amplifica a resposta inflamatória e causa mais dano hepatocelular 

(24-27).  

A obesidade está frequentemente ligada ao aumento de bactérias do 

filo Firmicutes sobre filo Bacteriodetes, implicando em maior capacidade de 

coletar energia da dieta, com aumento da ingesta calórica e por fim a 

deposição de gordura no fígado (28). Viu-se também que a inoculação 

intestinal de microbiota obesogênica em camundongos livre de bactérias, fez 

com que estes animais inoculados tivessem aumento de 60% na gordura 

corporal e após 14 dias da inoculação apresentassem resistência insulínica, 

apesar da redução calórica da dieta (29). Isto se explica pela ação da 

microbiota intestinal na supressão do FIAF, inibidor da lipase lipoprotéica. Se 

ele está suprimido, há aumento da atividade da lipase lipoprotéica, levando a 

um maior estoque de triglicérides nos adipócitos (29).  

Outros estudos experimentais de DHGNA mostraram atividade da 

microbiota intestinal sobre: metabolização da colina adquirida na ingesta, 
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aumento da produção endoluminal de etanol e acetaldeído, os quais são 

facilmente absorvidos e ao serem levados à circulação portal causam lesão 

hepatocitária (25, 30). 

A ativação do receptor farsenóide X (FXR) por ácidos biliares e 

agonistas sintéticos (ácido obeticólico) diminui a trigliceridemia alterando o 

metabolismo lipídico (vide figura 2): promove a beta-oxidação via PPAR-α; 

reprime a proteína transferidora de triglicérides microssomal (MPT) e 

apolipoproteína B facilitando o clearence do VLDL e quilomícrons; reprime a 

paraoxanase 1, inativando a lipoproteína de baixa densidade e diminuindo a 

produção de lipídios pró-aterogênicos; estimula a atividade da lipase 

lipoprotéica por aumentar a expressão da apolipoproteína CII/AIV e diminuir 

a da apolipoproteína CIII/IL-12/ANGTPL3; reprime o fator transcriptor 

hepático SREBP-1c e, por conseguinte, alvos gênicos lipogênicos (31). 

No metabolismo da glicose, também demonstrado na figura 2, a 

ativação do FXR nas células beta-pancreáticas aumenta a fosforilação da 

AKT e translocação do GLUT-2 na membrana plasmática, aumentado a 

captação celular de glicose. Há maior expressão do fator parecido com 

Krüppel 11 (KLF-11), que aumenta a transcrição e secreção de insulina 

induzida pela glicemia. E a inibição da SHP regula negativamente a 

gliconeogênese hepática (31). 

Por fim, as mitocôndrias são consideradas como principais 

contribuidoras do estresse oxidativo na obesidade. O superóxido é produto 

natural do ciclo de Krebs, mas quando a captação e oxidação de substratos 

energéticos excede a capacidade de produzir ATP ou de metabolização 
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pelos sistemas antioxidantes (catalase, peroxiredoxinas, glutationa 

peroxidase) há acúmulo das espécies reativas de oxigênio, as quais levam à 

resistência insulínica e ao desenvolvimento da EHNA (32).  

 

 

Fonte: Adaptado de Ding et al., 2015 (31) 

 
Figura 2 -  Esquema mostrando o papel do receptor farsenóide X (FXR) na 

regulação lipídica e da glicose. PPAR alfa – receptor ativado 
proliferador de peroxissomo, MTP – proteína microssomal 
transferidora de triglicérides, Apo B – apolipoproteína B, VLDL – 
lipoproteína de muito baixa densidade, Apo CII e CIII – 
apolipoproteína CII e CIII, ANGTPL3 – angiopoetina proteína 3, 
LPL – lipase lipoprotéica, SHP – heterodímero pequeno 
companheiro, SREBP1c – proteína de ligação ao elemento 
regulador de esterol 1c, AKT- proteína quinase B, KLF-11 fator 
parecido com Krüppel 11, PEPCK – carboxiquinase piruvato 
fosfoenol, G6PASE – glicose-6-fosfatase, GLUT2 – 
transportador de glicose 2 
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1.3 CHC na DHGNA 

O câncer de fígado é a segunda maior causa mundial de morte 

relacionada ao câncer e o CHC responde por aproximadamente 90% de 

todas as neoplasias primárias do fígado (33, 34). Cerca de 80% dos casos de 

CHC ocorrem na África subsaariana e leste da Ásia (35). Nos EUA entre 

1990-2009, enquanto se notou uma diminuição da mortalidade de todas as 

neoplasias malignas, a mortalidade por neoplasias de fígado e vias biliares 

aumentou em 60% nos homens e 40% nas mulheres (36). Isto ocorreu porque 

apenas um terço dos pacientes eram elegíveis, no momento do diagnóstico, 

para tratamento curativo: ressecção, transplante hepático ou ablação local 

(33). Apesar do maior controle dos vírus da hepatite B e C (VHB e VHC, 

respectivamente), a epidemia mundial de sobrepeso, obesidade e síndrome 

metabólica emergiu como relevante fator de risco para CHC (34).  

Estudos observacionais mostraram que a obesidade, diabetes, 

sobrecarga de ferro e consumo concomitante de álcool são fatores de risco 

para o desenvolvimento de CHC relacionado a DHGNA (2). O risco de morte 

por câncer de fígado é 4.5 vezes maior em homens obesos que homens 

com índice de massa corpórea normal. Pode-se supor, então, que o 

incremento na incidência de CHC é em parte causado pelo aumento do 

número de pacientes com DHGNA, altamente associada a obesidade e 

diabetes mellitus tipo 2 (37).  

No Brasil, cerca de 10% dos transplantes hepáticos são por CHC (38), 

a incidência anual é de 2,9%, cumulativa em 5 anos de 14,3% e sobrevida 

de 50% em 5 anos (39). No inquérito nacional da sociedade brasileira de 
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Hepatologia sobre CHC relacionado a DHGNA, observou-se diabetes em 

74% dos pacientes, hipertensão em 60%, obesidade em 52% e ainda que 

cerca de 30% dos pacientes com CHC não tinham cirrose. Entre os 

pacientes com cirrose 40% apresentavam hipertensão portal e 30% algum 

grau de disfunção hepática, sugerindo diagnóstico tardio e dificuldade de 

administrar tratamento curativo (39). Supõe-se que esse diagnóstico tardio 

venha da baixa adesão aos protocolos internacionais de rastreio de CHC 

com USG a cada 6 meses. Por exemplo, estudo recente comparou o 

rastreamento de CHC em centro terciário do hospital universitário do sudeste 

e clínica privada, chegando-se a conclusão que apenas 8% dos paciente do 

hospital universitário e 29% da clínica privada faziam o rastreamento 

apropriado (40).   

Da cirrose à hepatocarcinogênese, a caminhada é complexa e com 

múltiplos degraus, passando dos nódulos displásicos, para CHC precoce, 

CHC pequeno e mais indiferenciado, até o CHC avançado. Este processo de 

hepatocarcinogênese não é o mesmo para as diferentes etiologias que 

causam o CHC, variando conforme a prevalência de suas associações 

etiológicas (35, 41, 42). 

O risco de desenvolvimento de CHC é 17% maior em pacientes com 

sobrepeso e 89% em obesos. Acredita-se que a resistência insulínica seja a 

chave para desvendar a relação entre CHC e DHGNA, pois a ligação 

molecular entre balanço energético e controle do ciclo celular é feita pelo 

receptor de insulina via PIK3 e proteína homologa da fosfatase tensina 
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(PTEN), além do que o uso de biguanidas ou tiazolidinedionas foi associado 

com redução de 70% no risco de CHC em pacientes diabéticos (2).  

Até o momento, o único polimorfismo (c.444 C>G - rs738409) 

associado à DHGNA e CHC foi identificado no gene patatina fosfolipase 

contendo domínio da proteína 3 (PNPLA3), que confere 2,26 vezes mais 

risco de ter CHC, já na presença de homozigose do alelo G o risco sobe 

para 5 vezes ao se comparar com o homozigoto CC (2). 

O CHC pode ser classificado molecularmente em: proliferativo e não-

proliferativo. Os proliferativos, que tem pior prognóstico, são mais 

indiferenciados, tem maior nível de alfafetoproteína, e são divididos em dois 

subgrupos fenotípicos: ativação das vias Wnt/TGF-β e da célula progenitora 

EpCam/CK19. Por sua vez, o grupo não proliferativo é heterogêneo e destes 

apenas aqueles que possuem mutação da catenina β1 (CTNNB1) 

compartilham o mesmo perfil molecular (33-35). O prognóstico do grupo não 

proliferativo é melhor, tem menor nível de alfafetoproteína e são mais bem 

diferenciados (33). 

A heterogeneidade funcional e fenotípica torna difícil a erradicação de 

todas as células tumorais, permitindo a recorrência da neoplasia maligna. 

