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“ Depois de algum tempo 
você aprende a 
diferença, 
a sutil diferença entre 
dar a mão 
e acorrentar uma alma. 
E você aprende que amar 
não significa apoiar-
se, 
e que companhia 
nem sempre significa 
segurança. 
E começa a aprender que 
beijos 
não são contratos 
e presentes não são 
promessas. 
E começa a aceitar suas 
derrotas 
com a cabeça erguida e 
olhos adiante, 
com a graça de um 
adulto 
e não com a tristeza de 
uma criança. 
E aprende a construir 
todas as suas estradas 
no hoje, 
porque o terreno do 
amanhã 
é incerto demais para 
os planos, 
e o futuro tem o 
costume 
de cair em meio ao vão. 
Depois de um tempo você 
aprende 
que o sol queima 
se ficar exposto por 
muito tempo. 
E aprende que não 
importa 
o quanto você se 
importe, 
algumas pessoas 
simplesmente 
não se importam... 
E aceita que não 

importa 
quão boa seja uma 
pessoa, 
ela vai feri-lo de vez 
em quando 
e você precisa perdoá-
la por isso. 
Aprende que falar pode 
aliviar 
dores emocionais. 
Descobre que leva-se 
anos 
para construir 
confiança 
e apenas segundos para 
destruí-la, 
e que você pode fazer 
coisas 
em um instante, das 
quais 
se arrependerá pelo 
resto da vida. 
Aprende que verdadeiras 
amizades 
continuam a crescer 
mesmo a longas 
distâncias. 
E o que importa 
não é o que você tem na 
vida, 
mas quem você tem na 
vida. 
E que bons amigos são a 
família 
que nos permitiram 
escolher. 
Aprende que não temos 
que mudar de amigos 
se compreendemos que os 
amigos mudam, 
percebe que seu melhor 
amigo e você 
podem fazer qualquer 
coisa, ou nada, 
e terem bons momentos 
juntos. 
Descobre que as pessoas 
com quem você 



 
 

 

 

mais se importa na vida 
são tomadas de você 
muito depressa 
por isso, 
sempre devemos deixar 
as pessoas que amamos 
com palavras amorosas, 
pode ser a última vez 
que a vejamos. 
Aprende que as 
circunstâncias e os 
ambientes 
têm influência sobre 
nós, 
mas nós somos 
responsáveis por nós 
mesmos. 
Começa a aprender 
que não deve se 
comparar com os outros, 
mas com o melhor que 
pode ser. 
Descobre que se leva 
muito tempo 
para se tornar a pessoa 
que quer ser, 
e que o tempo é curto. 
Aprende que não importa 
onde já chegou, 
mas onde está indo, 
mas se você não sabe 
para onde está indo, 
qualquer lugar serve. 
Aprende que, ou você 
controla seus atos 
ou eles o controlarão, 
e que ser flexível não 
significa ser fraco 
ou não ter 
personalidade, pois não 
importa 
quão delicada e frágil 
seja uma situação, 
sempre existem dois 
lados. 
Aprende que heróis são 
pessoas 
que fizeram o que era 

necessário fazer, 
enfrentando as 
conseqüências. 
Aprende que paciência 
requer muita prática. 
Descobre que algumas 
vezes, a pessoa 
que você espera que o 
chute quando você cai, 
é uma das poucas que o 
ajudam a levantar-se. 
Aprende que maturidade 
tem mais a ver 
com os tipos de 
experiência que se teve 
e o que você aprendeu 
com elas, 
do que com quantos 
aniversários você 
celebrou. 
Aprende que há mais dos 
seus pais em você 
do que você supunha. 
Aprende que nunca se 
deve dizer a uma 
criança 
que sonhos são 
bobagens, 
poucas coisas são tão 
humilhantes 
e seria uma tragédia se 
ela acreditasse nisso. 
Aprende que quando está 
com raiva 
tem o direito de estar 
com raiva, 
mas isso não te dá o 
direito de ser cruel. 
Descobre que só porque 
alguém não o ama 
do jeito que você quer 
que ame, 
não significa que esse 
alguém não o ama 
com tudo o que pode, 
pois existem pessoas 
que nos amam, 
mas simplesmente não 



 
 

 

 

sabem 
como demonstrar ou 
viver isso. 
Aprende que nem sempre 
é suficiente 
ser perdoado por 
alguém, 
algumas vezes você tem 
que aprender 
a perdoar-se a si 
mesmo. 
Aprende que com a mesma 
severidade 
com que julga, 
você será em algum 
momento condenado. 
Aprende que não importa 
em quantos pedaços 
seu coração foi 
partido, 
o mundo não pára para 
que você o conserte. 
Aprende que o tempo 
não é algo que possa 

voltar para trás. 
Portanto, plante seu 
jardim e decore sua 
alma, 
ao invés de esperar 
que alguém lhe traga 
flores. 
E você aprende que 
realmente pode 
suportar... 
que realmente é forte, 
e que pode ir muito 
mais longe 
depois de pensar que 
não se pode mais. 
E que realmente a vida 
tem valor 
e que você tem valor 
diante da vida! ” 

 
 

Willian Shakespeare 
 

 
 
 
À Deus que sempre esteve no meu caminho.



 

 

 

RESUMO 
 
 
SAVIANI, G. Anatomia das vias sanguíneas e biliares e histologia do fígado de 
Avestruz (Struthio camelus, Linnaeus 1758). [Anatomy and histology of the blood-
vessels and biliar duct system of ostrich liver (Struthio camelus Linnaeus, 1758]. 
2009.173 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 
Hoje a criação de avestruz ((Struthio camelus, Linnaeus 1758)) é uma atividade de 
grande potencial, porém não existem padrões definidos sobre a histologia do seu 
fígado, que  é um órgão de grande importância no metabolismo, o conhecimento de 
sua histologia e anatomia  pode contribuir para a detecção de doenças e deficiências 
nutricionais que influenciam no crescimento e desenvolvimento do animal. Os 
objetivos desta pesquisa são: Estudar a anatomia e histologia do fígado e a 
ramificação de sua artéria hepática, veia porta hepática e ducto biliar. Para a 
realização da parte macroscópica foram utilizados quinze avestruzes com idades 
entre 12 e 18 meses (com peso médio em torno de 80 a 100 kg), provenientes do 
abatedouro Don Pig, situado próximo à cidade de Botucatu no estado de São Paulo. 
Os animais foram abatidos com pistola pneumática e posteriormente submetidos a 
sangria. Foram injetadas com látex a artéria hepática, o ducto biliar e a veia porta. O 
fígado dos avestruzes apresentam dois lobos (direito e esquerdo). No caso o direito 
é maior que o esquerdo e ambos são subdivididos em dorsal, intermédio e ventral. 
Além disso, amostras do fígado foram processadas para a observação em 
microscopia de luz e microscopia eletrônica de transmissão (MET). A hematoxilina e 
eosina (H.E), picrossírius, Gordon e Sweets, Sudan black e o ácido peródico de 
Schiff (PAS) são colorações usadas respectivamente para observar a morfologia do 
fígado, colágeno, fibras reticulares, gordura e glicogênio. Foram encontrados os 
espaços porta- hepáticos (artéria hepática, veia porta e ducto biliar e as veias 
centrolobulares). O glicogênio presente mostrou a média de 5,68%. O conteúdo 
lipídico, conferiu um aspecto goticular compatível com um quadro de esteatose 
hepática e a média obtida foi de 9,83%. Foi encontrado colágeno ao redor dos 
espaços porta-hepáticos, artérias centrolobulares e capilares sinusóides e a média 
foi de 14,71%. Encontrou-se também fibras reticulares ao redor dos capilares 
sinusóides e a média foi de 5,96%. Quanto à MET notou-se que no citoplasma dos 
hepatócitos desses animais existem numerosas mitocôndrias, glicogênio, muitas 
gotas de gordura, alguns lisossomos, retículo endoplasmático granular ao redor das 
mitocôndrias, algumas células estreladas, eritrócitos, núcleo, célula em degeneração 
e o canalículo biliar ao centro. Provavelmente o quadro sugestivo de esteatose é 
resultante do estado nutricional dos animais, já que nenhum outro aspecto relevante 
foi encontrado. Como estas aves são destinadas ao abate, sua alimentação é 
formulada para que os animais apresentem rápido desenvolvimento e alto ganho de 
peso, provavelmente com níveis de lipídios acima do necessário, causando uma 
deposição de micelas de gordura nos hepatócitos. Estes resultados demontraram 
que os hepatócitos dos avestruzes são muito simulares as outras aves apesar de 
também serem muito similares na estrutura das células do fígado de mamíferos. 
 
 

Palavras-chave: Avestruzes. Fígado. Esteatose. Glicogênio. Colágeno. 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 
SAVIANI, G. Anatomy and histology of the blood-vessels and biliar duct system 
of ostrich liver (Struthio camelus Linnaeus, 1758). [Anatomia das vias 
sanguíneas e biliares e histologia do fígado de Avestruz (Struthio camelus, Linnaeus 
1758)]. 2009. 173 f. Tese ou Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 
 
At present the ostrich (Struthio camelus) breeding has been showing a great 
economical potential, although yet there are not distinct patterns about the histology 
of its liver, which is an organ of key importance in terms of metabolism. The 
knowledge of its histology and anatomy can help the detection of diseases and 
nutritional deficiencies that affect the growth and development of this bird. The aims 
of this work are to study the liver anatomical and histological structure and the 
branching of the hepatic artery, hepatic portal vein and bile duct. In the macroscopic 
study 15 ostriches with an average age of 12-18 months and average weight of 80-
100 Kg, proceeding from Don Pig Abatteur, located next to Botucatu, São Paulo,  
were used. The birds were slaughtered with air gun and subsequently submitted to 
bleeding. The hepatic artery, the bile duct and the hepatic portal vein were injected 
with latex. The ostrich liver presents two lobules (right and left), being the right one 
larger than the left and both are subdivided into dorsal, intermediate and ventral. 
Liver samples were processed for light and electron transmission microscopic 
studies. Hematoxilin and eosin (HE), picrosirius, Gordon and Sweets, Sudan black 
and Schiff periodic acid (PAS) were respectively used to observe the liver 
morphology, collagen, reticular fibers, lipids and glycogen. The liver portal spaces 
were determined (hepatic artery, portal vein, bile duct and centrolobular veins). An 
average of 5.68% of glycogen was observed. The lipidic content provided a droplet 
aspect compatible to hepatic esteatosis, with an average of 9.83%. Collagen fibers 
around the liver portal spaces, centrolobular arteries and sinusoidal cappilaries were 
detected, at an average of 14.71%, as well as reticular fibers located in the vicinity of 
sinusoidal capillaries with an average of 5.96%. Through transmission electron 
microscopy we noticed in the hepaticyte cytoplasm the presence of numerous 
mithocondria, glycogen, several lipidic droplets, some lysosomes, granular 
endoplasmatic reticulum around the mithocondria, some stellate cells, erythrocytes, 
nucleus and degenerating cells, besides the central biliary canaliculus. The 
suggestive steatotic results might result from the animals nutritional status, once no 
other relevant aspect was detected. The birds are slaughtered for food comsumption 
and their ration is balanced striving for faster growth and higher weight gains, which 
are achieved through extra lipidic levels, motivating deposition of lipidic micelles in 
the hepatocytes. Our results demonstrated that ostrich and other birds hepatocytes 
are very similar. 
 
Key- words: Ostriches. Liver. Steatosis. Glicogenio. Collagen. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O grupo das ratitas (Ratitae) é formado por aves corredoras, incapazes de voar, 

apresentando asas pouco desenvolvidas (ELMÔR et al., 2004; HUCHERMEYER, 

2005; PORTELLA, 2006). 

Em literatura mais recente, as ratitas são agrupadas em uma única ordem 

denominada Struthioniformes e em cinco famílias (ELMÔR et al., 2004). 

Os autores não são unânimes ao definirem a origem dessas aves, alguns 

afirmam que esta remonta da época Paleocênica da era Cenozóica, entre 65 e 54 

milhões de anos atrás, conforme sugere o registro fóssil do grupo (PORTELLA, 

2006). É interessante ressaltar que, neste período ocorreu a extinção dos 

dinossauros e o surgimento das primeiras aves corredoras (ELMÔR et al., 2004). 

Outros dizem que, o período em que ocorreu o surgimento dos avestruzes ainda é 

controverso. Alguns datam sua origem na era Mezozóica, de acordo com um estudo 

comparativo do crescimento embrionário dos dedos rudimentares das asas 

(CARRER; KORNFELD, 1999), mas outros relatam que os fósseis mais antigos, 

semelhantes a estas aves, são de milhões de anos atrás, ou, com grandes 

evidências, de um período mais recente, o Mioceno (26 a 7 milhões de anos atrás). 

Recentemente, ossos do membro pélvico, datados de 20 milhões de atrás e 

encontrados na Namíbia, sugerem a origem do avestruz na África e, sua posterior 

distribuição pela Eurásia, por volta de 10 ac milhões de anos atrás (DEEMING, 

1999). 

Atualmente são encontradas quatro subespécies ou raças de avestruzes 

selvagens no continente africano. Elas estão distribuídas geograficamente ao sul do 

Saara, como segue: Struthio camelus camelus, no oeste e do Saara; Struthio 

camelus molybdophanes na Etiópia, Somália e Quênia; Struthio camelus massaicus, 

no Sul (DEEMING, 1999; ELMÔR et al., 2004; PORTELLA, 2006).    

O avestruz (Struthio camelus, Linnaeus 1758); é a maior ave do mundo 

(SHANE; TULLY, 1996). A exploração comercial desta espécie originou-se na África 
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e houve comercialização de matrizes para os Estados Unidos e países da Europa. 

Hoje, muitos países já desenvolvem a estrutiocultura. No Brasil, esta é ainda 

incipiente e os principais produtos comercializados são a carne, o couro e as plumas 

(CARRER; KORNFELD, 1999). 

O principal interesse comercial nesta ave silvestre é o baixo teor de colesterol 

de sua carne para o consumo humano, assim como os diferentes produtos que esta 

forma de criação pode oferecer (SHANE; TULLY, 1996). Apesar deste tipo de 

criação já ter se estabelecido em diferentes países, ainda existem poucas 

informações sobre as infecções que acometem os avestruzes, assim como sobre o 

estado portador para os diferentes microorganismos. Quanto às doenças que afetam 

o trato do sistema digestório, os avestruzes estão sujeitos às mesmas doenças das 

aves domésticas, com variações na incidência, na susceptibilidade e resistência do 

animal. Estas ocorrem com maior incidência em filhotes, principalmente até a quarta 

semana de idade e são responsáveis pela elevada mortalidade neste período 

(CARRER; KORNFELD, 1999). 

Hoje, a criação de avestruz retoma seu crescimento, representando uma 

atividade de grande potencial, devido à demanda do mercado internacional com 

relação à produção de carne, plumas e couro. A comunidade internacional considera 

o Brasil como um dos países de maior potencial para o crescimento desta atividade 

zootécnica, porém existem poucas informações com relação aos aspectos 

histológicos, anatômicos, sanitários, nutricionais, genéticos e outros. 

A crescente procura por carnes com menor teor de gordura, com menos 

produtos químicos e maior ambiência, tal como é oferecida naturalmente pela 

criação racional de avestruzes torna esta atividade uma alternativa econômica 

interessante. No entanto, o aumento da produtividade leva á problemas sanitários, 

sendo que os problemas do aparelho digestório são de grande importância, 

principalmente nas primeiras semanas de vida. 

A importância do fígado para o metabolismo do organismo pode ser 

reconhecida pelo fato dele receber através da veia porta a maior parte das 

substâncias absorvidas pelo intestino. O fígado é responsável pelo armazenamento 

e transformação de algumas substâncias absorvidas pelo intestino que não podem 
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ser utilizadas diretamente pelo organismo, sendo algumas de suas funções: a 

transformação de glicose em glicogênio e o armazenamento temporário deste; 

conversão do excesso de carboidratos em gordura; papel decisivo no metabolismo 

de proteínas, onde as proteínas que não serão utilizadas são convertidas em 

glicose; além da importância na desintoxicação e produção de anticorpos para 

defesa do organismo (NICKEL; SCHUMMER; SEIFERLE, 1977). 

Anatomicamente, o fígado do avestruz é bilobado, possuindo o lobo esquerdo 

dividido em porções caudodorsal, caudoventral e intermédia, e o lobo direito, maior 

que o esquerdo, não apresenta divisões (DEEMING, 1999). Os dois lobos do fígado 

circundam o coração caudoventralmente. A veia cava caudal ocorre ao longo da 

porção dorsal do lobo direito (BEZUINDEHOUT, 1986) enquanto a vesícula biliar 

está ausente nos avestruzes, ela ocorre na Ema (Rhea americana; Linnaeus, 1758) 

e no Emú (Dromainus novaehollandiae; Latham, 1790) (HUCHZERMEYER, 2005). A 

respeito da coloração do fígado, esta depende do estado nutricional e idade da ave, 

sendo este freqüentemente marrom-avermelhado e marrom claro. Em frangos 

jovens (Gallus domesticus; Linnaeus, 1758), a coloração amarelada esta associada 

à absorção do saco vitelínico.  Em dietas com alto índice de gordura, aves adultas 

podem ter o fígado de coloração marrom-amarelada e menos firme, sendo que a 

coloração normal em aves adultas é vermelho-escuro ou marrom avermelhada, e de 

consistência firme (CLARK, 2005). 

Existem determinadas doenças que são causadas tanto por bactérias quanto 

por vírus e podem alterar o fígado, como por exemplo: salmonelose, erisipela, 

pasteurelose, tuberculose, clamidiose, enterite clostridial, influenza aviária, 

adenovírus, entre outras (SHANE; TULLY, 1996). 

Quanto à histologia do fígado das aves, é similar à estrutura básica dos 

mamíferos, porém apresenta diferenças em sua estrutura. A unidade hepática dos 

mamíferos, o lóbulo, que é freqüentemente observado em animais como o porco, 

não é tão evidente em aves, devido à falta de septos interlobulares, sendo que as 

estruturas do lóbulo estão irregularmente distribuídas (HODGES, 1974). Também há 

diferenças entre o fígado de mamíferos e o fígado de frangos, sendo que os 

primeiros apresentam placas de hepatócitos entre os capilares sinusóides, 

denominadas trabéculas hepáticas, contendo uma camada de células, e os frangos 
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apresentam trabéculas com duas camadas celulares. Porém algumas aves, como 

por exemplo, Sturnella magna (Linnaeus, 1758) apresentam apenas uma camada de 

células, assemelhando-se ao fígado de mamíferos (BENGELSDORF; ELIAS, 1952).   

O interesse em estudar o fígado destes animais está relacionado com a grande 

mortalidade ligada a problemas do aparelho digestório e a pequena quantidade de 

estudos realizados com a espécie, conhecendo-se pouco a seu respeito. Dessa 

forma, o estudo anatômico e histológico do fígado poderia contribuir para o 

conhecimento, e, portanto, maior aproveitamento desta espécie animal e também 

para definir os padrões de normalidade que podem ser utilizados tanto em inspeção 

sanitária como em exames clínicos e patológicos.  

Diante do exposto, temos como objetivo de estudo, caracterizar a 

vascularização, os ductos biliares e histologia do fígado de avestruz, bem como, 

alguns aspectos da sua matriz extracelular, como a distribuição e quantidade de 

fibras de colágeno e das fibras reticulares.
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2 OBJETIVOS 
 

 

1) Estudar a anatomia das vias sanguíneas e biliares do fígado dos avestruzes. 

2) Estudar a estrutura histológica do fígado e entre as células (arquitetura das 

células). 

3) Verificar a presença e distribuição de glicogênio no parênquima hepático. 

4) Verificar a presença e distribuição de gordura Intracitoplasmática no 

parênquima hepático. 

5) Verificar a presença e distribuição de colágeno no parênquima hepático. 

6) Verificar a presença e distribuição de fibras reticulares no parênquima 

hepático. 

 7) Verificar a presença e a distribuição das organelas em microscopia 

eletrônica de transmissão. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
Nesse item vamos comparar o fígado dos répteis com o das aves. 

 

 

3.1 ANATOMIA MACROSCÓPICA 

 

 

A revisão será iniciada com a anatomia macroscópica dos répteis. 

 

 

3.1.1 Fígado das serpentes 
 
 

Os estudos sobre macroscopia em avestruz ainda são escassos, sendo assim, 

alguns parâmetros observados em outras aves serão considerados, para que 

possamos embasar nossos resultados. Porém, antes de descrevermos o fígado dos 

avestruzes, fizemos algumas descrições a respeito dos fígados de alguns répteis 

como os crocodilos (crocodilo do Nilo, crocodilo rhombifer, alligatur lucius, alligatur 

sinensis, crocodilo porosus e crocodilo vulgaris = C. niloticus, crocodilos 

americanos), cobras (coral, Natrix piscator e Typhlops, lagarto (Sceloperus 

occidentalis), tartarugas tartaruga européia, Chrysemys puncata e Kinosternon) e 

aves (galinhas-gallus gallus domesticus), pingüim, codornas, patos, citamos as 

pombas, papagaios, pica-paus, tucanos e aves tropicais e finalmente os avestruzes 

estabelecendo assim um padrão comparativo entre os mesmos. Sendo assim, 

optamos por iniciar esta revisão comentando sobre o fígado das serpentes. 

 
 
 
3.1.2 Fígado das serpentes 
 
 
O fígado nas serpentes exibe só um lobo. Coloca-se ao longo do esôfago, do 

coração ao piloro, onde neste ponto alcança o pâncreas. Por fora é convexo e 

prende-se pela sua ligeira concavidade interior ao esôfago, onde se notam os 
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canalículos hepáticos, os quais vão formar o canal hepático que, depois de se reunir 

ao cístico, que provém da vesícula biliar, dá origem ao colédoco, este último 

“perfura” o pâncreas e se junta ao seu conduto, em seu ponto terminal no intestino 

(PRADO, 1945). 

A vesícula biliar, a qual é isolada do fígado, possui o seu conduto excretor um tanto 

alongado, o canal cístico, que vem juntar-se ao colédoco (PRADO, 1945). 

Os crocodilos possuem uma cavidade pleural cólon hepático e cavidade peritoneal 

(PRADO, 1945; DUNCKER, 1979). 

Na cobra coral em M. surinamensis o fígado é grande e estreito. Há uma rede de 

ductos hepáticos. A vesícula biliar é oval e encontra-se o pâncreas no lado 

esquerdo. Anterior ao pâncreas fica o baço arredondado. Um ducto da vesícula biliar 

se une a um ducto biliar comum próximo ao pâncreas e ao baço (ROZE, 1996). 

 

 

 

3.1.3 Fígado nos crocodilos 
 
 
O fígado no crocodilo do Nilo consiste de lobos direito e esquerdo e está situado na 

própria cavidade celômica, o cólon hepático que está demarcado cranialmente pela 

membrana pós-hepática (VAN DER MERWE; KOTZE,1993). Estas duas membranas 

estão intimamente associadas com as superfícies cranial e caudal do fígado, 

respectivamente. As cavidades pleural direita e esquerda se comunicam com o 

cólon hepático por duas aberturas situadas á esquerda e a direita dorsalmente na 

parte das membranas da membrana pós-pulmonar (VAN DER MERWE; KOTZE, 

1993). 

A vesícula biliar esta situada a direita da linha média e dentro do cólon hepático. O 

ducto biliar se abre na parte proximal do duodeno (VAN DER MERWE; KOTZE, 

1993). 
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O ducto hepático direito drena a vesícula biliar. Este não se une ao ducto cístico e 

não entra no duodeno. E um ducto curto do lobo hepático direito entra na vesícula 

biliar. E o terceiro ducto do lobo direito do fígado se unindo ao ducto cístico para 

formar o ducto biliar comum (CHIASON, 1962). 

O padrão dos ductos extrahepáticos nos crocodilos descreve um ducto hepático 

longo em um lobo esquerdo do fígado drenando a vesícula biliar. Em aves, bem 

como nos crocodilos, o ducto hepático esquerdo (ducto hepático entérico) entra no 

duodeno independentemente do ducto cístico e não é comum o ducto biliar 

(CROMPTON; NESHEIM, 1972; MCLELLAND, 1979). 

 Há uma variação individual nos ramos dos ductos biliares de quatro espécies de 

Alligator sinensis (WU; CHEN, 1994).  

A vesícula biliar do crocodilo é oblonga, um saco fino da parede esta situado apenas 

sobre o lobo direito do fígado (GUORONG et al., 1997). 

Os arranjos dos ductos biliares nos crocodilos americanos são similares aos 

daqueles vistos em outras aves. Em outros répteis, o sistema biliar mostra uma 

maior variabilidade e esta é a diferença do crocodilo (GUORONG et al., 1997). 

Na maioria dos crocodilos o fluxo de bile vem do fígado através de um ducto 

hepático direito curto (drena diretamente a vesícula biliar) e um ducto hepático 

esquerdo longo (se divide em dois ramos, um está conectado ao ducto hepático 

direito e um drena diretamente o duodeno. Em alguns crocodilos, o ducto hepático 

esquerdo não entra no duodeno e se une com o ducto direito apenas para entrar na 

vesícula biliar). Em poucos crocodilos há uma separação total dos ductos hepáticos 

direito e esquerdo. Ambos os ductos hepáticos direito e esquerdo mostram 

numerosos ramos proximais anastomósticos. Variações morfológicas nestas 

comunicações e posições relativas dos ductos hepáticos direito e esquerdo não são 

notáveis. Este arranjo dos ductos biliares abrange o padrão predominante presente 

na maioria dos crocodilos (GUORONG et al., 1997). 

A drenagem principal da vesícula biliar para o duodeno está com o ducto cístico e 

não num ducto biliar comum. Como foi mencionado (na maioria dos crocodilos 92%), 

existem dois caminhos do fluxo de bile no duodeno: 1) o ducto cístico vem da 
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vesícula biliar que coleta toda a bile drenada e vem do ducto hepático direito e 

alguma bile (em 89% dos crocodilos) com uma conexão com o ducto hepático 

esquerdo 2) o ducto hepático esquerdo (ou o ducto hepático entérico). Para obter 

um desvio total da bile onde ambos os ductos hepáticos esquerdo e cístico são 

canulados (GUORONG et al., 1997). 

Entre os outros répteis, a anatomia do ducto é diferente das aves e crocodilos. Nos 

crocodilos, o sistema biliar não foi descrito em detalhes, mas neste aparece uma 

variação considerável entre as espécies, alguns com ductos hepáticos e císticos 

separados, que entram no duodeno e no pâncreas e alguns com um ducto cístico 

único que passa diretamente pelo pâncreas (GUIBÉ, 1970; MOSCONA, 1980). Um 

ducto biliar comum foi descrito nas cobras. Natrix piscator (SABNIS, 1967) e 

Typhlops (ROBB, 1960). No lagarto, Sceloperus occidentalis o ducto hepático e 

ducto cístico entram no duodeno separadamente (ELLS, 1954). No estudo detalhado 

do sistema biliar do ducto da tartaruga européia de lagos pequenos, Emys 

orbicularis, (DORNESCO; ZAHARIA, 1967) descreveram um ducto cístico da 

vesícula biliar para o duodeno e ducto hepático único que se divide em de dois 

ramos, um dos quais entra na vesícula biliar e o outro que entra no duodeno. Nas 

tartarugas Chrysemys punctata e Kinosternon existe um único ducto cístico entrando 

no duodeno (GUIBÉ, 1970). 

 

 

3.1.4 Fígado das aves (galinhas) 
 
 
O fígado é a maior glândula do corpo nas aves e está situado na parte cranioventral 

do abdômen (MCLEOD; TROTTER; LUMB, 1964). O fígado esta suspenso pelo 

peritônio na cavidade celômica hepática dorsal e ventral, direita e esquerda 

(MCLELLAND, 1986). 

O tamanho do fígado varia quanto á quantidade e com a característica do alimento 

ingerido (MCLEOD, 1939). O peso do fígado aumenta 33,9 vezes entre a incubação 

e a maturidade (LATIMER, 1925). O fígado pesa 50 gramas (BRADLEY; GRAHAME, 
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1950).  O peso deste órgão difere de acordo com a idade e peso da ave (AL-

DABAGH; ABDULLA, 1963).  

O tamanho e peso do fígado da codorna adulta variam, dependendo do sexo da 

mesma. Na produção do ovo da fêmea a média do fígado é de aproximadamente 

4.8% do peso do corpo; enquanto no macho o peso do fígado é de 3,1%, assim em 

comparação ao peso do corpo no fígado da fêmea em postura é de 1,57 vezes 

maior que o macho. A média do peso do corpo do macho adulto é de 125 gm. Esta 

média significa que o peso do corpo da fêmea em postura é de aproximadamente 

1.3 vezes maior que do macho (FITZGERALD, 1969). O fígado do pinguim pesa 50 

gramas (ANDREWS; ANDREWS, 1974).  

O fígado da galinha possui uma coloração que varia de marrom escuro ou chocolate 

(BRADLEY; GRAHAME, 1950). A cor amarela vai até o décimo quinto dia de 

incubação sendo que nas aves mais velhas o fígado é de cor marrom escura 

(CALHOUN, 1954). A cor amarelada no período de incubação é devido aos 

pigmentos da gema, carreados com os lipídios para o fígado nos últimos estágios de 

incubação (KINGSBURRY; ALEXANDERSON; KORNSTEIN, 1956). O fígado é de 

coloração marrom escuro ou chocolate e consistência firme (AL-DABAGH; 

ABDULLA, 1963). A cor do fígado varia de cinza a marrom-avermelhado (MCLEOD; 

TROTTER; LUMB, 1964). A cor varia de vermelha amarronzada á marrom claro para 

amarelo claro quando, por exemplo, o fígado é rico em lipídio ou gordura (NICKEL; 

SCHUMMER; SEIFERLE, 1977). Logo ao nascimento tem uma coloração amarelada 

causada pelo pigmento com lipídios que vem do saco vitelino para o fígado, sendo 

que isso acontece nos estágios mais avançados da incubação. A variação de tempo 

após o nascimento que varia de (8-14 dias) na ave doméstica e após esse período o 

fígado torna-se vermelho escuro (MCLELLAND, 1986). O fígado é castanho escuro, 

exceto nas duas primeiras semanas depois da eclosão, quando adquire coloração 

amarela oriunda dos pigmentos da gema que continuam a ser absorvidos do 

intestino antes que o saco vitelino regrida (DYCE; SACK; WENSING, 1997).  

O fígado das codornas tem uma coloração que varia entre o vermelho amarronzado 

e é friável (FITZGERALD, 1969). O fígado do pinguim possui uma coloração que 

varia de marrom escuro ou chocolate (ANDREWS; ANDREWS, 1974). O fígado do 

avestruz é vermelho escuro (STORNELLI et al., 2006). 
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Beddard (1911) observou que o fígado das galinhas é composto de dois lobos os 

quais o esquerdo é marcado por uma divisão secundária. O tamanho dos lobos 

varia, assim como o também o seu tamanho relativo. Assim em algumas aves os 

lobos do fígado são inteiramente escondidos pelo esterno; em outras eles ficam 

abaixo do osso e são aparentes quando a parede muscular do abdômen é cortada 

ou removida. Os dois lobos são iguais ou sub-iguais em tamanho; mas existe uma 

discrepância, os lobos direito e esquerdo podem parecer maior. Os dois lobos do 

fígado são firmes estando fixados cada um por uma ponte de tecido hepático 

(LUCAS; DENNINGTON, 1956). 

