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INTRODUCCIÓ 
 

La hipertensió portal és una síndrome clínica que es caracteritza per un 

increment patològic de la pressió hidrostàtica del sistema venós portal per 

sobre del seu normovalor d’1-5 mmHg. Representa la principal complicació de 

la cirrosi hepàtica i aquest increment origina la formació d’una extensa xarxa de 

venes col·laterals portosistèmiques que deriven part del flux sanguini portal cap 

a la circulació sistèmica, evitant que circuli pel fetge. La hipertensió portal 

clínicament significativa està definida per un gradient de pressió portal per 

sobre de 10 mmHg i està directament relacionada amb la presència de 

complicacions derivades de la cirrosi hepàtica com l’hemorràgia digestiva 

causada pel trencament de varius esofàgiques, l’encefalopatia hepàtica, 

l’ascitis o la insuficiència renal. A causa de la gravetat d’aquestes 

complicacions, la hipertensió portal representa la primera causa de 

morbimortalitat en malalts cirròtics (1). 

1.- Bases fisiopatològiques de la hipertensió portal 

Com a qualsevol sistema hidrodinàmic, la pressió portal ve determinada per la 

interrelació entre el flux sanguini portal i la resistència que s’oposa a ell mateix. 

Segons la llei d’Ohm, el gradient de pressió entre dos punts en un vas sanguini 

ve definit per l’equació: 

ΔP = Q x R 

On ΔP és el gradient de pressió portal (diferència entre pressió portal i pressió 

de la vena cava inferior), Q, el flux sanguini portal i R la resistència vascular 

exercida pel sistema venós portal, per les venes col·laterals i pel fetge (2). La 

resistència que s’oposa al flux sanguini ve determinada per la llei de Poiseuille: 

    R = 8 n L / r4 

On n és el coeficient de viscositat de la sang, L, la longitud del vas i r, el seu 

radi. Atès que la longitud dels vasos i la seva viscositat és relativament 

constant, el factor més determinant de la resistència és el radi del vas. Una
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 disminució del radi del vas pot provocar un augment important de les 

resistències vasculars i, per tant, del gradient de pressió portal. 

És ben conegut que en la cirrosi, el factor primerenc en el desenvolupament de 

la hipertensió portal és l’augment de la resistència vascular intrahepàtica. 

Posteriorment, l’augment del flux sanguini portal contribuirà a mantenir i a 

empitjorar la malaltia. 

1.1. Resistència vascular intrahepàtica  

L’augment de la resistència al flux sanguini portal és el fenòmen fisiopatològic 

primari i necessari en el desenvolupament de la hipertensió portal (3, 4). 

Durant molts anys s’havia considerat la resistència vascular intrahepàtica com 

a resultat d’una distorsió estructural de l’arquitectura vascular hepàtica causada 

per la fibrosi, cicatrització, formació de nòduls i trombosi (5, 6) i, per tant, 

s’havia postulat que aquest component estructural era irreversible i no 

modificable per fàrmacs. No obstant, més recentment s’ha demostrat que el 

procés de fibrosi és potencialment reversible (7-9). A més, existeix un 

component funcional dinàmic, que podria significar fins a un 40% del total de la 

resistència vascular intrahepàtica en la cirrosi, el qual és potencialment 

reversible per fàrmacs (10). La presència d’aquest component dinàmic 

constitueix la base racional del tractament de la hipertensió portal mitjançant 

agents farmacològics vasodilatadors (11, 12). 

1.1.1. Component estructural de la resistència vascular intrahepàtica 

El component estructural de la resistència ve determinat principalment per les 

modificacions estructurals del parènquima hepàtic a causa de la fibrosi. La 

fibrosi és el resultat d’un procés de reparació tissular en resposta a un dany 

hepàtic crònic (13). D’una banda, un dany agut està associat a una resposta 

inflamatòria i una limitada producció de matriu extracel·lular que pot finalitzar 

amb una regeneració hepàtica de cèl·lules apoptòtiques o necròtiques. En 

canvi, si el dany es perpetua, la regeneració hepàtica no s’assoleix i els 

hepatòcits són substituïts progressivament per matriu extracel·lular formada 

principalment per col·lagen tipus I, III i IV, fibronectina, laminina, àcid hialurònic 

i proteoglicans (9). L’acumulació de matriu extracel·lular és present en el procés 
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fibròtic i resulta d’una augmentada síntesi i d’una disminuïda degradació dels 

seus components (14). Les principals cèl·lules productores de matriu 

extracel·lular en el fetge cirròtic són les cèl·lules hepàtiques estrellades 
(CHE) (15, 16).  Les CHE, també anomenades cèl·lules de Ito o lipòcits, es 

troben a l’espai de Disse (espai virtual entre els sinusoides i els hepatòcits) i 

són cèl·lules emmagatzemadores de retinoids que regulen el recanvi de matriu 

extracel·lular. Les CHE secreten quimiocines inflamatòries, expressen 

molècules d’adhesió, regulen la formació o degradació de la matriu 

extracel·lular i modulen l’activació leucocitària. 

