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metabolismo. A agressão ao parênquima hepático pode ser de
tioacetamida (TAA) que pode levar a diferentes graus de lesões
hepáticas de acordo com a dose e o tempo de exposição. Como a
superprodução de espécies reativas de oxigênio parece ter um

papel importante na fisiopatologia da IHAG, experimentos utilizando
antioxidantes podem ser uma opção para novas terapias. A
glutamina (G) é um precursor para nucleotídeos, glutamato e para a
síntese de glutationa.
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Figura 2: *Aumento significativo na atividade da
enzima SOD no grupo TAA em relação aos
demais grupos e uma redução significativa (#)
dos valores no grupo TAA+G em relação ao grupo
TAA. p<0,01
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Figura 1: *Aumento significativo da
lipoperoxidação no grupo TAA em relação aos
demais grupos e uma redução significativa (#)
dos valores no grupo TAA+G em relação ao
grupo TAA. p<0,0001
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diferentes etiologias, tais como drogas, vírus e xenobióticos, como a
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A Insuficiência Hepática Aguda Grave (IHAG) é uma síndrome
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Figura 3: *Diminuição significativa na
atividade da enzima CAT no grupo TAA em
relação aos demais grupos e um aumento
significativo (#) dos valores no grupo TAA+G
em relação ao grupo TAA. p<0,01
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Figura 4: *Diminuição significativa na atividade
da enzima GPx no grupo TAA em relação aos
demais grupos. p<0,01

Avaliar o efeito hepatotóxico, agudo da TAA no fígado e o
uso da Glutamina como antioxidante.
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Figura 5: Análise Histológica (Coloração por Hematoxilina e Eosina – HE). Aumento =
200x. Os grupos Controle (C) e Glutamina (G) apresentam uma arquitetura hepática
normal. O grupo TAA apresenta perda da arquitetura hepática normal, com necrose
severa e presença de infiltrado inflamatório. Em contraste, os danos estão minimizados
nos animais do grupo que recebeu o tratamento com a Glutamina (TAA+G).
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Este estudo sugere que a Tioacetamida no tempo analisado,
•TBARS
•CAT / SOD / GPx

produziu um efeito tóxico ao fígado a julgar pelo aumento da

•Histologia (HE)

alterações histológicas. O uso da Glutamina mostrou-se capaz de

•Análise estatística  ANOVA + Student-Newman-Keuls (média±EP). p<0,05.
• Projeto aprovado CEP-HCPA sob número 12-0116

lipoperoxidação, alteração na atividade das enzimas antioxidantes e
atenuar os danos ocasionados pela TAA.
Apoio Financeiro:

FIPE - HCPA
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