O fígado da galinha está dividido em dois lobos, sendo o direito maior que o 

esquerdo. Este esta ventral e posterior ao coração e esta associado com o 

proventrículo e o baço (BRADLEY; GRAHAME, 1950). 

De acordo com Latimer o fígado das aves extende do craniocaudal do nível da 

terceira ou quarta vértebra torácica. Este tamanho varia consideravelmente. Isto é 

especialmente verdadeiro nas fêmeas, onde as variações na entrada da alimentação 

e correspondem ao nível no lugar de produção maior ou menor que a demanda no 

órgão. Dos dois lobos chefes o direito é maior. Este não é apenas maior que o lobo 

esquerdo, mas esta parte central é mais espessa (MCLEOD; TROTTER; LUMB, 

1964). 

O fígado é o maior órgão do corpo e está situado nas codornas na porção 

cranioventral da cavidade abdominal estando apenas caudal ao coração e separado 

pelo diafragma thoracoabdominal. Este se prolonga do nível da segunda ou terceira 

vértebra torácica cranialmente estando próximo do sexto ou sétimo segmento 

lombosacral caudalmente. Este esta dorsalmente para o esterno e no assoalho 
abdominal; ventralmente a aorta e caudal a veia cava, o proventrículo o ovário e o 

oviduto na fêmea e os testículos no macho e cranialmente ao baço, ventrículo e 

intestinos (FITZGERALD, 1969). 

O fígado do pinguim está dividido em dois lobos, sendo o direito maior que o 

esquerdo. Este esta ventral e posterior ao coração e esta associado com o 

proventrículo e o baço (ANDREWS; ANDREWS, 1974). 
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O fígado das galinhas possui lobos direito e esquerdo que se une cranialmente na 

linha média. O lobo esquerdo, com a forma de prisma, é menor que o lobo direito e 

estende-se na fêmea, entre os níveis da terceira vértebra torácica e a quarta 

vértebra lobossacral. Sua parte caudal está dividida por uma fissura, direcionada 

cranialmente, na borda caudal do lobo nas partes caudoventral e caudodorsal. A 

fissura varia em extensão e, em determinadas aves, curva-se dorsalmente para 

atingir a borda dorsal do lobo. O lobo direito, com a forma de coração, estende-se na 

fêmea, entre a terceira vértebra torácica e quinta vértebra lombossacral. Sua parte 

cranial estende-se adiante e dorsalmente do que a do lobo esquerdo (LUCAS; 

DENNINGTON, 1956) descreveram divisões centrais dos lobos direito e esquerdo. O 

fígado está situado em posição mais caudal no macho do que na fêmea. Este órgão 

é composto de dois lobos, um lado direito maior e um esquerdo menor. Estando 

localizado na posição póstero-ventral ao coração e caudal ao diafragma rudimentar 

anterior e dorsalmente próximo ao baço (AL-DABAGH; ABDULLA, 1963). 

O fígado consiste de um lobo direito maior e um lobo esquerdo menor. Estes lobos 

são separados por uma incisura caudal mediana profunda e uma incisura cranial 

superficial com o resultado de que os dois lobos são conectados por uma ponte de 

parênquima. A parte maior do órgão esta situada numa parte do corpo os quais esta 

encostada pelas costelas, que se projetando neste espaço fica sobre o esterno. O 

fígado de diferentes espécies de aves domésticas tem certas características 

diferentes na forma. Por exemplo, na galinha doméstica não existe diferença entre o 

lobo esquerdo elipsóide e está próximo ao lobo direito na forma de coração com a 

presença e quatro lobos hepáticos, laterais e mediais direito e esquerdo com os 

respectivos processos intermédios.  A incisura intralobular que dado o lobo esquerdo 

dentro do lobo esquerdo lateral e medial é característica. No pato, por outro lado o 

lobo direito do fígado é em forma de língua e é longo, enquanto que o lobo esquerdo 

possui a forma de feijão. No ganso o fígado aparece largo e amplo e novamente o 

lobo direito é maior que o esquerdo. Tanto no ganso quanto no pato, a existência 

dos lobos direito e esquerdo com seus respectivos processos intermédios. E no 

fígado de pombos lobação do fígado é formada apenas pelos lobos direito e 

esquerdo, sem processo intermédio (NICKEL; SCHUMMER; SEIFERLE, 1977).  
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Na maioria das espécies, incluindo a ave doméstica, o lobo direito do fígado é maior 

do que o esquerdo. O lobo esquerdo é subdividido na ave doméstica e no peru 

dentro das partes ventrais e dorsais. E em muitas espécies, incluindo a maioria dos 

pássaros o lobo direito é subdividido (MCLELLAND, 1986). Os lobos direito e 

esquerdo estão ligados cranialmente por uma ponte dorsal ao coração. Em contraste 

com os mamíferos, as aves não têm um diafragma; portanto, os lobos do fígado, em 

vez dos pulmões, rodeiam a porção caudal do coração. O lobo direito, maior 

apresenta a vesícula biliar em sua superfície visceral, sendo atravessado pela veia 

cava caudal; e o lobo esquerdo é dividido (DYCE; SACK; WENSING, 1997). 

O fígado das aves em geral, apresenta dois lobos, o direito e o esquerdo 

(COLVILLE; BASSERT, 2002). 

O fígado das codornas está dividido em dois lobos, o lobo direito é mais espesso  

sendo maior que o esquerdo. O comprimento médio do lobo direito do macho 

maduro é aproximadamente 3.3 cm ou 1/3 do comprimento do corpo enquanto o 

lobo esquerdo é de apenas 2,7 cm de comprimento. Dorsalmente o lobo esquerdo é 

parcialmente dividido por uma fissura longitudinal que inicia na borda caudal do lobo 

e estende aproximadamente em 2/3 deste comprimento (FITZGERALD, 1969). 

 

A maior parte da superfície parietal do fígado das galinhas é convexa e lisa e está 

próxima da parede ventral e lateral do corpo e dos sacos aéreos torácicos. A parte 

cranioventral da superfície de ambos os lobos é côncava, onde os lobos estão em 

contato com o ápice do coração, direcionando-se ventrocaudalmente (GETTY, 

1986). A superfície parietal do fígado das galinhas é convexa e fica “contra” as 

costelas o esterno; portanto, fica exposta quando os músculos peitorais e o esterno 

são removidos no exame pós-morte (DYCE; SACK; WENSING, 1997). 

 

A superfície parietal do fígado das codornas é convexa e esta principalmente em 

contato com o abdômen e sacos aéreos, diafragma pulmonar, esterno adjacente e 

costelas vertebrais. O diafragma esta cranial a superfície que é côncava com os dois 

lobos formando uma saculação ou fossa para o ápice do coração com o diafragma 

toracoabdominal separando os dois órgãos (FITZGERALD, 1969). 
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A superfície visceral, dorsal do fígado da galinha é côncava. Os órgãos situados 

contra a face dorsal: são  coração, proventrículo, moela e ao final da alça duodenal, 

o baço e a vesícula biliar são correspondentes às depressões hepáticas (NICKEL; 

SCHUMMER; SEIFERLE, 1977). Nas aves domésticas, existe um processo 

intermédio menor os quais se projeta da superfície visceral imediatamente ventral ao 

hilo. A parte cranioventral de cada lobo do fígado circunda o ápice do coração. A 

veia cava caudal atravessa a parte dorsal do lobo direito. A maior parte da superfície 

visceral do fígado carrega impressões da víscera adjacente (MCLELLAND, 1986). 

Esta superfície visceral do fígado da galinha é côncava e fica em contato com o 

baço, o proventrículo, a moela, duodeno, o jejuno e o ovário (ou o testículo direito) 

(DYCE; SACK; WENSING, 1997). 

 

A superfície visceral ou caudorsal é irregular nas codornas e é côncava. Está em 

contato com o proventrículo, o ventrículo, o baço, o duodeno, uma porção do 

intestino delgado, o pâncreas e os sacos aéreos abdominais. A borda caudal de 

cada lobo descendente desta posição dorsal vai até o meio da borda ventral e 

formam um ângulo de aproximadamente 45 graus. As porções craniodorsal dos dois 

lobos estão conectadas por um istmo estreito de tecido de fígado (FITZGERALD, 

1969). 

 

O fígado dos avestruzes não diferem significantemente das outras espécies de  

aves, no ponto de vista topográfico, morfológico e estrutural 

(SISSON;GROSSMAN,1945; AL-DABAGH; ABDULLA, 1963; NCKEL; SCHUMMER; 

SEIFERLE, 1977 ; BEZUINDEHOUT, 1986; SHANE;TULLY, 1996). Os dois lobos 

direito e esquerdo são similares em forma, tamanho na maioria dos indivíduos; o 

lobo direito é maior e leve. O lobo esquerdo é dividido em dorsal, ventral e um lobo 

intermédio menor. Os dois lobos do fígado dos avestruzes circundam o coração 

caudoventralmente. A veia cava caudal corre ao longo da porção dorsal do lobo 

direito (BEZUINDEHOUT, 1986). Nestes animais o fígado estende-se dentro das 

cavidades hepato-peritoneal na parte caudoventral do tórax. Este está atado 

cranialmente pelo coração, caudalmente pela moela, ventralmente pelo esterno e 

dorsalmente pela veia cava caudal, esôfago e proventículo. O lobo esquerdo é 

dividido em um lobo caudorsal pequeno, um lobo caudoventral grande e um lobo 

esquerdo intermediário pequeno (BEZUINDEHOUT, 1986). O lobo direito é maior do 
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que o esquerdo, mas não é dividido (DEEMING, 1999). É bilobulado se situa entre o 

rim direito, veia cava caudal e o proventrículo e o lóbulo esquerdo do fígado é 

trilobulado (CARBÓ, 2003).  
 
O fígado dos avestruzes revela a presença de dois lobos: um lobo esquerdo, 

subdividido em três lobos e um lobo direito não dividido. Este possui uma forma 

delgada com superfície convexa parietal atada cranialmente pelo coração e 

ventralmente pelo esterno. A superfície visceral côncava foi atada caudalmente pela 

moela e dorsalmente pelos pulmões, esôfago, veia cava caudal e proventrículo. O 

órgão consiste de dois lobos: o lobo esquerdo (dividido em um lobo dorsal pequeno, 

um lobo ventral grande e um lobo pequeno intermediário) e um lobo direito não 

dividido (STORNELLI et al., 2006). 

 

Em ambas as pontes parênquimaticas que estão dentro de ambos os lobos do 

fígado das galinhas, onde existe uma depressão, que é a fossa transversa aos quais 

correspondem à porta hepática dos mamíferos, por onde as artérias e ramos da veia 

porta entram no órgão onde os ductos biliares saem. Cada lobo tem bordas laterais 

e caudais curvos e retos ou uma obtusa borda medial. Um pequeno processo 

intermédio projeta-se para a superfície dorsal de ambos os lobos principais, sendo 

caudal a fossa transversa. A veia cava caudal esta como um túnel através da parte 

cranial do lobo direito do fígado, formando um canal caval (MCLELLAND, 1986).  

 

 

3.1.4.1 Suprimento sanguíneo do fígado das aves (galinhas) 

 

 

 Há duas artérias hepáticas pequenas que surgem da artéria gástrica esquerda e 

entram no lobo esquerdo do fígado seguindo com duas veias gástricas. A artéria 

hepática direita surge da artéria gástrica direita e se divide em ramos separados 

para a vesícula biliar, ducto hepático e quatro pequenos ramos do lobo direito 

(PURTON, 1969). 

Os vasos sanguíneos aferentes do fígado são as artérias hepática direita e esquerda 

e as veias porta hepática direita e esquerda. A artéria esquerda é uma parte do ramo 

esquerdo da artéria celíaca, enquanto a artéria direita origina-se diretamente do 
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ramo direito da artéria celíaca (GETTY, 1986; SCHMIDT; REAVILL; PHALEN, 2003). 

Hsieh (1951) descreveu a artéria hepática direita como supridora de ambos os lobos 

do fígado e da vesícula biliar. 

 

 

3.1.4.2 A veia porta nas galinhas 

 
 
A veia porta hepática direita no fígado da galinha drena o sangue do duodeno, do 

pâncreas, do íleo e dos cecos através da veia pancreaticoduodenal; do jejuno, íleo e 

dos cecos através da veia mesentérica cranial; e do reto através da veia 

mesentérica caudal (PILZ, 1937). A veia porta hepática esquerda é menor e drena o 

sangue de partes do estômago (NISHIDA; PAIK; YASUDA, 1969).  

 

A veia porta nas aves é a maior estrutura encontrada. Próxima ao fígado esta se 

divide, o ramo direito entrando no lobo direito enquanto o ramo esquerdo passa para 

o esquerdo para entrar no lobo esquerdo (MCLEOD; TROTTER; LUMB, 1964). 

 

Nos mamíferos a veia porta hepática entra no fígado pelo hilo tendo coletado sangue 

das três maiores veias; a gastroesplênica, a gastroduodenal e a veia mesentérica 

superior. Estes constituem o atributo portal do sistema mamário. Na ave, embora 

existam dois atributos adicionais dentro do sistema porta-hepático, o mais 

importante destes é a conexão entre o sistema portal hepático e o sistema portal 

renal via a veia mesentérica coccígea. Alternativamente o sangue não necessário 

para o rim poderia ser derivado ou anastomosado diretamente do fígado. O segundo 

atributo portal não presente consiste de duas veias gástricas que une a veia porta a 

superfície do lobo esquerdo (PURTON, 1969). 

O ramo principal da veia porta hepática na galinha entra no lobo direito no hilo, em 

associação com a artéria hepática e acompanham os dois ductos biliares. E a veia 

porta dirige-se ao longo da superfície dorsal do lobo esquerdo dividindo-se em 

inúmeros ramos. O lobo esquerdo recebe as veias gástricas que drenam o 

proventrículo e o lado esquerdo da moela. A veia porta hepática é um vaso curto 
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formado pela união da gastroduodenal, gastroesplênica e as veias mesentéricas 

superiores. As veias gastroduodenais drenam o sangue da moela, duodeno, 

pâncreas e ceco enquanto a veia gastroesplênica drena o baço e o proventrículo 

(PURTON, 1969). 

A veia porta direita do fígado da galinha corresponde á veia porta nos mamíferos 

(BAUMEL, 1975). O fígado é suprido pelas veias porta direita e esquerda. E cada 

uma delas entra no fígado através do hilo separado (GUPTA; GUPTA; JEYASINGH, 

1982). 

Há uma referência com relação a estas veias como ramo dorsal do lobo direito e 

ramo ventral do lobo direito respectivamente (MIYAKI, 1973). O lobo direito do 

fígado recebe a veia porta que supre as duas veias principais: uma direita dorsal e 

uma direita ventral. Além das duas veias principais existem duas veias menores 

também observadas na maioria dos casos. Uma supre a região central e a outra a 

região ventral do lobo direito. A veia porta direita entra no fígado e divide-se em 

ramos direito e esquerdo. O ramo direito é dividido  em lateral direito, cranial direito e 

caudal direito e supre o lobo direito do fígado (GUPTA; GUPTA; JEYASINGH, 1982). 

O ramo esquerdo se une a veia porta esquerda e se divide em cranial esquerdo, 

caudal esquerdo e ramo lateral esquerdo. O tronco do ramo esquerdo também da 

origem ao tamanho médio do ramo que supriu a parte intermediária do fígado 

(PAVAUX; JOLLY, 1968). Estas veias foram denominadas como “ramo dorsal do 

lobo esquerdo e ramo ventral do lobo esquerdo”, respectivamente (MIYAKI, 1973). O 

lobo esquerdo do fígado recebeu o sangue portal das através das veias dorsal 

esquerdo, ventral esquerdo e intermediário esquerdo (GUPTA; GUPTA; 

JEYASINGH, 1982). 

As artérias hepática direita e esquerda na galinha se originam da bifurcação da 

artéria celíaca. Ambas as artérias hepáticas e veias porta entram no fígado através 

do hilo. Do hilo, as artérias hepáticas e os ramos das veias porta formam uma rede 

que se dirige para a periferia do fígado. As veias porta direita e esquerda na galinha 

drenam o intestino (SCHMIDT; REAVILL; PHALEN, 2003).  
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3.1.4.3 A veia porta nas codornas 

 

 

No fígado das codornas o hilo é a porta para a entrada dos vasos e nervos e a saída 

dos ductos hepáticos. A veia porta maior esta localizada próxima ao centro da 

superfície visceral do lobo direito, enquanto a veia porta esquerda esta próxima da 

junção de dois lobos. A veia porta esquerda esta caudal a fossa proventricular do 

fígado e dorsal a fossa ventricular (FITZGERALD, 1969). 

 

 

3.1.4.4 As artérias e veias no fígado do pingüim 

 

 

 Foi feito um estudo observando se os arranjos dos vasos no fígado do pinguim 

diferem dos animais de laboratório onde notaram a presença de grandes desvios 

entre os vasos aferentes e eferentes. Em geral o arranjo dos vasos no pinguim é 

muito similar ao dos mamíferos. Juntamente com os vasos principais a presença dos 

plexos peribiliares dos vasos, raízes internas da veia porta e raízes radiculares da 

veia porta foram identificadas (ANDREWS; ANDREWS, 1974). 

 

 

3.1.4.5 As artérias no fígado do pato 

 

 
As artérias no lobo direito do fígado do pato são as artérias hepática direita e 

esquerda, que se originam da artéria gástrica inferior e se introduzem no fígado após 

terem enviado pequenas ramificações à vesícula biliar (COLELLA; VARVELLA; 

BUDETTA, 1983). 

 

Em alguns casos foi encontrada também a presença de um hilo acessório no fígado, 

estando este localizado no nível do trato lateral caudal do lobo esquerdo. As artérias 

são representadas por dois sistemas, um pelo lobo direito e outro pelo lobo 

esquerdo (COLELLA; VARVELLA; BUDETTA, 1983). 
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3.1.4.6 O sistema venoso no fígado do pato 

 

 

Foi ilustrado o sistema venoso do estômago e as suas conexões com o fígado 

afirmando que diferentemente do frango onde a maior parte do sangue venoso é 

drenado da veia cava através da veia proventricular cranial e somente uma pequena 

quantidade se versa na porta através da veia proventricular esquerda (NISCHIDA; 

MOCHIZUKI, 1976). 

 

 

3.1.4.7 A veia porta no pato 

 

 

A veia porta direita no fígado penetra no hilo e se divide em ramos craniais e 

caudais, alguns em sentido medial e outros em sentido lateral num andamento 

lateral que “correm” mais dorsalmente ou mais ventralmente. O ramo esquerdo da 

porta direita ao dirigir-se em direção ao lobo esquerdo em uma posição um tanto 

superficial destaca em profundidade ramos craniais e caudais que se colocam na 

posição medial do mesmo lobo. Depois da sua junção com a ramificação dos 

estômagos musculares e glandulares se dividem em ramos destinados aos tratos 

mais laterais do lobo sejam craniais ou caudais (COLELLA; VARVELLA; BUDETTA, 

1983). 

 As artérias destinadas aos dois lobos hepáticos têm diversas origens e penetram 

através de dois hilos diferentes e se ramificam e formam em cada um dos lobos 

sistemas independentes um do outro. No que tange ao sistema portal esse é 

caracterizado pelo fato de que uma parte de suas raízes drena nas veias cavas 

pelas anastomoses entre as veias proventriculares e a veia cava da esquerda 

(COLELLA; VARVELLA; BUDETTA, 1983).   

As vias hepáticas desembocam no trato proximal a esquerda da veia umbilical assim 

como a veia hepática acessória descrita por Miyaki (1973) no frango. No sistema 

biliar se observa o desenvolvimento do ducto biliar direito devido também a um 

maior volume do lobo (COLELLA; VARVELLA; BUDETTA, 1983).   
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3.1.4.8 Avestruzes 

 

 
A partir de uma fissura o fígado foi dividido em lobo direito e lobo esquerdo sendo 

que a parede mesentérica ventral se une a dorsal. Apenas um ducto hepatoentérico 

esta presente. E do hilo hepático esquerdo penetram a artéria hepática e veia porta 

e vão através do mesoduodeno e se abrem na alça descendente do duodeno 

medindo desde a papila 5-7 cm até o piloro (STORNELLI et al., 2006). 

 

 
3.1.5 Os ductos nas galinhas 
 
 
Como há uma discrepância em relação à formação e denominações dos dois ductos 

distintos e isolados que se dirigem à alça duodenal, foi observado que diferentes 

autores nomearam tais ductos de maneiras diferentes, por exemplo: no fígado das 

galinhas são caracterizados como dois ductos biliares, sendo que, um deles é 

procedente dos dois lobos; cada lobo do fígado das aves tem um ducto excretório 

estes são ductos hepáticos e o direito desemboca na vesícula biliar. É um costume 

dar nomes às porções do ducto no lado de um ou do outro do ducto cístico. 

Consequentemente a porção do ducto se dirige ao fígado ao nível do ducto cístico 

esta o hepático ou ducto cistohepático, enquanto o restante segue para o intestino 

onde esta o ducto colédoco ou ducto cistoentérico. O ducto esquerdo, ducto 

heptoentérico, sai da porta e se dirige para o direito até este alcançar a vesícula 

biliar. Este então volta para trás e cruza a superfície dorsal na vesícula biliar paralela 

ao ducto colédoco. Mas ambos os ductos entram na parte terminal do duodeno 

(LESBRE, 1922; GONZALES; GARCIA; ALVAREZ, 1961; MCLEOD; TROTTER; 

LUMB, 1964), e os dois lobos principais do fígado são reconhecidos. Cada um 

possui um ducto. Estes seguem para a parte terminal do duodeno. Apenas o lobo 

direito tem uma vesícula biliar (MCLEOD, 1939); o ducto hepato entérico (drena todo 

lobo esquerdo e leva a bile para segmento do intestino delgado) e ducto colédoco 

(se origina da junção do ducto cístico, proveniente da vesícula biliar, e do ramo 

principal direito, que drena o lobo direito). Ocorrendo a anastomose entre os 

territórios direito e esquerdo no fígado. (CARADONNA, 1930; MORGANTI, 1947; 
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PINTO et al., 1978); há dois canais hepáticos, provenientes dos lobos respectivos no 

fígado das galinhas (PERRIER, 1931); é chamado de ducto cístico ou cístico 

entérico (ELLEMBERGER; BAUM, 1932; SISSON; GROSSMAN, 1945; 

SCHWARZE,1970), ductos hepático cranial e caudal (GRASSÈ, 1950); como 

casuística, um ducto hepático em fígado com ausência de vesícula biliar (MANN, 

1955); os ductos biliares e os vasos sanguíneos nas galinhas penetram no fígado 

em uma fissura transversal da face visceral (LUCAS; DENINGTON, 1956) observa-

se o ducto hepato entérico (recebe o ramo principal esquerdo, com seus tributários 

dorsal, lateral e ventral do lobo esquerdo e o ramo principal direito, constituído pelos 

afluentes crânio- medial e crânio-lateral do lobo direito e considera-se a existência 

do ramo comunicante entre o ramo lateral do lobo direito e o ducto hepato entérico) 

e ducto cístico entérico, o estudo das vias intra- hepáticas mostrou que anastomoses 

unindo os dois territórios se fazia através de ramo ou círculo anastomótico (JABLAN 

PANTIC; ANTONIJEVIC, 1960); ao segundo ducto, menos calibroso, que leva a bile 

para o duodeno denominam-no de ducto cístico entérico e citam que o mesmo 

nasce de vesícula biliar sem receber tributários, e que ramos lateral e ventro- lateral 

do lobo direito constituem o ducto hepato cístico, proveniente da vesícula biliar 

(JABLAN- PANTIC; ANTONIJEVIC, 1960); a  estrutura do fígado das galinhas é 

similar as outras espécies de aves (Al-DABAGH; ABDULLA, 1963) enquanto 

diferenças tem sido encontradas no que se refere aos ductos biliares principais; 

ductos biliares, sendo um procedente do fígado e o outro da vesícula biliar no fígado 

das galinhas (EDE, 1965); um ducto cístico que conduz a bile ao intestino delgado 

no fígado das galinhas (HOFFMAN; VOLKER, 1968); os ductos hepáticos direito e 

esquerdo como ducto biliar direito e ducto biliar esquerdo e os 2 ductos comunicam 

juntos para formar o ducto hepatoentérico em todas ás espécies e não houve 

nomeação das tributárias dos ductos hepáticos dorsal direito (MIYAKI, 1973). ; o 

ducto hepatocístico se origina do ducto hepático direito e drena a vesícula biliar 

(MIYAKI, 1973; MCLELLAND; 1979; GUPTA; GUPTA; GUPTA, 1982); o ramo 

anastomótico une o ramo cranial do ducto hepato entérico ao ramo crânio intermédio 

do lobo hepático direito. Já o círculo anastomótico de união dos territórios direito e 

esquerdo, com a sua caracterização em ramos dorsal e ventral e a sua localização, 

não é descrito na literatura ao alcance e não foi assinalado qualquer destes ramos a 

caracterizar o ducto hepato entérico. Foi notado que o ducto hepato entérico surge 

da confluência dos ramos crânio medial, crânio lateral e caudal do lobo esquerdo. 
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Além da preferência por novas denominações para os tributários do ducto hepato 

entérico, estribados nos territórios de drenagem e divergindo daquilo que é citado na 

literatura, de acordo com os territórios de drenagem, denominou-se de ramos caudo 

medial e caudo lateral os principais eferentes formadores do ramo principal direito. 

Frequentemente o ducto hepatoentérico é formado pela união dos ductos hepáticos 

direito e esquerdo, e raramente pela união do esquerdo dorsal, esquerdo ventral e 

esquerdo intermédio dos ductos hepáticos. O lobo esquerdo do fígado é drenado 

pelo esquerdo dorsal e esquerdo intermédio dos ductos hepáticos e o lobo direito 

pelo dorsal direito e ventral direito dos ductos hepáticos (GUPTA; GUPTA; GUPTA, 

1982); há dois ductos biliares nas galinhas, um em cada lobo nos fígados que 

penetram na extremidade distal do duodeno (DYCE; SACK; WENSING, 1997). 

 

 

3.1.5.1 Os ductos nas codornas 

 

 

Os ductos císticos do fígado das codornas saem do lobo direito apresentam uma 

dilatação ventral, a vesícula biliar, que tem forma de pêra. Esta porção cranial vai ao 

longo da superfície lateral do pâncreas os quais esta envolvida por um peritônio 

entre as alças do duodeno. O ducto cístico continua a entrar na porção terminal do 

duodeno. O ducto hepático origina do lobo esquerdo do fígado. Este não atravessa a 

veia porta esquerda e ao invés de permanecer envolvido por uma cobertura fina de 

tecido do fígado este cursa através do lobo direito na borda caudal do istmo. Assim 

como o ducto hepático esquerdo aborda a porta direita este recebe uma tributária do 

lobo direito. Este então volta para trás e cruza a superfície dorsal da vesícula biliar e 

torna-se paralelo com o ducto cístico. Os dois ductos então entram na porção 

terminal do duodeno.  E associado com o fígado são várias pregas de peritônio. O 

mesentério ventral e as pregas direita e esquerda de omento inferior foram descritas 

em conecção com a moela (FITZGERALD, 1969). 
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3.1.5.2 Os ductos no pato 

 

 
O sistema biliar no lobo esquerdo do pato contém numerosos ramos biliares 

provenientes dos ramos caudais, laterais e mediais e confluem no ducto biliar da 

esquerda disposto na parte medial do lobo. Este ducto se dirige em direção direita 

unindo-se ao ducto biliar deste lado. Ainda o ducto biliar da direita que é mais 

volumoso que o anterior e se constitui da confluência de mais ramos biliares 

provenientes das regiões craniais, caudais, laterais e mediais do lobo 

correspondente. Do ducto biliar da direita se originam o ducto hepático cístico (este 

se abre na vesícula biliar) e o ducto hepato entérico (se abre na porção terminal do 

trato ascendente do duodeno) (COLELLA; VARVELLA; BUDETTA, 1983).  

 

 

3.1.5.3 O ducto biliar no avestruz 

 

 

Neste animal apenas o ducto hepatoentérico que lança bile no duodeno 

descendente (STORNELI et al., 2006). 

 

 

3.1.6 A vesícula biliar nas galinhas 
 
 
A vesícula biliar esta localizada na superfície visceral. A borda posterior do fígado 

tem uma marcação (AL-DABAGH; ABDULLA, 1963). Esta é um divertículo da 

superfície ventral do ducto hepático direito e se estende para trás próximo á porta do 

lobo direito e esta envolvida na prega peritoneal derivada do ligamento falciforme 

biliar (MCLEOD; TROTTER; LUMB, 1964). Esta possui a forma de pêra e esta na 

metade caudal do lobo direito e se estende a borda caudal deste lobo.  
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3.1.6.1 Vesícula biliar no ganso 

 

 

No ganso a vesícula biliar esta situada sobre a parte média da superfície dorsal do 

lobo direito; se prolongado com um tubo não estando na borda caudal do lobo 

(NCKEL; SCHUMMER; SEIFERLE, 1977).  

 

 

3.1.6.2 Vesícula biliar na pomba 

 

 

Na pomba existe um processo intermédio e não existe vesícula biliar (NCKEL; 

SCHUMMER; SEIFERLE, 1977).  

 

 

3.1.6.3 Vesícula biliar no pato 

 

 

 Esta situada sobre a parte média da superfície dorsal do lobo direito; se prolongado 

com um tubo não estando na borda caudal do lobo (NCKEL; SCHUMMER; 

SEIFERLE, 1977). Esta é volumosa e de forma ovóide. Esta se adere ventralmente 

ao lobo direito do fígado. Recebe o ducto hepático cístico no trato caudal, enquanto 

o ducto cístico entérico está próximo do pólo cranial. O ducto cístico entérico se 

dirige ao duodeno inserindo-se nesse no mesmo nível do hepático entérico 

(COLELLA; VARVELLA; BUDETTA, 1983). 
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3.1.6.4 Vesícula biliar em outras aves: 

 

 

A vesícula biliar existe na maioria das espécies estando na superfície visceral do 

lobo direito. Entre as espécies as quais a vesícula biliar esta ausente são a maioria 

das pombas, muitos papagaios e no avestruz. A vesícula biliar existe em alguns 

pica-paus, tucanos e em aves tropicais sendo longa e em poucas espécies pode 

estar caudalmente ao nível da cloaca (MCLELLAND, 1986). 

 

 

3.1.6.5 Vesícula biliar nas ratitas 

 

 

Não existe vesícula biliar nos avestruzes (DUERDEN, 1912; MACALISTER, 1864; 

BEZUINDEHOUT, 1986; DEEMING, 1999; CARBÓ, 2003; STORNELI et al., 2006). 