Essa heterogeneidade é característica marcante do CHC, que pode ser 

resultado do próprio CHC ou de alterações genéticas/epigenéticas do 

microambiente (43). Ela é mais reconhecida em nódulos grandes com 

estrutura de nódulo dentro de nódulo, onde um pequeno nódulo 

indiferenciado está dentro de um outro nódulo mais bem diferenciado (35).  
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A ativação de diferentes vias de sinalização pode explicar esta 

heterogeneidade tumoral do CHC: fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGF) – pedra angular da angiogênese do CHC; MAPK – ativada em 

quase todos os CHC avançados, cujo bloqueio parcial é conseguido através 

do sorafenibe; PI3K/PTEN/AKT/mTOR – controla a proliferação celular e 

apoptose; desregulação do receptor do crescimento do hepatócito (c-MET) – 

importante para a regeneração hepatocitária após lesão hepática, ocorrendo 

em 50% dos CHC avançados; receptor do fator de crescimento parecido 

com insulina (IGFR) – ativada em 20% dos casos e WNT/ β-catenina – 

crucial para hepatocarcinogênese (34). 

Para prosseguir na investigação da diversidade do CHC, fez-se o 

sequenciamento completo do exoma de 243 tumores hepáticos ressecados 

cirurgicamente identificando 28.478 mutações somáticas e 11 vias ativadas: 

mutações na região promotora da transcriptase reversa telomerase (TERT) 

(60%), WNT/ β-catenina (54%), PIK3-AKT-mTOR (51%), TP53 (49%), MAPK 

(43%), diferenciação hepática (34%), regulação epigenética (32%), 

remodelamento da cromatina (28%), estresse oxidativo (12%), IL-6/JAK-

STAT (9%) e fator de transformação do crescimento beta (TGF- β) (5%). 

Viu-se ainda que o VHB está frequentemente associado a mutações do 

TP53 e que o álcool se relaciona com CTNNB1 e TERT. Todavia, VHC, 

síndrome metabólica e hemocromatose não mostraram associações 

significativas (2, 42, 44). 

A expressão de microRNA (miRNA) tem papel significativo no 

desenvolvimento do CHC, tanto o é que o miRNA122 responde por cerca de 



Introdução  
  
 
 

14

70% de todo o miRNA hepatocitário e está suprimido no desenvolvimento 

precoce do CHC (41). Além disto, a presença de citocinas pró-inflamatórias 

(IL-6, IL-1ß) no tecido peritumoral ou na circulação sistêmica contribuem 

para a progressão tumoral e maior risco de recorrência do CHC (43). 

Acredita-se que os estímulos externos como dieta rica em frutose e 

lipídios, desordens endócrinas, polimorfismos genéticos no PNLPA3 e 

TM6SF2 e sedentarismo levem à obesidade. Esta desencadeia o acúmulo 

de lipídios e resistência insulínica. Em seguida, há liberação de espécies 

reativas de oxigênio (EROS) que lesam o DNA. A resposta inflamatória, 

mediada pela interleucina-6 e fator de necrose tumoral alfa, ativa a via do 

STAT 3 e fator nuclear kappa beta (NF-kß), as quais levam ao surgimento de 

CHC nos pacientes com EHNA, conforme esquematizado na figura 3. 

Sugere-se ainda que o acúmulo de ácidos graxos nos hepatócitos 

leva a maior estresse oxidativo pela peroxidação destes lipídios no retículo 

endoplasmático. Os subprodutos desta oxidação, entre o Trans 4 hydroxy 2 

nonenal, causam mutação no gene supressor de tumor p53. A produção 

aumentada de leptina e resistina foi associada ao crescimento, migração e 

invasão do CHC por ativação da via da JNK, AKT e MAPK (17, 45, 46).  
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Fonte: Reproduzida com permissão dos autores (17) 
 
Figura 3 -  Esquema ilustrativo da evolução da DHGNA para o CHC. Os 

estímulos externos como dieta rica em frutose e lipídios, 
desordens endócrinas, polimorfismos genéticos no PNLPA3 e 
TM6SF2 e sedentarismo, levam à obesidade, a qual 
desencadeia o acúmulo de lipídios e resistência insulínica. Em 
seguida, há liberação de espécies reativas de oxigênio (EROS) 
que lesam o DNA, e a resposta inflamatória mediada pela 
interleucina-6 (IL-6) e fator de necrose tumoral alfa (TNF) ativam 
as vias dos sinais tradutores e ativadores de transcrição 3  
(STAT 3) e fator nuclear kappa beta (NF-kß), vias sinalizadores 
oncogênicas, que levam o surgimento de CHC nos pacientes 
com EHNA  

 

 

O CHC relacionado à DHGNA é reportado frequentemente como 

sendo único, grande, com pouca invasão vascular, menor nível de 

alfafetoproteína e mais bem diferenciado (42). A análise de quase 5000 casos 

de CHC nos EUA mostrou que os pacientes com CHC relacionado a 

DHGNA eram mais velhos, tinham menor sobrevida, mais cardiopatia, maior 
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chance de morrer do CHC e perfaziam apenas 5% de todos os pacientes 

transplantados por CHC (47).  

O CHC tipo esteato-hepatítico é caracterizado por mais de 5% de 

esteatose intratumoral, presença de corpúsculos de Mallory-Denk, fibrose 

trabecular e pericelular, inflamação de linfócitos e polimorfonucleares, 

estando presente, na sua maioria, em pacientes com DHGNA (48, 49). Em 

estudo ainda não publicado, Campos et al., estudaram 21 pacientes com 

DHGNA/EHNA que tinham 35 CHC no total. Destes pacientes 57% tinham 

cirrose e os 43% fibrose grau 2 ou 3, 90% tinham índice de massa corpórea 

acima de 25 kg/ m2, 81% hipertensão arterial sistêmica e 76% diabetes 

mellitus. Viu-se ainda que 62% eram CHC grau 3 ou 4 de Edmondson-

Steiner, 71% dos CHC poderiam ser classificados nos tipo esteato-hepatítico 

de acordo com os critérios descritos acima (50). 

 

1.4  Sorafenibe 

O Sorafenibe foi inicialmente descrito como inibidor do RAF-1, 

membro da via sinalizadora RAF/MEK/ERB, para suprimir a proliferação e 

crescimento das células tumorais em modelos experimentais (41). 

Atualmente, ele é visto como inibidor multiquinase (C-RAF, B-RAF, c-KIT, 

FLT-3, PDGR-β e VEGFR1-3), bem absorvido e com alta biodisponibilidade 

(51). Em diferentes linhagens celulares de CHC, o sorafenibe atua na 

desfosforilação de dois resíduos (tirosina - Y705 e serina - S727) da STAT3, 

o que reduz a fosforilação de AKT e ERK, levando ao acúmulo de 

autofagossomos e inibição do complexo mTOR1.  Além disto, modula a 
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expressão de mais de 19 proteínas, regulando, por exemplo, para baixo a 

anexina A1 (envolvida na diferenciação celular, progressão e invasão 

tumoral) e ciclofilina A (envolvida na metástase do CHC) (41, 52, 53). 

Ele é aprovado para o tratamento de carcinoma de células renais 

avançado, câncer de tireóide avançado e é a única droga aprovada pelo 

FDA para tratar o CHC em estágio C do BCLC (51). Antes do sorafenibe, 

nenhuma terapia sistêmica havia mostrado sobrevida consistente no 

tratamento de pacientes com CHC. Sua administração é por via oral, bem 

tolerado e com poucos efeitos adversos, sendo os principais a síndrome 

mão-pé e a diarreia que ocorrem em 8% dos casos, outros menos comuns 

são: perda ponderal, anorexia e mudanças na voz (54). A dose padrão e 

eficaz aprovada para o uso em seres humanos é de 800 mg/dia. Esta dose 

após sete dias contínuos de uso gera média de 127 μmol/L/h da 

concentração plasmática da droga (AUC0-12h). Para conseguir esta mesma 

AUC0-12h, a dose em camundongos varia de 10mg/kg/dia a 30mg/kg/d, já em 

ratos ela é de 5 mg/kg/dia (55-57). 

No tratamento de CHC avançado, os estudos “Asia-Pacific” e 

“SHARP” provaram que o sorafenibe é capaz de aumentar a sobrevida em 

torno 3 meses quando comparado a placebo (58, 59). No entanto, no estudo 

“SHARP” 74% dos pacientes tratados com sorafenibe tinha a causa base da 

cirrose hepática como VHC, VHB ou álcool, e no estudo “Asia-Pacific” cerca 

de 81% tinham VHC ou VHB, o que mostra que parcela pequena dos 

pacientes tratados tinham DHGNA (58, 59). 
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Sabe-se também que pequena fração de tumores, cerca de 30%, 

apresenta resposta benéfica ao uso sorafenibe, possivelmente porque 

alguns alvos moleculares não foram atingidos pelo fármaco, ou adquiriram 

resistência primária ou adquirida, geralmente surgindo após 6 meses de uso. 

Por esses motivos, os estudos com novas drogas que englobaram todos os 

pacientes de CHC com hepatopatias de diferentes etiologias no mesmo 

grupo fracassaram (41, 60).  