1.1.2. Component dinàmic de la resistència vascular intrahepàtica 

El component dinàmic és derivat de l’existència d’elements contràctils 

intrahepàtics que responen a diferents agonistes vasoactius endògens i 

exògens promovent un augment del to vascular hepàtic. S’han descrit diversos 

tipus de cèl·lules amb activitat contràctil, localitzades tant a nivell sinusoïdal 

com extrasinusoïdal, entre les quals es troben les cèl·lules musculars llises de 

les àrees portals i els miofibroblasts hepàtics (17). No obstant, les principals 

cèl·lules involucrades en la regulació del to vascular hepàtic són les CHE, que 

hem comentat a l’apartat anterior (15). Diferents estudis han demostrat que els 

sinusoides hepàtics d’un fetge normal tenen capacitat contràctil i que els canvis 

en la llum sinusoïdal predominen en el lloc on es localitzen les CHE.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Activació i producció de col·lagen per part de les cèl·lules hepàtiques estrellades 

(CHE) d’un fetge cirròtic. Factors que regulen la contractibilitat de les CHE. ET:endotel·lina. 

NO:òxid nítric. Adaptada de Rockey DC Hepatology 2003  

Cèl· lula
endotelial 
sinusoïdal

Cèl· lula hepàtica
estrellada

Fetge sa Fetge
cirròtic
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Hiperresposta i 
excès de 

vasoconstrictors:
‐ TXA2, Ang II, ET

Hiporesposta i 
dèficit de 

vasodilatadors:
‐ON, PGI2, CO.

En presència d’una lesió hepàtica crònica, les CHE adquireixen un fenotip 

“activat” adquirint propietats profibrogèniques, proinflamatòries i proliferatives. 

(Figura 1). Aquestes cèl·lules altament contràctils es perpetuen en l’estat activat 

comportant-se com a miofibroblasts (15, 18)  

- Factors vasoactius que regulen la resistència vascular intrahepàtica 

El to vascular d’un fetge normal és el resultat d’un equilibri regulat entre forces 

vasodilatadores i vasoconstrictores. En el fetge cirròtic existeix un desequilibri 

entre aquestes forces: els nivells de vasoconstrictors es troben augmentats i els 

vasodilatadors, disminuïts (19-22).  A més,  aquestes alteracions es veuen 

amplificades pel fet que els fetges cirròtics presenten una hiperresposta als 

estímuls vasoconstrictors i una hiporesposta als vasodilatadors (23-28). 

Conseqüentment, esdevé un marcat increment en la resistència vascular 

intrahepàtica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Factors vasoactius implicats en la regulació del component dinàmic de la resistència 

vascular intrahepàtica en la cirrosi. TXA2, tromboxà A2; Ang II, angiotensina II; ET, endotel·lina; 

ON, òxid nítric; PGI2, prostaciclina; CO, monòxid de carboni. 

 

Existeixen diverses substàncies vasoactives que regulen la resistència vascular 

intrahepàtica en la cirrosi (23-26). L’angiotensina II, la vasopressina, 

l’endotel·lina, la norepinefrina i diversos eicosanoids, com el tromboxà A2 

(TXA2), la prostaglandina F2α (PGF2α) i els cisteinil-leucotriens (LTs) pertanyen 

al grup de vasoconstrictors i es troben en excès en la circulació intrahepàtica 

del fetge cirròtic (23, 29).  
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En canvi, l’òxid nítric (ON), el monòxid de carboni (CO) i el prostanoid 

prostaciclina (PGI2) s’inclouen com a vasodilatadors i els fetges cirròtics 

presenten un dèficit en la seva producció (21, 30, 31) (Figura 2). 

Aquestes substàncies vasoactives són produïdes, entre altres, per les cèl·lules 
endotelials sinusoïdals (CES), les quals constitueixen el 50% de les cèl·lules 

no parenquimals del fetge i presenten característiques úniques i 

diferenciadores d’altres cèl·lules endotelials de l’organisme com són la 

presència de fenestres i l’absència de membrana basal (32). Es troben a 

primera línea de contacte amb la circulació hepàtica i realitzen funcions de 

filtrat de macromolècules, de presentació d’antigen, regeneració hepàtica i 

endocitosi. Es consideren les cèl·lules amb la major capacitat endocítica de tot 

l’organisme (33).  

L’endoteli sinusoïdal sa presenta un fenotip vasodilatador. Les substàncies 

vasoactives que són produïdes per les CES poden difondre fins les CHE induint 

la seva relaxació o contracció. En presència d’un dany hepàtic crònic, es 

produeix el fenomen conegut com a disfunció endotelial, és a dir, una pèrdua o 

desregulació dels mecanismes homeostàtics propis de l’endoteli sa (34, 35) i en 

aquest cas acaben presentant uns canvis morfològics, com la pèrdua de 

fenestres i adquisició de membrana basal (36, 37). La  disfunció endotelial 

s’atribueix, entre altres factors, a la incapacitat de l’endoteli per a respondre a 

estímuls vasodilatadors i pèrdua de les seves propietats vasodilatadores (per 

exemple, menor producció d’ON) (38) juntament amb a una resposta i 

producció exagerada de vasoconstrictors com el TXA2 (29). Conseqüentment, 

les CES d’un fetge cirròtic presenten un fenotip vasoconstrictor que comportarà 

un increment en la contracció de les CHE i finalment, un increment en la 

resistència vascular intrahepàtica. 

 

1.2.- El flux portal 

El segon factor que contribueix a agreujar la síndrome de la hipertensió portal  

és l’augment del flux venós portal. Aquest augment és el resultat d’una 

marcada vasodilatació arteriolar dels òrgans esplàncnics que produeix un 
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increment en el volum de sang que arriba a la vena porta. Aquesta situació 

condueix a una circulació hiperdinàmica esplàncnica, per la qual s’han descrit 

diversos mecanismes neurogènics, humorals i locals (39). En concret, s’ha 

descrit una sobreproducció i hiperresposta a vasodilatadors circulants així com 

una hiporesposta a vasoconstrictors (1, 40, 41). 