Enquanto a vesícula biliar está ausente nos avestruzes, ela ocorre na ema e no emu 

(HUCHEZERMEYER, 2005). Não existe vesícula biliar nos avestruzes. O ducto biliar 

sai do hilo juntamente com a veia porta e a artéria hepática. A veia cava caudal vai 

para a parte dorsal do lobo direito do fígado (HUCHEZERMEYER, 2005).   

 

 

3.2 ANATOMIA MICROSCÓPICA 

 

 

A importância do fígado para o desenvolvimento dos processos vitais é tão 

significativa que a sua retirada ocasionar a morte rapidamente. Os mamíferos 

morrem algumas horas após a hepatectomia total. As aves morrem em 24-36 h. A 

letalidade decorre da queda brusca da glicemia e do aparecimento de substâncias 

tóxicas no sangue que normalmente são metabolizadas no fígado (KOLB et al., 

1984). Nas aves, durante o período de postura, o fígado de uma galinha forma 

diversas proteínas que têm importância no transporte de cálcio, fosfato, ácidos 

graxos e gordura no ovário e no oviducto, além do fato das gorduras e lipoproteínas 

da gema serem em sua maioria produzidas no fígado (KOLB et al., 1984; 

CORNELIUS, 1996; CENTER, 1997; SHAW; IHLE, 1999). 
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Em 1967, Ham cita que ele possui mais de 100 funcões diferentes. Trinta anos mais 

tarde Center (1997), menciona que este órgão realiza pelo menos 1500 funcões 

bioquímicas vitais e dentre elas, podemos destacar as numerosas funções 

metabólicas como: metabolismo de carboidratos, de proteínas e participação no 

metabolismo de lipídios, além da regulação do metabolismo hormonal, um grande 

número de biossínteses, a capacidade de transformar inúmeros compostos do 

sangue e da bile, ação desintoxicante para determinadas substâncias, formação de 

depósito de várias vitaminas (A, B12, D, E, K) e oligoelementos e, secreção da bile 

(HAM, 1967; KOLB et al., 1984; BANKS, 1992; GUYTON, 1997; TORTORA; 

GRABOWSKI, 2002), além de desintoxicação dos produtos metabólicos de 

excreção, por exemplo, a desaminação dos aminoácidos para produzir uréia, 

destruição das hemácias desgastadas e recuperação de seus componentes (em 

conjunção com o baço), síntese de glicogênio - gliconeogênese, armazenamento do 

glicogênio, de algumas vitaminas e lipídios. Muitas dessas funções de biossíntese 

utilizam os produtos da digestão. Com exceção da maior parte dos lipídios, os 

alimentos passam diretamente do intestino para o fígado, pela veia porta hepática. O 

fígado é perfundido por sangue rico em aminoácidos, açúcares simples e outros 

produtos da digestão, sendo pobre em oxigênio (YOUNG; HEATHER, 2001). 

O fígado recebe a maior parte do seu sangue (mais ou menos 70%) da veia porta o 

restante, através da artéria hepática. Pela veia porta, chega ao fígado todo o 

material absorvido nos intestinos, com exceção de parte dos lipídios, que é 

transportada por via linfática. Graças a essa característica, o órgão está em posição 

privilegiada para metabolizar, acumular nutrientes, neutralizar e eliminar substâncias 

tóxicas absorvidas. Essa eliminação se dá pela bile, secreção exócrina da célula 

hepática. A bile desempenha também importante papel na digestão de lipídios 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008).  

A célula hepática é muito versátil, pois têm uma função secretora não só exócrina 

como também endócrina. A secreção exócrina do fígado é a bile, onde na espécie 

humana, aproximadamente de 500 a 1000 ml são formados e eliminados para a luz 

intestinal diariamente (HAM, 1967). 
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A seguir haverá uma descrição a respeito dos répteis, devido esta espécie ser 

anterior as aves na escala evolutiva. Portanto, será feita uma comparação entre 

estas espécies. 

 

Os primeiros répteis foram os cotilossáurios de vida na água.  E depois quando se 

iniciou a progressão na escala biológica o réptil já poderia pela sua constituição 

especial viver em terra (COLLONA; DORIS, 1955). Existem algumas características, 

com as quais os zoólogos definem os répteis: estão perfeitamente aptos à vida 

aérea, pois, embora alguns ainda mostrem predileção pela água, onde em geral 

vivem (jacarés, tartarugas, etc.), todos respiram pelos pulmões desde que nascem; a 

pele, em conseqüência da vida exclusivamente terrestre, se modificou e já não 

apresenta, como á dos anfíbios, as glândulas cutâneas, através das quais esses 

animais mantêm trocas com o mundo exterior. Os répteis acham-se assim divididos 

em: Lacertílios (lagartos), ofídios (serpentes), quelônios (tartarugas, etc.), 

crocodilianos (jacarés) (COLLONA; DORIS, 1955). 

 

 

3.2.1 A alimentação dos répteis 
 
 
As serpentes são animais essencialmente carnívoros. Suas vítimas, recém-abatidas 

são devoradas por inteiro (PRADO, 1945). A maioria dos quelônios mostra trocas na 

dieta, durante a vida. Os jovens são carnívoros, mas, quando ficam maiores e mais 

velhos, tornam-se predominantemente onívoros ou herbívoros. Os jovens 

alimentam-se de pequenos insetos que têm um alto conteúdo de cálcio, necessário 

para o crescimento do casco da tartaruga. Com o tempo, ocorrem trocas na dieta, de 

acordo com a idade, devido às demandas fisiológicas e a disponibilidade de 

alimento, que é outro fator importante que influencia na troca da alimentação. Assim 

as tartarugas em crescimento necessitam mais de alimentos que podem ser 

adquiridos com menos tempo e energia. Embora as tartarugas Kinosternid de 

Oklahoma sejam onívoras, tartarugas com carapaças de 5 cm de comprimento são 

alimentadas principalmente com pequenos insetos, algas e com carne putrefata  
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(MAHMOUD, 1968). A primeira fonte de alimentação das tartarugas são ovos de 

sapos durante a primavera (LISLE, 1966). Alguns répteis são herbívoros; outros são 

carnívoros. Os pequenos répteis carnívoros, por exemplo, são lagartos, que se 

alimentam de insetos e outros invertebrados, enquanto os carnívoros maiores 

alimentam-se de outros vertebrados, desde peixes até mamíferos. O sistema 

digestório dos répteis, portanto, adapta-se aos hábitos alimentares das espécies 

envolvidas (ORR, 1986). 

Os quelônios têm um envolvimento da temperatura ambiente, com seus hábitos 

alimentares e, existem poucos dados sobre a temperatura ótima em que eles  

costumam aceitar comida. Alguns autores encontram um limite de 25.9 para 43.4 

graus C. As tartarugas de água fresca e terrestre geralmente se alimentam quando a 

temperatura do corpo esta entre 20 e 32 graus C. Este limite pode ser maior nas 

latitudes do norte boreal (HALLESS; MARLOCK, 1989).  Em geral a média é de uma 

temperatura de 20 a 25 graus C para a tartaruga musk (Sternotherus odoratus); 25 

para 30 graus C para a maioria das tartarugas aquáticas e tartarugas dos desertos 

(Gopherus agassizi) (JACOBSON; KALLIAS, 1998). 

 A maior parte das tartarugas se alimenta de acordo com a disponibilidade dos 

alimentos em diferentes estações. Durante a primavera e verão enquanto os 

morangos e framboesas são abundantes as tartarugas se alimentam dessas frutas e 

em outros momentos se alimentam de insetos aquáticos (CARR, 1952; HALLESS; 

MARLOCK, 1989). Os crocodilos param de se alimentar nas temperaturas extremas. 

A temperatura ótima para a alimentação esta entre 25 graus C e 35 graus C. As 

temperaturas que vão abaixo do limite ótimo tornam os crocodilos cada vez mais 

inativos e eles se tornam estressados com as temperaturas que estão abaixo do 

limite. Consequentemente os crocodilos em alguns locais geográficos podem ficar 

por um ano sem alimento. Abaixo de 22 graus C o crocodilo americano não vai se 

alimentar e algumas espécies irão regurgitar o alimento (GRENARD, 1991). E de 30 

para 35 graus C para o crocodilo (Alligator mississipiensis) (JACOBSON; KALLIAS, 

1998). 

Os crocodilos adultos podem comer o equivalente a 20% do peso de seu corpo em 

apenas uma única refeição o que pode levar de 3 a 7 dias para esse alimento ser 

consumido e digerido (GRENARD, 1991). Os répteis são ectotérmicos sendo 
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dependentes de fontes externas de temperatura para manter a temperatura do corpo 

adequado (JARCHOW, 1984). Em geral a média é de uma temperatura de; 25 para 

30 graus C para a maioria dos lagartos noturnos e a maioria das cobras; 30 para 35 

graus C para e maioria dos lagartos diurnos; e 35 para 40 graus C para as espécies 

diurnas de lagartos (JACOBSON; KALLIAS, 1998). A eficiência digestiva é alta 

sendo que os pêlos, penas, dentes, carapaças dos moluscos e ovos são apenas as 

partes da presa que não são digeridas. A digestão é vagarosa ou parada em 

lagartos que estão sobre estresse. Todos os lagartos varanids são carnívoros, 

exceto V. olivaceus que é parcialmente frugívoro. A maioria dos lagartos se alimenta 

com certos tipos de insetos (LISLE, 1966). 

 

3.2.2 A histologia hepática nos répteis 
 
Pequena introdução sobre a histologia hepática dos répteis. 

 

 

3.2.2.1 O fígado e a vesícula biliar nos répteis 

 
 
O fígado dos répteis executa funções similares aqueles dos ditos “grandes 

vertebrados”. Há o metabolismo do lipídio central, glicogênio e de proteínas, 

produção de fatores de coagulação e em espécies uricotélicos contém enzimas 
responsáveis pela degradação de nucleotídeo/ purina e excreção final de produtos 

como o ácido úrico. Este estoca energia. O fígado dos répteis está envolvido na 

maioria dos processos homeostáticos e ocorre a ativação parcial da vitamina D 

(calciterol). Eventos como a hibernação, onde grandes quantidades de gordura 

hepática podem ser estocadas temporariamente e na fase de reprodução em 

fêmeas onde ocorre vitelogênese e o aumento da proteína predomina produzem 

efeitos profundos no fígado dos répteis. Em ambas as situações um fígado normal 

pode ser maior e com cores pálidas e com textura macia. Trocas associadas com a 

estação, status reprodutivo e o metabolismo da hibernação devem ser diferenciados 

das doenças hepáticas primárias e trocas associadas com anorexia e doenças tais 

como a lipidose hepática (GIRLING; RAITI, 2004). 
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A morfologia do trato digestivo esta correlacionada com a dieta na maioria dos 

vertebrados. O fígado é um órgão grande constituindo mais do que 2 % do peso do 

corpo. Existe uma considerável variância entre as espécies e entre jovens e adultos. 

Acredita-se que as diferenças são grandes, devido ás diferenças na dieta. Acredita-

se também que a função do fígado seja similar aos mamíferos. Estoque de 

glicogênio, síntese de colesterol, síntese de proteína no sangue, síntese de bile e 

detoxicação de muitas substâncias são provavelmente as funções mais importantes 

(LISLE, 1996). 

 

 

3.2.2.1.1 Corpos gordurosos 

 

 

Os corpos gordurosos estão presentes na maioria dos répteis sendo mais comuns 

nas espécies temperadas. Eles estão divididos por alguns autores de acordo com as 

necessidades metabólicas. E estão conectados com metabolismo variado em 

tamanho e com relação á fome, reprodução, hibernação e doença além de também 

poderem estar envolvidos na conservação da água especialmente nas espécies 

tropicais (GIRLING; RAITI, 2004). 

 

 

3.2.2.1.2 Digestão 

 

 

Será feita uma pequena introdução á respeito da digestão dos répteis 

 

 

3.2.2.1.2.1 Efeito da temperatura ambiental 

 

 

Como os répteis são ecotérmicos muitos processos corpóreos são dependentes da 

alta temperatura. A quantidade e atividade das enzimas secretadas, a taxa da 

decomposição dos elementos ingeridos e os processos absortivos na mucosa do 
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intestino são influenciados pela temperatura. A não digestão ocorre abaixo de 7 

graus C e a digestão é extremamente vagarosa na temperatura ambiente entre 10 e 

15 graus C. O peristaltismo é dependente da temperatura, afetando o tempo do 

trânsito intestinal. E também poderia ser a flora intestinal alterada por variações na 

temperatura ambiente. Isto é crucial para avaliar a função digestiva dentro da 

extensão da temperatura apropriada para as espécies. A alimentação e difusão de 

calor que promove a digestão pós prandial pode estar ausente se as fontes 

adequadas de temperaturas ou intensidade de luz não são fornecidas. A inércia 

termal (habilidade para reter calor e alterar a temperatura gradualmente) associada 

com o tamanho é benéfica para os répteis herbívoros e ajuda a manter a função 

digestiva efetiva. Este em alguns caminhos explica o tamanho das espécies 

terrestres gigantes como os cágados dos galápagos e espécies aquáticas tais como 

as tartarugas marinhas (GIRLING; RAITI, 2004). 

 

 

3.2.2.1.2.2 Ácidos biliares 

 

 

Os ácidos biliares ajudam na digestão e na formação dos triglicerídios em conjunção 

com as lípases. Estas soluções estão sujeitas a absorção. Os sais biliares facilitam a 

absorção dos ácidos graxos, monoglicerídios, colesterol, vitaminas gordurosas 

solúveis, fosfato de cálcio e possivelmente outros diferentes cátions. Os ácidos 

biliares produzidos pelos quelônios têm características químicas diferentes não 

encontradas em outros vertebrados. E estas características mantêm a teoria de 

muitas separações precoces das tartarugas do tronco principal dos répteis durante a 

evolução. E isto pode ter significância para serem usados testes baseados nas 

funções do fígado a respeito dos ácidos biliares desenvolvidos para outros 

vertebrados (GIRLING; RAITI, 2004). 

 

Os répteis representam um bom modelo para os efeitos da temperatura nos 

sistemas biológicos. Eles são animais pecilotérmicos, incapazes de manter um corpo 

na temperatura constante e, assim, servem como um excelente modelo para estudar 

a influência da temperatura no metabolismo de diferentes órgãos (BRITO 

GITIRANA; STORCH, 2002). 
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As observações ultraestruturais das modificações induzidas na temperatura hepática 

de animais pecilotérmicos têm sido vistas principalmente em peixes (EBITANI, 1961 

a,c; BERLIN; DEAN, 1967; STORCH; JUÁRIO; PASCUAL, 1984; BRAUNBECK et 

al., 1987) e são limitadas em répteis (BRITO-GITIRANA; GORGAS, 1986). Na 

literatura, o efeito da temperatura no comportamento dos répteis tem sido 

documentado (BUFFENSTEIN; LOUW, 1982). Recentemente, os hepatócitos de 

diferentes vertebrados têm atraído atenção como um modelo para induzir a 

elasticidade da célula. Muitas investigações a respeito das trocas hepáticas 

morfológicas sobre as condições de estresse têm sido realizadas com ênfase na 

fome (STORCH et al.1983; SEGNER; MOLLER, 1984; SEGNER, 1985), trocas na 

temperatura (BRITO-GITIRANA; GORGAS, 1986; BRAUNBECK et al., 1987; BRITO-

GITIRANA; STORCH, 1987; SEGNER; BRAUNBECK, 1990), fatores químicos e 

ambientais (BRAUNBECK; STORCH; NAGEL, 1989; ZAHN; BRAUNBECK, 1993; 

BRITO GITIRANA; STORCH, 2002).  

 

As células de Ito (que são células que estocam gordura), nos répteis, estão 

posicionadas no espaço perisinusoidal que é o espaço de Disse (TAIRA; MUTOH, 

1981). 

 

 

3.2.3 O citoplasma dos hepatócitos nos répteis 
 
 

O fígado dos vertebrados pecilotérmicos consiste de cordões celulares de células 

hepáticas. Nestes vertebrados, a quantidade de tecido conjuntivo intrahepático é 

insuficiente exceto ao redor de grandes vasos sanguíneos. A artéria, veia e ductulo 

biliar não são organizadas para formar a tríade portal típica dos mamíferos 

(TSUNEKI; ICHIARA, 1981).  

O fígado de mamíferos e aves consiste de lóbulos hepáticos e tecido conjuntivo 

interlobular (bainha de Glisson) contendo um ramo da artéria hepática, um ramo da 

veia porta e um dúctulo biliar (TSUNEKI; ICHIARA, 1981; AZANZA et al., 1989; 

AZANZA; ALISA; JUNQUEIRA, 1990). 
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3.2.4 Microscopia eletrônica do fígado dos répteis 
 
 
A descrição será iniciada pelas tartarugas 

 

 

3.2.4.1 Hepatócitos nas tartarugas 

 
 
Existe um estudo comparativo do fígado de espécies que hibernam das que não 

hibernam do Testudo graeca (quelônios - tartaruga) onde foi feita a microscopia de 

luz e eletrônica de transmissão. Nas tartarugas que hibernam, o tamanho dos 

hepatócitos está reduzido e o citoplasma esta vacuolado. Durante a hibernação do 

Testudo graeca, as trocas morfológicas que não afetam a arquitetura geral do fígado 

e esta principalmente envolvida com o número e distribuição das organelas 

citoplasmáticas e materiais de reserva nos hepatócitos. Este estudo demonstra que 

durante a hibernação os hepatócitos são submetidos provavelmente ás trocas 

ultraestruturais relatadas para síntese, estocam e libertam o material de reserva 

(FERRER et al., 1987). Macrófagos extrasinusoidais são numerosos no fígado da 

tartaruga soft-shelled Alguns dos macrófagos aparentemente migram para o 

sinusóide para provavelmente se transformar nas células de Kupffer (TANUMA, 

1987). 

 

 

3.2.4.2 Os sinusóides nas tartarugas 

 

 
Os sinusóides hepáticos das tartarugas soft-shelled (Amyda japonica) foram 

examinados pela microscopia eletrônica de transmissão. A parede sinusoidal é 

composta de células endoteliais, células de Kupffer e células de Ito. A superfície 

basal dos hepatócitos das tartarugas é coberta por uma lâmina basal contínua. E o 

espaço de Disse contem células musculares lisas, sendo que muitas destas foram 

distribuídas esporadicamente, enquanto outros aparecem como um esfíncter ao 
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redor do sinusóide. As células musculares lisas no espaço de Disse mostraram que 

o núcleo esta localizado próximo ao final da célula (TANUMA, 1987). 

 

 

3.2.4.3 Mitocôndrias nas tartarugas 

 
 

As vesículas da superfície das mitocôndrias e placas densas ao longo dos feixes de 

miofilamentos estavam escassas quando comparados com aqueles das células 

musculares lisas conhecidas dos mamíferos (TANUMA, 1987). 

 

 

3.2.4.4 Retículo Endoplasmático Granular nas tartarugas 

 
 
Cisternas dilatadas de retículo endoplasmático rugoso não foram encontradas nas 

células de Ito dos fígados de tartaruga (TAIRA; MUTOH, 1981). 

 

 

3.2.4.5 Lisossomos nas tartarugas 

 

 
Existe um aumento na atividade lisossomal nas tartarugas que não hibernam devido 

a um aumento no número de lisossomos secundários no citoplasma. Os processos 

citoplasmáticos foram projetados no espaço de Disse. A lâmina basal fraca pode ser 

reconhecida. As células endoteliais sinusoidais estão caracterizadas por grandes e 

muitos lisossomos eletron-lucentes e por pequenas fenestras em seu citoplasma 

atenuado (TANUMA, 1987). 

 

 

 

 

 

 



Revisão de Literatura 

 

57

3.2.4.6 Glicogênio nas tartarugas 

 
 
Nas tartarugas que não hibernam, o citoplasma dos hepatócitos tem um grande 

número de organelas indicando uma alta atividade celular como a presença do 

glicogênio. Glicogênio não esta presente nas tartarugas que hibernam (FERRER et 

al., 1987). 

 

 

3.2.4.7 Inclusões lipídicas nas tartarugas 

 
 
As gotas de gordura nas células de Ito das tartarugas são numerosas e grandes 

(TAIRA; MUTOH, 1981). Nas tartarugas que não hibernam, o citoplasma dos 

hepatócitos tem um grande número de organelas indicando uma alta atividade 

celular como as gotas de lipídios. As gotas de lipídios não estão presentes nas 

tartarugas que hibernam (FERRER et al., 1987). 

 

 

3.2.4.8 O citoplasma dos hepatócitos nos lagartos 

 

 

Organização do parênquima do fígado de lagarto é similar aos mostrados no sapo 

(AZANZA et al., 1989) e peixes (observações não publicadas). A quantidade do 

tecido conjuntivo intrahepático é maior do que nos peixes e anfíbios (AZANZA; 

ALISA; JUNQUEIRA, 1990). A organização histológica do parênquima hepático do 

lagarto Podarcis hispânica consiste do arranjo dos hepatócitos nas séries regulares 

dos cordões hepáticos. A artéria hepática, a veia porta e os ductos biliares não são 

organizados numa típica tríade portal como nos vertebrados superiores. A 

quantidade de tecido conjuntivo intrahepático é insuficiente exceto ao redor dos 

grandes vasos (AZANZA; ALISA; JUNQUEIRA, 1990). Os hepatócitos são 

caracterizados por um núcleo grande excentricamente localizado (sobre 7µ de 

diâmetro em todas as temperaturas) com um nucléolo distinto (BRITO-GITIRANA; 

STORCH, 2002). A organização estrutural fina dos hepatócitos do h. frenatus 
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(lagartos) foi similar ao relatado para as outras espécies de répteis (BRITO- 

GITIRANA; GORGAS, 1986; BRITO-GITIRANA, 1988; BRITO-GITIRANA; RANGEL, 

1995). 3.2.4.9 Mitocôndrias nos lagartos 

A mitocôndria do fígado nos lagartos varia no tamanho e na forma. Elas são 

arredondadas, sendo, numerosas nos animais adaptados a 20· graus C (BRITO-

GITIRANA; STORCH, 2002). 

 

 

3.2.4.10 Peroxissomos nos lagartos 

 
 
O número dos peroxissomos do fígado nos lagartos aumenta tanto durante redução 

da temperatura quanto na temperatura alta (BRITO-GITIRANA; STORCH, 2002). 

 

 

3.2.4.11 Retículo endoplasmático granular (REG) nos lagartos 

 
 
Cisternas dilatadas de retículo endoplasmático granular foram encontradas nas 

células de Ito dos fígados dos lagartos. O que sugere que o estado nutricional dos 

animais, especialmente a concentração de vitamina A na alimentação pode induzir 

estas diferenças nas células de Ito (TAIRA; MUTOH, 1981). O retículo 

endoplasmático granular do fígado nos lagartos é bem desenvolvido nos animais 

mantidos a baixas temperaturas (20 e 25 graus C) com relação aos animais a 30 

graus C (BRITO-GITIRANA; STORCH, 2002). 
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3.2.4.12 Ribossomos nos lagartos 

 
 
Há um aumento no número dos ribossomos no fígado dos lagartos onde existe um 

envelope nuclear nos animais aclimatados a 20 graus C comparados com a redução 

dos ribossomos a 25 e 30 graus C (BRITO-GITIRANA; STORCH, 2002). 

 

 

3.2.4.13 Retículo endoplasmático liso nos lagartos 

 
 
O retículo endoplasmático liso é proeminente no fígado dos lagartos (BRITO-

GITIRANA; STORCH, 2002). 

 

 

3.2.4.14 Glicogênio nos lagartos 

 

 

A presença das partículas de glicogênio nos hepatócitos dos lagartos mantidos a 30 

graus C com uma cisterna em associação espacial próxima com os peroxissomos. 

Após o período do sétimo dia de jejum nos lagartos wall foi observado que nos 

hepatócitos ultraestruturais houve uma redução no glicogênio (BRITO-GITIRANA; 

STORCH, 1988). 

 

 

3.2.4.15 Inclusões lipídicas nos lagartos 

 
 
As células de Ito contêm poucas e menores gotas de gordura nos lagartos que foram 

capturadas em seu habitat natural e sacrificadas (TAIRA; MUTOH, 1981). As gotas 

de lipídios intranucleares no fígado foram observadas nos lagartos adaptados a 25 e 

30 graus C. A redução no volume do hepatócito nos animais adaptados a uma baixa 

temperatura pode ser devido á redução do lipídio no citoplasma (BRITO-GITIRANA; 

STORCH, 2002). 



Revisão de Literatura 

 

60

3.2.4.16 O citoplasma dos hepatócitos nos crocodilos 

 

 
Pettit (1904) fez um breve resumo sobre o fígado do crocodilo e escreveu apenas 

que ás massas do tecido conjuntivo circunda os ramos da veia porta e os outros 

elementos da tríade portal (BERESFORD, 1993) Em crocodilos maduros, a 

trabécula fibrosa “corre” nas áreas portais e na cápsula direta ao parênquima 

hepático. As trabéculas são menos desenvolvidas nos caimãos jovens (STARCK; 

CRUZ- NETO; ABE, 2007). 

 

 

3.2.4.17 Hepatócitos das cobras 

 
 
Em um experimento feito com cobras em jejum, o diâmetro do corte do fígado 

aumentou por 4 dias após o início do experimento e houve um pico de 120% no 

tamanho inicial. Este aumento no tamanho do fígado seguiu devido a uma refeição 

que foi oferecida um dia antes de iniciar o jejum (MATHIAS; BEESE, 2002). As 

características histológicas de THAMNOPHIS sirtalis parietalis do fígado não difere 

daqueles descritos por Schaffer (1998) para sauropids em geral. Embora o tamanho 

do hepatócito não esta quantificado, eles parecem ser menores no jejum que 

durante a digestão das cobras (MATHIAS; BEESE, 2002). 

 

 

3.2.4.18 Sinusóides nas cobras 

 
 
Os sinusóides do fígado parecem ser maiores nas cobras em jejum do que nas 

cobras durante a digestão (MATHIAS; BEESE, 2002). 
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3.2.4.19 Retículo endoplasmático granular nas cobras 

 
 
Cisternas dilatadas de retículo endoplasmático granular foram encontradas nas 

células de Ito dos fígados das cobras. O que sugere que o estado nutricional dos 

animais, especialmente a concentração de vitamina A na alimentação pode induzir 

estas diferenças nas células de Ito (TAIRA; MUTOH, 1981). 

 

 

3.2.4.20 Glicogênio nas cobras 

 

 

Durante a digestão das cobras, que ocorreu dois dias após a alimentação, os 

hepatócitos apresentaram um depósito de glicogênio. E o tamanho dos depósitos de 

glicogênio foi intermediário entre aquelas cobras que estavam em jejum das que 

estavam durante a digestão (MATHIAS; BEESE, 2002). 

 

 

3.2.4.21 Inclusões lipídicas nas cobras 

 
 
As células de Ito contêm poucas e menores gotas de gordura nas cobras que foram 

capturadas em seu habitat natural e sacrificadas. Há células de Ito que não possuem 

gotas de gordura e são designadas como células de Ito vazias no fígado das cobras 

(TAIRA; MUTOH, 1981). Durante a digestão, nas cobras, que ocorreu dois dias após 

a alimentação, os hepatócitos estavam com numerosas gotas de lipídios com 

relação ás cobras que estavam em jejum. O tamanho aumentou e foi associado com 

um aumento na massa do fígado e a incorporação das gotas dos lipídios dentro dos 

hepatócitos. A resposta para a alimentação e jejum é baseada na incorporação das 

gotas de gordura dentro dos hepatócitos. O pico no tamanho do fígado alcançou 

aproximadamente 24 horas mais do que o tamanho do pico no intestino delgado 

indicando que o transporte do lipídio do intestino delgado para o fígado leva algum 

tempo. O fígado age no lugar intermediário para o estoque e processo bioquímico 
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dos lipídios antes dos mesmos serem estocados no tecido adiposo perivisceral 

(STARCK; BEESE, 2002).  

 

A função maior do lipídio do saco vitelino nas cobras é o fornecimento de grandes 

reservas energéticas para o neonato (SPEAKE et al., 2003). E o acúmulo de 

estoques de gordura durante o desenvolvimento embrionário fornece uma fonte de 

energia precoce após a eclosão o que é uma razão para a alta no conteúdo de 

lipídio do ovo nas espécies (SPEAKE et al., 2003). A utilização do lipídio do saco 

vitelino para formar os estoques de gordura embrionária sendo uma característica 

importante destas espécies, permitindo ao neonato sobreviver por muitas semanas 

sem se alimentar (ROSS; MARZEC, 1990; BEDFORD; CHRISTIAN, 2001; SPEAKE 

et al., 2003). O saco vitelino residual serve como uma reserva de proteína, vitaminas 

e minerais bem como lipídio e assim representa um estoque versátil de nutrientes 

em comparação com o tecido adiposo. A composição de ácido graxo nos lipídios dos 

ovos de aves e répteis é determinada por uma combinação dos fatores da dieta 

materna e filogenética (SPEAKE; THOMPSON, 1999; SPEAKE et al.,1999;   

DECROCK et al., 2001.; SPEAKE et al., 2003). Embora não tenha sido medido o 

tamanho dos hepatócitos alguns dados mostraram que o tamanho do hepatócito 

aumentou com a incorporação das gotas de gordura após a alimentação. Análises 

histológicas indicaram que as incorporações das gotas de lipídios nos enterócitos e 

nos hepatócitos contribuíram para aumentar a magnificação das superfícies 

absortivas (no intestino delgado) e hepatócitos (no fígado) das ball phyton. Houve a 

incorporação das gotas de lipídios nos enterócitos e hepatócitos, respectivamente 

(STARCK; WIMMER, 2005).  

 

 

3.2.4.22 Hepatócitos dos caimãos 

 
 
A respeito dos caimãos encontramos apenas sobre as inclusões lipídicas 

 

 

 

 



Revisão de Literatura 

 

63

3.2.4.22.1 Inclusões lipídicas 

 
 
Há uma associação com a hipertrofia dos enterócitos pela carga com gotas de 

gordura nos caimãos. Padrões similares foram também encontrados nos hepatócitos 

do fígado (STARCKS; CRUZ-NETO; ABE, 2007). 

 

 

3.2.5 A histologia hepática nas aves 
 
 
O fígado das aves é bilobado e esta complexidade histológica o aproxima dos 

mamíferos. A microestrutura lobular descrita para os mamíferos é bem desenvolvida 

em aves (ANDREW; HICKMAN, 1974). 

A cápsula do fígado nas codornas, galinhas e pinguims é composta de uma 

membrana serosa externa e de uma camada de células mesoteliais simples onde  

encontram-se uma camada fina de tecido conjuntivo, que é a cápsula de Glisson. 

