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RESUMO  

 

 

Cavalcante FP. Efeitos do sevoflurano administrado como pré-condicionante 
ou de modo contínuo nas lesões locais e sistêmicas da isquemia/reperfusão 
hepática. Estudo experimental em ratos [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2013. 
 

INTRODUÇÃO: Lesões de isquemia/reperfusão hepáticas significativas 
podem ocorrer durante hepatectomias, no transplante hepático e no trauma 
hepático. A isquemia/reperfusão hepática pode levar à resposta inflamatória 
sistêmica associada a lesões locais e a distância. Estudos já demonstraram 
o efeito protetor do sevoflurano sobre as lesões de isquemia/reperfusão 
hepáticas; entretanto, nenhuma pesquisa, até o momento, estudou se esta 
proteção se dá por pré-condicionamento ou se depende da administração 
contínua do anestésico durante todo o período de isquemia/reperfusão. 
OBJETIVO: O objetivo deste estudo é avaliar o efeito do pré-
condicionamento com sevoflurano ou da sua administração contínua nas 
lesões locais e sistêmicas da isquemia/reperfusão hepática em ratos. 
MÉTODOS: Os animais foram divididos em quatro grupos: grupo SHAM 
(n=12): animais submetidos à laparotomia mediana sem isquemia hepática; 
grupo Sem Tratamento (n=13): animais submetidos à isquemia/reperfusão 
hepática sem administração de sevoflurano; grupo Pré-condicionamento 
(n=13): sevoflurano foi administrado por 30 minutos e descontinuado antes 
da isquemia hepática; grupo Sevoflurano Contínuo (n=13): sevoflurano foi 
administrado por 30 minutos antes da isquemia hepática e também durante 
todo o período de isquemia/reperfusão. Nos três últimos grupos, ratos 
machos da linhagem wistar foram submetidos a modelo de isquemia 
hepática parcial por meio do clampeamento do pedículo hepático comum 
dos lobos mediano e anterolateral esquerdo. O clampe foi removido após 1 
hora de isquemia e as análises realizadas após 4 horas de reperfusão. Em 
todos os grupos, a indução anestésica foi realizada com cetamina e xilazina, 
e os ratos foram intubados e submetidos à ventilação mecânica. O sangue 
foi coletado para dosagens de AST, ALT, TNF- -6 e IL-10. Os lobos 
hepáticos isquêmicos e não isquêmicos foram separados para estudo das 
funções oxidativas e fosforilativas mitocondriais, conteúdo de malondialdeído 
e análise histológica. Também foram avaliadas permeabilidade vascular 
pulmonar atividade da mieloperoxidase pulmonar. RESULTADOS: Após 4 
horas de reperfusão, o grupo Sevoflurano Contínuo apresentou elevação 
dos níveis séricos de AST e ALT significativamente menor que os grupos 
Pré-condicionamento e Sem Tratamento (p<0,05). No grupo Sevoflurano 
Contínuo, houve redução significativa da disfunção mitocondrial e incidência 
de necrose nos lobos hepáticos isquêmicos comparado aos grupos Pré-
condicionamento e Sem Tratamento (p<0,05). A permeabilidade vascular 
pulmonar foi menor no grupo Sevoflurano Contínuo comparado aos grupos 



	   	  

Pré-condicionamento e Sem Tratamento (p<0,05). Não foram encontradas 
diferenças no conteúdo de malondialdeído no tecido hepático, na atividade 
da mieloperoxidase pulmonar e nos níveis séricos de TNF- -6 e IL-10 
entre os grupos. CONCLUSÃO: O pré-condicionamento com sevoflurano 
não demonstrou proteção contra as lesões locais e sistêmicas da 
isquemia/reperfusão hepática. Entretanto, a administração contínua de 
sevoflurano reduziu ambas as lesões locais, no fígado isquêmico, e a 
distância, nos pulmões, associadas à isquemia/reperfusão hepática. 
 

Descritores: Sevoflurano; Fígado; Traumatismo por reperfusão; Pulmão; 
Rim; Citocinas; Anestésicos inalatórios; Ratos Wistar. 
 



ABSTRACT  

 

 

Cavalcante FP. Effects of sevoflurane preconditioning or continuously in local 
and systemic lesions of hepatic ischemia/reperfusion injury in the rat [thesis]. 

 
 

INTRODUCTION: Significant liver ischemia/reperfusion injury can occur 
during hepatectomies, liver transplantation, and liver trauma. Hepatic 
ischemia/reperfusion can trigger a systemic inflammatory syndrome 
associated with both local and systemic lesions. Previous studies have 
shown that sevoflurane protects from liver ischemia/reperfusion injury; 
however it was not studied yet if this protection is mediated by 
preconditioning or if it depends on continuous use of the anesthetic during 
the whole I/R injury period. AIM: It was hypothesized that sevoflurane 
preconditioning or continuously would protect from local and systemic lesions 
of liver ischemia/reperfusion injury in the rat. METHODS: Rats were divided 
into 4 groups: SHAM Group (n=12): animals were submitted to median 
laparotomy without liver ischemia; No Treatment Group (n=13): animals were 
submitted to I/R injury and no sevoflurane was used; Preconditioning Group 
(n=13): sevoflurane was used during 30 minutes and discontinued before 
liver ischemia; and Continuous Sevoflurane Group (n=13): sevoflurane was 
used 30 minutes before liver ischemia and during the whole liver I/R injury 
time. In the last three groups, wistar male rats underwent partial liver 
ischemia performed by clamping the hepatic pedicle from medium and left 
anterior lateral lobules. Clamp was removed after 1 hour of partial ischemia 
and analysis were performed after 4 hours of reperfusion. In all groups, 
anesthesia was induced with cetamine and xylazine and rats were intubated 
and mechanical ventilated. Blood was collected for determinations of AST, 
ALT, TNF- , IL-6, and IL-10. Ischemic and non-ischemic liver tissues were 
assembled for mitochondrial oxidation and phosphorylation, malondialdehyde 
content, and histological analysis. Pulmonary vascular permeability and 
myeloperoxidase activity were also determined. RESULTS: Four hours after 
reperfusion Continuous Sevoflurane group had shown elevation of serum 
AST and ALT levels significantly lower than Preconditioning and No 
Treatment groups (p<0.05). A significant reduction on liver mitochondrial 
dysfunction and liver necrosis incidence were observed in ischemic liver 
tissues in Continuous Sevoflurane group compared to Preconditioning and 
No Treatment groups (p<0.05). A reduction on pulmonary vascular 
permeability was observed in Continuous Sevoflurane group compared to 
Preconditioning and No Treatment groups (p<0.05). No differences in liver 
malondialdehyde content, pulmonary myeloperoxidase activity, and serum 
TNF- , IL-6, and IL-10 levels were observed among these groups. 
CONCLUSIONS: Sevoflurane preconditioning did not show protection 
against local and systemic lesions associated with liver ischemia/reperfusion 



	   	  

injury. On the other hand, continuous sevoflurane administration reduced 
both local lesions, in ischemic liver, and systemic lesions, in the lungs, 
associated with liver ischemia/reperfusion injury. 
 
Descriptors: Sevoflurane; Liver; Reperfusion Injury; Lung; Kidney; Cytokines; 
Anesthetics, inhalation; Rats, Wistar. 
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1   INTRODUÇÃO  

 

 

A isquemia/reperfusão (I/R) hepática resulta de isquemia prolongada 

do órgão seguida pela restauração do seu fluxo sanguíneo1,2. Clinicamente, 

ela ocorre após clampeamento da tríade portal (veia porta, artéria hepática e 

vias biliares) seguida de reperfusão. A interrupção do fluxo portal pode ser 

realizada durante hepatectomias eletivas e no contexto de trauma hepático, 

para prevenção e controle de sangramentos hepáticos maciços1,3. No 

transplante hepático, a isquemia se instala após a captação do órgão e é 

seguida de reperfusão após o implante do fígado no receptor1,4. Situações 

de hipoperfusão e hipóxia prolongadas, como choque1,5, sepse, insuficiência 

cardíaca congestiva e falência respiratória1,6 também podem desencadear o 

fenômeno de I/R.   

A I/R é uma reação tipicamente inflamatória que envolve a interação de 

vários fatores humorais e celulares. O dano celular local instala-se tanto 

durante a fase de isquemia como durante a reperfusão e não se limita ao 

órgão acometido. No caso da I/R hepática, ocorrem, também, lesões de 

órgãos a distância, secundárias à resposta inflamatória sistêmica que se 

desenvolve após uma I/R prolongada. Pulmões1,7, rins1,8, coração1,9 e vasos 

sanguíneos1,10, dentre outros, podem ser afetados.  

A compreensão dos mecanismos humorais, celulares e moleculares da 

resposta inflamatória associada às lesões de I/R hepática é fundamental 

para o desenvolvimento de estratégias preventivas e terapêuticas, capazes 

de reduzir o dano tecidual hepático e de órgãos a distância, e, 

consequentemente, a morbimortalidade dos pacientes. 

Durante o período de isquemia hepática, células de Kupffer (CK), 

células sinusoidais endoteliais (CSEs) e hepatócitos sofrem com a falta de 

produção de adenosina trifosfato (ATP)1,11. A falta de ATP ocasiona falência 

da bomba de sódio e potássio dependente de ATP (Na/K/ATPase) na 

membrana celular, com consequente acúmulo intracelular de sódio (Na+), 
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edema e tumefação celular (Figura 1). O edema das CK e das CSEs, 

somado ao acúmulo de substâncias vasoconstrictoras, como tromboxano A2 

e endotelina, e, ainda, a redução dos níveis de óxido nítrico diminuem a luz 

dos sinusoides1,12. Durante a reperfusão, há aumento da adesão e 

agregação de plaquetas e neutrófilos, que acabam por diminuir ainda mais a 

luz sinusoidal. O resultado é redução significativa do fluxo sanguíneo local 

pós-reperfusão, inclusive com áreas de obstrução completa ao retorno do 

fluxo sanguíneo, às quais se dá o nome de áreas de não reperfusão1,13. 

As CK são macrófagos encontrados no interior dos hepatócitos que 

possuem papel fundamental no início e na propagação da morte e lesão 

celular associadas à I/R1,14. Após sua ativação, que se dá com a produção 

de complemento pelos hepatócitos, e que ocorre tanto durante a isquemia 

quanto durante a reperfusão, as CK produzem espécies reativas de oxigênio 

(EROs) e citocinas inflamatórias, como fator de necrose tumoral alfa (TNF-

, interleucina-6 (IL-6) e interleucina-10 (IL-10)1,15. O TNF-

central na cascata inflamatória da I/R1,16. Ele age de forma parácrina 

(localmente) e endócrina (a distância), e é um dos principais mediadores 

responsáveis pelas lesões sistêmicas da I/R hepática1,16. 

EROs e citocinas inflamatórias têm papel fundamental na ativação e 

recrutamento de neutrófilos1,15 e linfócitos T CD4+1,17 durante a reperfusão. 

Linfócitos T CD4+ e linfócitos T natural killers agem produzindo interferon-

(INF- , que acaba por ativar mais CK, gerando cascata viciosa de eventos 

que culmina com lesão e morte celular1,18,19. 

