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RESUMO 

 

 

Moscoso AMV. Efeitos do hexafluoro-2-propanol na lesão de isquemia e 
reperfusão hepática normotérmica em ratos [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 
 
Introdução: Um dos principais problemas clínicos após o transplante de fígado  
e ressecções hepáticas é a disfunção hepática decorrente da lesão de 
isquemia e reperfusão. Várias estratégias têm sido implementadas para 
diminuir a lesão de IR. Recentes estudos experimentais demonstraram efeitos 
protetores em tecidos com o uso dos metabolitos do sevoflurano, 
relacionados, principalmente, aos grupos estruturais de carbono trifluorinado. 
A nossa hipótese é que a administração endovenosa do metabólito 
hexafluoro-2-propanol diminui a lesão de isquemia reperfusão hepática. 
Objetivo: Avaliar os efeitos da administração hexafluoro-2-propanol em 
modelo experimental de lesão de isquemia e reperfusão hepática 
normotérmica. Métodos: Vinte e quatro ratos Wistar machos foram divididos 
em 3 grupos: grupo controle (n=8), animais submetidos à laparotomia 
mediana com isquemia hepática parcial por 30 minutos seguida de um período 
de 4 horas de reperfusão sem administração intravenosa de HFIP; grupo HFIP 
pré-isquemia (n=8), animais submetidos à laparotomia mediana com isquemia 
hepática parcial por 30 minutos seguida de um período de 4 horas de 
reperfusão com administração intravenosa de 67mg/kg 5 minutos antes do 
início da isquemia; grupo HFIP pré-reperfusão (n=8), animais submetidos à 
laparotomia mediana com isquemia hepática parcial por 30 minutos seguida 
de um período de 4 horas de reperfusão com administração intravenosa de 
67mg/kg 5 minutos antes do início da reperfusão. Após 4 horas de reperfusão, 
foram coletadas amostras para análise nos três grupos e registrados dados 
hemodinâmicos como frequência cardíaca, pressão arterial sistêmica e fluxo 
portal. Nas amostras coletadas, foram realizadas as dosagens das 
transaminases AST e ALT, gasometria, interleucinas IL-1beta, IL-6, IL-10 e 
IL12p70 e TNF-α, HMGB-1, determinação da concentração de malondialdeído 
no tecido hepático e a análise histológica do fígado isquêmico. Resultados: 
Após 4 horas de reperfusão, os níveis séricos de AST foram significativamente 
menores no grupo HFIP-PR (1.672 ± 879 UI/L) em comparação com os grupos 
Controle (3.876 ± 2.034 UI/L, p=0,0138) e HFIP-PI (3.723 ± 2.352 UI/L, 
p=0,0366). Similar comportamento foi evidenciado nos níveis séricos de ALT, 
com valores menores no grupo HFIP-PR (1596 ± 924 UI/L) em comparação 
com os grupos Controle (3891 ± 2122 UI/L, p=0,0141) e no grupo HFIP-PI 
(3437 ± 1561, p=0,0124). Os níveis de HMGB-1 foram menores no grupo 

HFIP-PR quando comparado ao grupo HFIP-PI (826,5  589,4 pg/mL, 1450  
637,4 pg/mL, respectivamente; p= 0,0308). A IL-6 foi maior no grupo HFIP-PI 
(3571 ± 3376 pg/mL) em comparação ao grupo-controle (1178 ± 1661 pg/mL; 
p=0,0468). Foi evidenciado um valor menor do pH no grupo HFIP-PI (7,215 ± 



 

0,1217 UI/L) comparado com o grupo-controle (7,329 ± 0,07240 UI/L; 
p=0,00269). Não foram encontradas diferenças nos graus de necrose na 
avaliação histológica. Conclusão: A administração intravenosa de HFIP 
diminuiu a lesão de isquemia reperfusão hepática normotérmica mostrando 
melhor perfil inflamatório nos ratos tratados com o metabólito. 
 
Descritores: Traumatismo por reperfusão; Hexafluoro-2-propanol; 
Sevoflurano; Fígado; Pré-condicionamento isquêmico; Pós-condicionamento 
isquêmico. 
 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Moscoso AMV. Effects of hexafluoro-2-propanol on normothermal liver 
ischemia and reperfusion injury in rats [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 
 
Introduction: One of the main clinical problems after liver transplantation and 
liver resections is liver dysfunction resulting from ischemia and reperfusion 
injury. Several strategies have been implemented to reduce IR injury. Recent 
experimental studies have demonstrated protective effects on tissues with the 
use of sevoflurano metabolites, mainly related to the trifluorinated carbon 
structural groups. Our hypothesis is that the intravenous administration of the 
metabolite hexafluoro-2-propanol decreases the hepatic ischemia reperfusion 
injury. Objective: To evaluate the effects of hexafluoro-2-propanol 
administration in an experimental model of normothermic hepatic ischemia-
reperfusion injury. Methods: Twenty-four male Wistar rats were divided into 3 
groups: control group (n=8), animals submitted to median laparotomy with 
partial hepatic ischemia for 30 minutes followed by a period of 4 hours of 
reperfusion without intravenous administration of HFIP; HFIP pre-ischemia 
group (n=8), animals submitted to median laparotomy with partial hepatic 
ischemia for 30 minutes followed by a 4-hour period of reperfusion with 
intravenous administration of 67mg/kg 5 minutes before the onset of ischemia; 
HFIP pre-reperfusion group (n=8), animals submitted to median laparotomy 
with partial hepatic ischemia for 30 minutes followed by a 4-hour period of 
reperfusion with intravenous administration of 67mg/kg 5 minutes before the 
start of reperfusion. After 4 hours of reperfusion, samples were collected for 
analysis in the three groups and hemodynamic data such as heart rate, 
systemic blood pressure and portal flow were recorded. In the samples 
collected, dosages of transaminases AST and ALT, blood gases, interleukins 
IL-1beta, IL-6, IL-10 and IL12p70 and TNF-α, HMGB-1, determination of 
malondialdehyde concentration in liver tissue and histological analysis were 
performed of the ischemic liver. Results: After 4 hours of reperfusion, serum 
AST levels were significantly lower in the HFIP-PR group (1,672 ± 879 UI/L) 
compared to the Control (3,876 ± 2,034 UI/L, p=0.0138) and HFIP-PI (3,723 ± 
2,352 UI/L, p=0.0366). Similar behavior was evidenced in serum ALT levels, 
with lower values in the HFIP-PR group (1596 ± 924 UI/L) compared to the 
Control groups (3891 ± 2122 UI/L, p=0.0141) and in the HFIP group -PI (3437 
± 1561, p=0.0124). HMGB-1 levels were lower in the HFIP-PR group when 
compared to the HFIP-PI group (826.5 ± 589.4 pg/mL, 1450 ± 637.4 pg/mL 
respectively; p= 0.0308). IL-6 was higher in the HFIP-PI group (3571 ± 3376 
pg/mL) compared to the control group (1178 ± 1661 pg/mL; p=0.0468). A lower 
pH value was observed in the HFIP- group PI (7.215 ± 0.1217 UI/L) compared 
with the control group (7.329 ± 0.07240 UI/L; p=0.00269). No differences were 
found in the grading of necrosis in the histological evaluation. Conclusion: 



 

Intravenous administration of HFIP decreased the normothermic hepatic 
ischemia reperfusion injury, showing a better inflammatory profile in rats 
treated with the metabolite. 
 
Descriptors: Reperfusion injury; Hexafluoro-2-propanol; Sevoflurane; Liver; 
Ischemic preconditioning; Ischemic postconditioning. 
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A lesão de isquemia e reperfusão (LIR) é um complexo fenômeno que 

provém do dano causado pela isquemia tecidual, mantida por determinado 

período de tempo e agravada pela reperfusão. Envolve diversos mecanismos, 

ainda pouco compreendidos, com ação em nível celular, humoral e vias 

metabólicas tanto intracelulares quanto extracelulares. A LIR é considerada 

um processo de natureza multifatorial em que, a depender da gravidade e da 

resposta inflamatória, pode acometer órgãos a distância1,2,3. 

No fígado, esta condição é extremamente frequente na prática médica, 

associada a situações em que ocorre interrupção do fluxo sanguíneo e, 

consequentemente, ausência de oxigênio4. Eventos como o choque 

hemorrágico ou o pinçamento intencional da tríade portal por parte do 

cirurgião (Manobra de Pringle) com o intuito de provocar uma isquemia 

hepática controlada para atenuar os sangramentos na cirurgia do trauma, ou 

mesmo facilitar a extração de tumores nas resseções hepáticas são exemplos 

clássicos da indução da LIR, com consequências clinicas deletérias no 

paciente5,6. Outras situações que merecem destaque estão relacionados com 

a  diminuição do fluxo e hipóxia, como por exemplo no choque séptico e na 

insuficiência cardíaca congestiva (e insuficiência respiratória), que também 

podem levar à LIR do fígado7. 

No transplante de fígado (TF), assim como de outros órgãos e tecidos, o 

fenômeno da LIR é mais complexo ainda. Diferente das outras condições 

clínicas mencionadas anteriormente em que acontece LIR hepática, no 

transplante, o enxerto sofre tanto uma isquemia normotérmica quanto uma 

isquemia fria. No primeiro momento, acontece uma LIR normotérmica, comum 

às outras situações de isquemia, porém, nesse cenário, o órgão é submetido 

também a uma isquemia fria ocasionada pela infusão de soluções de 

preservação através da aorta e pelo sistema porta em temperaturas mantidas 
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próximas a 4°C, e armazenado nessa mesma temperatura durante um 

período variável de tempo até a reperfusão desse8,9. 