O sorafenibe foi avaliado por nosso grupo em modelo experimental de 

DHGNA, na dose de 2,5 mg/kg/dia, prevenindo a fibrose hepática e a 

disfunção mitocondrial, bem como diminuindo a inflamação (IL-6 e IL-10) (61). 

Além disto, seu o uso por 8 semanas em ratos cirróticos por DHGNA, na 

dose de 5mg/kg/dia, melhorou a desregulação venosa hepática, inibiu o 

recrutamento e ativação leucocitária, diminuiu a vasodilatação esplâncnica e 

a formação de ascite (62). Nos modelos animais de CHC secundário à cirrose 

biliar por ligação do colédoco ou implantação de células provenientes de 

linhagens de CHC, o sorafenibe reduziu inflamação e fibrose, suprimiu a 

recorrência intrahepática e prolongou a sobrevida após a ressecção tumoral 

(63).  

 

1.5 Modelos animais de CHC na DHGNA 

Modelos animais são cruciais para a elucidação da fisiopatologia do 

CHC e para o teste de potenciais alvos terapêuticos, ainda mais porque 

testes in vitro são insuficientes para avaliar tratamentos preventivos de CHC 

secundário à EHNA, curativos tanto para EHNA quanto para CHC 
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secundário à EHNA. Contudo, os atuais modelos animais de EHNA-CHC 

são pouco adequados em mostrar como ocorre a hepatocarcinogênese nos 

níveis moleculares, genéticos e epigenéticos (64).  

O modelo experimental ideal de CHC secundário à DHGNA tem que 

se assemelhar ao que ocorre nos seres humanos: excesso de calorias na 

dieta alimentar, associado à obesidade, à resistência insulínica e à 

dislipidemia, histologia hepática com os mesmo marcadores, evolução 

natural para CHC, expressão gênica e ativação das mesmas vias 

sinalizadoras (65).  

Diversos modelos foram criados com esse intuito: animais 

geneticamente modificados com ou sem dieta, indução dietética com 

variadas fórmulas (dieta hiperlipídica associada ou não a alto teor de frutose, 

deficiente em metionina ou colina, dieta hiperlipídica com deficiência de 

colina com ou sem associação à dietilnitrosamina) ou xenotransplante de 

células cancerígenas (64, 66-68). Na tabela 1 é possível observar um compilado 

dos modelos de CHC secundário à EHNA. 
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Tabela 1 -  Modelos animais de CHC secundário à EHNA. Em vermelho, 
destaca-se o estudo do nosso grupo com menor tempo de 
evolução para CHC. ALIOS – síndrome da obesidade induzida 
por estilo de vida americano, ALR – argumentador da 
regeneração hepática, MC4R – receptor da melacortina 4, HL-
DC DM – Dieta hiperlipídica deficiente de colina e metionina, 
DEN – dietilnitrosamina, PTEN – homólogo da fosfatase e 
tensina, DIAMOND – modelo animal de DHGNA induzida por 
dieta 

 

 

Fonte: Adaptado de Wu J, 2016 (64). 

 

Nos animais geneticamente modificados há indução de DHGNA de 

forma semelhante ao que ocorre em humanos. Todavia, eles não progridem 

para EHNA ou CHC, necessitando ou da dieta modificada para induzi-los, ou 

da associação de um carcinógeno, como a dietilnitrosamina, para 
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desenvolver CHC (68). O DEN é um carcinógeno utilizado há muito tempo em 

modelos experimentais de CHC por representar a complexidade da doença 

em humanos. Apesar da variabilidade intra e intertumoral do modelo, o seu 

uso é promissor no estudo pré-clínico de futuras terapias para CHC 

avançado (69, 70).  

Por sua vez, a dieta modificada tem o intuito de imitar o estilo de vida 

ocidental e os hábitos alimentares que culminam obesidade, resistência 

insulínica e EHNA. Nestes modelos há consumo entre 45 e 75% de calorias 

provenientes de lipídios e suas variações trans ou colesterol. O problema da 

dieta hiperlipídica pura é que a lesão hepática é mais leve ao ser comparada 

com dietas deficientes de colina/metionina. Essas dietas deficientes de 

aminoácidos causam fibrose em 8 semanas e o aparecimento de CHC 

ocorre de 3 a 6 meses (64, 68). 

Os modelos pré-clínicos de xenotransplante ortotópicos permitem 

estudar o mecanismo molecular de subclasses específicas de CHC, bem 

como o microambiente tumoral, o qual altera o comportamento biológico das 

células neoplásicas, como o crescimento e potencial de metástase das 

mesmas (63). Por exemplo, Kornek et al., 2008 (71) implantaram células de 

Hepatoma 129 (Hepa129) em camundongos CH3, os quais receberam 

álcool via oral com ou sem injeções intraperitoneais de tioacetamida para 

induzir fibrose hepática. Eles observaram que a fibrose hepática estimulou o 

desenvolvimento tumoral através de maior expressão do VEGF (71). 

Entretanto, Gross et al., 2015 (70) compararam este modelo ortotópico com o 

do DEN e observaram que o CHC induzido pelo DEN demonstrou melhor 
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perfusão tumoral, similaridade genética ao modelo humano e resposta ao 

tratamento com sorafenibe (70). 

O nosso modelo misto de CHC secundário à DHGNA, utilizando dieta 

hiperlipídica com deficiência de colina e dietilnitrosamina na água, é 

adequado para o estudo da hepatocarcinogênese por apresentar, 

semelhantemente aos seres humanos, a evolução de esteatose, passando 

por EHNA, cirrose, nódulos displásicos e CHC. E ainda mais porque esta 

evolução para CHC ocorreu em período mais rápido (16 semanas) do que 

outros modelos experimentais e houve ativação das células progenitoras 

hepáticas (72). 

A indução experimental do CHC pode ser analisada por técnicas de 

imagem como elastografia hepática e ultrassonografia com contraste, a qual 

demonstrou boa acurácia na detecção de CHC bem diferenciado e 

moderadamente diferenciado em modelos de roedores (73). O PET pode ser 

empregado para a avaliação do desenvolvimento da neoplasia e é melhor 

marcador que a tomografia, ressonância nuclear magnética ou ultrassom na 

avaliação da viabilidade tumoral (69, 74). 

 

1.6 PET e CHC 

A tomografia por emissão de pósitrons (PET) é um método 

diagnóstico de imagem que usa compostos marcados com radioisótopos 

como sondas moleculares para visualizar e medir processos bioquímicos in 

vivo (75, 76). Alguns exemplos destes processos bioquímicos são: o fluxo do 

sangue, o uso do oxigênio e o metabolismo da glicose (77). Pode-se 
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monitorar de forma não invasiva a instalação e progressão do CHC, 

quantificando a carga tumoral, identificando sítios metastáticos e 

quantificando a resposta ao tratamento por uma droga em teste (74). 

Todos os emissores de pósitrons compartilham o fato de terem seu 

núcleo enriquecido com prótons, composto da antimatéria com alguma 

massa e carregado positivamente. Para conseguirem se estabilizar, no 

processo que é conhecido como decaimento isobárico, eles podem ou emitir 

um pósitron (11C, 13N, 15O e 18F, por exemplo) ou capturar um elétron. Ao ser 

emitido, esse pósitron viaja pelo tecido adjacente por uma distância, 

conhecida como alcance, perdendo continuamente energia até se aniquilar 

completamente com um elétron e emitir um par de fótons de 511 KeV em 

direções opostas. Quando este par de fótons é detectado ao mesmo tempo 

pelo PET, forma-se um mapa de distribuição de pontos de aniquilação no 

objeto escaneado (75).  

Dentre os radiofármacos emissores de pósitron, destaca-se o uso da 

flúor-18-desoxiglicose, análoga da glicose com grande aplicação em estudos 

oncológicos. O PET com 18F-FDG é capaz de fornecer cerca de uma hora 

após a injeção do radiotraçador imagens que refletem o metabolismo da 

glicose em todo o corpo (77-79).  

O 18F-FDG utiliza transportadores de glicose da membrana celular 

(GLUT) para entrar na célula. Ao ser levado para o citoplasma é fosforilado 

pela hexoquinase e a partir deste momento não consegue mais sair da 

célula, nem participa da via glicolítica. Inicialmente, GLUT 1 e 3 foram 

identificados nas células tumorais por sua significativa expressão. Os GLUT 
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5 e 12 apareceram como transportadores ativos neste processo metabólico, 

principalmente, no câncer de mama. Na linhagem celular de CHC, viu-se 

que nem sempre os GLUT 1 e 3 são responsáveis pela captação de 18F-

FDG, tendo o GLUT 12 papel ativo neste transporte (80).  

