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Resumo 

 A diminuição da produção de óxido nítrico (NO) parece estar envolvida na 

patogénese das doenças hepáticas crónicas. Portanto, um fármaco que aumente a 

biodisponibilidade do NO pode ter um efeito hepatoprotector. O nebivolol é um 

bloqueador β1 que aumenta a biodisponibilidade de NO através do aumento das sua 

síntese a partir do endotélio e da diminuição da sua inactivação pelo stress oxidativo. 

Este trabalho teve como objectivo, avaliar o efeito do tratamento com o nebivolol na 

lesão hepática induzida pela ligadura do conducto biliar comum (LBC), um modelo 

secundário de fibrose biliar. 

 Neste estudo, foram utilizados 33 ratos machos da estirpe Wistar, dos quais 25 

foram submetidos a uma LBC e nos restantes a cirurgia foi simulada. Três dias após a 

cirurgia os animais foram divididos em 3 grupos experimentais: LBC- ratos com LBC 

sem tratamento (n=8); LBC+N- ratos com LBC tratados com o nebivolol na dose de 8 

mg/Kg de peso corporal (n=8); e Sham- ratos em que a cirurgia foi simulada (n=8). O 

tratamento foi administrado durante 5 semanas na água de bebida. A função hepática foi 

avaliada através da determinação da actividade plasmática da alanina aminotransferase 

(ALT), da aspartato aminotransferase (AST) e da gama glutamiltransferase (GGT) e das 

concentrações plasmáticas de bilirrubina total (BT), de bilirrubina directa (BD) e de 

albumina (Alb). A avaliação das lesões histológicas e do grau de fibrose hepática foram 

realizadas através das colorações de hematoxilina-eosina, de tricrómico de Masson e de 

reticulina. 

 Neste trabalho, conseguiu-se induzir uma lesão hepática secundária à LBC, 

demonstrada pelo aumento da actividade plasmática da ALT, da AST e da GGT, pelo 

aumento da concentração plasmática de BT e de BD, e pela diminuição da concentração 

plasmática de Alb. O grau de fibrose hepática não foi afectado pelo tratamento com o 

nebivolol, no entanto, quando se comparam os grupos submetidos à LBC, verifica-se 

que, o grupo LBC+N apresentou uma maior sobrevida, um maior ganho ponderal de 

peso e um maior valor do hematócrito. Para além disso, observou-se uma menor 

alteração da funcionalidade hepática, evidenciadas pelo aumento menos acentuado da 

actividade plasmática da GGT e da concentração plasmática de BT e de BD, e pela 

menor diminuição da concentração plasmática de Alb. Os resultados obtidos sugerem 

que o nebivolol pode ter um efeito benéfico sobre algumas das lesões hepáticas induzida 

pela LBC.  
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Abstract 

 The decrease in the nitric oxide production (NO) seems to be involved in the 

pathogenesis of chronic liver diseases. Therefore, a drug that increases the 

bioavailability of the NO may have a hepatoprotective effect. The nebivolol is a β1-

blocker that augments the bioavailability of NO by increasing its synthesis from the 

endothelium and decreasing its inactivation by oxidative stress. This study aimed to 

evaluate the effect of treatment with nebivolol in liver injury induced by ligation of 

common bile conducto (LBC), a model of secondary biliary fibrosis.  

 This study used 33 male rats of Wistar strain, 25 of which were submitted to 

LBC, and in the remaining rats a surgery was simulated. Three days after the surgery, 

the animals were divided into three groups: LBC - rats with LBC and no treatment 

(n=8); LBC+N - rats with LBC treated with nebivolol in a dose of 8 mg / kg body 

weight (n=8) and Sham- rats in which the surgery was simulated (n=8). The treatment 

was administered in drinking water for 5 weeks. Liver function was evaluated by 

determining the plasma activity of alanine aminotransferase (ALT), aspartate 

aminotransferase (AST) and gamma glutamyltransferase (GGT) and plasma 

concentrations of total bilirubin (TB), direct bilirubin (DB) and albumin (Alb). The 

assessment of lesions and the degree of hepatic fibrosis were evaluated by staining with 

hematoxylin-eosin, Masson trichrome and reticulin.  

 In this work, we were able to induce liver injury secondary to LBC, 

demonstrated by the increased plasma activity of ALT, AST and GGT, increased 

plasma concentration of BT and BD, and the decrease plasma concentration of Alb. The 

degree of hepatic fibrosis was not affected by treatment with nebivolol. However, when 

comparing groups submitted to the LBC, it appears that the LBC + N group showed a 

higher survival rate, a higher body weight and a higher hematocrit value. In addition, 

there was a minor change in liver function, as evidenced by the less marked plasma 

activity of GGT and plasma concentration of BT and BD, and the smaller decrease of 

plasma concentration of Alb. The results suggest that nebivolol may have a beneficial 

effect on LBC.  
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NOSmt- óxido nítrico sintase mitocôndrial 

NOSn- óxido nítrico sintase neural 

O2- oxigénio 

O2
-
- anião superóxido 

ONOO
-
- peroxinitrito 

PAD- pressão arterial diastólica 

PAM- pressão arterial média 

PAS- pressão arterial sistólica 

PDGF- factor de crescimento derivado das plaquetas 
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 1- Revisão bibliográfica 

 1.1- O fígado 

O fígado desempenha inúmeras funções vitais no organismo. É um órgão que 

funciona como glândula endócrina e exócrina. É responsável pelo processamento dos 

aminoácidos e dos hidratos de carbono, pela emulsificação dos lípidos e pelo 

armazenamento das vitaminas e do ferro. Exerce também um papel muito importante na 

síntese de proteínas plasmáticas incluindo a albumina (Alb) e os factores de coagulação 

(com excepção do factor III), assim como na desintoxicação e na excreção de 

substâncias endógenas e de xenobióticos (Young e Heath, 2000; Junqueira e Carneiro, 

2006). 

 

 1.1.1- Aspecto macroscópico 

 O fígado está localizado na porção anterior da cavidade abdominal adjacente ao 

diafragma (Junqueira e Carneiro, 2006). A sua face diafragmática é convexa e lisa, 

enquanto que, a sua face visceral é côncava, delimitando o ponto em que o fígado está 

em contacto com as vísceras. A veia porta e a artéria hepática penetram no fígado 

através do hilo hepático, tanto a artéria como a veia são acompanhadas pelos ductos 

biliares e pelos vasos linfáticos. O fígado de rato é constituído por três lóbos (esquerdo, 

direito e caudado). O lóbo esquerdo e direito estão subdivididos num lóbo medial e num 

lóbo lateral. Entre os lóbos hepáticos direito e esquerdo localiza-se dorsalmente um 

pequeno lóbo caudado que se subdivide no processo papilar e no processo caudado 

(Jacob et al., 1990; Bannister et al., 1995; Sharp e LaRegine, 1998) (figura 1). Ao 

contrário da maior parte dos mamíferos domésticos nestes animais não está descrito o 

lóbo quadrado e não possuem vesícula biliar (Sharp e LaRegine, 1998). 
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Figura 1: Representação esquemática do aspecto macroscópico do fígado de rato. 1,2,3- lóbo caudado; 1, 

2- processo papilar; 3- processo caudado; 4- lóbo esquerdo medial; 5- lóbo direito lateral; 6- lóbo direito 

medial; 7- lóbo direito lateral; 8- esófago; 9- veia cava caudal; 10- artéria hepática; 11- ductos hepáticos; 

12- veia porta. (Adaptado de: Popesko et al., 1990). 

      

 1.1.2- Aspecto microscópico 

O fígado é um órgão constituído por parênquima, elementos vasculares e uma 

matriz formada por tecido conjuntivo. A unidade estrutural tradicional do fígado é o 

lóbulo hepático. É delimitado na sua periferia pelos espaços porta que contém, cada um 

deles, um ramo da artéria hepática e da veia porta, um ducto biliar, elementos linfáticos 

e fibras nervosas. No centro do lóbulo situa-se uma vénula hepática terminal. A forma 

actual de considerar a organização funcional do fígado, aceita uma unidade 

microcirculatória denominada de ácino hepático. É uma porção do parênquima irrigado 

por um espaço porta e com uma vénula hepática terminal na periferia (figura 2) 

(Cormack, 1996; Meyer e Harvey, 1998; Young e Heath, 2000).  

  
Figura 2: Representação esquemática do lóbulo hepático (A). Representação esquemática de um ácino 

hepático (B). (Adaptado de: Young e Heath, 2000).  
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 1.1.2.1- Tipos Celulares 

Os tipos celulares presentes no fígado normal são os hepatócitos, as células 

endoteliais, as células de Kupffer, as células estreladas e as células dos conductos 

biliares (figura 3). 

Os hepatócitos responsáveis pela elaboração da bílis, são células grandes e 

poliédricas, de núcleos redondos com a cromatina dispersa perifericamente e nucléolos 

proeminentes. Ocupam aproximadamente 80% do volume hepático, constituindo 60 a 

65% das células hepáticas e apresentam-se dispostos em cordões unicelulares ou 

trabéculas. Os sinusóides, que contêm sangue proveniente de pequenos ramos da artéria 

hepática e da veia porta, constituem uma rede vascular entre as trabéculas hepáticas que 

une os elementos vasculares dos espaços porta com as vénulas hepáticas terminais 

(Grau e Walter, 1975; Bannister et al., 1995; Junqueira e Carneiro, 2006). 

 Nos sinusóides podem-se encontrar três tipos de células, as células endoteliais, 

as células de Kupffer e as células estreladas. As células endoteliais estão presentes em 

maior número e são tipicamente planas com um núcleo central achatado. Estas células 

apresentam poros e fenestrações para que a passagem selectiva de gases e nutrientes 

seja rápida e eficaz (Bannister et al., 1995; Young e Heath, 2000; Junqueira e Carneiro, 

2006).  

As células de Kupffer ou macrófagos hepáticos são células de defesa capazes de 

eliminar endotoxinas, substâncias estranhas e restos celulares que chegam ao fígado por 

via sanguínea, estas células também são capazes de responder a sinais quimiotácticos 

(Jarnagin et al., 1994; Schuppam et al., 2001; Friedman, 2003; Junqueira e Carneiro, 

2006; Friedman, 2008a). 

As células estreladas, também denominadas de células de Ito, lipócitos ou 

células perisinusoidais, são responsáveis pela síntese de pequenas quantidades de 

citocinas, de factores de crescimento e de matriz extracelular (colagénio tipo IV, 

laminina e fibronectina), também controlam o metabolismo dos retinóides (Jarnagin et 

al., 1994; Schuppam et al., 2001; Friedman, 2003; Junqueira e Carneiro, 2006; 

Friedman, 2008a). 
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As células dos conductos biliares apresentam um grande número de 

microvilosidades e possuem funções secretoras participando activamente nas alterações 

da composição da bílis (Bannister et al., 1995; Junqueira e Carneiro, 2006).  

 

Figura 3: Tipos celulares presentes no fígado normal. a- hepatócito; b- célula endotelial; c- célula 

estrelada; d- célula de Kupffer; e- espaço sinusoidal; f- espaço de Disse. (Adaptado de: Friedman, 2003). 

 

 1.1.3- Matriz extracelular 

A matriz extracelular (ECM) está localizada nos espaços porta, nas paredes dos 

sinusóides e nas veias centrais, oferecendo consistência e resistência mecânica ao órgão, 

sendo também responsável pela regulação, manutenção e diferenciação de diversos 

tipos celulares (Schuppan et al., 2001). É constituída por três grandes famílias de 

proteínas, os colagénios, as glicoproteínas e os proteoglicanos. Já foram identificadas 27 

proteínas de colagénio diferentes, no entanto, os principais colagénios presentes no 

fígado são o colagénio tipo I, III, IV, V, VI, XIV e XVIII. A matriz extracelular 

intersticial é composta principalmente de colagénio tipo I, III, V (Schuppan et al., 2001; 

Bedossa e Paradis, 2003). Para além dos colagénios, a matriz extracelular é constituída 

por diferentes glicoproteínas, entre elas a laminina, a fibronectina, a tenascina e a 

undulina (Vaughan et al., 1987; Shuppan, 1990; Jarnagin et al., 1994; Milani et al., 

1994) e proteoglicanos, entre eles o sulfato de heparano (Gressener e Bachem, 1990).   
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 1.2- Fibrose hepática  

 A fibrose hepática representa um problema médico importante dada a 

significativa morbilidade e mortalidade. Em Medicina Humana desenvolve-se 

principalmente associada à hepatite viral crónica, ao consumo de álcool e/ou à 

obesidade. No entanto, existem outras etiologias que incluem, doenças parasitárias, 

auto-imunes, neonatais, distúrbios metabólicos, hemocromatose, condições 

inflamatórias crónicas, fármacos e colestase (Friedman, 2001; Iredale, 2001b; Friedman, 

2003; Yang et al., 2003). Na maior parte dos doentes, a lesão hepática crónica seguida 

de fibrose progride lentamente ao longo de décadas, devido à notável capacidade de 

regeneração do fígado. No entanto, esta pode progredir rapidamente em caso de lesões 

provocadas por fármacos, vírus da hepatite C (HCV) ou após um transplante (Schluger 

et al., 1996; Bonnard et al., 2007).  

 A fibrose hepática é um processo de cicatrização que ocorre após uma lesão 

crónica no fígado. Este processo é caracterizado pelo aumento da deposição e alteração 

da composição da ECM (Friedman, 2000; Iredale, 2001; Yang et al., 2003). A 

deposição excessiva de proteínas na fibrose hepática inclui as três principais famílias 

que compõem a ECM (glicoproteínas, colagénios e proteoglicanos). A característica 

mais comum da fibrose hepática é o aumento da deposição de colagénio, 

especificamente o fibrilar. Embora o número de colagénios identificados no fígado 

continue a aumentar, os principais colagénios associados a esta patologia são os 

colagénios tipos I e III (Friedman et al., 1992). A fibrose hepática também é 

acompanhada pela deposição de glicoproteínas tais como, a fibronectina, a laminina, a 

merosina, a tenascina e o ácido hialurónico, e proteoglicanos tais como, a heparina, o 

dermatano, o sulfato de condroitina, o perlecano, o sindecano e o biglicano (Li e 

Friedman, 1999). 

 

 1.2.1- Mecanismos da fibrose hepática 

As células estreladas hepáticas são as principais células responsáveis pela síntese 

de colagénio durante a fibrose hepática (Gressner, 1996). Deste modo, para melhor 

definir as estratégias terapêuticas a adoptar é necessário compreender os mecanismos de 

activação das células estreladas. A activação das células estreladas consiste em duas 
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fases principais, a iniciação e a perpetuação, estas fases são seguidas pela resolução, que 

diz respeito à redução e eliminação das lesões hepáticas (figura 4) (Friedaman, 2003; 

Friedman, 2004; Friedman, 2008a; Friedman, 2008b). 