No transplante de fígado (TF), assim como de outros órgãos e tecidos, 

o fenômeno da LIR é ainda mais complexo. Diferente das condições clínicas 

mencionadas anteriormente, o enxerto hepático sofre injúrias teciduais 

enquanto o doador cadavérico é mantido nas unidades de terapia intensiva, 

apresentando a maioria das ocasiões instabilidade hemodinâmica própria da 

morte encefálica que provoca hipotensão arterial com uso de drogas 

vasoativas. Não é infrequente que os doadores cadavéricos sofram eventos 

de parada cardíaca com necessidade de manobras de ressuscitação. Durante 

a cirurgia para extração multiorgânica podem acontecer eventos como perda 

sanguínea importante, o órgão é submetido também a uma isquemia fria 

ocasionada pela infusão de soluções de preservação através da aorta e pelo 

sistema porta em temperaturas mantidas próximas a 4°C, e armazenado 

nessa mesma temperatura durante um período variável de tempo entre a 

captação do órgão e o implante do enxerto no receptor, o mesmo que pode 

ser prolongado devido a distancias entre os centros médicos. A soma de todos 

esses fatores influenciarão no desfecho do transplante8,9. 

Em contraste com outras cirurgias eletivas ou de urgência, os 

transplantes possuem um grande desafio referente à disponibilidade dos 

órgãos a serem utilizados. Existe uma notável disparidade entre a oferta de 

doadores e a demanda de pacientes na fila de espera para transplante10-12. 

Para atenuar essa situação, têm sido implementadas estratégias para 

acrescentar o número de enxertos a serem implantados. Uma das principais 

é a maior utilização de órgãos provenientes de doadores falecidos com 

critérios expandidos13. Exemplos desse tipo de enxertos são aqueles 

derivados de doadores com idade mais avançada ou com um grau permissível 

de esteatose hepática14. Porém, esses órgãos não ideais apresentam uma 

maior susceptibilidade à LIR quando se compara com doadores ideais15,16. 

Diminuir a lesão tissular nesse tipo particular de órgãos é de suma importância 

nos programas de TF para melhorar os desfechos clínicos17. 
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A LIR compreende uma fase isquêmica e outra com restauração do fluxo 

sanguíneo, gerando complexos mecanismos celulares e bioquímicos com 

lesão tissular. Distingue-se uma fase precoce nas primeiras 4 horas, seguida 

de uma fase tardia com sua máxima expressão nas 24 horas posterior ao 

início da isquemia18,19. Os mecanismos celulares que levam à LIR são: 

depleção de ATP (diminuição da fosforilação oxidativa mitocondrial), perda da 

homeostase eletrolítica intracelular (sódio, potássio, cálcio e hidrogênio), 

acúmulo de espécies reativas de oxigênio (ERO), ativação do sistema de 

complemento, e, finalmente, uma resposta imune tanto inata quanto 

adquirida2,19. 

Durante a fase isquêmica, existe uma diminuição da produção de ATP 

como resultado do consumo de glicogênio e falta de suprimento de oxigênio 

nas células de Kupffer (CK), células endoteliais sinusoidais (CES) e 

hepatócitos21. A falta de ATP leva ao bloqueio da bomba de sódio 

(Na+)/potássio (K+) dependente de ATP presente na membrana, provocando 

o acúmulo de Na+ no interior da célula e edema celular. O ATP 

progressivamente é reduzido em ADP, adenosina, inosina e, finalmente, em 

hipoxantina intracelular2,8,20 (Figura 1). 

O gradiente intracelular do Cálcio (Ca++) também é alterado. O influxo 

aumentado de Ca++ provoca altas concentrações intracitoplasmáticas e dentro 

das organelas. O íon Ca+ em altas concentrações intracelulares ativa várias 

proteases, produzindo lise das organelas e piora do edema celular21. 

A LIR provoca no endotélio sinusoidal a liberação de fatores 

vasoconstritores (endotelina e tromboxano A2) e fatores vasodilatadores 

como o óxido nítrico (ON)22-24. Os fatores vasoconstrictores aumentam 

progressivamente enquanto os fatores vasodilatadores diminuem, 

promovendo a constrição sinusoidal. A redução da luz sinusoidal condiciona 

uma maior adesão de neutrófilos e agregação plaquetária, diminuindo 

significativamente o fluxo sanguíneo da microcirculação durante a 

reperfusão25. 
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Figura 1 - Fase isquêmica da LIR 

O consumo de ATP provoca acúmulo de hipoxantina intracitoplasmática. Influxo aumentado 
de Na+ e H2O dentro da célula por falha da Bomba Na+/K+/ATP dependente com edema 
celular. O íon Ca++ aumenta suas concentrações intracitoplasmáticas. 

 

A produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (ERO e ERN, 

respectivamente) é outra fonte importante de dano celular na LIR, conhecida 

como estresse oxidativo. Durante a reperfusão, a hipoxantina 

intracitoplasmática acumulada nos hepatócitos é oxidada até xantina por ação 

da enzima xantino oxidase (XO) gerando sequencialmente a liberação de 

ERO. Os neutrófilos e as CK são também grandes produtores de ERO 

(peróxido de hidrogênio, radicais superóxido e hidroxila, principalmente) os 

quais danificam a membrana plasmática por meio da peroxidação 

lipídica2,8,19,20 (Figura 2). 
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Figura 2 - Fase de reperfusão da LIR 

O retorno de O2 ativa a enzima xantino oxidase (XO), reduzindo a hipoxantina até xantina, 
seguida da liberação de ERO. Abreviações: CK (célula de Kupffer), ERO (espécies reativas 

de oxigênio, TNF- (fator de necrose tumoral), IL1 (interleucina 1) , C5a (ativação do sistema 
do complemento). 

 

O sistema do complemento compreende, aproximadamente, 30 

proteínas solúveis e ligadas à membrana, e é outro grupo importante de 

fatores que participam na LIR hepática. Três vias diferentes são conhecidas 

ativando a cascata do complemento na LIR hepática: a via de lectina clássica, 

alternativa e a ligante de manose. Uma vez ativado, o complemento leva à 

lesão hepática, seja diretamente pela lise das células do fígado seja pela 

formação de um complexo de ataque de membrana plasmática, ou pelo 

recrutamento e pela ativação de neutrófilos e CK26,27. A ativação do 

complemento também foi implicada na patogênese da lesão remota por IR28. 

O papel do sistema imune é crucial para o desenvolvimento da LIR. 

Durante a isquemia normotérmica, o principal efeito ocorre nos hepatócitos, 

enquanto na isquemia fria o dano é mais pronunciado nas células endoteliais 

dos sinosoides hepáticos com compromisso da microcirculação19. Embora os 

dois tipos de isquemia (normotérmica e fria) tenham diferentes alvos celulares, 

ambos compartilham um efeito comum, a ativação da imunidade inata29. 
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A resposta imune inata inicia com a ativação das CK e neutrófilos, evento 

que culmina com o dano celular. A LIR estimula a imunidade inata mediante 

um sistema de receptores especializados nas células conhecidos como 

receptores de reconhecimento de padrões (RRP)19,29. Esses RRP são 

essencialmente expressos nas CK (macrófagos residentes no fígado) e 

células dendríticas (CD). A ativação dos RRP libera várias vias de sinalização 

intracelular mediante a ativação de fatores de transcrição (por exemplo, NF-

κB) para estimular a expressão de genes que codificam citocinas, quimiocinas 

e moléculas coestimulatórias7,25,30,31. 

Os RRP mais estudados na LIR são os receptores do tipo e os 

receptores dos produtos finais da glicação avançada (RPFGA)29. O sistema 

TLR constitui, pelo menos, 13 membros de glicoproteínas transmembrana. 

Geralmente, a maior proporção de TLR é Toll (TLR - Toll-Like Receptors) 

expressa na superfície celular (TLR4), exceto TLR3, que ocupam 

compartimentos intracelulares8,31,36,37. Correceptores são necessários para 

que certos TLR reconheçam seus ligantes (por exemplo, MD2 e CD14, para 

TLR-4 se ligar ao lipopolissacarídeo [LPS])31. 

Como consequência da necrose celular produzida pela LIR, liberam-se 

moléculas capazes de se ligar aos RRP. Aquelas moléculas endógenas 

originadas pelo dano tissular denominam-se padrões moleculares associados 

a danos (PMAD), em contraste àqueles padrões moleculares ligados a 

patógenos exógenos (PMAE) que proveem de patógenos externos7,29. 

Uma molécula que contém todas as características de um PMAD é o 

high mobility group box-1 (HMGB-1). Está presente como uma proteína 

nuclear nas células eucariotas, que, em condições fisiológicas, têm um papel 

na manutenção e integridade da cromatina32. Quando a célula sofre lesão ou 

necrose, o HMGB-1 é secretado fora da célula, atuando como sinal de alarme 

ao dano (PMAD). Como foi mencionado anteriormente, a ligação do HMGB-1 

com os RRP (TLR e RPFGA) ativa fatores de transcrição gênica para a 

produção de citocinas pró-inflamatórias33,34 (Figura 3). 
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Figura 3 - A necrose dos hepatócitos provoca a translocação do HMGB-1 
desde o núcleo até o ambiente extracelular. As CK/CD apresentam, na 
superfície celular, os receptores tipo Toll (TLR - Toll-Like Receptors) e os 
receptores dos produtos finais da glicação avançada (RPFGA) para a ligação 
com o HMGB-1. 

 

As endotoxinas produzidas pelas bactérias Gram-negativas são os 

maiores representantes dos PMAP em forma de Lipopolissacarídeos (LPS)31. 

O fígado recebe o sangue da veia porta, que drena o sistema gastrintestinal 

onde residem as bactérias comensais. A oclusão da circulação portal provoca 

congestão do intestino e aumento da permeabilidade vascular e linfática, 

causando diminuição da barreira mucosa e translocação de bactérias 

entéricas, processo que é exacerbado durante a reperfusão35.  