Há diferentes métodos de mensuração do acúmulo intracitoplasmático 

do 18F-FDG. O PET é feito para medir a concentração da radioatividade in 

vivo em Bq/mL. Habitualmente, o que interessa é o valor relativo médio 

(SUVmédio) ou máximo (SUVmáx) da captação do 18F-FDG pelo tecido na 

determinada região de interesse. Então, o SUV, ou valor de captação 

padronizado, é a concentração de atividade radioativa que foi captada pelo 

PET (Bq/mL) na região de interesse, dividida pela quantidade injetada de 

radiofármaco corrigida pela taxa de decaimento do mesmo (Bq/mL) e peso 

do sujeito da pesquisa (g). A meia vida do 18F é de 110 minutos. (79, 81). 

 

SUV = 
Concentração radioativa (Bq/mL) 

Radioatividade injetada (Bq/mL) / Peso (g) 

 

Fórmula 1 - Cálculo do SUV (81) 

 

A variabilidade da captação do 18F-FDG entre as diferentes 

neoplasias malignas gera diferenças significativas de sensibilidade: no 

câncer de pâncreas varia de 70-100% e no CHC 50-70%. Essa menor 

sensibilidade provavelmente é causada pela captação do 18F-FDG pelo 

tecido hepático circunjacente ao câncer (78, 80).  
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Na hepatocarcinogênese, o fornecimento de sangue arterial aumenta 

à medida que grau histológico avança. Contudo, o metabolismo do tumor e a 

angiogênese no CHC avançado ainda não foram bem avaliados e poderiam 

ser diferentes daqueles apresentados pelo CHC precoce, podendo afetar a 

resposta ao tratamento (80, 82-85).  

Estudos anteriores realizados com pacientes com CHC tratados com 

sorafenibe demonstraram que valores maiores de SUVmax de 18F-FDG 

foram correlacionados com menor sobrevida global e CHC avançado (74, 83-

88). Isto também foi visto na linhagem celular de CHC, pois a ausência da 

expressão da p53 levou a maior captação do 18F-FDG, sendo portanto 

indicativo de pior prognóstico (80). 

Ultimamente, viu-se que o estudo metabólico do CHC pelo PET 18F-

FDG é uma variável de prognóstico importante por estar correlacionada à 

sobrevida a longo prazo e recorrência precoce do CHC pós-transplante 

hepático (89, 90). Essa ferramenta diagnóstica poderá ser usada para 

identificar os tumores mais indiferenciados e agressivos, numa tentativa de 

melhor selecionar o paciente que será submetido a transplante hepático (84). 

 

1.7 Justificativa 

Num momento em que a epidemia mundial da obesidade contribui 

sobremaneira ao CHC na DHGNA, este estudo original vem para avaliar o 

efeito do sorafenibe no modelo específico de carcinogênese secundária a 

DHGNA, utilizando o PET como ferramenta de diagnóstico ratificada pelo 

padrão ouro da anatomia patológica e imunohistoquímica.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 Avaliar o efeito do sorafenibe no CHC avançado secundário à 

DHGNA. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Padronizar metodologia para imagens PET com 18F-FDG como 

ferramenta de avaliação do modelo experimental de 

carcinogênese hepática secundária à DHGNA. 

 Avaliar se há relação entre o grau de avidez pelo 18F-FDG e o 

grau de diferenciação tumoral do CHC. 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 Local 

O estudo “in vivo” foi desenvolvido no Laboratório de 

Gastroenterologia Clínica e Experimental (LIM-07) da Disciplina de 

Gastroenterologia Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (USP) em colaboração com Departamento de Radiologia e Oncologia 

da FMUSP, Laboratório de Medicina Nuclear (LIM-43) e Departamento de 

Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. 

 

3.2 Animais  

Esse estudo seguiu as orientações recomendadas da Declaração de 

Helsinki de 1975 [publicada por "US National Institute of Health-Guide for 

care and use of laboratory animals" (NIH Publication, n° 85-23, revisada em 

1996)] e do Serviço de Experimentação em animais da FMUSP. O estudo foi 

aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da FMUSP, sob o 

número 108/14. Foram utilizados ratos Sprague-Dawley, machos, com 3 

meses de vida, pesando entre 300-400 g, provenientes do Biotério do 

Laboratório de Gastroenterologia Clínica e Experimental da FMUSP. Os 

animais foram mantidos em local com temperatura, umidade e ventilação 

controlada, com ciclos de luz/escuro de 12 horas, 3 animais por caixa. A 

cada semana eram incluídos 3 animais, ou seja, uma caixa, para facilitar a 
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realização dos exames diagnósticos: USG e PET. Semanalmente, foi 

realizada a pesagem de cada rato, na mesma balança Filizola BPS-15 

(Campo Grande, Brasil). 

 

3.3 Delineamento do estudo 

O CHC secundário à DHGNA foi induzido pela combinação de dieta 

hiperlipídica deficiente em colina [35% de gordura total, enriquecida com 

54% de ácidos graxos trans (Rhoster Ltda, Brasil)] e DEN (Sigma Chemical, 

Missouri, EUA) na dose de 100 mg/ L na água de beber ad libitum, conforme 

descrito previamente (72, 73), por 16 semanas.  

Após este período, foram suspensos os estímulos carcinogênicos e os 

animais foram divididos em dois grupos, segundo randomização, a qual foi 

realizada de forma eletrônica em um gerador de sequência aleatória no qual 

foi possível produzir uma sequência de números inteiros distribuídos em 2 

colunas. A primeira coluna representando o grupo CONTROLE e a segunda 

o grupo SORAFENIBE. O gerador de sequência aleatória pode ser 

visualizado no link: https://www.random.org/sequences/. O grupo sorafenibe 

foi marcado com uma linha verde na cauda. 

 Controle (n=10): Administrado soro fisiológico a 0,9% (1 mL), 

diariamente, por gavagem, durante 3 semanas; 

 Sorafenibe (n=20): Administrado 0,2 mL da solução de sorafenibe 

e polietilenoglicol a cada 100 g de peso dos animais, diariamente, 

por gavagem, durante 3 semanas. Para o preparo do Sorafenibe 
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foi realizada diluição de 50 mg de tosilato de sorafenibe (pureza 

99,1% - Bayer Healthcare Phamaceuticals, Germany) em 20 mL 

de polietilenoglicol (ULTRAPEG 400 USP, Brenntag Química 

Brasil Ltda). A dose do sorafenibe utilizada foi de 5 mg/kg/dia, 

baseada em estudos anteriores (56, 91). 

Na 16ª semana, os ratos foram submetidos a ultrassonografia 

abdominal para quantificação, mensuração e localização dos nódulos 

hepáticos. O exame foi realizado por ultrassonografista experiente, utilizando 

o equipamento da Philips Ultrasound IU 22 (Bothell, WA, USA) com 

transdutor VL13-5 (tireóide), após anestesiar os animais com cloridrato de 

dextrocetamina 50 mg/ mL (Cristália, Brasil), com a dose de 15 mg 

intramuscular e realizar a tricotomia do abdome. Foram considerados 

nódulos suspeitos aqueles que eram maiores que 0,2 cm, sendo então 

catalogados de acordo com sua distribuição no parênquima hepático: lobo 

direito, lobo esquerdo, lobo médio e lobo caudado. Quando os ratos 

despertaram da sedação para o USG, foi administrada a primeira dose do 

sorafenibe ou placebo por gavagem conforme seu grupo. Após três semanas 

de tratamento com doses diárias, os animais foram levados ao LIM-43 para 

realização do PET com 18F-FDG. O efeito do sorafenibe foi avaliado pela 

repercussão da droga entre os grupos sobre: a histologia do CHC, a 

diminuição de CHC e alteração na captação do 18F-FDG no PET. 

Resumidamente, é possível acompanhar o delineamento deste estudo no 

esquema apresentado na figura 4. 
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Figura 4 - Esquema ilustrativo do delineamento do estudo 

 

 

3.4 PET 

As imagens de PET com 18F-FDG foram realizadas em dois 

momentos: basal (semana 0 – antes do início do experimento) e semana 19 

(ao término do experimento). O equipamento utilizado para imagens foi o 

PET/SPECT/TC para pequenos animais, modelo LabPET4 (Gamma Medica-

Ideas, Northridge, CA, U.S.A.), conforme mostra a figura 5.  

Os animais foram anestesiados com isoflurano na dose de indução de 

5% e oxigênio 100%, mantidos em isoflurano 2-3% e oxigênio a 100% antes 

do início de qualquer procedimento, vide figura 5. Quando anestesiados, 

pela primeira vez, foram realizadas: pesagem do animal, medição glicemia 

capilar (grupo controle 111 ± 13,5 mg/dL e grupo sorafenibe 115 ± 21,7 

mg/dL) e injeção endovenosa, acesso obtido através da veia peniana, de 

Início
•Dieta hiperlipídica deficiente de colina
e DEN 100mg/L

•PET 18F-FDG

16ª 
semana

•Suspensão dos estímulos
•USG
•Início Sorafenibe (5mg/kg) ou Salina por 
gavagem

19ª 
semana

•Suspensão do tratamento
•PET 18F-FDG
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18F-FDG (média de 1,02 ± 0,17 mCi ou 37,7 ± 6,29 MBq). Os animais foram 

acondicionados em caixa aquecida, despertando calmamente. 