 

Figura 4: Mecanismos de activação das células estreladas. O mecanismo de activação das células 

estreladas compreende a iniciação e a perpetuação. A iniciação é provocada por estímulos solúveis que 

incluem o stress oxidativo (ROS), os corpos apoptóticos e os LPS. A perpetuação é caracterizada por 

mudanças fenotípicas específicas que incluem a proliferação, a quimiotaxia, a fibrogénese, a 

contractilidade e a degradação da matriz extracelular. ROS (espécies reactivas de oxigénio); LPS 

(lipopolissacáridos); VEGF (factor de crescimento vascular endotelial); EGF (factor de crescimento 

epidérmico); PDGF (factor de crescimeto derivado das plaquetas); MCP-1 (proteína quimiotáctica de 

monócitos 1); TGF-β1 (factor de crescimento tumoral beta 1); H2O2 (peróxido de hidrogénio); ET-1 

(endotelina 1); NO (óxido nítrico); MMP (metaloproteinases da matriz). (Adaptado de: Friedman, 2008b).     

 

 1.2.1.1- Iniciação  

A iniciação ou estado pré-inflamatório, diz respeito às primeiras alterações 

observadas durante a activação das células estreladas, resultantes da estimulação 

parácrina de todos os tipos celulares vizinhos, incluindo o endotélio sinusoidal, os 

hepatócitos e as plaquetas. Os hepatócitos são uma potente fonte de espécies reactivas 

de oxigénio (ROS), produto da lesão membranar e da peroxidação lipídica (Novo et al., 

2006). A apoptose dos hepatócitos também promove a activação das células estreladas 
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através de um processo mediado em parte pelos fragmentos apoptóticos. Este processo 

pode envolver o factor de necrose tumoral relacionado com indução de apoptose ligante 

(TRAIL) (Canbay et al., 2002; Canbay et al., 2004). A infiltração e a activação das 

células de Kupffer também contribuem para a activação das células estreladas, 

estimulando a síntese de matriz, a proliferação celular e a libertação de retinóides, 

através da acção de citocinas, nomeadamente, do factor de crescimento transformante 

beta 1 (TGF-) e das ROS (Bilzer et al., 2006). As células de Kupffer também têm a 

capacidade de reduzir a activação, a proliferação e a contractilidade das células 

estreladas inibindo as ROS através da libertação de óxido nítrico (NO) (Friedman, 

2003). As células endoteliais são capazes de activar as células estreladas através da 

conversão do TGF- latente em activo e da produção de uma isoforma celular de 

fibronectina (Jarnagin et al., 1994). As plaquetas fornecem adicionalmente uma 

estimulação parácrina pelo factor de crescimento derivado das plaquetas (PDGF), pelo 

TGF- e pelo factor de crescimento epidérmico (EGF) (Bachem et al., 1989). 

 

 1.2.1.2- Perpetuação  

A perpetuação da activação das células estreladas envolve cinco alterações no 

comportamento destas células, a proliferação, a quimiotaxia, a fibrogénese, a 

contractibilidade e a degradação da matriz. 

  A proliferação diz respeito ao aumento do número de células nomeadamente, 

das células estreladas. O PDGF é o promotor de mitose das células estreladas mais 

potente, identificado até hoje (Pinzani, 2002; Borkham-Kamphorst et al., 2007). 

Também foram identificados outros compostos com actividade mitótica tais como o 

factor de crescimento vascular endotelial (VEGF) (Yoshiji et al., 2003), os receptores 

de trombina (Marra et al., 1995; Marra et al., 1998), o EGF, o factor de crescimento 

tumoral alfa (TGF-α), os queratinócitos (Steiling et al., 2004) e o factor de crescimento 

de fibroblastos beta (FGF-β) (Yu et al., 2003). 

A migração das células estreladas em direcção as citocinas quimioatácticas 

designa-se de quimiotaxia (Maher, 2001; Marra, 2002; Pinzani e Marra, 2001). Já foram 

identificados vários quimioatácticos, entre os quais o PDGF (Ikeda et al., 1999; 

Kinnman et al., 2000) e a proteína quimiotáctica de monócitos - 1 (MCP-1) (Marra et 
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al., 1999). Em contrapartida, a adenosina pode imobilizar as células quando estas 

atingem o local da lesão (Hashmi et al., 2007). 

Durante a fibrogénese há o aumento da síntese de matriz extracelular. O TGF-β1 

e o peróxido de hidrogénio (H2O2) podem ser libertados de forma autócrina e/ou 

parácrina estimulando a síntese de colagénio I, de fibronectina e de proteoglicanos 

(Garcia-Trevijano et al., 1999; Breitkopf et al., 2006; Inagaki e Okazaki, 2007). A perda 

da capacidade antioxidante também promove o aumento da síntese de ECM pelas 

células estreladas (Whalen et al., 1999). Estas descobertas são importantes uma vez que, 

salientam a importância da utilização de antioxidantes no tratamento de uma grande 

variedade de doenças hepáticas. 

A contractilidade das células estreladas pode ser um factor determinante no 

aumento da resistência portal durante a fibrose hepática. Esta contractilidade adquirida 

durante a activação destas células foi demonstrada in vitro e in vivo, sendo  mediada em 

parte, por receptores que interagem com a ECM e são controlados pela sinalização do 

cálcio (Ca
2+

) (Melton et al., 2006). A endotelina-1 (ET-1) e o NO, são importantes 

contra-reguladores da contractilidade celular, no entanto, existem outros mediadores tais 

como, a angiotensina II, o eicosanoides, a somatostatina e o monóxido de carbono (CO), 

entre outros (Reynaert et al., 2002; Rockey, 2003). 

A degradação das proteínas da ECM é regulada por uma família de enzimas 

denominadas de metaloproteinases da matriz (MMP). Estas podem ser divididas em 

cinco categorias tendo como base o seu substrato e especificidade: colagenases 

intersticiais (MMP-1, MMP-8, MMP-13); gelatinases (MMP-2, MMP-9); 

estromelisinas (MMP-3, MMP-7, MMP-10, MMP-11); tipo membranar (MMP-14, 

MMP-15, MMP-16, MMP-17, MMP-24, MMP-25); e metaloelastase (MMP-12) 

(Friedman, 2003). A MMP-2 e a MMP-9 têm a capacidade de degradarem o colagénio 

tipo IV, a MMP-14 e MMP-15 activam a MMP-2 e MMP-3 que, por sua vez, degradam 

os proteoglicanos e as glicoproteínas. A MMP-1 é a principal protease que degrada o 

colagénio tipo I (principal colagénio presente na fibrose hepática) (Friedman, 2003). 
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 1.2.1.3- Resolução 

Actualmente existem evidências que mostram a reversibilidade do processo de 

fibrose e de cirrose hepática, suportadas por estudos realizados por um vasto grupo de 

investigadores (Friedman, 2003). A forma mais efectiva de reverter a fibrose hepática é 

eliminar a causa primária da doença hepática como por exemplo, a erradicação do vírus 

da hepatite B (HBV) (Kobayashi et al., 2002) ou do HCV (Poynard et al., 2002), a 

desobstrução das vias biliares (Hammel et al., 2001), ou o tratamento imuno-depressivo 

nas doenças auto-imunes (Dufour et al., 1997). 

Durante o período de recuperação da fibrose, o número de células estreladas 

activadas diminui através da reversão da sua activação ou da apoptose destas células, 

restabelecendo-se a integridade do tecido (Friedman, 2003). Ainda não se sabe se a 

activação das células estreladas pode ser revertido in vivo, no entanto, já foi observado in 

vitro (Olaso et al., 2001; Sohara et al., 2002).  

 

 1.3- Cirrose 

  A cirrose hepática é definida como um estado final da fibrose do parênquima 

hepático. O desenvolvimento da cirrose está associada à degradação e desorganização 

total das estruturas lobulares e vasculares do órgão, resultando na formação de nódulos 

e bandas fibrosas ou septos (Blendis, 2001; Friedman, 2003). Deste modo, a cirrose 

resulta na distorção, compressão e mesmo supressão da vascularização, com aumento da 

compressão venosa portal e aumento do fluxo de sangue venoso portal, levando à 

hipertensão portal. A deposição de matriz no espaço de Disse é chamada de 

capilarização sinusoidal e está directamente relacionada com a deterioração da função 

hepatocelular, que se manifesta clinicamente por uma diminuição da concentração 

plasmática de Alb, capacidade insuficiente de degradação de xenóbioticos, diminuição 

da síntese de factores de coagulação entre outras (Friedman, 2003; Friedman, 2008b). 

Existe uma série de complicações associadas à fase final desta doença hepática, que 

inclui hipertensão portal, ascite, encefalopatia, disfunções sintéticas e insuficiência da 

capacidade metabólica (Friedman, 2003; Friedman, 2008a).  
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 1.4 - Modelos de fibrose/cirrose hepática 

A utilização de modelos animais é de enorme importância para a compreensão 

da fibrose hepática. Estes modelos permitem a realização de estudos mais amplos que, 

muitas vezes, não podem ser abordados em estudos humanos, possibilitam a 

compreensão dos mecanismos fisiopatológicos e facilitam o desenvolvimento de novas 

estratégias terapêuticas.    

Os modelos animais de fibrose hepática podem ser classificados de acordo com 

a sua etiologia como: tóxica, nutricional, imunológica, transgénica, alcoólica, genética, 

metabólica e colestática. As espécies de animais mais utilizadas, por ordem decrescente, 

são os ratos, os murganhos, os coelhos, os cães, os porcos da índia, os suínos, os 

macacos e os babuínos. A escolha do modelo depende do objectivo do trabalho (wu e 

Norton, 1996). Na tabela 1, estão presentes os métodos de indução, as espécies 

utilizadas, o tipo de lesão causada e o tempo de desenvolvimento da fibrose e cirrose 

nos diferentes modelos experimentais.  

 

 1.4.1- Indução hepatotóxica 

 Os agentes hepatotóxicos geralmente utilizados para a indução de fibrose e de 

cirrose hepática são: o tetracloreto de carbono, a dimetilnitrosamina, a tioacetamida e a 

D-galactosamina. 

A administração contínua de tetracloreto de carbono induz uma lesão hepática 

crónica que leva a cirrose. Este modelo tem sido utilizado em ratos (Jimenez et al., 

1992; Graupera et al., 2002), em murganhos (Kamada et al., 2003) e em coelhos (Burns 

et al., 1995). A via de administração depende do procedimento experimental no entanto, 

as vias mais eficazes são a via oral (Proctor e Chatamra, 1982; Kobayashi et al., 2000), 

a via intraperitoneal (Hernandez-Munoz et al., 2001; Constandinou et al., 2005) e a via 

inalatória (Loureiro-Silva et al., 2003). A principal desvantagem deste modelo é a 

diferente sensibilidade do rato para o tetracloreto de carbono, o que torna difícil obter 

um grupo homogéneo de ratos com cirrose (Abrandes et al., 2006). 

A dimetilnitrosamina é outro hepatotóxico que provoca necrose hepatocelular. A 

administração contínua deste tóxico em ratos, por via intraperitoneal, induz fibrose com 

o desenvolvimento de hipertensão portal ao fim de cinco semanas (Veal et al., 2000). 
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Este modelo tem sido pouco utilizado uma vez que, o uso de dimetilnitrosamina tem um 

número elevado de restrições, devido ao seu alto potencial carcinogénico (Abraldes et 

al., 2006). 

    A indução de cirrose por tioacetamida é outro modelo amplamente utilizado. 

Tem sido realizada em ratos (Li et al., 2002) e em murganhos (Okuyama et al., 2005). 

A tioacetamida pode ser administrada na água de bebida ou por via intraperitoneal, no 

entanto, esta última oferece resultados muito mais consistentes. Neste modelo 

desenvolve-se cirrose macronodular e hipertensão portal em 12 semanas. Ao contrário 

do que ocorre com o modelo do tetracloreto de carbono, a fibrose permanece estável 

durante semanas após a retirada da tioacetamida (Popov et al., 2006).  

 A D-galactosamina é um hepatotóxico que in vivo induz lesões semelhantes ao 

vírus da hepatite humana, diminuindo a síntese de RNA e de proteínas plasmáticas 

(Decker, 1993). A administração intraperitoneal em ratos é geralmente utilizada para a 

indução de lesão hepática aguda (Jonker et al., 1992; Wu e Norton, 1996). Após 20 a 40 

administrações, durante 7 a 13 semanas, há formação gradual de fibrose com o 

desenvolvimento de cirrose (Wu e Norton, 1996). 

 

 1.4.2- Indução por dieta 

Uma dieta rica em gordura, pobre em colina e em proteína ou uma dieta pobre 

em proteína, em metionina e em etionina induz esteatose hepática em ratos e em 

murganhos, devido ao stress oxidativo que provoca inflamação e fibrose (Wu e Norton, 

1996; Nanji, 2004). Neste modelo a cirrose desenvolve-se após 12 a 24 semanas 

(Abraldes et al., 2006). Contudo, tem como desvantagens o facto de existirem diferentes 

susceptibilidades dos animais à deficiência de colina, à necessidade de alimentar os 

animais com a dieta durante um longo período de tempo e à dificuldade de estudar as 

fases patológicas da fibrogénese (Ruwart e Henley, 1993). 

 

 1.4.3- Indução imunológica 

A fibrose hepática imunológica pode ser induzida por vários métodos. Os ratos 

infectados com Schistosoma mansoni desenvolvem grânulomas no fígado, o que 

provoca aumento da ECM como resultado das respostas inflamatórias e imunológicas 
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aos ovos do parasita. O modelo tem características patológicas semelhantes às de 

schistosomose humana. A administração intraperitoneal de soro heterólogo ou de 

paredes celulares de Streptococus, a administração intravenosa de albumina heteróloga, 

a administração subcutânea de murina schistosomiasis ou a administração de 

endotoxinas de Escherichia coli no interior do conducto biliar comum também podem 

causar fibrose hepática em ratos (Wu e Norton, 1996). 

 

 1.4.4- Indução transgénica 

Este modelo baseia-se na transferência de um gene específico dentro de uma 

linha germinativa de uma espécie (normalmente o rato ou murganho), com subsequente 

expressão do transgene nesse animal e nos descendentes (Wu e Norton, 1996). Os 

animais transgénicos provaram ser valiosos para o estabelecimento do papel de genes 

mutantes in vivo e têm vindo a ser utilizados amplamente na biologia e na patologia 

molecular (Knittel e Ramadori, 1995). 

 

 1.4.5- Indução alcoólica 

O álcool induz fibrose e cirrose hepática, no entanto, neste modelo não há uma 

relação entre o etanol ingerido pelos animais e as lesões hepáticas, o que restringe a 

utilização deste modelo (Wu e Norton, 1996). 

 

 1.4.6- Indução genética 

O murganho Rhino é um animal mutante com um gene autossômico recessivo 

chamado “rhino”, que produz deformações na pele e fibrose hepática espontânea. Tem 

sido utilizado para o estudo dos mecanismos imunológicos da fibrose hepática. A 

indução espontânea de fibrose hepática no rato é potencialmente útil para os estudos dos 

mecanismos genéticos da fibrogénese (Wu e Norton, 1996). 
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 1.4.7- Indução metabólica 

A indução metabólica de fibrose hepática é realizada através da alimentação 

crónica de ratos com uma grande quantidade de ferro ou da administração intramuscular 

de ferro, resultando numa acumulação de ferro nos hepatócitos e no aumento da 

expressão do gene do colagénio tipo I nas células estreladas (Pietrangelo et al., 1995). 

 

 1.4.8- Indução por ligadura do ducto biliar comum   

A indução da fibrose através da ligadura do ducto biliar comum (LBC) é um 

modelo secundário de cirrose biliar que foi desenvolvido principalmente em ratos (Lee 

et al., 1986), uma vez que não têm vesícula biliar, em coelhos (Burns et al., 1995) e em 

murganhos (Biecker et al., 2004). O procedimento cirúrgico consiste no isolamento do 

ducto biliar comum, seguida por uma dupla ligadura (Wu e Norton, 1996; Abraldes et 

al., 2006). 

