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Introdução
A microbiota intestinal humana possui um papel importante na saúde, essa é moduladora da patogênese do fígado pelo “eixo intestino-fígado”.
Quando o equilíbrio entre os microrganismos e o organismo hospedeiro é interrompido, ocorrem mudanças na composição e função da microbiota, a
chamada DISBIOSE.
A disbiose é caracterizada por duas características principais: a redução ou perda completa de alguns comensais e o crescimento excessivo de
patobiontes. Essa, é responsável por consequências, em particular, alteração da absorção intestinal de nutrientes, da distribuição de nutrientes, da
produção de endotoxinas e de metabólitos para o fígado.
Essas perturbações possuem como desfecho a inﬂamação, a cirrose, a doença hepática gordurosa não alcoólica (NASH), a doença hepática
crônica, dentre outras repercussões.
Sendo assim, a necessidade imperante de uma maior compreensão e difusão do tema.

Objetivos
➔
➔
➔
➔

Realizar revisão de literatura, priorizando artigos de maior relevância técnica;
Trazer maior maior visibilidade à temática;
Concluir se existe correlações evidentes entre disbiose e alterações clínicas hepáticas;
Esclarecer possíveis causalidades intestinais como patogênese de comorbidades hepáticas.

Métodos
Foram selecionados artigos cientíﬁcos usando como meios de pesquisa as plataformas PubMed e Scielo, do ano de 2020/2021, destes, foram
incluídos revisão e revisão sistemática, selecionados por meio de ﬁltros disponíveis nas próprias plataformas.
Utilizou-se as seguintes palavras-chave para a realização da pesquisa: liver, disease, dysbiosis.

Resultados
O intestino tem uma relação próxima com o fígado através da veia porta. Assim, componentes do intestino e sinais imunológicos são transferidos
para o fígado, levando à diminuição da barreira intestinal. Isso expõe o órgão às endotoxinas microbianas, levando à NASH, que promove a
progressão para um fenótipo inﬂamatório e ﬁbrótico. Esse estado leva à inﬂamação e à ﬁbrose/cirrose. (DEWIDAR, 2021)
A microbiota pode produzir vários metabólitos, como etanol, que contribui para a progressão de doença hepática alcoólica. Também, interfere na
produção de ácidos graxos de cadeia curta, que causam efeitos adversos na sensibilidade à insulina, metabolismo de lipídios e glicose. Aumento na
translocação bacteriana leva a infecção sistêmica, vasodilatação, falência de órgãos e morte de hepatócitos. (JIANG, 2021)

● Ácidos Graxos De Cadeia Curta E NASH
➔ Alteração do metabolismo do hospedeiro, regulando a produção de ácidos graxos de cadeia curta (SCFA) - efeitos benéﬁcos na sensibilidade à
insulina e no metabolismo de lipídeos e glicose;
➔ Aumento da permeabilidade intestinal;
➔ Translocação do lipopolissacarídeo bacteriano (LPS) para a circulação sistêmica - deposição de gordura no fígado, progressão NASH, ganho de
peso e diabetes;
➔ Supressão da expressão do fator adipócito induzido pelo jejum (FIAF) no epitélio intestinal - aumento do armazenamento de TAG nos tecidos
periféricos;
➔ Aumento da concentração de álcool no sangue em NASH - origem de níveis elevados de espécies reativas de oxigênio (ROS).
(DEWIDAR, 2021)

➔ Populações de organismos benéﬁcos, como Akkermansia muciniphila e Faecalibacterium prausnitzii, reduzem, enquanto as populações de bactérias
nocivas aumentam;
➔ Por meio de diversos mecanismos, esse vento resulta na ruptura das proteínas de junção apertada (TJPs) entre as células epiteliais adjacentes.
Isso possibilita aumento da passagem paracelular de padrões moleculares asociados a patógenos (PAMPs) para a veia porta;
➔ PAMPs, que são ligantes endógenos para receptores Toll-like (TLRs), ao realizarem ligação com os TLRs hepáticos resulta na ativação de
cascatas pró-inﬂamatórias e pró-ﬁbróticas que levam ao desenvolvimento de NASH.
➔ Revisão sistemática e meta-análise analisou 25 ensaios clínicos que estudaram a inﬂuência de pré, pró e simbióticos em pacientes com NASH e
apóia o uso de terapias microbianas no tratamento da NAFLD, uma vez que foram encontrados resultados positivos para o índice de massa
corporal, enzimas hepáticas, colesterol sérico, colesterol de lipoproteína de baixa densidade e triglicerídeos
(JADHAV, 2021)