Diverses substàncies vasodilatadores es troben implicades en la patogènesi de 

la hiperdinàmia esplàcnica, algunes d’elles, circulants com el glucagó (40, 42) i 

els endocannabinoids i d’altres, amb efecte paracrí, com la PGI2 (43, 44), el CO 

(45, 46) i el més important, l’ON.  

Diversos estudis han evidenciat el paper de l’ON en la circulació esplàncnica. 

Més concretament, el tractament amb inhibidors de l’ON indueix una 

vasoconstricció esplàncnica i sistèmica i aquest efecte és més accentuat en 

models animals d’hipertensió portal, indicant que una excessiva producció d’ON 

és responsable, parcialment, de la vasodilatació observada en la síndrome de 

la hipertensió portal (47, 48).  Estudis realitzats en pacients cirròtics i animals 

amb hipertensió portal han confirmat nivells plasmàtics elevats d’ON, 

principalment en el territori portal, indicant que la hiperproducció d’ON és 

majoritàriament esplàncnica. A més a més, s’ha confirmat que la major 

producció d’ON en el territori esplàncnic és una de les causes de la 

hiporresposta vascular a vasoconstrictors característica de la hipertensió portal. 

S’han descrit diversos mecanismes que explicarien l’excessiva producció d’ON 

en el territori esplàncnic. En fases inicials de la hipertensió portal l’augment de 

producció d’ON és causat per un augment de fosforilació de la sintasa d’òxid 

nítri endotelial (eNOS) per part de l’enzim Akt  (49). Posteriorment, es produeix 

un increment d’expressió i activitat de l’enzim eNOS (50, 51), i en fases més 

avançades s’han descrit diversos factors que poden activar l’eNOS, entre ells, 

l’estrès per fregament (shear stress), la translocació bacteriana i els nivells 

elevats de citocines proinflamatòries com TNF-α (52-54). 

La cirrosi es caracteritza per una deficiència en la producció de l’ON derivat de 

l’eNOS en la microcirculació intrahepàtica, però a la vegada la vasculatura 

esplàncnica i sistèmica presenta una marcada sobreproducció d’ON. Aquesta 

dualitat es coneix  com la “paradoxa de la hipertensió portal” de tal manera que 
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l’estratègia terapèutica idònia ha de tenir en compte aquest fenomen (55). Per 

exemple, qualsevol administració sistèmica d’ON tindria més efectes 

perjudicials en la circulació esplàncnica i sistèmica que els beneficiosos que 

aportaria a la circulació intrahepàtica. Aquesta dualitat no permet el tractament 

amb donants d’ON no-selectius de fetge (56).  

Un altre vasodilatador implicat en la circulació hiperdinàmica és la PGI2. La 

seva producció esplàncnica i sistèmica es troba augmentada en la hipertensió 

portal a causa d’un augment d’expressió dels enzims ciclooxigenasa-1 i 2. La 

inhibició de la producció de PGI2 redueix la circulació hiperdinàmica i la pressió 

portal (57). 

 

1.3.- Circulació hiperdinàmica. 

Els pacients en fases avançades de la cirrosi presenten la síndrome 

anomenada circulació hiperdinàmica sistèmica. Aquesta es caracteritza per una 

vasodilatació general, hipotensió arterial, augment de la despesa cardíaca i 

disminució de les resistències vasculars sistèmiques. 

Aquests canvis a nivell sistèmic són derivats de que part de l’exagerada 

producció de vasodilatadors esplàncnics, com l’ON, podrien passar a la 

circulació sistèmica i donaria lloc a una vasodilatació generalitzada, seguida 

d’una hipovolèmia relativa de la circulació arterial. A continuació l’organisme 

activaria una sèrie de mecanismes compensadors per evitar la vasodilatació 

excessiva, com el sistema nerviós simpàtic i el sistema renina-angiotensina-

aldosterona, que augmentarien la retenció d’aigua i la reabsorció de sodi al 

ronyó. D’aquesta manera, s’augmenta el volum plasmàtic amb l’objectiu de 

mantenir la pressió arterial perifèrica (42, 45, 57, 58). En aquest context, 

estudis experimentals en rates amb hipertensió portal i en pacients cirròtics han 

evidenciat que l’administració de diurètics amb una dieta baixa en sodi redueix 

la pressió portal (59, 60). 

A més, diverses complicacions en altres òrgans s’han relacionat amb la  

síndrome de la circulació hiperdinàmia sistèmica, com la síndrome 

hepatopulmonar, l’encefalopatia hepàtica, la formació d’estrès oxidatiu en 
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diferents teixits i la darrera expressió de la disfunció circulatòria sistèmica, 

anomenada síndrome hepatorrenal. La severitat de la circulació hiperdinàmica 

és un índex pronòstic de la supervivència dels pacients amb hipertensió portal 

(61). 

 

2.- Regulació del to vascular intrahepàtic 

2.1.- Eicosanoids. Via de la Ciclooxigenasa. 

Els eicosanoids són metabòlits lipídics que es formen a partir de l’àcid 

araquidònic (AA), un àcid gras poliinsaturat de 20 carbonis que forma part dels 

fosfolípids de membrana. Són moduladors del to vascular i regulen diferents 

processos inflamatoris tant en situacions fisiològiques com fisiopatològiques 

(62). El metabòlits de l’AA pertanyen a un grup de biomolècules que actuen a 

prop del lloc de la seva síntesis i depenent de quins eicosanoids es formin i 

quins receptors estiguin presents es generarà una resposta diferent (63). 