(BRADLEY; GRAHAME, 1950; FITZGERALD, 1969; HODGES, 1972, 1974; 

ANDREWS; ANDREWS, 1974). A cápsula é menos espessa quando comparada 

com o fígado de mamífero. O tecido conjuntivo no fígado das aves é reduzido, sendo 

visível ao redor dos grandes ramos dos canais portais e hepáticos. As fibras 

elásticas são encontradas em pequenas quantidades (HODGES, 1974). 

O fígado nas galinhas e pinguins têm uma lobulação indistinta, embora seja similar à 

dos mamíferos (BRADLEY; GRAHAME, 1950; ANDREWS; ANDREWS, 1974). 

 Em todos os mamíferos e aves estudados as fibras nervosas e terminais foram 

observadas na cápsula de Glisson. Eles são principalmente localizados próximo dos 

músculos lisos subjacentes em vasos sanguíneos. Nos vertebrados inferiores a 

quantidade de tecido conjuntivo intra-hepático esta escasso exceto ao redor de 

grandes vasos sanguíneos (TSUNEKI; ICHIHARA, 1981). 

 Microscopicamente a cápsula do fígado das aves está contida em uma camada fina 

de colágeno e fibras elásticas, estando contínuo com o tecido conjuntivo intersticial. 
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O tecido conjuntivo frouxo intrahepático é muito proeminente nas áreas portais 

(SCHMIDT; REAVILL; PHALEN, 2003). 

O parênquima próprio do fígado das galinhas é composto de hepatócitos (células do 

fígado, células poliédricas, células hepáticas ou células parênquimatosas) os quais 

são mais ou menos de forma arredondadas; mas tomam a forma poliédrica após a 

fixação (AL- DABAGH; ABDULLA, 1963). As células hepáticas nas galinhas são 

poligonais na forma e com um núcleo grande no pólo vascular da célula (PURTON, 

1969). Estes hepatócitos nas galinhas são constituídos por um núcleo; às vezes 

dois, estando dispostos centralmente com um ou dois nucléolos bem evidentes. São 

constituídos por uma única camada de células, semelhante a um muro de tijolos. As 

placas são perfuradas e anastomosam-se com freqüência (GEORGE; ALVES; 

CASTRO, 1998). 

As células do fígado das galinhas domésticas e dos pingüins são respectivamente 

poliédricas e angulares na forma. Esta é uma célula maior do que as células do 

fígado dos mamíferos (BRADLEY; GRAHAME, 1950; ANDREWS; ANDREWS, 

1974). Os hepatócitos nas aves são células poligonais com um núcleo esférico, oval 

estando centralmente localizados (SCHMIDT; REAVILL; PHALEN, 2003). 

O fígado da galinha e da codorna, respectivamente, são similares quanto à estrutura 

básica dos mamíferos que difere em numerosos pontos de detalhes estruturais. A 

unidade tradicional é o lóbulo, sendo claramente visto em mamíferos como o porco, 

não sendo evidente nas galinhas devido á falta de um septo interlobular distinto. 

Assim um corte do fígado das galinhas mostra uma massa de cordões do fígado 

mais ou menos homogênea, composta do parênquima do fígado, com veias 

intralobulares e vasos interlobulares arranjados irregularmente por toda parte 

(CALHOUN, 1954; FITZGERALD, 1969; PURTON, 1969; HODGES, 1972, 1974; 

GEORGE; ALVES; CASTRO, 1998). A menor unidade do fígado de galinha, que é 

um órgão heterogêneo (CALHOUN, 1954; AL DABAGH; ABDULLA, 1963) além de 

ser chamada de lóbulo é também chamada de (ácino ou corpúsculo). O septo é mais 

fino no caso das codornas do que nos mamíferos e, a lobulação é menos distinta 

(FITZGERALD, 1969).  
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Esta lobulação no pinguim é similar aos mamíferos; existe um sistema portal e uma 

veia porta distinta, o endotélio é contínuo com a linha dos vasos intralobulares 

(ANDREWS; ANDREWS, 1974). 

Estruturalmente os fígados das aves estão divididos em lóbulos. Cada lóbulo tem 

uma veia hepática central (veia central) que recebe a drenagem dos sinusóides. As 

tríades portais estão presentes na periferia dos lóbulos. Os lóbulos das aves, 

embora não esteja definidos, o parênquima hepático aparece contínuo. A veia 

central drena as veias hepáticas direita e esquerda que se funde no fígado para 

formar a veia cava caudal (SCHMIDT; REAVILL; PHALEN, 2003). 

O fígado do avestruz assim como os das demais aves citadas também mostrou 

lóbulos hepáticos usualmente indistintos, devido á falta de septo interlobular 

(STORNELLI et al., 2006). 

Em algumas regiões, entretanto, os lóbulos no fígado das galinhas ficam separados 

por vaso e tecido conjuntivo. São as regiões que ocupam os cantos dos poliedros, 

as quais são chamadas de espaços porta. Cada espaço porta apresenta no seu 

interior uma vênula e uma arteríola que são ramos da veia porta e da artéria 

hepática, um ducto biliar e vasos linfáticos, envoltos por uma bainha de tecido 

conjuntivo (HODGES, 1972, 1974; GEORGE; ALVES; CASTRO, 1998). Foram 

encontradas fibras elásticas, em pequena quantidade em todo tecido conjuntivo do 

fígado (HODGES, 1972, 1974). O estroma do lóbulo hepático nas aves está 

representado principalmente por fibras argirófilas (reticulares) (GEORGE; ALVES; 

CASTRO, 1998). 

O trato portal nas galinhas domésticas e no pinguim é constituído de veia porta, 

ducto biliar, um vaso linfático, um nervo e um ramo da artéria hepática. As fibras 

reticulares nas galinhas domésticas e nos pinguims formam o suporte para os 

cordões de células do fígado. As fibras elásticas são limitadas nos vasos e na 

cápsula (BRADLEY; GRAHAME, 1950; ANDREWS; ANDREWS, 1974). 

A tríade portal nas codornas esta composta por veia porta, artéria hepática e ducto 

biliar que continua da fissura portal para se ramificar ao redor de cada lóbulo do 

fígado. Eles são mantidos por um estroma reticular frágil nas codornas que também 
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forma e conserva redes reticulares grandes para as células parenquimais do fígado 

e sinusóides do lóbulo (FITZGERALD, 1969). 

Além das células hepáticas nas galinhas, os sinusóides hepáticos são revestidos por 

um tipo de células reticuloendoteliais, antes chamados de células de Kupffer (ou 

somente células de Kupffer), que pertencem ao sistema de monócitos-fagócitos (Al- 

DABAGH; ABDULLA, 1963; HODGES, 1974; NICKEL; SCHUMMER; SEIFERLE, 

1977; GEORGE; ALVES; CASTRO, 1998). As paredes de sinusóides nas galinhas 

são compostas das células endoteliais ou células de Kupffer fagocíticas espalhadas 

ou dispersas. Depois de uma injeção intravenosa de solução de tinta nanquim, as 

células de Kupffer aparecem como porções e com partículas de carbono. A parede 

sinusoidal é perfurada fornecendo uma conecção entre lúmen sinusoidal e o espaço 

do plasma perisinusoidal posição entre as células endoteliais e hepáticas (PURTON, 

1969). 

Encontram-se células endoteliais e células estreladas nas galinhas domésticas e 

pinguims, além disso, encontram-se também as células de Kupffer (BRADLEY; 

GRAHAME, 1950; ANDREWS; ANDREWS, 1974).  

 Os sinusóides nas codornas são maiores e estão alinhados com células sinusoidais 

e suportes das células fagocíticas de Kupffer estão presentes. Os linfáticos formam 

um plexo na cápsula de Glisson e internamente seguem os vasos sanguíneos 

maiores e ductos (FITZGERALD, 1969). 

As lâminas ou placas dos hepatócitos das aves são separadas pelos sinusóides que 

estão alinhados pelas células endoteliais fenestradas e células fagocíticas de 

Kupffer. Entre as células endoteliais e os hepatócitos existe um espaço (o espaço de 

Disse) (SCHMIDT; REAVILL; PHALEN, 2003). 

Segundo Purton (1969) e Hodges (1974) a estrutura do fígado das galinhas, mostra 

que este é um órgão que consiste de cordões anastomosados de células de 

parênquima rodeado pelos sinusóides. Os fígados são massas sólidas de células 

hepáticas os quais são perfuradas por lacunas mais ou menos cilíndricas onde estão 

os sinusóides sanguíneos, próximos e se justapõem ás lacunas das paredes. Nos 

capilares sinusóides das aves desembocam ramos terminais da artéria hepática e da 
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veia porta, de tal modo que há uma mistura de sangue arterial e venoso que fluem 

para o centro do lóbulo onde esta localizada a veia centrolobular que coleta o 

sangue dos sinusóides. Os diversos lóbulos hepáticos estão delimitados por todo 

conjuntivo (GEORGE; ALVES; CASTRO, 1998). Estas veias centrais continuam 

dentro das veias sublobulares e finalmente através da veia hepática que vem da veia 

cava caudal (NICKEL; SCHUMMER; SEIFERLE, 1977). 

Os sinusóides nas galinhas domésticas e nos pinguims são amplos canais entre os 

cordões das células do fígado. Eles anastomosam livremente e sua entrada na veia 

central é rapidamente distinguida. Há um cordão de endotélio que é um retículo 

delicado entre os sinusóides (BRADLEY; GRAHAME, 1950; ANDREWS; 

ANDREWS, 1974).  

As veias porta nas aves drenam dentro dos sinusóides. As artérais hepáticas 

também conectam com os sinusóides pelas arteríolas ou diretamente pelo plexo 

capilar (SCHMIDT; REAVILL; PHALEN, 2003). 

O fato de os lóbulos hepáticos nas codornas terem um ramo da veia porta, um ramo 

da artéria hepática e um ducto biliar faz com que estas três estruturas sejam 

denominadas de tríade hepática. (FITZGERALD, 1969). 

Os fígados de mamíferos e aves consistem de lóbulos hepáticos e tecido conjuntivo 

interlobular carregando uma tríade portal. O fígado de vertebrados inferiores tem 

uma massa simples de cordões de células hepáticas e contém pequenas 

quantidades de tecido conjuntivo. Nestes vertebrados inferiores, a quantidade de 

tecido conjuntivo esta escasso, exceto ao redor de grandes vasos sanguíneos. A 

artéria, a veia e o ductúlo biliar não são necessariamente organizados para formar a 

tríade portal típica dos mamíferos (TSUNEKI; ICHIHARA, 1981). 

As paredes separam os sinusóides vizinhos, onde a acamada única de células, que 

podem ser encontrada em algumas espécies de aves, como por exemplo, a 

Sturnella magna, comum a todos os mamíferos, esta associada a uma rede de 

ductos biliares, também presente nos mamíferos, sendo associada a características 

evolutivas destes animais, em relação à dupla camada de células apresentadas por 

algumas aves mais primitivas, répteis, anfíbios e peixes (BENGELSDORF; ELIAS, 
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1953; HODGES, 1974). Na maioria das aves, assim como no homem e outros 

animais, esta rede é uma célula espessa com um sinusóide em cada lado. Na ave 

doméstica, embora, os sinusóides estejam separados por redes os quais são duas 

células finas, aparecendo principalmente em vertebrados menores (PURTON, 1969; 

MACLELLAND, 1986). O arranjo das células nas galinhas domésticas e nos 

pinguims faz lembrar que os fígados dos répteis são mais simples do que nos 

mamíferos. Os cordões do fígado formam colunas arranjadas em uma maneira 

tubular ao redor de um capilar biliar intralobular destinto. Os cordões do fígado em 

um corte longitudinal têm a aparência de alvéolo formado por quatro ou cinco células 

(BRADLEY; GRAHAME, 1950; ANDREWS; ANDREWS, 1974). As placas de células 

hepáticas nos pinguims separaram os sinusóides que são uma ou duas células 

espessas (ANDREWS; ANDREWS, 1974; ANDREW; HICKMAN, 1974). O 

parênquima hepático no peru está arranjado dentro de placas anastomosadas de 

duas camadas de células (BHATNAGAR; SINGH, 1982). Os hepatócitos nos patos 

foram descritos como formando anastomoses tendo duas células espessas 

(ABDELWAHAB, 1987). Os hepatócitos nas aves têm ramos laminados com uma ou 

duas células espessas arranjadas ao parênquima do fígado (SCHMIDT; REAVILL; 

PHALEN, 2003). Os hepatócitos nos avestruzes estão arranjados em cordões com 

duas células delgadas entre uma rede tridimensional de sinusóides (STORNELLI et 

al., 2006). 

Os ápices da célula nas galinhas domésticas e nos pinguims mostram comunicação 

com os canalículos biliares (BRADLEY; GRAHANE, 1950; ANDREWS; ANDREWS, 

1974). Os ápices de três, quatro ou cinco células adjacentes na galinha circundam 

um pequeno espaço intercelular, que é um ramo fino do sistema biliar, o canalículo 

biliar. Estes canalículos biliares “correm” entre as células e a periferia do lóbulo e se 

ligam para formar um (canal de Hering) que entra no trato portal para conectar com 

o ducto biliar. O ducto biliar no trato portal consiste de um epitélio simples cuboidal 

ou colunar com microvilo projetando dentro do lúmen (PURTON, 1969). O hepatócito 

das galinhas está delimitado por uma membrana plasmática normal a qual se 

contacta com o espaço intercelular, canalículo biliar ou o espaço de Disse associado 

com os sinusóides (HODGES, 1972, 1974). Os hepatócitos nas aves fazem contato 

com as superfícies de outra célula vizinha e permitem que entre elas permaneça um 

espaço tubular delimitado apenas pelas membranas das duas células no espaço 
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este que recebe o nome de canalículo bilífero. Esses canalículos se estendem por 

entre as placas, em direção à periferia do lóbulo, onde desemboca num canal 

revestido por epitélio cúbico ou colunar simples, o ducto bilífero do espaço porta 

(GEORGE; ALVES; CASTRO, 1998). 

O fígado nas aves é construído como uma glândula tubular. O parênquima consiste 

de tubos de células que se conectam juntamente em uma rede de cordões. A luz 

axial destes túbulos é formada de capilares biliares. Estes túbulos consistem de 

duas a seis células (NICKEL; SCHUMMER; SEIFERLE, 1977). 

Nos perus a região central das placas contém o canalículo biliar formado pela 

participação de dois ou mais hepatócitos. Cada parênquima celular exibe uma forma 

poligonal irregular com três superfícies diferentes espalhadas (BHATNAGAR; 

SINGH, 1982). 

Os canalículos biliares nas galinhas alimentam os ductos biliares intra-hepáticos, os 

quais dão a volta para formar os ductos hepáticos biliares. O epitélio prismático é 

desprovido de células caliciformes. Os ductos biliares são grandes e a vesícula biliar 

contém células caliciformes e não contém glândulas (NICKEL; SCHUMMER; 

SEIFERLE, 1977). 

Os grandes ductos biliares nas galinhas estão alinhados com células cuboidais e 

ductos menores com epitélio pavimentoso baixo. Os capilares perilobulares não são 

proeminentes como nos fígados dos mamíferos (BRADLEY; GRAHANE, 1950). Os 

ductos biliares nos pingüins são grandes e são alinhados com células cuboidais e 

ductos menores com epitélio plano baixo (ANDREWS; ANDREWS, 1974). O ducto 

biliar na galinha doméstica e nos pinguims tem uma serosa externa, seguindo por 

uma camada muscular circular e longitudinal e uma submucosa fina, uma membrana 

mucosa com uma muscular da mucosa incompleta e um córium coberto com epitélio 

colunar (BRADLEY; GRAHANE, 1950; ANDREWS; ANDREWS, 1974). 

Existem dois ductos biliares nas galinhas, um passando diretamente do fígado para 

o duodeno e o segundo passando via vesícula biliar para o duodeno. A musculatura 

dos ductos biliares é bem desenvolvida. A mucosa dos ductos é composta de lâmina 

própria espessa, sendo formada internamente por um número de pregas como vilos, 
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alinhada por epitélio colunar simples. Os núcleos são grandes e variam quanto á 

forma que vai de esférica a oval, estando próximos á membrana basal (HODGES, 

1974). 

O canalículo biliar nas aves drena os ductos biliares intralobulares. E os ductos 

biliares estão alinhados pelo epitélio simples cuboidal ou colunar rodeado pelo tecido 

conjuntivo frouxo. Eles podem ter fibras elásticas ou músculo liso ao redor dos 

grandes ductos (SCHMIDT; REAVILL; PHALEN, 2003). 

A vesícula biliar na galinha doméstica tem uma serosa externa espessa e então uma 

fina camada de músculo longitudinal e finalmente uma membrana mucosa “jogada” 

dentro das pregas reticulares os quais são alinhadas com epitélio colunar 

(BRADLEY; GRAHAME, 1950). A vesícula biliar na galinha doméstica é um saco 

pequeno que esta na superfície visceral do fígado da galinha (HODGES, 1974). A 

vesícula biliar é quase sempre ausente nas aves (ANDREW; HICKMAN, 1974). A 

vesícula bilar nas aves tem as mesmas camadas como o ducto hepatoentérico 

(SCHMIDT; REAVILL; PHALEN, 2003). 

 

 

3.2.6 Microscopia eletrônica do fígado das aves 
 
 
A seguir foi feita uma descrição a respeito do fígado das aves 

 

 

3.2.6.1 Hepatócitos de galinhas 

 

 

O núcleo do hepatócito nas galinhas é grande, esférico e ovóide. Geralmente 

encontra-se no pólo vascular da célula. O envelope nuclear possui poucas 

irregularidades. Consiste de uma membrana separada por um espaço irregular 

estando próximo a junção com a cisterna de retículo endoplasmático. Podem ser 

encontrados também ribossomos na superfície externa. Um ou mais nucléolos com 

formatos irregulares são encontrados dentro de cada núcleo estando separados de 
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cada membrana nuclear. Grânulos de cromatina tendem a se espalhar de maneira 

uniforme por toda a matriz nuclear. Pequenas condensações de cromatina frouxa 

foram encontradas na membrana interna (HODGES, 1972; 1974). 

 

 

3.2.6.2 Fibras de colágeno em aves 

 

 

Este espaço contém células como fibroblastos os quais podem ser chamadas de 

células de Ito primitivas. Elas são células delgadas caracterizadas por numerosos 

poliribossomos livres (TATSUMI; FUGITA, 1983).  

As fibrilas de colágeno no espaço de Disse são vistas nos pintinhos com seis dias de 

idade vivendo em áreas com contaminação química e radioativa (TATSUMI; 

FUGITA, 1983; KALASHNIKOVA; FADEEVA, 2006).  

 

 

3.2.6.3 Infiltração linfocítica 

 
 
Em pintinhos alimentados com 5.0 microgramas de aflatoxina, as lesões primárias 

no fígado foram: infiltração branda linfocítica degeneração hepatocelular e necrose 

(MOLLENHAUER et al., 1989). 

 
 
3.2.6.4 Canalículo biliar 

 
 
Em pintinhos alimentados com 5.0 microgramas de aflatoxina, a lesão primária no 

fígado foi o aumento do canalículo biliar (MOLLENHAUER et al.,1989; ERGUN; 

ERGUN; ESSIZ, 2006). 
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3.2.6.5 O Citoplasma dos hepatócitos nas galinhas 

 

 

 Optou-se por iniciar pelas mitocôndrias. 

 

 

3.2.6.5.1 Mitocôndrias 

 

 

As organelas citoplasmáticas mais frequentes encontradas no citoplasma dos 

hepatócitos das galinhas são as mitocôndrias. Estas apresentam uma 

heterogeneicidade na forma, que varia de arredondada, oval e formato de pêra, são 

alongadas sendo que a maioria das mitocôndrias apresenta uma forma irregular. 

São compostas de grânulos, com uma matriz moderadamente eletrodensa e uma 

característica de membrana dupla. A membrana interna é invaginada e forma uma 

lamela estreita com uma crista tubular irregular. Por toda a matriz da mitocôndria 

encontramos moderados grânulos densos (HODGES, 1972, 1974). E o citoplasma 

dos hepatócitos nas galinhas é granular e suas membranas celulares são indistintas 

no microscópio óptico (RAPPORT, 1956). Os hepatócitos são ricos em material 

basofílico (ergatoplasma) e estes contém mitocôndrias. As mitocôndrias são 

numerosas e associadas com grandes quantidades de retículo endoplasmático 

granular (PURTON, 1969). A deficiência de biotina nos pintinhos mostra as 

mitocôndrias afetadas (FRIGG,1978). Os pintinhos alimentados com 5.0 

microgramas de aflatoxina possuem um fígado com mitocôndrias menores 

(MOLLENHAUER et al., 1989). Os hepatócitos dos frangos que foram tratados com 

a interação de mercúrio com IPO-63 apresentam mitocôndria inchada com 

cristeólise (CHISHTI; ROTKIEWICZ, 1992). Nos pintinhos alimentados com 

afaltoxina foi encontrada a redução no tamanho da mitocôndria (ERGUN; ERGUN; 

ESSIZ, 2006).  Os pintinhos que vivem em áreas com contaminação química e 

radioativa podem conter um grande número de mitocôndrias muitas das quais são 

inchadas e apresentam uma matriz clara e uma crista desorganizada. Na crista da 

mitocôndria pode faltar glicogênio e há abundantes gotas de lipídios firmemente em 

contato com a mitocôndria (KALASHNIKOVA; FADEEVA, 2006). 
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3.2.6.5.2 Peroxissomos 

 

 

Os peroxissomos são arredondados, irregulares e são menores que as mitocôndrias. 

Estando dentro de uma membrana única que possui uma matriz granular delgada 

com densidade moderada e eletrodensa. Os peroxissomos do fígado de galinha não 

têm sido observados contendo nucleóides centrais (HODGES, 1972, 1974). Além 

disso, os peroxissomos são pouco observados nas galinhas, pois, estão associados 

às alças do retículo endoplasmático (HODGES, 1974). Encontram-se muitos 

peroxissomos abundantes nas aves que vivem em áreas ecologicamente 

desfavoráveis (KALASHNIKOVA; FADEEVA, 2006).  

 

 

3.2.6.5.3 Retículo endoplasmático granular 

 

 

O retículo endoplasmático granular nas galinhas é abundante e ocorre em todo o 

citoplasma da célula, raramente ocorre mais do que duas cisternas paralelas. Esta 

organela está próxima da mitocôndria e as cisternas correm paralelas com sua 

periferia. O retículo endoplasmático granular é irregular e consistente em ambas as 

formas e tamanhos e todos contém um conteúdo fino e irregular (HODGES, 1972, 

1974). O citoplasma é separado dentro de campos distintos: o campo de luz contém 

retículo endoplasmático agranular, enquanto o campo escuro contém o núcleo e 

todas as outras organelas (PURTON, 1969). Nos hepatócitos de aves um tipo menor 

de partícula de lipídio (LP) foi também observado, sendo intracelular dentro da 

cisterna de Golgi e no retículo endoplasmático granular e fora das membranas do 

plasma no espaço entre as células parenquimais vizinhas (SILLER; WIGHT, 1976). 

A deficiência de biotina nos pintinhos demonstra o retículo endoplasmático granular 

(REG) afetado. O REG diminuiu no volume e a densidade de superfície das 

membranas interna e externa ficam reduzidas. A redução do REG esta de acordo 

com a redução da síntese de proteína na deficiência de biotina (FRIGG, 1978). Os 

hepatócitos nos frangos que foram tratados com a interação de mercúrio com IPO-

63 mostraram retículo endoplasmático dilatado e numerosos vacúolos contendo 
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material granular (CHISHTI; ROTKIEWICZ, 1992). Nos pintinhos alimentados com 

aflatoxina pode ocorrer a destruição do REG (ERGUN; ERGUN;ESSIZ,2006).  

 

 

3.2.6.5.4 Ribossomos 

 

 

Os ribossomos livres, nas galinhas, se arranjam em grupos e são abundantes. Estes 

ficam ao redor do retículo endoplasmático granular, mas também são encontrados 

em todo citoplasma celular (HODGES, 1972, 1974).  

 

 

3.2.6.5.5 Retículo endoplasmático liso 

 

 
O retículo endoplasmático liso nas galinhas apresenta-se de forma circular isolado, 

elíptico ou alongado, estando espalhados por todo o citoplasma. São maiores em 

diâmetro do que o retículo endoplasmático rugoso, presentes nas cisternas e contém 

uma substância granular fina de baixa eletrondensidade (HODGES, 1972, 1974). Os 

pintinhos alimentados com aflatoxina apresentam dilatação das cisternas do retículo 

endoplasmático liso (ERGUN; ERGUN; ESSIZ, 2006).  

 

 

3.2.6.5.6 Complexo de golgi 

 

 
Os hepatócitos nas galinhas são ricos em material basófilo (ergatoplasma); e contém 

um aparelho de Golgi, (RAPPORT, 1956). 

 

No complexo de Golgi das galinhas, empilhados individuais das cisternas de Golgi 

são pequenos, pouco desenvolvidos e estão situados entre o núcleo e o canalículo 

biliar. Cada complexo consiste de 2 a 5 cisternas curtas, lisas e as vezes são 

moderadamente curvas. A cisterna interna (lado côncavo) é fina e lisa e a externa 

(lado convexo) tende a ser variavelmente distendido, com uma aparência 
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vesiculada. As vesiculações possuem um conteúdo morfogranular, estando 

arranjado em formacões granulares ou esféricas. Muitas cisternas de Golgi possuem 

em suas laterais pequenas vesículas. Estas vesículas têm um conteúdo variável de 

eletrondensidade. As inter relações entre o complexo de Golgi e o retículo 

endoplasmático rugoso não são facilmente demonstrados, mas podem ser vistas 

ocasionalmente (HODGES, 1972, 1974).  

 

 

3.2.6.5.7 Lisossomos 

 

 
Os lisossomos nos hepatócitos das galinhas são muito variáveis na forma, tamanho 

e estrutura interna. Em geral, os lisossomos têm a forma redonda e a maioria destes 

são individuais e irregulares. A maioria destas organelas é menor que as 

mitocôndrias, embora, ocasionalmente, algumas podem ser maiores. Estes estão 

frequentemente presentes no pólo apical da célula e próximo da associação com o 

canalículo biliar, mas também podem ser vistos em alguma região do citoplasma. 

Em estrutura, os lisossomos consistem de corpos de membrana que contém uma 

substância granular fina de densidade eletromédia sendo que uma parte pode ser 

substituída por corpos densos de morfologia variável (HODGES, 1972, 1974). Os 

hepatócitos dos frangos que foram tratados com a interação de mercúrio com IPO-

63 mostraram grandes lisossomos contendo corpos com mielina (CHISHTI; 

ROTKIEWICZ, 1992). 

 

 

3.2.6.5.8 Glicogênio 

 

 
 Grandes acúmulos de grânulos de glicogênio nas galinhas podem ser encontrados 

em uma minoria das células. Depósitos pequenos estão espalhados na maioria das 

células sendo que poucas células são desprovidas desta substância. Pequenas 

vesículas de retículo endoplasmático liso são frequentes e estão associados com 

depósitos de glicogênio (HODGES, 1972, 1974). Estudos de histopatologia geral na 

síndrome do fígado gorduroso em galinhas mostram que o conteúdo de glicogênio 
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da célula hepática é reduzido (WIGHT; SILLER, 1975). As aves intoxicadas com 

IPO-63 (organofosforado) mostram um acúmulo de grânulos de glicogênio 

(CHISHTI; ROTKIEWICZ, 1992). Foi produzido um dano na mitocôndria hepática, 

acompanhada pelo acúmulo de glicogênio no citoplasma dos hepatócitos em 

pintinhos que foram alimentados com uma suplementação de 20% de coco de duas 

fontes farmacêuticas comerciais (GILL- VILLARIANO et al., 1997). O glicogênio se 

mostra suave nas áreas portais com conteúdo mononuclear em pintinhos 

alimentados com aflatoxina (ERGUN; ERGUN; ESSIZ, 2006). Pintinhos vivendo em 

áreas com contaminação químicas e radioativa apresentam uma grande quantidade 

de glicogênio no citoplasma do hepatócitos (KALASHNIKOVA; FADEEVA, 2006). 

 

 

3.2.6.5.9 Inclusões lipídicas 

 

 
Outras inclusões intracitoplasmáticas que ocorrem dentro da célula das galinhas: 

estão entre elas pequenas inclusões gordurosas, que são ocasionalmente 

encontradas. Nestas estes vacúolos aumentam em números e tamanho (HODGES, 

1972, 1974). O núcleo dos hepatócitos das galinhas tem um ou dois nucléolos 

distintos e podem conter gotas de gordura, grânulos pigmentares e raramente 

cristais (RAPPORT, 1956). A base das células do fígado de galinhas forma parte da 

parede dos sinusóides (AL- DABAGH; ADDULLA, 1963). Estudos de histopatologia 

geral na síndrome do fígado gorduroso, em galinhas, mostraram acúmulos anormais 

de lipídios em uma variedade de órgãos onde não se observam reações 

degenerativas ou inflamatórias. Os depósitos de lipídios no fígado estão 

primeiramente associados com a unidade estrutural hepática. (WIGHT; SILLER, 

1975). Galinhas de postura com síndrome de deficiência hemorrágica (FLHS), se 

apresentam obesas e com altas concentrações de lipídios nos fígados, sugerindo 

uma relação patogênica entre a esteatose hepática e a hemorragia (PEARSON et 

al.,1978). A secreção de lipoproteína do fígado parece ser acelerada pelas fibras da 

dieta. A atividade da lipoproteína no tecido adiposo é realçada pela alimentação com 

alfafa (AKIBA; MATSUMOTO, 1982). A idade e o aumento no peso do corpo, a 

elevação no lipídio total ou a gordura abdominal é proporcional ao peso do corpo. 

Estas observações explicam porque a seleção das aves e uma taxa de crescimento 
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rápido dirigem-se para o acúmulo excessivo de gordura. Embora a hiperplasia do 

adipócito continue de 13 a 14 semanas de idade a hipertrofia continua aumentando 

com a idade e o grau da gordura. O número dos adipócitos parece estar 

correlacionado com o tamanho do corpo e o tamanho do adipócito e, está relatado, 

com o conteúdo da gordura da ave viva. O controle hormonal da lipólise envolve um 

número de hormônios e parece ser complexo. O aumento da gordura no tecido 

adiposo é principalmente devido á lipogênese hepática (LECLERCQ,1984). A 

ultraestrutura dos hepatócitos de aves tratadas com corticosteróide mostrou a 

deposição pesada de lipídio (PILO; ETCHES; GEORGE, 1985). As aves tratadas 

com IPO-63 mostraram gotas de gordura e poucos corpos lisossomais (CHISHTI; 

ROTKIEWICZ, 1992). Os lipossomos ocorreram com grande freqüência dos 11 até o 

14 dias de incubação dos pintinhos. Eles são usualmente pequenos e eletrodensos, 

mas durante o desenvolvimento eles gradualmente aumentam com o acúmulo de 

colesterol no fígado. Após a eclosão do ovo há uma diminuição imediata no tamanho 

e no número de lipolissomos. E o volume total de gotas de lipídios no citoplasma 

aumenta com o aumento da idade (KANAI et al., 1994). A histologia dos hepatócitos, 

em pintinhos alimentados com aflatoxina, inclue o aumento nas gotas de lipídios 

(ERGUN; ERGUN; ESSIZ, 2006). Os fígados das galinhas com colestase possuem 

ligação com o ducto extrahepático (BDL) e mostram colestase, fibrose, proliferação 

dos dúctulos biliares e células de Ito que são encontradas em áreas fibróticas e são 

maiores em tamanho com mais imunoreatividade do que nos fígados normais. O 

estudo ultraestrutural demonstra que as células de Ito estão associadas com a 

produção de fibras colágenas nos fígados BLD. Estes achados sugerem que as 

células de Ito reagem contra as injúrias hepatocíticas e tem um papel maior na 

fibrinogênese hepática dos fígados das galinhas.  