Após 45 min da injeção do radiotraçador, os animais foram 

anestesiados, pela segunda vez, e posicionados com o fígado no centro do 

campo de visão do PET para aquisição de imagens que foram realizadas por 

30 min (3 posições de maca de 10 min cada). Durante todo o experimento, 

os animais tiveram monitorização respiratória. Na sequência, realizou-se a 

aquisição da tomografia computadorizada (TC) com 65 kVp, 165 μA em 512 

projeções e magnificação de 1.3 para correlação anatômica.  

As imagens de PET foram reconstruídas com campo de visão 

transversal de 100 mm, matriz de 240 x 240 e pixel de 0,42 x 0,42 mm, pelo 

método iterativo OSEM-3D, 20 iterações e 4 subsets. Já as imagens de TC 

foram reconstruídas com o método de Retroprojeção Filtrada, matriz de 512 

x 512 e pixel de 0,17 x 0,17 mm. Ambas as imagens foram exportadas em 

formato DICOM e analisadas no software PMOD® (PMOD Technologies Ltd., 

Zurich, Switzerland).  

As regiões de interesse (ROI) dos tumores foram desenhadas com 

base nas imagens obtidas por uma biomédica experiente. Os valores de 

captação destas regiões de interesse foram expressos em SUV, sendo 

calculados o SUVmédio e SUVmáximo. As ROI no fígado, medindo 3,74 mm 

x 4,81 mm x 3,82 mm (largura x altura x profundidade, respectivamente), 

foram desenhadas longe dos tumores, em três regiões: lobo hepático direito, 

médio e esquerdo (figura 6). Em seguida foi calculada a média da SUVmax 

destas regiões, para então calcular a relação entre SUVmax do tumor e do 
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fígado, e a relação entre o SUVmax do tumor e do músculo. Após finalização 

das imagens, os animais foram encaminhados dentro de microisoladores ao 

Biotério de Experimentação de Ratos do LIM-43 através do “pass-trough”, e 

mantidos por 10 meias-vidas do radioisótopo (18 horas). Após este período, 

foram transportados para o LIM-07.  

 

Figura 5 -  Ilustração do modelo de PET/TC utilizado no estudo e das 
etapas do exame. 1- aparelho de anestesia inalatória, 2- rato 
anestesiado dentro da caixa de indução, 3- rato anestesiado na 
dose de manutenção de isoflurano e oxigênio a 100% com a 
seringa ilustrativa usada para injeção do radiofármaco a direita 
dele e a esquerda do mesmo o glicosímetro ilustrativo, 4- rato 
anestesiado e posicionado antes da realização do PET, 5- 
ilustração da monitorização da frequência respiratória do animal 
enquanto o mesmo era submetido ao PET/TC  

 

PET/SPECT/TC – modelo LabPET4 

Ilustração dos procedimentos realizados no LIM-43 

2 
3 4 

1 

5 
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Figura 6 -  Ilustração de como foi padronizado o desenho das regiões de 
interesse (ROI) do fígado para cálculo da média do SUVmax. 
Respectivamente, observam-se as ROI dos lobos direito, médio 
e esquerdo 

 

 

3.5 Eutanásia 

Após três dias da realização do PET 18F-FDG, os animais foram 

anestesiados com cloridrato de dextrocetamina 50 mg/ mL (Cristália, Brasil) 

na dose de 120 mg/Kg, por via intraperitoneal. Em seguida, foi realizada 

eutanásia por exsanguinação através da punção da Aorta. Espécimes de 

fígado foram coletados sendo 2 fragmentos do lobo esquerdo e 1 do lobo 

direito. Os maiores e mais visíveis tumores hepáticos vistos pelo PET/TC 

foram coletados separadamente para correlação entre histologia e achados 

na imagem.  

Após o procedimento cirúrgico de retirada dos órgãos, os animais 

foram acondicionados em sacos brancos fornecidos pela FMUSP, 

etiquetados com as informações do laboratório e data, mantidos em freezer 

a - 20°C até o momento em que foram retirados pela empresa contratada 

pela FMUSP, o que ocorre a cada dois dias, para então, serem incinerados.  
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3.6 Análise histológica 

Fragmentos de tecido hepático previamente fixado em solução de 

formol a 4% foram processados e submetidos às colorações de 

hematoxilina-eosina. As amostras de fígado foram avaliadas de maneira 

cega por um patologista hepático experiente utilizando um sistema 

modificado da classificação padronizada por Kleiner e colaboradores em 

2005 (92), conforme mostra abaixo a tabela 2.  

 

Tabela 2 -  Classificação de Kleiner para o estadiamento da fibrose hepática 
secundária a EHNA e cálculo do escore de atividade 
necroinflamatória de acordo com os achados encontrados 

 

 

 

As variáveis histológicas estudadas foram: esteatose macrovesicular 

e microvesicular (0-3), inflamação lobular (0-3), balonização hepatocelular 

(0-2) e fibrose (0-4). Após a graduação de cada variável, foi realizada a 

soma dos resultados para se obter o escore de atividade da DHGNA (NAS, 

do inglês NALFD Activity Score). Os valores maiores ou iguais a 5 deram 

diagnóstico definitivo de EHNA, se igual a 3 ou 4 diagnóstico provável, e por 

fim, 1 ou 2 como não EHNA (92). O CHC foi diagnosticado de acordo 

características definidas especificamente para ratos por Thoolen et al., em 
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2010 (93) e graduado de acordo com a classificação de Edmonson & Steiner 

(48), como mostrado na tabela 3. 

 

Tabela 3 -  Classificação de Edmondson-Steiner para Carcinoma 
hepatocelular, de acordo com características microscópicas vista 
na coloração de hematoxilina e eosina 

 

 

 

3.7 Imunohistoquímica 

A pesquisa imunohistoquímica para as proteínas glutamina sintetase 

(GS), Antígeno específico de hepatócitos 1 (HEP-PAR-1) e citoqueratina-19 

(CK-19) foi realizada no Departamento de Patologia da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo e avaliada 

por patologista veterinário experiente. Foram considerados CHC, aqueles 

nódulos que se apresentavam com a marcação positiva para GS ou HEP-
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PAR-1, sendo negativa para CK-19. A diluição dos autoanticorpos utilizada 

foi: GS 1:3000, HEP-PAR-1 1:500 e CK-19 1:200. O método 

imunohistoquímico usado foi o de imunoperoxidase com recuperação 

antigênica pelo calor úmido. A técnica seguiu a seguinte sequência: 

desparafinização e hidratação das lâminas, recuperação antigênica, bloqueio 

da peroxidase endógena, incubação do anticorpo primário, visualização, 

desidratação e montagem das lâmina (ver figura 9). A desparafinização e 

hidratação foi realizada na ordem mostrada pela figura 7. Em seguida, 

realizou-se a recuperação antigênica dos tecidos na panela de pressão com 

tampão de EDTA pH 9,0 diluído na água destilada por 30 minutos. Após 

término, enxaguaram-se as cubas em agua corrente e água destilada. 

Posteriormente, foi realizado o bloqueio da peroxidase endógena com 

peróxido de hidrogênio a 20% e metanol por 30 minutos, seguido da retirada 

do excesso do bloqueador e nova lavagem com tampão durante 1 minuto. 

No bloqueio de proteína, aplicou-se o “Protein Block” (SPD-125, Spring 

Bioscience, California, USA) por 10 minutos na estufa temperatura (20 a 

25°C). Na incubação do anticorpo primário, diluiu-se o anticorpo na titulação 

desejada em diluente de anticorpo de coelho (ADS-125, Spring Bioscience, 

California, USA) e foi deixado por 60 minutos na estufa. Já no sistema de 

visualização, seguiu-se a sequência: uma gota do reagente “Reveal HRP” 

(SPD-125, Spring Bioscience, California, USA) por 10 minutos na estufa e, 

então, foi pingado uma gota do segundo reagente “Conjugate HRP” (SPD 

125, Spring Bioscience, California, USA) por mais 15 minutos. O DAB 

Liquido (SPD 125, Spring Bioscience, California, USA) foi diluído, 
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adicionando 1 gota para 1 mL do substrato do DAB, e colocado uma gota 

desta solução na lâmina por 5 minutos. Após incubação do DAB, tirou-se o 

excesso do cromógeno, lavou-se em água corrente, seguido de água 

destilada. Para contra coloração, corou-se com Hematoxilina (75290, EMD, 

Massachusetts, USA) por 1 min. A desidratação e montagem das lâminas 

foram realizadas com método inverso ao usado inicialmente e as lâminas 

foram montadas utilizando Bálsamo do Canadá dissolvido em Xilol. 

