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Introdução: A fibrose hepática e a colestase são acha-
dos comuns em diversas doenças hepáticas e geralmen-
te estão associadas a um pior prognóstico dessas doen-
ças. O transplante celular vem surgindo como promis-
sora estratégia terapêutica para uma série de situações, 
inclusive na área da hepatologia Objetivo: Avaliar os 
efeitos do transplante de células mononucleares de 
medula óssea em ratos submetidos a um modelo cirúr-
gico de colestase e fibrose hepática. Metodologia: Os 
animais foram divididos em três grupos. No primeiro 
grupo (grupo BMC) 6 ratas Wistar fêmeas foram sub-
metidas à cirurgia de ligadura de ducto biliar (LDB) e 
14 dias depois injetou-se 1 x 106 células via veia me-
sentérica. As células mononucleares foram obtidas do 
fêmur e tíbia de um rato Wistar macho e coradas com o 
corante fluorescente DAPI. No grupo PBS (n=5) os 
animais foram submetidos à LDB e 14 dias após inje-
tou-se apenas PBS. O grupo Sham foi submetido ape-
nas a uma simulação da cirurgia (sem ligação do ducto) 
e não houve intervenção posterior. Os animais foram 
sacrificados após 28 dias de experimento (14 dias após 
o tratamento). A quantificação da fibrose hepática, os 
níveis de alanina aminotransferase (ALT), aspartato 
aminotransferase (AST) e fosfatase alcalina (FA) e a 
presença das células do doador foram estudadas. Re-
sultados: A fibrose hepática no grupo BMC foi reduzi-
da, comparando ao grupo PBS (p< 0,05). As transami-
nases foram similares entre os grupos com lesão. O 
grupo tratado apresentou uma redução nos níveis de 
FA (p< 0,05) comparado ao grupo PBS. O fígado dos 
animais tratados apresentou células fluorescentes. O 
PCR do gene SRY confirmou a presença as células do 
doador no tecido hepático do animal receptor. Conclu-
sões: Os resultados indicam que a terapia celular surge 
como nova opção terapêutica para enfermidades nas 
quais há um comprometimento do tecido hepático.  