Distúrbios da homeostase de cálcio (Ca++), sódio (Na+) e hidrogênio 

(H+) instalam-se durante o fenômeno de I/R e, quando graves, resultam em 

morte celular1,20. O aumento da concentração intracelular de Ca++, que é 

estimulado pela ação das EROs, e se dá por meio da entrada do íon no 

interior do hepatócito e da liberação do Ca++ estocado no retículo 

endoplasmático liso, culmina com o aumento da sua concentração no 

interior da mitocôndria, contribuindo para a lesão mitocondrial associada à 

I/R1,20 (Figura 1). 
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Figura 1  Fisiopatologia básica da I/R1. ATP: adenosina trifosfato. Na+/K+/ATPase: bomba 
de sódio e potássio dependente de ATP. [Na+]: concentração intracelular do íon sódio. O2: 
oxigênio. EROs: espécies reativas de oxigênio. [Ca+]: concentração intracelular do íon 
cálcio. 

 

O complemento, depois de ativado pela I/R, lesa o hepatócito tanto de 

forma direta, pela lise das células após a formação dos complexos de 

ataque à membrana celular, como de forma indireta, com a ativação de 

neutrófilos e CK1,13. Ele está implicado também nas lesões de órgãos a 

distância que fazem parte do contexto do fenômeno de I/R1,21,22. 

Esta sequência de eventos ocasiona lesão e morte celular nos 

hepatócitos. Necrose e apoptose acontecem simultaneamente como 

mecanismos fisiopatológicos de morte hepatocelular na lesão de I/R23,24. 

Diversas estratégias foram desenvolvidas nas últimas décadas na 

tentativa de minimizar a resposta inflamatória local e sistêmica associada 

aos fenômenos de I/R hepáticos. Dentre elas, destacam-se o pré-

condicionamento isquêmico25, manobra de Pringle parcial26, pré-

condicionamento farmacológico27-31 e, mais recentemente, pré-

condicionamento anestésico32.  

Há muito, se sabe que múltiplos fatores relacionados ao manejo e a 

técnicas cirúrgicas podem influenciar o prognóstico dos pacientes. 

Entretanto, estudos recentes demonstram que fatores relacionados às 

técnicas anestésicas também podem influenciá-lo. Exemplos disso são as 

evidências de que manejo anestésico que preserve a perfusão tecidual, 

mantenha oxigenação tissular adequada, evite hipotermia e maximize a 

analgesia é capaz de diminuir as taxas de infecção de sítio cirúrgico33. O 
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controle da hipotermia também reduz o tempo de internação hospitalar, 

diminui o risco de sangramento perioperatório e a necessidade de 

transfusão33. A transfusão de hemoderivados, além dos riscos já conhecidos 

relacionados a reações transfusionais34, está implicada no aumento da 

mortalidade perioperatória de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com 

circulação extracorpórea35 e, mais recentemente, estuda-se o seu papel no 

aumento da recidiva tumoral em pacientes cirúrgicos oncológicos33. O 

controle da dor aguda perioperatória, principalmente por meio da anestesia 

regional, é importante para aumentar o conforto do paciente, diminuir a 

incidência de atelectasia, pneumonia e fenômenos tromboembólicos, além 

de possível redução na ocorrência de dor crônica33. Todos esses fatores 

colocam a anestesiologia como especialidade-chave no contexto da 

medicina perioperatória, e as técnicas anestésicas podem influenciar a 

morbimortalidade perioperatória.  

O primeiro relato do efeito protetor dos anestésicos inalatórios sobre as 

lesões de I/R ocorreu em 1976, quando Bland e Lowenstein descreveram a 

propriedade do halotano em diminuir as alterações eletrocardiográficas do 

segmento S-T em cachorros submetidos à I/R coronariana36. Entretanto, 

apenas a partir de 1997, com a demonstração do efeito protetor do 

isoflurano na I/R cardíaca, houve ressurgimento do interesse sobre a 

propriedade protetora dos anestésicos inalatórios nas lesões de I/R e, então, 

uma série de estudos sobre o assunto passou a ser desenvolvida36.  

As propriedades anestésicas do sevoflurano foram descobertas em 

1971, entretanto, sua aprovação para uso clínico nos Estados Unidos e 

Europa se deu apenas em 199537. O sevoflurano tem, dentre suas 

propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas, odor não pungente, 

ausência de irritação de vias aéreas, baixa solubilidade sangue-gás, pouca 

interferência na estabilidade cardiovascular e respiratória, e baixa interação 

com outras drogas, o que o tornam seguro para indução e manutenção da 

anestesia37. Sua administração se dá por via inalatória por meio de 

vaporizadores capazes de transformar o anestésico da fase líquida para a 

gasosa. Cerca de 3-5% da molécula é metabolizada no fígado em 
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compostos fluorinados, e o restante é eliminado de maneira intacta pelos 

pulmões37. Quanto maior a duração da exposição ao sevoflurano, mais 

compostos fluorinados são produzidos37. A metabolização e eliminação renal 

desses compostos podem resultar em aumento dos níveis séricos de 

creatinina, embora nenhuma repercussão clínica tenha sido observada em 

humanos37.  

Diversos estudos foram realizados sobre o efeito do sevoflurano nas 

lesões de I/R em órgãos e tecidos, como, por exemplo: coração38,39, 

pulmão40, sistema nervoso central41 e retina42. Estas pesquisas 

demonstraram a capacidade do anestésico de reduzir a intensidade das 

lesões de I/R. 

Estudos experimentais e clínicos demonstraram a proteção do 

sevoflurano sobre as lesões de I/R hepáticas43-47. Bedirli et al. verificaram 

que a administração de sevoflurano antes e durante a I/R hepática foi capaz 

de diminuir os níveis séricos de transaminases, aumentar o fluxo sanguíneo 

hepático, diminuir os níveis de malondialdeído e aumentar o conteúdo de 

ATP nos hepatócitos de ratos submetidos à I/R hepática43. Zhou et al. 
observaram que o sevoflurano administrado apenas antes da isquemia 

hepática, como pré-condicionamento, reduziu as transaminases, os níveis 

malondialdeído e a atividade da mieloperoxidase, e aumentou a ação da 

superóxido dismutase em ratos submetidos à I/R hepática44. Esse efeito 

protetor foi independente da dose de anestésico estudada44. Recente ensaio 

clínico randomizado demonstrou que a administração de sevoflurano por 30 

minutos antes do clampeamento do pedículo hepático em hepatectomias foi 

capaz de diminuir os níveis de transaminases e o risco de complicações 

pós-operatórias de pacientes submetidos a hepatectomias extensas45. Minou 

et al. administraram sevoflurano a doadores de fígado cadáveres e, durante 

o implante no fígado do receptor, observaram queda dos níveis de 

transaminases e redução da incidência de disfunção primária de enxerto 

após transplante hepático46.  

Os trabalhos descritos acima destacam dois protocolos que 

demonstraram o efeito protetor do sevoflurano sobre as lesões de I/R 
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hepáticas. O primeiro utiliza o anestésico antes e durante todo o período de 

I/R (sevoflurano contínuo). No segundo, sevoflurano é administrado apenas 

antes do início da isquemia hepática (pré-condicionamento). Entretanto, os 

estudos realizados até o momento não permitem avaliar se o efeito protetor 

do pré-condicionamento com sevoflurano nas lesões de I/R hepáticas é 

semelhante ao efeito da administração contínua do anestésico inalatório 

durante todo o período de I/R.  
Levando em consideração a proteção sevoflurano na lesão de I/R 

hepática já descrita na literatura, é possível que ela se dê por pré-

condicionamento ou que seja máxima com sua administração durante todo o 

período de I/R hepática. 
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2   OBJETIVO  

 

 

Avaliar o efeito do pré-condicionamento com sevoflurano ou da sua 

administração contínua nas lesões locais e sistêmicas da 

isquemia/reperfusão hepática em ratos. 
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3   MÉTODOS  

 

 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Investigação Médica  

LIM/37 da Disciplina de Transplantes de Órgãos do Aparelho Digestivo do 

Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. 

O projeto foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP), sob número 147/2012. Foram respeitadas as normas do Guide 
For The Care and Use of Laboratory Animals. Institute of Laboratory Animal 
Resources, Comission on Life Science, National Research Council. National 
Academy Press. 7th ed. Washington D.C., 1996. 

 

 

3.1   Animais  de  experimentação  

 
 
Foram utilizados 51 Rattus albinus, machos, da linhagem Wistar, com 

peso entre 230 e 280 gramas, fornecidos pelo Biotério Central da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo. Os animais foram mantidos no 

LIM/37, em gaiolas coletivas, com livre acesso à água filtrada e a 

alimentados com Nuvilab CR1 (Nuvital Nutrientes LTDA.). A temperatura do 

ambiente foi mantida ao redor de 21oC. 

 

 

3.2   Sevoflurano  

 
 
O anestésico inalatório sevoflurano (Abbott, São Paulo, Brasil) foi 

utilizado em concentração expirada de 2% (Figura 3), equivalente a 1 
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concentração alveolar mínima do anestésico (CAM), medida por meio de 

analisador de gases (Monitor Infinity Delta, Dräeger, Alemanha) e 

administrado por via inalatória com auxílio de vaporizador de sevoflurano 

calibrado (Takaoka, Brasil) pela cânula traqueal com fluxo de oxigênio a 

100% 1l/min. 

 

 

3.3   Delineamento  experimental  

 

 

Todos os animais do experimento foram submetidos à indução 

anestésica, intubação orotraqueal e laparotomia mediana. 

Os animais do experimento foram divididos em 1 grupo controle e 3 

grupos experimentais (Figura 2): 

Grupo 1  SHAM (Controle; n=12): animais submetidos à laparotomia 

mediana com manipulação cirúrgica do fígado, sem indução de isquemia 

hepática e avaliados após 5 horas da laparotomia. 

Os animais dos grupos experimentais foram submetidos a 1 hora de 

isquemia hepática e avaliados após 4 horas de reperfusão. 

Grupo 2  Sem tratamento (STO; n= 13): animais sem administração 

de sevoflurano durante o experimento. 

Grupo 3  Pré-condicionamento (SE30; n=13): animais submetidos à 

administração de sevoflurano por 30 minutos entre a indução anestésica e o 

início da isquemia hepática. A administração do sevoflurano foi interrompida 

após o início da isquemia hepática. 

Grupo 4  Sevoflurano contínuo (SECO; n=13): animais submetidos 

à administração de sevoflurano por 30 minutos entre a indução anestésica e 

o início da isquemia hepática. A administração do sevoflurano continuou 

durante todo o período de I/R. 
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Figura 2  Representação esquemática do delineamento experimental. 
 

 

3.4   Indução  da  Isquemia/Reperfusão  hepática  

 
 
A indução anestésica foi realizada em todos os grupos por via 

intraperitoneal com cloridrato de cetamina a 5% (Ketalar®, Cristália), 

30mg/kg e cloridrato de xilazina 2% (Rompum®, Bayer), 30mg/kg; em 

seguida, os animais foram submetidos à intubação orotraqueal com cateter 

no16 (Jelco®) e à ventilação mecânica (Harvard Rodent Ventilator, USA), 

com frequência de 60rpm e volume corrente de 0,08 ml/g48 (Figura 3). 

A temperatura corpórea foi mantida entre 35 e 37oC com o auxílio de 

uma lâmpada halógena de 45W e 127V, e monitorada por termômetro retal 

digital (YSI Precision 4000A Thermometer, USA) (Figura 3). 
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Figura 3 - Preparação para início da cirurgia. Intubação orotraqueal com Jelco® no 16. 
Monitorização da oximetria, frequência respiratória, fração expirada de anestésico inalatório 
e capnografia. Monitorização da temperatura por termômetro retal digital. 