La síntesis d’eicosanoids s’inicia per l’activació de la fosfolipasa A2 citosòlica, 

la qual allibera AA de la membrana cel·lular al citosol. L’AA es metabolitza de 

forma enzimàtica per dues vies principals: la via de la ciclooxigenasa (COX) 

que formarà els prostanoids i la via de la lipooxigenasa (LOX) que donarà lloc 

als cisteinil-leucotriens (LTs) i HETEs. També es dóna una metabolització no 

enzimàtica de l’AA que resulta en la formació d’isoprostans, els quals són 

productes de la peroxidació lipídica de l’AA (64). 

La COX és l’enzim limitant de la via de l’AA que catalitza la seva conversió per 

formar PGH2, el precursor de la resta de prostaglandines i del TXA2. En aquest 

sentit, la COX incorpora dues molècules d’oxigen a l’AA per formar 

l’endoperòxid PGG2 i posteriorment, amb l’activitat peroxidasa de l’enzim, el 

redueix per formar PGH2. La COX és una proteïna de membrana que es troba 

localitzada en el reticle endoplasmàtic i l’embolcall nuclear i n’existeixen dues 

isoformes: COX-1 i COX-2 (65, 66). La isoenzima COX-1 s’expressa de forma 

constitutiva en molts teixits però pot ser induïda per factors com l’estrès per 

fregament (shear stress) (67) o els estrògens (68) i realitza funcions de 
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regulació homeostàtica. L’enzim COX-2 es considera un enzim induïble en 

resposta a citocines, interleucines com IL1α (69), hipòxia (70) i endotoxines, 

però s’ha confirmat la seva expressió de forma constitutiva en teixits com el 

fetge i el ronyó. Les diferències en el requeriment de substrat, la COX-2 

necessita deu vegades menys AA per formar prostanoids que la COX-1, 

expliquen la coexistència de les dues isoformes en una mateixa cèl·lula 

realitzant funcions independents (65). 

Els productes de l’oxigenació de l’AA per part de l’enzim COX són els 

prostanoids i estan implicats en nombroses funcions biològiques com la 

regulació del to vascular, l’agregació plaquetària, la resposta immune, la 

regulació de la funció renal i el manteniment de la mucosa gàstrica (71). Els 

principals prostanoids que es generen a partir del precursor PGH2 són PGI2, 

TXA2, PGE2, PGF2α i PGD2 (Figura 3). Aquestes prostaglandines són 

exportades fora de la cèl·lula i actuen de forma paracrina unint-se a receptors 

de membrana acoplats a proteïna G (72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Metabolisme dels prostanoids. Via de la ciclooxigenasa 
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• PGI2 

La PGI2 és un prostanoid vasodilatador molt abundant en cèl·lules endotelials 

dels vasos sanguinis. Es forma a partir de la PGH2 mitjançant l’enzim PGI-

sintasa (PGIS). És un prostanoid làbil amb una vida mitja de 30 segons (73). La 

producció de PGI2 es troba modulada tant per estímuls físics com el shear 

stress com humorals o per citocines proinflamatòries (74, 75). El vasodilatador 

PGI2 provoca inhibició de l’agregació plaquetària i indueix relaxació de la 

cèl·lula muscular llisa activant l’adenilat ciclasa i incrementant la producció 

d’AMPc (76). 

• TXA2 

El TXA2 és un metabòlit de l’AA que es forma per l’acció de la tromboxà sintasa 

(TXAS) a partir del precursor PGH2. És un potent vasoconstrictor que promou 

l’agregació plaquetària, la mitogènesi, la contracció de la cèl·lula muscular llisa i 

està implicat en nombroses patologies cardiovasculars. A més, és capaç 

d’induir adhesió leucocitària, regulació a l’alça de citocines proinflamatòries i 

activar la síntesi d’altres vasoconstrictors (63, 77). El TXA2 és un prostanoid 

amb una vida mitja curta, per tant, el seu efecte normalment és autocrí o 

paracrí (78) i surt fora de la cèl·lula mitjançant transportadors específics de 

prostaglandines. 

- Receptor del TXA2 

El receptor del TXA2 (TP) és comú per als prostanoids TXA2 i PGH2, i 

s’expressa en molts tipus cel·lulars i teixits com plaquetes, cèl·lules endotelials, 

cèl·lules musculars llises, ronyó, cervell i fetge (78). El receptor pertany a la 

família dels receptors acoblats a proteïna G i fins a l’actualitat, es coneix que la 

senyalització intracel·lular del receptor es pot donar a través de nou subunitats 

diferents de proteïna G. Principalment, la unió del lligand al receptor provoca la 

dissociació de la subunitat Gαq, que condueix a una senyalització intracel·lular 

incloent l’activació de la fosfolipasa C (PLC). Aquest enzim hidrolitza el 

fosfatidilinositol en inositol trifosfat, el qual mobilitza el Ca2+ intracel·lular i el 

diacilglicerol. Conseqüentment, s’activa la proteïna quinasa C i s’indueix la 

vasoconstricció, l’agregació plaquetària i la hipertròfia de la cèl·lula muscular 
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llisa (76, 79, 80). L’estimulació del receptor TP pel seu lligand també pot 

dissociar la subunitat Gα12/13 i induir la via de senyalització de Rho-quinasa. 