Como resultado do desencadeamento da resposta inflamatória, o 

produto final é criação de um ambiente inflamatório tissular composto por 

citocinas (TNF- , IL1, IL6, IL10 e IL12), quimiocinas, ERO, aumento da 

expressão de moléculas de adesão, infiltração por linfócitos/monócitos 

circulantes e, finalmente, dano celular2,19. A resposta imune adaptativa faz 

também sua parte com a ativação dos linfócitos T CD4+36. Se o estímulo 

nocivo não cessa, a LIR será perpetuada pela produção de mais PMAD com 

o consecutivo agravamento da inflamação e a necrose tissular29. 
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Durante décadas, têm sido implementadas diferentes estratégias tanto 

cirúrgicas como farmacológicas para minimizar os danos que a LIR produz 

nos tecidos e órgãos8,37. Há crescente evidência que apoia o efeito protetor 

dos anestésicos voláteis (AV), tanto no fígado como no cérebro, coração, rim, 

pulmão e musculoesquelético38-40.  

Um dos AV mais usados é o sevoflurano (SEVO) com estudos tanto 

experimentais como clínicos com resultados a favor da sua ação protetora na 

LIR41. Minou e cols.42 relataram uma menor incidência de falha do enxerto 

com o pré-condicionamento farmacológico com sevoflurano no TF. Beck-

Schimmer e cols.38 demonstraram, em estudo clínico controlado randomizado, 

melhor evolução clínica e menores níveis de transaminases após pré-

condicionamento com Sevoflurano em pacientes submetidos à ressecção 

hepática. 

Similarmente, o estudo de Figueira e cols.43 demostrou que  tanto o pré-

condicionamento quanto o pós-condicionamento com SEVO diminuiu a lesão 

hepatocelular e o desequilíbrio ácido-base na isquemia hepática. Resultados 

semelhantes foram expostos por Cavalcante e cols., concluindo que a 

administração de SEVO protege o fígado contra a LIR por meio da 

preservação da função mitocondrial e preservação da permeabilidade 

vascular pulmonar44. 

O SEVO é amplamente utilizado na prática clínica há muitos anos, porém 

sua administração como AV está restrita para cenários nos quais a ventilação 

mecânica invasiva está permitida e controlada (salas cirúrgicas e UTIs)45. 

Embora seu efeito protetor contra a LIR como agente AV esteja justificado38,43, 

é essencial esclarecer se esse efeito protetor da LIR provém do próprio SEVO 

ou de um de seus metabólitos.  

Uma estratégia para ampliar o uso clínico do SEVO de maneira segura 

e fora dos ambientes invasivos seria por meio de um composto injetável e 

hidrossolúvel, evento que poderia ser conseguido mediante seus metabólitos. 

Estudos experimentais recentes com metabólitos intravenosos do SEVO, 

principalmente relacionados aos grupos estruturais de carbono trifluorado 

(CF3), apresentaram efeitos protetores sobre os tecidos46,47. 
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O hexafluoro-2-propanol (HFIP) é um metabólito hidrossolúvel do grupo 

CF3 que forma parte do SEVO, e que tem sido estudado nos últimos anos. 

Urner e cols.48 evidenciaram que a administração de HFIP em um modelo 

experimental de endotoxemia em ratos proporcionou um efeito 

imunomodulador com atenuação da resposta inflamatória e dano tecidual, 

demonstrado pela diminuição dos marcadores plasmáticos de sepse e 

melhora dos parâmetros hemodinâmicos. Tais achados revelaram, pela 

primeira vez, que os efeitos imunomoduladores não se limitam apenas aos 

anestésicos voláteis, mas também podem ser derivados de seus metabólitos 

do tipo CF352. Um estudo de características semelhantes objetivou melhor 

sobrevida em animais com peritonite tratados com HFIP intravenoso, 

sugerindo que os grupos CF3 são críticos para o resultado citoprotetor dos 

anestésicos voláteis49. 

Mais recentemente, pesquisadores da Universidade de Zurique 

apresentaram resultados preliminares dos efeitos do HFIP e do SEVO num 

modelo de morte celular de cardiomiócitos induzida por hipóxia, que 

demonstrou reduzir a necrose e a apoptose50. 

Com os antecedentes mencionados, é razoável a hipótese de que a 

administração endovenosa de HFIP diminui a lesão por isquemia de 

reperfusão hepática. 
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2 OBJETIVO 

 

 

Avaliar os efeitos da administração de hexafluoro-2-propanol em modelo 

de lesão de isquemia e reperfusão hepática normotérmica em ratos. 
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3 MÉTODOS 

 

 

O estudo foi realizado no Laboratório de Investigação Médica - LIM-37 

da Disciplina de Transplante de Fígado e Órgãos do Aparelho Digestivo do 

Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. 

 

 

3.1 Aspectos éticos 

 

Os experimentos foram realizados após a aprovação da Comissão de 

Ética no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (USP), sob o número 007/17 (Anexo A). O estudo foi realizado 

de acordo com as diretrizes vigentes locais, nacionais e internacionais para o 

bem-estar animal. Foram respeitadas as normas da Guide for the Care and 

Use of Laboratory Animals - Institute of Laboratory Animal Resources, 

Comission on Life Science, National Research Council. National Academy 

Press. 8th ed. Washington D.C., 201151. 

 

 

3.2 Animais de experimentação 

 

Os experimentos foram realizados em 24 ratos Wistar (Rattus 

Novergicus Albinus), machos, pesando entre 250 e 350g, provenientes do 

Biotério da Universidade de São Paulo, mantidos no LIM-37, em gaiolas 

individuais, em ambiente com temperatura controlada entre 20 e 23ºC e ciclo 

claro/escuro de 12/12h, alimentados com Nuvilab CR1 (Nuvital Nutrientes 

Ltda., Paraná, BR), e hidratados com água filtrada ad libitum. 
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3.3 Delineamento experimental 

 

Os animais incluídos no experimento foram randomizados em 3 grupos: 

 

Grupo 1 (n=8) grupo-controle (C): Os animais foram anestesiados e 

submetidos à intubação endotraqueal e à manipulação cirúrgica do fígado 

com indução da isquemia parcial por 30 minutos. Logo após a reperfusão, foi 

realizada  a hepatectomia dos lobos não isquemiados. 

Grupo 2 (n=8) grupo HFIP pré-Isquemia (HFIP-PI): Os animais foram 

anestesiados e submetidos à intubação endotraqueal. Cinco minutos antes da 

realização da isquemia parcial (30 minutos), foram tratados com infusão 

endovenosa do HFIP na dose 67mg/Kg1. Logo após a reperfusão, foi realizada  

a hepatectomia dos lobos não isquemiados. 

Grupo 3 (n=8) grupo HFIP pré-reperfusão (HFIP-PR): Os animais foram 

anestesiados e submetidos à intubação endotraqueal. Foi realizada a indução 

da isquemia parcial durante 30 minutos, e 5 minutos antes da reperfusão 

foram tratados com infusão endovenosa do HFIP na dose 67mg/Kg*. Logo 

após a reperfusão, foi realizada  a hepatectomia dos lobos não isquemiados. 

 

 

Figura 4 - Desenho do estudo 

 

 

 

 

 
1 A dose escolhida foi tomada como referência dos estudos com modelo experimental de 
endotoxemia e peritonite em ratos realizados com HFIP.47,48 
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3.4 Anestesia, procedimento cirúrgico e cuidado pós-operatório 

 

3.4.1 Anestesia 

 

Os animais foram anestesiados por via intraperitoneal com cloridrato de 

cetamina 5% (Ketalar®, Cristália), 100 mg/kg, e cloridrato de xilazina 2% 

(Rompum®, Bayer), 10 mg/kg, mantidos imobilizados pelos membros com 

gaze fixada na mesa cirúrgica (Figura 5). 

Os animais foram submetidos à intubação orotraqueal com Jelco® 18G 

e ventilados com um volume corrente de 0,08 ml/g de peso corporal, 

frequência respiratória de 60/min, e FiO2 de 21% (Small Animal Ventilator 

Model 683; Harvard Apparatus, Holliston, MA, EUA). A anestesia foi mantida 

com a administração intraperitoneal com doses complementares de cetamina 

e xilazina, conforme necessário.  

 

 

Figura 5 - Anestesia 
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3.4.2 Cirurgia e isquemia reperfusão hepática 

 

Foi realizada laparotomia mediana, estendendo-se por, 

aproximadamente, 4 cm, a partir do apêndice xifoide (Figura 6). A anatomia 

do fígado nos ratos com uma configuração multilobular, com 6 lobos hepáticos 

bem diferenciados (caudado superior, caudado inferior, esquerdo 

anterolateral, mediano, direito superior e direito inferior) (Figura 7)52. O 

pedículo comum dos lobos mediano e esquerdo anterolateral foi isolado e 

ocluído com pinça microvascular atraumática (Figura 8). Cinco minutos antes 

do início da isquemia, foi administrada através da veia peniana a dose descrita 

do HFIP no grupo HFIP-PI. No grupo HFIP-PR, foi administrada através da 

veia peniana a dose descrita do HFIP cinco minutos antes da reperfusão. 

 

 

Figura 6 - Laparotomia 
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A incisão abdominal foi coberta com gases umedecidas com soro para 

evitar a desidratação do animal. Após 30 min de isquemia hepática, a pinça 

foi removida, permitindo a reperfusão do fígado. Logo após o início da 

reperfusão, foi realizada a remoção dos lobos direitos (superior e inferior) e 

caudados (inferior e superior) não isquemiados. O pedículo de cada lobo foi 

ocluído com ligadura com fio de algodão 3.0, e, em seguida, foi realizada a 

ressecção do lobo. A incisão abdominal foi fechada com sutura continua com 

mononylon 4.0. Foi realizada hidratação subcutânea com 10 mL de soro 

fisiológico 0.9% e analgesia com tramadol 5-10mg/Kg por via intraperitoneal. 

