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RESUMO 

Introdução: A anastomose término-terminal no tratamento da lesão das vias 

biliares durante a colecistectomia laparoscópica tem sido associada à formação de 

estenose. O objetivo deste estudo foi investigar experimentalmente o efeito do 

tratamento oral com tamoxifeno (tmx) sobre a fibrose, o colágeno e o transforming 

growth factor TGF-β1, - β2 e - β3 na anastomose da via biliar principal de porcos. 

Métodos: Vinte e seis porcos foram divididos em três grupos [sham (n = 8), 

controle (n = 9) e tmx (n = 9)]. Os ductos biliares foram seccionados e anastomosados 

nos grupos controle e tmx. Tmx (40 mg / dia) foi administrado oralmente ao grupo tmx, 

e os animais foram eutanasiados após 60 dias. A fibrose foi analisada pela coloração 

com tricromo de Masson. Picrosirius red foi utilizado para quantificar o teor total de 

colágeno e a proporção de colágeno tipo I / III. A expressão de mRNA do TGF-β1, -β2 

e - β3 foi quantificada usando a reação em cadeia da polimerase em tempo real (qRT-

PCR). 

Resultados: Os grupos de controle e estudo apresentaram fibrose maior do 

que o grupo sham, e o grupo de estudo apresentou fibrose menor do que o grupo 

controle (p = 0,011). Os grupos controle e tmx apresentaram maior teor total de 

colágeno do que o grupo sham (p = 0,003) e não houve diferença significativa entre 

os grupos controle e tmx. A proporção de colágeno tipo I / III foi maior no grupo controle 

do que nos grupos sham e tmx (p = 0,015) e não houve diferença significativa entre 

os grupos sham e tmx. Não houve diferenças significativas na expressão de mRNA 

de TGF-β1, -β2 e -β3 entre os grupos (p> 0,05). 

Conclusões: Tmx diminuiu a fibrose e impediu a alteração na proporção de 

colágeno tipo I / III causada pelo procedimento. 

Palavras chave: Lesão das vias biliares; cicatrização das vias biliares; 

estenose das vias biliares; colágeno; TGF-β; tamoxifeno 
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ABSTRACT 

Introduction: End-to-end anastomosis in the treatment of bile duct injury during 

laparoscopic cholecystectomy has been associated with the formation of stenosis. The 

aim of this study was to experimentally investigate the effect of oral treatment with 

tamoxifen (tmx) on fibrosis, collagen and transforming growth factor TGF-β1, - β2 and 

– β3 on anastomosis of the common bile duct in pigs. 

Methods: Twenty-six pigs were divided into three groups (sham (n = 8), control 

(n = 9) and tmx (n = 9)). The bile ducts were sectioned and anastomosed in the control 

and tmx groups. Tmx (40 mg / day) was administered orally to the tmx group, and the 

animals were euthanized after 60 days. Fibrosis was analyzed by Masson's trichrome 

staining. Picrosirius red was used to quantify the total collagen content and the 

proportion of collagen type I / III. Expression of TGF-β1, -β2 and -β3 mRNA was 

quantified using the real-time polymerase chain reaction (qRT-PCR). 

Results: The control and study groups presented higher fibrosis than the sham group, 

and the study group had lower fibrosis than the control group (p = 0.011). The control 

and tmx groups presented higher total collagen content than the sham group (p = 

0.003) and there was no significant difference between the control and tmx groups. 

The proportion of type I / III collagen was higher in the control group than in the sham 

and tmx groups (p = 0.015) and there was no significant difference between the sham 

and tmx groups. There were no significant differences in TGF-β1, -β2 and -β3 mRNA 

expression between the groups (p> 0.05). 

Conclusions: Tmx decreased fibrosis and prevented the change in the 

proportion of collagen type I / III caused by the procedure. 

Keywords: Bile duct injury; bile duct wound healing; bile duct stenosis; 

collagen; TGF-β; tamoxifen; 
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1 INTRODUÇÃO 

História 

A primeira colecistectomia foi realizada por Carl Johann August Lagenbuch no 

Lazarus Krakenhaus Hospital em Berlim, em 15 de julho de 1882 (Beal, 1984; Van 

Gulik, 1986; Hardy, 1993). Aproximadamente 15 anos se passaram até que as 

primeiras 100 colecistectomias tivessem sido realizadas. Em 1892 Doyen relatou a 

primeira colédoco-coledocostomia por cálculo. Coube a Mayo, em 1905, a primeira 

descrição de lesão da via biliar principal (VBP), quando relatou dois casos de estenose 

da VBP, após este procedimento, tratados com colédoco-duodenostomia. A primeira 

hepaticojejunostomia usando a técnica de Y de Roux foi feita por Monprofit e relatada 

em 1908 (Braasch 1994). 

 O número reduzido de complicações se deveu à pequena quantidade de 

procedimentos cirúrgicos desse tipo realizados naquela época (Zhi-Qiang H & Xiao-

Qiang H 2002). Com o tempo, esse procedimento foi se tornando frequente, 

aumentando a incidência de estenose da VBP. Atualmente a colecistectomia é a 

cirurgia eletiva abdominal mais comum nos Estados Unidos da América, com mais de 

750.000 procedimentos anuais (Flum et al., 2003, Sicklick et al., 2005). Como a 

colecistectomia é a cirurgia mais frequentemente realizada, mesmo com uma 

incidência em torno de 0,1-0,5%, a lesão da VBP é significativa em números absolutos 

(Sikora et al., 2008). 

 A primeira tentativa de transplante hepático em humanos foi realizada 

por Thomas Starzl nos Estados Unidos, em Denver, Colorado, em 1963. Em 1967 

Starzl apresentou à imprensa de seu país os quatro primeiros sobreviventes, 

mostrando que o transplante de fígado já era uma realidade. O primeiro procedimento 

bem sucedido em nosso meio foi realizado no Hospital das Clínicas da Universidade 

de São Paulo (USP), no dia primeiro de setembro de 1985 (Mies, 1998).  

Anatomia e histologia 

A confluência dos ductos hepáticos apresenta variações, como por exemplo a 

confluência baixa dos ductos biliares direito e esquerdo com o ducto cístico 
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desembocando no ducto hepático direito. Os ductos biliares extra-hepáticos são 

supridos por até sete artérias, com três tipos de anastomose: uma em rede, uma 

cadeia longitudinal e uma circular. É chamada de axial, com um ou dois ramos 

longitudinais suprindo o ducto hepático comum e o colédoco em formato de escada 

(Gadzijev, 2002). 

O colédoco é dividido histologicamente em mucosa, estroma e adventícia. Sua 

parede possui tecido conjuntivo rico em fibras elásticas. Não existe uma camada 

muscular definida, mas fibras musculares esparsas (Cecconello et al., 1983). Na 

parede do ducto hepático comum são encontrados miofibroblastos dispersos. Há 

células musculares lisas dispersas, particularmente próximas da papila de Vater 

(Nakanuma et al., 1997). 

Incidência de lesão da VBP 

As lesões da VBP por trauma externo são raras, sendo geralmente provocadas 

por trauma penetrante. As estenoses benignas adquiridas da VBP são secundárias a 

processos inflamatórios ou cicatriciais. São, em sua maior parte, iatrogênicas (71 a 

95%), sendo a colecistectomia o procedimento mais comumente a elas relacionado. 

A doença calculosa biliar tem em adultos uma incidência mundial de 10 a 20% 

(Linhares et al 2011), mas no Brasil acomete cerca de 10% da população (Crema 

2010). A estenose da VBP pós-colecistectomia é uma doença grave, pois os pacientes 

necessitam múltiplas hospitalizações e reoperações devido à hipertensão portal, 

cirrose biliar e insuficiência hepática. Obviamente há um forte impacto no custo 

hospitalar desta complicação, além de um crescente aumento de processos legais 

contra os profissionais envolvidos. 

Inicialmente, a colecistectomia era realizada em campo aberto, mas a partir do 

final do século XX, também passou a ser realizada a colecistectomia 

videolaparoscópica (CVL). Hoje, mais de 90% das colecistectomias são realizadas por 

laparoscopia. Esta evolução promoveu um aumento da incidência das lesões da VBP 

de 0,1 a 0,2% para 0,4 a 0,6% entre a era da colecistectomia aberta e a da CVL 

(Linhares et al., 2011; de Santibañes et al., 2006). Nos centros de referência, a 

incidência das lesões de VBP é da ordem de 0,1 a 0,3%. Estudos anteriores de 

Vazquez (2008) e Livinston et al. (2009) corroboram a maior frequência deste tipo de 
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lesão (0,5-1,5%) durante a colecistectomia laparoscópica do que durante 

colecistectomia aberta (menor que 0,5%). 

Existem três padrões comuns de lesão do ducto biliar durante a 

colecistectomia. O primeiro é obstrução completa do ducto biliar por uma sutura ou 

clipe que resulta em icterícia pós-operatória. O segundo é o dano ao ducto biliar que 

resulta em uma coleção localizada de bile ou peritonite biliar. O terceiro é o 

desenvolvimento de uma estenose do ducto biliar que se apresenta como dor, icterícia 

ou colangite, geralmente dentro de dois anos de colecistectomia (Brunet & Mosimann, 

2011). 

A estenose biliar benigna pós-colecistectomia tem incidência que varia de 0,2 

a 0,5%. De janeiro de 1989 a fevereiro de 2004, 300 pacientes com essas lesões 

foram tratados em Uttar Pradesh, tratados com hepaticojejunostomia com extensão 

da anastomose para o ducto hepático esquerdo. A abordagem de Hepp-Coinaud 

facilitou uma ampla anastomose mucosa-mucosa, garantindo excelentes resultados 

a longo prazo em 97% dos pacientes (Sikora et al., 2006). 

A Associação Suíça de Cirurgia Laparoscópica e Toracoscópica estudou 

31.838 pacientes e analisou 101 pacientes com lesão da VBP de 1995 a 2005, o que 

representa uma incidência de 0,3%. Dentre os pacientes com lesão da VBP, dois 

pacientes (0,006%) vieram a óbito, enquanto 41 (0,1%) dos 31.737 sem lesão da VBP 

morreram (Giger et al., 2011). Um estudo nacional italiano (Nuzzo et al., 2005) 

analisou 56.591 CVLs entre 1º de janeiro de 1998 e 31 de dezembro de 2000 e relatou 

235 lesões (incidência de 0,42%). Na Hungria foram identificadas 148 lesões das vias 

biliares em 26.440 operações de 1º de janeiro de 1991 a 31 de dezembro de 1994. A 

média húngara de 0,6% é comparável com os dados internacionais (Regöly-Mérei et 

al., 1998). Na Bélgica foram relatados 65 casos de lesão biliar em 9.959 CVLs, 

representando uma incidência de 0,5%. Estes pacientes tiveram alta mortalidade 

(9%), morbidade e taxa de estenose tardia recorrente (33%) (Gigot et al., 1997). Em 

uma revisão retrospectiva de 131 pacientes com lesão iatrogênica da VBP durante 

CVLs realizadas entre 1981 e 2000 na Austrália, 62 tinham sido submetidos a 

colecistectomia aberta, cinco a ressecção hepática e 64 a CVL (Slater et al., 2002). 

Em uma revisão feita no Medline da literatura norte-americana de grandes séries de 

CVL, de janeiro de 1991 a dezembro de 1995, foram relatadas 561 lesões do ducto 



20 

 

 

biliar em 112.532 casos, ou seja, um percentual de 0,5 % causado especialmente por 

colecistectomias (MacFadyen Jr et al., 1998). 

Na Inglaterra, entre 2005 e 2006, foram feitas aproximadamente 50.000 CVLs, 

segundo o Serviço Nacional de Saúde. Os processos mais comuns por negligência 

médica foram motivados por lesões dos ductos biliares. As lesões da VBP e o retardo 

do seu diagnóstico são quase indefensáveis, com um número significativo de sucesso 

nas reivindicações médico-legais (Scurr et al., 2010). Entre janeiro de 1990 e 

dezembro de 2005 foram analisados 500 pacientes encaminhados ao Centro Médico-

Acadêmico de Amsterdam, em uma base de dados prospectiva. Cinquenta e três 

pacientes relataram ação judicial depois de lesão da VBP, dos quais 21 tiveram o 

veredicto a seu favor por acordo ou sentença. Portanto, essas lesões possuem 

importante impacto socioeconômico representado por aumento da morbidade, piora 

da qualidade de vida a longo prazo e elevados índices de ações judiciais (de Reuver 

et al., 2007). 

Um estudo retrospectivo descreveu as lesões iatrogênicas da VBP em 1.589 

CVLs realizadas entre janeiro de 1992 e dezembro de 2003 na Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. Foi descrita uma secção completa do ducto colédoco em sua 

porção médio-proximal, duas lesões do ducto hepático direito e uma secção do ducto 

hepático comum ao nível da confluência dos ductos hepáticos (Milcent et al., 2005). 

Foram analisados retrospectivamente 10 casos de lesões iatrogênicas da VBP no 

Hospital Getúlio Vargas da Universidade Federal do Piauí. A técnica 

hepaticojejunostomia em “Y” de Roux foi a mais empregada para a correção das 

lesões (sete casos), seguida pela anastomose colédoco-duodenal (Brasileiro de 

Aguiar et al., 2005). Em uma revisão feita no Hospital Regional do Norte do Paraná entre 

julho de 1992 e dezembro de 2001, foram analisados onze pacientes submetidos a 

correção de lesão da VBP por colecistectomia. Nove casos (81,8 %) resultaram de 

colecistectomias por via aberta e dois (18,2 %) por via laparoscópica. Esses pacientes 

foram tratados com anastomoses coledocoduodenais ou com hepaticojejunostomias. 

Concluiu-se que esses procedimentos apresentam altos índices de complicações 

(Marson et al., 2004). 
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Transplante hepático 

Apesar dos avanços da técnica cirúrgica, preservação e seleção  de órgãos, as 

complicações biliares continuam sendo uma fonte significativa de morbidade em 

pacientes submetidos a transplantes de fígado. As estenoses são as complicações 

biliares mais comuns no transplante hepático ortotópico e foram classificadas em 

anastomóticas e não anastomóticas (Martins, Kahaleh, Ferrari 2015). As 

complicações biliares são uma fonte significativa de morbidade e mortalidade no 

transplante hepático (Axelrod et al 2014). Especificamente a  estenose biliar 

representa uma causa importante de morbidade e mortalidade nesse tipo de 

transplante. (Mocchegiani  et al 2015).  

As complicações biliares no transplante hepático afetam a sobrevivência do 

enxerto e têm um grande impacto sobre a qualidade de vida  do transplantado.  

Implicam em reinternações freqüentes, reoperações, maior tempo de hospitalização e 

aumento dos custos e do trauma emocional dos pacientes. As estenoses continuam 

sendo a complicação biliar mais comum neste contexto, embora sua incidência 

diminua constantemente ao longo dos anos (Sharma, Gurakar, Jabbour 2008). 

A colédoco-coledocostomia proporciona uma continuidade bileoentérica mais 

fisiológica do que a hepaticojejunostomia em “Y de Roux” (Ishiko et al 2002). A 

anastomose término-terminal é a técnica preferida para a reconstrução biliar no 

transplante hepático na maioria dos centros de transplante em todo o mundo. A 

estenose  biliar e os vazamentos anastomóticos são as complicações mais comuns 

desse procedimento (Gastaca 2012). A estenose implica em uma morbidade e 

mortalidade importantes. Sua incidência é de 5 a 15% com doadores mortos e de 28 

a 32% com doadores vivos (Ryu & Lee 2011).  

Existem várias causas de estenose biliar no transplante hepático: anomalias 

anatômicas geradas por cirurgias prévias, fluxo arterial deficiente causado por 

dificuldades técnicas, estreitamento da anastomose, trombose, rejeição mediada por 

anticorpos, colangites ascendentes recorrentes, colangites esclerosantes primárias 

recorrentes e lesões por preservação isquêmica (Demetris  et al 2006 

 



22 

 

 

Tratamento das lesões da VBP 

O pequeno calibre da via biliar principal (VBP) dificulta a confecção de 

anastomoses seguras e favorece o aparecimento de complicações pós-operatórias 

precoces (fístula biliar) ou tardias (estenoses) (Starling & Abrantes, 2003).  

A estenose do ducto biliar é uma condição clínica incomum e desafiadora que 

requer uma abordagem multidisciplinar. Seu diagnóstico muitas vezes não é feito ou 

é retardado por causa do seu curso indolente, com até 20% dos pacientes com 

manifestações clínicas sutis um ano após a lesão inicial. Até 30% dos pacientes com 

estenoses benignas podem ter um curso  prolongado e complicado necessitando um 

manuseio multidisciplinar intensivo. Pode ocorrer atrofia do lobo ou segmento hepático 

drenado pelos ductos biliares lesados, associada à hipertrofia dos segmentos não 

afetados, especialmente nas estenoses crônicas (Dadhwal US & Kumar V 2012). 

Caso sejam tratadas inadequadamente, podem evoluir com cirrose biliar, colangite, 

hipertensão portal e morte (Sampaio et al., 2010). 

As reconstruções cirúrgicas têm por objetivo restabelecer o trânsito biliar 

através de anastomose bileodigestiva. Quando a perda tecidual na via biliar é 

pequena, pode-se fazer a reconstrução término-terminal (Crema, 2010). A 

anastomose bileodigestiva em Y de Roux tem a desvantagem de desviar a bile do 

duodeno e do jejuno proximal, causando alterações metabólicas e predispondo à 

formação de úlceras pépticas (Crema et al., 2007). 

Diagnóstico e tratamento apropriados são fundamentais para os bons 

resultados nas lesões da VBP. Pode haver complicações como colangite, infecção 

intra-abdominal, cirrose biliar, estágio final da doença hepática e morte. A maioria dos 

pacientes com lesão do ducto biliar após CVL apresenta manifestações clínicas nos 

dois primeiros dias de pós-operatório. Alguns apresentam aumento progressivo das 

provas de função hepática, principalmente dos níveis de bilirrubina total e fosfatase 

alcalina (Lillemoe, 2006). 

As lesões da VBP na CVL constituem um problema para o sistema de saúde, 

pois resultam em custos elevados. Um questionário sobre qualidade de vida (QV) foi 

enviado em novembro de 2000 a 89 pacientes, que entre 1º de janeiro de 1990 e 31 
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dezembro de 1999 foram submetidos a esse tipo de reparo no Hospital Johns Hopkins. 

Esse estudo mostrou que tais pacientes apresentaram QV comparável com pacientes 

submetidos à CVL não complicada e com pacientes saudáveis. Este foi o resultado 

obtido em todos os aspectos exceto no psicológico, que foi significativamente pior. 

Houve diferenças em todos os aspectos nos pacientes que procuraram recursos 

legais (Melton et al., 2002). 

A taxa de sucesso a longo prazo do reparo das lesões detectadas no momento 

da colecistectomia tem resultados que oscilam entre 17% e 81%. Seus custos variam 

de 4,5 a 26 vezes o custo de uma colecistectomia sem complicação (Pottakkat et al., 

2007). Em um estudo com 11.628 pacientes colecistectomizados foram encontradas 

68 lesões das VBPs. As lesões da VBP aumentam o custo médio em nove vezes se 

não forem detectadas no período intraoperatório. Caso a lesão seja detectada durante 

a cirurgia, o aumento é de quatro vezes (van de Sande et al., 2003). 