Això comportarà l’activació de diferents cascades de senyalització que regulen 

el citoesquelet, l’adhesió cel·lular, diferents factors de transcripció nuclears, 

proliferació i apoptosi (56, 79, 81) (Figura 4).  

En humans existeixen dos subtipus de receptor del TXA2: el TPα i el TPβ. No 

s’han observat diferències d’afinitat entre els dos receptors vers el lligand però 

existeixen diferències estructurals a l’extrem carboxiterminal del receptor β que 

produeixen una diferent internalització del receptor (82). A nivell hepàtic s’ha 

confirmat l’expressió del receptor del TP en CES, en CHE i en els macròfags 

residents al fetge, les cèl·lules de Kupffer (83). 

 

 

Figura 4. Via de senyalització del receptor del TXA2/PGH2 (TP). 
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2.1.1.- Eicosanoids i cirrosi 

En el fetge normal hi ha un equilibri regulat en la producció de prostanoids i 

leucotriens. Les principals cèl·lules hepàtiques productores d’eicosanoids són 

les CES i les cèl·lules de Kupffer, produint un 65 i un 23 % respectivament (31, 

84). Les CES d’un fetge sa produeixen majoritàriament el vasodilatador PGI2, 

entre altres prostanoids i les cèl·lules de Kupffer són capaces de produir PGE2, 

PGF2a i TXA2 així com LTs (31). Els fetges de rates cirròtiques, els quals 

presenten una resposta exagerada a vasoconstrictors, presenten una 

sobreproducció d’eicosanoids amb funció vasoconstrictora.  

Per una banda, s’ha confirmat el paper dels eicosanoids derivats de la LOX, els 

LTs, en la regulació de la resistència vascular hepàtica dels fetges cirròtics. Els 

fetges cirròtics presenten una producció de LTs més elevada que un fetge sa i 

es considera la cèl·lula de Kupffer com la principal responsable de la síntesi de 

LTs en el fetge. Aquests eicosanoids representen un mecanisme regulador del 

to vascular ja que la inhibició ex vivo de la seva producció redueix la pressió 

portal en els fetges cirròtics (26). A més, s’ha confirmat en animals que, el 

tractament in vivo amb inhibidors del receptor dels LTs redueix la pressió portal 

en rates cirròtiques (85). 

D’altra banda, estudis pioners del nostre laboratori van suggerir el paper dels 

eicosanoids derivats de la COX, els prostanoids, en la regulació del to vascular 

en el fetge cirròtic (25, 86). En els nostres estudis, es demostrà que els 

prostanoids (principalment TXA2 i PGF2α) es produïen en excés en resposta a 

estímuls vasoconstrictors com l’agonista α-adrenèrgic metoxamina (Mtx) i 

estaven involucrats en la patogènesi de la disfunció endotelial pròpia dels 

fetges cirròtics. De manera rellevant, malgrat es va trobar un augment 

d’expressió hepàtica de COX-2 en fetges cirròtics, la isoforma COX-1 era la 

responsable de contribuir a l’augment de resistència intrahepàtica, produint 

majoritàriament el prostanoid TXA2 (25, 87). A més, es va confirmar el paper del 

prostanoid TXA2 en la patogènesi de la disfunció endotelial ja que la inhibició 

selectiva de la seva producció, mitjançant el bloqueig de COX-1, o del seu 

receptor millorava la disfunció endotelial dels fetges cirròtics (86, 88). 
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Estudis més recents confirmen que les CES de fetges cirròtics produeixen 

TXA2, tant a partir de l’administració exògena del precursor del prostanoids, AA, 

com al promoure l’alliberació endògena, mitjançant l’estimulació amb Mtx. 

Aquesta producció de TXA2 per part de les CES cirròtiques va resultar més 

elevada que en les CES procedents de fetges controls (29). No obstant, 

l’elevada producció d’aquest prostanoid també s’ha confirmat en altres cèl·lules 

del sinusoide hepàtic de fetges cirròtics, com les cèl·lules de Kupffer (89). 

En resum, l’augment de prostanoids vasoconstrictors ha proporcionat la base 

racional per al tractament de la hipertensió portal amb inhibidors de la via de la 

COX. En aquest sentit, el tractament in vivo amb inhibidors enzimàtics de la 

COX ha resultat beneficiós reduint la pressió portal en models experimentals 

animals (88). No obstant, és ben conegut que la inhibició de la isoforma COX-1 

en pacients cirròtics pot comportar fallida renal (90).  

 

2.2.- L’òxid nítric 

L’òxid nítric és una molècula gasosa, amb una vida mitja de 3-5 segons, 

reguladora de la homeòstasi vascular i implicada en funcions biològiques com 

la vasodilatació, la inhibició de l’agregació plaquetària, la coagulació i l’adhesió 

leucocitària a l’endoteli (91). 