 

 

Fonte: Adaptado do Madrahimov N, Dirsch O, Broelsch C, Dahmen U. Marginal 
hepatectomy in the rat: from anatomy to surgery. Ann Surg. 2006 Jul;244(1):89-98. 

Figura 7 - Esquema anatómico da segmentação multilobular do fígado no rato 
Abreviações: Lobo caudado inferior (LCI), lobo caudado superior (LCS), lobo esquerdo 
anterolateral (LEAL), lobo mediano (LM), lobo direito superior (LDS), lobo direito inferior (LDI). 

 

Após a recuperação da anestesia e extubação orotraqueal, os animais 

foram acondicionados em gaiolas individuais com água ad libitum. Quinze 

minutos antes de completar 4 horas de reperfusão hepática, foram novamente 

anestesiados por via intraperitoneal com cloridrato de cetamina 5% (Ketalar®, 
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Cristália), 100 mg/kg, e cloridrato de xilazina 2% (Rompum®, Bayer), 10 

mg/kg, mantidos imobilizados pelos membros com gaze fixada na mesa 

cirúrgica. Os animais foram novamente submetidos à intubação orotraqueal 

com Jelco® 18G e ventilados com um volume corrente de 0,08 ml/g de peso 

corporal, frequência respiratória de 60/min, e FiO2 de 21% (Small Animal 

Ventilator model 683; Harvard Apparatus, Holliston, MA, EUA). 

A artéria carótida comum direita foi cateterizada com cateter de 

polietileno (PE50) para registro da pressão arterial sistólica diastólica, média 

e da frequência cardíaca (MP150 Starter, Biopac Systems Inc., Ca, EUA) e 

coleta de sangue para gasometria (Figura 8). 

A parede abdominal foi reaberta, sendo realizada a coleta de 5mL de 

sangue por punção cardíaca trasdiafragmática.  Foi realizada a eutanásia por 

exsanguinação sob anestesia por meio da secção da veia cava inferior. Após 

a eutanásia, foram coletadas amostras dos lobos hepáticos isquêmicos para 

análise de peroxidação lipídica e histológica, e a amostra do pulmão, para 

análise histológica. 

 

 

Figura 8 - Início da isquemia com colocação de pinça microvascular 
atraumática 
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3.5 Descarte dos animais 

 

As carcaças foram descartadas em saco plástico branco próprio, 

devidamente etiquetados, e encaminhados para armazenamento no freezer 

do laboratório, para posterior descarte de acordo com as normas técnicas da 

Instituição seguindo as normas atuais de uso de animais em laboratório de 

pesquisa. 

 

 

3.6 Avaliação hemodinâmica 

 

A pressão arterial sistêmica (sistólica, diastólica e média, mmHg) e a 

frequência cardíaca (bpm) foram registradas pelo MP150 Starter System 

(Biopac Systems Inc., Ca, USA) 4 horas após a reperfusão através do cateter 

da artéria carótida (Figura 9). 

 

 

Figura 9 - Avaliação hemodinâmica 

 

O fluxo portal foi aferido por sonda perivascular (Transonic Systems Inc., 

NY, USA) conectada a um medidor de fluxo (TS420 Animal Research 

Flowmeter, Transonic Systems Inc., NY, USA). Esses parâmetros foram 
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registrados após a indução da anestesia, 5 min após indução da isquemia, e 

4 h após a reperfusão (Figura 10). 

 

 

Figura 10 - Fluxometria portal 

 

 

3.7 Análise bioquímica 

 

As transaminases, aspartato aminotransferase (AST) e alanina 

aminotransferase (ALT), foram avaliadas 4 horas após a reperfusão. A 

quantificação de AST e ALT foi realizada pelo método ultravioleta otimizado 

(COBAS MIRA, Roche) de acordo com a International Federation of Clinical 

Chemistry. Os resultados foram expressos em unidades por litro.  

A gasometria arterial, glicose (mg/dL), lactato (mg/dL), potássio (mEq/L) 

e hemoglobina (mg/dL) foram quantificados pelo analisador de gases ABL800 

Flex (Radiometer Medical ApS, Dinamarca), sendo analisadas 4 horas após a 

reperfusão. 
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3.8 Análise de citocinas 

 

O TNF-α, e as interleucinas IL-1beta, IL-6, IL-10 e IL12p70 foram 

quantificadas por  ensaio com a tecnologia xMAP (Multiple Analyte Profiling) 

da Luminex®, enquanto a análise do HMGB-1 foi realizada mediante ensaio 

imunoenzimático (ELISA, Bio-Rad) nas amostras de plasma 4 horas após o 

início da reperfusão do fígado. Os resultados foram expressos em picogramas 

por mililitro. 

 

 

3.9 Peroxidação lipídica 

 

A peroxidação lipídica no tecido hepático foi quantificada 4 horas após o 

início da reperfusão pela determinação da concentração de malondialdeído 

(MDA) por meio da dosagem das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

(TBARS). As amostras foram homogeneizadas em cloreto de potássio (KCL), 

centrifugadas e, no sobrenadante, foi adicionada uma solução contendo ácido 

tiobarbitúrico, duodecilsulfato de sódio, ácido acético glacial e água destilada. 

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

temperatura ambiente, as amostras foram centrifugadas a 15.000 rpm por 10 

minutos. As concentrações dos produtos da peroxidação lipídica foram 

expressas pelo TBARS. Os resultados foram expressos em nmol de MDA/mg 

de proteína. 

 

 

3.10 Análise histológica do fígado 

 

Os fragmentos do tecido hepático, fixados em solução de formol a 2% e 

corados com hematoxilina e eosina, foram submetidos à análise histológica 

por microscopia óptica, por um único patologista sem conhecimento dos 

grupos estudados. Foram analisados os seguintes parâmetros segundo a 

graduação histológica da LIR hepática proposta por Quireze et al.1: 1) 



3 Métodos  23 

tumefação hepatocelular, definida como o alargamento e clareamento celular 

vinculado à entrada de água intracelular; 2) retração hepatocelular, 

caracterizada por redução do volume celular com picnose nuclear e eosinofilia 

citoplasmática; 3) esteatose hepatocelular, manifestada pela presença de 

gotículas claras e bem delimitadas intracelulares; 4) necrose de coagulação, 

definida como citoplasmas róseos de limites imprecisos com núcleos 

picnóticos ou desprovidas de núcleo; 5) inflamação lobular, caracterizada pela 

presença de células inflamatórias e áreas de necrose focal; 6) inflamação 

portal, definida por infiltração de células inflamatórias no espaço porta; 7) 

celularidade sinusoidal, definida como hiperplasia ou hipertrofia das células 

sinusoidais. As amostras histológicas foram coletadas 4 horas após o início 

da reperfusão. A cada uma das variáveis estudadas, foi atribuído valor de zero 

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

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

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

nos lobos isquêmicos (e se deu por um critério de pontuação global das 

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

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

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

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

histológico da lesão de I/R variou de 0 a 27 pontos (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Graduação histológica da LIR hepática sugerida por Quireze et 

al.1 

TUMEFAÇÃO HEPATOCELULAR PONTUAÇÃO 

Ausente 0 

Leve 1 

Moderada 2 

Grave 3 

RETRAÇÃO HEPATOCELULAR PONTUAÇÃO 

Ausente 0 

Leve 1 

Moderada 2 

Grave 3 

ESTEATOSE HEPATOCELULAR PONTUAÇÃO 

Ausente 0 

Leve 1 

Moderada 2 

Grave 3 

NECROSE DE COAGULAÇÃO PONTUAÇÃO 

Ausente 0 

Leve 3 (1x3) 

Moderada 6 (2x3) 

Grave 9 (3x3) 

INFLAMAÇÃO LOBULAR PONTUAÇÃO 

Ausente 0 

Leve 1 

Moderada 2 

Grave 3 

INFLAMAÇÃO PORTAL PONTUAÇÃO 

Ausente 0 

Leve 1 

Moderada 2 

Grave 3 

CELULARIDADE SINUSOIDAL PONTUAÇÃO 

Ausente 0 

Leve 1 

Moderada 2 

Grave 3 

 

Além do escore histológico descrito acima, a intensidade da lesão de 

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

definido como a intensidade da ocorrência de necrose de coagulação 

multiplicada por três. 
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3.11 Análise estatística 

 

Os resultados foram apresentados como médias e desvios padrão nas 

variáveis paramétricas, as análises foram realizadas pelo teste t de Student 

para comparar as médias das variáveis para o grupo-controle versus grupo 

HFIP-PI, controle e HFIP-PR, da mesma forma grupos HFIP-PI e HFIP-PR. 

As variáveis não paramétricas foram analisadas com o test de Kruskal-Wallis. 

O programa utilizado para a análise estatística foi o Graph Pad Prism versão 

8.0, o p <0,05 foi identificado como estatisticamente significante. 
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4  RESULTADOS 

 

 

4.1 Análise das transaminases hepáticas AST e ALT 

 

O Gráfico 1 mostra que a média da AST foi maior no grupo-controle 

(3.876 ± 2.034 UI/L, p=0,0138) e no grupo tratado com HFIP pré-isquemia 

(3.723 ± 2.352 UI/L, p=0,0366) em comparação ao grupo HFIP pré-reperfusão 

(1.672 ± 879 UI/L). Entretanto, as médias foram similares entre os grupo-

controle e HFIP pré-isquemia (p= 0,8918). 