Realizou-se um estudo comparativo entre a hepaticojejunostomia e a 

anastomose biliar término-terminal para o tratamento das lesões iatrogênicas da VBP 

em 138 pacientes, entre janeiro de 1990 e março de 2005. Foram realizadas 49 

(35,5%) hepaticojejunostomias em Y de Roux, 45 (32,6%) anastomoses biliares, 27 

(19,5%) hepaticoduodenostomias com interposição jejunal, seis (4,3%) ductoplastias 

biliares e 11 (7,9%) de outros tipos de reconstrução. Observou-se uma quantidade 

menor de complicações após anastomoses biliares (Jabłońska et al., 2009). 

Apesar dos estudos sobre o mecanismo das lesões e sobre o valor de medidas 

preventivas como a colangiografia intraoperatória, a taxa de lesão da VBP permanece 

alta (cerca de 1,4%). Relatos provenientes de centros especializados no tratamento 

dessas lesões mostram bons resultados a curto prazo, mas piores resultados a longo 

prazo. Foram analisados 241 pacientes que soferam lesão da VBP durante CVL em 

45 hospitais na Holanda. Sua QV foi prejudicada significativamente quando 

comparada à dos pacientes submetidos à CVL não complicada ou com pacientes 

saudáveis, sendo a diferença significativa (P < 0,05) (Boerma et al., 2001). 

A anastomose entre a árvore biliar e o trato intestinal pode provocar alterações 

no epitélio biliar na tentativa de se adaptar ao novo ambiente, podendo progredir para 

malignidade (Strong, 1999). Nas populações ocidentais, a incidência de 
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colangiocarcinoma é de aproximadamente 1 em 100.000 indivíduos. O esfíncter de 

Oddi impede o refluxo de substâncias nocivas para o ducto biliar. O seguimento de 

mais de 1.000 pacientes submetidos a anastomose bileodigestiva, entre 1967 e 1997 

na Universidade de Roma, mostrou que os piores resultados foram com 

coledocoduodenostomia e com a esfincteroplastia transduodenal. Mostrou também 

que os pacientes com hepaticojejunostomia tiveram menos colangite. A incidência de 

carcinoma do ducto biliar foi de 5,8% em pacientes com papilotomia transduodenal, 

7,6% em pacientes com coledocoduodenostomia, e 1,9% em pacientes com 

hepaticojejunostomia. A menor taxa de colangite no grupo da hepaticojejunostomia 

associada a uma menor taxa de colangiocarcinoma reforça a existência de uma 

associação entre colangite e malignidade do trato biliar (Tocchi et al., 2001).  

A lesão da VBP continua sendo a pior complicação da CVL, associada a 

significativa morbidade, redução da sobrevida a longo prazo e piora da QV. Está entre 

os líderes de processos movidos por negligência médica contra cirurgiões, 

principalmente em países com uma ênfase nos direitos individuais anglo-saxões 

(Berney, 2011). A CVL é uma das operações mais realizadas por cirurgiões gerais no 

Ocidente. Está associada a um aumento de lesões da VBP. Portanto, essas lesões 

são fontes comuns de ações judiciais por imperícia cirúrgica (de Reuver et al., 2008). 

Mecanismo molecular da estenose da VBP 

Até os estágios tardios da vida fetal não há, geralmente, sinais de tecido 

conjuntivo onde as feridas estão cicatrizadas, o que propicia o seu reparo perfeito. Em 

embriões o fator transformador de crescimento β1 (TGF-β1) é expresso em níveis 

baixos depois de lesões, mas nas feridas de adultos essa citocina é expressa em 

níveis altos durante a cicatrização. Anti-corpos que neutralizam o TGF-β1 e o TGF-β2 

diminuem as cicatrizes, assim como a aplicação do TGF-β3 que diminui a ação das 

suas outras duas isoformas (Martin, 1997).  

A família TGF-β coordena o planejamento corporal durante o desenvolvimento 

dos metazoários. O TGF-β1, o TGF-β2 e o TGF-β3 são importantes na cicatrização 

de feridas. A mera ligação isolada com integrinas não é suficiente para a ativação do 

TGF-β. É necessário que haja uma força contrátil para que ocorra a ativação dos 

miofibroblastos (Shi et al., 2011). A superfamília TGF-β possui mais de 25 moléculas. 
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Possuem três principais receptores celulares; os tipos I e II são serinatreonina 

quinases transmembrana, necessários simultaneamente para a sinalização da 

transdução. O tipo III não é sinalizador, funcionando principalmente para apresentar o 

TGF-β para o receptor I. Apesar da grande homologia entre as três isoformas (TGF-

β1, TGF-β2 e TGF-β3), elas podem ter diferentes efeitos nas mesmas células (O’Kane 

& Ferguson, 1997).  

O TGFβ é um quimioatrativo  extremamente potente   de macrófagos, 

leucócitos mononucleares  e fibroblastos.  Atua como um estimulante potente da 

síntese de colágeno e fibronectina e inibe o crescimento de  células epiteliais. Dentre 

as isoformas de TGF-β, o TGF-β 1 e o TGF-β 2 têm sido associados com condições 

fibrogênicas, enquanto o TGF-β 3 tende a diminuir a a fibrose e as cicatrizes (Karaca 

et al., 2013). 

Muitas células de origem mesenquimal se diferenciam em miofibroblastos que 

secretam colágeno e contraem a matriz extracelular. O TGF-β1 é a principal citocina 

envolvida na diferenciação dos miofibroblastos, e a ligação com o receptor tipo II 

promove uma cascata de sinalização que culmina com a diferenciação dessas células. 

Os próprios miofibroblastos secretam TGF-β1 biologicamente latente (Hinz, 2010).  

A diferenciação de fibroblasto em miofibroblasto é um evento-chave na 

cicatrização e reparo tecidual (Hinz, 2007). Essa transformação pode ser causada por 

estímulos exógenos, mas o principal é o TGF-β1. Os miofibroblastos secretam mais 

moléculas da matriz extracelular que os fibroblastos.  In vitro e in vivo, o TGF-β1 altera 

o fenótipo dos fibroblastos conferindo-lhes características de miofibroblastos, 

incluindo o aumento da expressão da alpha smooth muscle actin (α-SMA), de 

colágeno, fibronectina e proteoglicano. O TGF-β1 induz a expressão da α-SMA, a 

formação das fibras de estresse e a contração celular (Malmström et al., 2004). A 

diferenciação miofibroblástica a partir de fibroblastos tem início com a formação do 

protomiofibroblasto. Essa diferenciação se relaciona com a produção de TGF-ß1 pelas 

células inflamatórias e pelos fibroblastos. Nas cicatrizes hipertróficas é intensa a 

expressão de α-SMA pelos miofibroblastos (Masseno et al., 2010).  

A cicatrização tem sido amplamente estudada na pele e no tubo digestivo mas 

não na via biliar devido a seu difícil acesso. As feridas quando profundas, requerem a 
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participação do estroma subjacente e do tecido de granulação com ativação, migração 

e proliferação de fibroblastos e miofibroblastos. O tecido de granulação, a inflamação, 

o interferon gama e a contração da ferida associada ao TGF-β são importantes no 

desenvolvimento de estenoses da VBP (Demetris  et al 2006). 

É difícil reproduzir a estenose biliar benigna. Com esse intuito, foi estabelecido 

um modelo experimental em cães de reparo de lesões das vias biliares, a fim de 

explorar o mecanismo de formação dessa patologia. As alterações da histologia e da 

ultraestrutura durante o processo de trauma e reparo dos ductos biliares foram 

observadas durante o processo cicatricial. A intensidade de expressão, contagem de 

células positivas e distribuição de macrófagos, TGF-β1 e α-SMA foram examinados 

dinamicamente por coloração imuno-histoquímica em diferentes estádios da 

cicatrização. Os autores postularam que as células epiteliais dos ductos biliares se 

recuperam mal, existe inflamação crônica, fibroblastos proliferam ativamente, há 

acúmulo de colágeno na submucosa e a reestruturação é deficiente após a cura. Além 

disso, os miofibroblastos aparecem uma semana após a operação, atingem o pico 

com três semanas e se mantêm elevados por um longo período. Essas células são 

portanto uma causa importante de estenose biliar benigna. Esse mecanismo foi 

chamado de overhealing (Geng et al., 2005). 

As principais manifestações da estenose biliar benigna são a contratura 

cicatricial e a estenose do ducto biliar. Depois da ativação do receptor do TGF-β, um 

sinal de transdução intracelular é mediado por várias proteínas SMAD. Foram 

estudados 23 pacientes que desenvolveram estenose biliar benigna. Os espécimes 

foram obtidos a partir das cicatrizes dos ductos biliares. A fibrose foi analisada com a 

coloração pela hematoxilina eosina e foi observada uma maior expressão de TGF-β1 

nos ductos biliares estenóticos do que no ductos biliares normais (Geng et al., 2008). 

A característicada estenose da anastomose é a hiperplasia da cicatriz. O 

processo de cicatrização da anastomose na hepaticojejunostomia envolve fatores 

como TGF -β1, fibras de colágeno e α-SMA (Huang et al., 2014). 

Um estudo sobre as alterações micro e ultraestruturais na cicatrização da VBP 

de cães utilizou o tecido da anastomose de 28 animais com três dias, uma semana, 

três semanas, três meses e seis meses de pós-operatório. Realizou-se uma análise 
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imuno-histoquímica dos macrófagos, TGFβ1 e αSMA. Nessa pesquisa, a forte 

expressão dos macrófagos e do TGFβ1 teve relação com a inflamação crônica da 

parede da VBP provocada pela bile. Além disso, observou-se que a alta expressão do 

TGFβ1 e da αSMA está diretamente relacionada à proliferação fibroblástica, ao 

aumento da matriz extracelular e à contração da cicatriz da VBP. Na cicatrização da 

VBP ocorre um overhealing e os miofibroblastos são a principal causa da contratura 

dessas cicatrizes e, consequentemente, da estenose da VBP (Xu et al., 2003). 

Para o estudo da cicatrização da anastomose da VBP em porcos foram 

analisados os parâmetros biofísicos (resistência à tração) e bioquímicos (quantidade 

de colágeno), com amostras obtidas nos primeiros dias de pós-operatório. Ambos os 

parâmetros atingiram seus valores máximos no sexto dia de pós-operatório (Laursen 

et al., 2007). Uma pesquisa estudou o estímulo provocado por dreno em T sobre a 

cicatrização da anastomose coledoceana em suínos, submetidos a colecistectomia e 

secção da VBP. Na metade dos animais foi colocado um tubo em T. Concluiu-se que 

a dissecção do ligamento hepatoduodenal diminui o fluxo sanguíneo para a VBP, 

causando má cicatrização. A conclusão foi a de que a coledoco-coledocostomia com 

dreno em T em suínos resulta em uma resistência significativamente maior no sexto 

dia de pós-operatório (Laursen et al., 2008). 

Outro estudo experimental em porcos analisou o uso de “flaps” da vesícula 

biliar para a reconstrução da VBP. Drenagens bileoentéricas provocam refluxo que 

resultam em colangite, e a longo prazo, em colangiocarcinoma. A vesícula biliar foi 

dissecada do leito hepático com o cuidado de não lesar seus vasos. Foram 

ressecados aproximadamente cinco milímetros do ducto biliar comum logo abaixo da 

entrada do ducto cístico. Em dois animais foi construído um tubo com a parede anterior 

da vesícula biliar sem secção do ducto cístico. Em seis animais a vesícula foi 

seccionada e construída em formato de esfera sem seccionar o ducto cístico. Foi feita 

a anastomose término-terminal entre os cotos distal e proximal da VBP e o “flap” de 

vesícula. Os autores concluíram que essa técnica pode ser usada na reconstrução da 

VBP depois de ressecções por estenoses benignas, tumores benignos e trauma 

fechado e aberto (Mortensen et al., 2004). 

Um estudo experimental em suínos submetidos à hepaticojejunostomia em Y 

de Roux demonstrou uma relação causal entre a hepaticojejunostomia e a colangite 
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pós-operatória. Após a reconstrução do ducto biliar pode ocorrer colonização 

bacteriana maciça da hepaticojejunostomia, elevando o risco de translocação 

bacteriana para o fígado (Chuang et al., 2001). 

Analisou-se, em porcos, o uso de um ducto biliar artificial feito de polímero 

bioabsorvível de policaprolactona e ácido poliláctico reforçado com fibras de ácido 

poliglicólico. A conclusão foi a de que esse dispositivo serve para substituir o ducto 

biliar original (Miyazawa et al., 2005). Outro estudo, também em porcos, analisou o 

tratamento de lesões das vias biliares com um “patch” feito com o mesmo polímero 

bioabsorvível. Concluiu-se que o material utilizado serviu de molde para o tecido 

normal e permitiu boa drenagem biliar sem deixar vestígios de corpos estranhos no 

organismo. Estas vantagens foram sugeridas como tendo potencial terapêutico para 

lesões e estenoses biliares em seres humanos (Aikawa et al., 2010). 

O tamoxifeno 

O citrato de tamoxifeno é um antiestrogênico não esteróide usado no 

tratamento do câncer de mama. Estudos in vitro demonstraram a sua capacidade de 

promover a inibição da expressão do TGF-β1. Ele inibe a proliferação fibroblástica no 

quelóide e diminui a produção de colágeno. Esta ação sugere uma possível indicação 

terapêutica em cicatrizes patológicas (Pasquetti et al., 2010). O tamoxifeno reduz a 

produção autócrina de TGF-β1, diminuindo sua concentração nos fibroblastos de 

quelóides, fazendo com que os níveis dessa citocina fiquem próximos do normal ou 

dos que se observam nas células fetais (Mikulec et al., 2001). 

Em um estudo em modelo de nefrotoxicidade crônica por ciclosporina em ratos, 

os animais tratados com tmx apresentaram uma marcante diminuição na fibrose 

intersticial, confirmando seu potencial efeito anti-fibrótico (Marinotto et al., 2008). A 

peritonite encapsulante esclerosante é uma complicação da diálise peritoneal. 

Fibroblastos anormais que expressam TGF-β estimulam a produção de colágeno e 

outros componentes da matriz extracelular. O tratamento com tamoxifeno é 

encorajador nessa doença (Guest, 2009). Pacientes com fibrose retroperitoneal foram 

tratados com tamoxifeno, sugerindo sua indicação terapêutica nessa patologia (van 

Bommel et al., 2006). 
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Existe proliferação de miofibroblastos no nódulo patognomônico da fáscia 

palmar na doença de Dupuytren. Substâncias que neutralizam ou diminuem as 

isoformas TGF-β1 e/ou TGF-β2 podem ser úteis no seu tratamento. Foram obtidas 

culturas primárias de fibroblastos da fáscia de pacientes com doença de Dupuytren e 

túnel do carpo. O tamoxifeno foi adicionado aos fibroblastos colhidos de pacientes 

com ambas as doenças. Concluiu-se que esse fármaco neutraliza ou diminui o TGF-

β2 (Kuhn et al., 2002). Das três isoformas do TGF-β identificadas em mamíferos, 

designadas TGF-β1, β2 e β3, o tamoxifeno diminui a produção de TGF-β1. Há relatos 

de que seu uso retarda a cicatrização, mas resulta em cicatrizes melhores (Namazi et 

al., 2011). 

Em um modelo experimental de esofagite cáustica em ratos, observou-se que 

o tamoxifeno diminui  a inflamação e a fibrose, impedindo a formação de estenose. 

Esse estudo demonstrou a utilidade desse medicamento nesse contexto (Elmas et al., 

2014). 

A análise crítica dos dados apresentados permite constatar que a lesão de VBP 

promove agravamento das condições gerais dos pacientes, com risco de morte ou 

clara redução da qualidade de vida, com forte impacto no sistema de saúde devido ao 

custo envolvido. Há evidências crescentes de que o mecanismo molecular da lesão 

da VBP está focado no aumento da fibrose, nas alterações do colágeno e na atividade 

do TGF-β1, -β2 e -β3. Tais alterações podem ser minimizadas pelo tratamento com 

tmx. Contudo, a disponibilidade de literatura quantitativa sobre o efeito do tmx como 

droga inibidora de fibrose ainda é pequena. Nosso grupo estudou especificamente o 

efeito do  tmx no tecido cicatricial de incisões longitudinais do ducto biliar em suínos 

tratados por via oral com tmx (20 mg/dia) por 30 dias.  Foi demonstrado na ocasião 

que o tmx reduziu a expressão de α-SMA, sugerindo uma diminuição no número de 

miofibroblastos  (Siqueira et al., 2013). 
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2 OBJETIVO 

O objetivo principal do presente trabalho foi analisar o efeito sobre as cicatrizes 

produzidas por lesões da VBP em porcos, do tratamento com tamoxifeno na dose de 

40 mg/dia durante 60 dias, sendo a hipótese alternativa a de que esse medicamento 

diminui quantitativamente a fibrose, o colágeno e o TGF-β 1 e  TGF-β 2 nessas 

cicatrizes anastomóticas. 

O objetivo secundário foi avaliar as variações do diâmetro do ducto biliar, peso 

corporal e dos parâmetros bioquímicos (aspartato aminotransferase, alanina 

aminotransferase, gama glutamil transferase, albumina, fosfatase alcalina, bilirrubina 

total, bilirrubina direta, bilirrubina indireta) (Δ) entre a cirurgia e a necropsia nos três 

grupos. 
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3 MÉTODOS 

O protocolo dessa pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais da Universidade Federal Fluminense (anexo 1). 

3.1 DESENHO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo primário, intervencional, experimental, longitudinal, 

prospectivo, analítico, controlado realizado em suínos. 

3.2 GRUPOS EXPERIMENTAIS 

Foram utilizados três grupos experimentais conforme os procedimentos 

realizados. O grupo sham foi submetido à colecistectomia, sem secção e anastomose 

da via biliar principal ou uso de medicamentos.O grupo controle foi submetido à 

colecistectomia, secção e anastomose da via biliar principal, sem uso de qualquer tipo 

de medicamento para diminuir sua estenose. O grupo tmx foi submetido ao mesmo 

procedimento cirúrgico, e ainda recebeu doses diárias de tamoxifeno 40 mg por via 

oral durante 60 dias. Todas as secções e anastomoses da VBP foram realizadas pelo 

mesmo cirurgião. 

3.3 AMOSTRA 

O tamanho da amostra teve como base um estudo prévio sobre cicatrização 

das vias biliares com uso de tamoxifeno realizado por nosso grupo de pesquisa 

(Siqueira et al 2013). 

3.4 MODELO EXPERIMENTAL 

O animal utilizado foi o porco (Sus scrofa domesticus) da raça Large White, 

gênero masculino, peso entre 20,350 Kg e 40,400 Kg, com média de 27,023 Kg. Os 

animais foram adquiridos na Biriba’s Genética de Suínos (Cascavel-PR). A alocação 

dos animais, os procedimentos cirúrgicos e o período pós-operatório até a morte dos 

animais tiveram lugar na Fazenda Escola da Faculdade de Veterinária da 

Universidade Federal Fluminense, localizada na cidade de Cachoeiras de Macacu, 

Estado do Rio de Janeiro. As análises por RT PCR do TGF-β 1,2 e 3 foram realizadas 

no Laboratório de Ciências do Exercício (LACE) no Instituto Biomédico da UFF. As 
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análises das amostras sanguíneas foram realizadas na Faculdade de Veterinária da 

UFF. 