L’enzim responsable de la formació de l’ON, utilitzant l’aminoàcid L-arginina 

com a substrat, és la proteïna sintasa de l’ON (NOS). Existeixen tres isoformes: 

la NOS neuronal (nNOS), la induïble (iNOS) i l’endotelial (eNOS) (92). L’eNOS 

és un enzim citosòlic dependent de Ca2+, que s’expressa de forma constitutiva 

en les cèl·lules endotelials, i que produeix ON en petites quantitats en resposta 

a estímuls físics com el shear stress o a fisiològics com els estrògens, el factor 

de creixement endotelial vascular (VEGF), acetilcolina, bradiquinina o altres 

agonistes de receptors acoblats a proteïna G (91, 93). La regulació de l’eNOS 

és complexa tant a nivell postranscripcional com posttraduccional. Aquests 

mecanismes reguladors inclouen fosforilacions en residus de serina, treonina i 

tirosina (94), interaccions proteïna-proteïna i diferents localitzacions 

intracel·lulars (95). 
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L’ON derivat de l’eNOS difon a la cèl·lula muscular llisa on actua a través del 

seu lligand natural, la guanilat ciclasa soluble, un enzim que promourà la síntesi 

del missatger secundari GMPc (91). La diana principal del GMPc és una 

proteïna cinasa anomenada GMPc-dependent (PKG) que fosforila nombroses 

proteïnes involucrades en la homeòstasi del calci, per exemple, el receptor 

inositol 1,4,5-trifosfat. Aquesta fosforilació comporta una disminució de la 

concentració de calci intracel·lular i finalment la relaxació de la cèl·lula muscular 

llisa i la vasodilatació (55). 

 

2.2.1.- L’òxid nítric i cirrosi 

En el fetge normal, la funció principal de l’ON és de compensació enfront 

d’estímuls vasoconstrictors (96) i la seva producció és principalment endotelial 

(38).  

No obstant, el fetge cirròtic es caracteritza per un dèficit en la producció de 

vasodilatadors com l’ON (97), comportant un augment de la resistència 

vascular intrahepàtica. Aquesta disminució en la biodisponibilitat d’ON és 

causada principalment per una disminució de l’activitat enzimàtica de l’enzim 

eNOS. Cal destacar que aquesta disminució de l’activitat enzimàtica es dóna 

sense que l’expressió basal es vegi alterada en la cirrosi i és causada per 

diferents desregulacions posttraduccionals (21, 98-100), com la oxidació del 

cofactor de la eNOS, tetrahidrobiopterina (BH4) (101, 102) o un augment de la 

interacció amb proteïnes inhibidores com caveolina-1, NOSIP o NOSTRIN (98, 

103, 104). A més, la disminució de l’activitat de l’eNOS en la cirrosi s’ha 

relacionat amb una disminució de la fosforilació d’eNOS dependent d’Akt (105). 

Més recentment, s’ha descrit la interacció d’un inhibidor de la senyalització dels 

receptors acoblats a proteïna G (GRK-2) amb Akt, el qual inhibeix la seva 

fosforilació i per tant, redueix l’activació d’eNOS i la producció d’ON en fetges 

cirròtics (106). També s’ha descrit la presència d’un inhibidor endògen de la 

NOS, la dimetilarginina asimètrica (ADMA) implicat en la disminució de 

l’activitat enzimàtica de l’enzim eNOS en fetges cirròtics (107). 
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Com s’ha comentat anteriorment, el dèficit de la producció del vasodilatador ON 

contribueix al desenvolupament i progressió de la hipertensió portal. Per tant, 

existeix una base racional per a realitzar estratègies amb l’objectiu 

d’incrementar la producció hepàtica d’ON. En aquest sentit, estudis pioners 

confirmaren que l’administració de substàncies donadores d’ON reduïa la 

pressió portal de perfusió del fetge cirròtic (10). Posteriorment, diversos estudis 

han investigat com incrementar la producció hepàtica d’ON en la cirrosi sense 

produir efectes deleteris sistèmics. En aquest sentit, el tractament amb el 

cofactor BH4 va aconseguir augmentar la biodisponibilitat intrahepàtica d’ON, 

reduir la resistència intrahepàtica i finalment, reduir la pressió portal sense 

modificar cap paràmetre hemodinàmic sistèmic (102). Tanmateix, el tractament 

amb estatines produia una millora en l’activitat i l’expressió de l’eNOS millorant 

la biodisponibilitat d’ON intrahepàtic en rates cirròtiques (108, 109) i altres 

estudis emprant adenovirus que codificaven per la nNOS o l’eNOS 

aconseguien resultats similars (110, 111). 

 

2.3.- Estrès oxidatiu 

Les espècies reactives d’oxigen (ERO) són molècules altament reactives i 

inestables que es produeixen com a subproductes del metabolisme de l’oxigen. 

Es poden generar de forma intra o extracel·lular i s’uneixen a proteïnes, 

trenquen cadenes de DNA, reaccionen amb components vitals per a la cèl·lula i 

poden oxidar lípids en un procés anomenat peroxidació lipídica. Dintre de les 

ERO, s’engloben principalment l’anió superòxid (O2
-), l’anió hidroxil (OH-) el 

peròxid d’hidrogen (H2O2) i el peroxinitrit (ONOO-) (112, 113). 

Diversos sistemes enzimàtics són capaços de generar ERO com a 

subproductes de la seva reacció. Entre ells, podem trobar enzims com la fosfat 

del dinucleòtid de nicotinamida i adenina reduït oxidasa (NAPDH oxidasa) 

(114), la xantina oxidasa (XO) (115), l’eNOS (116), la COX (117), el citocrom 

P450 i fins i tot, proteïnes que intervenen en la cadena respiratòria mitocondrial 

(118). 