 

Gráfico 1 - Comportamento da transaminase AST após 4 horas de reperfusão 
do fígado nos grupos: controle de animais submetidos à isquemia hepática 
sem tratamento 
 

 

HFIP-PR de animais tratados com hexafluoro-2-propanol (HFIP) pré-reperfusão, e HFIP-PI 
de animais tratados com HFIP pré-isquemia.  
*p <0,05 comparado ao grupo-controle;  
#p <0,05 comparado a HFIP-PR. 
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O Gráfico 2 mostra que a média da ALT foi similar no grupo-controle 

(3891 ± 2122 UI/L) e, no grupo HFIP-PI, (3437 ± 1561) (p= 0,6335). Porém, a 

média do grupo HFIP-PR (1596 ± 924 UI/L) foi menor ao grupo-controle 

(p=0,0141), assim como, também, ao grupo HFIP-PI (p=0,0124). 

 

Gráfico 2 - Comportamento da transaminase ALT após 4 horas de reperfusão 
do fígado nos grupos: controle de animais submetidos à isquemia hepática 
sem tratamento 
 

 

HFIP-PR de animais tratados  com hexafluoro-2-propanol (HFIP) pré-reperfusão, e HFIP-PI 
de animais tratados com HFIP pré-isquemia.  
*p <0,05 comparado ao grupo-controle;  
#p <0,05 comparado a HFIP-PR. 
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4.2 Análise de gasometria pH, excesso de bases e bicarbonato 

 

O pH médio do grupo HFIP-PI (7,215 ± 0,1217 UI/L) foi menor ao do 

grupo-controle (7,329 ± 0,07240 UI/L) (p=0,00269).  Entretanto, o valor médio 

do grupo HFIP-PR (7,299 ± 0,1071 UI/L) foi similar ao grupo-controle 

(p=0,3962) e ao grupo HFIP-PI (p=0,1660) (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 - Comportamento da pH após 4 horas de reperfusão do fígado nos 
grupos: controle de animais submetidos à isquemia hepática sem tratamento 
 

 

HFIP-PR de animais tratados com hexafluoro-2-propanol (HFIP) pré-reperfusão, e HFIP-PI 
de animais tratados com HFIP pré-isquemia.  
*p <0,05 comparado ao grupo-controle;  
#p <0,05 comparado a HFIP-PR. 
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O Gráfico 4 mostra que as médias do BE foram semelhantes nos três 

grupos (controle -10,86 ± 3,122 mEq/L) (HFIP-PR -12,08 ± 3,291 mEq/L) 

(HFIP-PI -14,19. ± 4.408 mEq/L), p=0,4621, p=0,1036 e p=0,2957, 

respectivamente. 

 

Gráfico 4 - Comportamento do excesso de bases (BE) após 4 horas de 
reperfusão do fígado nos grupos: controle de animais submetidos à isquemia 
hepática sem tratamento 
 

 

HFIP-PR de animais tratados com hexafluoro-2-propanol (HFIP) pré-reperfusão, e HFIP-PI 
de animais tratados com HFIP pré-isquemia.  
*p <0,05 comparado ao grupo-controle;  
#p <0,05 comparado a HFIP-PR. 
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O Gráfico 5 mostra que as médias dos níveis do bicarbonato (HCO3-) 

foram parecidas entre os grupos Controle (13,86 ± 2,938 mEq/L), HFIP-PR 

(13,08 ± 2,280 mEq/L) e no grupo HFIP-PI (12,25 ± 4,378 mEq/L), (p=0,5587 

Controle/HFIP-PR; p=0,4016 Controle/HFIP-PI; p= 0,6437 HFIP-PI/HFIP-PR). 

 

Gráfico 5 - Comportamento da bicarbonato (HCO3-) após 4 horas de 
reperfusão do fígado nos grupos: controle de animais submetidos à isquemia 
hepática sem tratamento 
 

 

HFIP-PR de animais tratados com hexafluoro-2-propanol (HFIP) pré-reperfusão, e HFIP-PI 
de animais tratados com HFIP pré-isquemia.  
*p <0,05 comparado ao grupo-controle;  
#p <0,05 comparado a HFIP-PR 
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4.2 Análise eletrolítica potássio, cálcio e cloro 

 

O Gráfico 6 mostra as médias dos níveis de potássio nos grupos 

Controle, HFIP-PR e HFIP-PI foram 5,875 ± 0,88681, 5,825 ± 0,6135 e 6,138 

± 1,127 mEq/L, respectivamente. Os três grupos mostraram níveis de potássio 

similares (p=0,8961 Controle/HFIP-PR) (p=0,6100 Controle/HFIP-PI) 

(p=0,5023 HFIP-PI/HFIP-PR). 

 

Gráfico 6 – Comportamento do potássio (K+) após 4  horas de reperfusão do 
fígado nos grupos: controle de animais submetidos à isquemia hepática sem 
tratamento 
 

 

HFIP-PR de animais tratados com hexafluoro-2-propanol (HFIP) pré-reperfusão, e HFIP-PI 
de animais tratados com HFIP pré-isquemia.  
*p <0,05 comparado ao grupo-controle;  
#p <0,05 comparado a HFIP-PR. 
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O Gráfico 7 mostra que não se evidenciaram diferenças dos níveis de  

Cálcio (Ca++) entre os grupos estudados. A média do grupo-controle foi 4.613 

± 0.4737, do grupo HFIP-pré-reperfusão foi 4.605 ± 0.4070, e do grupo HFIP- 

pré-isquemia, 5.218 ± 1.287 (p=0,9734 Controle/HFIP-PR; p=0,2326 

Controle/HFIP-PI; p=0,2202 HFIP-PI/HFIP-PR). 

 

Gráfico 7 - Comportamento da cálcio (Ca++) após 4 horas de reperfusão do 
fígado nos grupos: controle de animais submetidos à isquemia hepática sem 
tratamento 

 

 

HFIP-PR de animais tratados com hexafluoro-2-propanol (HFIP) pré-reperfusão, e HFIP-PI 
de animais tratados com HFIP pré-isquemia.  
*p <0,05 comparado ao grupo-controle;  
#p <0,05 comparado a HFIP-PR. 

 

CONTROLE HFIP-PR HFIP-PI
0

2

4

6

8

m
E

q
/L



4 Resultados  34 

O Gráfico 8 mostra que a média do Cloro foi maior no grupo HFIP-PR 

114,1 ± 3,314 comparado com o grupo-controle (107,6 ± 4,307; p <0,0045) e 

o grupo HFIP-PI (105,0 ± 11,02; p <0,0046). Também se evidenciou que o 

Cloro do grupo-controle foi maior ao do grupo HFIP-PI (p=0,5404). 

 

Gráfico 8 - Comportamento da cloro (Cl-) após 4 horas de reperfusão do 
fígado nos grupos: controle de animais submetidos à isquemia hepática sem 
tratamento 

 

 

HFIP-PR de animais tratados com hexafluoro-2-propanol (HFIP) pré-reperfusão, e HFIP-PI 
de animais tratados com HFIP pré-isquemia.  
*p <0,05 comparado ao grupo-controle;  
#p <0,05 comparado a HFIP-PR. 
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4.3 Análise de lactato e glicemia 

 

No Gráfico 9, evidencia-se que as médias de lactato foram semelhantes 

nos grupos estudados. O grupo-controle mostrou uma média de 20,88 ± 4,88 

mg/dL, seguido do grupo HFIP-PI com média de 23,12 ± 12,32, e o HFIP-PI 

com 32,38 ± 18,67 (p=0,6385 Controle/HFIP-PR) (p=0,1140 Controle/HFIP-

PI) (p=0,2617 HFIP-PI/HFIP-PR). 

 

Gráfico 9 – Comportamento da lactato após 4 horas de reperfusão do fígado 
nos grupos: controle de animais submetidos à isquemia hepática sem 
tratamento 

 

 

HFIP-PR de animais tratados com hexafluoro-2-propanol (HFIP) pré-reperfusão, e HFIP-PI 
de animais tratados com HFIP pré-isquemia.  
*p <0,05 comparado ao grupo-controle;  
#p <0,05 comparado a HFIP-PR. 
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O Gráfico 10 mostra que os valores das médias da glicemia no grupo-

controle (319,9 ± 131,0), do grupo HFIP-PR (217,4 ± 98,30) e do grupo HFIP-

PI (302,9 ±110,6) foram parecidas (p=0,0984 Controle/HFIP-PR) (p=0,7832 

Controle/HFIP-PI) (p=0,1244 HFIP-PI/HFIP-PR). 

 

Gráfico 10 - Comportamento da glicemia após 4 horas de reperfusão do 
fígado nos grupos: controle de animais submetidos à isquemia hepática sem 
tratamento 
 

 
HFIP-PR de animais tratados com hexafluoro-2-propanol (HFIP) pré-reperfusão, e HFIP-PI 
de animais tratados com HFIP pré-isquemia.  
*p <0,05 comparado ao grupo-controle;  
#p <0,05 comparado a HFIP-PR. 
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4.4 Análise hemodinâmica, pressão arterial média (PAM), frequência 

cardíaca, fluxo portal basal, PF pós-R5m, FP pós-R4h 

 

No Gráfico 11, pode-se evidenciar que os valores médios das PAMs nos 

grupos estudados foram similares (p=0,7476 Controle/HFIP-PR); (p=0,2521 

Controle/HFIP-PI); (p=0,7537 HFIP-PI/HFIP-PR). No grupo-controle, observa-

se uma média de 120,0 ± 15,10 mmHg, no grupo HFIP-PR, 113,8 ± 51,19 

mmHg, e, no grupo HFIP-PI, 107,3 ± 26,05 mmHg. 