Foram utilizados 26 suínos, distribuídos em três grupos: (sham n=8), (controle 

n=9) e (tmx n=9). A proporção de animais castrados foi a seguinte: (sham=87.5%), 

(controle=66.7%) e (tmx=55.6%). 

3.5 PROTOCOLO ANESTÉSICO DAS CIRURGIAS 

Após jejum alimentar de 12 horas e hídrico de 6 horas, todos os animais foram 

anestesiados com o mesmo protocolo anestésico, que consistiu em medicação pré-

anestésica com cetamina (5 mg/kg), midazolam (0,5 mg/kg) e acepromazina (0,05 

mg/kg) IM. Passados dez minutos os animais foram encaminhados ao centro cirúrgico 

e pesados. Em seguida, cada animal foi colocado na mesa cirúrgica, onde foi realizada 

a antissepsia da orelha para posterior canulação da veia auricular, para a 

administração da solução ringer com lactato IV na velocidade de 10 ml/kg/hora. 

Aproximadamente 20 minutos após a medicação pré-anestésica (MPA), todos os 

animais foram monitorados com cardioscópio na derivação II, com a finalidade de 

avaliar o ritmo cardíaco e medir a frequência cardíaca antes da indução anestésica. 

Os animais foram colocados então sobre um colchão térmico, e a pré-oxigenação foi 

realizada com oxigênio a 100% durante cinco minutos, seguida da realização da 

indução anestésica com propofol (4 mg/kg) (dose-resposta). Foram colhidas amostras 

sanguíneas para análise bioquímica das provas de função hepática. 

Após a perda dos reflexos laringoprotetores, a intubação orotraqueal foi 

realizada com tubo endotraqueal compatível com cada animal, que, em seguida foi 

conectado a um circuito circular valvular com absorvedor de CO2 para o início da 

manutenção anestésica, com isoflurano diluído em oxigênio a 100% (100 ml/kg/min) 

(Figura 1). Após a entubação orotraqueal, os animais foram posicionados em decúbito 

esternal para a realização do bloqueio epidural com bupivacaína a 0,125% (10 ml) e 

morfina (0,1 mg/kg). A concentração do isoflurano foi mantida em 1,5% durante a 

cirurgia, sendo aumentada ou diminuída de acordo com o plano anestésico que cada 

animal apresentava. Os animais foram mantidos em ventilação controlada utilizando-

se valores de frequência respiratória e volume corrente necessários à manutenção de 

ETCO2 entre 35 e 45 mmHg. 
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Figura 1. Animal entubado. 

                

Os animais foram monitorizados durante a anestesia com cardioscópio, monitor 

de pressão arterial não invasiva, oxímetro de pulso, ventilômetro, termômetro digital, 

capnógrafo e analisador de gases anestésicos. Para a manutenção da temperatura 

corpórea do animal durante a cirurgia foi utilizado um colchão térmico. Para a 

realização da analgesia pós-operatória foi utilizado o meloxicam na dose de 0,3 mg/kg 

SC no pós-operatório imediato e nos 4 dias seguintes. O tramadol na dose de 2 mg/kg 

foi utilizado somente nos animais que apresentaram dor no período pós-operatório e 

necessitaram de resgate analgésico.  

3.6 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

Os animais foram posicionados em decúbito dorsal horizontal. Posteriormente, 

procedeu-se à degermação cutânea com digliconato de clorexidina a 2% (solução 

degermante). Foi feita a antissepsia com de digliconato de clorexidina a 0,5% (solução 

alcoólica), que se estendeu da metade caudal da parede anterior do tórax até o terço 

superior proximal das patas traseiras e foram colocados campos cirúrgicos estéreis. 

A incisão realizada como via de acesso à cavidade peritoneal foi a subcostal 
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direita, que se estendeu do apêndice xifoide à linha axilar anterior interessando pele, 

tecido celular subcutâneo, plano músculo-aponeurótico e peritônio parietal (Figura 2). 

Em seguida, foram realizadas a dissecção, ligadura e secção da artéria cística, 

juntamente com o ducto cístico. A vesícula biliar foi dissecada do seu leito hepático. 

Esta dissecção sempre se iniciou no fundo vesicular e terminou próximo ao hilo 

hepático (Figuras 3). 

Após incisão do ligamento hepatoduodenal identificou-se o ducto colédoco, 

prosseguindo com a dissecção até seu isolamento (Figura 4) e medida do seu 

diâmetro com paquímetro digital (Figura 5) seguida de anotação dos dados (Tabela 

1). Nos grupos controle e tmx, foi feita a secção do ducto colédoco (Figuras 6, 7). A 

seguir, foi confeccionada a anastomose do ducto colédoco, com chuleio simples, 

iniciada no ângulo medial e terminada no ângulo lateral. O fio utilizado foi o 

polipropileno 6.0. Todas as anastomoses foram realizadas pelo mesmo cirurgião 

(Figuras 8, 9, 10, 11). No grupo sham foi empregado o mesmo procedimento cirúrgico 

que nos demais grupos, exceto pela secção e anastomose da VBP. Todos os animais 

tiveram o fechamento da cavidade abdominal padronizado, sendo que o plano 

musculoaponeurótico foi fechado com pontos de chuleio simples com fio de vicryl zero. 

A pele foi fechada com pontos contínuos do tipo chuleio simples com fio de nylon 3.0 

(Figura 12).  

Figura 2. Incisão subcostal direita.      
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Figura 3. Descolamento da vesícula biliar do leito hepático. 

 

 

 

 

Figura 4. Ducto colédoco dissecado.
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Figura 5. Medição do colédoco com paquímetro digital. 
 

 
 

 

Figura 6. Secção do ducto colédoco. 
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Figura 7. Ducto colédoco seccionado. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Anastomose da parede posterior do ducto colédoco. 
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Figura 9 Iniciando ponto da anastomose na parede anterior do ducto colédoco. 

 

 

 

Figura 10. Terminando ponto da anastomose na parede anterior do ducto 

colédoco. 
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Figura 11.  Aspecto final da anastomose biliar. 

 

 

Figura 12.  Aspecto final da cirurgia após o fechamento cutâneo. 

 

A partir do dia que sucedeu ao procedimento cirúrgico apenas o grupo 

tmxrecebeu tamoxifeno na dose de 40 mg/dia por via oral por um período de 60 dias. 

Todos os animais foram mantidos com dieta semelhante e água ad libitum até 
o dia do seu sacrifício. No décimo dia de pós-operatório foram retirados os pontos de 
pele. 
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3.7 PROTOCOLO DA EUTANÁSIA 

3.7.1 Eutanásia- Protocolo Anestésico 

A eutanásia dos animais foi no sexagésimo dia de pós-operatório. Os animais 

foram sedados na baia com cetamina na dose de 5,0 mg/kg, xilazina na dose de 

1,0mg/kg e acepromazina na dose de 0,1 mg/kg, associadas na mesma seringa e 

administradas via intramuscular profunda. 

O peso dos animais foi estimado em 40 kg para fins de cálculo da medicação 

pré-anestésica. Aguardou-se o período necessário para que o animal demonstrasse 

sinais de sedação adequada, como ataxia, decúbito, nistagmo e redução evidente da 

resposta a estímulos táteis. Este período durou aproximadamente de 3 a 5 minutos. Os 

animais foram encaminhados ao centro cirúrgico e pesados. A veia auricular foi 

canulada com cateter de 20 a 24 g, dependendo do calibre do vaso, sendo o cateter 

fixado com tiras de esparadrapo e o animal colocado em fluidoterapia com solução de 

NaCl a 0,9%. Ato contínuo, a anestesia do animal foi induzida com administração 

intravenosa de tiopental sódico 5% dose-resposta até que o animal perdesse o reflexo 

corneal e apresentasse outros sinais de plano anestésico profundo, tais como 

relaxamento de esfíncteres e depressão cardiorrespiratória. 

A maioria dos animais atingiu o plano desejado com 10 ml da solução, o que 

seria equivalente a aproximadamente 15mg/kg. Os batimentos cardíacos foram 

aferidos através de ausculta com estetoscópio, e a frequência respiratória foi 

observada pela movimentação do tórax do animal. Foram colhidas novamente 

amostras sanguíneas para análise bioquímica das provas de função hepática. 

3.7.2 Eutanásia- Protocolo Cirúrgico 

Os animais tiveram suas vias biliares estudadas através da abertura da 

cavidade abdominal por incisão mediana, que se estendeu do apêndice xifóide até a 

topografia do pênis (Figura 13). Foram desfeitas as aderências e a via biliar foi 

identificada (Figura 14). 

A seguir, toda a via biliar entre a bifurcação dos ductos hepáticos até a sua 

desembocadura na borda superior da primeira porção do duodeno foi dissecada, 
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medida (Tabela 1) e ressecada (Figuras 15, 16). O colédoco foi então aberto no 

sentido longitudinal na parede medial e lateral em toda a sua extensão, de modo a 

dividi-lo em duas metades (Figura 17, 18, 19). A parede anterior da via biliar foi 

seccionada no sentido transversal a montante e a jusante da cicatriz anastomótica e 

a área da cicatriz colhida para estudo (Figura 20). A seguir essas amostras cicatriciais 

foram imediatamente acondicionadas em nitrogênio líquido (Figura 21) e 

armazenadas, posteriormente, em um freezer a - 80ºC.         

Em seguida, a metade posterior do tecido coledoceano foi fixada, por meio de 

agulhas colocadas nos seus quatro ângulos, em placa de plástico curvo, para permitir 

que o formol tamponado banhasse toda a extensão da superfície externa e mucosa 

(Figura 22). Esses segmentos de colédoco foram imersos em formol tamponado a 

dez por cento e enviados para exame histopatológico e análise quantitativa do 

colágeno.  

Após terem sido colhidas as amostras teciduais, procedeu-se à administração 

de cloreto de potássio a 10%, até a parada total dos batimentos cardíacos. Em geral, 

20 ml foram suficientes (aproximadamente 60mg/kg). Confirmado o óbito, os animais  

foram encaminhados para descarte. 

Figura 13. Laparotomia. 
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Figura 14. Identificação da VBP.

 

 

 

Figura 15. VBP dissecada com identificação da cicatriz anastomótica. 
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Figura 16. Ressecção da VBP.        

 

 

 

Figura 17. Abertura da VBP. 
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Figure 18. Colédoco parcialmente aberto com visualização da cicatriz. 

 

 

 

 

 

Figura 19. Colédoco totalmente aberto com visualização da cicatriz. 
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Figura 20. Área da cicatriz retirada da parede anterior do ducto colédoco.       

 

 

 

 

 

Figura 21. Armazenamento da área da cicatriz anastomótica em nitrogênio 
líquido. 
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Figura 22. Parede posterior da VBP fixada em placa de plástico curvo. 

 

 

 

 

 

3.8 ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA E QUANTIFICAÇÃO DA FIBROSE E DO 

COLÁGENO 

3.8.1 Macroscopia: 

  O material foi fixado com formol a 10% tamponado com solução 

salina. Os segmentos de parede posterior do colédoco foram fixados com agulhas de 

diferentes tamanhos em placas plásticas para melhor orientação e clivagem/corte dos 

mesmos. As bordas proximais foram pintadas com nanquim preto para orientar a 

inclusão técnica e a posterior localização das cicatrizes na análise microscópica. A 

seguir, as cicatrizes anastomóticas foram identificadas macroscopicamente nos 

grupos controle e tmx. Esses fragmentos foram seccionados no sentido longitudinal 

para a confecção dos blocos de parafina. Esses blocos de parafina foram seccionados 

longitudinalmente com cinco micra de espessura para confecção de lâminas 

histopatológicas para posteriormente serem coradas e analisadas. 
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3.8.2 Coloração pela Hematoxilina-Eosina 

 

Os blocos de parafina e as lâminas histológicas que foram coradas com 

hematoxilina e eosina, tricômico de Masson e picrosirius, para análise do colágeno, 

foram confeccionadas no Nucleolab Anatomia Patológica e Citopatologia SC LTDA.  

Esse laboratório se localiza na rua Otávio Carneiro, número 143/403 no bairro de 

Icaraí cidade de Niterói-RJ, CEP: 24.230-190. Essa coloração serviu para localizar as 

cicatrizes nos grupos controle e tmx. 

 

3.8.3 Coloração pelo Tricômico de Masson 

Foi o método utilizado para análise do tecido conjuntivo. Foi seguido o protocolo 

fornecido pelo fabricante EasyPath®.Nesse método foram utilizados três corantes 

diferentes: hematoxilina férrica de Weigert para os núcleos, uma mistura de corantes 

ácidos (fucsina ácida “vermelho de xilidina”) para o citoplasma e azul de anilina para 

o tecido conjuntivo. 

 

3.8.4 Análise da fibrose 

 

As lâminas coradas com hematoxilina e eosina foram inicialmente analisadas 

por um patologista experiente. A fibrose da área de cicatriz foi detectada e analisada 

pela coloração com Tricromo de Masson nos grupos controle e tmx. No grupo sham a 

fibrose foi analisada no meio do fragmento de tecido. A classificação histológica da 

fibrose foi realizada de acordo com os critérios descritos na Tabela 1. 
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Tabela 1. Classificação em escores de acordo com a porcentagem de fibrose 

 

 

3.8.5 Coloração pelo Picrosírius 

 Foi utilizada para a demonstração de colágeno. Foi seguido o protocolo 

fornecido pelo fabricante EasyPath®. 

3.8.6 Análise histomorfométrica do colágeno total 

Foi utilizada a coloração com Picrossirius Red para detectar e quantificar o 

conteúdo total de colágeno na área cicatricial das secções longitudinais das paredes 

das vias biliares principais. As fotomicrografias capturadas com a ampliação de 100X 

foram obtidas usando uma câmera digital acoplada a um microscópio (Nikon E200 

Eclipse, Tóquio, Japão). A densidade superficial do colágeno total foi avaliada usando 

o método de contagem de pontos como descrito anteriormente (Felix-Patricio, et al., 

2015). Resumidamente, uma grade de 99 pontos foi sobreposta às imagens usando 

a ferramenta de grade do software Image J (ImageJ 1.37, National Institutes of Health, 

NIH, Bethesda, MD, EUA), e os pontos que tocavam as fibras de colágeno foram 

contados com a ferramenta  cell counter. A porcentagem das fotomicrografias 

analisadas foi considerada como a média da densidade superficial do colágeno para 

cada amostra, assim, oito imagens de grupo sham  e nove imagens para ambos os 

grupos controle e controle. 

Porcentagem de fibrose  Escores 

0 % 0 

1 - 20 % 1 

21 - 40 % 2 

41 - 60 % 3 

61 - 80 % 4 

81 - 100 % 5 
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3.8.7 Análise histomorfométrica da razão colágeno tipo I/III 

Os colágenos tipos I e III foram analisados em lâminas coradas com Picrosirius 

Red sob luz polarizada e as fotomicrografias da área da cicatriz foram capturadas com 

ampliação de 200X usando uma câmera digital (Olympus DP70, Tóquio, Japão) 

acoplada a um microscópio (Olympus BX51, Tóquio, Japão). A porcentagem de área 

de colágeno foi determinada pelo método de segmentação de cores usando o 

software de análise de imagem Image-Pro Plus (versão 4.5.0.29z, Media Cybernetics, 

Rockville, EUA), conforme descrito anteriormente (Felix-Patricio, De Souza, Gregorio, 

Costa e Sampaio, 2015). Resumidamente, o colágeno do tipo III e I apareceu como 

fibras de cor verde e vermelha, respectivamente (Junqueira, et al., 1982), e a área de 

superfície foi calculada em momentos diferentes. A ferramenta de histograma foi 

usada após a segmentação de cores da imagem com base na contagem automática 

da porcentagem de pixels com a mesma cor. Esta percentagem representa a 

densidade superficial das áreas de cor vermelha ou verde, o que indica a densidade 

superficial do colágeno tipo I ou III no tecido biliar. Os resultados foram expressos 

como a proporção da área de colágeno tipo I e III. 

3.9  AVALIAÇÃO AS EXPRESSÃO DE mRNA DO TGF-Β1, -Β2 E -Β3 POR 

RT-PCR EM TEMPO REAL (QRT-PCR) 

Foi analisada a expressão de RNAm dos genes relacionados à cicatrização TGFβ-1, 

TGFβ-2 e TGFβ-3.  

Foram utilizados fragmentos da cicatriz da via biliar principal dos animais do grupo 

controle e do grupo tmx.  

No grupo sham foram utilizados fragmentos de tecido retirados na topografia 

correspondente à cicatriz nos demais grupos.  

3.9.1. Extração, avaliação da pureza e quantificação do RNA total 

Isolamento de RNA total => aproximadamente 40mg de tecido foi processado em 

homogeneizador (UltraTurrax® T-25 Basic, IKA®), utilizando o método do TRIzol, 

seguindo as instruções do fabricante (TRIzol Reagent® -  Invitrogen®, Estados 

Unidos).  



50 

 

 

Após a extração a integridade do RNA foi avaliada através de eletroforese em 

gel de agarose a 0,8%, contendo 1 μl de brometo de etídio que permitiu a visualização 

do RNA em luz ultravioleta (U.V).  

A quantificação do RNA extraído foi feita por leitura em absorbância em leitor 

de microplacas a 260 nm, usando placa adaptadora de microvolume TAKE 3TM e o 

grau de pureza foi avaliado pela razão das absorbâncias de 260 e 280 nm, para leitura 

do DNA e proteína, respectivamente.  

O RNA foi considerado puro quando a razão foi entre 1,8 e 2.  

 

3.9.2. Transcrição Reversa 

Utilizamos a reação de transcrição reversa do RNAm para obtermos as 

sequências de DNA complementar (cDNA), que foram usados na reação de 

polimerização em cadeia.  

Para a reação de transcrição reversa, utilizamos 1g de RNA por amostra, 1l 

de Oligo dT (iniciador da reação - 0,5g/l,  Promega - Wisconsin, Estados Unidos), 

1l das bases nitrogenadas - dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP - 10mM,  Promega) e 

água tratada com dietilpirocarboneto (DEPC - Sigma) para completar o volume de 12,5 

l.  

A reação de anelamento ocorreu por 5 minutos a 65°C em termociclador. 

Posteriormente a essa primeira reação, foram acrescentados 1l de DTT 

(dithiothreitol, Invitrogen®) a 0,1M, 4l de tampão da reação (first strand) fornecidos 

pelo kit, 0,25l da enzima Superscript III (Invitrogen®) e 0,25 l de H2O DEPC 

(dietilpirocarbonato – inibidor de RNAase).  

Essa reação foi incubada por 60 minutos a 50ºC e por mais 15 minutos a 70ºC, 

esta última, para interrupção da reação. Utilizamos uma amostra aleatória, que não 

recebeu a enzima, como controle negativo. O cDNA obtido, foi armazenado a -20°C 

até a sua utilização. 
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3.9.3.  Reação de polimerização em cadeia em tempo real (PCR em tempo 

real) 

O cDNA obtido foi diluído para cada gene conforme padronização prévia 

realizada no laboratório, estabelecida através de curva padrão para cada gene, na 

qual consideramos a eficiência da curva próximo a 100% para a correção pelo método 

2-∆∆C
T (Livak e Schmittgen, 2001). 