Les ERO són presents en condicions fisiològiques i són regulades pels 

mecanismes antioxidants de defensa de l’organisme (119, 120). Aquests 



Introducció 

  28

mecanismes antioxidants poden ser no enzimàtics, com l’àcid ascòrbic 

(vitamina C), l’α-tocoferol (vitamina E) i el glutatió (GSH) o enzimàtics com la 

catalasa, la glutatió peroxidasa, la tioredoxina peroxidasa i la superòxid 

dismutasa (SOD) (121). La SOD és el principal enzim que metabolitza l’O2
- per 

formar H2O2. Existeixen tres isoformes de la SOD: la coure-zinc-SOD 

(CuZnSOD), l’extracel·lular SOD (ecSOD) i la manganès-SOD (MnSOD), 

aquesta última es troba localitzada en el mitocondri i és l’isoenzim clau en la 

detoxificació de l’anió O2
-.  

En situacions fisiològiques hi ha un equilibri entre la producció d’ERO i la 

capacitat antioxidant de la cèl·lula. En condicions patofisiològiques es produeix 

una pertorbació d’aquest equilibri quan un excés d’ERO sobrepassa la 

capacitat dels sistemes antioxidants cel·lulars. Aquest fenomen es coneix com 

estrès oxidatiu i pot provocar necrosi, inflamació, apoptosi, augment del to 

vascular, etc (122, 123). L’augment del to vascular és parcialment causat per la 

capacitat de l’anió O2
- de segrestar l’ON reduint la seva bidiosponibilitat (124) i 

donant lloc a la formació de ONOO- (125) (Figura 5). El radical ONOO- té una 

elevada capacitat d’unir-se als residus tirosina de les proteïnes en un procés 

anomenat nitrotirosinació proteica (126). Aquesta modificació posttraduccional 

comporta una modificació, pèrdua o guany de funció proteica. Un exemple seria 

l’enzim antioxidant MnSOD, el centre actiu del qual es pot nitrotirosinar pel 

ONOO-  esdevenint una pèrdua de funció enzimàtica (127) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Principals fonts de ERO, enzims antioxidants i mecanisme de reducció de la 
biodisponibilitat d’ON per excés d’anió O2

-. SOD, superòxid dismutasa; CAT, catalasa. 
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Les ERO també poden reduir la biodisponibilitat d’ON per la seva capacitat 

d’oxidar el cofactor de l’eNOS, BH4. En absència d’aquest factor actiu, l’eNOS 

utilitza l’O2 com a substrat de la reacció i forma el radical O2
- enlloc de l’ON com 

a producte (116, 128, 129). Aquesta situació es coneix com a desacoblament 

de l’eNOS. 

 

2.3.1. Estrès oxidatiu i cirrosi 

El paper de les ERO en diverses malalties hepàtiques ha estat àmpliament 

avaluat confirmant que l’elevat nivell d’estrès oxidatiu en aquestes situacions 

patològiques és causat per un augment d’expressió o activitat d’enzims 

generadors de radicals lliures i a un descens en la capacitat antioxidant de 

l’organisme (130-133). 

Estudis pioners van assignar a les ERO un paper en el desenvolupament de la 

circulació hiperdinàmica associada a la hipertensió portal demostrant que 

l’antioxidant N-acetilcisteïna era capaç de prevenir la circulació hiperdinàmica 

en rates amb hipertensió portal (134). En aquesta línia, altres investigadors han 

confirmat el paper de l’estrès oxidatiu com a modulador de la resistència 

intrahepàtica confirmant que la reducció de ERO és capaç de millorar la 

resistència intrahepàtica reduint la fibrogènesi i millorant la disfunció endotelial 

(135). 

Estudis del nostre grup han posat de manifest que el complex enzimàtic 

NADPH oxidasa, el qual és capaç de produir radicals O2
- (136), no seria 

responsable de l’increment hepàtic d’estrès oxidatiu, de la disfunció endotelial 

ni de l’increment de la resistència vascular hepàtica en el fetge cirròtic (137). 

Per altra banda, més recentment el nostre grup ha investigat el paper de les 

ERO com a possible causa de la disminució de la biodisponibilitat hepàtica de 

l’ON, i per tant, un possible modulador de la resistència vascular hepàtica. En 

aquest sentit, s’ha demostrat un augment del segrest de l’ON per part de l’anió 

O2
- en el fetge cirròtic. Això és conseqüència d’un excés de producció per part 

de diferents enzims generadors d’estrès oxidatiu com són la COX o la XO (115, 

117) i d’un dèficit en la degradació de l’anió O2
- causat per una disminució de 
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l’activitat enzimàtica de la SOD. Una disminució en l’expressió proteica de la 

isoforma citoplàsmàtica (CuZnSOD) i mitocondrial (MnSOD) justifica la reduïda 

activitat de la SOD en els fetges cirròtics (138).   

Nous estudis en aquest àmbit han corroborat que el tractament de la 

hipertensió portal amb antioxidants tindria un alt interès terapèutic. En aquesta 

línia experimental s’han realitzat diversos estudis intentant restablir la capacitat 

antioxidant del fetge de rates cirròtiques. En primer lloc, la transferència gènica 

de SOD amb un adenovirus codificant per la isoforma ecSOD ha aconseguit 

incrementar la biodisponibilitat intrahepàtica d’ON millorant la disfunció 

endotelial, i reduir la pressió portal en rates cirròtiques amb hipertensió portal 

(139). En segon lloc, el tractament amb una molècula que mimetitza la SOD, el 

tempol, ha reforçat l’ús d’antioxidants en la hipertensió portal ja que ha sigut 

capaç de reduir la pressió portal de rates cirròtiques tot i que presenta efectes 

deleteris sistèmics sobre la pressió arterial mitja (140). 