 

Gráfico 11 – Comportamento da pressão arterial média (PAM) após 4 horas 
de reperfusão do fígado nos grupos: controle de animais submetidos à 
isquemia hepática sem tratamento 

 

 

HFIP-PR de animais tratados com hexafluoro-2-propanol (HFIP) pré-reperfusão, e HFIP-PI 
de animais tratados com HFIP pré-isquemia.  
*p <0,05 comparado ao grupo-controle;  
#p <0,05 comparado a HFIP-PR. 
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O Gráfico 12 expõe um comportamento da frequência cardíaca (FC) 

semelhante nos três grupos. A FC média do grupo-controle foi 256,2 ± 54,94 

lpm, 256,2 ± 54,94 lpm para o grupo HFIP-PR,  e, no grupo HFIP-PI, com 

valores de 250,3 ± 60,37 lpm (p=0,8955 Controle/HFIP-PR) (p=0,9277 

Controle/HFIP-PI) (p=0,8422 HFIP-PI/HFIP-PR). 

 

Gráfico 12 – Comportamento da frequência cardíaca após 4 horas de 
reperfusão do fígado nos grupos: controle de animais submetidos à isquemia 
hepática sem tratamento 

 

 

HFIP-PR de animais tratados com hexafluoro-2-propanol (HFIP) pré-reperfusão, e HFIP-PI 
de animais tratados com HFIP pré-isquemia.  
*p <0,05 comparado ao grupo-controle;  
#p <0,05 comparado a HFIP-PR. 
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O Gráfico 13 mostra as médias do Fluxo Portal Basal nos grupos 

estudados. O valor da média do grupo-controle foi de 7.833 ± 3.656 mL/min, 

seguida do grupo HFIP-PR com 8.625 ± 1.598 mL/min, e do grupo HFIP-PI 

com 11,88 ± 3.980 mL/min, evidenciando um comportamento similar nos três 

grupos (p=0,5913 Controle/HFIP-PR; p=0,0756 Controle/HFIP-PI; p=0,0501 

HFIP-PI/HFIP-PR). 

 

Gráfico 13 - Comportamento da fluxo portal basal após 4 horas de reperfusão 
do fígado nos grupos: controle de animais submetidos à isquemia hepática 
sem tratamento 
 

 

HFIP-PR de animais tratados com hexafluoro-2-propanol (HFIP) pré-reperfusão, e HFIP-PI 
de animais tratados com HFIP pré-isquemia.  
*p <0,05 comparado ao grupo-controle;  
#p <0,05 comparado a HFIP-PR. 
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O Gráfico 14 apresenta as médias do FP pós-R5m nos grupos 

Controle, HFIP-PR e HFIP-PI (1.600 ± 1.342 mL/min, 2750 ± 1669 mL/min e 

2.000 ± 1.414 mL/min, respectivamente). O valores da média foram similares 

nos três grupos estudados (p=0,2219 Controle/HFIP-PR; p=0,6232 

Controle/HFIP-PI; p=0,3487 HFIP-PI/HFIP-PR). 

 

Gráfico 14 - Comportamento da FP pós-R5m após 4 horas de reperfusão do 
fígado nos grupos: controle de animais submetidos à isquemia hepática sem 
tratamento 

 

 

HFIP-PR de animais tratados com hexafluoro-2-propanol (HFIP) pré-reperfusão, e HFIP-PI 
de animais tratados com HFIP pré-isquemia.  
*p <0,05 comparado ao grupo-controle;  
#p <0,05 comparado a HFIP-PR. 
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O Gráfico 15 mostra as médias do FP pós-R4h nos grupos estudados. 

O valor da média do grupo-controle foi de 2000 ± 1,291 mL/min, seguida do 

grupo HFIP-PR com 1.714 ± 1.380 mL/min, e do grupo HFIP-PI com 1.125 ± 

0,3536 mL/min, evidenciando um comportamento similar nos três grupos 

(p=0,6962 Controle/HFIP-PR; p=0,0874 Controle/HFIP-PI; p=0,2629 HFIP-

PI/HFIP-PR). 

 

Gráfico 15 - Comportamento da FP pós-R4h após 4 horas de reperfusão do 
fígado nos grupos: controle de animais submetidos à isquemia hepática sem 
tratamento 
 

 

HFIP-PR de animais tratados com hexafluoro-2-propanol (HFIP) pré-reperfusão, e HFIP-PI 
de animais tratados com HFIP pré-isquemia.  
*p <0,05 comparado ao grupo-controle;  
#p <0,05 comparado a HFIP-PR. 
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4.5 Análise de malondialdeído (MDA) 

 

O Gráfico 16. Os valores da média do MDA nos grupos Controle, HFIP-

PR e HFIP-PI foram 1.656 ± 0.5837 nmol/mg, 1.010 ± 0,3572 nmol/mg e 1.508 

± 0.5332 nmol/mg, respectivamente (p=0,0747 Controle/HFIP-PR; p=0,6327  

Controle/HFIP-PI; p=0,1688 HFIP-PI/HFIP-PR). 

 

Gráfico 16 - Comportamento da concentração de malondialdeído (MDA) após 
4 horas de reperfusão do fígado nos grupos: controle de animais submetidos 
à isquemia hepática sem tratamento 
 

 

HFIP-PR de animais tratados com hexafluoro-2-propanol (HFIP) pré-reperfusão, e HFIP-PI 
de animais tratados com HFIP pré-isquemia.  
*p <0,05 comparado ao grupo-controle;  
#p <0,05 comparado a HFIP-PR. 
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4.6 Análise do HMGB-1 e das citocinas 

 

O Gráfico 17 apresenta as médias do HMGB-1 dos três grupos. A média 

do grupo HFIP-PI foi de 1450  637,4 pg/mL, sendo menor a média do grupo 

HFIP-PR com valores de 826,5  589,4 pg/mL (p= 0,0308). O grupo-controle 

mostrou uma média de 1301  820,2 pg/mL similar aos grupos HFIP-PR e 

HFIP-PI (p=0,1079 e p=0,3496, respetivamente). 

 

Gráfico 17 - Comportamento da concentração de High Mobility Group Box 1 
(HMGB-1) após 4 horas de reperfusão do fígado nos grupos: controle de 
animais submetidos à isquemia hepática sem tratamento 
 

 

HFIP-PR de animais tratados com hexafluoro-2-propanol (HFIP) pré-reperfusão, e HFIP-PI 
de animais tratados com HFIP pré-isquemia.  
*p <0,05 comparado ao grupo-controle;  
#p <0,05 comparado a HFIP-PR. 
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O Gráfico 18 mostra que as médias dos níveis do IL-1 beta foram 

parecidas entre os grupos Controle (255  263,8 pg/mL ), HFIP-PR (442,6 ± 

343,4 pg/mL) e no grupo HFIP-PI (289,9 ± 247,5 pg/mL), (p=0,1203 

Controle/HFIP-PR; p=0,3943 Controle/HFIP-PI; p= 0,1625 HFIP-PI/HFIP-PR). 

 

Gráfico 18 - Comportamento da concentração de IL-1 beta após 4 horas de 
reperfusão do fígado nos grupos: controle de animais submetidos à isquemia 
hepática sem tratamento 
 

 

HFIP-PR de animais tratados com hexafluoro-2-propanol (HFIP) pré-reperfusão, e HFIP-PI 
de animais tratados com HFIP pré-isquemia.  
*p <0,05 comparado ao grupo-controle; #p <0,05 comparado a HFIP-PR. 
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O Gráfico 19 mostra que a média do IL-6 do grupo HFIP-PI (3571 ± 3376 

pg/mL) foi maior ao do grupo-controle (1178 ± 1661 pg/mL) (p=0,0468).  

Entretanto, o valor médio do grupo HFIP-PR (1579 ± 2209 pg/mL) foi similar 

ao grupo-controle (p=0,3437) e ao grupo HFIP-PI (p=0,0922). 

 

Gráfico 19 - Comportamento da concentração de IL-6 após 4 horas de 
reperfusão do fígado nos grupos: controle de animais submetidos à isquemia 
hepática sem tratamento 

 

 

HFIP-PR de animais tratados com hexafluoro-2-propanol (HFIP) pré-reperfusão, e HFIP-PI 
de animais tratados com HFIP pré-isquemia.  
*p <0,05 comparado ao grupo-controle;  
#p <0,05 comparado a HFIP-PR. 
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O Gráfico 20 mostra que os valores das médias da IL-10 no grupo-

controle (526 ± 424,7 pg/mL), no grupo HFIP-PR (629 ± 271,7 pg/mL) e no 

grupo HFIP-PI (552,9 ± 269) foram similares (p=0,2661 Controle/HFIP-PR) 

(p=0,4409 Controle/HFIP-PI) (p=0,2910 HFIP-PI/HFIP-PR). 

 

Gráfico 20 - Comportamento da concentração de IL-10 após 4 horas de 
reperfusão do fígado nos grupos: controle de animais submetidos à isquemia 
hepática sem tratamento 

 

 

HFIP-PR de animais tratados com hexafluoro-2-propanol (HFIP) pré-reperfusão, e HFIP-PI 
de animais tratados com HFIP pré-isquemia.  
*p <0,05 comparado ao grupo-controle;  
#p <0,05 comparado a HFIP-PR. 
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O Gráfico 21 mostra que as médias do IL12 p70 foram semelhantes nos 

três grupos (controle 22,16 ± 13,46 pg/mL; HFIP-PR 23,22 ± 7,057 pg/mL; 

HFIP-PI 48,57 ± 60,77 pg/mL), p=0,4227, p=0,1250, p=0,1305, 

respectivamente. 

 

Gráfico 21 - Comportamento da concentração de IL-12p70 após 4 horas de 
reperfusão do fígado nos grupos: controle de animais submetidos à isquemia 
hepática sem tratamento 

 

 

HFIP-PR de animais tratados com hexafluoro-2-propanol (HFIP) pré-reperfusão, e HFIP-PI 
de animais tratados com HFIP pré-isquemia.  
*p <0,05 comparado ao grupo-controle;  
#p <0,05 comparado a HFIP-PR. 
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O Gráfico 22 mostra que as médias dos níveis de TNF-alfa nos grupos 

Controle, HFIP-PR e HFIP-PI foram 12 ± 6,378, 13,53 ± 4,353 e 10,92 ± 3,663 

pg/mL, respectivamente. Os três grupos mostraram níveis de TNF-alfa 

similares (p=0,2917 Controle/HFIP-PR) (p=0,3419 Controle/HFIP-PI) 

(p=0,1070 HFIP-PI/HFIP-PR).  