 

Em todos os grupos, realizou-se laparotomia mediana de 4 cm de 

extensão a partir do apêndice xifoide, seguida, nos grupos 2, 3 e 4, de 

dissecção e oclusão, com pinça microvascular atraumática, do pedículo 

hepático comum dos lobos mediano e lateral esquerdo. Esta técnica provoca 

isquemia em cerca de 70% do parênquima hepático, mantendo a perfusão 

dos lobos caudado superior e inferior, e dos lobos direito superior e inferior 

(Figura 4). Desta maneira, evitou-se a congestão vascular e isquemia 

intestinal que poderiam ocorrer caso houvesse oclusão completa do hilo 

hepático, com suas repercussões sobre a análise do trabalho48-50. 
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Figura 4  Modelo de isquemia hepática parcial. A: dissecção e reparo do pedículo hepático 
comum dos lobos mediano e lateral esquerdo. B: pinçamento do pedículo com pinça 
microvascular atraumática; isquemia hepática parcial dos lobos mediano e lateral esquerdo 
(acima da pinça), com preservação da perfusão dos lobos caudado e direito (abaixo da 
pinça). 

 

Após o início da isquemia, a incisão abdominal foi fechada com 

mononylon 4.0 em sutura contínua para evitar desidratação dos animais. 

Uma hora após o início da isquemia, o abdome foi reaberto e procedeu-se a 

retirada da pinça do pedículo hepático, dando início ao período de 

reperfusão. A incisão foi novamente fechada durante o período de 

reperfusão49. 

Os animais dos grupos 1, 2 e 3, quando completamente recuperados 

da anestesia, foram extubados após o fim da isquemia, sendo, então, 

acondicionados em gaiolas individuais. Os animais do grupo 4 

permaneceram em ventilação mecânica durante todo o período de I/R, 

permitindo a administração contínua do anestésico inalatório (Figura 2). 
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3.5   Coleta  de  materiais  para  análise  

 
 
Quinze minutos antes de completar as 4 horas de reperfusão hepática, 

os animais dos grupos 1, 2 e 3 foram, novamente, anestesiados com 

cloridrato de cetamina 5% (Ketalar®, Cristália), 40mg/kg. Seis animais do 

grupo SHAM, oito animais do grupo STO, e nove animais dos grupos SE30 

e SECO receberam corante azul de Evans (AE) a 2,5% (Sigma-Chemical 
Company, USA), 20mg/kg, administrado pela veia dorsal peniana. 

Completadas 4 horas de reperfusão, realizou-se a abertura da incisão 

abdominal e foi coletado 5ml de sangue por punção cardíaca 

transdiafragmática. Em seguida, os animais foram submetidos à eutanásia 

por secção da aorta abdominal e da veia cava inferior. 

Após a retirada do fígado, os lobos isquêmicos (mediano e lateral 

esquerdo) e os não isquêmicos (caudado superior e inferior, e direito 

superior e inferior) foram identificados e separados para estudo da 

respiração mitocondrial, determinação do conteúdo de malondialdeído 

(MDA) e análise histológica. Procedeu-se, a seguir, cateterização da artéria 

pulmonar com cateter de 2,0mm de diâmetro (Silastic, Dow Corning, no 

602.175) para permitir lavagem do pulmão com 30 a 50ml de solução salina 

fisiológica a 0,9%, administrada na velocidade de 10ml/min. Ao final da 

lavagem, os pulmões foram removidos, e enviados para análise do AE e 

quantificação da atividade da mieloperoxidase tecidual (MPO). 

As dosagens de aspartato aminotransferase (AST), alaina 

aminotransferase (ALT) e creatinina foram realizadas em todas as amostras 

de sangue dos animais. A dosagem dos mediadores inflamatórios, 

entretanto, foi realizada apenas nos animais não submetidos à injeção do 

corante AE, tendo em vista que esse corante interfere nas suas dosagens 

(Grupo SHAM: n=6; STO e SECO: n=5; SE30: n=4). 
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3.6   Dosagem  das  transaminases  

 

 

A quantificação das transaminases AST e ALT foi realizada pelo 

método ultravioleta otimizado (COBRAS MIRA, Roche) de acordo com a 

International Federation of Clinical Chemistry. Elas foram avaliadas como 

indicadores de lesão nos hepatócitos. Seus resultados foram expressos em 

u/L. 

 

 

3.7   Avaliação  das  funções  oxidativas  e  fosforilativas  mitocondriais  

 
 

Para avaliação da função mitocondrial hepática, os lobos isquêmicos e 

não isquêmicos foram imersos em solução de homogeneização para 

extração e isolamento de mitocôndrias em pH 7,4, contendo sacarose, ácido 

etilenoglicol tetracético (EGTA), albumina humana e hepes51. 

Foi utilizado estudo polarográfico da mitocôndria para determinação do 

consumo de oxigênio. Ele foi realizado utilizando o oxígrafo 5/6 H (Gilson 
Medical Eletronics, Inc.) com eletrodo de oxigênio com temperatura 

controlada a 28oC (Clark, Yellow Springs Instruments Co, Yellow Springs, 

Ohio)52. 

A suspensão de mitocôndrias foi colocada no compartimento de vidro 

do eletrodo de oxigênio. Após a adição de succinato de potássio, realizou-se 

o registro do estado basal ou estado 4 (S4) da respiração mitocondrial. A 

seguir, adenosina difosfato (ADP, Sigma Chemical Company, St. Louis, 

Missouri) foi acrescentada à amostra para quantificação da fosforilação do 

ADP em ATP, observada no estado 3 (S3) ou ativado da respiração 

mitocondrial. Após o esgotamento do ADP do meio, o estado S4 registrado 

no oxígrafo foi, novamente, anotado.  

Para avaliação dos índices das funções oxidativas e fosforilativas da 

mitocôndria, foram utilizadas a razão de controle respiratório (RCR) e a 
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razão ADP/consumo de oxigênio (ADP/O). A razão da velocidade de 

consumo de oxigênio da presença de ADP, ou estado 3 (S3), e na ausência 

de ADP, ou estado 4 (S4), foi utilizada para o cálculo do RCR53. 

Os estados S3 e S4 das cadeias oxidativas e fosforilativas 

mitocondriais foram expressos em ng de átomos de oxigênio/mg de 

proteína/minuto54. 

 

 

3.8   Avaliação  da  peroxidação  lipídica  do  tecido  hepático  

 
 

A quantificação da peroxidação lipídica nos lobos hepáticos isquêmicos 

e não isquêmicos foi realizada com a determinação da concentração de 

malondialdeído (MDA) por meio da dosagem de substâncias reativas ao 

ácido tiobarbitúrico (TBARS). As amostras foram homogeneizadas em KCl, 

centrifugadas e, ao sobrenadante, foi adicionada solução contendo ácido 

tiobarbitúrico, duodecilsulfato de sódio, ácido acético glacial e água 

destilada. A mistura foi aquecida a 90ºC por 45 minutos. Após o resfriamento 

em temperatura ambiente, as amostras foram centrifugadas a 15000 rpm por 

10 minutos. As concentrações dos produtos da peroxidação lipídica foram 

expressas pela concentração de TBARS. Os resultados foram expressos em 

nmol MDA/mg proteína55. 

 

 

3.9   Análise  histológica  do  fígado  

 
 

Amostras representativas dos lobos hepáticos isquêmicos e não 

isquêmicos de todos os grupos foram fixadas em formol salino a 10%, 

submetidas a processamento histológico de rotina e coradas pela 

hematoxilina & eosina.  
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Uma única patologista analisou as seguintes variáveis morfológicas, 

sem ter acesso a que grupo pertenciam as lâminas (quadro 1): a) tumefação 

hepatocelular, definida como o alargamento e clareamento citoplasmáticos, 

eventualmente com obliteração sinusoidal, fenômeno potencialmente 

reversível, associado à entrada de água intracelular; b) retração 

hepatocelular, definida como picnose nuclear e eosinofilia citoplasmática 

com redução do volume celular, associada à perda de água intracelular, 

fenômeno irreversível que, associado aos mecanismos fisiológicos de morte 

celular, pode ser a expressão fenotípica de apoptose; c) esteatose 

hepatocelular, definida como a presença de gotículas claras e bem 

delimitadas intracelulares; d) necrose de coagulação, definida como 

citoplasmas róseos de limites imprecisos com núcleos picnóticos ou 

desprovidos de núcleo; e) inflamação lobular, definida pela presença de 

áreas de necrose focal permeadas por células inflamatórias; f) inflamação 

portal, definida pelo aumento da população de células inflamatórias no 

espaço-porta; g) celularidade sinusoidal, definida  como hiperplasia ou 

hipertrofia das células sinusoidais. 

A cada uma das variáveis estudadas, foi atribuído valor de zero a três, 

sendo zero correspondente à ausência da alteração pesquisada; um, à 

presença discreta e focal; dois, à presença moderada; e três, à presença 

intensa. 

A quantificação da intensidade da lesão de I/R hepática foi realizada nos 

lobos isquêmicos e não isquêmicos, e se deu por um critério de pontuação 

global das amostras. Essa pontuação foi conseguida somando-se os pontos de 

cada variável histológica estudada, com a observação de ser atribuído para a 

variável necrose de coagulação o peso três, devido ao fato de esta variável ser 

a mais implicada no prognóstico da lesão de I/R56. Desta maneira, o escore 

histológico da lesão de I/R variou de 0 a 27 pontos (Quadro 1). 
Além do escore histológico descrito acima, a intensidade da lesão de 

I/R hepática também foi avaliada pelo índice de necrose isoladamente, 

definido como a intensidade da ocorrência de necrose de coagulação 

multiplicada por três. 
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Quadro 1 - Graduação histológica da lesão de I/R hepática adaptada de Quireze et al.56. 
TUMEFAÇÃO HEPATOCELULAR GRADUAÇÃO 

Ausente 0 
Leve 1 

Moderada 2 
Grave 3 
RETRAÇÃO HEPATOCELULAR 

Ausente 0 
Leve 1 

Moderada 2 
Grave 3 
ESTEATOSE HEPATOCELULAR 

Ausente 0 
Leve 1 

Moderada 2 
Grave 3 

NECROSE DE COAGULAÇÃO 
Ausente 0 

Leve 3 (1X3) 
Moderada 6 (2X3) 

Grave 9 (3X3) 
INFLAMAÇÃO LOBULAR 

Ausente 0 
Leve 1 

Moderada 2 
Grave 3 

INFLAMAÇÃO PORTAL 
Ausente 0 

Leve 1 
Moderada 2 

Grave 3 
CELULARIDADE SINUSOIDAL 

Ausente 0 
Leve 1 

Moderada 2 
Grave 3 
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3.10  Análises  teciduais  pulmonares  

 
 
3.10.1 Avaliação da permeabilidade vascular pulmonar 
 
 

A quantificação do corante AE extraído foi utilizada para avaliação da 

permeabilidade vascular pulmonar. Este corante tem alta taxa de ligação 

proteica no plasma, principalmente a albumina. Com o processo inflamatório 

secundário às lesões de I/R, há um aumento da permeabilidade capilar 

pulmonar, o que possibilita o extravasamento do complexo azul de 

Evans/albumina e sua deposição no interstício pulmonar57. 