 4 l de cada cDNA diluído foram adicionados a uma placa de reação junto com uma 

mistura contendo 0,3 l de cada iniciador específico (primer), 0,6l de água destilada 

autoclavada, 5 l da enzima Go Taq e 0,1l de CXR (GoTaq® qPCR Master Mix, 

Promega) para concentração de 300nM, 0,2 l de cada iniciador específico (primer), 

0,5 l de água destilada autoclavada, 5 l da enzima GoTaq  e 0,1l de CXR para 

concentração de 200 nM ou 0,5 l do iniciador específico (primer único), 0,4 l de 

água destilada autoclavada, 5 l da enzima Go Taq e 0,1 l de CXR para concentração 

de 500 nM .  

Como controles negativos, foram utilizadas a amostra controle de cDNA e água 

destilada autoclavada sem a mistura contendo a enzima. As amostras foram 

analisadas em duplicata, sendo utilizado como controle interno o gene ACTB, gene 

que não altera sua produção nas diferentes manipulações do estudo.  

Os genes em estudo foram quantificados em relação ao gene do controle 

interno ACTB no equipamento Step One Real-Time PCR system (Applied 

Biosystems), que detecta mudanças na concentração das amostras por fluorescência. 

A placa foi incubada inicialmente a 95ºC por 2 minutos para a ativação da enzima, 

seguida de 40 ciclos a 95o C por 15 segundos para abertura das fitas e 60o C por 60 

segundos para anelamento dos primers. Foi feita a curva de dissociação após a 

amplificação do produto, na qual a temperatura é aumentada 0,3º C a cada 20 

segundos, de 60º C a 95ºC, possibilitando a identificação da temperatura de 

dissociação de cada produto. O sistema utilizado na técnica é baseado na detecção 

dos produtos de amplificação, por reagente fluorescente, que se intercala na fita dupla 

do DNA, assim, a fluorescência do corante é medida ao fim de cada ciclo para 



52 

 

 

monitorar a quantidade do produto amplificado formado durante a ciclagem.  

Após a normalização das amostras dos genes de estudo pelo controle interno, 

a media do grupo controle tem seu valor normalizado para 1 e os outros grupos tem 

seus valores comparados em relação ao controle, conforme o método 2-∆∆C
T. 

Utilizamos esses valores para a análise estatística. 

 

 

Quadro 1. Sequências de primers específicos utilizados para PCR em tempo real 

  

                              Proteínas e respectivas sequências dos primers 

Proteína  
        Sequencia dos primers 

      TGF-β1 
  

Direto         5′ CGATTAAGGTGGACAGAGGACTG 3′ 

 Indireto 5′ AATGAATGGTGGACAGACACAGG 3′ 

TGF-β2   
Direto 5′ AAATCGACATGCCGCCCTTC 3′ 

Indireto 5′ AAGACTCTGAACTCTGCCTTCAC 3′ 

TGF-β3   
Direto 5′ CAAGACAAAGTCCCAGAACTGTAC 3′ 

Indireto 5′ GGGAACTACCTTACCTGGATTTTC 3′ 

ACTB   
Direto 5′ TCCAGAGGCGCTCTTCCA 3′ 

Indireto 5′ CGCACTTGATCGAGTTGA 3′ 

      ACTB, β-actin       

 

3.10 PROTOCOLO DAS ANÁLISES LABORATORIAIS SANGUÍNEAS 

3.10.1 Protocolo da coleta. 

Para o hemograma, foram coletados 4ml de sangue, acondicionados em tubo 

contendo anticoagulante ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA). Uma alíquota da 

amostra ainda sem anticoagulante foi disposta em lâmina de vidro para confecção de 

esfregaços sanguíneos. As lâminas foram secas ao ar, fixadas em metanol e 

armazenadas para posterior processamento e avaliação microscópica. 

Para as análises bioquímicas, foram coletados 6ml de sangue, acondicionados 
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em tubo contendo ativador de coagulação. Após a retração do coágulo, as amostras 

eram centrifugadas a 5.000 RPM por 10 min. O soro era separado do coágulo, 

armazenado em microtubos eppendorf® e congelado a -8ºC para posterior análise. 

3.10.2 Protocolo das análises sanguíneas. 

As dosagens bioquímicas foram realizadas em aparelho analisador automático 

de bioquímica Labmax 240®, segundo as instruções do fabricante. Foram realizadas 

dosagens de alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), 

fosfatase alcalina (FA), gama glutamil transferase (GGT), albumina e bilirrubina total 

e direta. utilizando reagentes comerciais da marca Labtest® (Tabela 2). 

3.11 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise descritiva apresentou-se na forma de tabelas dos dados observados, 

expressos pela mediana e intervalo interquartil (Q1 e Q3), juntamente com alguns 

gráficos ilustrativos. 

 A comparação dos parâmetros, em estudo, entre os três grupos experimentais 

(sham, controle e tmx) foi avaliada pela ANOVA de Kruskal-Wallis (Hollander & Wolfe, 

1999) juntamente com o teste de comparações múltiplas de Dunn (Dunn, 1964), que 

identificou quais grupos diferiram significativamente entre si.  

A variação nas medidas entre os momentos da cirurgia e da necropsia foi 

avaliada pelo teste dos postos sinalizados de Wilcoxon. 

 Para verificar se existia diferença significativa na proporção de animais 

castrados e não castrados entre os três grupos experimentais foi utilizado o teste exato 

de Fisher.  

 Foram utilizados métodos não paramétricos, pois algumas variáveis não 

apresentaram distribuição normal (Gaussiana), dada a rejeição da hipótese de 

normalidade pelo teste de Shapiro-Wilks, pelo menos em um dos grupos 

experimentais. O critério de determinação de significância adotado foi o nível de 5%. 

A análise estatística foi processada pelo software estatístico SAS® System, versão 

6.11 (SAS Institute, Inc., Cary, North Carolina).   
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4 RESULTADOS 

Vinte e seis porcos dos grupos sham (n = 8), controle (n = 9) e tmx (n = 9) foram 

mortos sexagésimo dia no pós-operatório. Não houve diferença significativa (p = 0,43) 

na proporção de porcos castrados entre os grupos. Não foram observados sinais 

clínicos de estenose do ducto biliar em nenhum animal no período de observação pós-

operatória. 

4.1 ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA 

O escore de fibrose (faixa mediana eintervalo interquartílico) foi: 0,5 (0 a 1) no 

grupo sham, 4 (3 a 5) no grupo controle e 2 (1 a 3) no grupo tmx. Observou-se 

diferença significativa na fibrose (p = 0,011) entre os grupos experimentais. Foi 

identificado que o grupo sham apresentou fibrose significativamente menor do que os 

grupos controle e tmx. Além disso foi constatado que a fibrose no grupo tmx foi 

significativamente menor que no grupo controle (Figuras 23, 24 e 25). 

 

Figura 23. Coloração pela hematoxilina-eosina 

 
 A: grupo sham, B: grupo controle, C: grupo tmx 
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                     Figura 24. Coloração pelo tricrômico de Masson

 

 A: grupo sham, B: grupo controle, C: grupo tmx 

 

 

Figura 25. Comparação de fibrose no tecido do ducto biliar nos grupos. 

 

Figura 25. Comparação da fibrose no tecido do ducto biliar nos grupos sham (n 

= 8), controle (n = 9) e tmx (n = 9). Os grupos de controle e tmx apresentaram fibrose 

maior do que o grupo sham, e o grupo tmx apresentou fibrose menor do que o grupo 

controle (p = 0,011). 
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4.2 ANÁLISE DO COLÁGENO TOTAL 

Observou-se uma diferença significativa no colágeno total (p = 0,003) entre os 

grupos. Os grupos controle e tmx apresentaram níveis significativamente maiores de 

colágeno total do que o grupo sham. Não houve diferença significativa entre os grupos 

controle e tmx (Figura 26). 

 

Figura 26. Comparação entre colágeno nos grupos. 

 

Figura 26. Comparação do colágeno total no tecido do ducto biliar nos grupos 

sham (n = 8), controle (n = 9) e tmx (n = 9). Os grupos controle e tmx apresentaram 

níveis maiores de colágeno total do que o grupo sham (p <0,05), sem diferença 

significativa entre os grupos controle e tmx. 

4.3 RELAÇÃO DO COLÁGENO TIPO I / III 

Houve uma diferença significativa na relação do tipo de colágeno I / III (p = 

0,015) entre os grupos. O grupo de controle mostrou uma proporção 

significativamente maior do tipo de colágeno I / III do que os grupos sham e tmx. Não 

houve diferença significativa entre os grupos sham e tmx (Figuras 27 e 28). 
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Figura 27. Coloração com Picrosirius sob luz polarizada. 

 

Figura 27. Coloração com Picrosirius sob luz polarizada (A. grupo sham, B. 

grupo controle, C. grupo tmx) mostrando as relações de colágeno I / III diminuídas, 

aumentadas e diminuídas, respectivamente. Bar = 100 μm. 

Figura 28. Comparação da proporção de colágeno tipo I/III 

 

Figura 28. Comparação da proporção de colágeno tipo I / III no tecido do ducto 

biliar nos grupos sham (n = 8), controle (n = 9) e tmx (n = 9). O grupo de controle 

mostrou uma proporção significativamente maior do tipo de colágeno I / III do que os 

grupos sham e tmx (p <0,05). Nenhuma diferença significativa foi observada entre os 

grupos sham e tmx. 

  : outlier do grupo de controle; *: outlier do grupo tmx 
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4.4 QUANTIFICAÇÃO DA EXPRESSÃO DO mRNA DO TGF-β1, -β2 E -β3 

 

 Não houve diferença significativa na expressão do mRNA do TGF-β1, -β2 e -

β3 entre os grupos (Figura 29). 

 

 

 

Figura 29. Comparação da expressão do mRNA do TGF β1, -β2 e -β3 no tecido 

do ducto biliar dos grupos 

 

Figura 29. Comparação da expressão do mRNA do TGF -β1, -β2 e -β3 no tecido 

do ducto biliar dos grupos sham (n = 8), controle (n = 9) e tmx (n = 9) . Os resultados 

apresentados são relativos aos do grupo sham. Não houve diferença entre os grupos 

(p> 0,05). 

   : outlier do TGF-β2 nos grupos sham e tmx 
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4.5 COMPARAÇÃO DAS VARIAÇÕES DO DIÂMETRO DO DUCTO BILIAR, PESO E 

DOS PARÂMETROS BIOQUÍMICOS (Δ) ENTRE A CIRURGIA E A NECROPSIA NOS 

TRÊS GRUPOS 

 O peso dos animais e o diâmetro do colédoco nas cirurgias e nas necrópsias 

estão demonstrados na tabela 2. Os dados bioquímicos relacionados à prova de 

função hepática colhidos nas cirurgias e nas necrópsias estão demonstrados na 

tabela 3. Observou-se que não existe diferença significativa no delta absoluto (Tabela 

4) e no delta relativo (Tabela 5) no diâmetro do ducto biliar, peso e parâmetros 

bioquímicos entre os três grupos de experimento (p> 0,05). 

As tabelas 4 e 5 fornecem a mediana e o intervalo interquartílico (IIQ) dos 

deltas absolutos (necropsia - cirurgia) e deltas relativos ((necropsia - cirurgia) / cirurgia 

x 100), respectivamente, segundo o grupo experimental (sham, controle e estudo) e o 

correspondente nível descritivo (p valor) do teste estatístico. 
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Tabela 2. Peso e diâmetro do colédoco nas cirurgias e nas necropsias 

(amarelo: grupo sham, azul: grupo controle, verde: grupo tmx) 

 peso cirurgia 
(Kg) 

diâm. col. cir. 
(mm) 

peso necr.   
(Kg) 

diâm. col. necr. 
(mm) 

Porco 3 34,750 12,45 49,300 14,88 

Porco 25 23,550 8,04 44,450 9,09 

Porco 26 21,500 12,76 38,050 14,77 

Porco 27 30,700 6,47 44,000 9,52 

Porco 28 26,750 8,44 36,350 9,97 

Porco 29 26,000 6,38 42,400 8,81 

Porco 30 20,350 6,18 37,200 8,13 

Porco 32 22,900 6,50 34,200 11,68 

Porco 4 33,600 14,64 46,050 14,13 

Porco 8 31,150 9,00 46,800 12,26 

Porco 9 27,400 6,92 36,150 15,18 

Porco 12 27,750 6,83 43,050 7,16 

Porco 14 27,700 6,56 35,150 10,06 

Porco 16 22,850 11,80 37,700 12,83 

Porco 21 24,800 11,67 39,750 14,38 

Porco 22 25,650 10,34 44,500 9,37 

Porco 24 20,800 10,56 32,500 11,95 

Porco 1 40,400 12,93 53,850 12,95 

Porco 2 34,450 8,92 48,450 14,67 

Porco 7 31,400 10,29 46,800 8,35 

Porco 11 30,350 6,31 39,950 8,92 

Porco 13 27,250 8,75 32,250 13,92 

Porco 15 23,150 11,00 34,000 12,74 

Porco 18 20,750 10,13 31,950 6,75 

Porco 20 20,800 8,9 30,600 11,96 

Porco 23 25,850 10,93 45,550 9,82 

diâm. col. cir.: diâmetro do colédoco na cirurgia; peso necr.: peso na necrópsia; 
diâm. col. necr.: diâmetro do colédoco na necropsia; Kg: quilograma; mm: 
milímetro. 
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Tabela 3. Dados bioquímicos relacionados à prova de função hepática nas 
cirurgias e nas necrópsias 

                                (amarelo: grupo sham, azul: grupo controle, verde: grupo tmx)  
                                     cirurgia                                                                        necrópsia 

 AST ALT GGT ALB FAL BT BD BI AST ALT GGT ALB FAL BT BD BI 

Porco 3 33 43 30 2,97 149 0,11 0,02 0,09 32 57 31 3,08 140 0,18 0,02 0,16 

Porco 25 33 39 10 2,64 116 0,03 0,01 0,02 40 56 8 1,88 257 0,07 0,01 0,06 

Porco 26 50 55 28 3,03 136 0,23 0,03 0,2 66 89 35 2,24 218 0,1 0,01 0,09 

Porco 27 41 47 10 2,79 81 0,13 0,01 0,12 36 37 8 2,23 66 0,14 0,02 0,12 

Porco 28 58 57 40 2,32 166 0,23 0,09 0,14 69 59 4 3,1 123 0,25 0,01 0,24 

Porco 29 56 45 13 2,48 129 0,12 0,01 0,11 68 48 8 3,02 122 0,22 0,14 0,08 

Porco 30 58 53 26 2,04 173 0,13 0,02 0,11 61 47 27 2,61 157 0,11 0,01 0,1 

Porco 32 49 34 6 1,66 82 0,13 0,02 0,11 42 36 9 1,56 87 0,63 0,03 0,6 

Porco 4 40 38 50 2,57 247 0,1 0,01 0,09 53 45 22 2,65 161 0,18 0,01 0,17 

Porco 8 52 30 29 3,02 186 0,03 0,01 0,02 40 37 25 3,16 208 0,08 0,01 0,07 

Porco 9 63 29 20 2,34 334 0,03 0,02 0,01 33 48 13 2,04 315 0,1 0,01 0,09 

Porco 12 35 30 39 2,32 176 0,03 0,01 0,02 35 50 37 2,27 183 0,11 0,02 0,09 

Porco 14 34 9 18 1,57 57 0,33 0,03 0,3 41 41 21 3,02 202 0,08 0,01 0,07 

Porco 16 54 34 21 1,81 198 0,06 0,02 0,04 57 46 23 2,17 234 0,13 0,03 0,1 

Porco 21 57 50 34 2,6 186 0,01 0,01 0 64 56 21 1,67 211 0,1 0,01 0,09 

Porco 22 29 51 13 2,74 154 0,02 0,01 0,01 34 64 16 2,23 225 0,1 0,01 0,09 

Porco 24 35 40 13 1,79 176 0,06 0,02 0,04 39 47 14 1,47 246 0,15 0,01 0,14 

Porco 1 28 19 25 2,46 94 0,07 0,01 0,06 37 33 28 2,79 221 0,04 0,01 0,03 

Porco 2 37 48 37 3,08 172 0,03 0,01 0,02 40 54 26 2,68 209 0,13 0,01 0,12 

Porco 7 67 54 17 2,58 213 0,02 0,01 0,01 48 53 18 2,85 203 0,04 0,01 0,03 

Porco 11 34 27 23 2,57 170 0,03 0,01 0,02 27 34 21 2,3 178 0,06 0,01 0,05 

Porco 13 39 18 15 1,65 140 0,03 0,01 0,02 44 35 15 1,76 222 0,02 0,01 0,01 

Porco 15 38 18 20 1,95 150 0,03 0,01 0,02 37 34 16 1,68 128 0,14 0,01 0,13 

Porco 18 63 56 29 2,01 257 0,02 0,01 0,01 69 69 22 1,9 224 0,12 0,01 0,11 

Porco 20 80 25 43 2,02 287 0,13 0,01 0,12 53 46 36 2,1 332 0,16 0,01 0,15 

Porco 23 54 54 38 2,25 176 0,04 0,01 0,03 68 65 43 2,08 295 0,24 0,12 0,12 

AST: aspartato aminotransferase (IU/L); ALT: alanina aminotransferase (IU/L); GGT: gama 
glutamil transferase (IU/L); ALB: albumina (g/dl); FAL: fosfatase alcalina (IU/L); BT: bilirrubina 
total (mg/dl); BD: bilirrubina direta (mg/dl); BI: bilirrubina indireta (mg/dl). 
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Tabela 4. Delta absoluto segundo o grupo de experimento. 

                            

Delta 
absoluto 

Grupo Sham Grupo Controle Grupo estudo 
p valor  

mediana IIQ mediana IIQ mediana IIQ 

Peso (kg) 15,5 11,8 - 16,8 14,9 10,2 - 15,5 11,2 9,7 - 14,7 0,30 

Diâmetro col. 2,22 1,64 - 2,90 1,39 -0,09 - 3,38 1,74 -1,53 - 4,12 0,72 

AST 5,00 -4,00 - 11,75 4,00 -6,00 - 7,00 3,00 -13,00 - 7,50 0,68 

ALT 2,50 -4,00 - 16,25 12,00 7,00 - 19,5 13,00 6,50 - 16,5 0,34 

GGT -0,50 -4,25 - 2,50 -2,00 -10,00 - 2,50 -2,00 -7,00 - 2,00 0,87 

ALB 0,005 -0,710 - 0,563 -0,050 -0,415 - 0,250 -0,110 -0,270 - 0,190 0,97 

FAL -8,0 -15,8 - 62,8 25,0 -6,0 - 70,5 37,0 -16,0 - 100,5 0,65 

BT 0,030 -0,013 - 0,093 0,080 0,060 - 0,085 0,030 0,005 - 0,105 0,68 

BD 0,000 -0,018 - 0,010 0,000 -0,010 - 0,005 0,000 0,000 - 0,000 0,77 

BI 0,020 -0,025 - 0,093 0,080 0,055 - 0,080 0,030 0,005 - 0,100 0,66 

IIQ: Intervalo Interquartílico (Q1-Q3). Delta absoluto: necropsia - cirurgia. Delta relativo (%): delta absoluto/cirurgia*100. 

p valor- valor de p da ANOVA de Kruskal-Wallis. 

 

 

 

        Tabela 5. Delta relativo (%) a cirurgia segundo o grupo de experimento. 
                            