 

A proliferação de lipossomos é um dos aspectos característicos dos hepatócitos em 

pintinhos embrionários. A formação dos lipossomos foi observada em um bom 

desenvolvimento da rede de Golgi com uma alta freqüência ocorrendo de 11 a 14 

dias de incubação. Os lipolissomos, usualmente, contem uma pequena e 

eletrodensa inclusão lipídica, embora, durante o desenvolvimento, aumentem 

gradualmente, tendo uma redução na eletrondensidade da inclusão. Lipossomos 

isolados do fígado do pintinho neonato é composto principalmente de colesterol 

esterificado (KANAI; SOJI; HEBERT, 1997). Foi produzido um dano na mitocôndria 
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hepática, acompanhada pelo acúmulo de gotas de lipídios no citoplasma dos 

hepatócitos em pintinhos que foram alimentados com uma suplementação de 20% 

de coco de duas fontes farmacêuticas comerciais (GILL-VILLARIANO et al., 1997). 

As células de Ito (células que estocam gordura) em posição no espaço 

perisinusoidal do fígado, tem funções variadas (HANDHARYANI et al., 2001).  A 

alimentação com ácido linoleíco conjugado CLA para aves resultam em uma 

redução substancial na gordura acumulada no fígado e promove a incorporação de 

CLA dentro de lipídios hepáticos (BADINGA et al., 2003). A atenção recente ao 

problema da doença não alcoólica e gordurosa no fígado (NAFLD) em indivíduos 

com obesidade, diabetes e outros fatores de risco tem abrigado luz nos mecanismos 

de injúria celular associada com a esteatose hepática e os caminhos potenciais para 

esteatohepatite e cirroses. Os patologistas necessitam ter familiaridade com o 

espectro das trocas na esteatohepatite, incluindo hepatócitos inchando. Corpos 

mallory, mistura de células inflamatórias infiltrativas e uma fibrose nas galinhas 

perivenular e pericelular (LEFKOWITCH, 2005). O espaço de Disse contém células 

como fibroblastos nas aves os quais podem ser chamadas de células de Ito 

primitivas em pintinhos vivendo em áreas com contaminação química e radioativa. 

Elas são células delgadas caracterizadas por numerosos poliribossomos livres. Há 

muitas gotas de lipídios em aves vivendo em áreas com contaminação química e 

radioativa que diretamente relaciona-se com os grânulos de glicogênio 

(KALASHNIKOVA; FADEEVA, 2006). Em pintinhos alimentados com 5.0 

microgramas de aflatoxina, as lesões primárias no fígado foram lipidose 

hepatocelular, aumento do canalículo biliar, redução no tamanho mitocondrial, 

infiltração branda linfocítica e degeneração hepatocelular e necrose 

(MOLLENHAUER et al., 1989). Trinta gansos foram expostos a 18 dias de 

alimentação forçada. As amostras foram realizadas no começo e durante a 

alimentação forçada, no sétimo, décimo primeiro, décimo quarto e décimo oitavo 

dias. Cortes histológicos indicaram a aparência de formas microvesiculares de 

gorduras no citoplasma dos hepatócitos, os quais primeiro voltam para uma 

infiltração total de gordura, troxando posteriormente, para uma forma macrovesicular 

com inflamação gradual onde dano na membrana não foi visualizado. Alimentação a 

base de celulose ou alfafa ou refeição a base de alfafa resultou em reduções 

significativas na deposição de lipidose hepática e no conteúdo lipídico. Secreção de 

lipoproteína do fígado parece ser acelerada pelas fibras da dieta. A atividade da 
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lipoproteína no tecido adiposo e a taxa liberada de lipídio foi intensificada pela 

alimentação com alfafa (LOCSMÀNDI et al., 2007).  

 

 

3.2.6.6 Hepatócitos dos perus 

 

 

Uma pequena introdução sobre os perus 

 

 

3.2.6.6.1 Mitocôndrias 

 

 

O citoplasma do hepatócito nos perus contém uma matriz eletrodensa e número de 

mitocôndrias alongadas ou ovais com cristas lisas e moderadas matrizes 

eletrodensas, com poucos grânulos matriciais. Cada mitocôndria está rodeada por 

uma ou duas raras cisternas lisas de retículo endoplasmático granular 

(BHATNAGAR; SINGH, 1982).  

 

 

3.2.6.6.2 Peroxissomos 

 

 
Peroxissomos foram encontrados e distribuídos entre núcleos e canalículos biliares 

nos perus. O limite da membrana do peroxissomo é algumas vezes associado a uma 

cisterna de retículo endoplasmático liso (BHATNAGAR; SINGH, 1982).  

 

 

3.2.6.6.3 Ribossomos 

 

 
Em um estudo com perus foram encontrados ribossomos livres, em configuração 

polirribossômica, que foram distribuídos por todo o citoplasma (BHATNAGAR; 

SINGH, 1982). 
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3.2.6.6.4 Retículo endoplasmático liso 

 

 
O retículo endoplasmático liso não é muito evidente nos perus, embora pequenas 

vesículas possam ser observadas estando dispersas entre partículas de glicogênio e 

nos pólos biliares (BHATNAGAR; SINGH, 1982). 

 

 

3.2.6.6.5 Complexo de Golgi 

 

 

O complexo de Golgi nos perus esta localizado próximo ao núcleo, enquanto os 

centríolos estão localizados no pólo biliar próximo a margem do canalículo biliar. Nos 

hepatócitos das fêmeas dos perus, o complexo de Golgi apresenta-se muito mais 

pronunciado exibindo cisternas dilatadas cheias com uma lipoproteína de densidade 

muito baixa (VLDL) em quantidade maior do que nas outras espécies. As gotas de 

lipídios estão localizadas próximo ao complexo de Golgi dos hepatócitos das 

fêmeas, quando comparados com os hepatócitos de machos. O citoplasma e o pólo 

biliar é extremamente rico em microtúbulos, os quais são longos com uma distância 

maior entre o complexo de Golgi e a margem do canalículo biliar. Estes microtúbulos 

arranjam-se longitudinalmente em direção ao canalículo biliar acompanhados por 

pequenas vesículas eletrodensas à margem do canalículo biliar. O citoplasma ao 

redor dos centríolos estando à margem do pólo biliar é rico em microtúbulos e ás 

vezes muitos desses microtúbulos parecem estar associados com densidades 

pericentriolar (BHATNAGAR; SINGH, 1982). 

 

 

3.2.6.6.6 Lisossomos 

 

 
Os lisossomos nos perus são distribuídos aleatoriamente, mas alguns tendem a ser 

localizados próximos ao canalículo biliar (BHATNAGAR; SINGH, 1982). 
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3.2.6.6.7 Glicogênio 

 

 
As partículas de glicogênio nos perus, ambas nas formas alfa e beta, estão 

acumuladas em campos irregulares, mas estes campos não são densos 

(BHATNAGAR; SINGH, 1982). 

 

 

3.2.7 O núcleo dos hepatócitos nos gansos 
 
 
Os hepatócitos dos embriões de ganso com 11-14 dias são menos diferenciados 

sendo pobre em organelas celulares. O fígado contém pouco tecido conjuntivo e 

este se forma entre 17 e 21 dias (FÁNCSI, 1982). 

Após a fixação do glutaraldeído/ ósmio dois tipos de células ás claras e as escuras 

dos hepatócitos foram encontradas no fígado de 17 dias de idade (FÁNCSI,1982).  

O núcleo das células claras tinha de 7 a 8µ em tamanho, pobre em cromatina e com 

hialoplasma fracamente eletrodenso. A metade dos cortes finos corou os hepatócitos 

com azul de toluidina escuro ao redor de 4-5 células claras frequentemente 

observadas ao redor do vigésimo primeiro dia e vigésimo segundo dias. A estrutura 

do tecido conjuntivo é formada entre o décimo sétimo dia e o vigésimo primeiro dias 

(FÁNCSI, 1982).  

 

 

3.2.8 Citoplasma dos hepatócitos nos gansos 
 
 
Este inicia-se pelas mitocôndrias 
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3.2.8.1 Mitocôndrias 

 

 

Os hepatócitos dos fígados dos embriões de 11 dias de idade possuem um núcleo 

grande ao redor da mitocôndria. O núcleo dos hepatócitos é redondo, oval e é 

uniforme no décimo terceiro dia do embrião. O citoplasma dos hepatócitos contém 

alongadas mitocôndrias e poucas gotas de lipídios. As mitocôndrias foram 

encontradas ao redor do núcleo. O núcleo de células escuras do fígado é menor em 

diâmetros de 3-4 µ e com poucas gotas de gordura entre as mitocôndrias e ao redor 

do núcleo (FÁNCSI,1982).  

 

 

3.2.8.2 Retículo endoplasmático 

 

 

As células endoteliais contêm bom desenvolvimento do retículo endoplasmático 

(FÁNCSI, 1982). 

 

 

3.2.8.3 Inclusões lipídicas 

 

 
Especialmente no vigésimo sétimo dia dos embriões, encontram-se muitas gotas de 

gordura com muitas formas de vacúolos. As células de Kupffer contem gotas de 

lipídios apenas após o vigésimo segundo dia. Do vigésimo primeiro dia do 

desenvolvimento embrionário, a gema segue diretamente o ducto vitelino dentro do 

canal intestinal do feto e aqui os lipídios se encontram dentro do fígado. Há muitas 

gotas de gordura em muitos vacúolos que se formam nos hepatócitos nos 21 dias  

especialmente nos embriões de 27 dias. As trocas dos hepatócitos estruturais foram 

descritos baseados nos estudos com um grande número de embriões de gansos 

com idades diferentes e considera-se especial o período antes da incubação, 

quando os lipídios e outras substâncias absorvidas do acúmulo do saco vitelino se 

mobilizam tal como uma continuação do fígado no limite da produtividade fisiológica. 
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Neste estágio uniforme pode ter um acúmulo significante de gordura (FÁNCSI, 

1982). 

 

 

3.2.9 O núcleo dos hepatócitos nos patos 
 
 
A célula no pato é comumente poligonal com um núcleo arredondado contendo um 

ou mais nucléolos. No pólo vascular da célula a membrana possui os inumeráveis 

microvilos alguns dos quais vem em contato com o revestimento das células 

endoteliais. Cada hepatócito tem um núcleo esférico único (sobre 1 µ de diâmetro) 

situado em direção a pólo vascular dos póros nucleares na membrana 

(ABDELWAHAB, 1986). 
 
 
3.2.10 Citoplasma dos hepatócitos nos patos 
 
 

O citoplasma é separado dentro de campos distintos: o campo de luz contém 

retículo endoplasmático agranular, enquanto o campo escuro contém o núcleo e 

todas as outras organelas. Uma existência da zona escura (eletrondensa) e zona 

clara de luz (eletronlucente) nas zonas no citoplasma dos hepatócitos das aves 

(ALLEN; CARSTENS, 1966; ADAMIKER, 1969; PURTON, 1969). Estas zonas não 

existem nos mamíferos sendo óbvias nas aves. A presença de hepatócitos claros e 

escuros. Uma célula escura que tem uma quantidade grande de citoplasma 

eletrodenso com citoplasma variável e pequena quantidade de citoplasma claro 

eletronlucente. Em ambos os tipos de hepatócitos a maior das organelas esta 

confinada nas regiões escuras (ABDELWAHAB, 1986). 
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3.2.10.1 Mitocôndrias 

 

 

O retículo endoplasmático granular esta ao redor da mitocôndria (THERON; 

LIEBENBERG; JOUBERT, 1965; PURTON, 1969; KAPP; BALAZS, 1970).  A 

mitocôndria é a organela que predomina e tem tamanho e forma variável. A maioria 

é cilíndrica e parece variar em comprimento de 1 µ para 10 µ  com diâmetro 

uniforme  tendo 2 µ. Embora alguns ramos e outros parecem ser esféricos. Eles 

estão frequentemente rodeados de gotas de gordura (ABDELWAHAB, 1986). 

 

 

3.2.10.2 Retículo endoplasmático granular 

 

 
Em ambos os tipos de células uma zona escura rica em mitocôndrias e retículo 

endoplasmático granular que escora a membrana da célula estando ao redor do 

núcleo. O (REG) forma uma linha na membrana da célula lateral. Embora, esteja 

virtualmente ausente nas partes da membrana da célula os quais desenvolveu 

microvilos (pólos vasculares e biliares). Este também forma uma luva ao redor da 

maioria das mitocôndrias (ABDELWAHAB, 1986). 

 

 

3.2.10.3 Complexo de Golgi 

 

 

 O aparato Golgi usualmente consiste de 4-6 cisternas achatadas e arranjadas em 

“S”, “C” ou forma relativamente lisa ou reta. Eles estão limitados nas zonas 

eletrodensas e de uma elevação surge dos pacotes das vesículas elípticas rugosas 

com pequenos grânulos amorfos (0,3-0,5 µ de diâmetro) (ABDELWAHAB, 1986). 

 

 



Revisão de Literatura 

 

85

3.2.10.4 Glicogênio 

 

 
Grandes números de grânulos de glicogênio, arranjados em rosetas características 

foram encontrados em ambas as zonas claras e escuras (ABDELWAHAB, 1986). 

 

 

3.2.10.5 Gotas de Gordura  

 

 

Gotas de gordura os quais são numerosas no animal jovem (1-5 dias) estão 

usualmente situadas nas zonas escuras (ABDELWAHAB, 1986). 

 

 

3.2.11 Hepatócitos das codornas 
 
 
Inicia-se pela organela mitocôndrias. 

 

 

 

3.2.11.1 Mitocôndrias 

 
 
Alterações no fígado de codornas alimentadas com ocratoxina foram que: a 

mitocôndria apresentou-se inchada (MAXWELL; BURNS; DWIVEDI, 1987). 

 
 
3.2.11.2 Glicogênio 

 

 

Nas codornas alimentadas com ocratoxina há uma deposição variável de glicogênio 

(MAXWELL; BURNS; DWIVEDI, 1987). 
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3.2.11.3 Inclusões lipídicas 

 

 

O acúmulo de lipídio hepático em codornas adultas japonesas e galinhas adultas 
seguido da taxa de biosíntese. É bastante em aves alimentadas com grãos de soja 

(MAURICE; JANSEN, 1979). 

 

 

3.2.12 Hepatócitos das gralhas 
 
 
As organelas destes animais apresentam-se alteradas devido as áreas ecológicas 

desfavoráveis. 

 

 

3.2.12.1 Mitocôndrias 

 
 
Análises de micrografias mostram que há mitocôndrias, o que permite a proposta de 

que o glicogênio é sintetizado via gliconeogênese do glicerol e produtos da oxidação 

da gordura ácida na célula do citoplasma do fígado de gralhas, em áreas 

ecologicamente desfavoráveis (KALASHNIKOVA; FADEEVA, 2006). 

 

 

3.2.12.2 Retículo endoplasmático liso 

 
 
Observam-se cisternas de retículo endoplasmático liso na célula do citoplasma do 

fígado de gralhas em áreas ecologicamente desfavoráveis (KALASHNIKOVA; 

FADEEVA, 2006).  
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3.2.12.3 Glicogênio 

 
 
Muitos grânulos de glicogênio são sintetizados via gliconeogênese do glicerol e 

produtos da oxidação da gordura ácida na célula do citoplasma do fígado de gralhas 

de áreas ecologicamente não favoráveis (KALASHNIKOVA; FADEEVA, 2006).  

 

 

3.2.12.4 Inclusões lipídicas 

 
 
Observam-se gotas de lipídios na célula do citoplasma do fígado de gralhas de 

áreas ecologicamente não favoráveis (KALASHNIKOVA; FADEEVA, 2006).  

 

 

3.2.13 Hepatócito dos avestruzes 
 
 
Inicia-se pelas mitocôndrias 

 

 

3.2.13.1 Mitocôndrias 
 

 

Existem muitas mitocôndrias gigantes nos avestruzes e estes possuem uma matriz 

ligeiramente eletrodensa e uma crista curta (STORNELLI et al., 2006). 

 

 

3.2.13.2 Retículo endoplasmático granular 
 

 

Observou-se a presença de retículo endoplasmático granular (REG) no citoplasma 

dos hepatócitos dos avestruzes (STORNELLI et al., 2006). 
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3.2.13.3 Ribossomos 

 

 

Os avestruzes possuem numerosos ribossomos livres (STORNELLI et al., 2006). 

 

 

3.2.13.4 Complexo de Golgi 

 

 

O citoplasma do hepatócito dos avestruzes possui um Golgi e poucos sáculos com 

grânulos eletrodensos (STORNELLI et al., 2006). 

Complexos juncionais e microvilos alongados, coberto por fino glicocálix, estão 

presentes nos avestruzes (STORNELLI et al., 2006). 

Microscopicamente os hepatócitos das aves têm uma aparência espumosa devido 

ao grande conteúdo de glicogênio e lipídio que surge reabsorvido do saco vitelino. 

Se uma ave foi alimentada recentemente, os hepatócitos aumentam seu glicogênio e 

lipídio causando grande aumento e desenvolvimento de um citoplasma espumoso. O 

citoplasma dos hepatócitos contém muitas mitocôndrias e um sistema extensivo de 

retículo endoplasmático liso e granular (SCHMIDT; REAVILL; PHALEN, 2003). 

 

 

3.2.14 As fibras do tecido conjuntivo 
 
 
São três os principais tipos de fibras que formam o tecido conjuntivo: as fibras 

elásticas, as fibras reticulares e as fibras colágenas. As elásticas têm como principal 

proteína a elastina, circundada por uma glicoproteína, chamada fibrina essencial 

para a estabilidade da fibra elástica. A elastina confere às fibras a capacidade de 

retornar ao seu comprimento original logo após ter sido estirada (SPENCE, 1991; 

CHEVILLE, 1994; TORTORA; GRABOWSKI, 2002). 

As fibras reticulares participam na formação da membrana basal e são 

consideravelmente mais finas que as fibras colágenas, além de serem curtas e 
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formadas por colágeno. Produzidas pelos fibrolastos, as fibras reticulares dão 

suporte e resistência formando o estroma ou arcabouço de sustentação de muitos 

órgãos moles como o baço e os linfonodos, além de também fornecerem suporte às 

paredes dos vasos sanguíneos. Sendo composta principalmente por um tipo de 

colágeno chamado reticulina, as fibras reticulares têm como destaque a sua 

propriedade inelástica (SPENCE, 1991; TORTORA; GRABOWSKI, 2002). 

As fibras colágenas são o tipo de fibras que se encontram em maior abundância, 

representando cerca de 25% da proteína total do corpo. Cada fibra é formada por 

feixes paralelos de fibrilas muito finas. Sendo encontradas na maioria dos tecidos 

conjuntivos, as fibras colágenas são fortes e inelásticas (SPENCE, 1991; 

TORTORA; GRABOWSKI, 2002). Nos animais domésticos em geral, o fígado 

contém cerca de 4% de colágeno (BANKS, 1991).  

 

 

3.2.15 As células hepáticas estreladas 
 
 
Estão localizadas no espaço perissinusoidal (ou espaço de Disse) e tendo várias 

sinonímias (lipócitos, células de Ito, células armazenador de gorduras e células 

perissnusoidais) (YASUDA et al., 1999; TADA et al., 2001 a), as células hepáticas 

estreladas, além de exercerem um importante papel no armazenamento e 

metabolismo da vitamina A e lipídios, são consideradas as células alvo para o 

estímulo inflamatório na injúria hepática. 

 

 

3.2.16 Alimentação dos avestruzes 
 
 
Os avestruzes são herbívoros monogástricos sendo que deve ser fornecido um 

balanço adequado contendo ótimos níveis de fibras na ração. A palatabilidade é 

crucial para estimular a ingestão da comida pelas aves (AGANGA; AGANGA; 

OMPHILE, 2003). O sucesso  do crescimento e o desempenho reprodutivo dos 

avestruzes dependem de uma boa nutrição e por isso é de extrema importância que 



Revisão de Literatura 

 

90

seja fornecida uma dieta correta. (COOPER; HORBANCZUK, 2004). A economia de 

água do avestruz é similar àqueles animais de outras grandes savanas e animais de 

deserto como o antílope e o camelo onde ocorrem diferentes perdas de água 

(AGANGA; AGANGA; OMPHILE, 2003).  

Alguns pesquisadores incorretamente simulam que as dietas das galinhas são úteis 

para os avestruzes, mas as vitaminas e minerais necessários destas aves são 

únicas e nunca devem ser substituídos pelas dietas fornecidas aos frangos ou outros 

animais de criação (COOPER; HORBANCZUK, 2004). 

A dieta natural dos avestruzes é principalmente a base de grãos e capim verdes, 

sementes, plantas suculentas e pequenos insetos (AGANGA; AGANGA; OMPHILE, 

2003). Os avestruzes têm preferência pela folhagem verde na vida selvagem 

(COOPER; PALMER, 1994). Peletes de alfafa devem ser oferecidos quando a boa 

qualidade da forragem é disponível. Os jovens podem ser mantidos nesta 

alimentação até alcançarem à maturidade sexual (THORNBERRY, 1989). 

 Os filhotes de avestruzes aprendem a comer sobre condição natural selvagem por 

copiar seus parentes no comportamento alimentar. Por esse motivo, no sistema de 

produção comercial artificial, uma mãe substituta ou um filhote mais velho, podem 

ser usados para ensinar os filhotes como comer. Os filhotes dependem do saco 

vitelino para o volume de sua nutrição nos primeiros 10 a 14 dias de vida (AGANGA; 

AGANGA; OMPHILE, 2003). O peso do saco vitelino aos três dias de idade esta 

entre 15 a 36% do peso total do corpo (IJI;SAKI,TIVEY,2001 a).  A utilização rápida 

do saco vitelino pós a eclosão do ovo pode ser responsável pela perda de peso 

drástica dentro dos primeiros cinco dias de vida, como é relatado por Deeming, 

Ayers e Ayers (1993). Nos pintinhos o saco vitelino regride dentro dos primeiros 10 

dias de vida (IJI; SAKI; TIVEY, 2001, a,b).  

A nutrição de filhotes deve ser correta, porque esses são muito vulneráveis até três 

meses. Os filhotes devem receber alimentação leve ad libitum e contínuas com 

ração inicial durante as primeiras três semanas. A nutrição no crescimento do filhote 

é importante para garantir viabilidade do bando e a produção de aves saudáveis 

para o abate sendo claro que, o balanço correto dos nutrientes essenciais, inclusões 

de proteína/ energia e da fibra é importante (COOPER, 2000). 
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Os avestruzes necessitam de ração com um alto conteúdo de proteína, como 

ingredientes essenciais para o crescimento ótimo e desenvolvimento, para a carne, 

produção de ovos e reprodução e a refeição a base de amendoim não é 

recomendado por causa do risco com aflatoxina, assim como, a baixa na lisina e 

metionina e a alta na arginina (COOPER, 2000). 

 Os avestruzes filhotes de até treze semanas de idade podem ser alimentados 

começando com uma alta na proteína. Da décima terceira semana até a 

quadragésima semana a alimentação deve ser mudada para crescimento. A partir 

da quadragésima semana em diante os avestruzes devem ser alimentados com uma 

dieta de manutenção (AGANGA; AGANGA; OMPHILE, 2003). 

As necessidades nutricionais variam com o estágio de crescimento (NRC, 1994) (IJI; 

SAKI; TIVEY, 2001a). 

A vitamina A deve ser suplementada na dieta de crescimento dos filhotes 

especialmente filhotes que não tem contato com pasto verde. Vitamina E é vital na 

produção dos avestruzes como um antioxidante biológico que ajuda a aumentar a 

imunidade. A vitamina B é sintetizada pela microflora no intestino delgado do 

avestruz e por esse motivo os avestruzes em crescimento são alimentados com 

suplementos de alfafa assim como proteção contra as deficiências e no aumento do 

sistema imune (AGANGA; AGANGA; OMPHILE, 2003). 

 Os ingredientes comuns usados na alimentação são refeições a base de milho 

como fonte de energia concentrada, enquanto, o volume de alfafa serve como fonte 

de fibra e proteína. Uma refeição a base de peixe e amendoim são fontes de 

proteína crua e especialmente de lipídios com ácidos graxos essenciais e ácidos 

linoléicos. A refeição a base de carcaça é também uma fonte de proteína e 

aminoácidos que são importantes para o crescimento dos avestruzes. Metionina e 

Lisina são aminoácidos essenciais usualmente incluídos nas dietas de aves 

domésticas por serem limitados na maioria dos alimentos. Aos premixes de 

vitaminas/ minerais são incluídos nas rações como fontes de vitaminas e minerais 

especialmente os traços de minerais. Limestone é uma fonte de cálcio enquanto 

monocálcio fosfato supre cálcio e fósforo. A palatabilidade é crucial para estimular a 

ingestão de alimentos pelas aves. Assim, isto é de consideração importante na 
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formulação da ração. O pó desidratado de melaço aumenta a palatabilidade. É 

necessário adicionar o premix da vitamina e aminoácidos nas rações e com 

adequada regularidade para as necessidades das aves.  Uma refeição contendo 

sementes de algodão não deve ser misturada na ração do avestruz para evitar o 

envenenamento pelo gossipol. Caroço de algodão contem gossipol que é um fator 

anti-nutricional. O sal misturado à ração não deve exceder 0.5 %. A composição de 

sal com Na e Cl é necessária para o balanço de eletrólitos nas aves. (AGANGA; 

AGANGA; OMPHILE, 2003). 

Na vida selvagem, a dieta consiste de 60 % de planta, 15 % de frutas e legumes, 4 

ou 5 % de ovos de insetos e pequenos mamíferos, o resto consiste de grãos de 

cereais e pedras. Milton et al. (1993) sugerem que, embora os avestruzes adultos 

sejam herbívoros, filhotes podem ser beneficiados pela suplementação com proteína 

de inseto em suas dietas (AGANGA; AGANGA; OMPHILE, 2003). 

A preferência por objetos brancos é relatada, relacionando-a á coprofagia do adulto, 

pois, as fezes são usualmente acompanhadas por depósitos brancos de uratos em 

aves selvagens. Os benefícios da coprofagia foram descritos como proveitosos 

agregados na microflora intestinal para auxiliar na digestão (COOPER, 2000). 

Sambraus (1995) concluiu que as desordens comportamentais são resultantes da 

nutrição, que difere da situação de alimentação natural. Samson (1996) relatou 

problemas comportamentais em uma fazenda de avestruzes, no Canadá, durante 

confinamento extremo nos meses de inverno. O alimento movimenta-se no esôfago 

e vai diretamente para o estômago glandular (proventrículo); sendo que, as enzimas 

digestivas e os ácidos são secretados (AGANGA; AGANGA; OMPHILE, 2003). 

Embora o avestruz seja uma ave, seu cólon é relativamente grande, permitindo a 

digestão de mais fibras do que em outras espécies de aves (CHRISTASKI, 2001; IJI; 

SAKI; TIVEY, 2001a; NITZAN et al., 2002). 

O avestruz é capaz de digerir alimentos fibrosos como a celulose e hemicelulose 

(AGANGA; AGANGA; OMPHILE, 2003). 

O avestruz é capaz de utilizar mais fibras eficientemente do que as aves domésticas. 

Os altos valores de energia observados para os vários ingredientes também indicam 
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que os polissacarídios dos não amidos tais como os beta-glucans, como sendo 

fontes maiores de energia fibrosa possuindo pouco efeito na energia disponível 

destes ingredientes como os encontrados nas aves domésticas (CILLIERS et 

al.,1997). 

 O potencial dos avestruzes em utilizar a energia fibrosa de fontes como a cevada, 

aveia e triticale permite seu uso de forma econômica na formulação da dieta. Esta 

possibilidade pode resultar em custos baixos na alimentação desses animais 

(CILLIERS et al., 1997). 

Os hábitos na vida selvagem e a anatomia gastrointestinal e a fisiologia mostram 

que o avestruz é um herbívoro. Ullrey e Allen (1996) enfatizaram que os perus 

podem ser os melhores modelos de aves que temos para prognosticar as 

necessidades nutricionais dos avestruzes (AGANGA; AGANGA; OMPHILE, 2003). 

Corpos estranhos metálicos no proventrículo são fontes potenciais de 

envenenamento por metais pesados nas avestruzes. Casos por envenenamento 

com ferro e zinco foram relatados por Edward, Gregory e Vanhooser (1992) e 

Aganga, Aganga e Omphile (2003). 

Anorexia ocorre em aves separadas dos filhotes, que perdem o apetite devido ao 

estresse, doenças, traumas e exaustão ou outras causas indeterminadas. A ingestão 

de matérias estranhas como madeira ou pedaços de pau pontudo ocorre na dieta 

não balanceada do avestruz (AGANGA; AGANGA; OMPHILE, 2003).  

Os filhotes são particularmente propensos ao estresse que é a maior causa da 

mortalidade desses animais com até seis semanas de idade (COOPER, 2000). O 

estresse foi atribuído ao fator de predisposição para a impactação, que, em filhotes, 
resultam na estase do intestino. Além do estresse incluem movimento, alterações 

nos cercados onde vivem os filhotes, introdução de novas aves e troca na dieta ou 

substrato e fatores do meio ambiente, como o conteúdo excessivo de fibras, por 

exemplo, em avestruzes filhotes, com consumo de energia de alfafa, palhas de 

alfafa, folhas, vidros, especialmente em filhotes mantidos em pastagens com 

cercados (SCHEIDELER, 1994; AGANGA; AGANGA; COOPER, 2000; OMPHILE, 

2003;). A impactação do intestino é fatal em filhotes sendo evitada se os troncos da 
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alfafa e outras fibras das forragens forem omitidas da dieta. A alimentação com alta 

quantidade de fibras potencializa a obstrução intestinal nos filhotes (ANGEL, 1993; 

COOPER, 2000). 

Durante a décima sétima semana e oitava semana do período experimental de 

alguns pintinhos estes desenvolveram deformidades nas pernas. Sinais clínicos, 

achados radiológicos e a resposta à suplementação com cálcio sugeriram uma 

quantidade insuficiente nas dietas experimentais (GANDINI; BURROUGHS; 

EBEDES, 1986). 

A atividade de locomoção dos animais depende do tempo de reprodução e o 

comportamento territorial que é maior na primavera (WOHR; SCHULZ; ERHARD, 

2005). 