Para a extração do AE, um fragmento de pulmão foi incubado em tubos 

de ensaio com formamida (BDH Labs, England), na dose de 4 g/mg de 

tecido, por 24 horas, em temperatura ambiente. Após esse período, a 

quantificação do corante extraído se deu por espectrofotometria, por meio do 

espectrofotômetro ELX 808 Ultra Microplate Reader (Bio-Tek Instruments, 
Inc, USA) com comprimento de onda de 620nm. Os resultados foram 

expressos em mg de azul de Evans/g de tecido seco. 

 

 

3.10.2 Atividade da mieloperoxidase pulmonar 
 
 

A atividade da mieloperoxidase pulmonar (MPO) foi utilizada como 

indicador da quantidade de neutrófilos sequestrados no pulmão. As 

amostras de 300mg de tecido pulmonar foram homogeneizadas com o 

homogeneizador de tecidos (Polytron PT-2100 homogenizer, Kinematica 

AG, Luzern, Switzerland) por 60 segundos em 1ml de solução tampão de 

fosfato de sódio a 0.1M, pH 6.2, contendo 0,5g/dL de hexadecil e 5mM de 

ácido etilenodiaminotetracético (EDTA). Após a homogeneização, as 

amostras foram submetidas a ondas ultrassonográficas de 40 Hz utilizando 
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sonicador (Sonics & Materials Inc, Newton, CT, USA) e centrifugadas a 

3000g por minuto. A atividade da MPO no sobrenadante foi quantificada por 

densidade óptica (DO) a 490 nm, resultante da decomposição de H2O2 na 

presença de O-dianisidina (Sigma). Os resultados serão expressos em DO a 

490 nm58,59. 

 

 

3.11  Dosagem  dos  mediadores  inflamatórios  

 
 

O TNF- s interleucinas IL-6 e IL-10 foram quantificados nas 

amostras de plasma por ensaio imunoenzimático (ELISA) por meio da 

utilização de kits comerciais (Invitrogen Corporation, Camarillo, CA, USA). 

Depois da coleta, cada amostra de sangue foi, imediatamente, centrifugada 

por 10 minutos a 00C, e o sobrenadante estocado a -200C. Os resultados 

foram expressos em pg/ml. 

 

 

3.12  Dosagem  de  creatinina  

 

 

A dosagem de creatinina foi avaliada como indicador de lesão renal. A 

quantificação foi realizada pelo método Jaffe modificado (Roche). Os 

resultados foram expressos em mg/dL. 

 

 

3.13  Análise  estatística  

 
 

A análise descritiva foi realizada por meio de gráficos e tabelas. 

Utilizou-se médias, medianas e desvio-padrão para variáveis quantitativas, e 
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frequências absolutas (N) e frequências relativas (%) para variáveis 

qualitativas. 

A comparação entre múltiplos grupos foi realizada por meio dos 

procedimentos estatísticos ANOVA60 ou Kruskal-Wallis60, seguidos, quando 

necessário, pelo procedimento de comparações múltiplas por Tukey60 ou 

Tukey não paramétrico61, respectivamente. Na impossibilidade de realização 

tanto do procedimento ANOVA quanto do procedimento Kruskal-Wallis, 

comparações dois a dois foram realizadas diretamente pelo teste de Tukey 

não paramétrico.  

Utilizou-se o programa R versão 2.15.2 (The R Foundation for 
Statistical Computing) para análise estatística e considerou-se estatístico p 

0.05. 
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4   RESULTADOS  

 

 

4.1   Resultados  do  pré-condicionamento  com  sevoflurano  

 
 
4.1.1 Dosagem das transaminases: AST e ALT 
 
 

Os níveis séricos de AST e de ALT nos grupos sem tratamento e pré-

condicionamento foram significativamente maiores que no grupo sham. Não 

foi encontrada diferença entre os níveis de transaminases nos grupos sem 

tratamento e pré-condicionamento (Figuras 5 e 6; Anexos A e B). 

 
Figura 5 - Valores médios ± DP dos níveis séricos de AST.  
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SE30: pré-condicionamento;  

Tukey não paramétrico 
SHAM x STO: p = 0 
 SHAM x SE30: p = 0 
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Figura 6 - Valores médios ± DP dos níveis séricos de ALT.  
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SE30: pré-condicionamento;  
 Tukey não paramétrico 
 SHAM x STO: p = 0 
 SHAM x SE30: p = 0 
 

 
4.1.2 Avaliação das funções oxidativas e fosforilativas mitocondriais 
 
4.1.2.1 Lobos hepáticos isquêmicos: estudo da respiração mitocondrial 

 
4.1.2.1.1 Estado 3 (S3) da respiração mitocondrial dos lobos hepáticos 
isquêmicos 

 
O estado 3 (S3) da respiração mitocondrial dos lobos hepáticos 

isquêmicos dos animais dos grupos sem tratamento e pré-condicionamento 

foram significativamente menores que no grupo sham. Não houve diferença 

de S3 entre os grupos sem tratamento e pré-condicionamento (Figura 7; 

Anexo C). 
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Figura 7 - Valores médios ± DP do estado 3 (S3) da respiração mitocondrial dos lobos 
hepáticos isquêmicos.  
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SE30: pré-condicionamento;  
 Tukey 
 SHAM x STO: p = 0,008 
 SHAM x SE30: p = 0,001 
 

 

4.1.2.1.2 Estado 4 (S4) da respiração mitocondrial dos lobos hepáticos 
isquêmicos 

 
Na avaliação do estado 4 (S4) da respiração mitocondrial, ou estado 

basal, não houve diferença entre os grupos estudados (Figura 8; Anexo D). 



28 

	   	  

 
Figura 8 - Valores médios ± DP do estado 4 (S4) da respiração mitocondrial dos lobos 
hepáticos isquêmicos. 
NOTA: SHAM: controle; STO: sem tratamento; SE30: pré-condicionamento; 
 

 

4.1.2.1.3 Avaliação da razão de controle respiratório (RCR) da respiração 
mitocondrial dos lobos hepáticos isquêmicos 

 

A razão de controle respiratório (RCR) dos lobos isquêmicos foi 

significativamente maior no grupo sham que nos grupos sem tratamento e 

pré-condicionamento. Não houve diferença do RCR entre os grupos sem 

tratamento e pré-condicionamento (Figura 9; Anexo E).  
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Figura 9 - Valores médios ± DP da razão de controle respiratório (RCR) da respiração 
mitocondrial dos lobos hepáticos isquêmicos.  
NOTA: SHAM: controle; STO: sem tratamento; SE30: pré-condicionamento;  
 Tukey 
 SHAM x STO: p = 0 
 SHAM x SE30: p = 0 
 
 
4.1.2.1.4 Avaliação da razão ADP/O da respiração mitocondrial dos lobos 
hepáticos isquêmicos 

 

A razão ADP/O da respiração mitocondrial dos lobos isquêmicos foi 

significativamente maior no grupo sham que nos grupos sem tratamento e 

pré-condicionamento. A razão ADP/O do grupo sem tratamento foi menor 

que no grupo pré-condicionamento (Figura 10; Anexo F). 
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Figura 10 - Valores médios ± DP da razão ADP/O da respiração mitocondrial dos lobos 
hepáticos isquêmicos.  
NOTA: SHAM: controle; STO: sem tratamento; SE30: pré-condicionamento;  
 Tukey não paramétrico 
 SHAM x STO: p = 0 
 SHAM x SE30: p = 0 
 STO x SE30: p = 0,049 
 

 

4.1.2.2 Lobos hepáticos não isquêmicos: estudo da respiração mitocondrial 

 
4.1.2.2.1 Estado 3 (S3) da respiração mitocondrial dos lobos hepáticos não 
isquêmicos 

 
O estado 3 (S3) da respiração mitocondrial dos lobos hepáticos não 

isquêmicos foi significativamente menor no grupo pré-condicionamento que 

nos grupos sham e sem tratamento. Não houve diferença do estado 3 (S3) 

dos lobos não isquêmicos entre os grupos sham e sem tratamento (Figura 

11; Anexo G). 
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Figura 11 - Valores médios ± DP do estado 3 (S3) da respiração mitocondrial dos lobos 
hepáticos não isquêmicos.  
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SE30: pré-condicionamento;  
 Tukey 
 SHAM x SE30: p = 0,023 
 STO x SE30: p = 0,036 
 

 

4.1.2.2.2 Estado 4 (S4) da respiração mitocondrial dos lobos hepáticos não 
isquêmicos 

 

Na avaliação do estado 4 (S4) da respiração mitocondrial, ou estado 

basal, dos lobos hepáticos não isquêmicos, o grupo sem tratamento 

apresentou valores de S4 maiores que o grupo pré-condicionamento. Não 

houve diferença nos valores de S4 dos lobos não isquêmicos entre os 

grupos sham e sem tratamento, nem entre os grupos sham e pré-

condicionamento (Figura 12; Anexo H). 
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Figura 12 - Valores médios ± DP estado 4 (S4) da respiração mitocondrial dos lobos 
hepáticos não isquêmicos.  
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SE30: pré-condicionamento; 
 Tukey não paramétrico 
 STO x SE30: p = 0,003 
 

 

4.1.2.2.3 Avaliação da razão de controle respiratório (RCR) da respiração 
mitocondrial dos lobos hepáticos não isquêmicos 

 

A razão de controle respiratório (RCR) dos lobos não isquêmicos foi 

significativamente maior no grupo sham que nos grupos sem tratamento e 

pré-condicionamento. Não houve diferença no RCR dos lobos não 

isquêmicos entre grupos sem tratamento e pré-condicionamento (Figura 13, 

Anexo I). 
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Figura 13 - Valores médios ± DP da razão de controle respiratório (RCR) da respiração 
mitocondrial dos lobos hepáticos não isquêmicos.  
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SE30: pré-condicionamento;  
 Tukey 
 SHAM x STO: p = 0,004 
 SHAM x SE30: p = 0,003 
 

 

4.1.2.2.4 Avaliação da razão ADP/O da respiração mitocondrial dos lobos 
hepáticos não isquêmicos 

 

A razão ADP/O da respiração mitocondrial dos lobos não isquêmicos 

foi significativamente maior no grupo sham que no grupo sem tratamento. 