 

Gráfico 22 - Comportamento da concentração de TNF alfa após 4 horas de 
reperfusão do fígado nos grupos: controle de animais submetidos à isquemia 
hepática sem tratamento 

 

 

HFIP-PR de animais tratados com hexafluoro-2-propanol (HFIP) pré-reperfusão, e HFIP-PI 
de animais tratados com HFIP pré-isquemia.  
*p <0,05 comparado ao grupo-controle;  
#p <0,05 comparado a HFIP-PR. 
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4.7 Análise histológica do fígado 

 

No período de 4 horas pós-reperfusão, não houve diferenças entre os 

três grupos em todos os parâmetros descritos segundo a escala de Quireze e 

cols.1. No que respeita o escore histológico total (p=0,4482) Gráfico 23, e no 

grau de necrose coagulativa (p>0,9999), Gráfico 24, também não foram 

observadas diferenças entre os grupos. 

 

Gráfico 23 - Escore histológico do fígado após 4 horas de reperfusão do 
fígado nos grupos: controle de animais submetidos à isquemia hepática sem 
tratamento 

 

 

HFIP-PR de animais tratados com hexafluoro-2-propanol (HFIP) pré-reperfusão, e HFIP-PI 
de animais tratados com HFIP pré-isquemia.  
*p <0,05 comparado ao grupo-controle;  
#p <0,05 comparado a HFIP-PR. 
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Gráfico 24 - Grau de necrose coagulativa do fígado após 4 horas de 
reperfusão do fígado nos grupos: controle de animais submetidos à isquemia 
hepática sem tratamento 

 

 

HFIP-PR de animais tratados com hexafluoro-2-propanol (HFIP) pré-reperfusão, e HFIP-PI 
de animais tratados com HFIP pré-isquemia.  
*p <0,05 comparado ao grupo-controle;  
#p <0,05 comparado a HFIP-PR. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

No presente estudo pretendemos demostrar que a administração de 

HFIP reduz a lesão de isquemia reperfusão, utilizando um modelo de isquemia 

parcial normotérmica em ratos bastante utilizado em nosso laboratório em 

estudos anteriores43,53-58. O nosso principal resultado evidenciou que tanto o 

pré-condicionamento (administração pré-isquemia) como o pós-

condicionamento com HFIP (administração pré-reperfusão) reduziu 

significativamente a LIR hepática nos animais de experimentação. O que foi 

demonstrado pela redução das enzimas hepáticas AST e ALT, que são os 

principais marcadores de lesão com necrose hepatocelular59. 

O HMGB-1 é uma das moléculas secretadas quando existe dano celular 

(PMAD) mais estudadas na literatura31,32. No estudo foram obtidos níveis 

menores de HMGB-1 nos casos de pós-condicionamento com HFIP, fato que 

corrobora o efeito benéfico do composto HFIP sobre a LIR, sugerindo menor 

dano tissular nesse grupo. Um estudo recente em camundongos demostrou 

que o pós-condicionamento com sevoflurano reduziu a LIR hepática com 

níveis significativamente menores AST, ALT e HMGB-1 no grupo tratado com 

o anestésico volátil63, achados similares que concordam com o grupo tratado 

com o metabólito HFIP pós-condicionamento apresentados nesta 

investigação. 

O HMGB-1 atua também como um importante mediador no eixo HMGB-

1/TLR-4/NF-kB/citocinas pró-inflamatórias31,63. Estudos experimentais prévios 

de LIR hepática demostraram níveis aumentados dessa molécula logo após a 

reperfusão do fígado32,33,63. Tsung e cols.32 conseguiram diminuir a LIR 

hepática em modelo experimental usando anticorpos neutralizantes contra o 

HMGB-1. Zhao e cols.33 evidenciaram um efeito protetor da LIR hepática 

inibindo a liberação nuclear do HMGB-1 através de manipulação gênica.  

Considerando que o HFIP é o principal metabólito do sevoflurano, 

estudos experimentais similares de isquemia hepática normotérmica parcial 
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que usaram esse anestésico volátil mostraram achados que concordam com 

o presente estudo. Cavalcante e cols.44 demostraram níveis significativamente 

menores de transaminases 4 horas pós-reperfusão no grupo tratado com 

sevoflurano contínuo durante a anestesia em comparação com o grupo-

controle. Figueira e colaboradores43 evidenciaram desfechos semelhantes no 

comportamento das enzimas hepatocelulares AST e ALT tanto com o pré-

condicionamento quanto no pré e pós-condicionamento com sevoflurano. 

Achados comparáveis foram apresentados por Liao e cols.60 assim 

como, o do grupo de pesquisa de Guiping Xu61, nos quais mostraram níveis 

das enzimas hepáticas significativamente menores nos grupos tratados com 

sevoflurano em contraste com os grupos Controle. Tais desfechos, também 

conseguidos no presente estudo, corroboram um efeito atenuante da LIR com 

o uso do sevoflurano, sugerindo que o HFIP, como principal metabólito, tem 

uma influência importante.  

Embora o HFIP ainda não tenha sido estudado em modelos 

experimentais de LIR hepática, existem estudos prévios in vitro e in vivo com 

modelos de endotoxemia e sepse abdominal que testaram diretamente o 

papel imunomodulador do metabólito HFIP48,49. Herrmann e cols. 

demostraram, mediante um modelo experimental de peritonite por meio da 

ligadura cecal e punção que o tratamento com o HFIP atendeu 

significativamente a lesão orgânica no fígado e rim induzida pela sepse 

abdominal, fato que foi manifestado por cifras significativamente menores de 

AST, ALT e nitrogênio ureico no sangue no grupo com condicionamento com 

HFIP. Outro achado importante nesse mesmo estudo foram os níveis 

plasmáticos significativamente menores do HMGB-1 no mesmo grupo com 

tratamento com HFIP. As amostras foram coletadas 24 horas depois do início 

da ligadura e punção cecal, momento no qual os marcadores plasmáticos de 

sepse são mais manifestados49. Os dados apresentados nesse trabalho em 

modelo de sepse concordam com o presente estudo em modelo experimental 

de LIR hepática, sugerindo que, mesmo que as condições fisiopatológicas não 

sejam iguais, ambas compartilham um componente inflamatório e de lesão 
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tissular nas quais poderia ter um papel benefício o metabólito primário do 

sevoflurano. 

Os mediadores da inflamação e sua resposta local  e sistêmica jogam 

um papel fundamental na LIR. Urner e cosl. analisaram os efeitos benéficos 

do HFIP em modelo experimental de endotoxemia, exibindo um melhor perfil 

inflamatório nos animais que receberam o tratamento com o metabólito. 

Naquele estudo, o estímulo com LPS conseguiu uma produção aumentada de 

IL-6 e outros mediadores inflamatórios como o MCP-1 e o CINCI-1, simulando 

uma resposta inflamatória secundária à sepse. O grupo que foi tratado com o 

HFIP expressou significativamente menores concentrações de IL-6 e dos 

outros medidores inflamatórios, inclusive semelhantes ao grupo-controle, 

confirmando seu papel imunomodulador48. Em contraste com os resultados 

apresentados por Herrmann e cols. e a nossa pesquisa, Urner e cols. não 

evidenciaram diferenças estatísticas das enzimas hepáticas AST e ALT, 

porém cabe ressaltar que, nesse modelo experimental, não foram provocados 

períodos de isquemia e reperfusão, e as amostras foram coletadas nas 

primeiras 6 horas do estímulo com LPS, sendo exclusivamente um modelo de 

endotoxemia, o qual poderia explicar esse desfecho em comparação com 

estudos que usaram modelos de LIR como o nosso.  

O estudo chinês de Liao e cols.60, com modelo experimental de LIR 

hepática,  conseguiu demostrar níveis significativamente menores de todas as 

citocinas estudadas no grupo tratado com sevoflurano. Nos estudos 

previamente citados de Figueira e cols.43, Cavalcante e cols.44, os níveis de 

citocinas IL-6, TNF-alfa e IL-10 mostraram-se significativamente aumentados 

4 horas após a reperfusão hepática nos grupos estudados em comparação ao 

grupo sham. Porém, Cavalcante e cols.44 não conseguiram demostrar 

diferenças significativas com o tratamento com o sevoflurano nas três 

citocinas (IL-6 , TNF-alfa e IL-10). Em contraste, no estudo de Figueira e 

cols.43, os níveis da IL-6 diminuíram significativamente com o uso de 

sevoflurano no grupo pré e pós-condicionamento quando foi comparado com 

os outros grupos, sugerindo menor inflamação nesse grupo. Nessa mesma 



5 Discussão  55 

 

pesquisa, as outras citocinas (TNF-alfa e a IL-10) não obtiveram uma 

diminuição significativa com o tratamento com sevoflurano. 

No presente estudo, os mediadores da inflamação IL-1beta, IL-10, IL-

12p70 e TNF-alfa, em concordância com os estudos antes citados, não 

mostraram câmbios significativos com o tratamento com HFIP. 

Interessantemente, diferente dos desfechos desses estudos, em nossa 

pesquisa, os níveis de IL-6 foram significativamente maiores no grupo tratado 

com HFIP pré-isquemia em comparação com o grupo-controle.  

A IL-6 tem efeitos predominantemente pró-inflamatórios, porém, em 

determinadas circunstâncias ainda pouco compreendidas, pode se comportar 

como mediador anti-inflamatório e regenerativo (efeito pleitotópico)63,64, o qual 

poderia explicar esse achado. 