As desordens nutricionais nos avestruzes devem ser prevenidas, caso contrário, 

resultará numa perda com elevados custos para os fazendeiros (AGANGA; 

AGANGA; OMPHILE, 2003). 

Os produtores devem ter conhecimento sobre a nutrição adequada, sendo esta, a 

chave para um bom desempenho da criação e, ainda mais pesquisas sobre a 

nutrição do avestruz são necessárias (COOPER; HORBANCZUK, 2004). 

 
 
3.2.17 Esteatose 
 

 

A esteatose hepática é uma característica de processos infecciosos e não 

infecciosos das aves (BUTLER, 1976). 

Fisiologicamente, a lipidose hepática pode ser conseqüência dos seguintes 

fenômenos: aumento da mobilização das gorduras de reservas corporais, redução 

da oxidação das gorduras mobilizadas, aumento da lipogênese, diminuição da sua 

remoção do fígado, ou a combinação de tais fatores (JUBB; KENNEDY, 1963). 

Essas lipidoses fisiológicas ocorrem nos animais em engorda (suínos e gansos) 

(SANTOS, 1986). 
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Lipidose hepática é um problema em uma variedade de aves. Uma das causas da 

lipidose hepática é a deficiência de biotina, mas a patogênse exata da lipidose 

hepática nas espécies animais não é frequentemente conhecida (SCHIMDT; 

REAVILL; PHALEN, 2003). 

Os lipídios presentes no fígado são derivados de três fontes principais, na síntese da 

dieta de carboidrato, o depósito de tecido adiposo e gorduras na dieta, variedade de 

deficiências na dieta, distúrbios fisiológicos e substâncias tóxicas podem ser as 

causas principais de acúmulos de gorduras no fígado. Estas incluem as deficiências 

na dieta de nutrientes específicos que têm como conseqüência tornar-se conhecidos 

como fatores lipotrópicos (BUTLER, 1976). 

Entre os fatores tóxicos que podem ser a causa de degeneração gordurosa no 

fígado, incluídos entre as causas temos: toxinas bacterianas, fitotoxinas e venenos 

químicos. Provavelmente a causa da degeneração gordurosa pela injúria da 

mitocôndria (JUBB; KENNEDY, 1963). 

Segundo relatos em frangos, é comum a presença de vacúolos de conteúdo lipídico 

intracitoplasmáticos em animais jovens, até a primeira semana de vida, decorrentes 

da absorção do saco vitelínico e seus nutrientes (RIDDELL, 1987; CARBÓ, 2003; 

CLARK, 2005). 

A presença destes vacúolos de lipídios também pode ser encontrada em fêmeas 

que estão em fase de reprodução, durante a época de postura, que provavelmente 

são causadas pelos maiores níveis de estrógeno circulantes (BORDIN, 1978; 

SANTOS, 1986; RIDDELL, 1987), o que também ocorre com perús (BHATNAGAR, 

SINGH, 1982).  

A longa duração da síntese de lipídios é controlada pelos fatores dietéticos e 

hormonais, como aqueles secretados pelas glândulas tireóideas e pelos ovários, que 

influenciam na taxa das enzimas lipogênicas que são produzidas (BUTLER, 1976). 

A lipogênese hepática vem do metabolismo dos carboidratos que também é um 

mecanismo parcialmente controlado por hormônios, em particular a insulina (DAVAIL 

et al., 2005). 
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A maturação sexual na espécie em estudo ocorre, em média, com 30 a 36 meses de 

idade nos machos e 20 a 24 meses nas fêmeas, variando de 16 a 40 meses de 

acordo com a influência de fatores climáticos, nutricionais e ambientais (CARRER et 

al., 2004).  

A origem, composição e porcentagem dos ingredientes utilizados na fabricação de 

dietas podem influenciar de forma bastante significativa para o aparecimento de 

quadros esteatóticos em aves (BLUM; MONANCHEN; LECLERQ, 1971; VAN 

ELSWYK et al., 1994; DAVAIL et al., 2005). 

A esteatose hepática também pode estar relacionada com o fornecimento de dietas 

deficientes em fatores lipotróficos (colina, inositol, metionina, etc), desequilibradas 

relações de energia, vitaminas e aminoácidos essenciais (BORDIN, 1978). 

As deficiências de cobalto podem também levar ao desenvolvimento de tumores 

hepáticos, precedidos de cirrose e pigmentação hepática por hemossiderina (em 

galinhas e ratos) (SANTOS, 1986).  

Embora, as dietas que são comumente usadas para aves têm uma pequena 

porcentagem de gorduras os lipídios presentes nas aves são derivados 

principalmente dos carboidratos. Consequentemente a quantidade gorduras 

sintetizadas depende de extensa atividade do sistema glicolítico ao redor do 

conteúdo de carboidrato na dieta (BUTLER, 1976). 

A super alimentação de algumas espécies de aves aquáticas resulta em obesidade, 

que é caracterizada principalmente por esteatose hepática dramática induzida por 

acumulação de lipídios sintetizados de uma dieta de glicose no fígado. Nos 

mamíferos, a frutose é conhecida por ser capaz de aumentar as concentrações 

significantes de triacilglicerol; que conseqüentemente pode induzir a obesidade 

(DAVAIL et al., 2005). 

Quando esta super alimentação, induz a intensidade da lipogênese sendo maior  

que a capacidade para a síntese de lipoproteína, uma proporção grande de 

triacilglicerol é estocado dentro dos hepatócitos e pode  causar esteatose  hepática 

dramática. Conseqüentemente, parece que há um desequilíbrio do fígado entre a 

lipogênese e a secreção dos lipídios (DAVAIL et al., 2005). 
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As rações baseadas em grãos, utilizadas tanto para emas quanto para avestruzes, 

contém predominantemente gorduras não saturadas, em contraste com a gordura 

saturada de cadeia longa encontrada em insetos, principal fonte de gordura e 

proteína da dieta destes animais na natureza. Desta forma, os avestruzes, assim 

como as emas, podem ter a capacidade de sintetizar determinadas enzimas, não 

conseguindo aproveitar de forma plena a gordura existente nas rações fornecidas 

(SILVA, 2001). 

Num grau severo de lipidose hepática, muitas das células parenquimatosas estão 

envolvidas. Provavelmente, devido à fusão dos glóbulos, cada célula usualmente 

tem um grande glóbulo que altera o contorno da célula e desloca o núcleo. Os 

sinusóides são comprimidos e o tecido anêmico aparecendo também o tecido 

adiposo. Está também presente no epitélio dos ductos biliares. Dependendo do grau 

de degeneração, o fígado aumenta de tamanho e a coloração uniforme é amarela 

clara e pastosa. As bordas têm uma superfície macia. O corte da superfície é 

uniforme, gorduroso e sem marcas lobulares a menos que exista também um pouco 

de congestão, e a superfície do corte é fina e a coloração varia de vermelho e 

amarelo (JUBB; KENNEDY, 1963). 

Como conseqüência de diversos processos patológicos (incluindo-se a esteatose 

hepática) que geram lesões celulares no fígado pode acontecer o aparecimento de 

fibrose e ocorrer evolução do quadro até a instalação de um quadro cirrótico. A 

cirrose, caracterizada pelo aumento da quantidade de fibras colágenas e reticulares, 

decorrente da lesão dos hepatócitos, gera uma considerável desorganização 

estrutural do parênquima hepático, assim como das relações espaciais e fisiológicas 

entre os espaços porta-hepáticos e as veias centrolobulares, sendo considerado um 

processo crônico e irreversível (SCHIFF; SORRELL; MADDREY, 1998).  

Fígados afetados estão aumentados, pálidos e ou amarelos e friáveis. 

Histologicamente, em casos não complicados, hepatócitos são variavelmente 

vaculados e inchados, com nenhuma outra lesão vista.  Graus suaves da lipidose 

são comumente vistos em aves que tem um balaço negativo calórico anterior a 

morte. Nestes casos, hepatócitos podem conter um ou múltiplos e pequenos 

vacúolos lipídicos (SCHIMDT; REAVILL; PHALEN, 2003) 
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4 MATERIAL E MÉTODO 
 
 
 
Inicia-se pela macroscopia.  

 

 

4.1 MACROSCOPIA 

 

 

Para a realização da parte macroscópica foram utilizados quinze avestruzes 

(Struthio camelus, Linnaeus 1758) African black, de ambos os sexos e com idades 

entre 12 e 18 meses (com peso médio em torno de 80 a 100 kg), provenientes do 

abatedouro Don Pig, situado próximo à cidade de Botucatu no estado de São Paulo. 

Os animais foram abatidos com pistola pneumática e posteriormente submetidos á 

sangria. Esses fígados foram retirados e congelados para a facilitação de transporte 

até a Universidade de São Paulo (USP) e posteriormente dez foram descongelados 

e injetou-se a artéria hepática uma solução corada de látex vermelho, utilizando-se 

uma seringa sob pressão manual moderada, até que se confirmasse, visualmente, a 

total repleção de todo sistema arterial. Em seguida canulou-se o ducto biliar, 

procedendo-se a injeção da mesma substância, porém na coloração verde, até que 

se evidenciasse a satisfatória repleção daquele sistema e por último foi canulada a 

veia porta hepática com a injeção desta mesma substância na coloração azul, até 

evidenciar a repleção de todo o sistema venoso portal. Após esses procedimentos 

os fígados foram colocados em solução aquosa de formol a 10%, por no mínimo 24 

horas para que pudessem ser dissecados. Após a dissecação foram expostos e 

contados os ramos segmentares e intersegmentares presentes nesses 

fígados,porém optamos por chamar de “bilobar”, ao invés de intersegmentar 

Simultaneamente foram realizados esquemas e tomadas algumas imagens 

fotográficas para facilitar a descrição dos resultados. Apesar dos fígados 

apresentarem apenas dois lobos, estes possuem diferentes segmentações que 

optamos por chama-las de “lobos”, pela dificuldade que tivemos em nomeá-los, já 

que este é o primeiro trabalho feito sobre segmentação em avestruzes. A 

nomenclatura foi baseada no trabalho de Bezuindenhout (1986). 
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Foram injetados os outros cinco fígados com a solução acetônica de Acetato de 

Vinly corado para obtenção dos moldes mediante corrosão com solução aquosa de 

ácido sulfúrico (H2SO4) a 20%. 

 

4.2 Microscopia 

 

 

Iniciamos pelos animais. 

 

 

4.2.1 Animais 
 

 

Para a realização do projeto, foram utilizados fígados de 24 avestruzes machos ou 

fêmeas, com idades entre 12 e 18 meses, destinados ao abate para consumo 

humano. 

 

 

4.2.2 Abate 
 

 

Os animais foram abatidos conforme a técnica usual, seguido de sangria, sendo que 

o tempo de jejum desses animais foi de 12-14 horas antes do abate. Foram 

coletadas amostras dos fígados desses animais para exames histológicos. 

 

 

4.2.3 Processamento da amostra para M. óptica 
 

 

Os fragmentos dos fígados para exame histológico foram fixados com: solução 

fixadora de Bouin para estudos de morfologia, histoquímica de carboidratos e 

colágeno; solução fixadora de McDowell (MCDOWELL; TRUMP, 1976) para estudos 
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de morfologia e histoquímica de carboidratos, ou feita em solução fixadora formol-

cálcio de Baker (BANCROFT; STEVENS, 1982) para estudos de histoquímica de 

lipídios. 

A solução fixadora de Bouin foi preparada para que atingisse uma concentração de 

2,5% de formol. Para cada 100 ml dessa solução, utilizou-se 75 mL de ácido pícrico, 

25 mL de formol a 40% e 5 ml de ácido acético glacial. Os fragmentos de fígados 

coletados para análise permaneceram nessa solução por 24 horas. Em seguida, 

foram mantidos em álcool 70% até o momento do processamento. 

A solução fixadora de McDowell utilizada foi composta de glutaraldeído a 1% e 

paraformaldeído que é o formaldeído obtido a partir do paraformaldeído a 4% em 

tampão fosfato (0,1 M e pH 7,2) e os fragmentos extraídos, foram incluídos em 

historresina. 

A solução fixadora de formol-cálcio de Baker foi composta de paraformaldeído a 4% 

em solução de cloreto de cálcio a 1% (HERNANDEZ-BLAZQUEZ et al., 1989) 

seguida pela pós-fixação em tetróxido de ósmio a 2% em tampão fosfato 0,1 M, pH 

7,2. 

O material fixado em solução fixadora de Bouin seguiu a rotina de inclusão em 

Paraplast e corte em micrótomo Spencer de secções de 5μm. Parte dos cortes foi 

corada por hematoxilina-eosina para a observação e descrição histológica do órgão. 

A distribuição das fibras colágenas foi estudada pela coloração com corante 

Picrossirius seguida pela diferenciação das fibras colágenas com acido clorídrico 

0,5% durante 10 segundos.  As fibras reticulares foram evidenciadas pelo método de 

Gordon e Sweets (BANCROFT; STEVENS, 1982). 

As amostras fixadas em solução fixadora de McDowell foram destinadas a 

historresina, sendo lavadas em tampão fosfato 0,1M, em pH 7.2, desidratadas com 

concentrações crescentes de álcool até 95%, incluídas em resina histológica Leica 

Historesin (Heidelberg, Alemanha), procedendo-se da seguinte forma: após 

desidratação, o material foi colocado em solução com 50% de historresina e 50% de 

álcool a 95% por 2 horas, infiltrado em resina a 100% durante 4 horas e incluído em 

formas de plástico com resina, com 1,5 ml de endurecedor HISTORESIN 501 para 
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cada 15 mL de resina básica. As amostras foram cortadas com espessura de 2μm 

com a utilização de navalhas de vidro. 

Como técnica histoquímica, os cortes foram submetidos às reações de Ácido 

periódico-Schiff (PAS) e Ácido periódico-Schiff com amilase para estudo de 

glicogênio, sendo que o uso da amilase no segundo caso tem a função de servir 

como controle, já que esta retira o glicogênio do tecido e não possibilita a ocorrência 

de reação.   

As amostras fixadas em solução fixadora de formol-cálcio de Baker destinadas a 

historresina, foram cortadas com 1mm de espessura, lavadas após 24 horas em 

solução salina, pós-fixadas em tetróxido de ósmio (OsO4), em seguida lavadas com 

tampão fosfato 0,1M, em pH 7,2, e incluídas em resina histológica Leica Historesin 

(Heidelberg, Alemanha), procedendo-se da seguinte forma: o material foi lavado com 

água, colocado solução com 50% de historresina e 50% de água por 2 horas, 

infiltrado em resina a 100% durante 4 horas e incluído em formas de plástico com 

resina, com 1,5 mL de endurecedor HISTORESIN 501 para cada 15 mL de resina 

básica. As amostras foram cortadas com espessura de 4μm com a utilização de 

micrótomo Spencer. Estes cortes foram corados com Sudam Black B em solução 

saturada em álcool 70 e montados com glicerina. 

As lâminas foram analisadas em microscopia óptica, obtendo-se imagens das 

mesmas através do programa Kontron KS 400 3.0® em microscópio Olympus DX 60 

acoplado a câmara Axio CAN HRc utilizando o programa de análise de imagem 

KONTRON KS 400 Zeiss®.  

 

 

4.2.4 Métodos para descrição, análise e quantificação. 

 

 

Após a coleta e processamento das amostras, as lâminas microscópicas obtidas 

foram submetidas aos métodos de análise e quantificação descritos a seguir, a fim 

de descrever-se a histologia do fígado do avestruz e localizar e quantificar o 

glicogênio, os lipídios, as fibras colágenas e reticulares do parênquima hepático. O 
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método utilizado para a obtenção da porcentagem média da área de uma estrutura 

dentro de outra, obtida em cortes histológicos, pode ser considerada uma estimativa 

da densidade volumétrica, sendo que a sua justificativa está apresentada na 

discussão. 

 

 

4.2.5 Descrição histológica do parênquima hepático 
 

 

Através do estudo das lâminas microscópicas, observadas a partir de um programa 

de análise de imagem Kontron KS 400 Zeiss® em microscópio Olympus DX 60 

acoplado a câmara Axio CAN HRc, pode-se realizar a descrição histológica do 

fígado, detalhando-se os tipos celulares e tecidos ali presentes, bem como a 

organização destes no órgão e as suas relações com outras células e estruturas. Os 

achados mais significativos foram registrados com fotografias com o auxílio de uma 

câmera fotográfica digital acoplada ao microscópio. 

 

 

4.2.6 Análise e quantificação de glicogênio no parênquima hepático 
 

 

Utilizando-se as lâminas coradas através da reação de Ácido periódico-Schiff (PAS) 

e Ácido periódico-Schiff com amilase, foram possíveis a análise e quantificação do 

glicogênio no parênquima hepático de 24 animais.  Foram medidos cinco campos 

por animal, com a objetiva de 40x. Estes campos eram uniformes e provenientes de 

diferentes cortes histológicos das suas respectivas amostras. As imagens de cada 

campo foram obtidas em microscópio Olympus DX 60 acoplado a câmara Axio CAN 

HRc utilizando o programa de análise de imagem KONTRON KS 400 Zeiss® onde  

foram analisadas em um microcomputador com programa de morfometria especifico. 

Este programa permite a mensuração do glicogênio através da diferenciação da 

intensidade e do limiar de coloração das diferentes regiões de toda a imagem do 

campo. A intensidade da coloração obtida é decorrente da intensidade da reação de 

Ácido periódico-Schiff (PAS) com o glicogênio, portanto, em áreas com maior 

quantidade de glicogênio, o resultado é uma região marcada mais fortemente. 
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Selecionando-se em cada um dos campos a região corada pela reação de PAS, é 

possível obter-se um valor que representa a média da intensidade de cor dos pontos 

da área selecionada, indicando a média da intensidade da reação de PAS, 

conseqüentemente, podendo-se correlacionar este valor com a quantidade de 

glicogênio presente naquela área.  

Com o valor da média de intensidade da reação de PAS dos cinco campos de cada 

animal, obtidos com o auxílio do programa, foi calculada uma média para cada 

animal, e depois foi calculada uma média entre os animais. Os resultados obtidos 

estão apresentados na tabela 1. 

 

 

4.2.7 Análise e quantificação de gordura intracitoplasmática no parênquima 
hepático 
 
 

Após a fixação com solução fixadora de formol-cálcio de Baker, seguida pela pós-

fixação em tetróxido de ósmio e da inclusão em historresina, foi realizada a 

coloração de Sudan Black B, específica para a observação de lipídios, em amostras 

obtidas de 24 animais.  

 

As imagens de cada campo foram obtidas em microscópio Olympus DX 60 acoplado 

a câmara Axio CAN HRc utilizando o programa de análise de imagem KONTRON 

KS 400 Zeiss® onde  foram analisadas em um microcomputador com programa de 

morfometria especifico onde foram obtidas imagens das lâminas destinadas ao 

estudo de lipídios. Foram feitas cinco imagens dos cortes histológicos de cada 

animal, com um aumento de 40x, e após isso, foi mensurada a porcentagem de 

lipídios presentes nestes. A mensuração foi realizada sobrepondo-se traços 

horizontais e verticais nas imagens, obtendo-se uma rede quadriculada por sobre as 

mesmas. Os pontos de intersecção dos traços foram utilizados para a realização das 

medidas, sendo que cada imagem possuía 1369 pontos, distribuídos em 37 linhas e 

37 colunas igualmente espaçadas entre si. Em cada uma das imagens, foi feita a 

contagem dos pontos que coincidiam sobre material de conteúdo lipídico. Contou-se 

também o número total de pontos sobre o tecido e chegou-se a porcentagem de 

pontos sobrepostos ao conteúdo lipídico em relação ao total de pontos do tecido. Foi 



Material e Método 
 

 

104

calculada uma média para cada um dos animais com os cinco valores obtidos e 

também uma média das médias dos animais. Os valores encontrados estão 

representados na tabela 2. 

 

 

4.2.8 Análise e quantificação de fibras colágenas no parênquima hepático 
 

 

Foi quantificada a proporção volumétrica das fibras colágenas totais do parênquima 

hepático de todos os animais e medidos 5 campos de tamanho uniforme por animal, 

com objetiva de 40x. A imagem de cada campo foi digitalizada e tratada de forma a 

contrastar as fibras colágenas da coloração de fundo por limiar de cor. Foram 

usadas as lâminas coradas apenas por picrossírius, utilizando-se ácido clorídrico a 

0,5% por 10 segundos após a coloração para permitir a diferenciação das fibras 

colágenas presentes no fígado. Após a separação, a proporção volumétrica ocupada 

pelas fibras colágenas foi medida. Utilizamos na mensuração do colágeno, um 

microscópio óptico Olympus DX 60 acoplado a câmera Axio CAN HRc utilizando o 

programa de análise de imagem Kontron KS 400 Zeiss® e as imagens analisadas 

em um microcomputador com programa de morfometria  (PEREIRA, 2003). 

Os valores das áreas de colágeno medidas nos 5 campos microscópicos do fígado 

de cada animal foram somados, obtendo-se o valor da área de colágeno mensurado 

no fígado por animal (ACFA). Como os 5 campos microscópicos foram obtidos com 

a mesma objetiva, tinham tamanho constante. Assim, a área de um campo 

microscópico total foi multiplicada por 5 para obter-se a área total de tecido hepático 

onde o colágeno foi medido. Assim, foi obtida a porcentagem média da área de 

colágeno mensurado no fígado por animal em relação à somatória da área dos 

quinze campos (ACC) utilizados. A mensuração foi calculada pela seguinte fórmula: 

ACC
ACFAPCFA 100×

= , onde ACFA é a área de colágeno total no fígado por animal 

(resultado da somatória da medida da área do colágeno nos cinco campos 

microscópicos).  ACC é a somatória da área total dos cinco campos microscópicos. 

O resultado é a porcentagem de área de colágeno por área de tecido hepático por 

animal (PCFA). Este valor obtido foi usado para compor a média e o desvio padrão 

de colágeno no fígado dos 24 avestruzes, apresentado na tabela 3. 
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4.2.9 Análise e quantificação de fibras reticulares no parênquima hepático 
 

 

A distribuição e a quantificação de fibras reticulares dos 24 animais foi realizada a 

partir das lâminas coradas pelo método de Gordon e Sweets, fotografadas em 

aumento de 40x com um microscópio óptico Olympus DX 60 acoplado a câmera 

Axio CAN HRc utilizando o programa de análise de imagem Kontron KS 400 Zeiss® 

e as imagens analisadas em um microcomputador com programa de morfometria  

(PEREIRA, 2003). 

 

Foram feitas 5 imagens, de diferentes regiões das amostras de cada um dos 

animais. As imagens obtidas foram analisadas em um microcomputador com o 

auxílio do programa de morfometria especifico Kontron KS-400 Zeiss®. Sobrepondo-

se a cada uma das imagens obtidas, foi colocado um padrão quadriculado formado 

por traços verticais e horizontais, de igual distância entre si. Considerando os pontos 

de intersecção destes traços, que foram utilizados para a mensuração, havia 1369 

deles por sobre cada uma das imagens obtidas, dispostos em 37 colunas e 37 

linhas. Foram contados os pontos que coincidiam de posição com as fibras 

reticulares presentes nas imagens, dividiu-se o número encontrado pelo número 

total de pontos presentes em cada uma das imagens, e multiplicou-se o resultado 

por 100, obtendo-se o valor percentual de pontos que se encontravam sobre fibras 

reticulares. 

 

 

4.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO (MET) 
 

 

Inicia-se pela colheita do material. 
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4.3.1 Colheita e Fixação do material 
 
 

A colheita do material foi feita rapidamente. Foram utilizados amostras de três 

animais que foram fragmentadas com o auxílio de lâminas de aço (Gillette®). Os 

fragmentos possuem cerca de 1mm² ou menos. O fixador de eleição para MET é o 

Glutaraldeído 2,5% Tampão Fosfato 0,1M ou Glutaraldeído 2,5% Tampão 

Cacodilato. O material permaneceu pelo menos 2 horas no fixador, antes de iniciar o 

processamento (que foi realizado durante 3 dias consecutivos). O material no fixador 

deve permanecer na geladeira e nunca congelado. 

 

 

4.3.2 Protocolo de Inclusão 
 
 
No primeiro dia, retirou-se o fixador, lavou-se com solução salina 0,9% e colocou 

tetróxido de ósmio 1% (á noite inteira). No segundo dia, retirou-se o ósmio e e em 

seguida foi lavado com solução salina 0,9%  e colocou o acetato de uranila 0,5% (á 

noite inteira).No terceiro dia, retirou-se o acetato de uranila e  depois foi lavado com 

solução salina 0,9%, em seguida foi feita a  desidratação em acetona Merk.� Depois 

realizou-se a inclusão do material, com a resina SPURR. Resina Pura (1 hora em 

estufa à 37ºC). Foi feita a emblocagem do material nos moldes e também a 

identificação dos blocos. Foram levados à estufa (± 60ºC) até o completo 

endurecimento da resina (72 horas). 

 

 

4.3.3 Cortes e Coloração 
 
 
Após a confecção dos blocos, estes foram levados ao ultra-micrótomo para 

realização dos cortes semi-finos e ultra-finos. Para os cortes, utilizou-se navalhas de 

vidro com espessura entre 6 e 10 mm. A coloração dos cortes ultra-finos foram de  

50 e 70 nm (prateado) para a MET.  
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As lâminas com os cortes semi-finos devem foram corados com Azul de Toluidina 

para que fosse possível a identificação das regiões de interesse. Colocou-se o 

corante sobre os cortes e aqueceu a lâmina até que iníciou a evaporação. Retirou-se 

o corante, lavou a lâmina e observou em microscópio de luz. Foi feito o desenho da 

superfície do corte e selecionaram-se as regiões de interesse. Dessa maneira, foi 

feita a trimagem do bloco, restando apenas a região selecionada. Após este 

procedimento, os blocos retornaram ao ultra-micrótomo para a realização dos cortes 

ultra-finos. Estes foram diretamente para as telinhas.  

 

 

4.3.4 Preparo das Telas 
 
 
Colocou as telinhas, lado a lado, boiando sobre uma superfície de água com uma 

gota de parlódio. Depois foi colocado um pedaço de parafilme sobre as telinhas e 

recortou-se, guardando-as em uma placa de petri. Os cortes ultra-finos com as 

telinhas foram pescados e após sua contrastação foram visualizadas no ME. Para a 

contrastação, as telinhas foram submetidas ao seguinte procedimento: 

1 gota de Acetato de Uranila 2% para cada telinha (5 a 7 minutos), a telinha foi 

lavada com água destilada e utilizou-se 1 gota de Citrato de Chumbo para cada 

telinha (5 a 7 minutos) e  esta telinha foi lavada com água destilada. Estes 

procedimentos foram feitos em placa de petri com parafina, permanecendo fechados 

durantes o período citado. Tirou-se o excesso com papel filtro. O filme utilizado na 

ME neste caso foi o FGRP (Kodak®). 

 

 

4.3.5 Soluções 
 
 
Inicia-se pelos fixadores. 
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4.3.5.1 Fixadores 

 

 

Glutaraldeído 2,5% Solução Tampão 0,1 M, para formaldeído 100 ml de fixador: 8 ml 

de Glutaraldeído 25%,42 ml de Água Destilada e 50 ml de Tampão Fosfato 0,2 M. 

Filtrou-se e foi medido o pH ( que deve ser 7.4). Armazenou no congelador em 

tampão Fosfato 0,2 M. 

Solução A (27,6 g de Fosfato de Sódio Monobásico + 1 L de água destilada). 

Solução B (53,7 g de Fosfato de Sódio Heptahidratado + 1 L de água destilada). 

Solução Final (230 ml de Solução A + 770 ml de Solução B). 

• Glutaraldeído 2,5% Tampão Cacodilato para 100 ml de Fixador; 90 ml de tampão 

cacodilato e 10 ml de glutaraldeído 25%. Foi aramzenado no congelador. 

Tampão Cacodilato para 100 ml de tampão cacodilato: 

• Solução A (6,4 g de Cacodilato + 200 ml de Água Destilada) 

• Solução B (1 ml de HCl + 10 ml de Água Destilada) 

• Solução C (0,74 g de CaCl2 + 10 ml de Água Destilada) 

Foi colocado 50 ml de solução A + 2,7 ml de solução B + 46,3 ml de água destilada. 

Misturou-se bem estes componentes e acrescentou 1 ml da solução C. Misturou e 

foi  medido o pH ( que deve estar entre 7.2 e 7.4). Foi armazenado na geladeira. 

 

 

4.3.5.2 Tetróxido de ósmio 1% 
 
 
1 g de Ósmio (OsO4);10,56 g de Sacarose;50 ml de Água Destilada;50 ml de 

Tampão Fosfato (pH 7.3) que foi  guardado em frasco âmbar e no freezer. 
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4.3.5.3 Acetato de Uranila 0,5% 
 

 

0,05 g de Acetato de Uranila;1,056 g de Sacarose e 10 ml de água Deionizada. 

Misturou-se todos os componentes e agitou-se até dissolver e  foi guardado em 

frasco âmbar e na geladeira. 

 

 

4.3.5.4 Acetona 
 
 
Todas as diluições foram preparadas utilizando Acetona Merk� e Água Destilada. 

 

 

4.3.5.5 Resina SPURR 
 

 

Misturou para 42,48 ml de Resina 25 blocos (mínimo) – Suficiente para 22,5 ml de 

Araldite 502; 19,15 ml de DDSA e 0,83 ml de DMP-30 ( endurecedor). 

Foi misturado a Araldite com o DDSA em um pote coletor, com o auxílio de um 

bastão de vidro. Acrescentou o DMP-30 e misturou bem. 

As imagens foram realizadas em microscópio eletrônico de transmissão EM- 201C. 
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5 RESULTADOS 
 
 
 
Os resultados obtidos no trabalho estão descritos a seguir: 

Inicialmente, descrevemos a coloração e a consistência dos fígados pesquisados, 

observando que possuem uma coloração que varia entre o vermelho-escuro e o 

marrom -escuro, sendo que se notou também fígados amarelados e de consistência 

friável. 

O órgão em si consiste de dois lobos: o lobo esquerdo (LE), dividido em lobo dorsal: 

(DO), lobo intermédio (I) e lobo ventral (V), e lobo direito (LD) maior, cujos demais 

autores não o dividem; contudo, nota-se que este também pode ser subdividido 

igualmente como o lobo esquerdo. O lobo direito possui uma divisão em lobo dorsal 

(DO), lobo intermédio (I) e lobo ventral (V). A artéria (vermelha), a veia (azul) e o 

ducto (verde) partem juntos do hilo (Figura 1). Observamos a veia porta em azul, o 

ducto biliar em verde e artéria hepática sutilmente em vermelho, onde foi feita a 

técnica da corrosão com o viniliti (Figura 2). 

O fígado em questão apresentou formatos e tamanhos diferenciados, bem como 

variações quanto às subdivisões dos lobos, em cujas, algumas variações  

apresentaram uma separação definida entre dorsal, intermédio e ventral, enquanto 

em outras  apresentou-se de uma maneira sutil.  