Não houve diferença na razão ADP/O nos lobos não isquêmicos entre os 

grupos sham e pré-condicionamento, nem entre os grupos sem tratamento e 

pré-condicionamento (Figura 14; Anexo J). 
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Figura 14 - Valores médios ± DP da razão ADP/O da respiração mitocondrial dos lobos 
hepáticos não isquêmicos.  
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SE30: pré-condicionamento;  
 Tukey 
 SHAM x STO: p = 0,037 
 

 

4.1.3 Avaliação da peroxidação lipídica do tecido hepático 
 
4.1.3.1 Peroxidação lipídica dos lobos hepáticos isquêmicos 

 
Não foi encontrada nenhuma diferença entre os grupos sham, sem 

tratamento e pré-condicionamento na avaliação da peroxidação lipídica 

(concentração de MDA) dos lobos hepáticos isquêmicos (Figura 15; Anexo 

K). 
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Figura 15 - Valores médios ± DP das concentrações de MDA dos lobos hepáticos 
isquêmicos. 
NOTA: SHAM: controle; STO: sem tratamento; SE30: pré-condicionamento; 
 
 
4.1.3.2 Peroxidação lipídica dos lobos hepáticos não isquêmicos 

 

Não foi encontrada nenhuma diferença entre os grupos sham, sem 

tratamento e pré-condicionamento na avaliação da peroxidação lipídica 

(concentração de MDA) dos lobos hepáticos não isquêmicos (Figura 16; 

Anexo L). 
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Figura 16 - Valores médios ± DP das concentrações de MDA dos lobos hepáticos não 
isquêmicos. 
NOTA: SHAM: controle; STO: sem tratamento; SE30: pré-condicionamento; 
 
 
4.1.4 Análise histológica do fígado 

 
4.1.4.1 Análise histológica dos lobos hepáticos isquêmicos 

 
4.1.4.1.1 Índice de necrose de coagulação dos lobos hepáticos isquêmicos 

 
O índice de necrose de coagulação dos lobos hepáticos isquêmicos foi 

significativamente menor no grupo sham que nos grupos sem tratamento e 

pré-condicionamento. Não houve diferença entre os grupos sem tratamento 

e pré-condicionamento (Figura 17; Anexo M). 
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Figura 17 - Valores médios ± DP do índice de necrose de coagulação dos lobos hepáticos 
isquêmicos. 
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SE30: pré-condicionamento;  
 Tukey não paramétrico 
 SHAM x STO: p = 0 
 SHAM x SE30: p = 0 
 
 
4.1.4.1.2 Escore histológico da I/R dos lobos hepáticos isquêmicos 
 

O escore histológico da I/R dos lobos hepáticos isquêmicos foi 

significativamente menor no grupo sham que nos grupos sem tratamento e 

pré-condicionamento. Não houve diferença entre os grupos sem tratamento 

e pré-condicionamento (Figura 18; Anexo N). 
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Figura 18 - Valores médios ± DP do escore histológico da I/R dos lobos hepáticos 
isquêmicos. 
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SE30: pré-condicionamento;  
 Tukey não paramétrico 
 SHAM x STO: p = 0 
 SHAM x SE30: p = 0 
 
 
4.1.4.2 Análise histológica dos lobos hepáticos não isquêmicos 

 
4.1.4.2.1 Índice de necrose de coagulação dos lobos hepáticos não 
isquêmicos 

 
Não foi encontrada necrose de coagulação nos lobos hepáticos não 

isquêmicos nos grupos sham, sem tratamento e pré-condicionamento 

(Anexo O). 

 
 

4.1.4.2.2 Escore histológico da I/R dos lobos hepáticos não isquêmicos 
 
Nenhuma diferença foi encontrada entre os grupos sham, sem 

tratamento e pré-condicionamento no escore histológico da I/R dos lobos 

hepáticos não isquêmicos (Figura 19; Anexo P). 
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Figura 19 - Valores médios ± DP do escore histológico da I/R dos lobos hepáticos não 
isquêmicos. 
NOTA: SHAM: controle; STO: sem tratamento; SE30: pré-condicionamento. 
 

 

4.1.5 Análises teciduais pulmonares 
 
4.1.5.1 Permeabilidade vascular pulmonar: azul de Evans 

 
Os níveis do corante azul de Evans extraído do tecido pulmonar dos 

animais dos grupos sem tratamento e pré-condicionamento foram 

significativamente maiores que no grupo sham. Os níveis de AE foram iguais 

entre os grupos sem tratamento e pré-condicionamento (Figura 20; Anexo 

Q).  
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Figura 20 - Valores médios ± DP da concentração do corante azul de Evans (AE) no tecido 
pulmonar.  
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SE30: pré-condicionamento;  
 Tukey não paramétrico  
 SHAM x STO: p = 0 
 SHAM x SE30: p = 0,012 
 
 
4.1.5.2 Atividade da mieloperoxidase pulmonar (MPO) 

 
Os resultados da atividade de MPO do grupo sem tratamento foram 

significativamente maiores que o grupo sham. Não houve diferença na 

atividade de MPO entre os grupos sham e pré-condicionamento nem entre 

os grupos sem tratamento e pré-condicionamento (Figura 21; Anexo R). 
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Figura 21 - Valores médios ± DP da atividade da mieloperoxidase pulmonar (MPO).  
NOTA: SHAM: controle; STO: sem tratamento; SE30: pré-condicionamento;  
 Tukey 
 SHAM x STO: p = 0,028 
 

 

4.1.6 Mediadores inflamatórios 
 
4.1.6.1 Fator de necrose tumoral alfa (TNF-  

 
Os níveis séricos de TNF- -

condicionamento foram significativamente maiores que no grupo sham. O 

nível de TNF- -condicionamento foi significativamente maior 

que no grupo sem tratamento (Figura 22; Anexo S). 
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Figura 22 - Valores médios ± DP dos níveis séricos de TNF-  
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SE30: pré-condicionamento; 
 Tukey não paramétrico 
 SHAM x STO: p = 0 
 SHAM x SE30: p = 0 
 STO x SE30: p = 0 
 

 

4.1.6.2 Interleucinas 6 e 10 (IL-6 e IL-10) 

 
Os níveis séricos de IL-6 e IL-10 nos grupos sem tratamento e pré-

condicionamento foram significativamente maiores que no grupo sham. Não 

houve diferença nos níveis de IL-6 e IL-10 entre os grupos sem tratamento e 

pré-condicionamento (Figuras 23 e 24; Anexos T e U). 
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Figura 23 - Valores médios ± DP dos níveis séricos de IL-6.  
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SE30: pré-condicionamento;  
 Tukey não paramétrico 
 SHAM x STO: p = 0 
 SHAM x SE30: p = 0 

 
Figura 24 - Valores médios ± DP dos níveis séricos de IL-10.  
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SE30: pré-condicionamento;  
 Tukey não paramétrico 
 SHAM x STO: p = 0 
 SHAM x SE30: p = 0 
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4.1.7 Dosagem de Creatinina 
 

Não houve diferença estatística entre níveis séricos de creatinina nos 

grupos controle, sem tratamento e pré-condicionamento (Figura 25; Anexo 

V). 

 
Figura 25 - Valores médios ± DP dos níveis séricos de creatinina.  
NOTA: SHAM: controle; STO: sem tratamento; SE30: pré-condicionamento;  
 

 

4.2   Resultados  da  administração  contínua  de  sevoflurano  

 
 
4.2.1 Dosagem das transaminases: AST e ALT 
 

Os níveis séricos de AST e de ALT foram menores no grupo sham que 

nos grupos sem tratamento e sevoflurano contínuo. Os valores de AST e 

ALT no grupo sevoflurano contínuo foram menores que no grupo sem 

tratamento (Figuras 26 e 27; Anexos A e B). 
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Figura 26 - Valores médios ± DP dos níveis séricos de AST.  
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SECO: sevoflurano contínuo;  
 Tukey não paramétrico 
 SHAM x STO: p = 0 
 SHAM x SECO: p = 0 
 STO x SECO: p = 0,025  

 
Figura 27 - Valores médios ± DP dos níveis séricos de ALT.  
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SECO: sevoflurano contínuo;  
 Tukey não paramétrico 
 SHAM x STO: p = 0 
 SHAM x SECO: p = 0 
 STO x SECO: p = 0,04 
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4.2.2 Avaliação das funções oxidativas mitocondriais 
 
4.2.2.1 Lobos hepáticos isquêmicos: estudo da respiração mitocondrial 

 
4.2.2.1.1 Estado 3 (S3) da respiração mitocondrial dos lobos hepáticos 
isquêmicos 

 
O estado 3 (S3) da respiração mitocondrial dos lobos hepáticos 

isquêmicos dos animais dos grupos sem tratamento foi significativamente 

menor que nos grupos sham e sevoflurano contínuo. Não houve diferença 

de S3 entre os grupos sham e sevoflurano contínuo (Figura 28; Anexo C). 

 
Figura 28 - Valores médios ± DP do estado 3 (S3) da respiração mitocondrial dos lobos 
hepáticos isquêmicos.  
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SECO: sevoflurano contínuo;  
 Tukey 
 SHAM x STO: p = 0,04 
 STO x SECO: p = 0,015 
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4.2.2.1.2 Estado 4 (S4) da respiração mitocondrial dos lobos hepáticos 
isquêmicos 

 

Na avaliação do estado 4 (S4) da respiração mitocondrial, ou estado 

basal, não houve diferença entre os grupos sham, sem tratamento e 

sevoflurano contínuo (Figura 29; Anexo D). 

 
Figura 29 - Valores médios ± DP do estado 4 (S4) da respiração mitocondrial dos lobos 
hepáticos isquêmicos.  
NOTA: SHAM: controle; STO: sem tratamento; SECO: sevoflurano contínuo;  
 
 
4.2.2.1.3 Avaliação da razão de controle respiratório (RCR) da respiração 
mitocondrial dos lobos hepáticos isquêmicos 

 

A razão de controle respiratório (RCR) dos lobos isquêmicos foi 

significativamente maior no grupo sham que nos grupos sem tratamento e 

sevoflurano contínuo. A RCR do grupo sevoflurano contínuo foi 

significativamente maior que no grupo sem tratamento (Figura 30; Anexo E). 



48 

	   	  

 
Figura 30 - Valores médios ± DP da razão de controle respiratório (RCR) da respiração 
mitocondrial dos lobos hepáticos isquêmicos.  
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SECO: sevoflurano contínuo;  
 Tukey 
 SHAM x STO: p = 0 
 SHAM x SECO: p = 0 
 STO x SECO: p = 0 
 
 
4.2.2.1.4 Avaliação da razão ADP/O da respiração mitocondrial dos lobos 
hepáticos isquêmicos 
 

 

A razão ADP/O da respiração mitocondrial dos lobos isquêmicos foi 

significativamente maior no grupo sham que nos grupos sem tratamento e 

sevoflurano contínuo. A razão ADP/O do grupo sevoflurano contínuo foi 

maior que do grupo sem tratamento (Figura 31; Anexo F). 
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Figura 31 - Valores médios ± DP da razão ADP/O da respiração mitocondrial dos lobos 
hepáticos isquêmicos.  
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SECO: sevoflurano contínuo;  
 Tukey não paramétrico 
 SHAM x STO: p = 0 
 SHAM x SECO: p = 0,035 
 STO x SECO: p = 0 
 

 

4.2.2.2 Lobos hepáticos não isquêmicos: estudo da respiração mitocondrial 

 
4.2.2.2.1 Estado 3 (S3) da respiração mitocondrial dos lobos hepáticos não 
isquêmicos 
 

Não houve diferença no estado 3 (S3) da respiração mitocondrial dos 

lobos hepáticos não isquêmicos entre os grupos sham, sem tratamento e 

sevoflurano contínuo (Figura 32; Anexo G). 
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Figura 32 - Valores médios ± DP do estado 3 (S3) da respiração mitocondrial dos lobos 
hepáticos não isquêmicos.  
NOTA: SHAM: controle; STO: sem tratamento; SECO: sevoflurano contínuo;  
 

 

4.2.2.2.2 Estado 4 (S4) da respiração mitocondrial dos lobos hepáticos não 
isquêmicos 
 

Na avaliação do estado 4 (S4) da respiração mitocondrial, ou estado 

basal, dos lobos hepáticos não isquêmicos, o grupo sham apresentou 

valores de S4 menores que os grupos sem tratamento e sevoflurano 

contínuo. Não houve diferença nos valores de S4 dos lobos não isquêmicos 

entre os grupos sem tratamento e sevoflurano contínuo (Figura 33; Anexo 

H). 
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Figura 33 - Valores médios ± DP do estado 4 (S4) da respiração mitocondrial dos lobos 
hepáticos não isquêmicos.  
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SECO: sevoflurano contínuo;  
 Tukey não paramétrico 
 SHAM x STO: p = 0,05 
 SHAM x SECO: p = 0,026 
 

 

4.2.2.2.3 Avaliação da razão de controle respiratório (RCR) da respiração 
mitocondrial dos lobos hepáticos não isquêmicos 
 

A razão de controle respiratório (RCR) dos lobos não isquêmicos foi 

significativamente maior no grupo sham que nos grupos sem tratamento e 

sevoflurano contínuo. Não houve diferença no RCR dos lobos não 

isquêmicos entre os grupos sem tratamento e sevoflurano contínuo. (Figura 

34; Anexo I). 
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Figura 34 - Valores médios ± DP da razão de controle respiratório (RCR) da respiração 
mitocondrial dos lobos hepáticos não isquêmicos.  
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SECO: sevoflurano contínuo;  
 Tukey 
 SHAM x STO: p = 0,007 
 SHAM x SECO: p = 0 
 

 

4.2.2.2.4 Avaliação da razão ADP/O da respiração mitocondrial dos lobos 
hepáticos não isquêmicos 

 

A razão ADP/O da respiração mitocondrial dos lobos não isquêmicos 

foi significativamente maior no grupo sham que no grupo sem tratamento. 