Delta      
relativo (%) 

Grupo Sham Grupo Controle Grupo estudo 
p valor  

mediana IIQ mediana IIQ mediana IIQ 

Peso (%) 56,2 42,2 - 81,3 55,1 34,5 - 62,6 46,9 32,5 - 51,5 0,21 

Diâm. col. 
(%) 

25,5 16,3 - 44,9 13,2 0,7 - 44,8 15,8 -14,5 - 50,2 0,53 

AST (%) 12,1 -9,91 - 21,4 11,4 -11,5 - 18,9 8,1 -24,5 - 19,4 0,81 

ALT (%) 6,3 -7,6 - 40,8 25,5 18,0 - 66,1 25,9 16,4 - 86,4 0,12 

GGT (%) -8,3 -33,8 - 19,7 -5,1 -36,6 - 13,1 -8,7 -22,1 - 8,9 0,99 

ALB (%) -1,2 -24,6 - 26,4 -2,2 -18,2 - 12,3 -5,5 -11,8 - 8,6 0,95 

FAL (%) -5,7 -16,2 - 46,7 13,4 -0,9 - 42,9 15,7 -8,8 - 63,1 0,47 

BT (%) 36,2 -9,6 - 121 167 98 - 333 100 -5,13 - 433 0,21 

BD (%) 0 -63 - 88 0 -50 - 25 0 0 - 0 0,77 

BI (%) 35,7 -22,7 - 169 250 119 - 800 200 -13 - 525 0,13 

IIQ: Intervalo Interquartílico (Q1-Q3). Delta absoluto: necropsia - cirurgia. Delta relativo (%): delta absoluto/cirurgia*100. 

p valor- valor de p da ANOVA de Kruskal-Wallis. 
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4.6 PROPORÇÃO ENTRE ANIMAIS CASTRADOS E NÃO CASTRADOS 

Observou-se, que não existe diferença significativa (p = 0,43) na proporção de 

castrados entre os grupos sham (87,5%), controle (66,7%) e estudo (55,6%). 

A tabela 6 fornece a frequência e o percentual de castrados e não castrados.  

Tabela 6 Distribuição de animais castrados e não castrados segundo o grupo 
experimental. 

Castrado Sham   Controle   Estudo              Total 

sim  87,5%   66,7%   55,6%      18        69,2% 

não  12,5%    33,3%    44,4%        8         30,8% 

 Observação: Para fins exploratórios, foi realizada uma análise comparando 

a proporção de animais castrados entre os grupos experimentais 2 a 2, e não se 

observou ainda assim diferença significativa, ao nível de 5%. 
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5 DISCUSSÃO 

Desde a primeira colecistectomia realizada há aproximadamente 130 anos, 

(Van Gulik, 1986, Hardy, 1993, Beal, 1984) e da  primeira descrição de lesão da VBP 

com estenose em 1905 (Braasch, 1994) esta passou a ser a principal causa de lesão 

da VBP (Zhi-Qiang H & Xiao Qiang H 2002). Como a litíase biliar tem uma incidência 

mundial em adultos de 10 a 20%, a colecistectomia é uma das operações mais 

frequentes (Linhares et al., 2011). Nos últimos anos houve um aumento no diagnóstico 

de cálculos biliares assintomáticos (Crema et al., 2007), como a CVL é o tratamento 

de escolha (de Santibañes et al., 2006), o índice de lesões da VBP aumentou (Crema, 

2010).  As lesões da VBP ocorrem em uma entre cada 200 CVLs (de Reuver et al., 

2007). Portanto, métodos terapêuticos que visem diminuir a morbidade e a 

mortalidade dessas complicações são necessários. 

Essas lesões provocam impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes 

(Boerma et al., 2001) além da elevação dos custos para o sistema de saúde (Melton 

et al., 2002), que podem ser 4,5 a 26 vezes maiores que o custo de uma 

colecistectomia sem complicação (Pottakkat et al., 2007). Se não forem detectadas 

no intraoperatório seu custo aumenta em cerca de nove vezes. Em contrapartida, se 

a complicação for detectada durante a cirurgia, o aumento é de quatro vezes (van de 

Sande et al., 2007). Tratamentos mais eficazes podem diminuir esses custos. 

Tais complicações estão entre os líderes de processos por negligência médica 

contra cirurgiões, ainda que uma pequena proporção ocorra por erros relacionados à 

habilidade técnica, conhecimento ou julgamento (Berney, 2011). Figuram como as 

fontes mais comuns de ações judiciais por imperícia cirúrgica (de Reuver et al., 2008), 

sendo quase indefensáveis (Scurr et al., 2010). Portanto, exercem importante impacto 

socioeconômico representado por aumento da morbidade, piora da qualidade de vida 

a longo prazo e elevados índices de ações judiciais (de Reuver et al., 2007). Esses 

dados demonstram a relevância dessas complicações. 

Estudos realizados nos anos 2000 sugerem que a melhor opção para o 

tratamento das lesões da VBP é o reparo primário sempre que possível (Tocchi et al., 

2001; Jabłońska et al., 2009). Certamente a busca por métodos capazes de minimizar 

ou evitar a estenose da VBP é crucial para a minimização dos riscos para os pacientes 
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e profissionais. 

Apesar dos recentes avanços nas técnicas cirúrgicas, a estenose pós-

operatória do trato biliar continua sendo um desafio e uma grande causa de morbidade 

e mortalidade. No presente estudo o objetivo foi investigar o efeito do tratamento oral 

com tmx  (40 mg/dia) por 60 dias sobre a fibrose, colágeno e expressão de mRNA de 

TGF-β1, -β2 e -β3 na anastomose da via biliar principal em um modelo experimental 

suíno. Observamos que o tmx diminuiu a fibrose e impediu a mudança na proporção 

de colágeno tipo I/III. Nosso grupo estudou previamente incisões longitudinais do 

ducto biliar em suínos tratados por via oral com tmx (20 mg/dia) por 30 dias. O tmx 

reduziu a expressão de α-SMA no tecido cicatricial, sugerindo uma diminuição no 

número de miofibroblastos (Siqueira et al., 2013). Em um estudo prévio em um modelo 

com rato, foi relatado que os efeitos antifibroticos do tmx estão associados a níveis 

reduzidos de TGF-β1, o que, por sua vez, está relacionado à redução das aderências 

pós-operatórias de uma maneira dose e tempo dependente (Karaca, Gozalan, Yoldas, 

Bilgin e Tezer, 2013). Com base nesses estudos prévios decidimos usar uma dose 

mais elevada (40 mg/dia) durante mais tempo (60 dias). 

Na presente pesquisa a análise histopatológica mostrou que os ductos biliares 

de animais com anastomoses (grupos tmx e controle) apresentavam quantidade maior 

de fibrose do que o grupo sham. Além disso, os porcos tratados com tmx 

demonstraram uma quantidade menor  de fibrose do que o grupo controle. Esses 

dados sugerem que o tmx exerceu um efeito antifibrótico na anastomose do ducto 

biliar nos animais estudados. 

A fibrose é um processo fisiopatológico que inclui a formação de cicatrizes após 

danos teciduais com produção excessiva de matriz extracelular pelo tecido conjuntivo. 

Caracteriza-se pelo acúmulo patológico de colágeno, cuja síntese se dá na primeira 

semana após uma lesão, sendo depois substituído por uma forma estável na fase de 

remodelação. Este processo começa na segunda semana após a lesão e tem  duração 

média de um ano. Na fase de maturação, com a continuação da síntese e o início da 

degradação, a quantidade de colágeno permanece estável. Seu acúmulo provoca 

estenoses (Elmas et al 2014). Constatamos em nosso estudo que o tmx diminuiu a 

fibrose nas anastomoses no período estudado. 
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Em um estudo experimental em cães foi utilizada a técnica imuno-histoquímica 

para medir o TGF-β1 e a expressão da α-SMA no tecido anastomótico de 

hepaticojejunostomias em Y de Roux. A coloração com tricrômico de Masson foi 

utilizada para a detecção das fibras colágenas (Huang et al., 2014). Essa foi a 

coloração que utilizamos para avaiar a fibrose, porém utilizamos um modelo suíno e 

estudamos anastomose biliar término-terminal. 

Foi demonstrado que  na estenose traqueal pós-intubação humana adulta, 

houve um aumento notável na espessura da parede traqueal, com fibrose subepitelial 

exuberante e deposição excessiva de colágeno apresentando relevante participação 

do colágeno tipo I. Existem alguns fatores locais que bloqueiam a apoptose dos 

miofibroblastos. A  atividade contínua dessas células pode ser responsável pelo 

acúmulo de colágeno e pela contração do tecido que contribui decisivamente para o 

desenvolvimento da estenose traqueal (Correa Reis, et al., 2012).  

Em nosso estudo, o conteúdo de colágeno total foi maior nos grupos controle 

e tmx do que no grupo sham. No entanto, não houve diferença entre os grupos 

controle e tmx. Esses dados mostraram que a secção e a anastomose da VBP 

aumentaram o conteúdo total de colágeno, mas que o tmx não mostrou nenhum efeito 

sobre esse parâmetro nas cicatrizes anastomóticas. 

A coloração com Sirius Red, quando combinada com a birrefringência, pode 

ser considerada específica para o colágeno. Como o colágeno é uma proteína básica, 

é provável que os grupos sulfônicos do corante possam interagir em um pH baixo com 

os grupos amino da lisina e da hidroxilisina e com os grupos guanidina da arginina. O 

uso de microscopia de polarização para identificar colágeno em material corado com 

Picrosirius não é apenas responsável pela especificidade, mas também aumenta 

consideravelmente a sensibilidade e a resolução  do método. Esta última propriedade 

deve-se ao fato de que fibrilas muito finas de colágeno, indetectáveis em microscopia 

normal, tornam-se visíveis com esse método, que emprega uma fonte de luz contra 

um fundo escuro (Junqueira, Bignolas,  Brentani, 1979). Portanto, essa foi coloração 

escolhida para a identificação e quantificação do colágeno total no nosso trabalho. 

A continuidade da parede do ducto biliar é destruída após sua lesão, o que 

resulta em mudanças no metabolismo intracelular adjacente. Os fibrócitos na 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Junqueira%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=91593
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bignolas%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=91593
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brentani%20RR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=91593
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submucosa são transformados em fibroblastos ativados, que proliferam 

abundantemente, e sintetizam e secretam fibras de colágeno. Sob o estímulo da bile 

e da infecção secundária, a inflamação crônica persiste continuamente, os fibroblastos 

proliferam constantemente e o colágeno é depositado em excesso  na submucosa. 

Tudo isso resulta em um processo prolongado de cicatrização do ducto biliar, em 

proliferação da cicatriz e em morbidade devido à estenose biliar benigna (Geng et al., 

2008). 

O efeito da rapamicina na anastomose biliar foi investigado através do estudo 

da resistência à tração e dos níveis de hidroxiprolina. Para tal, foram utilizados 12 

porcos mestiços (Large White/Landrace) de ambos os sexos com peso entre 22 e 30 

Kg. A via bliliar foi seccionada e imediatamente anastomosada com sutura contínua 

com fio de Maxon 6.0. No quinto dia de pós-óperatório os animais foram sacrificados. 

Os ductos biliares foram abertos longitudinalmente e divididos  em tiras longitudinais 

para medir a resistência à tração, os níveis de hidroxiprolina e avaliação histológica. 

Não foi encontrada diferença estatística significativa  entre os animais tratados com 

essa droga e os do grupo controle (Kahn, et al., 2005). Nosso estudo utilizou um 

número maior de animais, restritos ao mesmo sexo. Utilizamos porcos de raça pura 

Large White.  A técnica de secção e anastomose foi bastante semelhante exceto pelo 

fio utilizado. Utilizamos o prolene 6.0. O período de estudo que utilizamos também foi 

significativamente maior.  

Para avaliar especificamente a qualidade do colágeno depositado, 

determinamos a proporção de colágeno tipo I / III e descobrimos que a proporção foi 

maior no grupo de controle do que nos grupos sham e tmx. Nenhuma diferença foi 

encontrada entre os grupos sham e tmx. Esses achados mostraram que o tratamento 

com tmx 40 mg / dia durante 60 dias diminuiu a proporção de colágeno tipo I / III no 

grupo tmx e impediu a alteração na proporção do tipo de colágeno causada pela 

anastomose do ducto biliar comum. Esses achados mostram claramente o efeito 

qualitativo do tmx na deposição de colágeno. 

Alterações na proporção de colágeno tipo I/III são indicadores marcantes de 

lesões cutâneas.  Uma proporção aumentada  de colágeno tipo I/III sugere um tecido 

de granulação mais rígido, predominantemente de colágeno tipo I, enquanto que um 

menor  teor de colágeno tipo I/III sugere um padrão mais complacente e tecido de 
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granulação menos rígido (Monaghan, et al., 2014). Em nosso estudo, a proporção de 

colágeno I/III foi maior no grupo controle, portanto com anastomoses teoricamente 

mais rígidas. O grupo tmx apresentou essa proporção semelhante ao grupo sham. 

Esses dados sugerem que o grupo tmx apresentou anastomoses mais complacentes 

do que o grupo controle, semelhantes ao grupo que não possuía secção e anastomose 

dos ductos biliares. Além disso, no que diz respeito a esse parâmetro, as anastomoses 

do grupo tmx tiveram seu reparo tecidual mais parecido com regeneração do que com 

cicatrização dado ao seu padrão semelhante ao grupo sem cicatriz (grupo sham). 

Para um estudo experimental comparativo entre a estenose uretral em minipigs 

e humanos, foram utilizados 12 minipigs (Ellegaard Göttingen Minipigs, Dalmose, 

Denmark) do sexo masculino com um peso médio de 20 Kg. Foram colhidas amostras 

de uretra 1, 8 e 12 semanas após a lesão. Nas amostras de uretra após a 

termocoagulação havia uma proporção significativamente aumentada de colágeno 

I/III, quase igual à dos espécimes de estenose uretral humana (Sievert, et al., 2012). 

Essa alteração descrita na proporção do colágeno I/III encontrada na estenose de 

uretra suína é que foi impedida pelo tmx nas cicatrizes da VBP em nosso estudo. 

O colágeno é importante na formação e reparação da pele, desempenhando 

um papel crucial na manutenção da tensão e elasticidade. As variações no conteúdo 

e na proporção fornecem a base da formação de cicatrizes hipertróficas.  Após ter sido 

analisado o conteúdo de colágenos do tipo I e III no tecido cicatricial hipertrófico, 

observou-se que o teor do colágeno do tipo I foi significativamente maior em 

comparação com peles sem ferimento (Cheng, et al., 2011). Um estudo in vitro e in 

vivo de feridas diabéticas em ratos, confirmou que o alginato de cálcio melhora a a 

sua cicatrização diminuindo a reação inflamatória. Essa substância promoveu ainda  

o aumento do colágeno tipo I e a proporção de colágeno I / III (Wang et al 2015). 

Um estudo analisou a modulação da quantidade e qualidade de colágeno de 

uma tela de fluoreto de polivinilideno revestida com gentamicina para reparo de hérnia 

em ratos. Para analisar as proporções de colágeno tipo I / III, as amostras de tecido 

foram avaliadas usando microscopia de polarização cruzada. As fibras mais grossas 

de colágeno tipo I foram coradas em tons vermelhos-laranja, enquanto que o tipo III 

de colágeno mais fino apareceu como tons verdes pálidos. As proporções de 

colagénio I / III foram obtidas por análise da estensão das áreas de colágeno tipo I e 
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III usando um software para análise de imagem digital (Image-Pro Plus, Media 

Cybernetics, Silver Spring, MD, EUA). Os resultados foram  expressos como 

proporção de área de colágeno tipo I e tipo III (Junge et al 2007). Utilizamos 

metodologia bastante semelhante desses autores. Ou seja, a identificação do 

colágeno tipo I e tipo III através das respectivas cores seguida da análise da imagem 

digitalizada pelo mesmo software. 

No presente estudo não houve diferença na expressão de mRNA de TGF-β1, -

β2 e -β3 entre os grupos. O TGF-β1, TGF-β2 e TGF-β3 são importantes na 

cicatrização de feridas. A síntese e a expressão dos receptores de TGF-βs ocorrem 

em diversos locais e sua ativação se dá onde eles são liberados no seu estado latente 

(Shi et al 2011). A cicatrização ocorre através da interação coordenada das três 

isoformas de TGF-β. As citocinas TGF-β1 e TGF-β2 parecem causar aumento da 

fibrose tecidual enquanto a TGF-β3 pode servir para diminuir a ação das primeiras. 

Especificamente o TGF- β1 parece estar envolvido com o início e o término do 

processo de reparo tecidual. O TGF-β1 e o TGF-β2 são produzidos em excesso por 

fibroblastos de quelóides quando comparados a fibroblastos normais (Mikulec et al., 

2001). Apesar de termos encontrado um efeito do tmx na fibrose e na proporção de 

colágeno tipo I/III não detectamos um impacto nessas citocinas, Provavelmente, esses 

dados foram decorrentes do período em que durou o estudo (60 dias). 

Grandes esforços têm sido feitos para alterar os TGF-βs a fim de criar padrões 

embrionários na cura de mamíferos adultos. Os tratamentos das feridas tentam criar 

um perfil de TGF-βs semelhante ao embrionário, quer através da administração de 

anticorpos neutralizantes contra o TGF-β1 e o TGF-β2 endógenos, quer pelo 

tratamento com TGF-β3 exógeno. Nas lesões, os TGF-βs são secretados por 

plaquetas, fibroblastos e macrófagos e atuam como atrativos e/ou inibidores de 

ceratinócitos, fibroblastos e células inflamatórias. Levam também ao aumento da 

síntese do colágeno e promovem a modulação do “turnover” da matriz extracelular, 

mediante um efeito inibidor nas metaloproteinases e nos inibidores dessas enzimas. 

Além disso, o TGF-β1 induz a diferenciação de miofibroblastos, célula fundamental na 

contração de feridas e promove a síntese ativa de constituintes do tecido de 

granulação, incluindo o colágeno e a fibronectina (Rhett et al., 2008). 

De forma interessante, um estudo sobre a redução da cicatrização pela 
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neutralização de TGF-β1 e TGF-β2, com uso exógeno de TGF-β3 em feridas cutâneas 

de ratos, demonstrou o envolvimento dessas citocinas na formação de cicatrizes de 

feridas. Por outro lado, o TGF-β3 melhora a arquitetura da derme e diminui a formação 

de cicatrizes (Shah et al., 1995).  

As variações (Δ) do diâmetro da VBP, do peso e dos parâmetros bioquímicos, 

no espaço de tempo entre a cirurgia e a necrópsia, não foram significativamente 

diferentes entre os grupos. Isso mostra que os grupos progrediram de forma 

semelhante durante o período do estudo e que esses parâmetros não serviram como 

fontes de viés nas análises principais. 

A pesquisa cirúrgica com animais de laboratório tem aumentado nas últimas 

décadas, sobretudo em decorrência da busca por modelos que melhor reproduzam 

as condições mórbidas da espécie humana. Seus focos principais têm sido aprimorar 

o conhecimento sobre os mecanismos fisiopatológicos de doenças, realizar ensaios 

terapêuticos com novos fármacos e avaliar novas técnicas com perspectivas de 

aplicabilidade em humanos. Quanto mais próximos – em suas características 

fisiológicas, anatômicas e orgânicas – do ser humano, maior a aplicabilidade das 

conclusões obtidas. O estudo da anatomia comparada dos animais vertebrados é 

etapa fundamental para a escolha de um modelo adequado e generalizável 

(Schanaider e Silva, 2004). O modelo experimental ideal deve ser, funcionalmente, o 

mais semelhante possível ao que se deseja estudar. Sua maior importância está 

relacionada ao respeito à barreira ética de não realizar intervenção primária 

experimental em anima nobile. O modelo animal, obrigatoriamente, deve permitir a 

avaliação de fenômenos biológicos naturais que possam ser comparados aos fenômenos 

humanos em questão (Ferreira et al., 2005). Essas características foram consideradas 

na escolha do modelo suíno nesta pesquisa. 