A mortalidade deste modelo é de 20% após 5 semanas. Neste modelo 

desenvolve-se fibrose e cirrose biliar em 4 semanas. Às 2 semanas os ratos 

desenvolvem uma leve hipertensão portal, às 4 semanas uma grave hipertensão portal, 

circulação hiperdinâmica e sistêmica. Aproximadamente, 60% dos ratos desenvolvem 

ascite (Abraldes et al., 2006). 
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 Tabela 1: Modelos experimentais de fibrose e cirrose hepática. (Adaptado de: Wu e Norton, 

1996; Abrandes et al., 2006). 

Indução Espécies Administração Fibrose Cirrose 
Hepatotóxicos 

Tetracloreto de 

carbono  

 

Ratos Oral, intraperitoneal ou 

inalatória 

> 6 Semanas 

 

> 12 Semanas 

 

Dimetilnitrosamina  Ratos 

Cães 

Intraperitoneal 

Oral 

> 4 Semanas 

3-4 Semanas 

> 13 Semanas 

> 13 Semanas 

Tioacetamina 

 

Ratos Água de bebida ou 

intraperitoneal 

2-3 Meses > 3 Meses 

D-Galactosamina  Ratos Intraperitoneal  7-13 Semanas  3-4 Meses 

Nutricional 

 Ratos/Murganhos 

 

 

Ratos 

Dieta rica em gordura, 

pobre em colina e em 

proteína 

Dieta pobre em proteína, 

em metionina e em 

etionina 

> 6 Semanas 

 

 

> 4 Semanas 

12-24 Semanas 

 

 

12-24 Semanas 

     

Imunológica 
Soro heterólogo Ratos Intraperitoneal > 5 Semanas 

 

> 10 Semanas 

 

Albumina heteróloga Ratos Intravenosa 5-11 Semanas 

 

 

Parede celular de 

Streptococus 

 

Ratos Intraperitoneal > 6 Semanas 

 

> 10 Semanas 

Murina 

schistosomiasi 

 

Murganho Subcutânea > 6 Semanas 

 

 

Endotoxinas de 

Escherichia coli 

 

Coelhos Administração no 

interior do ducto biliar 

comum 

> 9 Dias 

 

 

Alcoólica 

 Babuínos 

 

 

Ratos 

 

 

Porcos da Índia 

Dieta líquida ad libitum 

contendo etanol 

 

Infusão intragástrica 

continua de etanol e 

dieta rica em gordura 

40% de etanol e dieta 

rica em gordura 

> 6 Meses 

 

 

> 3 Meses 

 

 

12-24 Meses 

> 24 Meses 

 

 

Genética 

 Murganho Rhino Mutante com um gene 

autossómico recessivo 

> 6 Meses 

 

 

Metabólica 

 Ratos Dieta com excesso ferro > 16 Semanas 

 

 

Colestática 

 Ratos 

Cães 

Macacos 

Ligadura do conducto 

biliar comum 

> 4 Semanas 

> 4 Semanas 

> 2 Meses 

 

 

> 24 Meses 
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 1.5- O Óxido Nítrico 

O óxido nítrico (NO) é uma molécula de pequeno tamanho, composta por um 

átomo de azoto e um átomo de oxigénio, não possui carga e apresenta um electrão 

desemparelhado na última camada de valência. É designado de radical livre e pode 

interagir em reacções de oxidação/redução de acordo com o seu estado de oxidação 

(Ignarro, 1991; López-Novoa et al., 1995; James, 1995). Na sua forma reduzida tem a 

capacidade de reagir com o anião superóxido (O2
-
), formando o peroxinitrito (ONOO

-
) 

(uma molécula muito tóxica), enquanto que, na sua forma oxidada (NO
+
) é protector 

(Stamler et al., 1992). É um gás instável, altamente lipofílico, ou seja, pode difundir-se 

livremente e rapidamente através das membranas biológicas. Esta característica faz 

desta molécula um bom mensageiro para exercer a sua acção de forma parácrina e 

autócrina. Possui ainda um tempo de vida média de 3 a 5 segundos, o que limita a sua 

capacidade de acção (Ignarro, 1996; Cannon, 1998; Dudzinski et al., 2006).  

Até 1980, o NO era apenas considerado um membro da família dos poluentes 

ambientais indesejáveis e potencias carcinogénicos (Ignarro, 1991, James, 1995). No 

entanto, nesse mesmo ano, Furchgott e Zawadzki descobriram que era necessário a 

presença de endotélio nos anéis de aorta torácica de coelho para se produzir o 

relaxamento induzido pela acetilcolina. Inicialmente, esse relaxamento foi atribuído a 

uma substância libertada pelo endotélio, denominada de factor de relaxamento derivado 

do endotélio (EDRF). Em 1987 Ignarro et al. e Palmer et al. concluíram, em estudos 

independentes, que o EDRF e NO eram a mesma molécula (Moncada, 1991; Piqué, 

1992). 

 

 1.5.1- Síntese de NO 

O NO é sintetizado através de uma enzima designada de óxido nítrico sintase 

(NOS), numa reacção que converte a L-arginina e o oxigénio (O2) em L-citrulina e 

óxido nítrico. A biossíntese do NO na célula envolve a activação dos receptores de 

membrana através da aceticolina ou através do atrito das células circulantes (shear-

stress), promovendo a entrada de Ca
2+

, este liga-se à calmodulina resultando no 

complexo Ca
2+

/calmodulina, que vai estimular a actividade da NOS. A síntese de NO, 

envolve duas etapas. Na primeira, ocorre a hidroxilação de um dos azotos guanidinos da 
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L-arginina para originar NG-hidroxi-L-arginina (NHA), utilizando a nicotinamida 

adenina dinucleótido fosfato (NADPH) e o O2 como co-factores. Na segunda etapa, 

ocorre a conversão da NHA em NO e L-citrulina, onde a flavina adenina dinucleotido 

(FAD), a flavina mononucleotido (FMN), e a tetrahidrobiopterina (BH4) são utilizados 

como co-fatores na reacção (Marletta, 1988; Marletta, 1993; Moncada e Higgs, 1993; 

Lowenstein et al., 1994; Marletta, 1994). 

 

1.5.2- Isoformas de NOS 

Existem diferentes isoformas da NOS, agrupadas em duas categorias, a NOS 

constitutiva (NOSc) e a NOS induzível (NOSi) (Moncada et al., 1991; Marletta, 1994). 

Na década de 90 surgiram evidências da síntese de NO nas mitocôndrias através de uma 

enzima semelhante à NOS, denominada de NOS mitocôndrial (NOSmt) isoladas em 

vários tipos de células (Bates et al., 1995; Kobzik et al., 1995). Embora muitos autores 

identifiquem a NOSmt com uma variante da NOS neural (NOSn), outros referem que é 

uma isoforma distinta das restantes identificadas (Molina et al., 2004; Dudzinski et al., 

2006). A isoforma constitutiva compreende a NOSn (tipo I), presente normalmente nos 

neurónios (Bredt e Snyder, 1989; Knowles et al., 1989), e a NOS endotelial (NOSe, tipo 

III), presente normalmente nas células endoteliais vasculares (Moncada et al., 1991) e 

plaquetas (Radomski et al., 1990; Moncada et al., 1991; Marletta, 1994). A NOSi tipo 

II, é induzida por citocinas e/ou endotoxinas nos macrófagos, linfócitos T, células 

endoteliais, miócitos, hepatócitos, condrócitos, neutrófilos e plaquetas (Moncada et al., 

1991). 

O NO produzido pela NOSe tem um papel essencial no processo de relaxamento 

dos vasos sanguíneos. O relaxamento ocorre quando os receptores de membrana das 

células endoteliais são estimulados, activando posteriormente a NOSe (Busconi e 

Michel, 1993). O NO produzido na célula endotelial difunde-se rapidamente para a 

célula muscular, no seu interior interage com a enzima guanilato ciclase (GC), 

activando-a (GCa), esta catalisa a ruptura de dois fosfatos da molécula de guanosina 

trifosfato (GTP), resultando na formação de guanosina monofosfato cíclica (GMPc) 

(Moncada, 1991; Snyder e Bredt, 1992). O aumento da concentração de GMPc promove 

uma diminuição da concentração intracelular de Ca
2+

, resultando no relaxamento da 
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célula (Moncada et al., 1991; Gewaltig e Kojda, 2002). Já o aumento de GMPc nas 

plaquetas diminui a actividade e adesão à superfície do endotélio (Cannon, 1998).  

O NO resultante da activação da NOSi possui acção citotóxica e citostática, 

promovendo a destruição de microrganismos, parasitas e células tumorais. A NOSi 

expressa-se em resposta a determinados estímulos pró-inflamatórios, tais como os 

lipopolissacáridos (LPS), TNF-α, interleucina-1 (IL-1) ou interferão gama (INF-γ), 

libertando grandes quantidades de NO (Moncada et al., 1991; Raghavan e Dikshit, 

2004; Dudzinski et al., 2006). A citotoxidade do NO resulta da sua acção directa ou 

indirecta. A acção directa do NO consiste na reacção com os metais nomeadamente o 

Ferro (Fe
2+

), presentes nas enzimas do seu alvo (Moncada, 1991; James, 1995). A acção 

indirecta consiste na libertação de NO e de espécies reactivas de oxigénio, o NO reage 

com o anião superóxido formando o peroxinitrito (um poderoso oxidante), este pode 

ganhar um protão (H
+
), originando um radical altamente reactivo e tóxico, o hidroxilo 

(HO
.
). É de salientar que, as células produtoras de NO e as células vizinhas não estão a 

salvo da toxicidade dessa molécula, podendo ser destruídas nos processos inflamatórios 

(Moncada, 1994). 

A NOSn tem uma localização citoplasmática, é activada de forma rápida por 

estímulos solúveis equivalentes aos da NOSe (Ignarro, 1996). O NO é um poderoso 

vasodilatador cerebral mantendo o fluxo cerebral basal e levando a um aumento do 

fluxo sanguíneo cerebral (Iadecola, 1993). 

 

 1.5.3- Funções do NO 

 O NO desempenha inúmeras funções vitais no organismo, no entanto, a forma 

de actuação é dependente do órgão e da célula onde é sintetizado, bem como da célula 

onde exerce a sua função (Pires et al., 2007). O NO é um importante mensageiro 

intercelular e vasodilatador endógeno, capaz de promover uma vasodilatação rápida e 

transitória de todos os tipos de vasos sanguíneos (Rees et al., 1989; Katusic, 1992; 

Umans e Lavi, 1995).  

 Nas plaquetas, o NO endotelial interactua com a GC, aumentando os níveis de 

GMPc que se traduz na inibição da agregação plaquetária e na protecção contra a 

formação de trombos (Radomski et al., 1990b; Cohen e Vanhoutte, 1995). O NO 
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também é capaz de inibir a proliferação celular e a activação leucocitária através da 

capacidade para aumentar os níveis de GMPc (Garthwaite et al., 1999).  

 No que diz respeito ao sistema imunitário, o NO comporta-se como um potente 

agente bactericida e tumoricida, fazendo parte das reacções de imunidade não específica 

(Drapier et al., 1988; Lowenstein et al., 1993; Molina et al., 2004). Nestes casos, o NO 

actua em concentrações maiores do que as de mensageiro, sendo tóxico aos 

microrganismos invasores. 

 O NO também é capaz de regular a síntese de componentes da matriz 

extracelular (Myers e Tanner, 1998), diminuído a síntese de colagénio tipo I e de 

colagénio tipo III (Kolpakov et al., 1995; Trachtman et al., 1995). 

 Esta molécula também intervém na secretação de insulina pelo pâncreas, nos 

processos de relaxamento do músculo liso (dilatação do estômago em resposta à 

ingestão de alimento), na erecção do pénis (Burnett et al., 1992), na libertação de 

catecolinas pela medula adrenal e na secreção de renina. No sistema nervoso participa 

nos processos de aprendizagem, de memória e de processamento dos impulsos nervosos 

(Pires et al., 2007). 

 

 1.5.4 - O óxido nítrico e o fígado 

 O NO é uma molécula que desempenha um papel importante nos processos 

fisiológicos do fígado (Li e Billiar, 1999). É um mediador altamente reactivo libertado 

no fígado pelos hepatócitos, pelas células de Kupffer, pelas células endoteliais e pelas 

células estreladas, durante a inflamação induzida por endotoxinas (Helyar et al., 1994). 

Deste modo, os efeitos citoprotectores do NO no fígado têm originado o interesse de um 

grande número de investigadores. 

 Em condições normais, apenas a NOSe está presente no fígado em baixas 

concentrações regulando a perfusão hepática. No entanto, a NOSi é facilmente activada 

após uma série de condições, incluindo a exposição a endotoxinas, choques 

hemorrágicos, isquémia e reperfusão, infecção hepática, exposição ao ozono e 

regeneração hepática. Uma vez expressa a NOSi, a quantidade de NO sintetizado pelo 
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fígado aumenta, sendo um importante regulador e efector durante a inflamação e 

infecção (Li e Billiar, 1999). 

 A NOSi nos hepatócitos e nas células de Kupffer, é rapidamente activada 

quando exposta a LPS ou a citocinas pró-inflamatórias, tais como, o TNF-α, a IL-1 e o 

INF-γ (Taylor, 1998). As células endoteliais hepáticas e as células estreladas também 

podem produzir NO através da expressão da NOSi. A duração da produção de NO é 

determinado pelo tipo de estímulo e de células estimuladas, por exemplo, as células de 

Kupffer não necessitam de grandes quantidade de LPS nem grandes períodos de tempo 

para serem activadas, já os hepatócitos necessitam de uma grande quantidade de LPS e 

de uma exposição prolongada (Li e Billiar, 1999).  

  A acção citoprotectora do NO no fígado tem sido demonstrada por vários 

estudos. Em 1990 Billiar et al. verificaram que, a administração não selectiva de 

inibidores da NOS, tais como a N
G
-monometil- L-arginina (L-NMMA) e a N

G
-nitro-L-

arginina metil ester (L-NAME), aumentava consideravelmente as lesões hepáticas 

causadas pelos LPS ou pelo TNF-α. Mais tarde, Bohlinger et al. (1995) e Ou et al. 

(1997) observaram que infusão de NO conferia protecção contra essas mesmas lesões. 

No modelo de LPS + D-galactosamina, a administração de um dador de NO específico 

do fígado preveniu o desenvolvimento das lesões hepáticas induzidas por este modelo. 

Também noutro trabalho a administração de dadores de NO, tais como a nitroglicerina, 

a s-nitro-N-acetil penicilamina e o nitroprussiato de sódio mostraram exercer um efeito 

antifibrótico, inibindo a proliferação, a necrose e a contractilidade das células estreladas 

induzidas pelas ROS e pelo PDGF (Casini et al., 1997; Failli et al., 2000). 