Não houve diferença da razão ADP/O nos lobos não isquêmicos entre os 

grupos sham e sevoflurano contínuo, nem entre os grupos sem tratamento e 

sevoflurano contínuo (Figura 35; Anexo J). 
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Figura 35 - Valores médios ± DP da razão ADP/O da respiração mitocondrial dos lobos 
hepáticos não isquêmicos.  
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SECO: sevoflurano contínuo;  
 Tukey 
 SHAM x STO: p = 0,015 
 

 

4.2.3 Avaliação da peroxidação lipídica do tecido hepático 
 
4.2.3.1 Peroxidação lipídica dos lobos hepáticos isquêmicos 

 

Não foi encontrada nenhuma diferença entre os grupos sham, sem 

tratamento e sevoflurano contínuo na avaliação da peroxidação lipídica 

(concentração de MDA) dos lobos hepáticos isquêmicos (Figura 36; Anexo 

K). 
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Figura 36 - Valores médios ± DP das concentrações de MDA dos lobos hepáticos 
isquêmicos. 
NOTA: SHAM: controle; STO: sem tratamento; SECO: sevoflurano contínuo. 
 
 
4.2.3.2 Peroxidação lipídica dos lobos hepáticos não isquêmicos 

 
Não foi encontrada nenhuma diferença entre os grupos sham, sem 

tratamento e sevoflurano contínuo na avaliação da peroxidação lipídica 

(concentração de MDA) dos lobos hepáticos não isquêmicos (Figura 37; 

Anexo L). 
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Figura 37 - Valores médios ± DP das concentrações de MDA dos lobos hepáticos não 
isquêmicos. 
NOTA: SHAM: controle; STO: sem tratamento; SECO: sevoflurano contínuo. 
 
 
4.2.4 Análise histológica do fígado 
 
4.2.4.1 Análise histológica dos lobos hepáticos isquêmicos 

 
4.2.4.1.1 Índice de necrose de coagulação dos lobos hepáticos isquêmicos 
 

O índice de necrose de coagulação dos lobos hepáticos isquêmicos foi 

significativamente menor no grupo sham que nos grupos sem tratamento e 

sevoflurano contínuo. O grupo sevoflurano contínuo apresentou índice de 

necrose de coagulação dos lobos hepáticos isquêmicos significativamente 

menor que o grupo sem tratamento (Figura 38; Anexo M). 
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Figura 38 - Valores médios ± DP do índice de necrose de coagulação dos lobos hepáticos 
isquêmicos. 
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SECO: sevoflurano contínuo;  
 Tukey não paramétrico 
 SHAM x STO: p = 0 
 SHAM x SECO: p = 0,022 
 STO x SECO: p = 0 
 
 
4.2.4.1.2 Escore histológico da I/R dos lobos hepáticos isquêmicos 
 

O escore histológico dos lobos hepáticos isquêmicos foi 

significativamente menor no grupo sham que nos grupos sem tratamento e 

sevoflurano contínuo. O grupo sevoflurano contínuo apresentou escore 

histológico dos lobos hepáticos isquêmicos significativamente menor que o 

grupo sem tratamento (Figura 39; Anexo N). 
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Figura 39 - Valores médios ± DP do escore histológico da I/R dos lobos hepáticos 
isquêmicos. 
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SECO: sevoflurano contínuo;  
 Tukey não paramétrico 
 SHAM x STO: p = 0 
 SHAM x SECO: p = 0 
 STO x SECO: p = 0.003  
 
 
4.2.4.2 Análise histológica dos lobos hepáticos não isquêmicos 

 
4.2.4.2.1 Índice de necrose de coagulação dos lobos hepáticos não 
isquêmicos 

 
Não foi encontrada necrose de coagulação nos lobos hepáticos não 

isquêmicos nos grupos sham, sem tratamento e sevoflurano contínuo 

(Anexo O). 
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4.2.4.3 Escore histológico da I/R dos lobos hepáticos não isquêmicos 

 
Nenhuma diferença foi encontrada entre os grupos sham, sem 

tratamento e sevoflurano contínuo no escore histológico da I/R dos lobos 

hepáticos não isquêmicos (Figura 40; Anexo P). 

 
Figura 40 - Valores médios ± DP do escore histológico da I/R dos lobos hepáticos não 
isquêmicos. 
NOTA: SHAM: controle; STO: sem tratamento; SECO: sevoflurano contínuo.  
 

 

4.2.5 Análises teciduais pulmonares 
 
4.2.5.1 Permeabilidade vascular pulmonar: azul de Evans 

 
Os níveis do corante azul de Evans extraído do tecido pulmonar dos 

animais do grupo sem tratamento foram significativamente maiores que dos 

grupos sham e sevoflurano contínuo. Não houve diferença nos níveis de AE 

entre os grupos sham e sevoflurano contínuo (Figura 41; Anexo Q). 



59 

	   	  

 
Figura 41 - Valores médios ± DP da concentração do corante azul de Evans (AE) no tecido 
pulmonar.  
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SECO: sevoflurano contínuo;  
 Tukey 
 SHAM x STO: p = 0,002 
 STO x SECO: p = 0 
 
 
4.2.5.2 Atividade da mieloperoxidase pulmonar (MPO) 

 
Os resultados da atividade de MPO do grupo sem tratamento foram 

significativamente maiores que o sham. Não houve diferença na atividade de 

MPO entre os grupos sem tratamento e sevoflurano contínuo nem entre os 

grupos sham e sevoflurano contínuo (Figura 42; Anexo R). 
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Figura 42 - Valores médios ± DP da atividade da mieloperoxidase pulmonar (MPO).  
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SECO: sevoflurano contínuo;  
 Tukey não paramétrico 
 SHAM x STO: p = 0 
 

 

4.2.6 Mediadores inflamatórios 
 
4.2.6.1 Fator de necrose tumoral alfa (TNF-  

 
Os níveis séricos de TNF-

contínuo foram significativamente maiores que no grupo sham. Não houve 

diferença nos níveis de TNF-

contínuo (Figura 43; Anexo S). 
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Figura 43 - Valores médios ± DP dos níveis séricos de TNF-  
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SECO: sevoflurano contínuo; 
 Tukey não paramétrico 
 SHAM x STO: p = 0 
 SHAM x SECO: p = 0 
 
 

4.2.6.2 Interleucinas 6 e 10 (IL-6 e IL-10) 

 
Os níveis séricos de IL-6 e IL-10 nos grupos sem tratamento e 

sevoflurano contínuo foram significativamente maiores que no grupo sham. 

Não houve diferença nos níveis de IL-6 e IL-10 entre os grupos sem 

tratamento e sevoflurano contínuo (Figuras 44 e 45; Anexos T e U). 
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Figura 44 - Valores médios ± DP dos níveis séricos de IL-6.  
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SECO: sevoflurano contínuo; 
 Tukey não paramétrico 
 SHAM x STO: p = 0 
 SHAM x SECO: p = 0 

 
Figura 45 - Valores médios ± DP dos níveis séricos de IL-10.  
NOTA: SHAM: controle; STO: sem tratamento; SECO: sevoflurano contínuo; 
 Tukey não paramétrico 
 SHAM x STO: p = 0 
 SHAM x SECO: p = 0  
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4.2.7 Dosagem de creatinina 
 

Os níveis séricos de creatinina foram significativamente maiores no 

grupo sevoflurano contínuo que nos grupos sham e sem tratamento. Não 

houve diferença estatística nos níveis séricos de creatinina entre os grupos 

sham e sem tratamento (Figura 46; Anexo V). 

 
Figura 46 - Valores médios ± DP dos níveis séricos de creatinina.  
NOTA:  SHAM: controle; STO: sem tratamento; SECO: sevoflurano contínuo;  
 Tukey 
 SHAM x SECO: p = 0 STO x SECO: p = 0,003 
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5   DISCUSSÃO  

 

 

O avanço das técnicas cirúrgicas e anestésicas permitiu que cirurgias 

hepáticas cada vez mais complexas, como transplante hepático e 

ressecções de segmentos hepáticos múltiplos, fossem desenvolvidas e 

realizadas na prática diária com excelentes resultados. Com o aumento da 

complexidade dos procedimentos, estratégias que visam à proteção do 

parênquima hepático residual, ou de todo o órgão transplantado, precisaram 

ser desenvolvidas com o objetivo de reduzir as lesões locais e sistêmicas 

decorrentes. 

A lesão de I/R hepática pode ocorrer durante transplante hepático, 

ressecções hepáticas amplas, sangramentos hepáticos maciços, entre 

outros. Ela é um fenômeno predominantemente inflamatório que, quando 

grave, pode resultar em insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas, e no 

óbito do paciente1,4. 

Entre as estratégias protetoras que visam reduzir a intensidade das 

lesões de I/R hepáticas, destaca-se o pré-condicionamento isquêmico, que 

consiste na indução de curtos períodos de isquemia hepática seguidos de 

reperfusão antes do início da isquemia prolongada62. O mecanismo pelo 

qual o pré-condicionamento isquêmico reduz as lesões de I/R envolve a 

ativação do canal mitocondrial de potássio sensível a ATP (mitoKATP). 

Curtos períodos de I/R reperfusão hepáticas aumentariam de forma discreta 

a concentração de EROs, e estes seriam responsáveis pela abertura do 

mitoKATP. Com a ativação do mitoKATP, há influxo de potássio para o 

interior da mitocôndria com redução paralela do influxo de cálcio, o que 

manteria a homeostase da organela, preservaria suas funções oxidativas e 

reduziria a geração de EROs63,64. 

Como vimos anteriormente, o sevoflurano é anestésico inalatório 

amplamente estudado no contexto da I/R de diversos órgãos38-42, inclusive 

no fígado43-47. Estudos experimentais já demonstraram que o efeito protetor 
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desta droga sobre as lesões de I/R também envolve a ativação do 

mitoKATP65,66 e a redução da produção de EROs67. Desta maneira, o 

sevoflurano agiria de forma semelhante ao pré-condicionamento isquêmico e 

seria capaz de reduzir as lesões de I/R hepáticas. No presente estudo, 

observamos redução significativa nos níveis séricos das transaminases 

(AST e ALT) no grupo de animais submetidos à administração contínua de 

sevoflurano durante todo o período de I/R (grupo sevoflurano contínuo) em 

relação ao grupo sem tratamento (Figuras 26 e 27); entretanto, nenhuma 

redução foi observada no grupo tratado com sevoflurano apenas antes da 

isquemia (grupo pré-condicionamento) em relação aos animais não tratados 

(Figuras 5 e 6). 