Na nossa pesquisa, a escolha dos suínos como modelo experimental deveu-se 

ao fato de que nesta espécie as vias biliares apresentam semelhança anatômica com 

as humanas (Escalante Hurtado, et al., 1997). A via biliar do porco apresenta 

características muito parecidas com as do homem, assim como ocorre com a dos 

primatas (Schanaider e Silva, 2004). 

Diversos estudos optaram pelo modelo suíno para estudar fenômenos 
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relacionados às vias biliares (Miyazwa et al. 2005) avaliaram o uso de um ducto biliar 

artificial feito de polímero bioabsorvível em modelo suíno, concluindo que esse 

dispositivo serve para substituir o ducto biliar original. Outro estudo analisou um novo 

tratamento para as lesões das vias biliares com “patch” feito com polímero bioabsorvível 

em porcos, concluindo que o material utilizado serviu de molde para o tecido normal e 

permitiu boa drenagem biliar sem deixar vestígios de corpos estranhos no organismo 

(Aikawa et al., 2010). Nosso estudo estudou a abordagem farmacológica na prevenção 

da estenose da anastomose da VBP. 

Para estudar comparativamente, em porcos, o fechamento do colédoco 

supraduodenal com grampos de titânio e sutura, o ducto biliar comum foi exposto e 

foram realizadas duas incisões longitudinais na sua face anterior. As coledocotomias 

foram fechadas com grampos de titânio e sutura ininterrupta de poligalactina 4-0. Os 

animais foram reoperados e os ductos biliares foram abertos longitudinalmente do 

lado oposto ao do reparo operatório. Os autores concluíram que os grampos de titânio 

favoreceram o fechamento da lesão, em tempo 1/5 menor, com um grau semelhante 

de estreitamento da via (Leppäniemi et al., 1997). No presente estudo foi utilizada 

secção e anastomose da VBP.  

Para a confecção de um “flap” da vesícula biliar empregado na reconstrução 

da VBP de porcos, a vesícula foi seccionada e confeccionada uma esfera sem 

seccionar o ducto cístico. Fez-se então a anastomose término-terminal entre os cotos 

distal e proximal da VBP e o “flap” da vesícula. Optou-se por não dissecar e nem 

seccionar o ducto cístico porque em porcos essa estrutura possui íntimo contato com 

a artéria e a veia cística (Mortensen et al., 2004). Da mesma maneira decidiu-se 

também por não dissecar o ducto cístico e a artéria cística separadamente, pela 

proximidade anatômica dessas estruturas. 

Para estudar o estímulo provocado por drenos em T na cicatrização da 

anastomose coledoceana em suínos, foi usada uma incisão oblíqua subcostal direita. 

Depois da colecistectomia, o ligamento hepatoduodenal foi dissecado e a VBP isolada 

e seccionada. Foi feita sutura em plano único ininterrupta invertida na VBP. 

Considerou-se que a dissecção do ligamento hepatoduodenal resulta em um fluxo 

sanguíneo insuficiente para a VBP, causando má cicatrização (Laursen et al., 2008). 

Neste estudo também foi utilizada em todos os animais a incisão subcostal direita, que 
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propiciou uma boa exposição das estruturas anatômicas, além da dissecção após 

abertura do ligamento hepatoduodenal. 

Para o estudo da cicatrização da anastomose da VBP em porcos foi utilizada 

uma incisão oblíqua subcostal direita. Os parâmetros biofísicos (resistência à tração) 

e bioquímicos (quantidade de colágeno) foram medidos, mostrando que ambos 

atingiram seus valores máximos no sexto dia de pós-operatório (Laursen et al., 2007). 

Foi utilizado nesse trabalho o mesmo acesso cirúrgico, apesar de se estudar a 

cicatrização através da análise da fibrose, quantificação do colágeno total e dos tipos 

I e III de colágeno e do RT PCR do TGF-β 1,2 e 3. 

Utilizou-se no presente estudo o fio de polipropileno 6-0 para a anastomose da 

VBP, com pontos tipo chuleio em plano único à semelhança do tipo de ponto utilizado 

por Jabłońska et al. (2009), que encontraram uma quantidade menor de complicações 

depois da anastomose biliar no tratamento das lesões iatrogênicas da VBP por 

anastomoses biliares e nas hepaticojejunostomias. Destaque-se que a anastomose 

biliar deve ser feita quando for possível dissecar e aproximar as bordas dos ductos 

sem tensão. 

As estenoses do ducto biliar que ocorrem no transplante de fígado são 

classificadas como anastomóticas e não anastomóticas. Os resultados clínicos nos 

dois grupos são muito diferentes, tornando a classificação extremamente útil 

clinicamente. Entre os fatores etiológicos para nas estenoses anastomóticas os 

fatores técnicos mais importantes são: técnica cirúrgica inadequada, calibre pequeno 

das vias biliares, material de sutura inadequado , tensão na anastomose, e infecção 

(Koneru, Sterling, Bahramipour 2006). 

O diagnóstico das complicações biliares pós-transplante hepático é um desafio. 

Os pacientes geralmente apresentam elevações assintomáticas de bilirrubina, 

fosfatase alcalina, gama-glutamil transferase e/ou enzimas hepáticas . Os sintomas 

são inespecíficos como anorexia, febre, prurido, icterícia e raramente dor (devido à 

imunossupressão e à desnervação hepática) (Martins et al., 2015). 

Os macrófagos e o TGF-β1, isoladamente ou de forma sinérgica, direta ou 

indiretamente desempenham um papel importante na interação entre as células e a 
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matriz extracelular . Além disso  causam disfunção das células inflamatórias e das 

células de reparação, bem como desordem do metabolismo do colágeno, o que pode 

causar cicatrização prolongada da lesão biliar, deposição excessiva da matriz 

extracelular, contratura da cicatriz e estenose da anastomose. A inflamação crônica 

da parede do ducto biliar é decorrente do estímulo causado pela bile (Geng et al., 

2005).  

Em cães a forte expressão dos macrófagos e do TGFβ1 deve ter relação com 

a inflamação crônica da parede da VBP provocada pela bile. Os miofibroblastos são 

a principal causa de contratura dessas cicatrizes e da estenose da VBP. Ademais, a 

alta expressão de TGFβ1 e da αSMA está diretamente relacionada à proliferação 

fibroblástica, ao aumento da matriz extracelular e à contração da cicatriz da VBP (Xu 

et al., 2003). Por esta razão optamos por matar os animais aos 60 dias de pós-

operatório.  

A peritonite encapsulante esclerosante é uma complicação da diálise 

peritoneal. Fibroblastos anormais, com elevada expressão de TGF-β, estimulam a 

produção de colágeno e de outros componentes da matriz extra-celular. O tratamento 

com tamoxifeno é encorajador nessa doença (Guest, 2009). Um estudo recente 

mostra a diminuição na produção de TGF-β1 após o tratamento com tamoxifeno, e 

atraso da cicatrização, mas com melhora da cicatriz (Namazi et al., 2011). 

Os efeitos antifibróticos do citrato de tamoxifeno em doses supra-terapêuticas, 

foram obsevados em modelo experimental em ratos, apesar de ainda não se 

conheceros efeitos colaterais dessas doses no ser humano, especialmente no gênero 

masculino. Essa metodologia foi utilizada a curto prazo, de modo que uma terapia de 

longo prazo deve ser testada com doses menores para que se possa averiguar os 

mesmos efeitos. Os efeitos antifibróticos do tmx nesse modelo animal estão 

relacionados a níveis reduzidos de TGFβ-1, de modo que este fármaco reduz 

aderências pós-operatórias de forma dependente da dose e tempo. O tmx pode, 

portanto, ser utilizado como agente na prevenção de aderências intra-abdominais pós-

operatórias (Karaca et al., 2013). 

Em um estudo da fibrose hepática secundária a lesão do ducto biliar, observou-

se uma concentração sérica aumentada de TGF-β e um aumento na percentagem de 
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tecido fibroso hepático (Alatorre-Carranza 2009). Nosso estudo experimental teve 

como foco analisar a intensidade da fibrose, o colágeno e a expressão do TGF-β 1,2 

e 3 na área das cicatrizes das anastomoses biliares em suínos. 

Existe um abismo entre a pesquisa médica in vitro e com animais, por um lado, 

e sua aplicação clínica em seres humanos, por outro. A medicina translacional serve 

para facilitar essa transição. Existe uma “explosão” de conhecimentos sem o 

desenvolvimento correspondente de novos tratamentos. A “Academia” e seus 

patrocinadores não entendem por que todo o conhecimento obtido nos tubos de 

ensaio e em animais de experimentação ajuda tão pouco a mudar a realidade da 

prática médica. A necessidade de desenvolver esta prática reflete a separação que há 

entre ensaios os pré-clínicos e as questões clínicas. Acabar com esse abismo é crucial 

para o sucesso, se o objetivo for usar o conhecimento gerado na pesquisa básica no 

tratamento de seres humanos (Wehling, 2006). 

O desenvolvimento de modelos de doença em suínos é essencial para expandir 

ainda mais o uso de porcos em experimentos pré-clínicos. Os recentes avanços na 

tecnologia genética mostraram que estes animais são modelos experimentais  

adequados (Kobayashi et al 2012). 

É da responsabilidade dos envolvidos com a pesquisa biomédica transferir as 

inovações científicas em ganhos para a saúde. As pesquisas translacional e clínica 

são os principais componentes da pesquisa biomédica. Os avanços na compreensão 

dos sistemas biológicos e no desenvolvimento de novas ferramentas oferecem 

perspectivas sem precedentes para o progresso do conhecimento das doenças 

humanas nesse contexto de translação (Zerhouni, 2005). Este trabalho teve a 

intenção de contribuir para a diminuição da distância entre a pesquisa básica sobre a 

cicatrização e os estudos clínicos de estenose biliar. 

Os resultados dessa pesquisa devem ser interpretados à luz das possíveis 

limitações do estudo. Como priorizamos estudar o processo de cicatrização de feridas 

biliares após transecção e anastomose em um ponto de tempo de seguimento de dois 

meses, não pudemos avaliar se o tmx exerce uma ação mais duradoura. Portanto, 

são necessários mais estudos para descrever a ação moduladora do tmx durante um  

período de tempo mais prolongado. Além disso, como nosso objetivo era investigar 
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especificamente a fibrose, o teor de colágeno e a expressão de TGF-β1, β2 e -β3 

durante o processo de cicatrização de feridas biliares, não obtivemos uma visão geral 

de todo o processo cicatricial, incluindo a ativação da via de sinalização TGFβ-Smad. 

Embora uma abordagem mais abrangente seja desejável, os resultados obtidos são 

diretos e fornecem novas evidências do papel modulador do tmx na fibrose e na 

relação de colágeno tipo I/III na cicatrização de feridas biliares. 
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6 CONCLUSÕES 

As principais observações deste estudo são que o emprego do tmx na dose de 

40mg/dia por via oral durante 60 dias diminui a fibrose, não altera o conteúdo de 

colágeno total mas impede a alteração da proporção de colágeno tipo I / III causada 

pela anastomose do ducto biliar comum em um modelo suíno. Tais dados sugerem 

que essa droga possa vir a ser utilizada na prevenção da estenose da via biliar. No 

entanto, mais estudos experimentais e clínicos devem ser realizados para investigar 

o impacto potencial do uso do tmx como agente preventivo contra a estenose da 

anastomose da VBP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

1. Aguiar GB, Oliveira CIB, Silva Júnior JBS, Santos LS, Vieira SC. Lesão 

iatrogênica de vias biliares. Rev Col Bras Cir. 2005; 32(2):69-73. 

2. Alatorre-Carranza MP, Miranda-Díaz A, Yañez-Sánchez I, Pizano-Martínez O, 

Hermosillo-Sandoval JM, Mercado MV-D, et al. Liver fibrosis secondary to bile duct 

injury: correlation of Smad7 with TGF-β and extracellular matrix proteins. BMC 

Gastroenterol. 2009; 9:81.  

3. Aikawa M, Miyazawa M, Okamoto K, Toshimitsu Y, Torii T, Okada K et al. A novel 

treatment for bile duct injury with a tissue-engineered bioabsorbable polymer patch. 

Surgery. 2010;147(4):575-80.  

4. Axelrod DA, Lentine KL, Xiao H, Dzebisashvilli N, Schnitzler M, Tuttle-Newhall 

JE, et al. National Assessment of Early Biliary Complications Following Liver 

Transplantation: Incidence and Outcomes. Liver Transpl. 2014;20:446–456. 

5. Beal JM. Historical perspective of gallstone disease. Surg Gynecol Obstet. 1984 

Feb;158(2):181-9. 

6. Berney CR. Major common bile duct injury and risk of litigation: a surgeon’s 

perspective. Am J Surg. 2012 Nov;204(5):800-2. 

7. Boerma D, Rauws EA, Keulemans YC, Bergman JJ, Obertop H, Huibregtse K 

et al. Impaired Quality of Life 5 Years After Bile Duct Injury During Laparoscopic 

Cholecystectomy A Prospective Analysis. Ann Surg. 2001 Dec;234(6):750-7.  

8. Braasch JW. Historical perspectives of biliary tract injuries. Surg Clin North Am. 

1994 Aug;74(4):731-40. 

9. Brunet M, Mosimann F. Education and imaging. Hepatobiliary and pancreatic: 

bile duct stricture after cholecystectomy. J Gastroenterol Hepatol. 2011 

Sep;26(9):1466. 

10. Cecconello I, Pollara WM, Zilberstein B, Saldanha LB, Pinotti HW. Histologia 

normal do segmento supraduodenal do colédoco. Rev Paul Med. 1983;101(1):17-9. 

11. Cheng W, Yan-hua R, Fang-gang N, Guo-an Z. The content and ratio of type I 

and III collagen in skin differ with age and injury. Afr J Biotechnol. 2011 

Mar;10(13):2524-9. 

12. Chuang JH, Lee SY, Chen WJ, Hsieh CS, Chang NK, Lo SK. Changes in 

bacterial concentration in the liver correlate with that in the hepaticojejunostomy after 

bile duct reconstruction: implication in the pathogenesis of postoperative cholangitis. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2780448/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2780448/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Christophe%20R.%20Berney.%20Major%20common%20bile%20duct%20injury%20and%20risk%20of%20litigation%3A%20a%20surgeon%E2%80%99s%20perspective.%20The%20American%20Journal%20of%20Surgery%20(2011)##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Boerma%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rauws%20EA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Keulemans%20YC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bergman%20JJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Obertop%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Huibregtse%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brunet%20M%20%26%20Mosimann%20F%20Hepatobiliary%20and%20Pancreatic%3A%20Bile%20duct%20stricture%20after%20Cholecystectomy%20Journal%20of%20Gastroenterology%20and%20Hepatology%20%202011%3B%2026%20%3A%201466##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chuang%20JH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lee%20SY%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chen%20WJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hsieh%20CS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chang%20NK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lo%20SK%22%5BAuthor%5D


78 

 

 

World J. Surg. 2001 Dec;25(12):1512-8.  

13. Colonna JO 2nd, Shaked A, Gomes AS, Colquhoun SD, Jurim O, McDiarmid 

SV. Biliary strictures complicating liver transplantation incidence, pathogenesis, 

management, and outcome. Ann. Surg. 1992 Sep;216(3):344-450; discussion 350-2. 

14. Correa Reis JG, Takiya CM, Lima Carvalho A, Souza Mota R, De-Ary-Pires B, 

Pires-Neto MA, et al. Myofibroblast persistence and collagen type I accumulation in 

the human stenotic trachea. Head Neck. 2012 Sep;34(9):1283-93. 

15. Crema E, Trentini EA, Llanos JC. Reconstrução da via biliar após lesão 

iatrogênica, proposta de nova técnica. Estudo em cães e revisão da literatura. Acta Cir 

Bras. 2007;22(3):162-7. 

16. Crema E. Lesões iatrogênicas das vias biliares: como prevenir? ABCD Arq Bras 

Cir Dig. 2010;23(4):215-6. 

17. Dadhwal US, Kumar V. Benign bile duct strictures. Med J Armed Forces India.  

2012 Jul;68(3):299-303. 

18. de Reuver PR, Rauws EA, Bruno MJ, Lameris JS, Busch OR, van Gulik TM et 

al. Survival in bile duct injury patients after laparoscopic cholecystectomy: a 

multidisciplinary approach of gastroenterologists, radiologists, and surgeons. Surgery. 

2007 Jul;142(1):1-9. 

19.   de Reuver PR, Dijkgraaf MG, Gevers SK, Gouma DJ. BILE Study Group. Poor 

agreement among expert witnesses in bile duct injury malpractice litigation an expert 

panel survey. Ann Surg. 2008 Nov;248(5):815-20. 

20.   de Santibañes E, Palavecino M, Ardiles V, Pekolj J. Bile duct injuries: 

management of late complications. Surg Endosc. 2006 Nov;20(11):1648-53. 

21.   Demetris AJ, Lunz III JG, Specht S, Nozaki I, Biliary wound healing, ductular 

reactions, and IL-6/gp130 signaling in the development of liver disease. World J 

Gastroenterol. 2006 Jun;12(22):3512-22. 

22.   Dunn, OJ. Multiple comparisons using rank sums. Technometrics. 1964;6(3): 

241-52. 

23.   Elmas O, Cevik M, Demir T, Ketani MA . Effect of oral tamoxifen on the healing 

of corrosive oesophageal burns in an experimental rat model. Interact Cardiovasc 

Thorac Surg. Sep;19(3):351-6. 

24.   Escalante-Hurtado JR, Goldenberg S, Ferreira Novo N, Juliano Y, Escalante 

RD. Anatomic study of the extrahepatic biliary ducts in the suine. Comparition between 

conventional and videolaparascopic dissections. Acta Cir Bras [online]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Colonna%20JO%202nd%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shaked%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gomes%20AS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Colquhoun%20SD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jurim%20O%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McDiarmid%20SV%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McDiarmid%20SV%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22de%20Reuver%20PR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dijkgraaf%20MG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gevers%20SK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gouma%20DJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22BILE%20Study%20Group%22%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22de%20Santiba%C3%B1es%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Palavecino%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ardiles%20V%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pekolj%20J%22%5BAuthor%5D


79 

 

 

1997;12(3):198-205. 

25. Felix-Patricio B, De Souza DB, Gregorio BM, Costa WS,   Sampaio FJ. How to 

Quantify Penile Corpus Cavernosum Structures with Histomorphometry: Comparison 

of Two Methods. Biomed Res Int. 2015; 832156. 

26.   Ferreira LM, Hochman B, Barbosa MVJ. Modelos experimentais em pesquisa. 

Acta Cir Bras. 2005;20 Suppl 2:S28-34.  

27.   Flum DR, Dellinger EP, Cheadle A, Chan L, Koepsell T. Intraoperative 

cholangiography and risk of common bile duct injury during cholecystectomy. JAMA. 2003 

Apr;289(13):1639-44. 