 Outros estudos, demonstraram que o NO pode proteger as células hepáticas 

contra a lesão oxidativa e peroxidação lipídica. A lesão hepática induzida pelo 

acetaminofeno foi inibida pela administração exógena de NO ou pela produção de NO 

induzida por citocinas. A inibição da NOS provocou uma diminuição acentuada nos 

níveis intracelulares de glutatião e potenciou a hepatotoxicidade induzida pela 

acetaminofeno (Kou e Slivka, 1994). Noutro estudo, na lesão hepática induzida pelo 

tetracloreto de carbono, o NO protegeu o fígado da peroxidação lipídica e da fibrose 

(Muriel, 1998). 

 Além disso, alguns estudos têm demonstrado o efeito benéfico do NO em ratos 

com ligadura do conducto biliar comum. Segundo Moal et al. (2006) a administração de 
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um dador de NO específico do fígado em ratos Sprague-Dawley com ligadura do 

conducto biliar comum preveniu significativamente o desenvolvimento de fibrose 

hepática. Também Langer et al. (2008) observaram que o tratamento de células 

estreladas activadas isoladas de ratos com ligadura do conducto biliar comum, 

promoveu a apoptose destas células, sugerindo assim um possível efeito benéfico dos 

dadores de NO no tratamento de doenças hepáticas. 

 

 1.6- Tratamento da fibrose hepática 

Até ao momento, não existe nenhum fármaco totalmente eficaz no tratamento da 

fibrose hepática, deste modo o seu tratamento continua a ser uma tarefa difícil 

(Friedman, 2008a; Friedman, 2008b). As causas da fibrose hepática são multifactoriais, 

muitas delas ainda desconhecidas, logo os fármacos utilizados para uma determinada 

etiologia podem não ser eficazes para outra (Arthur, 2002). As terapias devem ser bem 

toleradas ao longo de décadas, com especificidade hepática e poucos efeitos adversos 

sobre outros tecidos (Arthur, 2002; Friedman, 2003).  

Segundo Friedman (2003), o conhecimento dos mecanismos de fibrose hepática 

são essenciais para definir as estratégias terapêuticas antifibroticas a adoptar. Estas 

incluem: (a) a eliminação da causa primária da doença para prevenir a lesão; (b) a 

redução da inflamação para evitar a activação das células estreladas; (c) a regulação da 

activação das células estreladas; (d) a neutralização da proliferação, da fibrogénese, da 

contractibilidade e / ou da resposta pró-inflamatória das células estreladas; (e) a 

estimulação da apoptose das células estreladas; e (f) o aumento da degradação da matriz 

extracelular, quer através da estimulação das células que produzem as mataloproteínases 

ou pela administração directa de proteases da matriz. 

 O NO tem a capacidade de inibir a proliferação, a necrose e a contractilidade das 

células estreladas (Li e Billiar, 1999), também é capaz de impedir a activação 

leucocitária (Garthwaite et al., 1999) e regular a síntese de matriz extracelular, 

diminuindo a síntese de colagénio tipo I e III (Kolpakov et al., 1995; Trachtman et al., 

1995; Myers e Tanner, 1998). Deste modo, o nebivolol, um bloqueador β1, poderá ter 

um efeito benéfico na regulação e resolução da fibrose hepática uma vez que, este 

fármaco tem a capacidade de aumentar a biodisponibilidade de NO no organismo, 
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nomeadamente no fígado. Alem disso, foi demonstrado que é capaz de atenuar a fibrose 

renal induzida pela redução de 5/6 de massa renal em ratos Wistar (Pires et al., 2007). 

 

 1.7 – Nebivolol 

 O nebivolol é o um fármaco com uma estrutura química, farmacológica e 

clínica, que combina o bloqueio selectivo dos receptores adrenérgicos β1 com um efeito 

vasodilatador arterial e venoso, possivelmente mediado pela via L-arginina/NO 

promovendo um aumento da biodisponibilidade de NO endotelial (Mangrella et al., 

1998; McNeely e Goa, 1999). Esta combinação não potencia apenas a sua actividade 

como anti-hipertensor, mas também é responsável por um perfil hemodinâmico mais 

favorável. 

 

 1.7.1- Química   

 A molécula de nebivolol tem o nome químico α,α'- (iminodimethyleno) bis [6-

fluoro-2-cromanmetanol], contém 4 átomos de carbono assimétrico e uma simetria C2 à 

volta do átomo de azoto (figura 5).  Com base nesta estrutura, podem existir 10 

estereoisómeros de Nebivolol (Janssens et al., 1991; Kuroedov et al., 2004). O 

nebivolol é uma mistura racêmica de 2 enantiómeros, d-nebivolol e l-nebivolol em 

proporções iguais, cada um fornecendo distintos mecanismos farmacológicos 

(Mangrella, 1998; Van Nueten e De Crée, 1998; Cockcroft, 2004; Ingarro, 2004). 

  Os dois enantiómeros tem propriedades farmacológicas diferentes, a actividade 

anti-hipertensora do nebivolol deve-se à actividade bloqueadora β1, e é especialmente 

atribuída ao d-nebivolol, que apresenta uma afinidade 100 vezes superior para os 

adrenoreceptores β1 do que o l-nebivolol (Van de Water et al., 1988; Parenti et al., 

2000; Bundkirchen et al., 2003). No entanto, em modelos animais o l-nebivolol 

demonstrou uma actividade vasodilatadora periférica, potenciando o efeito do d-

nebivolol e contribuindo para uma melhor tolerância deste fármaco (Xhonneux et al., 

1990; Gao et al., 1991; Parenti et al., 2000). 
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Figura 5: Estrutura química do dl-nebivolol. (Adaptado de: Prisant, 2008). 

 

 1.7.2- Efeitos farmacológicos  

 De todos os efeitos farmacológicos demonstrados até ao momento pelo 

nebivolol, vamos apenas destacar os que são importantes para este trabalho, entre eles, o 

seu efeito antioxidante e antiproliferativo. 

 

 1.7.2.1- Efeito antioxidante 

 Existe uma relação estreita entre a diminuição do stress oxidativo e o aumento 

da biodisponibilidade de NO, dado que, a diminuição da produção do anião superóxido 

previne a sua reacção com o NO, reacção que leva à produção de peroxinitritos, que 

juntamente com o anião superóxido representam os componentes primários do stress 

oxidativo (Manning e Meng, 2005). 

 Vários estudos têm dado atenção às possíveis propriedades antioxidantes do 

nebivolol. Um estudo realizado por Cominacini et al. (2003) demonstrou que o 

nebivolol em meio de cultura era avidamente capturado pelas células e foi capaz de 

inibir de forma significativa a formação intracelular de espécies reactivas de oxigénio. 

O nebivolol mostrou ter propriedades antioxidantes prevenindo em células endoteliais o 

aumento de espécies reactivas de oxigénio, em particular do anião superóxido, induzido 

pelas lipoproteínas de baixa densidade oxidadas (Cominacini et al., 2003). A capacidade 

antioxidante do nebivolol confirmou-se também na aorta de rato submetida a electrólise 

através da exposição a espécies reactivas de oxigénio (De Groot et al., 2004). Além 

disso, demonstrou-se que o nebivolol diminui o stress oxidativo sistémico in vivo 
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(Mollnau et al., 2003), em voluntários saudáveis humanos (Troost et al., 2000) e em 

pacientes com hipertensão essencial (Fratta-Pasini, 2005; Celik et al., 2006). 

 

 1.7.2.1- Efeito antiproliferativo 

 Outra propriedade do nebivolol é a capacidade antiproliferativa que foi 

observada em células musculares lisas da artéria aórtica humana, onde o efeito do 

nebivolol foi associado com a diminuição da activação das Cdk2 (ciclina dependente de 

quinase 2) (proteína reguladora do ciclo celular) (André et al., 2000). Este efeito 

também foi observado nas células endoteliais e nas células musculares lisas da artéria 

coronária humana associado a uma diminuição do número de células na fase S do ciclo 

celular (Brehm et al., 2000; Brehm et al., 2001).   

 Brehn et al. (2000) observaram uma diminuição da secreção de endotelina-1 na 

presença do nebivolol, o que pode representar uma estratégia na terapia antifibrótica, 

uma vez que a endotelina-1 é um potente agente mitogénico, que promove a síntese das 

proteínas da ECM (Bruzzi et al., 1997; Rizvi e Myers, 1997) e a formação de lesões 

fibroproliferativas (Douglas et al., 1994). 

 Além disso, a acção antifibrótica do nebivolol tem sido demonstrada por alguns 

autores. Guerrero et al. (2003) e Guerrero et al. (2006) observaram, em ratos 

espontaneamente hipertensos, que a administração de nebivolol na dose de 8 mg/kg foi 

acompanhada pela diminuição da deposição de colagénio no ventrículo esquerdo e nos 

vasos sanguíneos. Também Pires et al. (2007) verificaram que a administração de 

nebivolol em ratos Wistar, na mesma dose, atenuou o desenvolvimento da fibrose renal 

induzida pela redução de 5/6 de massa renal. 
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 2- Objectivos 

 O nosso trabalho teve como objectivo principal estudar os efeitos do tratamento 

com nebivolol nas alterações induzidas pela ligadura do ducto biliar comum, um 

modelo secundário de cirrose biliar. Como objectivos específicos estabelecemos: 

 

1. Induzir uma lesão hepática secundária à ligadura do conducto biliar comum em 

ratos Wistar com idade compreendida entre 14-15 semanas; 

 

2. Registar possíveis alterações do brilho do pêlo, da mobilidade e da coloração das 

mucosas, da pele, da urina e das fezes durante todo o período experimental; 

 

3. Avaliar os efeitos do tratamento com nebivolol sobre a sobrevida, peso corporal 

e hematócrito comparando com os restantes grupos experimentais; 

 

4. Monitorizar a pressão arterial sistólica, a pressão artéria diastólica, a pressão 

arterial média e a frequência cardíaca em todos os grupos estudados ao longo do 

período experimental; 

 

5. Estudar o efeito do tratamento com o nebivolol sobre alguns parâmetros da 

função hepática, comparando todos os grupos experimentais; 

 

6. Avaliar a gravidade e a extensão das lesões hepáticas através de métodos 

histológicos, recorrendo às técnicas de coloração de hematoxilina-eosina, de 

tricrómico de Masson e de reticulina.  

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

3 - Material e Métodos 

 3.1 - Considerações prévias  

 Os materiais e os métodos utilizados neste trabalho estão de acordo com as 

seguintes leis em vigor:  

 Decreto-Lei 129/92 de 6 de Junho, considerando a Directiva n.º 

86/609/CEE, relativa à protecção dos animais utilizados para fins 

experimentais e outros fins científicos; 

 Portaria nº 1005/92 de 23 de Outubro, referentes a normas técnicas de 

protecção dos animais utilizados para fins experimentais e outros fins 

científicos, considerando o Decreto-lei n.º 129/92; 

 Portaria nº 466/95 de 17 de Maio, alteração dos nºs 8º, 23º, 48º e 49º da 

Portaria nº 1005/92, de 23 de Outubro; 

 Decreto-Lei 197/96 de 16 de Outubro, habilitação do Ministério da 

Ciência e Tecnologia a aprovar em conjunto com outros Ministérios as 

normas técnicas de protecção de animais usados para fins experimentais;  

 Portaria nº 1131/97; alteração dos nºs 3º, 8º, 23º, 41º, 48º, 49º da Portaria 

nº 1005/92, de 23 de Outubro, com as alterações que lhe foram induzidas 

pela Portaria nº 466/95 de 17 de Maio. 

 

 3.2 - Animais 

Neste estudo foram utilizados 30 ratos machos, da espécie Rattus norvergicus, 

da estirpe Wistar, de aproximadamente 380 g de peso corporal e com uma idade 

compreendida entre 14-15 semanas. Os animais foram adquiridos à empresa Harlan 

(Interfauna, Iberica, S.L.Barcelona). Após a chegada, foram colocados em gaiolas e 

submetidos a um período de quarentena e de manipulação durante duas semanas, para se 

adaptarem às condições experimentais.  
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 3.3- Condições experimentais 

Durante o período experimental os animais foram colocados em gaiolas de 

policarbonato com superfícies lisas e cantos redondos. A cama para revestir a gaiola 

consistiu em aparas duras de madeira seca. A limpeza das gaiolas e a substituição das 

camas foi efectuada duas vezes por semana. Cada gaiola foi devidamente identificada 

com etiquetas, que continha o nome do grupo e os números dos animais. Foram 

colocados no interior das gaiolas tubos de plástico duro, de modo a enriquecer o 

ambiente e quebrar a monotonia.  

Os animais foram colocados em armários de biotério Tecniplast
®
, no 

Departamento de Ciências Veterinárias da Universidade de Trás os Montes e Alto 

Douro (UTAD). Os armários de biotério possuíam um sistema de luz com temporizador 

que proporcionaram um fotoperíodo de 12 horas de luz e 12 horas de escuridão, uma 

temperatura de 22ºC ± 2ºC, uma humidade ambiental de 60% e um sistema de 

renovação e filtração de ar e de odores de 75 ventilações por hora. 

A água e comida foram disponibilizadas ad libitum. Os animais foram 

alimentados com ração Teklad Global Diet
®
 (Espanha), com os seguintes 

componenetes: trigo, milho, glúten de milho, fosfato dicálcio, óleo de soja, oxido de 

magnésio, cloreto de sódio, l-lisina, d,l-metionina. A ração é ainda constituída por água, 

proteína, gordura, fibras, minerais e vitaminas (tabela 2 e tabela 3). 

 

Tabela 2: Minerais adicionados por Kg de ração Teklad Global Diet
®
. 

Minerais 

Ferro Mg 50 

Magnésio Mg 44 

Zinco Mg 30 

Cobre Mg 7 

Cobalto Mg 0,5 

Iodo Mg 6,1 

Crómio Mg 0,5 
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Tabela 3: Vitaminas adicionadas por Kg de ração Teklad Global Diet
®
. 

Vitaminas 

Vitamina A U.I 21000 

Vitamina D3 U.I 1100 

Vitamina E (alfa-trocafenol) mg 107 

Vitamina K3 mg 70 

Vitamina B1 mg 102 

Vitamina B2 mg 17 

Vitamina B6 mg 13 

Vitamina B12 mg 0,112 

Niacina mg 57 

Ácido d-pantoténico mg 114 

Ácido fólico mg 6 

Biotina mg 0,59 

Colina mg 300 

 

 3.4 - Marcação e determinação do peso corporal 

 A marcação dos animais foi efectuada na cauda com um marcador (Edim 

3000
®
) e renovada semanalmente. A determinação do peso corporal de todos os animais 

foi também efectuada semanalmente após a chegada dos animais ao biotério, para a 

avaliação da evolução do peso corporal ao longo do período experimental.  

 

 3.5 - Procedimento cirúrgico - ligadura do ducto biliar comum 

Dos 30 ratos utilizados neste trabalho, 22 foram submetidos a uma ligadura do 

ducto biliar comum (LBC), como previamente descrito por Niederberger et al. (1996), 

Abraldes et al. (2006) e Thabut et al. (2007). Nos restantes animais (n=8) foi apenas 

simulada a cirurgia.  
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 Os animais foram anestesiados com Medetomidina (Dormitor
®
) (0,5 mg/Kg) e 

Ketamina cloridratada (Imalgene
®

) (75 mg/Kg) administradas por via intraperitoneal. 