Dez fígados foram injetados e dissecados. Observou-se, por conseguinte, que tanto 

a artéria hepática quanto o ducto biliar e a veia porta “caminham” juntos, apesar de 

termos notado que a veia porta, predomina por ser mais calibrosa. 

 

5.1 CONTAGEM DOS RAMOS VENOSOS 

 

O fígado dos avestruzes apresenta dois lobos (direito e esquerdo). No caso, o direito 

é maior que o esquerdo e ambos são subdivididos em dorsal, intermédio e ventral, 

sendo que esta nomenclatura foi baseada na subdivisão proposta pelo autor 

Bezuindehout (1986). Notamos que cada um destes lobos apresenta linhas que 

sugerem a subdivisão em outros segmentos anatomocirúrgicos. Esses segmentos 
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são numerados em sentido horário e em algarismo romano, estando de acordo com 

Couinaud (1957). Portanto, iniciamos pelo lobo direito, cuja subdivisão dorsal é o 

segmento I, intermédia é o segmento II e a ventral é o III. No lobo esquerdo a 

subdivisão ventral é o segmento IV, a intermédia o V e a dorsal é o VI.  

“Lobo Dorsal Direito” (Segmento I) 

Nos casos examinados, identificou-se que o lobo dorsal direito, em todas os 

espécimes examinados (15 animais - 100% nas figuras 3 á 17 dos esquemas), 

possui apenas um segmento que é denominado de segmento dorsal do lobo direito 

(SDOLD) sendo abordado por um único ramo segmentar, oriundo diretamente da 

veia porta em todos os animais estudados.  

“Lobo Intermédio Direito” (Segmento II) 

O lobo intermédio direito possui dois segmentos em quatro dos 15 casos estudados. 

Estes segmentos são chamados de segmento dorsal do lobo intermédio (SDOLI) e 

segmento ventral do lobo intermédio (SVLID), e foram abordados por 2 ramos 

segmentares detectados em: 26, 6% nos animais (4 animais: 1, 11, 14 e 15 

respectivamente nas figuras 3, 13,1 6 e1 7 dos esquemas). Este lobo intermédio 

possui três segmentos em 10 casos estudados. Estes segmentos são chamados de 

segmento dorsal do lobo intermédio (SDOLI), segmento intermédio do lobo 

intermédio (SILID), segmento ventral do lobo intermédio (SVLID) abordados por 3 

ramos segmentares em:  66, 6% nos animais (10 animais: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 

13, respectivamente nas figuras 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e15 dos esquemas). 

Quando o lobo intermédio possui quatro segmentos em um único caso estudado. 

Estes segmentos são chamados de segmento dorsal do lobo intermédio (SDOLID); 

segmento médio do lobo intermédio (SMLID); segmento intermédio do lobo 

intermédio (SILID) e segmento ventral do lobo intermédio (SVLID) abordados por 

quatro ramos segmentares em: 6,6% no animal 3 da figura 5 do esquema). No 

animal número 2 (figura 4 do esquema) observou-se 3 ramificações num único 

segmento, sendo este chamado de segmento médio do lobo intermédio ( SMLID). 
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 “Lobo ventral direito” (Segmento III) 

O lobo ventral direito possui um único segmento que é chamado segmento ventral 

do lobo ventral direito (SVLVD), abordado por 1 ramo segmentar  apenas neste caso 

(1 caso- 6,6%- animal 8 da figura 10 do esquema); quando este lobo ventral direito 

apresenta dois segmentos, denominamo-os segmento dorsal do lobo ventral 

(SDOLVD) e segmento ventral do lobo ventral (SVLVD),  abordado por 2 ramos 

segmentares em: 6 casos: 40% nos animais (6, 10, 11, 12, 13 e 15 respectivamente 

nas figuras 8, 12, 13, 14, 15 e 17 dos esquemas). No caso do lobo ventral direito 

apresentar três segmentos, denominamo-os de segmento dorsal do lobo ventral 

(SDOLV); segmento intermédio do lobo ventral (SILVD) e segmento ventral do lobo 

ventral (SVLVD), abordados por 3 ramos segmentares em: (8 casos: 53,3% nos 

animais (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 e 14 respectivamente nas figuras 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 16 

dos esquemas ). No animal 1,ocorreu a presença de 1 ramo intersegmentar(*) no 

segmento ventral do lobo ventral direito (SVLVD), onde este, além de se aprofundar 

neste segmento, esta em transição para o próximo segmento dorsal do lobo ventral 

esquerdo ( SDOLVE).  

“Lobo ventral esquerdo” (Segmento IV) 

O lobo ventral esquerdo apresenta dois segmentos, que são chamados de segmento 

dorsal do lobo ventral (SDOLVE) e segmento ventral do lobo ventral (SVLVE), 

abordado por 2 ramos segmentares em: 6 casos: 40% nos animais (5, 6, 9, 12, 13 e 

14, respectivamente nas figuras 7, 8, 11, 14, 15 e 16 dos esquemas); quando o lobo 

intermédio apresenta três segmentos, estes são denominados de segmento dorsal 

do lobo ventral (SDOLVE), segmento intermédio do lobo ventral (SILVE) e segmento 

ventral do lobo ventral (SVLVE),  abordados por 3 ramos segmenatres em: 9 casos: 

60% nos animais (3, 4, 7, 8, 10, 11 e 15, respectivamente nas figuras 5, 6, 9, 10, 12, 

13 e 17 dos esquemas). Os animais números 1 e 3 (figuras 3 e 5 dos esquemas) 

apresentaram  um ramo intersegmentar (*) que faz transição para o lobo seguinte, 

que, no caso, foi para o segmento médio do lobo intermédio (SMLIE). No animal 

número 10 (figura 12 do esquema) ocorre um aprofundamento de um ramo no 

segmento intermédio do lobo ventral esquerdo. 
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“Lobo intermédio esquerdo” (Segmento V) 

O lobo intermédio esquerdo apresenta um único segmento que é chamado de 

segmento médio do lobo intermédio esquerdo (SMLIE) abordado por 1 ramo 

segmentar que foi detectado em: 3 casos- 20% nos animais (2, 3 e 11 

respectivamente nas figuras 4, 5 e 13). Este lobo intermédio continua apresentando 

esquerdo um único segmento médio do lobo intermédio esquerdo (SMLIE), porém 

sendo este abordado por 2 ramos segmentares em: 5 casos- 33,3% nos animais (1, 

4, 5, 6 e 8 respectivamente nas figuras 3, 6, 7, 8 e 10 dos esquemas). Quando este 

lobo intermédio esquerdo apresenta dois segmentos, estes são denominados de 

segmento dorsal do lobo intermédio (SDOLIE- apresentando 2 ramos segmentares 

neste segmento) e segmento ventral do lobo intermédio (SVLIE- apresentando1 

ramo segmentar neste segmento) em: 2 casos- 13, 3% nos animais (9 e 10, 

respectivamente nas figuras 11 e 12).  O lobo intermédio esquerdo ainda continua a 

apresentar dois segmentos, que são chamados de segmento dorsal do lobo 

intermédio (SDOLIE- apresentando 1 ramo segmentar) e segmento ventral do lobo 

intermédio (SVLIE-  apresentando1 ramo segmentar) em outros 5 casos- 33,3% nos 

animais (7, 12, 13, 14 e 15 respectivamente nas figuras 9, 14, 15, 16 e 17). Além 

disso, no animal 7 (figura 9 do esquema), ocorreu a presença de 1 ramo que faz 

transição para o segmento ventral do lobo ventral esquerdo (SVLVE), sendo este um 

ramo intersegmentar (*).  

“Lobo ventral esquerdo” (Segmento VI) 

O lobo dorsal esquerdo, em todos os órgãos estudados (15 casos – 100% 

respectivamente nas figuras 3 a 17 dos esquemas) apresenta um único segmento, 

denominado de segmento dorsal do lobo esquerdo (SDOLE) sendo este abordado 

por 1 único ramo segmentar em todos os animais estudados. 

Para facilitar o nosso estudo, optamos por “chamar” de lobo os diferentes 

segmentos, porém estes não são lobos e sim segmentos com diferentes subdivisões 

nestes dois lobos, por isso colocamos entre aspas.   

Em todos os animais (animal 1 a 15, respectivamente nas figuras 3 a 17 dos 

esquemas), foi observado que a veia (v), artéria (a) e o ducto (d) “ caminham” ou 

“partem”  juntos a partir do hilo (H) até a periferia do órgão. 
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Figura 1 - Fotografia evidenciando o fígado que apresenta lobo direito (LD) e lobo esquerdo 

(LE). D - Dorsal; V - Ventral e I - Intermédio. ( * ): Este significa artéria (vermelho), 
veia (azul) e ducto (verde), partindo juntos do hilo. 
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Figura 2: Fotografia demonstrando veia porta (V) em azul, artéria hepática (A) em vermelho e 

ducto biliar (D) em verde. Técnica de corrosão com viniliti. 
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5.2 DESCRIÇÃO HISTOLÓGICA 

 

O fígado do avestruz é revestido por uma fina cápsula de tecido conjuntivo denso, 

rico em fibras colágenas. O órgão não apresenta lóbulos hepáticos definidos (Figura 

18 B), e possui uma distribuição intersticial de fibras colágenas homogênea e difusa 

(Figura 19 C), localizadas na região perissinusoidal, havendo maior concentração 

destas, em regiões perivasculares. Os espaços porta-hepáticos, contendo artéria 

hepática, veia porta-hepática e ducto biliar (Figura 18 A) as veias centrolobulares 

(figura 18 B) estão distribuídos uniformemente por todo o órgão. Os ductos biliares 

apresentam epitélio cúbico simples. Os sinusóides hepáticos, formados por células 

endoteliais sinusoidais, conduzem o sangue por entre os hepatócitos a partir dos 

espaços porta, até as veias centrolobulares. O colágeno e as fibras reticulares, 

respectivamente evidenciados pelas colorações de picrossirius e impregnação 

argêntica de Gordon & Sweet, foram observados em sua maioria servindo como 

suporte e estando intimamente relacionados com os vasos sanguíneos e com a rede 

de sinusóides presentes no parênquima hepático (Figuras 19 C e  19 D).  

 

Os hepatócitos, mono ou binucleados, possuem núcleos posicionados centralmente, 

com cromatina difusa e nucléolos evidentes, contendo material basofílico. Estas 

células apresentam citoplasma acidofílico abundante e todos os animais analisados 

apresentaram hepatócitos com aspecto goticular em maior ou menor grau. Este 

aspecto deve-se a presença de diversas micelas de inclusão lipídica, pois foram 

positivas após a coloração pela técnica de Sudan Black, específica para lipídios 

(Figura 19 B) e negativas nas colorações de hematoxilina-eosina, picrossírius, ácido 

Periódico-Schiff (PAS) e método de Gordon e Sweets. Os hepatócitos estão 

organizados de maneira tubular, acompanhados paralelamente por capilares 

sinusóides. Estes túbulos formam uma rede altamente interligada por todo o órgão. 

Desta maneira, o fígado do avestruz apresenta duas camadas de hepatócitos nas 

trabéculas hepáticas, que são definidas como placas de células entre os sinusóides. 

Observando-se de maneira transversal, é possível definir o canalículo biliar 

centralizado, delimitado por três a seis hepatócitos e envolto pela rede de capilares 

sinusóides do fígado (Figuras 18 C e 18 D).   
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5.3 ANÁLISE E QUANTIFICAÇÃO DE GLICOGÊNIO NO PARÊNQUIMA HEPÁTICO 
 

O glicogênio está presente no fígado do avestruz como inclusões citoplasmáticas 

nos hepatócitos de maneira bem distribuída por todo o órgão (Figura 19 A), sendo 

que as células mais próximas a espaços-porta hepáticos coram-se mais 

intensamente após a realização da reação de Ácido Periódico-Schiff (PAS), 

indicando uma maior presença de glicogênio em seu interior. Ao observarem-se 

lâminas microscópicas de diferentes animais, pode-se notar diferenças na 

intensidade da reação de PAS, sugerindo padrões distintos de armazenamento e 

metabolismo glicogênico no fígado. Após a mensuração do glicogênio hepático, 

verificou-se que realmente alguns animais apresentavam uma maior quantidade em 

relação a outros, fato corroborado pelas diferenças na intensidade de coloração 

após a reação citoquímica. Os valores das médias e desvios padrões da 

quantificação de glicogênio de cada animal e da média entre os animais estão 

expressos no final do texto (Tabela 1). 

 

 

5.4 ANÁLISE E QUANTIFICAÇÃO DE GORDURA INTRACITOPLASMÁTICA NO 

PARÊNQUIMA HEPÁTICO 

 

 

Conforme observado primeiramente com as técnicas usuais de coloração 

histológica, a presença de vacúolos não corados no citoplasma dos hepatócitos 

(deixando-o com um aspecto goticular) indicam a presença de um quadro de 

esteatose hepática nos animais. Após a coloração positiva destes vacúolos pelo 

Sudan Black B (Figura 19 B), foi possível determinar que tinham conteúdo lipídico as 

inclusões citoplasmáticas, observadas na forma de pequenos vacúolos presentes 

nos hepatócitos de todos os animais, conferindo um aspecto goticular compatível 

com um quadro de esteatose hepática. Todos os animais utilizados no projeto 

apresentavam esta alteração, em maior ou menor intensidade. A quantidade de 

gordura presente no fígado dos animais foi mensurada, calculando-se a 

porcentagem para cada um dos animais e também a média entre os animais. Os 

valores encontrados estão representados na tabela 1. 
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5.5 ANÁLISE E QUANTIFICAÇÂO DE FIBRAS COLÁGENAS NO PARÊNQUIMA 

HEPÁTICO 

 

 

Após a coloração com picrossírius e diferenciação das fibras colágenas do restante 

do tecido (Figura 19 C), foi possível descrever sua localização e quantificar a 

porcentagem de colágeno hepático. Localizado principalmente ao redor dos espaços 

porta-hepáticos, artérias centrolobulares e capilares sinusóides. Foi calculada a 

média e o desvio padrão dos valores encontrados para a quantidade de colágeno no 

fígado de cada animal, assim como a média e os desvios entre os animais 

analisados (Tabela 1). 

 

 

5.6 ANÁLISE E QUANTIFICAÇÃO DE FIBRAS RETICULARES NO PARÊNQUIMA 

HEPÁTICO 

 

 

Com a realização do método de Gordon & Sweets, pode-se visualizar, descrever a 

localização e quantificar as fibras reticulares presentes no parênquima hepático 

(Figura 19 D). Localizadas principalmente ao redor dos capilares sinusóides e 

distribuídas uniformemente por todo o fígado do animal. Sua quantidade foi 

mensurada, calculando-se a porcentagem para cada animal e também a média total 

de todos os animais (Tabela 1).  
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Resultados 

 

 
 

Figura 18 -  A- Espaço porta-hepático Seta indica veia porta hepática. Seta vazada indica artéria hepática. Cabeça 
de seta indica Ducto biliar. Barra = 200 micrometros. B – parênquima hepático, onde pode-se observar 
a ausência de lóbulos hepáticos. Cabeça de seta Indica veia centrolobular. Barra = 300 micrometros. 
C- parênquima hepático onde observa-se corte transversal de trabécula hepática. Seta indica trabécula 
hepática, com canalículo biliar ao centro. Seta vazada indica capilar sinusóide contendo hemácias. 
Cabeça de seta indica o aspecto esponjoso do citoplasma dos hepatócitos. Coloração HE. Barra = 100 
micrometros; D – Parênquima hepático. Seta indica trabécula hepática cortada longitudinalmente, com 
dupla camada de hepatócitos. Coloração HE. Barra = 100 micrometros. O material foi incluso em 
parafina. 

 



Resultados 
 

 

135

 
 
 
 
 
   Resultados 

 
Figura 19 -  A- parênquima hepático com presença de glicogênio. Coloração Ácido periódico-Schiff (PAS). Barra = 200 

micrometros; B – parênquima hepático, com lipossomos de hepatócitos corados em preto. Coloração 
Suban Black B. Barra = 100 micrometros; C- fibras colágenas após diferenciação com ácido clorídrico 
0,5% por 10 segundos. Coloração Picrossírius. Barra = 200 micrometros. D – espaço porta-hepático. 
Método de Gordon e Sweets para análise de fibras reticulares. Barra = 200 micrometros. A e B inclusos em 
historresina e C e D inclusos em parafina. 
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Tabela 1 - 

 

Densidade volumétrica de colágeno, fibras reticulares, glicogênio e lipídios no parênquima 
hepático, expressos em porcentagem. Ao final, estão presentes os valores médios e seus
respectivos desvios padrões dos animais analisados (n=24) São Paulo S.P período de 2006 a
2007 

 

 Média dos valores obtidos 

 Animal Colágeno Fibras Reticulares Glicogênio Lipídeos 

 1 13,60 6,75 5,78 13,25 

 2 14,80 7,50 8,16 15,25 

 3 12,70 5,25 8,88 11,75 

 4 13,75 5,75 8,23 8,50 

 5 14,00 6,50 4,27 11,25 

 6 15,40 8,25 7,62 16,25 

 7 9,60 4,25 4,28 12,50 

 8 11,30 5,75 10,18 13,75 

 9 13,80 6,25 6,44 10,25 

 10 8,70 4,25 9,03 6,75 

 11 8,10 4,75 n/d* 12,25 

 12 10,40 6,25 n/d* 13,75 

 13 12,10 7,50 n/d* 9,00 

 14 13,20 6,75 n/d* 10,75 

 15 18,21 6,23 6,34 4,36 

 16 15,46 4,64 4,29 3,97 

 17 17,38 5,73 4,66 10,20 

 18 15,46 4,91 4,32 9,37 

 19 14,23 6,23 5,15 4,58 

 20 24,63 6,47 2,35 6,36 

 21 16,12 5,23 4,66 9,89 

 22 21,30 5,80 4,68 9,27 

 23 18,93 5,20 2,38 5,62 

 24 19,93 6,94 1,82 7,06 

 MÉDIA 14,71 5,96 5,68 9,83 

 Desvio Padrão 3,97 1,04 2,38 3,46 

 
 

n/d* - valor não disponível – impossibilidade de leitura da amostra 
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5.7 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO 

 

 

Inicia-se pelo citoplasma. 

 

 

5.7.1 O citoplasma 
 
 
Este inici-se pela mitocôndria 

 

 

5.7.1.1 Mitocôndria 

 

 

Encontramos numerosas mitocôndrias com vários tamanhos e formatos, sendo esta 

a organela citoplasmática mais freqüente. Os formatos variam de ovais, 

arredondados até compridos e mais estreitos. Algumas cisternas do retículo 

endoplasmático granular estão próximas de algumas mitocôndrias. Também estão 

próximo do núcleo, ou seja, entre as mitocôndrias e o núcleo.  

 

 

5.7.1.2 Lisossomos  

 

 

 Os lisossomos dos hepatócitos possuem uma forma variada no tamanho se sua 

estrutura interna. Em geral, este é arredondado na forma. Estes são menores em 

diâmetro e mais escuros que as mitocôndrias. Quase sempre estão localizados no 

pólo apical da célula ou próximos aos canalículos biliares, mas podem ser 

encontrados em qualquer região do citoplasma e possuem uma densidade 

eletrondensidade. 
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5.7.1.3 Retículo endoplasmático  

 

 

É glandular e ocorre em todo citoplasma da célula. Esta organela está próxima da 

mitocôndria e é irregular na forma e tamanho. É encontrado por todo citoplasma e 

também próximo ao núcleo. 

 

 

5.7.1.4 Gotas de gordura 

 

 
Encontramos uma grande quantidade de gotículas de gordura, com forma 

arredondada, porém, variando muito no tamanho, apresentando-se como: pequenas, 

médias e grandes. 

 

Além das numerosas mitocôndrias (M) observadas na figura 20-A e 20-D, 

lisossomos (Ly) também foram observados na figura 20-A e 20-D, retículo 

endoplasmático grandular (REG) observado na figura 20-A (seta) e as gotas de 

gordura (Gg) observadas na figura 20-B, 20-C e 20-D, também foi encontrado o 

canalículo biliar (CB) e núcleo (N) na figura 20-A, células estreladas com gotas de 

gordura no citoplasma (Ce) na figura 20-B e 20-C (nesta apenas a célula estrelada), 

célula em degeneração (Cd) na figura 20-B, eritrócitos (E) na figura 20-C e colágeno 

(C) na figura 20-D. As células estreladas (células armazenadora de gorduras) que 

exercem um importante papel no armazenamento e metabolismo da vitamina A e 

lipídios, são consideradas as células alvo para o estímulo inflamatório na injúria 

hepática. A célula em degeneração neste caso acontece, devido a provavelmente 

por causa da deposição de triglicérides ou gorduras neutras no citoplasma das 

células, que normalmente não as armazenam como neste caso do fígado, que é um 

órgão que reflete seu papel central no metabolismo das gorduras. 
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Figura 20 -  A: Eletronmicrografia de lâmina do fígado de Avestruz, evidenciando o canalículo biliar (CB); 
retículo endoplasmático granular (Seta); Numerosas mitocôndrias (M); núcleo (Nu); lisossomos (Ly). 
5µm 

B: Eletronmicrografia de lâmina do fígado de Avestruz, evidenciando gotas de gordura (Gg); células 
estreladas com gotas de gordura no citoplasma (Ce); célula em degeneração (Cd). 5µm 

C: Eletronmicrografia de lâmina do fígado de Avestruz, evidenciando gotas de gordura (Gg); célula 
estrelada (Ce); eritrócitos (E). 5µm 

D: Eletronmicrografia de lâmina do fígado de Avestruz, evidenciando mitocôndrias (M); gotas de 
gordura (Gg); lisossomos (Ly) e colágeno (C). 5µm 
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Tabela 2 - Composição de ração basal (dieta para postura, a base de milho e soja, 
formulada de modo a satisfazer as recomendações do National Research 
Council NRC (1994). Ração de galinhas. 

  
INGREDIENTES % 

Milho 57,48 

Farelo de Soja 28,31 

Óleo vegetal 2,54 

Sal 0,34 

Calcário 38 % 8,91 

Fosfato bicálcico 1,93 

Cloreto de Colina 50% 0,05 

DL - Metionina 99 % 0,14 

Premix Vitamínico   (*) 0,10 

Premix Mineral  (**) 0,20 

Total 100,00 

ANÁLISE CALCULADA  

Energia Metabolizável, Kcal / kg 2840 

Proteína, % 18,00 

Metionina, % 0,43 

Metionina + Cistina, % 0,73 

Cálcio, % 3,95 

Fósforo Total, % 0,69 

Fósforo Disponível, % 0,46 

 (*) Premix vitamínico fornece (por kg de dieta): vitamina A, 7000 UI; vitamina D3, 2000 UI; vitamina E, 
5 mg; vitamina K, 1,6 mg; tiamina, 0,7 mg; riboflavina, 3 mg; piridoxina, 2,5 mg; vitamina B12, 8 mcg; 
ácido nicotinico, 20 mg; pantotenato de cálcio, 5 mg; ácido fólico, 0,250 mg; biotina, 0,1mg. 

 
A ração de galinhas foi colocada apenas como parâmetro com a de avestruzes. 
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Tabela 3 – Composição da ração de avestruz (manutenção, terminação e 
reprodução). 

 
 

INGREDIENTES VALORES 

Vitamina A 24000 UI 

Vitamina D 7000 UI 

Vitamina E 80 mg 

Vitamina K 3,76 mg 

Vitamina B1 1,8 mg 

Vitamina B2 7,7 mcg 

Vitamina B6 1,65 mg 

Vitamina B12 40 mcg 

Ác. Pantotênico 9,2 mg 

Niacina 40 mg 

Ác. Fólico 1 mg 

Antioxidante 50 g 

Colina 300 mg 

Biotina 0,2 mg 

Metionina 800 mg 

Lisina 130 mg 

Selênio 0,30 mg 

Manganês 160 mg 

Ferro 76 mg 

Cobre 16 mg 

Iodo  2 mg 

Zinco 120 mg 

Cobalto 0,86 mg 

Cromo 0,02 mg 
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Tabela 4 -  Níveis de garantia das rações de avestruz  RTB RAÇÕES 
 
 

PRÉ INICIAL INICIAL    CRESCIMENTO 
PB 22,00% PB 19,00% PB 17,00% 

FB 9,00% FB 12,00% FB 12,00% 

MM 10,00% MM 10,00% MM 10,00% 

Ca 2,00% Ca 2,00% Ca 2,00% 

P 0,60% P 0,60% P 0,60% 

EE 2,00% EE 2,00% EE 2,00% 

REPRODUÇÃO MANUTENÇÃO     TERMINAÇÃO 

PB 16,00% PB 13,00% PB 14,00% 

FB 12,00% FB 12,00% FB 16,00% 

MM 10,00% MM 10,00% MM 12,00% 

Ca 3,50% Ca 2,00% Ca 2,00% 

P 0,60% P 0,60% P 0,60% 

EE 2,00% EE 2,00% EE 2,00% 

                

Composição básica das rações de avestruz 

Alfafa desidratada, farelo de soja, farelo de trigo, milho integral moído, cloreto de 

sódio (sal comum), calcário calcítico, fosfato bicálcio e premix mineral/ 

vitamínico/aminoácido. 

 

Eventuais substitutivos 

Casca de arroz, farelo de arroz desengordurado, cevada, feno de gramíneas, feno 

de coast cross, sorgo integral moído. 

 

Resultados da análise da ração: Estes resultados foram gentilmente cedidos pelo 

laboratório de análise bromatológica do campus em Pirassununga (SP)- FMVZ, 

porém o protocolo do material e método não puderam ser fornecidos. 

 
Proteína Bruta (PB)=17,3%   
Fibra Bruta (FB) = 13,1% 

 
Matéria Bruta (FB)= 13,1% 
Extrato Etéreo (gordura) = 2,9%
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6 DISCUSSÃO 
 

 

Partindo dos levantamentos bibliográficos e dos nossos resultados obtidos através 

do método utilizado neste trabalho, foi possível detectar algumas peculiaridades 

referentes a aspectos antômicos - inclusive coloração do parênquima do fígado do 

Struthio camelus (Linnaeus 1758), bem como sua segmentação, mediante análise 

da distribuição dos ramos da artéria hepática, da veia porta e dos ductos biliares.  

No que diz respeito à coloração do fígado dos animais utilizados, ela variou entre o 

vermelho-escuro e amarelado, sendo que isso, a nosso ver, deve mostrar-se ligado 

á linhagem, idade e estado nutricional da ave. De fato, sabe-se que idade e estado 

nutricional da ave durante a incubação desse fígado em formação encontra-se 

amarelado, provavelmente devido a elementos gordurosos que provêm do saco 

vitelino, sendo que tais observações também foram efetuadas, nas aves em geral, 

por outros autores (BRADLEY; GRAHAME, 1950; CALHOUN, 1954; AL-DABAGH; 

ABDULLA, 1963; FITZGERALD, 1969; NICKEL, SCHUMMER; SEIFERLE,1977; 

MCLELLAND 1986; DYCE; SACK; WENSING, 1997; STORNELLI et al., 2006).  

Quanto aos termos utilizados para a designação dos lobos e segmentos do fígado 

preferimos nos valer da nomenclatura utilizada por Bezuindehout (1986) uma vez 

que este foi o autor que mais contribuiu com dados sobre o assunto na literatura que 

pesquisamos. 

Os fígados que utilizamos em nosso trabalho, não diferem significantemente desse 

órgão das outras espécies de aves, do ponto de vista morfológico. Mostram-se 

constituídos por dois lobos, direito e esquerdo. O lobo direito costuma se apresentar 

maior que o esquerdo, aspecto este também observado respectivamente, em 

galinhas, codornas, pingüins, gansos e patos (BEDARD, 1911; BRADLEY e 

GRAHAME, 1950; LUCAS e DENNINGTON,1956; Al-DABAGH e ABDULLA, 1963; 

FITZGERALD, 1969; ANDREWS e ANDREWS, 1974; DYCE, SACK e WENSING, 

1997;  MCLELLAND, 1986; BEZUINDENHOUT,1986; NICKEL; SCHUMMER e 

SEIFERLE, 1977; SISSON e GOSSMAN,1982; COLELLA, VARVELLA e BUDETTA 

(1983) ; SHANE e TULLY, 1996).  Alguns autores como Colville e Bassert (2002) 

fizeram apenas um discreto comentário sobre a lobação do fígado de aves em geral, 
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citando apenas a presença de dois lobos, o direito e o esquerdo, não comentando a 

respeito do tamanho dos mesmos. Prado (1945) observou que o fígado nas 

serpentes exibe só um lobo. Entendemos que este autor identifica o fígado de 

serpentes como unitário (Diaconescu, 1971), ou seja, com massa contínua de 

parênquima, uma vez que o emprego do termo lobo para este caso, não se justifica. 

Van der Merwe e Kotze (1993) referem que o fígado do crocodilo do Nilo consiste 

dos lobos direito e esquerdo, não comentando a respeito do tamanho dos lobos. Nos 

fígados dos avestruzes examinados por Figueiredo et al. (2006) foram identificados 

4 lobos. O lobo esquerdo se divide em um pequeno lobo caudorsal, um grande lobo 

caudoventral e um pequeno lobo intermédio. Morini et al. (2002) estudaram a 

lobação do fígado de 5 avestruzes e descreveram a presença de 3 lobos hepáticos; 

um lobo direito indivisível e 2 lobos esquerdos, um cranial e outro caudal, divergindo 

dos demais autores e do nosso trabalho, demonstrando as controvérsias que 

existem a respeito dos lobos do fígado. Devido a essa controvérsias é que optamos 

por “chamar” as segmentações de “lobos”, apesar de serem segmentações dentro 

das segmentações. 

Nos animais, de modo geral, entre eles incluindo-se os mamíferos, os fígados são 

classificados em unitários (seres humanos, bovinos, ovinos, caprinos etc.) e lobados 

(Diaconescu, 1971). Surge disso a reflexão da causa dessa divisão do parênquima 

hepático, em algumas espécies. Sugere-se que nos animais que desenvolvem 

grande velocidade em seu deslocamento, com hiper-extensão e hiper-flexão da 

coluna vertebral, haveria necessidade de uma  lobação acentuada do fígado, para 

se evitar o estiramento do parênquima (SLIJPER, 1947). O caso do avestruz, em 

nosso entendimento, assemelha-se ao dos eqüinos, que tem fígado classificado 

como intermediário, ou seja, é uma espécie de fígado unitário com incisuras que 

sugerem lobação. O cavalo apesar de ser um animal que “corre em velocidade”, não 

realiza movimentos de hiper-extensão e hiper-flexão da coluna vertebral, na mesma 

medida que, por exemplo, os felídeos (SLIJPER, 1947). Os autores Bezuindenhout 

(1986) e Deeming (1999), bem como Storneli et al. (2006) encontraram dois lobos 

nos avestruzes, sendo que o lobo esquerdo tende a ser dividido em dorsal, ventral e 

intermédio, não existindo subdivisão no lobo direito. Carbó (2003) notou que o lado 

direito do fígado dos avestruzes é bilobado e, o esquerdo, trilobado. Em termos 

gerais, também os resultados encontrados em nosso trabalho, indicam segmentação 
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do fígado dos avestruzes, mas não concordamos com a designação de segmentos  
dorsal, ventral e intermédio, o termo  intermédio, é adequado para a indicação de 

algo que se acha situado entre o que é dorsal e ventral. Assim, aos três segmentos, 

tanto do lobo direito quanto do esquerdo, preferimos nomeá-los de dorsal, 

intermédio e ventral.  