28.   Gadzijev EM. Surgical anatomy of hepatoduodenal ligament and hepatic hilus. 

J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2002;9(5):531-3. 

29.  Gastaca M. Biliary Complications after Orthotopic Liver Transplantation: A 

Review of Incidence and Risk Factors. Transplantation Proceedings 2012 Jul-

Aug;44(6):1545-9. 

30.   Geng ZM, Yao YM, Liu Q-G, Niu XJ, Liu XG. Mechanism of benign biliary 

stricture: A morphological and immunohistochemical study. World J Gastroenterol. 

2005 Jan 14;11(2):293-5. 

31.   Geng ZM, Zheng JB, Zhang XX, Tao J, Wang L. Role of transforming growth 

factor-beta signaling pathway in pathogenesis of benign biliary stricture. World J 

Gastroenterol. 2008 Aug 21;14(31):4949-54. 

32.   Giger U, Ouaissi M, Schmitz SF, Krähenbühl S, Krähenbühl L. Bile duct injury 

and use of cholangiography during laparoscopic cholecystectomy. Br J Surg. 2011 

Mar;98(3):391-6. 

33.   Gigot J, Etienne J, Aerts R, Wibin E, Dallemagne B, Deweer F, et al. The 

dramatic reality of biliary tract injury during laparoscopic cholecystectomy. An 

anonymous multicenter Belgian survey of 65 patients. Surg Endosc. 1997 

Dec;11(12):1171-8. 

34.   Guest S. Tamoxifen therapy for encapsulating peritoneal sclerosis: 

mechanism of action and update on clinical experiences. Perit Dial Int. 2009 May-

Jun;29(3):252-5. 

35.   Hardy KJ. Carl Lagenbuch and Lazarus Hospital: events and circumstances 

surrounding the first cholecystectomy. Aust N Z J Surg. 1993 Jan;63(1)56-64. 

36.   Hinz B. Formation and function of the myofibroblast during tissue repair. J 

Invest Dermatol. 2007 Mar;127(3):526-37. 



80 

 

 

37.   Hinz B. The myofibroblast: paradigm for a mechanically active cell. J Biomech. 

2010 Jan 5;43(1):146-55. 

38.   Hollander M, Wolfe DA. Nonparametric statistical methods. 2th ed. New York: 

John Wiley & Sons; 1999.  

39.  Huang Q, Liu C, Zhu C, Xie F, Hu S. Postoperative anastomotic bile duct 

stricture is affected by the experience of surgeons and the choice of surgical 

procedures but not the timing of repair after obstructive bile duct injury. Int J Clin Exp 

Pathol. 2014 Sep 15;7(10):6635-43. 

40.   Ishiko T, Egawa H, Kasahara M, Nakamura T, Oike F, Kaihara S, et al. Duct-

to-duct biliary reconstruction in living donor liver transplantation utilizing right lobe graft. 

Ann Surg. 2002 Aug;236(2), 235–240. 

41.   Jabłońska B, Lampe P, Olakowski M, Górka Z, Lekstan A, Gruszka T. 

Hepaticojejunostomy vs. end-to-end biliary reconstructions in the treatment of 

iatrogenic bile duct injuries. J Gastrointest Surg. 2009 Jun;13(6):1084-93. 

42.   Junge K, Klinge U, Rosch R, Lynen P, Binnebösel M, Conze J, et al. Improved 

collagen type I/III ratio at the interface of gentamicin-supplemented 

polyvinylidenfluoride mesh materials. Langenbecks Arch Surg. 2007 Jul; 392(4):465-

71.  

43.  Junqueira LC, Bignolas G, Brentani RR. Picrosirius staining plus polarization 

microscopy, a specific method for collagen detection in tissue sections. Histochem J. 

1979 Jul;11(4):447-55. 

44.   Junqueira LC, Montes GS, Sanchez EM. The influence of tissue section 

thickness on the study of collagen by the Picrosirius-polarization method. 

Histochemistry 1982; 74(1):153-6. 

45.   Kahn D, Spearman CW, Mall A, Shepherd E, Engelbrecht G, Lotz Z et al. Effect 

of rapamycin on the healing of the bile duct. Transplant Proc. 2005 Mar;37(2):832-3. 

46.   Karaca T, Gözalan AU, Yoldaş Ö, Bilgin BÇ, Tezer A. Effects of tamoxifen 

citrate on postoperative intra-abdominal adhesion in a rat model. Int J Surg. 

2013;11:68–72. 

47.   Kobayashi E, Hishikawa S, Teratani T,  Lefor A T. The pig as a model for 

translational research: overview of porcine animal models at Jichi Medical University. 

Transplant Res. 2012 Aug 16;1(1):8. 

48.   Koneru B, Sterling MJ, Bahramipour PF. Bile Duct Strictures After Liver 

Transplantation: A Changing Landscape of the Achilles’ Heel. Liver Transpl 2006 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Junge%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17242896
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klinge%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17242896
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosch%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17242896
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lynen%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17242896
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Binneb%C3%B6sel%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17242896
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Conze%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17242896
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17242896
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Junqueira%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=91593
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bignolas%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=91593
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brentani%20RR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=91593
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/91593
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kahn%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Spearman%20CW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mall%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shepherd%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Engelbrecht%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lotz%20Z%22%5BAuthor%5D


81 

 

 

May;12(5): 702-4. 

49.   Kuhn MA, Wang X, Payne WG, Ko F, Robson MC. Tamoxifeno decreases 

fibroblast function and downregulates tgf(beta2) in dupuytren’s affected palmar fascia. 

J Surg Res. 2002 Apr;103(2):146–52. 

50.   Laursen HB, Kannerup AS, Oxlund H, Yasuda Y, Funch-Jensen P, Rokkjaer M, 

et al. T-tube drainage stimulates the healing of choledochocholedochostomies. An 

experimental study in pigs. J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2008;15(6):622-6. 

51.   Laursen HB, Thorsøe HJ, Oxlund H, Yasuda Y, Funch-Jensen P, Rokkjaer M, 

et al. Choledocho-choledochostomy: the natural history of healing in pigs. J 

Hepatobiliary Pancreat Surg. 2007;14(5):498-502. 

52.   Leppäniemi A, Wherry D, Pikoulis E, Hufnagel H, Waasdorp C, Fishback N, et 

al. Common bile duct repair with titanium staples Comparison with suture closure. Surg 

Endosc. 1997 Jul;11(7): 714-7. 

53.   Lillemoe KD. Evaluation of suspected bile duct injuries. Surg Endosc. 2006 

Nov;20(11):1638-43. 

54.   Linhares BL, Magalhães AG, Cardoso PMS, Linhares Filho JPP, Bastos Pinho 

JE, Vieira Costa ML. Lesão iatrogênica de via biliar pós-colecistectomia. Rev Col Bras 

Cir. 2011 Mar/Apr;38(2):95-9. 

55.   Livak KJ, Schmittgen TD. Analysis of relative gene expression data using real-

time quantitative PCR and the 2(-Delta Delta C(T)) Method. Methods 2001 

Dec;25(4):402–8.  

56.   Livingston EH, Gulaka P, Kommera S, Wang B, Liu H. In vivo spectroscopic 

characterization of porcine biliary tract tissues: first step in the development of new 

biliary tract imaging devices. Ann Biomed Eng. 2009 Jan;37(1):201-9. 

57.   MacFadyen BV Jr, Vecchio R, Ricardo AE, Mathis CR. Bile duct injury after 

laparoscopic cholecystectomy The United States experience. Surg Endosc. 1998 Apr; 

12(4):315-21. 

58.   Malmström J, Lindberg H, Lindberg C, Bratt C, Wieslander E, Delander EL et 

al. Transforming growth factor-beta 1 specifically induce proteins involved in the 

myofibroblast contractile apparatus. Mol Cell Proteomics.2004 May;3(5):466–77. 

59.   Marinotto DBE, Dellê H, Rocha JRC, Becker LE, Malheiros DMAC, Vieira-Jr 

JM, et al. Efeito do tamoxifenoo como droga anti-fibrótica em modelo de 

nefrotoxicidade crônica por ciclosporina. J Bras Nefrol. 2008;30(1):32-9. 

60.   Marson AC, Mali Jr J, Oliveira RG, Valezi AC, Brito EM, Libos Jr F. Tratamento 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kuhn%20MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wang%20X%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Payne%20WG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ko%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Robson%20MC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Laursen%20HB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kannerup%20AS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Oxlund%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yasuda%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Funch-Jensen%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rokkjaer%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Laursen%20HB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Thors%C3%B8e%20HJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Oxlund%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yasuda%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Funch-Jensen%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rokkjaer%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.springerlink.com/content/?Author=A.+Lepp%c3%a4niemi
http://www.springerlink.com/content/?Author=D.+Wherry
http://www.springerlink.com/content/?Author=E.+Pikoulis
http://www.springerlink.com/content/?Author=H.+Hufnagel
http://www.springerlink.com/content/?Author=C.+Waasdorp
http://www.springerlink.com/content/?Author=N.+Fishback
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22MacFadyen%20BV%20Jr%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vecchio%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ricardo%20AE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mathis%20CR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Malmstr%C3%B6m%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lindberg%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lindberg%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bratt%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wieslander%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Delander%20EL%22%5BAuthor%5D


82 

 

 

cirúrgico das estenoses da via biliar. Rev Col Bras Cir. 2004 Jul/Aug;31(4):224-7. 

61.   Martin P. Wound healing--aiming for perfect skin regeneration. Science. 1997 

Apr;276(5309):75-81. 

62. Martins FP, Kahaleh M, Ferrari AP. Management of liver transplantation biliary 

stricture: Results from a tertiary hospital. World J Gastrointest Endosc. 2015 Jun 25; 

7(7):747-57. 

63.   Masseno APB, Porto CD, Carvalho Nunes L, Sequeira JL, Alvarenga MA, 

Miofibroblastos: Revisão de Literatura. Vet e Zootec. 2010 Jun;17(2):177-90.  

64.   Melton GB, Lillemoe KD, Cameron JL, Sauter PA, Coleman J, Yeo CJ, et al. 

Major Bile Duct Injuries Associated With Laparoscopic Cholecystectomy Effect of 

Surgical Repair on Quality of Life. Ann Surg. 2002 Jun; 235(6):888-95. 

65.   Mies S. Transplante de fígado  Rev Ass Med Brasil. 1998; 44(2): 127-34. 

66.   Mikulec AA, Hanasono MM, Lum J, Kadleck JM, Kita M, Koch RJ. Effect of 

tamoxifeno on transforming growth factor beta1 production by keloid and fetal 

fibroblasts. Arch Facial Plast Surg. 2001 Apr-Jun;3(2):111-4. 

67.   Milcent M, Santos EG, Pinto Bravo Neto G. Lesão iatrogênica da via biliar 

principal em colecistectomia videolaparoscópica. Rev Col Bras Cir. Vol. 2005 

Nov/Dec;32(6):332-6. 

68. Miyazawa M, Torii T, Toshimitsu Y, Okada K, Koyama I, Ikada Y. A tissue-

engineered artificial bile duct grown to resemble the native bile duct. Am J Transplant. 

2005 Jun;5(6):1541-7. 

69.   Mocchegiani F, Vincenzi P, Lanari J, Montalti R, Nicolini D, Baroni GS, et al. 

Immunological risk factors in biliary strictures after liver transplantation. Ann 

Transplant. 2015 Apr 20; 20:218-24.. 

70.   Monaghan M, Browne S, Schenke-Layland K, Pandit A. A collagen-based 

scaffold delivering exogenous microrna-29B to modulate extracellular matrix 

remodeling. Mol Ther. 2014 Apr;22(4):786-96. 

71.   Mortensen FV, Ishibashi T, Hojo N, Yasuda Y. A gallbladder flap for 

reconstruction of the common bile duct. An experimental study on pigs. J Hepatobiliary 

Pancreat Surg. 2004;11(2):112-5. 

72.   Nakanuma Y, Hoso M, Sanzen T, Sasaki M. Microstructure and development 

of the normal and pathologic biliary tract in humans, including blood supply. Microsc 

Res Tech. 1997 Sep 15;38(6):552-70. 

73.   Namazi MR, Fallahzadeh MK, Schwartz RA. Strategies for prevention of scars: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Melton%20GB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lillemoe%20KD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cameron%20JL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sauter%20PA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Coleman%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yeo%20CJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mortensen%20FV%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ishibashi%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hojo%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yasuda%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nakanuma%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hoso%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sanzen%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sasaki%20M%22%5BAuthor%5D


83 

 

 

what can we learn from fetal skin? Int J Dermatol. 2011 Jan;50(1):85-93. 

74.   Nuzzo G, Giuliante F, Giovannini I, Ardito F, D’Acapito F, Vellone M, et al. Bile 

duct injury during laparoscopic cholecystectomy: results of an Italian national survey 

on 56 591 cholecystectomies. Arch Surg. 2005 Oct;140(10):986-92. 

75.   O'Kane S, Ferguson MW. Transforming growth factor beta s and wound 

healing. Int J Biochem Cell Biol. 1997 Jan;29(1):63-78. 

76.   Pasquetti AF, Mota WM, Santos MR, Brito HLF. Uso do tamoxifeno no 

tratamento de quelóides e cicatrizes hipertróficas. Rev Bras Cir Plast. 2010;25(2):372-

8.  

77.   Pottakkat B, Sikora SS, Kumar A, Saxena R, Kapoor VK. Recurrent bile duct 

stricture: causes and long-term results of surgical management. J Hepatobiliary 

Pancreat Surg. 2007;14(2):171-6. 

78.   Regöly-Mérei J, Ihász M, Szeberin Z, Sándor J, Máté M. Biliary tract 

complications in laparoscopic cholecystectomy. A multicenter study of 148 biliary tract 

injuries in 26,440 operations. Surg Endosc. 1998 Apr;12(4):294-300. 

79.   Rhett JM, Ghatnekar GS, Palatinus JA, O'Quinn M, Yost MJ, Gourdie RG. 

Novel therapies for scar reduction and regenerative healing of skin wounds. Trends 

Biotechnol. 2008 Apr;26(4):173-80. 

80.   Ryu CH, Lee SK. Biliary Strictures after Liver Transplantation. Gut Liver. 2011 

Jun;5(2):133-42. 

81.   Sampaio JA, Kruse CK, Passarin TL, Waechter FL, Nectoux M, Fontes PRO, 

et al. Estenoses biliares benignas: reparação e resultados com o uso de silastic 

transhepático transanastomótico. ABCD Arq Bras Cir Dig. 2010;23(4):259-65. 

82.   Savassi-Rocha PR, Almeida SR, Sanches MD, Andrade MA, Frerreira JT, 

Diniz MT, et al. Iatrogenic bile duct injuries. Surg Endosc. 2003 Sep;17(9):1356-61. 

83.   Schanaider A, Pannain VLN, Conilho LC, Müller M, Maya MCA. 

Politetrafluoroetileno expandido na lesão do ducto biliar em cães. Uma análise crítica. 

Acta Cir Bras. 2011;26(4):247-52. 

84. Schanaider A, Silva PC. Uso de animais em cirurgia experimental. Acta Cir 

Bras. 2004 Jul-Ag;19(4):441-7. 

85. Scurr JR, Brigstocke JR, Shields DA, Scurr JH. Medicolegal claims following 

laparoscopic cholecystectomy in the UK and Ireland. Ann R Coll Surg Engl. 2010 

May;92(4):286-91. 

86.   Shah M, Foreman DM, Ferguson MW. Neutralisation of TGF-beta 1 and TGF-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pottakkat%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sikora%20SS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kumar%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Saxena%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kapoor%20VK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rhett%20JM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ghatnekar%20GS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Palatinus%20JA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22O'Quinn%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yost%20MJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gourdie%20RG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Scurr%20JR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brigstocke%20JR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shields%20DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Scurr%20JH%22%5BAuthor%5D


84 

 

 

beta 2 or exogenous addition of TGF-beta 3 to cutaneous rat wounds reduces scarring. 

J Cell Sci. 1995 Mar;108(Pt 3):985-1002. 

87.   Sharma S, Gurakar A, Jabbour N. Biliary strictures following liver 

transplantation: past, present and preventive strategies. Liver Transpl. 2008 

Jun;14(6):759-69. 

88.   Shi M, Zhu J, Wang R, Chen X, Mi L, Walz T, et al. Latent TGF- structure and 

activation. Nature. 2011 Jun 15;474(7351):343-9. 

89.   Sicklick JK, Camp MS, Lillemoe KD, Melton GB, Yeo CJ, Campbell KA, et al. 

Surgical management of bile duct injuries sustained during laparoscopic 

cholecystectomy: perioperative results in 200 patients. Ann Surg. 2005 

May;241(5):786-92; discussion 793-5. 

90.   Sievert KD, Selent-Stier C, Wiedemann J, Greiner TO, Amend B, Stenzl A, et 

al. Introducing a large animal model to create urethral stricture similar to human 

stricture disease: a comparative experimental microscopic study. J Urol. 2012 

Mar;187(3):1101-9. 

91.   Sikora SS, Srikanth G, Agrawal V, Gupta RK, Kumar A, Saxena R, et al. Liver 

histology in benign biliary stricture: Fibrosis to cirrhosis... and reversal? J Gastroenterol 

Hepatol. 2008 Dec;23(12):1879-84. 

92.   Siqueira OH, Herani Filho B, Paula RE, Ascoli FO, Nobrega AC, Carvalho AC, 

et al. Tamoxifen decreases the myofibroblast count in the healing bile duct tissue of 

pigs. Clinics (Sao Paulo) 2013 Jan; 68(1):101-6. 

93.  Slater K, Strong RW, Wall DR, Lynch SV. Iatrogenic bile duct injury: the scourge 

of laparoscopic cholecystectomy. ANZ J Surg. 2002 Feb;72(2):83-8. 

94. Starling SV, Abrantes WJ. Lesão Complexa da Via Biliar Principal: a ligadura 

como opção associada a colecistojejunostomia. Rev. Col. Bras. Cir. 2003 Mai/Jun;30 

(3):244-6. 

95.   Strong RW. Late bile duct cancer complicating biliary-enteric anastomosis for 

benign disease. Am J Surg. 1999 Jun;177(6):472-4. 

96.   Tocchi A, Mazzoni G, Liotta G, Lepre L, Cassini D, Miccini M. Late development 

of bile duct cancer in patients who had biliary-enteric drainage for benign disease: a 

follow-up study of more than 1,000 patients. Ann Surg. 2001 Aug;234(2):210-4. 

97.   Traverso LW. Intraoperative cholangiography lowers the risk of bile duct injury 

during cholecystectomy. Surg Endosc. 2006 Nov;20(11):1659-61. 

98.   van Bommel EF, Hendriksz TR, Huiskes AW, Zeegers AG. Brief 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shi%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zhu%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wang%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chen%20X%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mi%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Walz%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sikora%20SS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Srikanth%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Agrawal%20V%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gupta%20RK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kumar%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Saxena%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22van%20Bommel%20EF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hendriksz%20TR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Huiskes%20AW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zeegers%20AG%22%5BAuthor%5D


85 

 

 

Communication: Tamoxifeno Therapy for Nonmalignant Retroperitoneal Fibrosis. Ann 

Intern Med. 2006 Jan 17;144(2):101-6. 

99.   van de Sande S, Bossens M, Parmentier Y, Gigot JF. National survey on 

cholecystectomy related bile duct injury--public health and financial aspects in belgian 

hospitals – 1997. Acta Chir Belg. 2003 Apr;103(2):168-80. 