Em seguida foi realizada uma tricotomia e efectuada a anti-sepsia do campo operatório 

com uma solução de povidona iodada (Betadine
®
, Asta Medica). Iniciou-se o 

procedimento cirúrgico com uma laparotomia na linha média (incisão da pele, 

exposição das camadas musculares e da linha Alba e incisão da mesma). Em seguida, 

localizou-se o estômago, o duodeno e por fim o ducto biliar comum. Realizou-se a 

dissecção do ducto biliar comum desde a entrada do último ducto biliar à posição distal 

próxima do duodeno, seguido de uma dupla ligadura. A primeira ligadura efectuou-se 

abaixo da junção do ducto hepático e a segunda fez-se acima do ingresso do ducto 

pancreático. A porção de ducto biliar entre as duas ligaduras foi cortada para evitar a 

repermeabilização (figura 6). Após a ligadura, procedeu-se ao encerramento da incisão 

cirúrgica, no plano muscular realizou-se uma sutura contínua simples e na pele uma 

sutura interrompida simples com um fio de sutura reabsorvível (Dafilon
®

) 4/0. Os ratos 

em que apenas se simulou a cirurgia foram submetidos ao mesmo procedimento com 

excepção da ligadura do ducto biliar comum. Todo o procedimento foi realizado em 

condições de assepsia.  

  Após a cirurgia e para a recuperação completa dos animais, foram 

colocados em gaiolas com uma fonte de calor amena, monitorizou-se a temperatura 

corporal e a frequência respiratória. Para além disso, administrou-se um antibiótico, a 

amoxicilina e ácido clavulánico, para evitar infecções e aumentar a sobrevivência, tal 

com descreveu Beck e Lee, (1995). 

 No período pós-operatório foi avaliada a evolução do estado clínico do animal 

através da observação do brilho do pêlo, análise da mobilidade, evolução do peso 

corporal e coloração das mucosas, da pele, da urina e das fezes.  
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Figura 6: Representação de uma ligadura do ducto biliar comum (LBC). 

 

 3.6 - Grupos experimentais 

Três dias após a cirurgia os animais que sobreviveram à cirurgia (n=24) foram 

distribuídos aleatoriamente em 4 grupos experimentais. 

Os animais foram distribuídos nos grupos experimentais da seguinte forma:  

 Grupo Sham – ratos em que apenas foi simulada a cirurgia (n = 8); 

 Grupo LBC – ratos que apresentavam o ducto biliar comum ligado e 

não tratados (n = 8);   

 Grupo LBC + N – ratos que apresentavam o ducto biliar comum ligado 

e tratados com Nebivolol na dose de 8 mg/Kg de peso corporal (n = 8);   
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 3.7 - Tratamento 

 A dose de nebivolol (8 mg/Kg) (Nebilet
®

) foi seleccionada de acordo com 

estudos realizados anteriormente por Stoleru et al. (1993), Cosentino et al. (2002), 

Guerrero et al. (2003) e Pires et al. (2007). Segundo Lafayette et al. (1992), Dworkin et 

al. (1993), Remuzzi et al. (1995), Guerrero et al. (2003) e Guerrero et al. (2006) em 

caso de tratamento crónico, a administração do tratamento na água de bebida é o mais 

apropriado. 

  O tratamento foi administrado na água de bebida e ajustado semanalmente de 

acordo com a água ingerida diariamente e o peso corporal dos animais. Primeiro foi 

colocada a dose do fármaco no almofariz em seguida macerou-se com o pilão até obter 

um pó fino, adicionou-se um pouco de água e mexeu-se até obter um homogeneizado. 

Adicionou-se 1 gota de HCl por cada 500 ml de H2O no almofariz, para ajudar a 

solubilizar. Colocou-se o homogeneizado numa proveta graduada, adicionou-se água até 

perfazer o volume pretendido, e por fim, colocou-se a solução de medicamento no 

biberão. 

 

 3.8 - Determinação da pressão arterial sistólica, diastólica e frequências 

cardíaca 

As determinações da pressão arterial sistólica (PAS), da pressão arterial diatólica 

(PAD), da pressão arterial média (PAM) e da frequência cardíaca (FC) foram realizadas 

no estado basal, e semanalmente após a cirurgia, durante as 5 semanas de tratamento. 

Os critérios de validação das determinações basearam-se na obtenção de cinco valores 

que não apresentassem uma diferença superior a 10 mmHg entre si, estabelecendo-se o 

valor médio da PAS. 

As determinaçções da PAS, da PAD, da PAM e da FC foram realizadas através 

de um método indirecto de medida na artéria caudal, utilizando o equipamento LETICA 

LE 5001 (Ciba geigy Scientific Tables, Barcelona, Espanha). É um método simples, 

reprodutível e não traumático, permitindo trabalhar com o animal acordado. Este 

equipamento permite determinar as pressões arteriais em ratos, murganhos e cães. Deste 

modo, primeiro teve de se adaptar o amplificador, de acordo com o animal em estudo. O 
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equipamento tem como base a compressão do tecido à volta da artéria caudal através do 

manguito pneumático. O sinal mecânico é traduzido em sinal eléctrico que vai ser 

detectada pelo transdutor e mostrado digitalmente no ecrã.  

Os ratos foram mantidos em condições ambientais controladas e treinados 

durante 10 dias para se habituarem a todas as etapas do processo de determinação da 

pressão arterial, com o objectivo de se minimizar os efeitos associados ao stress. Os 

animais foram sujeitos a um processo de vasodilatação, mediante a exposição a uma 

fonte de calor, durante cerca de 30 minutos antes da determinação. Foi necessário 

monitorizar a temperatura para que esta não atingisse valores superiores a 37ºC, uma 

vez que, pode ser prejudicial para os animais. Em seguida, os animais foram colocados 

num chinelo de quarto ou enrolados numa toalha escura. A cauda ficou livre para se 

poder colocar o manguito e o transdutor na porção média da cauda, ajustou-se o 

instrumento até se encontrar o sinal apropriado. As medições foram realizadas em 

silêncio total e a temperatura constante, com objectivo de minimizar o stress (figura 7). 

 

 

Figura 7: Determinação da pressão arterial e da frequência cardíaca em ratos machos da estirpe Wistar 

com 3 meses de idade. 

 

 3.9 - Recolha de sangue para os testes da função hepática e hematócrito 

A recolha de sangue foi efectuada no estado basal, de duas em duas semanas 

após o inicio do período experimental e no final do trabalho, no dia da eutanásia. Com a 

colheita no estado basal pretendemos avaliar o estado geral do animal e obter os valores 

de referência, estes últimos são importantes para a avaliação dos resultados, assim como 
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para a análise das modificações induzidas por processos patológicos. Os valores de 

referência para ratos Wistar normais já foram apresentados em vários estudos. No 

entanto, existem variações de acordo com o sexo, a estirpe, a idade, a dieta e o 

ambiente. Deste modo pretendemos estabelecer os nossos valores de referência para 

alguns parâmetros bioquímicos hepáticos, de ratos machos, com 3 meses de idade da 

estirpe Wistar. 

Para a recolha das amostras de sangue, os animais foram colocados sob uma 

fonte de calor com o objectivo de promover a vasodilatação da veia caudal e enrolados 

numa toalha. Em seguida com uma tesoura cortou-se a extremidade da cauda e 

recolheu-se o sangue para tubos capilares de vidro heparinizados. No final, as caudas 

dos animais foram devidamente limpas e desinfectadas. Após a colheita, os tubos 

capilares foram centrifugados a 9000 rpm (rotações por minuto) durante 5 minutos, para 

obter os valores do hematócrito. O plasma colhido foi transferido para um eppendorf 

devidamente identificado e congelado a -20ºC. As amostras de sangue colhidas no dia 

da eutanásia foram recolhidas directamente da veia cava anterior para tubo 

heparinizados e submetidas ao mesmo processamento acima descrito.  

 O plasma foi utilizado para determinar as concentrações plasmáticas da 

albumina (Alb), da bilirrubina total (BT), e da bilirrubina directa (BD), e da actividade 

plasmática da gama glutamiltransferase (GGT), alanina aminotransferase (ALT) e da 

aspartato aminotransferase (AST). As análises foram realizadas no aparelho Synchron 

LX 20 no laboratório de patologia clínica do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, EPE. 

 

 3.10 - Recolha das amostras  

No final do período experimental os animais foram eutanasiados com 

pentobarbital sódico (Nembutal, Abbott Laboratories, IL, USA), por via intraperitoneal. 

Realizou-se uma laparotomia na linha média e registaram-se as alterações 

macroscópicas encontradas, nomeadamente a presença de ascite, de peritonite, de 

aderência entre os órgãos, de dilatação das vias biliares extra-hepáticas e de 

hepatomegalia. Após esta análise o fígado foi extraído e pesado. O processo de recolha 

do fígado foi efectuado o mais rapidamente possível, para evitar a autólise (degradação 
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das células por enzimas lisossómicas) e a putrefacção (devido ao metabolismo 

bacteriano). Foram seccionadas duas peças do fígado e fixadas em formol tamponado a 

70%, durante 24 h, utilizadas posteriormente para os estudos histológicos   

 

 3.11 – Preparação das amostras para estudos histológicos  

Foram realizados estudos morfológicos para avaliar as lesões histológicas e o 

grau de fibrose hepática nos grupos estudados. Para se efectuarem estes estudos 

utilizaram-se as colorações de hematoxilina-eosina, de tricrómico de Masson e de 

reticulina. Os procedimentos descritos para estudos histológicos foram realizados no 

Laboratório de Anatomia Patológica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

 

 3.11.1 - Fixação 

A fixação é o processo mais importante de toda esta técnica, porque o fixador 

inactiva os lisossomas impedindo a autólise e também tem um poder antiséptico 

impedindo o metabolismo bacteriano (putrefacção), evitando deste modo o 

desenvolvimento da cadaverização. Torna ainda o material mais rígido, facilitando o 

corte e prepara a estrutura para a coloração (actuando como um mordente). 

Existem vários tipos de fixadores, neste trabalho utilizou-se o formol tamponado 

a 70%. A velocidade de penetração do formol nos tecidos é rápida, mas a velocidade de 

fixação é lenta (quanto maior for a peça, mais tempo terá de permanecer no formol - no 

mínimo de 24 horas).  

 

 3.11.2 - Inclusão 

A inclusão consiste na impregnação do material em parafina (que é ao mesmo 

tempo plástica e dura). Sendo esta não miscível em água, nem em álcool, foi necessário 

proceder a uma desidratação (lavagens sucessivas em concentrações crescentes de 

álcool - 70º, 80º, 90º e 100º) e a uma diafanização em xilol (miscível com a parafina). 
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 Por fim, a peça impregnada pelo xilol foi colocada em parafina fundida a quente 

numa estufa a 60ºC, durante 24 h. A inclusão propriamente dita consiste na inclusão do 

tecido em parafina, formando o bloco solidificado. 

 

 3.11.3 - Corte 

O corte resolve o problema da opacidade do tecido. O aparelho utilizado para 

este fim foi o micrótomo de rotação Leica
® 

20035, fez cortes com espessura de 3μm a 

4μm (desta forma a luz já consegue atravessar os cortes). O aparelho utilizado forma 

cortes seriados - ténias. Estes cortes foram depois colocados em álcool e seguidamente 

em água tépida para se desenrugarem e agarrarem à lâmina de vidro esmeriladas.  

 

 3.11.4 - Coloração 

Devido à perda de cor no decorrer do processo de fixação, é necessário efectuar 

uma coloração. Neste trabalho, como referimos anteriormente, foram utilizadas as 

técnicas de coloração de hematoxilina-eosina, de tricrómico de Masson e de reticulina. 

Existem dois tipos de corantes, os ácidos e os básicos. O corante ácido contém 

um ou mais grupos auxócromos ácidos, ligam-se a estruturas básicas da célula, devido à 

sua afinidade com corantes ácidos, designando-se então acidófilas (exemplos: as 

proteínas citoplasmáticas contêm radicais básicos, logo coram com o corante ácido, 

sendo designadas de acidófilas). Já os corantes básicos contêm um ou mais grupos 

auxócromos básicos, fixam-se a estruturas ácidas da célula, sendo designadas por 

basófilas (exemplo: o núcleo tem radicais ácidos ionizavéis, sendo designado de 

basófilo, pois cora com corante básico). 

Uma vez que os corantes utilizados não são solúveis em parafina foi necessário 

proceder a uma diafanização em xilol seguida de uma hidratação (lavagens em 

concentrações decrescentes de álcool – 100º, 90º, 80º e 70º), seguidamente lavaram-se 

com água, desta forma o corte estavam pronto para receber os corantes. 
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 3.11.4.1- Coloração com hematoxilina-eosina 

A hematoxilina-eosina é uma coloração que permite visualizar a estrutura 

morfológica das células e observar o grau de lesão dos tecidos. O primeiro corante a ser 

utilizados é a hematoxilina, é um corante básico, cora as estruturas basófilas de azul, 

nomeadamente o núcleo. O segundo corante é a eosina, é um corante ácido, cora as 

estruturas acidófilas de vermelho, nomeadamente o citoplasma e todos os seus 

componentes básicos. 

A coloração propriamente dita foi efectuada da seguinte forma: colocaram-se os 

cortes em água corrente, em seguida em banho de hematoxilina durante 8 minutos, 

seguidamente passaram-se por água para retirar o excesso de corante. Procedeu-se à 

segunda coloração com eosina, colocaram-se os cortes em eosina durante 2 minutos, 

lavaram-se com água para retirar o excesso de eosina e desidrataram-se novamente com 

lavagens crescentes de álcool e nova diafanização em xilol. 

 

 3.11.4.2- Coloração com tricrómico de Masson 

Esta técnica permite distinguir 3 tipos de estruturas, nomeadamente o núcleo, o 

citoplasma e o tecido conjuntivo. É uma coloração que possibilita a determinação 

qualitativa de material fibroso. 

A coloração foi efectuada da seguinte forma: removeram-se os pigmentos de 

mercúrio dos cortes por passagem em tiossufato, lavaram-se em água da torneira, 

coraram-se os núcleos pelo método de azul Celestino e procedeu-se a uma diferenciação 

com álcool ácido a 1%. Após a diferenciação os cortes foram bem lavados em água 

corrente. Os cortes foram depois corados numa solução de ácido fuchinico durante 5 

minutos e lavados em água destilada. Trataram-se com ácido fosfomolibidico durante 5 

minutos e drenaram-se. Coraram-se com uma solução de azul-de-metileno durante 5 

minutos, lavaram-se em água destilada e trataram-se com ácido acético durante 2 

minutos. Por fim, desidrataram-se os cortes e colocaram-se em xilol.    
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 3.11.4.3- Coloração com reticulina    

A técnica de coloração de reticulina marca as fibras de colagénio tipo III. Nesta 

técnica de coloração convém que a fixação dos tecidos seja feita em formol, obtendo-se 

melhores resultados na impregnação se a fixação durar pelo menos 15 dias.  

Os cortes foram processados da seguinte forma: oxidaram-se os cortes numa 

solução aquosa de permanganato de potássio a 0,75% durante 3 minutos, lavaram-se em 

água da torneira. Descoraram-se durante 1 minuto numa solução aquosa de 

metabissulfito de potássio a 2% e lavaram-se com água corrente durante 10 minutos. 