Camargo e cols.65, mediante um modelo experimental, conseguiram 

demostrar que a IL-6 proporciona uma proteção na LIR hepática normotérmica 

assim como, um efeito promovedor da proliferação hepática. Nesse estudo, 

usaram-se camundongos geneticamente deficientes em IL-6 (IL-6 -/-) como 

grupo-controle, e um grupo similar, porém tratados com IL-6 recombinante, 

como grupo de intervenção. O grupo tratado obteve significativamente 

menores níveis de transaminases e necrose histológica em comparação ao 

grupo-controle, demostrando menor LIR hepática. Nesse mesmo estudo, a 

administração de anticorpos anti-TNF-alfa reproduziram o mesmo efeito. 

Esses dados sugerem um rol de proteção hepática com a IL-6 mediante a 

inibição da produção de TNF-alfa. 

Guimarães e cols.66 mostraram em modelo experimental que o pré-

condicionamento remoto tem um efeito benéfico na LIR hepática corroborado 

por valores significativamente menores de ALT e redução da necrose 

hepática. Nesse estudo, os níveis de IL-6 foram significativamente maiores no 

grupo com pré-condicionamento remoto, sugerindo novamente um rol anti-

inflamatório dessa citocina. 

A IL-6 é o principal membro de um conjunto familiar de citocinas, entre 

as quais encontra-se a IL-11, as quais compartilham a membrana 

glicoproteica gp13064 Zhu e cols.67 demostraram que o tratamento com IL-11 



5 Discussão  56 

 

atendeu significativamente a LIR hepática em modelo experimental por meio 

de menor necrose hepatocelular e inibição significativa de citocinas pró-

inflamatórias como a TNF-alfa. 

Estudos experimentais42,56 demostraram que a LIR favorece o 

desequilíbrio da homeostase com tendência à acidose quando compararam 

grupos submetidos a isquemia – reperfusão frente a grupos sham, 

evidenciada por valores menores do pH, lactato, bicarbonato e EB nesses 

últimos. O presente estudo mostrou menores valores de pH no grupo tratado 

com HFIP pré-isquemia. Tal resultado contrasta com o estudo de Figueira e 

cols.42 o qual não conseguiu demostrar diferencias no pH entre os grupos 

controle, pré-condicionamento com SEVO e no grupo pré/pós-

condicionamento com SEVO. Porém, nesse mesmo estudo foram observadas 

diferencias em outros marcadores do desequilíbrio ácido – base como o 

bicarbonato e o EB a favor dos grupos tratados com sevoflurano sugerindo 

um melhor perfil homeostático.  

Um dado objetivo que permite caracterizar o grau de lesão hepática é a 

necrose observada nos tecidos ao microscópio. Interessantemente, quando 

comparamos a análise histológica nos diferentes grupos de experimentação 

da nossa pesquisa, observamos que não houve diferenças significativas 

quanto ao grau de necrose e outros parâmetros histológicos. Tais resultados 

contrastam com os expostos por Cavalcante e cols.44, estudo que, igual a 

nossa pesquisa, usou a mesma escala histológica proposta por Quireze1. 

Nesse estudo, foi demostrado significativamente um menor grau de necrose 

coagulativa com o tratamento com SEVO. Uma possível explicação nesta 

discrepância foi o tempo de isquemia usado nesse estudo, em que os animais 

de experimentação foram submetidos a 60 minutos de isquemia em 

comparação ao nosso estudo (30 min), sugerindo que, quanto maior tempo 

de isquemia, mais evidentes são os câmbios histológicos, sendo a necrose 

hepática um evento tardio e irreversível.  

Xu e cols.62 também demostraram atenuar significativamente o dano 

histológico hepático nos animais com pós-condicionamento com SEVO em 
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comparação ao grupo-controle. Cabe ressaltar que esses autores usaram  a 

escala de graduação histológica por Suzuki68.  

Considerando a evidência na literatura quanto a estudos clínicos, os 

anestésicos voláteis têm crescente informação nas últimas décadas a favor 

do efeito protetor na LIR hepática. O primeiro ensaio clínico randomizado em 

demostrar o efeito protetor do sevoflurano na LIR em paciente submetidos a 

hepatectomias foi o realizado por Beck-Schimmer e cols.38. Nesse estudo, 

foram estudados 64 pacientes candidatos a hepatectomias eletivas, os quais 

foram divididos aleatoriamente em um grupo sem pré-condicionamento 

farmacológico com Sevoflurano (controle) e um grupo que recebeu o pré-

condicionamento farmacológico com o anestésico volátil. Nos dois grupos, foi 

aplicada a manobra de Pringle por, pelo menos, durante 30 minutos. Os 

autores conseguiram demostrar, pela primeira vez, num estudo clínico 

randomizado, o efeito atenuante do sevoflurano na LIR hepática nos pacientes 

hepatectomizados, fato que foi justificado com os valores picos de AST e ALT 

significativamente menores no sétimo dia após cirurgia, achados compatíveis 

com os produzidos em estudos experimentais, incluindo o nosso. Tal efeito 

benéfico foi mais acentuado ainda no subgrupo de pacientes com esteatose 

hepática >10%. Outro desfecho importante foi que, no grupo com SEVO, se 

evidenciou um menor número de complicações pós-operatórias mais graves. 

O transplante hepático é um cenário no qual a LIR ocorre de uma 

maneira mais marcada ainda. Um estudo espanhol com desenho 

retrospectivo e observacional comparou o tipo de anestesia durante o 

transplante hepático. Nesse estudo, foram identificados valores picos de 

transaminases no sétimo dia pós-transplante >2000 U/L em 12,1%  com o uso 

de SEVO, e de 15,9% com o uso de propofol69. A síndrome de reperfusão, 

definida pela queda da PAM do 30% da basal ou PAM menor a 60mmHg 

dentro dos primeiros 5 minutos após a reperfusão do enxerto70, aconteceu em 

21,6% dos pacientes que receberam Propofol, enquanto 10,3% daqueles  que 

foram anestesiados com Sevoflurano o apresentaram. Porém, nenhum dos 

resultados antes mencionados conseguiram demostrar diferenças estatísticas 

significativas, sinalizando apenas uma tendência a favor do anestésico volátil. 
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No estudo clínico randomizado de Minou e cols.42, foi avaliada a 

incidência de disfunção precoce do enxerto hepático com o uso de pré-

condicionamento farmacológico com sevoflurano em doadores cadavéricos. 

Sessenta doadores com morte encefálica foram divididos em um grupo que 

recebeu SEVO (n=30) e outro grupo-controle (n=30). Os picos de ALT e AST 

nas 24 e 48 horas pós-transplante foram inferiores no grupo com pré-

condicionamento farmacológico  em comparação ao grupo-controle, porém 

unicamente a AST manifestou uma diferença estatística. A disfunção precoce 

do enxerto, definida pela presença de bilirrubina  10mg/dL no dia 7 após 

transplante, INR  1,6 no dia 7 após transplante, e ALT e AST > 2000 UI/L 

dentro dos primeiros 7 dias após transplante71 foi significativamente menor no 

grupo sevoflurano em comparação com o controle. Tais desfechos demostram 

que o pré-condicionamento nos doadores cadavéricos tem efeitos benéficos 

para o enxerto hepático e o receptor. 

Porém, em contraste com os estudos antes citados, o ensaio clínico 

controlado randomizado multicêntrico no qual o grupo da Universidade de São 

Paulo participou junto com pesquisadores da Suíça avaliou, 

prospectivamente, os efeitos clínicos do condicionamento farmacológico com 

sevoflurano sobre o enxerto hepático em paciente submetidos a transplante 

hepático ortotópico procedente de doador cadavérico72. Foram avaliados 

desfechos bioquímicos como os níveis de transaminases no sétimo dia, assim 

como, desfechos clínicos como morbimortalidade dos pacientes. Não se 

encontraram diferenças significativas entre os grupos estudados tanto nos 

valores de AST e ALT pós-transplante quanto nos desfechos clínicos 

(complicações pós-operatórias, dias de hospitalização, estadia na UTI), dados 

que contrastam com o ensaio clínico controlado randomizado de similar 

desenho metodológico realizado pelo mesmo grupo de pesquisadores em 

pacientes submetidos a hepatectomias eletivas.  

Tais discrepâncias nos desfechos quando se avaliar o pré-

condicionamento farmacológico com SEVO no grupo de pacientes 

submetidos a transplante hepático podem ser explicadas se consideramos 

que esse cenário particular de LIR hepática está influenciado por múltiplas 



5 Discussão  59 

 

variáveis, as quais enfrentam o enxerto durante um complexo processo, que 

vão desde a manutenção do doador até a reperfusão no receptor. 

Como foi mencionado previamente, modelos experimentais de sepse 

demostraram resultados favoráveis com o HFIP, porém nenhuma evidência 

concreta sobre o seu uso na LIR hepática. Embora exista suficiente 

informação a favor do sevoflurano quanto a seu efeito benéfico tanto em 

estudos experimentais quanto em estudos clínicos, a presente pesquisa é a 

primeira em avaliar os efeitos favoráveis do seu principal metabólito (o 

hexafluoro-2-propanol) na LIR hepática.  

Resumindo, os resultados apresentados nesta pesquisa sugerem o 

papel protetor do HFIP na LIR hepática, porém estudos em animais de maior 

porte e com cegamento do investigador serão necessários para confirmar tais 

achados, seguindo as premissas da pesquisa translacional.  
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6  CONCLUSÃO 

 

 

Com os dados apresentados na presente investigação, podemos 

concluir que o pós-condicionamento com hexafluoro-2-propanol exibiu um 

efeito de proteção sobre a lesão de isquemia-reperfusão hepática demostrado 

por menores valores de transaminases e HMGB-1. 
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Anexo A - Aprovação do Comitê de Ética em Animais 
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