A redução da produção de EROs, secundária à ativação do mitoKATP 

e preservação das funções oxidativas mitocondriais, poderia diminuir a 

peroxidação lipídica no tecido hepático (MDA). Entretanto, diferentemente de 

outros estudos43,44, neste modelo experimental, não observamos diferença 

de concentração de MDA entre os grupos nos lobos hepáticos isquêmicos e 

não isquêmicos (Figuras 15, 16, 36 e 37). A avaliação de MDA não foi capaz 

de demonstrar redução da produção de EROs no presente estudo, 

entretanto, outras análises precisariam ser realizadas para confirmar este 

achado. 

Em relação às funções mitocondriais dos lobos hepáticos isquêmicos, 

este estudo demonstrou que os animais do grupo sevoflurano contínuo 

apresentaram valores de S3, RCR e ADP/O significativamente maiores que 

o grupo sem tratamento (Figuras 28, 30 e 31), inclusive com valores de S3 

iguais aos do grupo sham (Figura 28). Já em relação ao grupo pré-

condicionamento, não foi observada diferença nos valores de S3 e RCR em 

relação ao grupo sem tratamento (Figuras 7 e 9), apenas maior valor da 

razão ADP/O (Figura 10). Não houve diferença entre os valores de S4 entre 

os grupos estudados (Figuras 8 e 29). Os achados descritos acima indicam 

preservação das funções mitocondriais nos animais do grupo sevoflurano 

contínuo. Esta preservação da função mitocondrial provavelmente gerou 



67 

	   	  

menor dano tecidual e se refletiu na redução dos níveis séricos de 

transaminases nos animais deste grupo. 

Já em relação aos lobos hepáticos não isquêmicos, foi demonstrada 

uma redução da RCR nos grupos pré-condicionamento, sem tratamento e 

sevoflurano contínuo em relação ao grupo sham (Figuras 13 e 34). Esta 

redução da RCR sugere que houve discreto comprometimento da função 

mitocondrial também nos lobos hepáticos não isquêmicos, mas, novamente, 

demonstram que a lesão foi menor no grupo sevoflurano contínuo em 

relação ao sem tratamento (Figura 34). 

Ainda a respeito das alterações locais da I/R reperfusão hepática, foi 

realizada análise histológica de amostras dos lobos isquêmicos e não 

isquêmicos. Nos lobos isquêmicos, não foi observada diferença no índice de 

necrose de coagulação e no escore histológico entre os grupos pré-

condicionamento e sem tratamento (Figuras 17 e 18). Entretanto, houve 

redução significativa do índice de necrose e do escore histológico no grupo 

sevoflurano contínuo em relação ao grupo sem tratamento (Figuras 38 e 39). 

Já em relação aos lobos não isquêmicos, não foi encontrada nenhuma 

alteração histológica nos grupos (Figuras 19 e 40). Esses resultados 

sugerem que a administração contínua de sevoflurano atuou como efeito 

protetor contra o desenvolvimento de necrose de coagulação e de 

alterações histológicas globais, efeito não observado no grupo pré-

condicionamento. Adicionalmente, a alteração da função mitocondrial dos 

lobos não isquêmicos, avaliada a partir da redução da RCR, não levou a 

lesões histológicas no parênquima hepático. 

Analisando as lesões locais da I/R hepática, ao contrário do sugerido 

pela literatura44-46, verificamos, neste modelo, que apenas a administração 

contínua de sevoflurano durante todo o período de I/R apresentou efeito 

protetor, com redução dos níveis de transaminases séricas, da ocorrência de 

necrose de coagulação e do escore histológico nos lobos hepáticos 

isquêmicos. Aparentemente, a preservação da função oxidativa mitocondrial 

no grupo sevoflurano contínuo contribuiu para os resultados. 
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Os mediadores inflamatórios liberados pelas CK ativadas, neutrófilos, 

linfócitos T NK e linfócitos T CD4+1 pioram a lesão tecidual local e induzem o 

aparecimento de lesões a distância1,69,70. A principal citocina pró-inflamatória 

associada ao fenômeno de I/R é o TNF- 1. Diferentemente de estudo 

recentemente publicado, no qual os níveis de TNF-  tiveram tendência de 

redução em ratos expostos a sevoflurano durante todo o período de I/R 

hepática43, os níveis de TNF-  aumentaram nos grupos sem tratamento e 

sevoflurano contínuo, sem diferença entre eles (Figura 43). Já em relação ao 

grupo pré-condicionamento, neste modelo, houve aumento dos níveis de 

TNF- , o que pode sugerir que a retirada do anestésico inalatório 

após o início da isquemia hepática interferiu na resposta inflamatória do 

grupo pré-condicionamento. Outras citocinas liberadas durante a I/R 

hepática são a IL-6 e IL-10. Elas atuariam diminuindo a produção de TNF- 1. 

Este estudo demonstrou, em todos os grupos, aumento nos níveis séricos 

de IL-6 e IL-10, sem diferença significativa entre eles (Figuras 23, 24, 44 e 

45). Estes resultados podem demonstrar uma tentativa fisiológica de 

contrabalancear a reação inflamatória associada à I/R. 

O aumento da resposta inflamatória sistêmica está implicado nas 

lesões a distância da I/R hepática1. Pulmões e rins podem ser acometidos. A 

lesão pulmonar caracteriza-se por aumento da permeabilidade vascular, 

pelo surgimento de edema tecidual e, também, pelo acúmulo de neutrófilos 

no pulmão71-73.  

A avaliação da permeabilidade capilar pulmonar neste estudo foi 

realizada com a quantificação da concentração do corante azul de Evans no 

tecido pulmonar. Não houve diferença entre os grupos pré-condicionamento 

e sem tratamento em relação à concentração de AE no tecido pulmonar 

(Figura 20). Entretanto, o valor da concentração de AE no grupo sevoflurano 

contínuo foi significativamente menor que no grupo sem tratamento e igual 

aos valores do grupo sham (Figura 41). Mais uma vez, demonstrou-se a 

redução apenas no grupo sevoflurano contínuo da permeabilidade capilar 

pulmonar e, assim como os valores de S3 da respiração mitocondrial (Figura 
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28), a concentração de AE no grupo sevoflurano contínuo foi igual à do 

grupo sham. 

O sequestro de neutrófilos no pulmão foi quantificado por meio da 

atividade da mieloperoxidase pulmonar (MPO). Houve aumento nos valores 

de MPO em todos os grupos experimentais em relação ao grupo sham e, 

diferentemente de outros estudos44, não houve efeito protetor do grupo pré-

condicionamento ou do grupo sevoflurano contínuo em relação ao grupo 

sem tratamento (Figuras 21 e 42). 

A lesão renal associada à I/R hepática foi quantificada pela dosagem 

de creatinina sérica. Não foi verificada diferença entre os níveis séricos de 

creatinina nos grupos sham, sem tratamento e pré-condicionamento (Figura 

25). Houve aumento da creatinina sérica no grupo sevoflurano contínuo 

(Figura 46), o que, provavelmente, não se deve à lesão renal associada ao 

fenômeno de I/R e sim à metabolização do anestésico a compostos 

fluorinados que acabam por elevar os níveis séricos de creatinina37. Este 

resultado está de acordo com a literatura e é importante salientar que o 

aumento dos níveis de creatinina associados a infusões prolongadas de 

sevoflurano não possui repercussões clínicas em humanos37. 

Diferentemente de estudo experimental recentemente publicado44, 

neste modelo, o pré-condicionamento com sevoflurano não foi capaz de 

reduzir as lesões associadas à I/R hepática. Essa diferença pode ser 

consequência dos diferentes tempos de reperfusão estudados (2 x 4 

horas)44. Adicionalmente, ensaio clínico randomizado45 demonstrou efeito 

protetor do pré-condicionamento com sevoflurano sobre as lesões de I/R 

hepáticas de pacientes submetidos a hepatectomias; entretanto, este ensaio 

realizou administração contínua de propofol durante o período de I/R, o que 

pode ter influenciado os resultados devido à ação sinérgica do propofol 

sobre o mitoKATP68. 

Neste estudo, apenas a administração contínua de sevoflurano reduziu 

as lesões locais e sistêmicas associadas à I/R hepática.  Este resultado está 

de acordo com estudos experimentais43 e clínicos publicados46, em que a 
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administração contínua de sevoflurano durante todo o período de I/R foi 

capaz de diminuir as lesões locais e sistêmicas associadas à I/R hepática. 

O efeito protetor da administração contínua de sevoflurano foi 

demonstrado pela redução dos níveis séricos de transaminases, da 

ocorrência de necrose de coagulação e do escore histológico nos lobos 

hepáticos isquêmicos, e da permeabilidade vascular pulmonar. Embora 

outros mecanismos, como o aumento do fluxo sanguíneo hepático nos 

animais do grupo sevoflurano contínuo43, possam estar envolvidos, neste 

modelo, o efeito protetor da administração contínua de sevoflurano sobre a 

I/R hepática provavelmente foi secundário à preservação da função oxidativa 

mitocondrial dos hepatócitos. 

Ao contrário dos estudos que demonstraram que o propofol possui 

efeito protetor sobre as lesões de I/R com a ativação do mitoKATP68, outros 

estudos evidenciaram que a cetamina poderia ter efeito contrário, ou seja, 

poderia bloquear o mitoKATP e, consequentemente, o efeito protetor do pré-

condicionamento isquêmico sobre as lesões de I/R74,75. Há, ainda, indícios 

de que há uma relação direta entre a dose de cetamina administrada e o 

bloqueio do mitoKATP, ou seja, quanto maior a dose maior o bloqueio75. 

Neste estudo, os animais dos grupos sham, sem tratamento e pré-

condicionamento, foram extubados após o fim da isquemia; entretanto, os do 

grupo sevoflurano contínuo permaneceram em ventilação mecânica durante 

todo o período de I/R. Esta medida foi necessária para evitar a 

administração adicional de cetamina ou propofol para manutenção da 

anestesia geral nos três primeiros grupos, impedindo, assim, as 

interferências destes anestésicos na análise dos resultados. Embora 

improvável, a otimização da ventilação nos animais do grupo sevoflurano 

contínuo pode ter tido interferência nos resultados. 

Outras evidências experimentais e clínicas são necessárias para 

concluir que o efeito protetor do sevoflurano sobre as lesões de I/R hepática 

depende de sua administração contínua durante todo o período de I/R. 
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O presente estudo permitiu as seguintes conclusões: 

 

 O pré-condicionamento com sevoflurano não apresentou efeito 

protetor sobre as lesões locais e sistêmicas da I/R hepáticas; 

 A administração contínua de sevoflurano durante todo o período de 

I/R hepática reduziu as lesões locais no fígado isquêmico e a 

distância nos pulmões. 
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7   ANEXOS  

 

 

ANEXO A - Valores séricos de aspartato aminotransferase (AST). 
 

Rato SHAM STO SE30 SECO 

1 312 3493 5092 1869 

2 135 4139 3553 3200 

3 161 4567 9000 1863 

4 253 4399 2600 2298 

5 380 5700 6050 1050 

6 160 2400 2800 400 

7 140 13800 7850 5850 

8 320 11350 11550 5313 

9 203 3500 13320 3700 

10 261 8660 8660 7800 

11 224 4430 7800 2500 

12 202 9150 11600 2450 

13 - 7050 11850 6900 

Média 229,25 6356,77 7825 3476,38 

DP 78,13 3440,43 3628,84 2300,04 
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ANEXO B - Valores séricos de alanina aminotransferase (ALT). 

