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RESUMO

O chumbo é um metal tóxico que pode provocar sérios danos à saúde. Diversos trabalhos relatam os efeitos do chumbo em vários órgãos, inclusive no fígado. Porém, estudos

que tem quantificado e qualificado as alterações estruturais no tecido hepático após exposição ao metal ainda são pouco descritos. Neste sentido, objetivou-se avaliar

histologicamente os efeitos do chumbo sobre o fígado de ratos Wistar adultos. O experimento foi aprovado pelo Comitê de Ética para Uso de Animais (CEUA) do Departamento

de Veterinária da UFV, protocolo 69/2010. Foram utilizados 25 animais distribuídos em 5 grupos experimentais: o grupo controle (I) recebeu água destilada e os grupos tratados

(II, III, IV e V) receberam acetato de chumbo nas doses de 16, 32, 64 e 128 mg/kg, respectivamente, durante 60 dias consecutivos. Fragmentos hepáticos foram incluídos em

hidroxietil metacrilato, seccionados em espessura de 3 &#956;m e submetidos a técnica histoquímica de Ácido Periódico de Schiff. Com o auxílio do software Image-Pro Plus®,

foram realizadas análises histomorfométricas para a obtenção do volume nuclear e citoplasmático, bem como, para o diâmetro dos núcleos dos hepatócitos.  Análise de variância

(ANOVA), seguida pelo teste Student Newman-Keuls, foi utilizada para comparar as médias entre os grupos experimentais. Houve aumento no volume e no diâmetro dos núcleos

dos hepatócitos nos grupos tratados com chumbo em relação ao grupo controle. O volume citoplasmático e o volume celular não apresentaram alterações entre os grupos

experimentais. Os resultados permitem sugerir que o aumento do diâmetro e do volume nuclear, estimulado pela presença do metal no tecido hepático, pode estar associado ao

aumento da atividade celular e interferir diretamente no metabolismo dos hepatócitos. Portanto, a exposição ao chumbo, nas doses testadas, pode promover alterações na função

dos hepatócitos gerando injúrias no tecido hepático.
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