 

 

Figura 7 - Protocolo de imunohistoquímica 
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3.9 Análise estatística 

A análise estatística foi feita utilizando o Excel e GraphPad Prism 

versão 7. A depender do padrão de distribuição das variáveis foram 

calculadas média ou mediana com seus desvios padrões. Para variáveis 

com distribuição Gaussiana foi usado teste t-student. Já para aquelas que 

não eram Gaussianas foi usado o teste de Mann-Whitney. E, por fim, para 

comparação entre os achados histológicos e os do PET foram usados os 

testes de qui-quadrado e regressão linear. Considerou-se o valor de 

significância estatística quando este era menor que 0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Fluxograma do estudo 

No início do estudo foram randomizados 30 ratos em dois grupos: 

sorafenibe e controle. Todos os animais chegaram vivos à semana 16, na 

qual foram suspensos os estímulos carcinogênicos e foi realizada 

ultrassonografia hepática para caracterização dos nódulos e avaliação 

homogeneidade dos grupos. A partir da 16ª semana, foi iniciado o 

tratamento com sorafenibe ou salina por gavagem com duração prevista por 

3 semanas. Na figura 8 demonstramos o fluxograma da evolução do estudo.  

Os animais começaram a falecer nos dois grupos após o tratamento 

com sorafenibe ou soro fisiológico. No grupo sorafenibe, houve a seguinte 

distribuição de óbitos conforme a semana: 16ª semana – 2 animais, 17ª 

semana – 2 animais, 18ª semana – 2 animais, 19ª semana – 6 animais. Já 

no grupo controle: 16ª semana – 2 animais, 17ª semana – 2 animais, 18ª 

semana – 2 animais. As causas dos óbitos variaram entre: pneumonia, 

complicação respiratória por metástase hepática, ruptura tumoral levando a 

ascite hemorrágica e durante a anestesia inalatória antes do PET 18F-FDG.  

A mortalidade nos dois grupos foi de 60%, não havendo diferença 

estatística entre os grupos. O grupo sorafenibe teve média de vida de 130,7 

± 4,9 dias, mediana de 133 dias. Em contrapartida, o grupo controle viveu 

126,3 ± 8,5 dias, mediana de 130 dias. O animal que morreu mais 

precocemente no grupo sorafenibe tinha 115 dias de estudo, enquanto que o 
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do grupo controle 108 dias. Na figura 9 abaixo, pode-se visualizar a curva de 

sobrevida dos dois grupos. 

 

Figura 8 - Fluxograma do estudo 

 

 

Figura 9 - Curva de sobrevida nos dois grupos estudados 
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4.2 Peso 

O peso dos animais foi semelhante no início do experimento e após 

administração do tratamento, demonstrando a homogeneidade dos grupos. 

Já no momento da eutanásia, realizada três dias após o PET, observou-se: 

486 g ± 38 g no grupo controle e 394 g ± 48,5 g no grupo sorafenibe 

(p=0,003). Não houve também diferença entre o peso do fígado entre os 

grupos (ver tabela 4).  

 

Tabela 4 - Evolução do peso de acordo com os dois grupos estudados 
 

Peso (g) Média controle 
(n=10) 

Média sorafenibe  
(n=20) 

p 

16ª semana 479,5 ± 45,4 463 ± 46,2 0,28 

19ª semana 440,5 ± 67 420 ± 34,4 0,24 

Eutanásia 486,3 ± 38 394 ± 48,5 0,003 

Peso do fígado 35 ± 4,6 27,5 ± 11,6 0,13 
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4.3 Achados no USG 

Os achados ultrassonográficos obtidos na 16ª semana mostraram que 

os grupos eram homogêneos por apresentar média de nódulos por animal 

semelhante: 4,88 ± 2,75 no controle e 4,95 ± 3,11 no sorafenibe. Em relação 

à distribuição hepática destes nódulos, notou-se que eles se encontravam 

predominantemente no lobo esquerdo/médio em ambos os grupos. E o 

tamanho do maior nódulo também foi semelhante entre os grupos, conforme 

mostra a tabela 5. Observou-se ainda presença de ascite em 11% e 10% 

dos animais do grupo controle e sorafenibe, respectivamente.  

Tabela 5 -  Achados ultrassonográficos realizados na 16ª semana do 
experimento, antes do início do tratamento com sorafenibe ou 
placebo 

 

USG fígado 16ª semana Controle (n=10) Sorafenibe (n=20) p 

Maior nódulo (cm) 1,04 ± 0,69 0,72 ± 0,92 0,34 

Mediana de nódulos por animal 5 5  

Média de nódulos por animal 4,88 ± 2,75 4,95 ± 3,11 0,48 

Quantidade de nódulos 44 99  

% de nódulos no lobo esquerdo/ 
caudado 75 61 0,14 

% de nódulos no lobo direito/ 
médio 25 39 0,22 

% de ascite 11 10 0,46 
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4.4 Achados do PET 18F-FDG 

O PET foi realizado em dois momentos no início do estudo e na 19ª 

semana. No início do estudo, todos os animais fizeram o PET e não foi vista 

nenhuma lesão hepática. Na 19ª semana, quatro animais do grupo controle 

e oito animais do grupo sorafenibe fizeram o PET. Os dois grupos 

apresentaram o mesmo número de lesões hipercaptantes: 34. Mas se 

observou que a média de nódulos por animal foi de 4,37 ± 1,59 no grupo 

sorafenibe e 8,5 ± 3,7 no controle (p=0,006). A figura 19 ilustra esta 

diferença de lesões hipercaptantes entre os dois grupos. 

As lesões observadas no PET foram classificadas como hipercaptante 

homogênea ou hipercaptante com centro hipocaptante, como ilustrado na 

figura 11. Não houve diferença quanto ao aspecto das lesões no PET 

hipercaptantes com centro hipocaptante nos dois diferentes grupos (p=0,23): 

controle (2/34) e sorafenibe (5/34), conforme mostra a figura 12. 
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Figura 10 -  Imagens ilustrativas da TC, PET com 18F-FDG e fusão PET/TC 
nos dois grupos estudados. Nota-se que o grupo sorafenibe 
apresenta 3 lesões hipercaptantes no fígado, enquanto que o 
grupo controle tem 6 lesões hipercaptantes no fígado e outra 
no pulmão direito (seta branca) 

 

 

 

Baseline Controle  
19 semanas 
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Figura 11 -  Imagens ilustrativas da TC, PET com 18F-FDG e fusão PET/TC. 
Os círculos azuis escuros são as áreas de interesse de estudo 
e a fusão entre PET e TC. Pode-se notar que as lesões 
hipercaptantes são visualmente diferentes das hipercaptantes 
com centro hipocaptante 

 

 

Figura 12 -  Comparação entre o número total de lesões hipercaptantes 
homogênea (n=34) e com centro hipocaptante (n=34) entre o 
grupo controle e sorafenibe 
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4.5 SUV médio 

O valor padronizado de captação médio do 18F-FDG (SUVmed) das 

lesões hipercaptantes não foi diferente entre os grupos estudados: 1,748 ± 

0,1719 no sorafenibe e 2,186 ± 0,1698 no controle (p=0,07), como mostra a 

figura 13.  

 

Figura 13 -  Comparação do SUV médio entre as lesões do grupo controle 
(n=34) e as lesões do grupo sorafenibe (n=34) 
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4.6 SUV máximo 

A avidez máxima do 18F-FDG (SUVmáx), ou seja ponto máximo de 

captação do radiotraçador na região de interesse das lesões hipercaptantes, 

foi diferente entre os grupos estudados: 2,4 ± 1,98 no sorafenibe e 3,8 ± 1,74 

no controle (p=0,01), como mostra a figura 14.  

 

  

Figura 14 -  Comparação do SUV máximo entre as lesões do grupo 
controle (n=34) e as lesões do grupo sorafenibe (n=34)  
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4.7  Correlação entre o grau de diferenciação do CHC e variáveis 

encontradas no PET 18F-FDG 

As variáveis encontradas no PET 18F-FDG foram correlacionadas com 

o grau de diferenciação tumoral do CHC visto na histologia e classificado 

segundo Edmondson-Steiner. Na figura 15 é possível observar quatro 

gráficos de dispersão, mostrando correlação direta entre o CHC pouco 

diferenciado/indiferenciado (graus 3 e 4) e os maiores valores de SUVmed 

(R2 = 0,34, p=0,04), SUVmax (R2 = 0,44, p=0,01), relação Tumor 

SUVmax/Fígado SUVmax (R2 = 0,42, p=0,02) e relação Tumor SUVmax/ 

Músculo SUVmax (R2 = 0,54, p=0,006).  