Depois colocaram-se os cortes durante 1 minuto numa solução de alúmen de ferro a 2%, 

(esta solução funciona como mordente), lavaram-se em água da torneira durante 3 

minutos e em água destilada mudando duas vezes. Impregnaram-se durante 1 minuto 

numa solução amoniacal de prata com a seguinte constituição, 10 ml de uma solução 

aquosa de nitrato de prata a 10 %, adicionou-se 2 ml de uma solução aquosa de potassa 

cáustica a 10%. Formou-se um precipitado castanho, que se dissolveu quando se 

adicionou amoníaco puro gota a gota sob agitação, seguidamente, adicionou-se uma 

solução de nitrato de prata a 10%, também gota a gota, até que se formou um 

precipitado, agitou-se ligeiramente até desaparecer. De seguida, adicionou-se água 

destilada até perfazer o dobro do volume. 

Em seguida lavaram-se os cortes em água destilada durante 10 segundos, em 

formol a 15% durante 3 minutos e em água da torneira durante 3 minutos. Colocaram-se 

numa solução aquosa de cloreto de ouro a 0,20% durante 8 minutos e lavaram-se em 

água destilada. Mergulharam-se durante 1 minuto numa solução aquosa de metassulfito 

de potássio a 2%, e durante 1 minuto numa solução de ipossulfito de sódio a 1%. 

Lavaram-se em água da torneira e posteriormente em água destilada. Colocaram-se as 

lâminas em a eosina e 1% de solução alcoólica durante 2 minutos, efectuou-se uma 

desidratação e diafanização. 

 

 3.11.5 - Montagem 

O processo de montagem é utilizado para conservar as estruturas teciduais, 

protegendo-as das invasões bacteriológicas e de poeiras. Estabiliza as propriedades 
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físico-químicas do meio e confere consistência, pois previne as agressões durante o 

manuseamento. A montagem consistiu em colocar uma gota de entellan (Merck ®) 

sobre o corte, e seguidamente colocou-se a lamela sobre essa gota, de forma a não se 

formarem bolhas de ar. Por fim o material foi à estufa para endurecer tornando-se 

finalmente uma lâmina definitiva e pronta a observar. 

 

 3.12- Análise estatística  

A análise estatística foi realizada com o programa SPSS (Statistical Pachage for 

the Social Sciences, Chicago, IL, USA), versão 13.0. Foram calculadas as médias e os 

desvios padrão do peso corporal, da pressão arterial, da frequência cardíaca, do 

hematócrito, dos parâmetros bioquímicos hepáticos e do grau de hiperplasia e de fibrose 

de todos os grupos experimenteis. As diferenças dos vários parâmetros entre os vários 

grupos foram interpretadas utilizando a análise de variância univariada. Para 

detectarmos as diferenças estatisticamente significativas utilizamos o teste de 

Bonferroni. Os valores obtidos foram considerados como significativos para valores de 

p<0,05. 
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 4- Resultados 

 4.1-Observações macroscópicas 

 Durante o período experimental, os animais foram observados diariamente para 

avaliar a sua condição clínica. Alguns dias após a cirurgia alguns animais começaram a 

apresentar decréscimo da actividade, perda de peso, pêlo baço, mucosas e pele ictéricas, 

escurecimento da urina e fezes pálidas, alguma destas alterações podem ser observadas 

na figura 8.  

 No dia da eutanásia, em todos os animais submetidos à ligadura do conducto 

biliar comum (LBC) observou-se hepatomegalia e dilatação das vias biliares acima do 

ponto de obstrução, alguns destes animais apresentaram também ascite e peritonite. O 

grupo em que apenas foi simulada a cirurgia (Sham) não apresentou alterações 

macroscópicas (figura 9).  

 

 
 

Figura 8: Aspecto geral de dois animais pertencentes ao grupo LBC (A) e Sham (B). O animal 

pertencente ao grupo LBC apresentou perda de peso, pêlo baço, e pele do pavilhão auricular e do focinho 

ictérica. O animas pertencente ao grupo Sham apresentou-se normal.  

 

 

A B 
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Figura 9: Aspecto do fígado e do conducto biliar comum de um animal pertencente ao grupo Sham (A). 

Hepatomegalia e dilatação do conducto biliar comum em animais com ligadura do conducto biliar comum 

(B, C e D). 

 

 4.2- Sobrevida  

 Na figura 10 está representada a sobrevida dos animais ao longo das 5 semanas 

de tratamento. Aqueles que morreram três dias após a cirurgia foram eliminados do 

estudo. O grupo (LBC) apresentou uma mortalidade mais elevada do que os restantes 

grupos experimentais (37,5%) nas 5 semanas de tratamento. O grupo Sham e o grupo 

em que foi realizada a ligadura do conducto biliar comum tratados com o nebivolol 

(LBC+N), não apresentaram morte de nenhum animal durante o período experimental.  
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Figura 10: Evolução da sobrevida (%) dos diferentes grupos ao longo de 5 semanas de tratamento após 

cirurgia.  

 

 4.3- Peso corporal 

 Na tabela 4 e na figura 11 estão representados os valores do peso corporal dos 

diferentes grupos experimentais no estado basal e nas 5 semanas após a cirurgia. 

Verifica-se que os animais do grupo Sham aumentaram de peso ao longo das 5 semanas. 

Enquanto que os animais dos grupos LBC e LBC+N apresentaram uma perda de peso 

corporal estatisticamente significativa na primeira semana após a cirurgia ((p<0,05) e 

(p<0,01), respectivamente) mas nas restantes semanas aumentaram de peso. 

Comparando a evolução de peso de todos os grupos experimentais ao longo das 5 

semanas de tratamento observa-se que o grupo LBC apresentou uma evolução de peso 

significativamente diferente do grupo Sham (p<0,001) e do grupo LBC+N (p<0,001). O 

grupo LBC+N mostrou ainda uma evolução diferente de peso comparativamente ao 

grupo Sham (p<0,01).  Na tabela 5 está representado o ganho de peso ponderal dos 

diferentes grupos experimentais. O grupo Sham apresentou um ganho de peso ponderal 

de 6,01%, enquanto que, os grupos LBC e LBC+N evidenciaram uma perda de peso 

ponderal, sendo o grupo LBC o que teve maior perda de peso (-5,97%). 
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Tabela 4: Peso corporal (g) dos diferentes grupos experimentais, obtidos no estado basal e durante 5 

semana de tratamento. 

Grupos Basal Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5  

Sham 391±33 391±29 400±31 409±36 416±36 425±35 

LBC 373±27 342±20
a
 348±23 355±23 352±38 349±38 

LBC+N 404±37 375±35
b
 379±30 378±29 388±22 390±27 

Os valores representados dizem respeito à média ± DP (
a
p<0,05 vs basal; 

b
p<0,01 vs basal).   

 

 

 

Figura 11: Evolução do peso corporal (g) ao longo de 5 semanas de tratamento. Os dados são referentes à 

média (
a
p<0,001 vs grupo Sham; 

b
p<0,001 vs grupo LBC+N;

 c
p<0,05 vs grupo Sham). 

 

Tabela 5: Ganho ponderal (%) dos diferentes grupos experimentais, ao fim de 5 semanas de tratamento 

comparativamente ao estado basal 

Grupos Ganho Ponderal (%) 

Sham 6,01 

LBC -5,97 

LBC+N -4,12 

. 
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 4.4- Pressão Arterial Sistólica 

 Como se pode observar na tabela 6 e na figura 12 os grupos Sham e LBC não 

apresentaram variações significativas da pressão arterial sistólica ao longo do período 

experimental. Pelo contrario, o grupo tratado com nebivolol evidenciou uma diminuição 

significativa da PAS desde a primeira semana de tratamento até ao final do período 

experimental comparativamente aos valores obtidos no estado basal (p<0,001). 

Comparando os valores da PAS os três grupos experimentais ao longo das 5 semanas de 

tratamento verifica-se que o grupo LBC+N difere significativamente dos grupos Sham e 

LBC (p<0,001). 

 

Tabela 6: Pressão arterial sistólica (mmHg) dos diferentes grupos experimentais.  

Grupos Basal 1ª Semana 3ª Semana 5ª Semana 

Sham 121±3,4 121±4,8 120±6,6 117±4,5 

LBC 120±6,0 120±7,9 117±3,4 114±8,8 

LBC+N 126±6,0 98±11,0
a 

101±4,1
a 

96±8,7
a
 

Os valores são referentes à média ± DP (
a
p<0,001 vs basal). 

 

 

 

Figura 12: Evolução da pressão arterial sistólica (mmHg) ao longo do período experimental. Os dados 

são referentes à média (
a
p<0,001 vs grupo Sham; 

b
p<0,001 vs grupo LBC).  
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 4.5- Pressão Arterial Diastólica 

 Na tabela 7 e na figura 13 observam-se os valores da pressão diastólica dos 

diferentes grupos experimentais. Verifica-se que ao longo do período experimental os 

grupos Sham e LBC não demonstraram alterações significativas da PAD. O grupo 

LBC+N evidenciou uma diminuição significativa da PAD, desde a primeira semana de 

tratamento até ao fim do trabalho experimental (p<0,001). Pela a análise da PAD de 

todos os grupos experimentais ao longo das 5 semanas de tratamento observa-se que o 

grupo LBC+N apresentou diferenças significativas em relação aos grupos Sham e LBC 

(p<0,001).   

 

Tabela 7: Pressão arterial diastólica (mmHg) dos diferentes grupos experimentais.  

Grupos Basal Semana 1 Semana 3 Semana 5 

Sham 102±2,2 106±2,2 106±2,4 104±2,2 

LBC 102±7,4 104±10,7 104±4,3 101±7,3 

LBC+N 107±9,8 80±7,9
a
 89±3,7

a
 86±8,4

a
 

Os valores são referentes à média ± DP (
a
p<0,001 vs basal). 

 

 

 

Figura 13: Evolução da pressão arterial diastólica (mmHg) ao longo do período experimental. Os dados 

são referentes à média (
a
p<0,001 vs grupo Sham; 

b
p<0,001 vs grupo LBC).   
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 4.6- Pressão Arterial Média 

 Da análise da tabela 8 e da figura 14 constata-se que os grupos Sham e LBC não 

apresentaram diferenças significativas da PAM ao longo das 5 semanas de tratamento. 

O grupo LBC+N demonstrou uma redução significativa da PAM (p<0,001) no final da 

primeira semana de tratamento, que se manteve constante até ao final do trabalho 

experimental. Fazendo a análise da PAM entre todos os grupos experimentais ao longo 

das 5 semanas de tratamento verifica-se que o grupo LBC+N apresentou diferenças 

significativas comparativamente aos grupos Sham e LBC (p<0,001).   

 

Tabela 8: Pressão arterial média (mmHg) dos diferentes grupos experimentais. 

Grupos Basal Semana 1 Semana 3 Semana 5 

Sham 109±5,5 111±6,0 110±6,0 108±4,1 

LBC 107±6,6 109±9,5 108±4,1 103±7,3 

LBC+N 113±9,0 87±7,7
a
 93±3,9

a
 90±8,7

a
 

Os valores são referentes à média ± DP (
a
p<0,001 vs basal). 

 

 

 

Figura 14: Evolução da pressão arterial média (mmHg) ao longo do período experimental. Os dados são 

referentes à média (
a
p<0,001 vs grupo Sham; 

b
p<0,001 vs grupo LBC).    

 

 

80

90

100

110

120

0 1 3 5

Sham

LBC

LBC+N

P
A

M
 (

m
m

H
g
)

Tempo (Semanas)

a, b



45 
 

 4.7- Frequência Cardíaca 

 A frequência cardíaca pode ser observada na tabela 9 e na figura 15. Os grupos 

Sham e LBC apresentaram valores de frequência cardíaca constantes ao longo do 

trabalho experimental. No grupo LBC+N verifica-se uma diminuição significativa da 

FC (p<0,01) desde a primeira semana de tratamento e até ao final do período 

experimental. Fazendo a análise da frequência cardíaca de todos os grupos 

experimentais ao longo das 5 semanas de tratamento podemos verificar que, o grupo 

LBC+N mostrou diferenças significativas comparativamente aos grupos Sham e LBC 

(p<0,001). 

 

Tabela 9: Frequência cardíaca (bpm) dos diferentes grupos experimentais. 

Grupos Basal Semana 1 Semana 3 Semana 5 

Sham 415 ± 23,5 400 ± 27,9 404 ± 25,9 442 ± 39,4 

LBC 405±7,8 407± 8,4 410±8,4 417±9,0 

LBC+N 420± 10,9 354±11,6
a 

374± 11,6
a 

368±11,6
a
 

Os valores são referentes à média ± DP (
a
p<0,01vs basal). 

 

 

 

Figura 15: Evolução da frequência cardíaca (bpm) ao longo do tratamento com nebivolol. Os dados são 

referentes à média (
a
p<0,001 vs grupo Sham; 

b
p<0,001 vs grupo LBC).    
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 4.8- Hematócrito 

 Os resultados do hematócrito estão representados na tabela 10 e na figura16. O 

grupo Sham não evidenciou variações significativas do hematócrito ao longo do período 

experimental. Os grupos LBC e LBC+N mostraram uma diferença significativa nos 

valores do hematócrito na quinta semana de tratamento, comparando com os seus 

valores basais, da primeira e da terceira semana (p<0,01). Analisando os resultados da 

quinta semana de tratamento verifica-se que apenas o grupo LBC apresentou um valor 

de hematócrito significativamente mais baixo do que os restantes grupos experimentais 

(p<0,002). Da análise do hematócrito de todos os grupos ao longo das 5 semanas de 

tratamento constatou-se que o grupo LBC apresentou uma evolução de hematócrito 

significativamente diferente dos grupos Sham e LBC+N (p<0,001).  

  

Tabela 10: Hematócrito (%) dos diferentes grupos experimentais. 

Grupos Basal Semana 1 Semana 3 Semana 5 

Sham 51±1,8 53±2,2 53±3,3 50±2,7 

LBC 52±0,5
a
 53±2,5

a
 51±3,9

a
 34±11,1

c
 

LBC+N 52±0,4
b
 56±3,6

b
 56±2,8

b
 43±7,6 

Os valores são referentes à média ± DP (
a
p< 0,01 vs semana 5; 

b
p<0,01 vs semana 5; 

c
p<0,002 vs semana 

5 do grupo Sham e LBC+N). 

 

 

 

Figura 16: Evolução do hematócrito (%) ao longo do tratamento com nebivolol. Os dados são referentes 

à média (
a
p<0,001 vs grupo Sham; 

b
p<0,001 vs grupo LBC+N).   
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 4.9- Parâmetros bioquímicos hepáticos 

 Na tabela 11 e na figura 17 estão representados os valores da actividade 

plasmática da alanina aminotransferase (ALT) no estado basal e 5 semanas após a 

cirurgia. Verifica-se que a actividade plasmática da ALT não aumentou 

significativamente nos grupos Sham e LBC, comparativamente ao estado basal. No 

grupo LBC+N constata-se que a actividade da ALT diminuiu significativamente 

(p<0,01).  

 

Tabela 11: Actividade plasmática da alanina aminotransferase (UI/L) no estado basal e 5 semanas após a 

cirurgia, nos diferentes grupos experimentais. 

Alanina aminotransferase (UI/L) Sham LBC LBC+N 

Basal 56, 5±3,1 56,7±9,3 53,9±5,3 

Semana 5 52,7±13,3 60,0±23,7 42,6±6,9
a
 

Os dados são referentes à média ± DP (
a
p<0,01 vs basal).  