Constatamos no fígado dos avestruzes utilizados nesta pesquisa que a artéria 

hepática, a veia porta e o ducto biliar mantêm entre si relação de contigüidade, ou 

seja, de vizinhança, sendo que a veia porta por ser um vaso mais calibroso, mostra-

se mais evidente nas peças após o preenchimento dessa tríade. Purton (1969) e 

Mclelland (1986) também fizeram essa mesma observação nas galinhas, alem de 

descreverem a presença de mais de um ducto biliar. Fitzgerald (1969) notou que o 

hilo é a porta para a entrada dos vasos e nervos e a saída dos ductos hepáticos do 

fígado das codornas, à semelhança do que relatamos. Alguns autores como Gupta, 

Gupta e Jayasingh (1982) e Colella, Varvella e Budetta (1983) verificaram, 

respectivamente, que o fígado da galinha bem como do pato, possui dois hilos, 

sendo que, nas galinhas, este fígado é suprido pelas veias porta direita e esquerda, 

que entram no fígado através de hilos separados. A veia porta direita entra no fígado 

através do hilo hepático direito e a veia esquerda através do hilo hepático esquerdo, 

unindo-se, a seguir, com a veia porta esquerda, o que foi observado em todas as 

espécies (50 casos-100%), divergindo dos nossos achados, pois observamos 

apenas um único hilo nos avestruzes estudados. 

Segundo Diaconescu (1971), a arquiterura segmentar do fígado dos animais, de 

modo geral, se estabelece segundo um mesmo modelo filogenético. Isso permite 

que ao se analisar a evolução filogenética do fígado, desde alguns répteis como o 

testudine e passando por aves e mamíferos, se consiga elaborar uma classificação 

desses fígados em unitários ou não-lobados e lobados ou segmentados, e ainda 

estabelecer-se uma correlação entre os segmentos possíveis de serem identificados 

em fígados unitários ou não-lobados, como os segmentos dos fígados lobados. 

Dentro desse conterxto, o fígado dos avestruzes que estudamos mostrou-se como 

um tipo intermediário entre os dois citados, sendo uma espécie de fígado unitário, 

mas com incisuras e com disposição dos elementos vasculares e ductais, bastante 
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sugestivos da presença de segmentos, que de modo geral correspondem à posição 

dos respectivos lobos de fígados lobados.   

No tocante ao número de ramos da veia porta, Miyaki (1973) identificou os ramos 

dorsal e ventral do lobo direito, enquanto Gupta, Gupta e Jayasingh (1982) 

verificaram que o lobo direito do fígado é suprido por duas veias principais: a direita 

dorsal e a direita ventral,dados que se assemelham aos citados pelo autor Miyaki 

(1973), embora com expressões diferentes para indicar as divisões da veia porta. 

Pavaux e Jolly (1968) observaram que a veia porta direita após entrar no fígado das 

galinhas, divide-se em ramos direito e esquerdo, sendo que o ramo direito se divide 

em lateral direito, cranial direito e caudal direito, suprindo o lobo direito do fígado. O 

nosso estudo revela que o fígado dos avestruzes possuem, na verdade, ramos 

segmentares oriundos da veia porta que suprem  os segmentos dorsal, intermédio e 

ventral do lobo direito. Dentro destes segmentos, conseguimos identificar sub-

divisões, tais sejam como, exemplificando, segmento dorsal do lobo direito, 

segmento intermédio do lobo ventral direito e segmento ventral do lobo direito, o que 

difere dos demais autores consultados. 

Com relação aos termos indicativos dos segmentos encontrados no fígado dos 

avestruzes, de nossa pesquisa, adotamos a mesma divisão para o lobo esquerdo 

que foi utilizada para o lobo direito, sendo este, portanto, também dividido em 

segmentos dorsal, intermédio e ventral. No fígado das galinhas, estudado pelo autor 

Miyaki (1973), as veias foram denominadas de “ramo dorsal do lobo esquerdo e 

ramo ventral do lobo esquerdo”, enquanto que os autores Gupta, Gupta e Jeyasingh, 

(1982) observaram que o lobo esquerdo do fígado da galinha recebeu o sangue 

portal por meio das veias dorsal esquerda, ventral esquerda e intermediária 

esquerda. Estas últimas observações vão ao encontro do que foi verificado nesta 

pesquisa, assim como na pesquisa de Miyaki (1973), exceto pelo fato de que este 

autor não observou a veia intermediária esquerda. Outros autores como Pavaux e 

Jolly (1968); Colella, Varvella e Budetta (1983) observaram que, na galinha e no 

pato, o ramo esquerdo é continuação da veia porta esquerda e se divide nos ramos 

cranial esquerdo, caudal esquerdo e lateral esquerdo. 

Especialmente para o avestruz podemos dizer que a estrutura de seu fígado é 

similar à de outras espécies de aves (Al-Dabagh e Abdulla, 1963), sendo que as 



Discussão 
 

 

147

mais evidentes diferenças  encontradas dizem respeito aos ductos biliares principais. 

Em nossos achados, observamos um único ducto que denominamos de ducto biliar. 

Nos avestruzes, utilizados em nosso estudo, não observamos a existência da 

vesícula biliar, assim como os demais autores que estudaram avestruzes 

(MACALISTER, 1864; BEZUINDEHOUT, 1986; DEEMING, 1999; CARBÓ, 2003; 

STORNELLI et al., 2006). Ducto hepatoentérico  é o nome que se dá ao ducto que 

transporta a bile, do fígado para o duodeno, encontrando-se à esquerda do hilo 

hepático, junto da artéria hepática e da veia porta (BEZUINDEHOUT, 1986; 

STORNELLI et al., 2006), diferente do que se encontra em  Colombiformes, que 

também não apresentam vesícula biliar, porém apresentam dois ductos 

hepatoentéricos, sendo que o direito se abre no duodeno proximalmente, enquanto o 

esquerdo se abre no duodeno distalmente. Em nossa pesquisa denominamos este 

ducto de biliar, porém poderíamos chamá-lo de hepatoentérica, já que a bile é 

transportada do fígado para o intestino. 

Para procedermos à identificação dos ramos segmentares, adotamos divisão 

proposta por Coinaud (1957), que subdivide os lobos do fígado humano em 

segmentos e no sentido horário; tal conhecimento é importante para possíveis 

intervenções cirúrgicas experimentais ou de rotina sobre o órgão, mesmo 

considerando-se animais selvagens. Dorland (1994) valeu-se do termo 

intersegmentar, que significa “situado entre dois segmentos”, para designar ducto 

com ramos para dois segmentos. Neste caso, preferimos utilizar o termo “ bilobar”, 

ao invés de intersegmentar, como propõe Dorland (1994), pois em nosso 

entendimento, ele se mostra mais adequado.  

No que diz respeito à composição histológica do fígado dos avestruzes estudados, 

os resultados desta pesquisa foram comparados aos descritos por Bradley e 

Grahame (1950); Fitzgerald (1969); Hodges (1972,1974); Andrews e Andrews 

(1974); Tsuneki e Ichiara (1981); George, Alves e Castro (1998) e Azanza, Alisa e 

Junqueira (1990) nas galinhas que relatam que o fígado é revestido por uma fina 

cápsula de tecido conjuntivo denso, rico em fibras colágenas e o órgão não 

apresenta lóbulos hepáticos definidos. Os espaços porta-hepáticos contêm artéria 

hepática, veia porta-hepática e ducto biliar as veias centrolobulares que estão 

distribuídos uniformemente por todo o órgão. Tsuneki e Ichiara (1981) e Azanza, 
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Alisa e Junqueira (1990) notaram nos vertebrados pecilotérmicos que a quantidade 

de tecido conjuntivo intrahepático é insuficiente, exceto ao redor de grandes vasos 

sanguíneos. Azanza et al. (1989) observaram que a artéria, veia e ducto biliar não 

são organizados para formar a tríade portal típica dos mamíferos, e observaram que 

a organização do parênquima hepático de lagarto é similar ao de anfíbios e peixes, 

porém a quantidade de tecido conjuntivo intrahepático é maior. 

Em nossos achados, os hepatócitos nos avestruzes são mono ou binucleados, 

possuem núcleos posicionados centralmente e nucléolos evidentes. George, Alves e 

Castro (1998) também encontraram esses mesmos achados em galinhas. Schmidt, 

Reavill e Phalen (2003) observaram que os hepatócitos nas aves, assim como nos 

avestruzes, também possuem um núcleo esférico centralmente localizado. Para 

Brito-Gitirana e Storch (2002), os hepatócitos nos lagartos são caracterizados por 

um núcleo grande excentricamente localizado com um nucléolo distinto.  

A ausência de lóbulos hepáticos no fígado do avestruz é significativa, pois o órgão 

não se apresenta como ocorre nos mamíferos. As trabéculas hepáticas definidas 

pelos capilares sinusóides apresentam uma dupla camada de hepatócitos, com o 

canalículo biliar situado ente as camadas, assim como ocorre em frangos (PURTON, 

1966; HODGES, 1972, 1974), perus (BHATNAGAR; SINGH, 1982) e codornas 

(FITZGERALD,1969). Porém, o canalículo biliar no caso dos avestruzes estudados 

costuma localizar-se ao centro.  

Nas amostras do fígado de todos os avestruzes coletados, foram encontrados 

hepatócitos com degeneração macro e microgoticular no citoplasma. Estes vacúolos 

foram negativos na reação histoquímica de PAS, porém apresentam positividade na 

coloração de Sudan Black B, indicando seu conteúdo lipídico. A presença destas 

gotículas de gordura foi evidenciada em microscopia eletrônica de transmissão e 

foram encontradas em grande quantidade, com forma arredondada, variando no 

tamanho (pequenas, médias e grandes).  

Esta presença de lipossomos, conhecida também por lipidose ou esteatose 

hepática, pode ser decorrente de diversos fatores, desde nutricionais até casos de 

intoxicações por diversas substâncias (BORDIN, 1978). Provavelmente este quadro 

é resultante do estado nutricional dos animais, já que nenhum outro aspecto 
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relevante foi encontrado. Fisiologicamente, a esteatose hepática pode ser 

conseqüência dos seguintes fenômenos: aumento da mobilização das gorduras de 

reservas corporais, redução da oxidação das gorduras mobilizadas, aumento da 

lipogênese, diminuição da sua remoção do fígado ou a combinação de todos estes 

fatores (JUBB; KENNEDY, 1963). Em avestruzes, raramente se encontram sinais de 

esteatose hepática (GARCIA et al., 1997). Em frangos (até a primeira semana de 

vida) é comum a presença de vacúolos de conteúdo lipídico citoplasmáticos, 

decorrentes da absorção do saco vitelínico e seus nutrientes (RIDDELL, 1987; 

CARBÓ, 2003; CLARK, 2005). Hodges (1974) e Butler (1976) afirmam que os 

fígados das galinhas acumulam grandes quantidades de lipídios, principalmente em 

fêmeas durante a época de postura, provavelmente causada pelos maiores níveis de 

estrógeno circulantes (BORDIN, 1978; SANTOS, 1986; RIDDELL, 1987), o que 

também ocorre com perus (BHATNAGAR; SINGH, 1982).  

A presença de gotas de gordura e de um complexo de Golgi mais proeminente nos 

hepatócitos das fêmeas de perus é consistente; este se justifica pelo fato do fígado 

nas espécies aviárias ser o principal local para a biossíntese de lipídios 

(BHATNAGAR; SINGH, 1982).  A maturação sexual em avestruzes ocorre, em 

média, com 30 a 36 meses de idade nos machos e 20 a 24 meses nas fêmeas, 

variando de 16 a 40 meses de acordo com a influência de fatores climáticos, 

nutricionais e ambientais (CARRER et al., 2004). Nenhum dos animais utilizados 

encontrava-se em fase de reprodução e/ou postura de ovos, estando em fase pré-

púbere, contribuindo para a hipótese de que a presença de lipossomos nos 

hepatócitos esteja relacionada a outro fator que não o nível de estrógeno circulante. 

Como estas aves são destinadas ao abate, sua alimentação é formulada para que 

os animais apresentem rápido desenvolvimento e alto ganho de peso, 

provavelmente com níveis de lipídios acima do necessário, causando uma 

deposição de micelas de gordura nos hepatócitos.  

Aganga, Aganga e Omphille (2003) afirmaram que a palatabilidade é crucial para 

estimular a ingestão da comida pelas aves. A utilização dos ácidos graxos 

essenciais, ás gorduras tem por objetivo, aumentar o nível energético das rações e 

melhorar a palatabilidade das mesmas, porém verificamos através da análise 

bromatológica a presença de extrato etéreo (gordura) que deveria estar presente 
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com apenas 2%, estava com 2,9% o que pode ter contribuído com a esteatose que 

encontramos nestes fígados. Lipidose fisiológica ocorre nos animais em engorda 

(suínos e gansos) (SANTOS, 1986). As rações baseadas em grãos, utilizadas tanto 

para emas quanto para avestruzes, contém predominantemente gorduras não 

saturadas, em contraste com a gordura saturada de cadeia longa encontrada em 

insetos, principal fonte de gordura e proteína da dieta destes animais na natureza. 

Desta forma, os avestruzes podem ter a capacidade de sintetizar enzimas, não 

conseguindo aproveitar de forma plena a gordura existente nas rações fornecidas 

(SILVA, 2001). A origem, composição e porcentagem dos ingredientes utilizados na 

fabricação de dietas podem influenciar de forma bastante significativa para o 

aparecimento de quadros esteatóticos em aves (BLUM, MONACHEN; LECLERQ, 

1971; VAN ELSWYK et al., 1994; DAVAIL et al., 2005). A esteatose hepática 

também pode estar relacionada com o fornecimento de dietas deficientes em fatores 

lipotróficos (colina, inositsol, metionina, entre outros) bem como desequilibradas 

relações de energia, vitaminas e aminoácidos essenciais (BORDIN, 1978). Segundo 

Dale e Fuller (1982) o excesso de lisina não altera os lipídios do plasma, mas induz 

a deposição de gordura no fígado que é revertido pela adição de arginina na dieta, 

entretanto na ração oferecida para os avestruzes abatidos utilizados neste estudo 

havia lisina, porém, não havia arginina, além de deficiências de cobalto, podendo 

também ocorrer o desenvolvimento de tumores hepáticos, precedidos de cirrose e 

pigmentação hepática por hemossiderina (em galinhas e ratos) (SANTOS, 1986). O 

aumento do nível de vitaminas e minerais não esta associado com uma redução no 

lipídio hepático ou com a incidência de hemorragia do fígado (MAURICE; JANSEN, 

1979). A fibra como a alfafa pode ser um fator que diminui o acúmulo de gordura no 

fígado. A alfafa também diminui os níveis de colesterol no sangue das galinhas 

(MAURICE; JANSEN, 1979). A dieta fornecida aos avestruzes, havia alfafa 

desidratada e os fornecedores não mencionaram a quantidade, sendo assim, difícil á 

observação á respeito da alfafa diminuir a gordura no fígado. Summers e Leeson 

(1885) indicaram que o nível da proteína na dieta influenciou o grau de infiltração de 

gordura no fígado. Aganga, Aganga e Omphille (2003) observaram que os 

avestruzes filhotes de até 13 semanas de idade podem ser alimentados, iniciando 

com uma alta na proteína, da décima terceira semana até a quadragésima semana a 

alimentação deve ser mudada para crescimento e a partir da quadragésima semana 

em diante os avestruzes devem ser alimentados com uma dieta de manutenção. O 
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que notamos é que realmente a ração inicial apresentava 19% de proteína bruta 

(PB), depois a de crescimento apresentou 17% de PB a de manutenção 13% PB e a 

de terminação 14% de PB, porém a análise bromatológica demonstrou 17, 3% de 

PB estando esta alta quando comparada com os níveis de manutenção e 

terminação, isso pode ter acarretado na esteatose no fígado destes animais já que a 

PB estava parecida e ainda mais alta que a PB de crescimento. 

Maurice e Jansen (1979) verificaram, que o acúmulo de lipídio hepático em codornas 

japonesas e galinhas adultas é decorrente da alta taxa de biosíntese em aves, 

alimentadas com grãos de soja. Fáncsi (1982) notou que nos embriões de gansos, 

especialmente no 27º dia, são encontradas diversas gotículas de gordura de formas 

variadas, sendo que as células de Kupffer contem vacúolos lipídicos apenas após o 

22º dia. No 21º dia do desenvolvimento embrionário, a gema segue diretamente do 

ducto vitelino dentro do canal intestinal do feto até o fígado. Abdelwahab (1987) 

notou que as gotículas lipídicas em patos são numerosas no animal jovem (1-5 

dias).  

Segundo Taira e Mutoh (1981), as gotas de gordura nas células de Ito das 

tartarugas são numerosas e grandes, sendo que estas gotas não estão presentes 

nas tartarugas que hibernam. E para Mathias e Beese (2002), durante a digestão 

nas cobras, que ocorre dois dias após a alimentação, os hepatócitos estavam com 

numerosas gotas de lipídios em relação ás cobras em jejum. A resposta para a 

alimentação e jejum é baseada na incorporação das gotas de gordura dentro dos 

hepatócitos, sendo que o transporte do lipídio do intestino delgado para o fígado leva 

algum tempo. Para Brito-Gitirana e Storch (2002), as gotas de lipídios intranucleares 

no fígado foram observadas nos lagartos adaptados a 25 e 30 graus C. E para 

Starcks, Cruz-Neto e Abe (2007), notaram que existe uma associação com a 

hipertrofia dos enterócitos pela sobrecarga com gotas de gordura nos jacarés. 

O colágeno está distribuído de maneira difusa por todo o órgão, e está presente em 

maiores concentrações nas regiões perivasculares e na fina cápsula fibrosa que 

reveste o órgão. As fibras reticulares se distribuem principalmente na região 

perissinusoidal, formando uma trama juntamente com outras fibras colágenas, 

contribuindo para a organização estrutural, resistência e consistência do órgão. 

Como conseqüência de diversas doenças (incluindo-se a esteatose hepática) que 
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geram lesões celulares no fígado, pode ocorrer o aparecimento de fibrose, podendo 

evoluir para um quadro cirrótico. A cirrose, caracterizada pelo aumento da 

quantidade de fibras colágenas e reticulares, decorrente da lesão dos hepatócitos, 

gera uma considerável desorganização estrutural do parênquima hepático, assim 

como das relações espaciais e fisiológicas entre os espaços porta-hepáticos e as 

veias centrolobulares, sendo considerado um processo crônico e irreversível 

(SCHIFF; SORRELL; MADDREY, 1998). O valor médio da proporção volumétrica de 

colágeno foi de 12,25% nos animais analisados e de 6,125% fibras reticulares, 

porém não foram observadas maiores alterações estruturais que pudessem indicar 

algum tipo de lesão semelhante à cirrose. Não foram encontradas outras 

informações a respeito da quantidade de colágeno ou fibras reticulares no fígado de 

avestruzes. Nos animais domésticos em geral, o fígado contém cerca de 4% de 

colágeno o que pode sugerir que esta ocorrendo uma ligeira fibrose nos avestruzes 

(BANKS, 1992).  

O glicogênio, principal forma de armazenamento de carboidratos no organismo, é 

especialmente metabolizado no fígado. O valor médio da proporção volumétrica de 

glicogênio contido nos hepatócitos do fígado dos avestruzes estudados foi de 7,29%, 

porém pode-se observar uma grande discrepância dos valores entre os animais, 

alguns apresentando uma quantidade menor de glicogênio em relação a outros. Esta 

diferença pode ser conseqüência de uma série de fatores relacionados ao 

armazenamento e consumo de energia na forma de carboidratos nos organismos, 

dentre eles: a condição corporal, estado de saúde, diferenças fisiológicas e de 

origem genética, stress durante os procedimentos de abate e tempo de jejum pré-

abate. Allen e Carstens (1966) descreveram que as células hepáticas de uma 

galinha normal contêm acúmulos consideráveis de glicogênio, embora esta diferença 

possa ser explicada pelo fato de que as aves usadas eram de pintinhos recém-

nascidos. Existe uma quantidade acumulada de glicogênio nas células hepáticas de 

embriões entre o décimo dia de incubação e o nascimento (SANDSTRON; 

WESTMAN, 1971) e o glicogênio é distribuído por todas as células no décimo oitavo 

dia de incubação (KARRER; COX, 1961), permanecendo também até o décimo 

quinto dia pós o nascimento (STEPHENS; BILSS, 1967).  
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Wight e Siller (1975) fizeram estudos a respeito da histopatologia geral na síndrome 

do fígado gorduroso em galinhas e mostraram que o conteúdo de glicogênio da 

célula hepática é reduzido. Chishti e Rotkiewicz (1992) notaram que as aves 

intoxicadas com IPO-63 (organofosforado) mostram um acúmulo de grânulos de 

glicogênio. Gill-Villariano et al. (1997) observaram acúmulo de glicogênio no 

citoplasma dos hepatócitos em pintinhos que foram alimentados com uma 

suplementação em 20% de coco. Enquanto que para Ergun, Ergun e Essiez (2006), 

o glicogênio se mostra suave nas áreas portais e com conteúdo mononuclear em 

pintinhos alimentados com aflatoxina. Kalashnikova e Fadeeva (2006) verificaram 

que os pintinhos vivendo em áreas com contaminação químicas e radioativa 

apresentam uma grande quantidade de glicogênio no citoplasma do hepatócitos. 

Ferrer et al. (1987) observaram que, nas tartarugas que não hibernam, o citoplasma 

dos hepatócitos tem glicogênio, sendo ausente nas tartarugas que hibernam. E os 

autores Brito-Gitirana e Storch (1998) notaram a presença das partículas de 

glicogênio nos hepatócitos dos lagartos mantidos a 30º C e após o período do 7º dia 

de jejum nos lagartos wall. Segundo Mathias e Besse (2002), durante a digestão das 

cobras, os hepatócitos apresentaram um depósito de glicogênio e o tamanho dos 

depósitos e intermediário entre aquelas cobras que estavam em jejum das que 

estavam em digestão. 

Com relação ao número de mitocôndrias hepáticas, nossos achados relacionados 

aos avestruzes coincidem com os relatados pelos autores Purton (1969); Hodges 

(1972, 1974) e Bhatnagar e Singh (1982), que observaram uma grande quantidade e 

a mesma disposição respectivamente, nas galinhas e perus com tamanhos e 

formatos heterogêneos que variam de ovais, arredondados e formato de pêra até 

alongados e mais estreitos, sendo esta a organela citoplasmática mais freqüente. 

Algumas cisternas de retículo endoplasmático granular (REG) estão próximas de 

algumas mitocôndrias e algumas destas estão rodeadas por uma ou duas raras 

cisternas lisas de REG que também estão próximos do núcleo. Rapport (1956); 

Stornelli et al., (2006); Junqueira e Carneiro (1999) e Banks (1992) observaram a 

presença de mitocôndrias em galinhas, avestruzes, humanos e demais mamíferos. 

Frigg e Rohn (1978) notaram que a deficiência de biotina nos pintinhos faz com que 

as mitocôndrias sejam afetadas. Chishti e Rotkiewicz (1992) observaram que os 
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hepatócitos dos frangos que foram tratados com a interação de mercúrio com IPO-

63 apresentaram mitocôndrias aumentadas de tamanho. Mollenhauer et al. (1989) e 

Ergun, Ergun e Essiz (2006) verificaram que os pintinhos alimentados com 5.0 

microgramas de aflatoxina possuem um fígado com mitocôndrias menores. 

Kalashikova e Fadeeva (2006) notaram que pintinhos que vivem em áreas com 

contaminação química e radioativa podem conter um grande número de 

mitocôndrias, muitas das quais são inchadas e apresentam uma matriz clara e uma 

crista desorganizada. Na crista da mitocôndria pode faltar glicogênio e há 

abundantes gotas de lipídios firmemente em contato com a mitocôndria. 

O autor Tanuma (1987) notou que as mitocôndrias são escassas nas tartarugas 

quando comparadas com os mamíferos. Já para Brito-Gitirana e Storch (2002), a 

mitocôndria no fígado de lagartos varia em tamanho e forma, são arredondadas, 

sendo numerosas nos animais adaptados a 20º C. O relato desses autores quanto 

ao fato das mitocôndrias possuírem uma variação quanto ao tamanho e a forma 

coincidem com os nossos relatos nos avestruzes, bem como com os autores; 

Purton, (1969); Hodges (1972, 1974) e Bhatnagar e Singh (1982), que também 

observaram essas mesmas características nas galinhas e perus, respectivamente. 

Foi observado nos avestruzes que o REG ocorre em todo citoplasma da célula, 

sendo que esta organela esta próxima da mitocôndria que também se encontra 

próxima ao núcleo. Este REG apresenta-se irregularmente na forma e tamanho, 

encontrando-se distribuído por todo o citoplasma. Hodges (1972, 1974);  Bhatnagar 

e Singh (1982) também notarm essas características sobre o REG nas galinhas e 

perus, porém Hodges (1972) saliento que nas galinhas  o REG não esta próximo ao 

núcleo. Stornelli et al. (2006) também observaram a presença de REG no citoplasma 

dos hepatócitos dos avestruzes. Hodges (1972, 1974) relata que raramente ocorre 

mais do que duas cisternas paralelas no REG das galinhas.  

Jones e Emans (1969) observaram uma associação entre o retículo endoplasmático 

granular e mitocôndria. Este aminoácido tem um envolvimento na heme síntese, 

onde transfere a heme da mitocôndria para o retículo endoplasmático granular (local 

onde o citocromo microssomal P-450 é sintetizado). Assim essa associação da 

cisterna do REG com as mitocôndrias hepáticas das espécies aviárias pode 

representar uma vantagem sobre os mamíferos.  
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Siller e Wight (1976) notaram que um tipo menor de partícula de lipídio (LP) foi 

encontrado no REG nos hepatócitos de aves. Para Frigg e Rohn (1978), a 

deficiência de biotina nos pintinhos demonstra que o REG é afetado, pois diminuiu 

seu volume. A redução do REG esta de acordo com a redução da síntese de 

proteína na deficiência de biotina. E Chishti e Rotkiewicz (1992) observaram que os 

hepatócitos nos frangos que foram tratados com a interação de mercúrio com IPO-

63 mostraram o REG dilatado. Ergun, Ergun e Ergun (2006) verificaram que nos 

pintinhos alimentados com aflatoxina pode ocorrer a destruição do REG. 

Taira e Mutoh (1981) notaram que cisternas dilatadas de REG não foram 

encontradas nas células de Ito dos fígados de tartaruga, sendo que esses mesmos 

autores também observaram que estas cisternas foram encontradas nas células de 

Ito dos fígados de lagartos e cobras, sugerindo que o estado nutricional dos animais, 

especialmente a concentração de vitamina A na alimentação, pode induzir estas 

diferenças nas células de Ito. Os autores Brito-Gitirana e Storch (2002) observaram 

que o REG do fígado nos lagartos é bem desenvolvido nos animais mantidos a 

baixas temperaturas (20 e 25º C) com relação aos animais a 30º C. 

Foi constatado que os lisossomos hepáticos, nos avestruzes, possuem uma forma 

variada no tamanho de sua estrutura interna. Em geral, estes são arredondados na 

forma e menores em diâmetro em relação ás mitocôndrias. Quase sempre estão 

localizados no pólo apical da célula ou próximos aos canalículos biliares, mas 

podem ser encontrados em qualquer região do citoplasma. Hodges (1972, 1974) 

encontrou lisossomos nas galinhas com essas mesmas características. Bhatnagar e 

Singh (1982) observaram que os lisossomos nos perus foram distribuídos 

aleatoriamente, mas alguns corpos lisossomais tendem a se localizar próximos aos 

canalículos biliares.  

E para Chrishti e Rotkiewickz (1992), os hepatócitos dos frangos que foram tratados 

com a interação de mercúrio com IPO-63 mostraram grandes lisossomos contendo 

corpos com mielina. 

Para Tanuma (1987), existe um aumento na atividade lisossomal nas tartarugas, que 

não hibernam, devido a um aumento no número de lisossomos secundários no 

citoplasma. 
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O método utilizado para estimar as porcentagens ou densidades volumétricas de 

glicogênio, lipídios, colágeno e fibras reticulares presentes em todo o fígado, 

realizado a partir da mensuração de áreas em microscopia foi baseado no Princípio 

de Delesse (M. A. Delesse), um geologista francês que, em 1842, constatou que a 

fração volumétrica de minerais poderia ser estimada através da área média na 

superfície de rochas (AHERNE; DUNNIL, 1982). Apoiado em provas matemáticas 

(WEIBEL, 1989), o princípio de Delesse corrobora com a hipótese de que a área 

média é também um confiável método de estimação de volume em secções 

histológicas. A área pode ser diretamente medida, como foi feito no caso do 

colágeno e glicogênio, ou através do método de contagem de pontos (AHERNE, 

DUNNIL; 1982), como se procedeu na contagem de fibras reticulares e lipídios. Esta 

última opção é utilizada quando não o programa de análise de imagem não 

consegue diferenciar automaticamente a estrutura-alvo do fundo, tendo de ser feito 

visualmente.
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7 Conclusões: 

 

 

Do que foi exposto julgamos válidas as seguintes conclusões: 

Morfologicamente, o fígado do avestruz nos animais estudados mostram um padrão 

de estrutura semelhante aos das aves em geral, ou seja, ele é unitário, apresenta 

dois lobos – direito e esquerdo cada um deles divididos em três segmentos: dorsal, 

intermédio e ventral, definidos seguindo a ramificação da veia porta, artéria hepática 

e ductos biliares. Os segmentos observados no fígado do avestruz correspondem de 

um modo geral aos lobos dos fígados lobados encontrados em várias espécies 

animais.  

Microscopicamente o fígado do avestruz apresenta; um canalículo biliar ao centro, 

fibras colágenas e reticulares localizadas ao redor do espaço- porta hepático e 

capilares sinusóides. Assim como a maioria dos animais apresenta numerosas 

mitocôndrias, alguns lisossomos, algumas cisternas de retículo endoplasmático 

granular próximas à mitocôndria. Apresenta um aspecto goticular com gotas de 

gordura em grandes quantidades compatível com um quadro de esteatose hepática, 

que é provavelmente resultante do estado nutricional dos animais já que nenhum 

outro aspecto relevante foi encontrado. A ração que foi fornecida aos animais deste 

estudo apresentou grande quantidade de extrato etéreo (E. E) e proteína bruta (PB) 

o que pode ter contribuído para ocasionar esteatose.  

 Os hepatócitos dos avestruzes são muito simulares as outras aves apesar de 

apesar de também serem muito similares na estrutura das células do fígado de 

mamíferos.
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