 
Figura 15 -  Gráficos de dispersão sobre correlação entre variável do PET e 

grau de diferenciação do CHC. A - correlação entre o grau de 
diferenciação do CHC e o SUV médio (SUVmed) captado pelas 
lesões, B - correlação entre o grau de diferenciação do CHC e 
o SUV máximo (SUVmax) captado pelas lesões, C - correlação 
entre o grau de diferenciação do CHC e a relação entre o 
SUVmax do tumor e o SUVmax do fígado, D – correlação entre 
grau de diferenciação do CHC e a relação entre SUVmax do 
tumor e o SUVmax do músculo 
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4.8 Achados histológicos 

A média de CHC por animal foi menor no grupo sorafenibe quando 

comparado com o controle (5,5 ± 1,5 vs 3,3 ± 0,48, p=0,01). E o grupo 

tratado com sorafenibe apresentou mais CHC bem diferenciado – grau I/II de 

Edmondson-Steiner – que o controle (39% vs 5%, respectivamente, p=0,01), 

bem como menor presença de CHC pouco diferenciado – grau III/IV de 

Edmondson-Steiner – que o grupo controle (52% vs 81%, p-0,003), como 

mostra a tabela 7 e figura 16. Não foi observada diferença estatística entre 

os grupos no que tange: escore de atividade necroinflamatória, estadiamento 

da fibrose hepática, invasão vascular, hemorragia intranodular, necrose 

nodular ou nódulos displásicos de baixo grau, como mostram as tabelas 6 e 

7. A figura 17 ilustra todas as etapas da DHGNA, desde seu aspecto 

macroscópico, passando pela EHNA, cirrose e CHC. Já a figura 18 mostra a 

invasão vascular a distância de células do CHC. Na figura 19, observa-se o 

aspecto pleomórfico dos núcleos e trabecular do CHC na coloração com 

hematoxilina-eosina, e também a imunohistoquímica com GS, HEP-PAR-1 e 

CK-19. Por fim, a figura 20 reúne todos os aspectos estudados neste 

trabalho, desde a macroscopia, sua imagem correlata no PET e a anatomia 

patológica. 
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Tabela 6 -  Distribuição dos achados histológicos do escore de atividade 
necroinflamatória e fibrose hepática no grupo controle (n=4) e 
grupo sorafenibe (n=8) 

 

 Controle (n=4) Sorafenibe (n=8) Valor de p 

NAS 4 100% 72% 
0,23 

NAS 6 0% 28% 

Estadio 3 0% 28% 
0,23 

Estadio 4 100% 72% 

 

Tabela 7 -  Distribuição do anatomopatológico dos nódulos hepáticos quanto 
à invasão vascular, hemorragia intranodular, necrose nodular, 
nódulos displásicos de baixo grau, CHC grau I/II, CHC grau III/IV 

 

 Controle  
(n=22) 

Sorafenibe  
(n=23) 

Valor de p 

Média de CHC por animal 5,5 ± 1,5 3,3 ± 0,48 0,01 

Invasão vascular 75% 43% 0,30 

Hemorragia intranodular 31% (7/22) 43% (10/23) 0,49 

Necrose 41% (9/22) 47% (11/23) 0,51 

Nódulos displásicos de baixo 
grau 

14% (3/22) 9% (2/23) 0,24 

CHC grau I/II 5% (1/22) 39% (9/23) 0,01 

CHC grau III/IV 81% (18/23) 52% (12/23) 0,003 
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Figura 16 - Influência do tratamento com sorafenibe (n=8) ou salina (n=4) 
sobre o grau de diferenciação tumoral 

 

Figura 17 -  Ilustração de achado macroscópico do fígado cirrótico com 
vários nódulos alguns regenerativos e outros CHC (A), 
esteatohepatite no aumento de 50x – coloração HE (B), cirrose 
no aumento de 50x – coloração HE (C) e transição entre 
parênquima hepático e CHC moderadamente diferenciado no 
aumento de 50x – coloração HE (D) 
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Figura 18 -  Ilustração da presença de células cancerígenas dentro de vaso 
a distância do tumor, caracterizando invasão vascular (seta 
preta) no aumento de 200x – coloração HE 

 

Figura 19 -  Imagens ilustrativas do carcinoma hepatocelular grau 3 de 
Edmondson-Steiner no aumento de 200x – coloração HE (A), 
glutamina sintetase com marcação positiva no aumento de 
200x (B), HEP-PAR-1 com marcação positiva no aumento de 
400x e CK-19 com marcação apenas ductal no aumento de 
400x 

200x 

200x 200x A B 

400x C 400x D 
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Figura 20 -  Ilustração dos achados da macroscopia, do PET 18F-FDG e da 
histologia de um animal tratado com sorafenibe. A - Aspecto 
macroscópico do fígado esteatótico com vários nódulos 
hepáticos, em específico atentar para o nódulo na ponta do 
lobo direito apontado pela seta laranja. B - Imagem da TC, PET 
e fusão PET-TC. Observa-se a seta branca indicando o mesmo 
nódulo no lobo direito com hipercaptação periférica e centro 
hipocaptante. C – Achados histológicos deste nódulo, na 
coloração de Hematoxilina-Eosina (HE), com aumento de 50x: 
1- cirrose e inúmeros cistos biliares, 2- nódulos regenerativos 
da cirrose demarcados por linha tracejada, 3- aspecto 
microscópico do nódulo hepático visto em A e B, denotando 
CHC grau III de Edmondson-Steiner com hemorragia e necrose 
intranodular 
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5 DISCUSSÃO 

  

Nosso estudo foi o primeiro a avaliar o efeito do sorafenibe no modelo 

experimental misto de CHC avançado secundário à DHGNA. Demonstramos 

o efeito deste fármaco na diminuição da média de CHC por animal, maior 

proporção de lesões bem diferenciadas (grau I/II de Edmondson-Steiner) no 

grupo tratado e menor SUVmax destas neoplasias. Mostramos também que 

houve correlação entre maior grau de avidez 18F-FDG das lesões 

hipercaptantes no PET e pior diferenciação histológica do CHC, e 

padronizamos a técnica do PET neste modelo para usá-lo como marcador 

de prognóstico em futuros trabalhos. 

O sorafenibe é o único inibidor multiquinase aprovado para tratamento 

do CHC avançado (BCLC C) mesmo com resposta em um número pequeno 

de pacientes (94). O BCLC C é composto por grupo heterogêneo de 

pacientes, os quais apresentam variado grau de disfunção hepática e 

diferentes etiologias da hepatopatia de base. Esta heterogeneidade nos 

estudos clínicos de CHC, que usaram o sorafenibe, pode representar a 

diferença de resposta à droga, já que é difícil estabelecer um tratamento 

único para tumores cujas vias sinalizadoras iniciais diferem entre si. Por 

exemplo, a cirrose por etiologia alcoólica ativa a via do CTNNB1, enquanto 

na do VHB é a da TP53 (44)
. Além disso, nos estudos SHARP e ASIA-

PACIFIC, o número de pacientes incluídos com CHC secundário à DHGNA 

foi muito baixo, e não encontramos na literatura nenhum trabalho 
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experimental que avaliasse a ação do sorafenibe no modelo animal 

específico de CHC secundário à DHGNA (58, 59, 64).  

Mattina et al., 2016 (95), publicaram metanálise sobre a eficácia 

antitumoral do sorafenibe em estudos pré-clínicos. Eles viram que em 95% 

dos modelos utilizados para avaliar esta eficácia foram em xenotransplantes 

humanos. Apesar da maior parte das linhagens celulares mostrarem ação 

robusta do sorafenibe em camundongos, outras, como a McA-RH7777, não 

responderam a este fármaco (70). No nosso estudo, ele foi capaz de diminuir 

o número médio de CHC por animal (sorafenibe 3,3 ± 0,48 vs controle 5,5 ± 

1,5, p=0,01), bem como diminuir agressividade das lesões (CHC grau III/IV 

no grupo controle 81% vs no sorafenibe 52%, p=0,003), mas não promoveu 

a cura completa.  

Outro estudo experimental, publicado por Gross et al., 2015 (70), 

comparou diferenças na resposta do sorafenibe entre o modelo com uso 

isolado do DEN na água por 8 semanas com o de implante de células 

cancerígenas no fígado através da injeção delas na veia porta. O modelo 

com DEN teve variabilidade intra e intertumoral, da mesma forma que ocorre 

nos humanos, enquanto que o de células cancerígenas foi mais homogêneo. 

Além disto, o sorafenibe teve ação somente sobre células do modelo DEN, 

diminuindo o crescimento e perfusão tumoral (70). 

Achados semelhantes foram demonstrados em outro trabalho que 

observou uma baixa resposta objetiva (3%) pelos critérios do RECIST (96). E 

este padrão de resposta mais citostático que citotóxico também foi 
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observado em outro estudo clínico no qual cerca de 42% dos pacientes a 

doença ficou estável ou tiveram resposta menor/parcial (97). 

O nosso modelo misto de CHC secundário à DHGNA usa a dieta 

hiperlipídica para imitar o estilo de vida ocidental, associada ao DEN, 

recriando as etapas da história natural da DHGNA e a evolução para CHC 

em um período mais curto (16 semanas) com ativação das células ovais (72). 

Encontramos, no presente trabalho, presença de fibrose avançada ou cirrose 

em todos os animais, além de CHC avançado com invasão vascular em 75% 

dos animais do grupo controle (n=4) e 43% dos animais no grupo tratado 

(n=8). Estes nossos achados enaltecem nosso modelo, porque na 

metanálise publicada Mattina et al., 2016 (95), os estudos os animais eram 

mais jovens e com doença pouco avançada, não refletindo o microambiente 

hepático observado em seres humanos.  