 

 

 

Figura 17: Actividade plasmática da alanina aminotransferase (UI/L) no estado basal e 5 semanas após a 

cirurgia, nos diferentes grupos experimentais. Os dados são referentes à média (
a
p<0,01 vs basal). 

 

 Fazendo a análise da tabela 12 e da figura 18 verifica-se que o grupo Sham não 
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glutamiltransferase (GGT) entre o estado basal e 5 semanas após a cirurgia. No entanto, 

a ligadura do conducto biliar comum foi acompanhada de um aumento da actividade 

plasmática da GGT. Sendo este aumento apenas estatisticamente significativo (p<0,05) 

no grupo LBC.  

 

Tabela 12: Actividade plasmática da gama glutamiltransferase (UI/L) no estado basal e 5 semanas após a 

cirurgia, nos diferentes grupos experimentais. 

Gama glutamiltransferase (UI/L) Sham LBC LBC+N 

Basal 2,2±1,3 1,6±0,5 1,7±1,1 

Semana 5 1,3±0,8 17,2±18,8
a
 11,8±19,3 

Os dados são referentes à média ± DP (
a
p<0,05 vs basal). 

 

 

 

Figura 18: Actividade plasmática da gama glutamiltransferase (UI/L) no estado basal e 5 semanas após a 

cirurgia, nos diferentes grupos experimentais. Os dados são referentes à média (
a
p<0,05 vs basal). 

 

 Na tabela 13 e na figura 19 estão representados os valores de bilirrubina total 

(BT). Constata-se que o grupo Sham não apresentou diferenças significativas na 

concentração de bilirrubina total 5 semanas após a cirurgia. A LBC foi acompanhada de 

um aumento da concentração plasmática da BT. O grupo LBC+N não mostrou 

alterações significativas das concentrações plasmáticas de BT no estado basal e cinco 
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semanas após a cirurgia, enquanto que, o grupo LBC teve um aumento significativo da 

concentração de BT, comparativamente ao estado basal (p<0,05).     

 

Tabela 13: Concentrações plasmáticas de bilirrubina total (mg/dL), no estado basal e 5 semanas após a 

cirurgia, nos diferentes grupos experimentais. 

Bilirrubina total (mg/dL) Sham LBC LBC+N 

Basal 0,2±0,2 0,2±0,1 0,2±0,2 

Semana 5 0,3±0,1 5,4±5,6
a
 2,8±3,3 

Os valores são referentes à média ± DP (
a
p<0,05 vs basal). 

 

 

 

Figura 19: Concentrações plasmáticas de bilirrubina total (mg/dL), no estado basal e 5 semanas após a 

cirurgia, nos diferentes grupos experimentais. Os valores são referentes à média (
a
p<0,05 vs basal).  

 

 

 Os valores da concentração plasmática de albumina (Alb) referentes ao estado 

basal e às 5 semanas após a cirurgia encontram-se na tabela 14 e no gráfico 20. O grupo 

Sham não apresentou diferenças significativas da concentração de albumina no final do 

período experimental. A ligadura do conducto biliar comum nos grupos LBC e LBC+N, 

foi acompanhada por uma diminuição significativa da concentração plasmática desta 

proteína (p<0,01).  
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Tabela 14: Concentrações plasmáticas de albumina (g/dL), no estado basal e 5 semanas após a cirurgia, 

nos diferentes grupos experimentais. 

Albumina (g/dL) Sham LBC LBC+N 

Basal 1,6±0,2 1,7±0,1 1,7±0,2 

Semana 5 1,4±0,1 1,0±0,5
a
 1,2±0,3

b
 

Os valores são referentes à média (
a
p<0,01 vs basal; 

b
p<0,01vs basal).  

 

 

 

Figura 20: Concentrações plasmáticas de albumina (g/dL), no estado basal e 5 semanas após a cirurgia, 

nos diferentes grupos experimentais. Os valores são referentes à média (
a
p<0,01 vs basal; 

b
p<0,01 vs 

basal).   

 

 Na tabela 15 estão representados alguns dos parâmetros bioquímicos hepáticos 

obtidos cinco semanas após a cirurgia. A ALT nos grupos Sham e LBC apresentou 

valores de actividade plasmática de 52,4±13,3 e 60±23,7, respectivamente. No grupo 

LBC+N estes valores diminuíram para 42,6±6,9 no entanto, esta diminuição não é 

estatisticamente significativa. Analisando a actividade plasmática da aspartato 

aminotransferase (AST) verifica-se que os grupos LBC e LBC+N apresentaram valores 

superiores aos do grupo Sham, no entanto, ente aumento também não é estatisticamente 

significativo. A actividade plasmática da GGT nos grupos LBC e LBC+N foi superior à 

do grupo Sham, porém também não se observaram diferenças estatisticamente 

significativas. Relativamente às concentrações plasmáticas da BT, constata-se que os 

grupos ligados têm concentrações mais elevadas (LBC=5,4±5,6; LBC+N=2,8±3,3) 

comparativamente ao grupo Sham (0,1±0,1), mas apenas o grupo LBC teve valores 

significativamente diferentes (p<0,01). No que diz respeito à concentração plasmática 
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de bilirrubina directa (BD), observa-se um aumento do seu valor nos grupos ligados, o 

grupo LBC evidenciou uma diferença significativa quando comparado com o grupo 

Sham (p<0,005). Por fim, verifica-se que a concentração plasmática de Alb apresenta 

uma diminuição nos grupos em que foi realizada a ligadura do conducto biliar comum, 

sendo esta diminuição estatisticamente significativa (p<0,01) estre os grupos LBC e 

Sham.  

    

Tabela 15: Valores dos parâmetros bioquímicos hepáticos obtidos na 5ª semanas após a cirurgia.    

Parâmetros bioquímicos hepáticos Sham LBC LBC+N 

ALT (UI/L) 52,4±13,3 60,0±23,7 42,6±6,9 

AST (UI/L) 96,4±39,1 144,3±56,3 100,2±46,9 

GGT (UI/L) 1,3±0,8 17,2±18,8 11,8±19,3 

BT (mg/dL) 0,1±0,1 5,4±5,6
a
 2,8±3,3 

BD (mg/dL) 0,2±0,05 3,7±2,7
b
 1,2±1,6 

Alb (g/dL) 1,4±0,1 1,0 ±0,5
c
 1,2±0,3 

Os valores são referentes à média ± DP (
a
p<0,01 vs Sham; 

b
p<0,005 vs Sham; 

c
p<0,01 vs Sham). 

 

 4.10- Estudos histológicos 

Não se observaram alterações histológicas no tecido hepático pertencente aos 

animais do grupo Sham, apresentado uma morfologia normal do parênquima hepático, 

com hepatócitos intactos, sinusóides e espaços porta (figura 21).  

A análise hitológica das amostras de fígado dos animais pertencentes aos grupos 

LBC e LBC+N mostrou alterações histopatológicas semelhantes. No parênquima 

hepático observaram-se vários graus de alteração lobular e portal, incluindo uma grande 

proliferação dos ductos biliares, muitas vezes difusa, um infiltrado inflamatório 

polimorfonuclear principalmente portal, e fibrose (figura 21, figura 22 e figura 23). Na 

maioria dos casos, os hepatócitos apresentavam diferentes tamanhos e núcleos 

binucleados. Por vezes, foram observados vacúolos citoplasmáticos de grandes 

dimensões e limites bem definidos que distorcem o hepatócito. Também foram 
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visualizadas algumas figuras mitóticas e corpos apoptóticos, bem como depósitos de um 

pigmento de coloração amarela acastanhada nos hepatócitos, nos canalículos e nos 

ductos biliares, que provavelmente corresponderá a pigmento biliar, dado que, a 

acumulação deste pigmento é uma característica de colestase (figura 22). No entanto, 

não foi realizada a coloração específica para a sua confirmação. 

 Para se avaliar o grau de hiperplasia dos ductos biliares utilizou-se o método 

descrito por Shackelford et al. (2002) (tabela 16). Como pode observar-se a ligadura do 

conducto biliar comum foi acompanhada por um aumento do número de ductos biliares, 

comparativamente ao grupo Sham (p<0,001), no entanto esta proliferação foi menor no 

grupo LBC+N 

 

Tabela 16: Grau de hiperplasia dos ductos biliares. 

Histopatologia dos ductos biliares Sham LBC LBC+N 

Nº de animais com hiperplasia 0/8 5/5 8/8 

Grau de hiperplasia 0 3,4 ± 1,3
a
 2,6 ± 1,4

b
 

Os valores são referentes à média ± DP (
a
p<0,001 vs Sham; 

b
p<0,001 vs Sham). O grau de lesão está 

classificado de acordo com o método descrito por Shackelford et al. (2002). Os graus de lesão estão 

graduados de um a cinco de acordo com a sua gravidade: 1= mínimo (<1%); 2= ligeiro (1-25%); 3= 

moderado (26-50%); 4= moderado/grave (51-75%); 5= muito grave (76-100%).   

 

 Na tabela 17 estão apresentados os resultados obtidos com a coloração de 

tricrómico de Masson e de reticulina relativamente à fibrose. O grupo Sham não 

evidenciou desenvolvimento de fibrose. Os ratos LBC não tratados e os tratados com o 

nebivolol mostraram um aumento da deposição/acumulação de colagénio, que ocorreu 

maioritariamente no espaço porta e espaço periportal, não existindo diferenças 

significativas entre os dois grupos. 
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Tabela 17: Avaliação histopatológica da fibrose hepática obtidos através da coloração de tricrómico de 

Masson e de reticulina. 

Fibrose hepática Sham LBC LBC+N 

Nº de animais com fibrose 0/8 5/5 8/8 

Grau de fibrose hepática 0,0 ± 0,0 3,0 ± 1,0 2,9 ± 1,1 

Os valores são referentes à média ± DP (
a
p<0,001 vs Sham; 

b
p<0,001 vs Sham). O grau de fibrose está 

graduado de acordo com o método descrito por Ishak et al. (1995). Os graus de lesão estão graduados de 

zero a seis de acordo com a sua gravidade: 0 = não apresenta fibrose; 1= expansão de fibrose em algumas 

áreas portais com ou sem pequenos septos fibrosos; 2= expansão de fibrose na maioria das áreas portais 

com ou sem pequemos septos fibrosos; 3= expansão de fibrose na maioria das áreas portais com pontes 

espaço porta a espaço porta (P-P); 4= expansão de fibrose nas áreas portais com pontes marcadas espaço 

porta a espaço porta (P-P) bem como, espaço porta a vénula central (P-C); 5= pontes marcadas (P-P e/ou 

P-C) com nódulos ocasionais (cirrose incompleta); 6 = cirrose definida.    

 

 

  

  

Figura 21: A e B: Grupo Sham; Morfologia normal do parênquima hepático com hepatócitos intactos, 

sinusóides, vénula central (A) e espaços porta (B). (H&E, 40X). C: Grupo LBC+N; Hiperplasia dos 

ductos biliares localizada no espaço porta. (H&E, 40X). D: Grupo LBC; Hiperplasia dos ductos biliares 

com localização difusa. (H&E, 20X). 
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Figura 22: A: Grupo LBC; Infiltrado inflamatório de células polimorfonucleares e fibrose no espaço 

porta. (H&E, 60X). B: Grupo LBC; Hepatócitos com núcleos de diferentes tamanhos, presença de 

vacúolos citoplasmáticos, deposição de alguns pigmentos de coloração amarela e hiperplasia ductolar. 

(H&E, 40X). C: Grupo LBC+N; Mitose de uma célula hepática e hepatócitos com núcleos de diferentes 

tamanhos. (H&E, 40X). D: Grupo LBC+N; Células em apoptose, hepatócitos com núcleos de diferentes 

tamanhos e alguns hepatócitos binucleados. (H&E, 60X). 
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Figura 23: A: Grupo Sham; Expressividade da coloração de reticulina (20X). B: Grupo Sham; 

Expressividade da coloração de tricrómico de Masson  (40×). C: Grupo LBC; Aumento de expressividade 

da coloração da reticulina no parênquima hepático (20×). D: Grupo LBC; Presença de colagénio no 

parênquima hepático. (Tricrómico de Masson, 40×). E: Grupo LBC+N; Presença de colagénio nos 

espaços porta com formação de pontes entre espaço porta- espaços porta (Reticulina, 20×). F: Grupo 

LBC+N; Acumulação de colagénio nos espaços porta, com a formação de pontes. (Tricómico de Masson, 

40×). 
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 5- Discussão  

A utilização de modelos animais é de enorme importância para o estudo da 

fibrose hepática, uma vez que, permite um estudo mais amplo dos mecanismos 

fisiopatológicos e o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas. O animal 

escolhido para este estudo foi o rato Wistar, uma vez que as características 

fisiopatológicas da fibrose hepática são semelhantes às humanas. Para a indução de 

fibrose utilizou-se a ligadura do conducto biliar comum, um modelo secundário de 

cirrose biliar desenvolvido sobretudo em ratos uma vez que não têm vesícula biliar (Lee 

et al., 1986). Este modelo origina uma colestase extra-hepática caracterizada pela 

acumulação dos componentes da bílis no fígado e nas vias biliares, entre eles, os ácidos 

biliares e a bilirrubina. Os componentes da bílis promovem a solubilização das 

membranas plasmáticas e morte celular que, por sua vez, promove o stress oxidativo, a 

peroxidação lipídica e a fibrose hepática (Baron e Muriel, 1999; Guicciardi e Gores, 

2002; Cruz et al., 2003). 

 Este estudo realizou-se para avaliar o efeito do tratamento com o nebivolol, um 

bloquedor β1 altamente selectivo, em algumas das alterações induzidas pela ligadura do 

conducto biliar comum. No nosso trabalho a partir do primeiro dia após a cirurgia 

começaram a observar-se alterações compatíveis com a presença de colestase, 

nomeadamente a coloração amarela das membranas mucosas e da pele, o escurecimento 

da urina e fezes hipocólicas/acólicas. A partir daí alguns dos ratos submetidos à LBC 

desenvolveram uma insuficiência hepática em períodos de tempo variáveis e morreram, 

tendo sido excluídos dos resultados finais.  

Quando se avaliaram os dados da sobrevida observou-se que no grupo em que a 

cirurgia foi simulada não ocorreu a morte de nenhum animal durante o período 

experimental, tal como era esperado. De acordo com Abraldes et al. (2006), a 

mortalidade em ratos da estirpe Wistar submetidos a uma ligadura do conducto biliar 

comum é de 20 %, cinco semanas após a cirurgia. De facto, neste trabalho também se 

observou uma elevada mortalidade (37,5%) nos animais submetidos à ligadura do 

conducto biliar comum e não tratados. No entanto, no grupo ligado e tratado com o 

nebivolol não houve a morte de nenhum animal ao longo de todo o período 

experimental. Não existem até à data na literatura, trabalhos experimentais que avaliem 

o efeito do tratamento com o nebivolol sobre a sobrevida em animais com LBC. Assim, 



57 
 

estes resultados indicam, pela primeira vez, que o tratamento com o nebivolol aumenta 

a sobrevida de animais submetidos a uma LBC. Este efeito do nebivolol pode estar 

associado com uma maior protecção hepática, afectando assim a sobrevida. 