 

Rato SHAM STO SE30 SECO 

1 106 2223 4212 1084 

2 54 3428 3559 2600 

3 66 4143 6350 1523 

4 52 2512 2200 1833 

5 100 6050 5150 900 

6 80 1850 2300 250 

7 40 9300 7900 5900 

8 74 8350 10150 3611 

9 54 3250 13080 3800 

10 101 9840 9100 6600 

11 53 7350 6600 3500 

12 64 9000 11800 2700 

13 - 10050 11750 7000 

Média 70,33 5949,69 7242,38 3177 

DP 22,05 3157,44 3715,91 2192,09 
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ANEXO C - Valores do estado 3 (S3) da respiração mitocondrial dos lobos 
hepáticos isquêmicos. 

 

Rato SHAM STO SE30 SECO 

1 55,51 18,77 10,57 30,27 

2 46,88 33,18 26,26 79,67 

3 48,86 55,83 23,7 58,13 

4 53,98 17,72 25,05 64,94 

5 59,44 30,68 - 64,81 

6 59,70 - - - 

Média 54,06 31,24 21,39 59,56 

DP 5,32 15,39 7,29 18,17 
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ANEXO D - Valores do estado 4 (S4) da respiração mitocondrial  
dos lobos hepáticos isquêmicos. 

 

Rato SHAM STO SE30 SECO 

1 14,97 12,80 9,82 12,67 

2 13,39 24,03 11,79 33,41 

3 14,09 24,34 17,38 20,76 

4 13,93 14,18 11,66 21,98 

5 16,16 17,82 - 22,87 

6 17,22 - - - 

Média 14,96 18,63 12,66 22,34 

DP 1,47 5,39 3,27 7,4 
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ANEXO E - Valores da razão de controle respiratório (RCR) da respiração 
mitocondrial dos lobos hepáticos isquêmicos. 

 

Rato SHAM STO SE30 SECO 

1 3,71 1,47 1,08 2,39 

2 3,5 1,38 2,23 2,38 

3 3,47 2,29 1,36 2,80 

4 3,87 1,25 2,15 2,95 

5 3,69 1,72 - 2,83 

6 3,47 - - - 

Média 3,62 1,62 1,7 2,67 

DP 0,16 0,41 0,57 0,27 
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ANEXO F - Valores da razão ADP/O da respiração mitocondrial dos lobos 
hepáticos isquêmicos. 

 

Rato SHAM STO SE30 SECO 

1 1,97 1,36 1,69 1,85 

2 1,97 1,18 1,69 1,91 

3 1,97 1,62 1,58 1,82 

4 1,89 1,07 1,64 1,91 

5 1,89 1,62 - 1,87 

6 1,97 - - - 

Média 1,94 1,37 1,65 1,87 

DP 0,04 0,25 0,05 0,04 
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ANEXO G - Valores do estado 3 (S3) da respiração mitocondrial dos lobos 
hepáticos não isquêmicos. 

 

Rato SHAM STO SE30 SECO 

1 55,51 57,81 12,16 47,49 

2 46,88 30,71 30,74 91,67 

3 48,86 44,52 33,71 67,82 

4 53,98 62,94 45,28 56,31 

5 59,44 69,45 - 46,37 

6 59,70 - - - 

Média 54,06 53,09 30,47 61,93 

DP 5,32 15,5 13,73 18,72 
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ANEXO H - Valores do estado 4 (S4) da respiração mitocondrial dos lobos 
hepáticos não isquêmicos. 

 

Rato SHAM STO SE30 SECO 

1 14,97 16,61 4,05 14,16 

2 13,39 14,79 13,8 29,37 

3 14,09 19,48 13,99 22,04 

4 13,93 22,38 16,58 18,77 

5 16,16 24,80 - 20,09 

6 17,22 - - - 

Média 14,96 19,61 12,11 20,89 

DP 1,47 4,09 5,52 5,56 
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ANEXO I - Valores da razão de controle respiratório (RCR) da respiração 
mitocondrial dos lobos hepáticos não isquêmicos. 

 

Rato SHAM STO SE30 SECO 

1 3,71 3,48 3 3,06 

2 3,5 2,08 2,23 3,12 

3 3,47 2,29 2,41 3,08 

4 3,87 2,81 2,73 3 

5 3,69 2,80 - 2,31 

6 3,47 - - - 

Média 3,62 2,69 2,59 2,91 

DP 0,16 0,54 0,34 0,34 

 



83 

	   	  

ANEXO J - Valores da razão ADP/O da respiração mitocondrial dos lobos 
hepáticos não isquêmicos. 

 

Rato SHAM STO SE30 SECO 

1 1,97 1,97 1,97 1,88 

2 1,97 1,68 1,76 1,92 

3 1,97 1,82 1,82 1,82 

4 1,89 1,79 1,9 1,9 

5 1,89 1,76 - 1,81 

6 1,97 - - - 

Média 1,94 1,37 1,65 1,87 

DP 0,04 0,25 0,05 0,04 
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ANEXO K - Valores da concentração de malondialdeído (MDA) dos lobos 
hepáticos isquêmicos. 

 

Rato SHAM STO SE30 SECO 

1 3,1 4,7 2,5 1,4 

2 2,6 4,6 1,4 1,6 

3 1,7 3,11 0,9 2,6 

4 3,3 4,3 4,2 2,9 

5 1,5 3,35 3,7 4,4 

6 3,3 4,9 3,6 4,5 

7 - 3,6 3,27 3,4 

8 - 2,4 4,2 3,7 

9 - - 3,7 - 

Média 2,58 3,87 3,05 3,06 

DP 0,81 0,89 1,2 1,17 
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ANEXO L - Valores da concentração de malondialdeído (MDA) dos lobos 
hepáticos não isquêmicos. 

 

Rato SHAM STO SE30 SECO 

1 3,1 4,1 2,3 0,9 

2 2,6 3,7 1,4 1,7 

3 1,7 3,6 1,9 3,4 

4 3,3 3,2 4,8 3 

5 1,5 2,4 4,9 4,8 

6 3,3 4,4 3,2 4,4 

7 - 4,25 3,22 4,5 

8 - 2,9 4,6 3,7 

9 - - 3,54 - 

Média 2,58 3,57 3,32 3,3 

DP 0,81 0,7 1,28 1,39 
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ANEXO M - Valores do índice de necrose de coagulação dos lobos 
hepáticos isquêmicos. 

 

Rato SHAM STO SE30 SECO 

1 0 6 6 3 

2 0 6 3 3 

3 0 6 6 3 

4 0 6 3 3 

5 0 3 6 0 

6 - 6 3 0 

7 - 9 9 3 

8 - 9 3 - 

9 - - 9 - 

Média 0 6,38 5,33 2,14 

DP 0 1,92 2,5 1,46 
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ANEXO N - Valores do escore histológico dos lobos hepáticos isquêmicos. 

 

Rato SHAM STO SE30 SECO 

1 1 9 14 9 

2 0 12 7 8 

3 0 9 13 8 

4 0 9 7 8 

5 1 7 13 4 

6 - 13 7 2 

7 - 15 13 7 

8 - 16 7 - 

9 - - 15 - 

Média 0,4 11,25 10,67 6,57 

DP 0,55 3,24 3,54 2,57 
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ANEXO O - Valores do índice de necrose de coagulação dos lobos 
hepáticos não isquêmicos. 

 

Rato SHAM STO SE30 SECO 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 - 0 0 0 

7 - 0 0 0 

8 - 0 0 - 

9 - - 0 - 

Média 0 0 0 0 

DP 0 0 0 0 
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ANEXO P - Valores do escore histológico dos lobos hepáticos não 
isquêmicos. 

 

Rato SHAM STO SE30 SECO 

1 1 0 1 2 

2 0 1 1 0 

3 0 0 1 3 

4 0 0 1 1 

5 1 2 3 1 

6 - 1 0 1 

7 - 2 0 1 

8 - 0 1 - 

9 - - 0 - 

Média 0,4 0,75 0,89 1,29 

DP 0,55 0,89 0,93 0,95 
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ANEXO Q - Valores da concentração do corante azul de Evans (AE) no 
tecido pulmonar. 

 

Rato SHAM STO SE30 SECO 

1 65,08 143,60 132,31 102,41 

2 136,13 336,91 398,39 151,25 

3 52,85 169,05 267,35 71,81 

4 134,97 291,54 276,65 21,89 

5 117,32 205,41 181,48 18 

6 118,43 326,85 190 140,12 

7 - 258,96 493,75 58,20 

8 - 158 360,40 164,25 

9 - - 55,89 - 

Média 104,13 236,29 261,8 90,99 

DP 36,08 77,54 138,39 57,43 
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ANEXO R - Valores da atividade da mieloperoxidase (MPO) pulmonar. 

 

Rato SHAM STO SE30 SECO 

1 0,028 0,104 0,087 0,126 

2 0,026 0,125 0,046 0,180 

3 0,051 0,068 0,121 0,045 

4 0,068 0,045 0,050 0,043 

5 0,041 0,11 0,043 0,040 

6 0,040 0,09 0,054 0,035 

7 - 0,055 0,14 0,094 

8 - 0,118 0,061 0,064 

9 - - 0,123 - 

Média 0,04 0,09 0,08 0,08 

DP 0,02 0,03 0,04 0,05 

 



92 

	   	  

ANEXO S - Valores séricos do fator de necrose tumoral alfa (TNF- . 

 

Rato SHAM STO SE30 SECO 

1 0 36 257 86 

2 0 161 196 139 

3 10 41 215 17 

4 10 134 165 45 

5 0 156 - 45 

6 0 - - - 

Média 3,33 105,6 208,25 66,4 

DP 5,16 62,12 38,48 47,46 
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ANEXO T - Valores séricos da interleucina 6 (IL-6). 

 

Rato SHAM STO SE30 SECO 

1 0 441 484 323 

2 0 729 451 383 

3 66 569 1431 853 

4 0 561 930 1304 

5 34 1121 - 1034 

6 0 - - - 

Média 16,67 684,2 824 779,4 

DP 27,73 264,76 459,86 421,57 
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ANEXO U - Valores séricos da interleucina 10 (IL-10). 

 

Rato SHAM STO SE30 SECO 

1 33 175 204 279 

2 37 402 258 258 

3 0 255 147 261 

4 38 121 275 375 

5 0 247 - 309 

6 0 - - - 

Média 18 240 221 296,40 

DP 19,79 105,95 57,88 48,39 
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ANEXO V - Valores séricos de creatinina. 

 

Rato SHAM STO SE30 SECO 

1 0,6 0,5 0,5 0,8 

2 0,4 0,6 0,7 0,8 

3 0,2 0,6 0,6 1 

4 0,4 0,6 0,5 1 

5 0,8 0,3 0,8 0,8 

6 0,5 0,6 0,6 0,9 

7 0,5 0,4 0,3 0,7 

8 0,3 0,4 0,5 0,9 

9 0,3 0,7 0,3 0,6 

10 0,4 0,4 0,8 0,7 

11 0,4 0,8 0,5 0,6 

12 0,4 0,6 0,4 0,6 

13 - 0,8 0,7 0,7 

Média 0,43 0,56 0,55 0,78 

DP 0,16 0,16 0,17 0,14 
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