A mortalidade dos dois grupos foi semelhante a despeito do 

tratamento com sorafenibe (p=0,07). Sua taxa alta (60%) se justifica por 

serem animais gravemente doentes com cirrose hepática e carcinoma 

hepatocelular avançado, algumas vezes já com descompensação em ascite 

(cerca de 10% nos dois grupos) e metástase pulmonar. Nos seres humanos, 

o prognóstico do CHC avançado é sombrio com mediana de sobrevida de 6 

meses ou 25% em 1 ano (94). E em estudo que avaliou o PET-TC com 18F-

FDG em ratos expostos apenas a DEN intraperitoneal dado uma vez por 

semana durante 16 semanas obteve mortalidade semelhante ao nosso 

estudo, cerca de 65% na 19ª semana (74).  
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Vale salientar que a avaliação mais precisa do efeito do sorafenibe na 

sobrevida ficou prejudicada porque a eutanásia de todos os animais foi feita 

no mesmo momento: 3 dias após a realização do PET. Dada a perda 

amostral ao longo do experimento não quisemos correr o risco de perder 

mais nenhum animal, pela possibilidade de ter que refazer todo o 

experimento por não ter poder amostral. 

Os animais dos grupos controle e sorafenibe apresentaram evolução 

semelhante quanto ao ganho e perda ponderal durante o estudo. Contudo, 

no momento da eutanásia o grupo sorafenibe tinha tido uma perda ponderal 

maior que o controle (controle 486,3 g ± 38 versus sorafenibe 394 g ± 48,5, 

p=0,003). Acreditamos que isso seja secundário à própria ação do 

sorafenibe. No estudo SHARP, cerca de 10% dos pacientes apresentaram 

perda ponderal como efeito adverso da medicação (58). Postula-se que haja 

ligação entre os efeitos colaterais e maior concentração plasmática da 

droga, tal qual ocorre na síndrome mão-pé (51). 

Antes do início do tratamento houve a certificação de que havia 

homogeneidade entre os grupos por meio de ultrassonografia. As lesões 

nodulares sugestivas de CHC maiores que 2 mm foram documentadas e a 

maioria delas se localizava nos lobos esquerdo/caudado, tanto no grupo 

controle quanto no tratado. Avaliamos também o tamanho do maior nódulo, 

média e mediana de nódulos por animal, presença de ascite, entretanto não 

encontramos diferença estatística destas variáveis entre os dois grupos 

estudados. 



Discussão  
  
 

62

O desenvolvimento de marcador bioquímico ou ferramenta 

diagnóstica para identificar os tumores mais indiferenciados e agressivos 

vem sendo estudado, numa tentativa de melhor selecionar o paciente que 

será submetido ao tratamento curativo, ou seja transplante 

hepático/ressecção, nos estágios muito precoce e precoce (84, 94). O PET 18F-

FDG surge como potencial ferramenta porque já foi demonstrado que 

maiores valores de SUVmax de 18F-FDG estão correlacionados com menor 

sobrevida global, CHC avançado, histologia indiferenciada (perda da 

expressão da p53) e maior recorrência pós-transplante hepático (74, 80, 83-90).  

Lee et al. avaliaram, retrospectivamente, pacientes que foram 

submetidos a transplante hepático intervivos por CHC e tinham feito PET/CT 

18F-FDG antes da cirurgia. Eles observaram que os pacientes com CHC 

apresentando SUVmax baixo (<3,2) tinham CHC mais bem diferenciado 

(grau I/II de Edmondson-Steiner), alfafetoproteína menor que 400ng/mL, 

estavam em maior proporção dentro dos critérios de Milão, tinham menor 

taxa de invasão microvascular e não tiveram recorrência do CHC após 3 

anos de acompanhamento (89).  

Contudo, a medida do SUV pode estar sujeita a erro de mensuração a 

depender de quem analisa e interpreta as imagens. Neste contexto, outros 

índices volumétricos e de atividade metabólica foram usados para dar mais 

robustez aos resultados encontrados. Em estudo publicado por Kim et al., a 

relação entre o SUV do tumor e do fígado adjacente teve maior acurácia que 

o SUVmax na predição da recorrência de CHC pós-transplantes (Tumor 

SUVmax/Fígado SUVmax 0,869 versus SUVmax 0,762) (84). 
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Por isto, avaliamos diferentes variáveis metabólicas no PET 18F-FDG 

(SUVmed, SUVmax, Tumor SUVmax/Fígado SUVmax e Tumor SUVmax/ 

Músculo SUVmax) e a que melhor se correlacionou diretamente com os 

valores encontrados e indiferenciação do CHC foi a relação Tumor SUVmax/ 

Músculo SUVmax (R2 = 0,54, p=0,006). As outras variáveis também tiveram 

significância estatística: SUVmed (R2 = 0,34, p=0,04), SUVmax (R2 = 0,44, 

p=0,01), relação Tumor SUVmax/Fígado SUVmax (R2 = 0,42, p=0,02). Nos 

gráficos de dispersão apresentados na figura 15 podemos ver que os 

nódulos tiveram diagnóstico ou de CHC grau 2 ou grau 3, acreditamos que 

foi este o motivo R2 não ter sido maior, ainda que tenha sido 

estatisticamente significante. 

Outros achados do PET relevantes observados no nosso estudo: 

média de lesões hipercaptantes por animal foi de 4,37 ± 1,59 no grupo 

sorafenibe e 8,5 ± 3,7 no controle (p=0,006), e a média do SUVmáx de todas 

as lesões que captaram 18F-FDG foi diferente entre os grupos (2,4 ± 1,98 no 

sorafenibe e 3,8 ± 1,74 no controle - p=0,01). Essa diferença de média de 

lesões hipercaptantes e SUVmáx entre os grupos se deve à ação do próprio 

fármaco, pois houve diminuição da quantidade de lesões indiferenciadas 

(grau III/IV de Edmondson-Steiner) no grupo tratado e são estas lesões mais 

agressivas que captam mais o 18F-FDG (89, 98). 

Torizuka et al. descreveram que o PET também é um método útil na 

avaliação da viabilidade tumoral após tratamento do CHC, pois eles viram 

que os nódulos com mais de 90% de necrose eram aqueles que pouco ou 

não captavam 18F-FDG (SUVmed 0,13-0,58) (99). O efeito do sorafenibe foi 
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avaliado sobre a diferença entre o padrão de captação das lesões 

(hipercaptante homogênea ou hipercaptante com centro hipocaptante), 

hemorragia e necrose tumoral. Todavia, não encontramos diferença entres 

os grupos (p=0,23, p=0,49 e p=0,51, respectivamente). Pode ser que isso 

tenha sido causado pela interferência da renovação celular aumentada na 

DHGNA e da inflamação desencadeada pelo acúmulo de lipídio 

intrahepático sobre a captação de FDG (100).  

A ausência do PET pré-tratamento é limitação do nosso estudo, 

porque não conseguimos acompanhar a evolução do mesmo nódulo com a 

mesma ferramenta diagnóstica ao longo do experimento. Todavia, a USG 

pré-tratamento mostrou que os grupos eram homogêneos e assim a 

comparação entre grupos com o PET ao término do experimento é factível, 

pois se eles eram semelhantes antes do tratamento e após o mesmo, 

ficaram diferentes, sugere a ação do fármaco. 

Outra limitação do nosso estudo está relacionada ao próprio modelo 

animal usado, pois nele há exposição de dieta e água com DEN ad libitum, e 

mesmo sendo três animais por gaiola, existe sempre uma dominância de um 

dos animais, o qual tende a desenvolver mais neoplasia que os demais. Esta 

heterogeneidade entre os animais foi vista na quantidade diferente e na 

diversidade de grau dos CHC que cada um deles apresenta (72). 

Em suma, nosso modelo animal de DHGNA com progressão para 

CHC avançado é útil para o estudo mais aprofundado desta carcinogênese 

hepática específica; o sorafenibe, como era esperado, teve efeito benéfico 
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sobre o CHC secundário à DHGNA e o PET pode ser usado como marcador 

não invasivo de lesões mais agressivas neste modelo experimental. 
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6 CONCLUSÕES 
 

 

 

1) O sorafenibe reduziu o número de nódulos e a agressividade do CHC 

(mais lesões grau I/II que III/IV de Edmondson-Steiner), assim como 

reduziu SUVmax dos tumores neste modelo de CHC secundário à 

DHGNA.  

2) A metodologia do PET foi padronizada no modelo de CHC avançado 

relacionado a DHGNA. 

3) O PET 18F-FDG pode ser utilizado como ferramenta diagnóstica para 

avaliar o grau de diferenciação histológica do CHC, uma vez que 

valores maiores de SUVmed, SUVmax, Tumor SUVmax/Fígado 

SUVmax e Tumor SUVmax/ Músculo SUVmax foram correlacionados 

com CHC pouco diferenciado ou indiferenciado. 
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