 A redução ou ausência de ingestão de alimento é uma manifestação comum de 

doença hepática. De facto, o peso corporal dos animais, não evoluiu de forma 

semelhante em todos os grupos experimentais, isto sugere que a ingestão de alimento 

não foi semelhante em todos os grupos. O grupo em que apenas foi simulada a cirurgia 

aumentou de peso ao longo de todo o período experimental, sendo as diferenças entre 

este grupo e os restantes grupos significativas. Os grupos submetidos à ligadura do 

conducto biliar, perderam peso de forma mais acentuada na primeira semana após a 

cirurgia, no período pós-operatório, a partir deste período observou-se um aumento 

gradual de peso, maior no grupo LBC+N. Para eliminar a influência das diferenças 

iniciais de peso realizou-se uma comparação do ganho ponderal de peso, esta 

comparação permitiu verificar que o grupo que ganhou mais peso foi o grupo Sham, 

seguido do grupo LBC+N e por fim do grupo LBC. Portanto, no nosso trabalho, os 

animais tratados com o nebivolol apresentaram um maior ganho de peso corporal 

quando comparados com os animais do grupo LBC, sendo a diferença entre eles 

estatisticamente significativa. Moal et al. (2006) também observaram em ratos Sgrague-

Dawley com ligadura do conducto biliar comum um ganho ponderal de peso 

significativamente menor no grupo LBC não tratado, comparativamente ao grupo Sham. 

O nebivolol é um bloqueador β1, altamente selectivo, que combina a actividade 

bloqueadora β1 adrenérgica com um efeito vasodilatador arterial e venoso, mediado 

possivelmente pela via L-arginina/NO endotelial. Esta combinação não só potencia a 

sua actividade como anti-hipertensor, como é também responsável por um perfil 

hemodinâmico mais favorável (Ignarro, 2004; Zanchetti, 2004). Por outro lado, o 

modelo de ligadura do conducto biliar comum é normalmente acompanhado por uma 

hipotensão. Deste modo, é fundamental a monitorização da pressão arterial (PAS, PAD 

e PAM) com o objectivo de evitar o desenvolvimento de uma hipotensão grave que 

possa por em risco a vida dos animais. Neste trabalho, os grupos LBC e Sham não 

apresentaram alterações nos valores de PAS, PAD e PAM ao longo de todo o período 

experimental, enquanto que, no grupo LBC+N verificou-se uma diminuição 

significativa da PAS, PAD e PAM, quando comparado com os grupos LBC e Sham, 

imediatamente após o início do tratamento. No entanto, em nenhum momento se 
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atingiram valores incompatíveis com a vida dos animais, o que é comprovado pela 

sobrevida dos mesmos. O grupo LBC e o grupo Sham apresentaram uma FC 

significativamente maior do que o grupo LBC+N. Neste último grupo, imediatamente 

após o início do tratamento, observou-se uma diminuição marcada da frequência 

cardíaca que reflecte a eficiente acção deste bloqueador β nos receptores cardíacos β1.  

A insuficiência hepática está associada com o desenvolvimento de anemia. A 

etiologia é multifactorial, podendo estar associada com perdas de sangue, resultantes de 

hemorragias espontâneas devidas a coagulopatias ou secundárias à presença de úlceras 

gástricas, ou com a ineficiente utilização do ferro sistémico (anemia por doença 

crónica). Neste trabalho, 5 semanas após a cirurgia os dois grupos com LBC 

apresentaram um valor de hematócrito menor do que o grupo em que a cirurgia foi 

simulada, onde o valor do hematócrito se manteve relativamente constante ao longo de 

todo o período experimental. No entanto, esta diminuição foi muito mais acentuada no 

grupo não tratado, sendo o seu valor significativamente mais baixo do que os do grupo 

LBC+N e Sham. Também Lee et al. (2004) observaram uma redução significativa do 

número total de eritrócitos em ratos Sgrague-Dawley com cirrose induzida pela 

administração de dimetilnitrosamina. 

A função hepática foi avaliada através da determinação da actividade plasmática 

da alanina aminotransferase, da aspartato aminotransferase e da gama 

glutamiltransferase e das concentrações plasmáticas de bilirrubina total, de bilirrubina 

directa e de albumina. Neste trabalho, os valores da actividade plasmática da ALT, da 

AST e da GGT, e as concentrações plasmáticas de BT, de BD e de Alb permaneceram 

dentro dos valores basais nos ratos Sham ao longo de todo o período experimental. 

Contudo, os animais submetidos à LBC desenvolveram ao longo do estudo uma 

colestase e insuficiência hepática comprovada pelo aumento da actividade plasmática da 

AST e da GGT, e das concentrações plasmáticas da BT e da BD, e pela diminuição da 

concentração plasmática da Alb.  

A ALT e a AST são enzimas indicadoras de lesão hepatocelular amplamente 

utilizadas. A ALT encontra-se localizada no citoplasma dos hepatócitos, sendo 

considerada hepatoespecífica no rato, devido à elevada actividade que apresenta no 

citoplasma (Ramaiah, 2007). O aumento da actividade da ALT é directamente 

proporcional ao número de hepatócitos afectados e está aumentada em doentes com 
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hepatite, cirrose hepática, obstrução das vias biliar e tumores do fígado (Patwardhan et 

al., 1987; Luo et al., 1998; Kew, 2000). A AST apresenta uma elevada actividade não 

só no fígado, mas também no músculo e nos eritrócitos, e localiza-se no citoplasma e 

nas mitocôndrias do hepatócito, sendo no rato 80% mitocondrial. Deste modo, é 

necessário que ocorra uma necrose hepática grave para que se observe um aumento 

conjunto da AST e da ALT (Ramaiah, 2007). A actividade da AST aumenta em quase 

todos os tipos de doenças hepáticas (Tolman e Rej, 1999; Pratt e Kaplan, 2000). Quando 

há uma lesão hepática aguda, normalmente observa-se um aumento moderado a 

marcado das actividades da ALT e da AST que retornam aos seus valores normais em 

alguns dias. No entanto, o aumento ligeiro a moderado da actividade destas enzimas, 

durante longos períodos de tempo, sugere um processo crónico, como uma hepatite 

crónica (Ramaiah, 2007). Neste trabalho, 5 semanas após a cirurgia verificou-se um 

aumento da actividade plasmática da ALT e da AST apenas no grupo LBC, sugerindo a 

presença de lesão hepatocelular neste grupo. 

A GGT é uma enzima indicadora de colestase, sendo considerada o melhor 

indicador de colestase nos ratos (Ramaiah, 2007). Quando há uma alteração no fluxo de 

bílis (colestase), ocorre um aumento da sua síntese em poucas horas e a sua libertação 

para a circulação sanguínea. Devido à sua localização na membrana das células 

epiteliais dos ductos biliares também pode estar aumentada nos ratos quando há 

hiperplasia dos ductos biliares (Ramaiah, 2007). Portanto, o aumento da actividade 

plasmática da GGT observado nos grupos LBC e LBC+N, quando comparado com o 

grupo Sham, suporta a ideia de que uma lesão colestática está presente nestes animais, 

embora mais grave nos animais do grupo LBC.  

 Nos animais com ligadura do conducto biliar comum foi observada a presença 

de uma coloração amarela nas membranas mucosas e na pele. A icterícia é o resultado 

da hiperbilirrubilemia confirmada, neste trabalho, pela presença de um aumento da 

concentração plasmática de bilirrubina total nestes animais. A concentração plasmática 

de bilirrubina representa o balanço entre a sua produção (degradação da hemoglobina) e 

a sua eliminação hepática. Portanto, o aumento da sua concentração plasmática pode 

dever-se a uma hemólise grave ou a uma doença hepatobiliar, que pode estar associada 

a uma colestase intra ou extra-hepática. Normalmente quando se está perante uma 

colestase extra-hepática (por exemplo uma obstrução do conducto biliar comum) o tipo 

de bilirrubina que aumenta de forma mais acentuada é a bilirrubina directa ou conjugada 
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(Lee et al., 2004; Hoefs et al., 2006). Neste trabalho, verificou-se que a ligadura do 

conducto biliar comum foi acompanhada por um aumento da concentração plasmática 

de bilirrubina total, sendo este aumento no grupo LBC significativamente maior, 

quando comparado com o grupo Sham.  

 A albumina é uma proteína sintetizada exclusivamente no fígado e tem uma 

semi-vida de cerca de 20 dias. A capacidade de reserva hepática para sua síntese é 

significativa, portanto, o grau de insuficiência hepática tem que ser muito grave para se 

observar uma diminuição da sua concentração plasmática. Deste modo, a determinação 

da concentração plasmática de albumina é um importante indicador de cronicidade e de 

gravidade da alteração da capacidade de síntese hepática. A diminuição da síntese de 

albumina é normalmente acompanhada pela presença de ascite (Lee et al., 2004; Hoefs 

al., 2006). Neste trabalho, 5 semanas após a cirurgia verificou-se que as concentrações 

plasmáticas de albumina diminuíram nos grupos LBC e LBC+N, no entanto, esta 

diminuição foi maior no grupo LBC, o que sugere que a disfunção hepática é muito 

mais grave nos animais com ligadura do conducto biliar comum e não tratados, do que 

nos tratados com o nebivolol. 

A doença hepática crónica, independentemente da sua etiologia primária, é 

caracterizada por fibrose. A acumulação patológica de proteínas da matriz extracelular, 

entre as quais o colagénio, altera a estrutura hepática afectando a sua função. A detecção 

de colagénio mediante métodos histológicos indica o nível de desenvolvimento fibrótico 

de um fígado lesado. Neste trabalho a gravidade da extensão das lesões e da fibrose 

hepática foi avaliada através de métodos histológicos (morfológicos). Para se realizarem 

estes estudos utilizaram-se as colorações de hematoxilina-eosina, de tricrómico de 

Masson e de reticulina.  

Neste trabalho, a análise morfológica do fígado dos animais submetidos à LBC 

demonstrou a presença de alterações histológicas. Segundo Scheuer (1992), Wu e 

Norton (1996) e Abraldes et al. (2006), a obstrução total ou parcial de um ducto biliar, 

em qualquer ponto do seu percurso, é seguida de várias alterações morfológicas, 

dependentes da gravidade, da duração e da causa subjacente (Crawford, 1999). A 

obstrução do conducto biliar tem como consequência a dilatação das vias biliares e a 

acumulação de bílis no interior dos hepatócitos (Scheuer, 1992; Crawford, 1999). 

Alguns dias após a obstrução ocorrem alterações nos espaços porta, nomeadamente 
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edema do tecido conjuntivo e uma infiltração de leucócitos, produto da reacção 

inflamatória aguda atribuída à acção tóxica dos sais biliares reabsorvidos da bílis pelos 

pequenos ductos biliares (Crawford, 1999; Oh et al., 2003). A estase da bílis induz a 

proliferação das células epiteliais dos ductos biliares e a proliferação dos mesmos. 

Quando a obstrução não é removida ocorre o aumento da deposição de componentes da 

matriz extracelular à volta dos ductos e entre os tractos portais adjacentes (Scheuer, 

1992; Crawford, 1999; Oh et al., 2003). A acumulação de bílis provoca lesão hepática e 

morte dos hepatócitos, levando ao desenvolvimento de fibrose, cirrose e cancro hepático 

(Oh et al., 2003; Prado et al., 2003). 

Alguns estudos têm demonstrado o efeito benéfico do NO em ratos com LBC. 

Moal et al. (2006) verificaram que a administração de um dador de NO específico do 

fígado em ratos Sprague-Dawley com LBC preveniu o desenvolvimento de fibrose 

hepática. Sugerindo assim um possível efeito benéfico dos dadores de NO no tratamento 

de doenças hepáticas. Deste modo, o nebivolol ao aumentar a biodisponibilidade de NO 

poderia exercer um efeito benéfico na fibrose hepática, como foi observado por Pires et 

al. (2007) na fibrose renal induzida pela redução de massa renal. No entanto, os 

resultados obtidos neste trabalho demonstram que a administração de nebivolol na dose 

de 8 mg/kg de peso corporal não atenuou o desenvolvimento de fibrose hepática 

associada à ligadura do conducto biliar comum. Apesar da análise dos resultados dos 

estudos histológicos sugerirem que o nebivolol teve um efeito benéfico em algumas das 

alterações histológicas induzidas pela LBC, nomeadamente no grau de proliferação 

ductular.  

A quantificação da fibrose hepática realizou-se com escalas semiquantitativas. 

Estas técnicas semiquantitativas permitem apenas obter dados relativos e não dados 

concretos da dimensão ou da extensão da superfície medida. Estes inconvenientes 

levaram vários grupos de investigação a desenvolver técnicas de quantificação 

morfométrica através da análise de imagem (Gil et al., 1988; Remuzzi et al., 1995; 

Sassy-Prigent et al., 1995). Provavelmente com estas técnicas de quantificação da 

fibrose baseada na análise de imagem ter-se-ia conseguido detectar diferenças no grau 

de fibrose hepática entre os grupos LBC e LBC+N. Por outro lado, neste trabalho 

utilizou-se a dose de 8 mg/kg de peso corporal, utilizada por Guerrero et al. (2003) e por 

Pires et al. (2007) que demonstraram que nesta dose o nebivolol era capaz de reduzir a 

fibrose cardiovascular e renal, respectivamente. No entanto, esta dose poderá não ser 
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suficiente para se conseguir observar os mesmos efeitos benéficos a nível hepático. 

Alternativamente, o nebivolol pode não ter efeito no desenvolvimento da fibrose 

hepática induzida pela ligadura do conducto biliar comum. 

O tratamento com o nebivolol foi acompanhado pela redução da proliferação 

ductular induzida pela LBC. Como já foi referido anteriormente, a obstrução da árvore 

biliar pela ligadura do conducto biliar comum provoca colestase. A colestase persistente 

induz a dilatação e a proliferação dos ductos biliares. Dado que, a proliferação dos 

ductos biliares é uma das alterações induzidas pela colestase mais precoces, a atenuação 

da lesão hepática pelo nebivolol pode estar associada com a menor reacção ductular, 

confirmada também pelo aumento menos acentuado da actividade plasmática da GGT 

observada neste grupo.  
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 6- Conclusão 

Neste trabalho conseguiu-se induzir uma lesão hepática secundária à LBC, 5 

semanas após a cirurgia, demonstrada pelo aumento da actividade plasmática da ALT, 

da AST e da GGT, pelo aumento da concentração plasmática de bilirrubina total e 

directa e pela diminuição da concentração plasmática de albumina. A icterícia obstrutiva 

também foi demonstrada pela coloração amarela das membranas mucosas e da pele, 

escurecimento da urina e pela presença de fezes hipocólicas/acólicas. Apesar do grau de 

fibrose hepática não ter sido afectada pelo tratamento com o nebivolol, quando se 

comparam os animais dos dois grupos submetidos à LBC, verifica-se que os animais 

tratados com o nebivolol apresentaram uma maior sobrevida, um maior ganho ponderal 

de peso e um valor do hematócrito maior. Além disso, nestes animais observou-se uma 

menor colestase e uma menor alteração da funcionalidade hepática, evidenciadas pelo 

aumento menos acentuado da actividade plasmática da GGT e da concentração 

plasmática de bilirrubina total e directa, e pela menor diminuição da concentração 

plasmática de albumina. Estes resultados sugerem que o nebivolol pode ter um efeito 

benéfico sobre algumas das lesões hepáticas induzida pela LBC em ratos Wistar.     
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