100. van Gulik TM. Langenbuch's cholecystectomy, once a remarkably controversial 

operation. Neth J Surg. 1986 Oct;38(5):138-41. 

101. Vazquez RM. Common sense and common bile duct injury: common bile duct 

injury revisited. Surg Endosc. 2008 Aug;22(8):1743-5. 

102. Wang T, Gu Q, Zhao J, Mei J, Shao M, Pan Y, et al. Calcium alginate enhances 

wound healing by up-regulating the ratio of collagen types I/III in diabetic rats. Int J Clin 

Exp Pathol. 2015 Jun 1; 8(6):6636-45. 

103. Wehling M. Translational medicine: can it really facilitate the transition of 

research “from bench to bedside”? Eur J Clin Pharmacol. 2006 Feb;62(2):91-5. 

104. Xu J, Geng ZM, Ma QY. Microstructural and ultrastructural changes in the 

healing process of bile duct trauma. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2003 

May;2(2):295-9. 

105. Zerhouni EA. Translational and clinical science — time for a new vision. N Engl 

J Med. 2005 Oct;353(15):1621-3. 

106. Huang ZQ, Huang XQ. Changing patterns of traumatic bile duct injuries: a 

review of fourty years experience. World J Gastroenterol. 2002 Feb;8(1):5-12. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Van%20de%20Sande%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bossens%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Parmentier%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gigot%20JF%22%5BAuthor%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26261545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gu%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26261545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhao%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26261545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mei%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26261545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shao%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26261545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pan%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26261545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4525879/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4525879/


86 

 

 

8 APÊNDICES  

 

Tabela A1. Descritiva completa das variáveis, em estudo, no grupo sham.  

          

Variável n média DP mediana IIQ mínimo máximo 

TGF-β1 c/ sham 8 1,0000 0,0787 0,9915 0,9289 - 1,0577 0,9109 1,1457 

TGF-β2 c/ sham 8 1,0000 0,0717 1,0013 0,9437 - 1,0258 0,9026 1,1426 

TGF-β3 c/ sham 8 1,0000 0,0687 0,9986 0,9664 - 1,0530 0,8738 1,1010 

TGF-β1 s/ sham          

TGF-β2 s/ sham                   

TGF-β3 s/ sham                   

Tecido 
conjuntivo (% p/ 
área) 

8 34,1 15,4 28,5 19,8 - 52,3 19,0 55,0 

Colágeno total 
(% p/ área) 

8 48,6 7,9 48,5 44,5 - 54,5 34,0 60,0 

Colágeno Tipo I 
(% p/ área) 

8 66,0 25,7 70,3 47,4 - 90,0 21,0 90,8 

Colágeno Tipo 
III (% p/ área) 

8 34,0 25,7 29,7 10,0 - 52,6 9,17 79,1 

Razão 
Colágeno I/III 

8 4,37 4,08 2,84 0,90 - 9,02 0,27 9,91 

          

Fibrose (semi-
quantitativa) 

8 0,50 0,53 0,50 0 - 1 0 1 

DP: desvio padrão;  IIQ: Intervalo Interquartílico (Q1-Q3). 
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Tabela A1. Descritiva completa das variáveis, em estudo, no grupo sham 
(continuação).  

          

Variável n média DP mediana IIQ mínimo máximo 

Peso - cirurgia (kg) 8 25,8 4,9 24,8 21,9 - 29,7 20,4 34,8 

Diâmetro colédoco - 
cirurgia (mm) 

8 8,40 2,72 7,27 6,40 - 11,45 6,18 12,76 

AST - cirurgia 8 47,3 10,4 49,5 35,0 - 57,5 33,0 58,0 

ALT - cirurgia 8 46,6 8,0 46,0 40,0 - 54,5 34,0 57,0 

GGT - cirurgia 8 20,4 12,2 19,5 10,0 - 29,5 6,0 40,0 

ALB - cirurgia 8 2,49 0,47 2,56 2,11 - 2,93 1,66 3,03 

FAL - cirurgia 8 129 35 133 91 - 162 81 173 

BT - cirurgia 8 0,139 0,065 0,130 0,113 - 0,205 0,030 0,230 

BD - cirurgia 8 0,026 0,027 0,020 0,010 - 0,028 0,010 0,090 

BI - cirurgia 8 0,113 0,050 0,110 0,095 - 0,135 0,020 0,200 

Peso - necrópsia 
(kg) 

8 40,7 5,1 40,2 36,6 - 44,3 34,2 49,3 

Diâmetro col. - 
necrópsia (mm) 

8 10,9 2,7 9,7 8,9 - 14,0 8,1 14,9 

AST - necrópsia 8 51,8 15,7 51,5 37,0 - 67,5 32,0 69,0 

ALT - necrópsia 8 53,6 16,7 52,0 39,5 - 58,5 36,0 89,0 

GGT - necrópsia 8 16,3 12,5 8,5 8,0 - 30,0 4,0 35,0 

ALB - necrópsia 8 2,47 0,58 2,43 1,97 - 3,07 1,56 3,10 

FAL - necrópsia 8 146 64 132 96 - 203 66 257 

BT - necrópsia 8 0,213 0,180 0,160 0,103 - 0,243 0,070 0,630 

BD - necrópsia 8 0,031 0,045 0,015 0,010 - 0,028 0,010 0,140 

BI - necrópsia 8 0,181 0,178 0,110 0,083 - 0,220 0,060 0,600 

DP: desvio padrão;  IIQ: Intervalo Interquartílico (Q1-Q3). 
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Tabela A2. Descritiva completa das variáveis, em estudo, no grupo controle. 

          

Variável n média DP mediana IIQ mínimo máximo 

TGF-β1 c/ sham 9 1,1732 0,3450 1,2540 0,8445 - 1,3695 0,6337 1,7480 

TGF-β2 c/ sham 9 1,4902 0,8633 0,9931 0,8372 - 2,4059 0,4551 2,7597 

TGF-β3 c/ sham 9 1,4138 0,7804 1,1649 0,7617 - 2,0250 0,7288 2,9442 

TGF-β1 s/ sham 9 1,0000 0,0536 0,9845 0,9660 - 1,0458 0,9208 1,0938 

TGF-β2 s/ sham 9 1,0000 0,0975 1,0298 0,9005 - 1,0582 0,8605 1,1590 

TGF-β3 s/ sham 9 1,0000 0,0984 1,0127 0,9082 - 1,0949 0,8333 1,1034 

Tecido 
conjuntivo (% p/ 
área) 

9 45,6 17,9 44,0 33,0 - 53,0 23,0 84,0 

Colágeno total 
(% p/ área) 

9 66,7 7,9 67,0 60,5 - 73,0 55,0 80,0 

Colágeno Tipo I 
(% p/ área) 

9 89,6 14,6 96,5 79,7 - 97,7 62,3 99,7 

Colágeno Tipo 
III (% p/ área) 

9 10,4 14,6 3,46 2,31 - 20,3 0,28 37,7 

Razão 
Colágeno I/III 

9 60,7 110,4 27,9 8,08 - 46,4 1,65 351,4 

          

Intensidade 
(semi-
quantitativa) 

9 4,0 1,1 4 3 - 5 2 5 

DP: desvio padrão;  IIQ: Intervalo Interquartílico (Q1-Q3). 
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Tabela A2. Descritiva completa das variáveis, em estudo, no grupo controle 
(continuação). 

          

Variável n média DP mediana IIQ mínimo máximo 

Peso - cirurgia (kg) 9 26,9 3,9 27,4 23,8 - 29,5 20,8 33,6 

Diâmetro colédoco - 
cirurgia (mm) 

9 9,81 2,74 10,34 6,88 - 11,74 6,56 14,6 

Razão Colágeno 
I/III (% p/ área) 

          -       

ALT - cirurgia 9 34,6 12,6 34,0 29,5 - 45,0 9,0 51,0 

GGT - cirurgia 9 26,3 12,6 21,0 15,5 - 36,5 13,0 50,0 

ALB - cirurgia 9 2,31 0,49 2,34 1,80 - 2,67 1,57 3,02 

FAL - cirurgia 9 190 74 186 165 - 223 57 334 

BT - cirurgia 9 0,074 0,100 0,030 0,025 - 0,080 0,010 0,330 

BD - cirurgia 9 0,016 0,007 0,010 0,010 - 0,020 0,010 0,030 

BI - cirurgia 9 0,060 0,094 0,020 0,010 - 0,065 0,010 0,300 

Peso - necrópsia 
(kg) 

9 40,2 5,1 39,8 35,7 - 45,3 32,5 46,8 

Diâmetro col. - 
necrópsia (mm) 

9 11,9 2,6 12,3 9,7 - 14,3 7,2 15,2 

AST - necrópsia 9 44,0 11,2 40,0 34,5 - 55,0 33,0 64,0 

ALT - necrópsia 9 48,2 8,0 47,0 43,0 - 53,0 37,0 64,0 

GGT - necrópsia 9 21,3 7,2 21,0 15,0 - 24,0 13,0 37,0 

ALB - necrópsia 9 2,30 0,57 2,23 1,86 - 2,84 1,47 3,16 

FAL - necrópsia 9 221 44 211 193 - 240 161 315 

BT - necrópsia 9 0,114 0,033 0,100 0,090 - 0,140 0,080 0,180 

BD - necrópsia 9 0,013 0,007 0,010 0,010 - 0,015 0,010 0,030 

BI - necrópsia 9 0,101 0,033 0,090 0,080 - 0,120 0,070 0,170 

DP: desvio padrão;  IIQ: Intervalo Interquartílico (Q1-Q3). 
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Tabela A3. Descritiva completa das variáveis, em estudo, no grupo tmx. 

          

Variável n média DP mediana IIQ mínimo máximo 

TGF-β1 c/ sham 9 1,0490 0,3979 1,3192 0,5864 - 1,3927 0,5258 1,4336 

TGF-β2 c/ sham 8 1,3152 0,8902 1,1349 0,7068 - 1,7626 0,2312 3,1326 

TGF-β3 c/ sham 8 1,2979 0,6897 1,0379 0,7624 - 1,7082 0,7261 2,7222 

TGF-β1 s/ sham 9 0,9504 0,3182 1,0348 0,6222 - 1,2359 0,4959 1,3051 

TGF-β2 s/ sham 8 1,0213 0,7295 0,8475 0,5946 - 1,2287 0,1945 2,6354 

TGF-β3 s/ sham 8 1,0373 0,5575 0,8093 0,6129 - 1,3734 0,5838 2,1886 

Tecido 
conjuntivo (% p/ 
área) 

9 46,0 11,8 46,0 38,0 - 55,0 28,0 66,0 

Colágeno total 
(% p/ área) 

9 63,7 13,7 65,0 55,5 - 76,0 36,0 80,0 

Colágeno Tipo I 
(% p/ área) 

9 59,8 24,3 60,3 38,0 - 77,8 20,8 97,4 

Colágeno Tipo 
III (% p/ área) 

9 40,2 24,3 39,7 22,2 - 62,0 2,6 79,2 

Razão 
Colágeno I/III 

9 5,70 11,8 1,52 0,61 - 3,8 0,26 36,9 

          

Intensidade 
(semi-
quantitativa) 

9 2,22 1,3 2 1 - 3 1 5 

DP: desvio padrão;  IIQ: Intervalo Interquartílico (Q1-Q3). 
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Tabela A3. Descritiva completa das variáveis, em estudo, no grupo tmx 
(continuação). 

          

Variável n média DP mediana IIQ mínimo máximo 

Peso - cirurgia (kg) 9 28,3 6,6 27,3 22,0 - 32,9 20,8 40,4 

Diâmetro colédoco - 
cirurgia (mm) 

9 9,80 1,86 10,13 8,83 - 10,97 6,31 12,9 

AST - cirurgia 9 48,9 17,8 39,0 35,5 - 65,0 28,0 80,0 

ALT - cirurgia 9 35,4 17,1 27,0 18,5 - 54,0 18,0 56,0 

GGT - cirurgia 9 27,4 10,0 25,0 18,5 - 37,5 15,0 43,0 

ALB - cirurgia 9 2,29 0,43 2,25 1,98 - 2,58 1,65 3,08 

FAL - cirurgia 9 184 60 172 145 - 235 94 287 

BT - cirurgia 9 0,044 0,035 0,030 0,025 - 0,055 0,020 0,130 

BD - cirurgia 9 0,010 0,000 0,010 0,010 - 0,010 0,010 0,010 

BI - cirurgia 9 0,034 0,035 0,020 0,015 - 0,045 0,010 0,120 

Peso - necrópsia 
(kg) 

9 40,4 8,6 40,0 32,1 - 47,6 30,6 53,9 

Diâmetro col. - 
necrópsia (mm) 

9 11,1 2,7 12,0 8,6 - 13,4 6,8 14,7 

AST - necrópsia 9 47,0 14,2 44,0 37,0 - 60,5 27,0 69,0 

ALT - necrópsia 9 47,0 14,0 46,0 34,0 - 59,5 33,0 69,0 

GGT - necrópsia 9 25,0 9,4 22,0 17,0 - 32,0 15,0 43,0 

ALB - necrópsia 9 2,24 0,44 2,10 1,83 - 2,74 1,68 2,85 

FAL - necrópsia 9 224 60 221 191 - 260 128 332 

BT - necrópsia 9 0,106 0,072 0,120 0,040 - 0,150 0,020 0,240 

BD - necrópsia 9 0,022 0,037 0,010 0,010 - 0,010 0,010 0,120 

BI - necrópsia 9 0,083 0,053 0,110 0,030 - 0,125 0,010 0,150 

DP: desvio padrão;  IIQ: Intervalo Interquartílico (Q1-Q3). 
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9 ANEXOS 

9.1 CERTIFICADO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS 
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 9.2 PROTOCOLO UTILIZADO PARA A COLORAÇÃO PELA HEMATOXILINA-

EOSINA. 

Preparo das soluções 

Hematoxilina 

Hematoxilina........................5 g 

Álcool 99%...........................50 ml 

Sulfato de Alumínio ou Alúmen de potássio.....100 g 

Água destilada....................1000 ml 

Óxido de Mercúrio..............2,5 g 

Ácido Acético......................3 gotas optativo 

Procedimento: 

➢ A hematoxilina foi dissolvida no álcool + Alúmen na água destilada (fora 

do fogo). 

➢ As duas soluções foram misturadas e levadas ao fogo até a ebulição 

(mais ou menos um minuto). 

➢ Após serem retiradas do fogo foram adicionadas ao óxido de mercúrio 

amarelado lentamente com o cuidado de ficarem bem misturadas. 

➢ Foram depois reaquecidas até a fervura durante um minuto (a solução 

ficou vermelho escuro). 

➢ Foram retiradas do fogo e mergulhadas imediatamente em uma bacia 

com água e gelo até esfriar totalmente. 

➢ Quando o corante estava resfriado foram adicionadas três gotas (4ml) 

de ácido acético. 

➢ Foram filtradas e colocadas em frasco escuro para amadurecer por mais 

ou menos dois dias. 
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Eosina 

Eosina amarelada.........10 g 

Água destilada...............300 ml 

Álcool 99%.....................700 ml 

Ácido acético glacial.....5 ml (mais ou menos 5 gotas) 

Procedimento: 

➢ A eosina foi dissolvida na água destilada e foi acrescentado o álcool e 5 

ml de ácido acético. 

 

 

Procedimentos de montagem das lâminas: 

➢ As lâminas contendo cortes histopatológicos em estufa foram 

desparafinizadas 

➢ Xilol 1- 2 minutos 

➢ Xilol 2- 5 mergulhos 

➢ Xilol 3- 5 mergulhos 

➢ Álcool 99% 1- 5 mergulhos 

➢ Álcool 99% 2- 5 mergulhos 

➢ Álcool 99% 3- 5 mergulhos 

➢ Água corrente 

➢ Hematoxilina- 4 minutos 

➢ Água corrente (lavagem rápida) 

➢ Solução álcool/ácido- 3 mergulhos 

➢ Água corrente 

➢ Álcool 99% 1- 3 mergulhos 

➢ Eosina- 3 minutos 

➢ Álcool 99% 1- 5 mergulhos 
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➢ Álcool 99% 2- 5 mergulhos 

➢ Álcool 99% 3- 5 mergulhos 

➢ Álcool 99% 2- 5 mergulhos 

➢ Álcool 99%3- 5 mergulhos 

➢ Xilol 1- 5 mergulhos 

➢ Xilol 2- 5 mergulhos 

➢ Xilol 3- 5 mergulhos 

➢ Xilol 4- 5 mergulhos 

➢ Montagem com bálsamo  

 

9.3 PROTOCOLO UTILIZADO PARA A COLORAÇÃO PELO TRICÔMICO DE 

MASSON. 

Esse protocolo foi fornecido pelo fabricante EasyPath®. Nesse método 

foram utilizados três corantes diferentes: hematoxilina férrica de Weigert para 

os núcleos, uma mistura de corantes ácidos (fucsina ácida “vermelho de 

xilidina”) para o citoplasma e azul de anilina para o tecido conjuntivo. 

Técnica: 

➢ As lâminas foram desparafinizadas em xilol por cinco minutos. Após, as 

lâminas foram hidratadas em álcool 99%, 95%, 70% e lavadas em água corrente. 

➢ As amostras de tecido foram levadas em água destilada e após as 

lâminas foram secas. 

➢ Os reagentes A+B foram colocados juntos em um Becker pequeno na 

seguinte proporção: 10 gotas do reagente A + 10 gotas do reagente B. Os tecidos 

foram cobertos com a solução obtida dessa junção. Foi deixado para agir por dez 

minutos. 

➢ As Lâminas foram lavadas em água corrente e secas. 

➢ Foram colocadas 10 gotas do reagente C nas amostras de tecido. Foi 

deixado para agir por quatro minutos. 
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➢ As lâminas foram lavadas em água corrente e foram colocadas dez gotas 

(ou o suficiente para cobrir o corte) do reagente D nas amostras de tecido. Foi deixado 

agir por cinco minutos. 

➢ As lâminas foram secadas sem lavar e foram colocadas dez gotas (ou o 

suficiente para cobrir o corte) do reagente E nas amostras. 

➢ Foram lavadas em água destilada e desidratadas rapidamente em série 

de álcool ascendente até o xilol e as lâminas foram montadas com VER-MOUNT. 

 

9.4 PROTOCOLO UTILIZADO PARA A COLORAÇÃO PELO PICROSÍRIUS.  

Esse protocolo foi fornecido pelo fabricante EasyPath®. 

Técnica: 

➢ As lâminas foram desparafinizadas em xilol por cinco minutos. Após, as 

lâminas foram hidratadas em álcool 99%, 95%,70% e lavadas em água corrente. 

➢ Foram colocadas dez gotas do reagente A (ou o suficiente para cobrir o 

tecido) nas amostras de tecido e deixado agir por uma hora. 

➢ As lâminas foram lavadas em água corrente por três minutos. 

➢ As lâminas foram secadas. Foram colocadas dez gotas do reagente B 

(ou o suficiente apenas para cobrir o tecido) nas amostras de tecido e deixado agir 

por quatro minutos. 

➢ As lâminas foram lavadas em água corrente por cinco minutos. Após, as 

lâminas foram secadas. 

➢ Foram desidratadas em série de álcool ascendente até xilol e as lâminas 

foram montadas com ERV-MOUNT. 

 


