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Os canais formados pela panexina-1 (Panx1)

estão envolvidos na comunicação parácrina e

autócrina em hepatócitos. Dados obtidos nos

últimos anos evidenciaram a participação dos

canais de Panx1 em processos patológicos,

agindo na ativação de inflamassomas e

recrutamento de células inflamatória, assim

como na carcinogênese. Desta forma, a Panx1

representa um potencial alvo terapêutico no

controle da inflamação e hepatocarcinogênese.

9.312 pacientes com hepatites crônicas e

6.077 com neoplasias hepáticas malignas

foram ao óbito entre 2007 e 2018.

OBJETIVO: Investigar a incidência de lesões       

__hepáticas neoplásicas em camundongos 

__deficientes em Panx1 (Panx1-KO) e

submetidos à hepatocarcinogênese química. 

NEOPLASIAS HEPÁTICAS GERALMENTE ESTÃO 

ASSOCIADAS ÀS HEPATOPATIAS CRÔNICAS

MATERIAL E MÉTODOS

Os WT apresentaram maior n° de nódulos hepáticos com volumes >100 mm3,

enquanto os Panx1-KO exibiram maior incidência de nódulos entre 10 e 50 mm3.

Os dados 

preliminares sugerem 

que a Panx1 atua no 

controle da hepato-

carcinogênese, abrindo 

novas possibilidades 

terapêuticas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

OS CANAIS DE PANX1 PODEM CONTROLAR 

A HEPATOCARCINOGÊNESE?

Camundongos C57BL/6, machos, Panx1-KO [n=15] e wild-type (WT) [n=15] foram submetidos ao modelo de

hepatocarcinogênese química. Os controles de cada genótipo [n=5] receberam apenas o veículo:

15º dia de vida A partir do 2º mês de vida Após 4º mês de vida

.dose única de Dietilnitrosamina
10mg/kg – intraperitoneal (i.p.)

3x/semana e escalonada 

CCl4 0,25 até 1,5µL – i.p. 

Eutanásia e análise da multipli-
cidade/volume das lesões

Os camundongos Panx1-KO apresentaram redução significativa na multiplicidade (P=0,04) e volume 

(P=0,005) dos nódulos em comparação ao grupo WT. Ambos os genótipos exibiram marcante lesão hepática. 

INTRODUÇÃO

O bloqueio/ablação genética dos canais 

de Panx1 reduz a resposta inflamatória 

em modelos murinos de hepatite crônica.

Panx1-KO WT

CONCLUSÃO

INCIDÊNCIA DE LESÕES HEPÁTICAS NEOPLÁSICAS EM 

CAMUNDONGOS KNOCKOUT PARA PANEXINA-1 SUBMETIDOS 

AO MODELO DE HEPATOCARCINOGÊNESE QUÍMICA