● Cirrose
➔ O estágio ﬁnal comum da doença hepática crônica está associada a uma cascata de eventos.
➔ A ﬁsiopatologia está relacionada, principalmente com o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, com a permeabilidade intestinal
alterada e com a disbiose;
➔ Toxinas bacterianas que entram na circulação portal ou sistêmica podem causar diretamente a morte de hepatócitos;
➔ A disbiose também afeta a função da barreira intestinal e aumenta a translocação bacteriana, levando a infecções, inﬂamação sistêmica e
vasodilatação, que contribuem para a descompensação aguda e falência de órgãos.
(TREBICKA, 2020)
➔ A translocação bacteriana patológica (BT) leva à inﬂamação sistêmica, e consequentemente do tecido hepático.
➔ Um patógeno potencial que está relacionado na sua maioria com a evolução da doença e que está presente na microbiota intestinal é a Escherichia
coli, uma bactéria gram negativa.
➔ Infecções secundárias podem estar presentes como a peritonite bacteriana espontânea e a descompensação hepática aguda.
➔ Probióticos podem diminuir os níveis séricos de amônia e endotoxina, melhorar a HE mínima e prevenir o desenvolvimento evidente de HE na cirrose.
(WOODHOUSE, 2020)

● Doença Hepática Crônica
➔ No início da doença hepática crônica podem já ocorrer alterações na microbiota mesmo antes de danos hepáticos detectáveis.
➔ Perturbações no microbioma intestinal são uma marca registrada de doença hepática crônica avançada, podendo elevar a taxa de
progressão à insuﬁciência hepática e aumentar a suscetibilidade à infecção.
➔ À medida que a doença hepática crônica progride, as alterações na microbiota (disbiose) são mantidas e ainda mais exacerbadas, provavelmente
por alterações na motilidade intestinal, permeabilidade, função de barreira para o compartimento linfático e sanguíneo, hipertensão portal e sistema
imunológico.
(TREBICKA, 2020)

● Transplante de microbiota - expectativas atuais e futuras
➔ Os transplantes da microbiota intestinal para modelos animais livres de germes podem resultar na transferência do fenótipo da doença hepática
gordurosa
➔ Estudos mostram que a microbiota intestinal afeta o metabolismo lipídico no fígado, independente da obesidade.
➔ Em modelos animais, foi demonstrado que a microbiota pode ser utilizada para ﬁns terapêuticos, desde a transferência desse ecossistema de
animais saudáveis e magros para um modelo de camundongo de NAFLD (esteatohepatite induzida por dieta rica em gordura) pode induzir uma
diminuição no acúmulo de lipídios no fígado, bem como nos níveis de transaminase sérica.
(MILOVANOVIC, 2021)
➔ O transplante fecal é empregado para restaurar o microbioma. Pacientes submetidos a transplante de células-tronco hematopoiéticas junto com o
transplante fecal após antibioticoterapia (com fezes armazenadas antes do início da antibioticoterapia) demonstraram ter uma restauração da
diversidade e composição microbiana
➔ Estudos clínicos estão sendo realizados utilizando o transplante fecal para o tratamento de vários estados de doença, como obesidade,
síndrome do intestino irritável e doença inﬂamatória do intestino.
(MALNICK, 2021)

Conclusão
Nos últimos anos, tem havido especial interesse no papel das alterações da microbiota (disbiose) no desenvolvimento de inﬂamação crônica e doenças
sistêmicas, dentre elas, doenças hepáticas. Os metabólitos derivados do intestino, benéﬁcos ou prejudiciais, são carreados pela veia porta diretamente
para o fígado, como os ácidos graxos de cadeia curta, que possuem destaque nesse cenário. Nesse aspecto, eixo intestino-fígado desempenha um papel
importante na manutenção de um fígado saudável e na patogênese dessas doenças, em que microbiota intestinal atua como um dos principais
determinantes dessa relação. As doenças hepáticas, incluindo doença hepática gordurosa não alcoólica (NAFLD), doença hepática alcoólica (ALD),
cirrose e carcinoma hepatocelular, estão associadas a alterações composicionais e funcionais da microbiota intestinal.
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