De manera més rellevant, s’han realitzat diversos estudis en pacients amb 

hipertensió portal que confirmen que el tractament amb antioxidants, com la 

vitamina C, és capaç de reduir els nivells d’estrès oxidatiu intrahepàtics i 

millorar la disfunció endotelial (141) i a nivell esplàncnic, revertir la 

hiporreactivitat a vasoconstrictors i prevenir la circulació hiperdinàmica reduint 

el flux portal (142). Més recentment, el nostre grup ha avaluat si l’administració 

de flavonoids, presents en gran quantitat en la xocolata negra, podia millorar la 

disfunció endotelial en pacients cirròtics. L’administració de xocolata negra, 

bloqueja l’augment de pressió postprandial sense reduir l’augment de flux portal 

que es dóna després d’una ingesta, per tant, suggerint una millora en la 

disfunció endotelial intrahepàtica (143). 
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JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS  
 

Justificació i objectius generals: 

La cirrosi hepàtica és la tercera causa de mort en homes d’entre 45 i 64 anys a 

Espanya (setena causa en dones de la mateixa franja d’edat) (144). La 

hipertensió portal i les complicacions que porta associades són la principal 

causa de mort i trasplantament en pacients cirròtics.  

L’augment de resistència intrahepàtica és el fenòmen fisiopatològic primari 

necessari en el desenvolupament de la hipertensió portal. Posteriorment, 

l’augment de l’aflux de sang cap a la vena porta perpetua l’augment de la 

pressió portal. Per tant, qualsevol teràpia dirigida a reduir la resistència 

intrahepàtica o el flux portal repercutirà positivament en un descens de la 

pressió portal. En pacients cirròtics, un descens de la pressió portal major al 

20% o que es redueixi per sota de 12 mmHg redueix el risc de patir les 

complicacions de la hipertensió portal (145). 

Actualment, el tractament farmacològic d’elecció per a pacients amb hipertensió 

portal és l’ús de betabloquejants com el propranolol. D’aquesta manera 

s’aconsegueix reduir la pressió portal reduint l’aflux venós portal com a resultat 

d’un descens a la despesa cardíaca i d’una vasoconstricció esplàncnica (1). No 

obstant, un percentatge dels pacients amb tractament betabloquejant es 

considera “no responedor” al no assolir un descens de la pressió portal. 

Alternativament, el tractament farmacològic dirigit a reduir l’augmentada 

resistència intrahepàtica en els fetges cirròtics seria també una estratègia 

terapèutica per a reduir la hipertensió portal. Com s’ha descrit anteriorment, 

aquest increment de la resistència dinàmica és derivat d’un desequilibri entre 

forces vasoconstrictores i vasodilatadores, amb un excés de substàncies 

vasoconstrictores i un dèficit en la producció de substàncies vasodilatadores. 

Malauradament, avui en dia no coneixem tots els mediadors vasomotors que
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contribueixen a incrementar la resistència dinàmica ni quins mecanismes 

regulen la seva acció. 

Els treballs de recerca de la present tesi estan globalment orientats a ampliar el 

coneixement dels mecanismes moleculars responsables de l’augment del 

component dinàmic de la resistència vascular intrahepàtica dels fetges cirròtics. 

Concretament, avalua les interaccions entre el sistema vasoconstrictor de la 

COX i la seva implicació en la modulació de la biodisponibilitat d’ON, el paper 

del prostanoid TXA2 i el de l’estrès oxidatiu com a moduladors de la resistència 

vascular intrahepàtica.  

 Estudi 1: Interaction between NO and COX pathways modulating 
hepatic endothelial cells from control and cirrhotic rats. 

Tal i com s’ha descrit en la introducció, l’augment de la resistència intrahepàtica 

al fluxe portal constitueix el fenomen primari en la hipertensió portal. Aquest 

augment està determinat per alteracions estructurals i per un component 

dinàmic caracteritzat per un dèficit en la producció i hiporesposta a 

vasodilatadors com l’ON i un excés amb hiperresposta a vasoconstrictors, com 

ara els prostanoids derivats de COX. 

Estudis pioners del nostre grup demostraren que la hiperresposta a 

vasoconstrictors i la disfunció endotelial presents en el fetge cirròtic es podia 

corregir si s’abolia la producció de TXA2 mitjançant la inhibició enzimàtica de 

COX i hipotetitzaven que les principals cèl·lules productores de TXA2 en la 

cirrosi eren les CES, les quals sobreexpressaven COX-1 (25, 146). 

Estudis més recents realitzats al nostre laboratori han demostrat que les CES 

juguen un paper clau en la producció d’aquests prostanoids, principalment el 

TXA2, derivats de l’enzim COX-1 (29). Per altra banda, l’enzim COX és capaç 

de generar l’anió O2
-, el qual s’ha confirmat com a causa de reducció de la 

biodisponibilitat d’ON en el fetge cirròtic (138). També s’ha comprovat que els 

efectes beneficiosos dels inhibidors de la COX s’atenuaven en absència d’ON, 

suggerint una possible interacció entre aquests dos sistemes enzimàtics a nivell 

hepàtic (25, 88). 
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En altres territoris vasculars hi ha nombroses evidències que recolzen 

l’existència de diferents interaccions entre els sistemes enzimàtics de la COX i 

l’eNOS (147-150). Per exemple, l’ON és capaç de modular l’activitat enzimàtica 

de l’enzim COX activant-la o inhibint-la segons el tipus cel·lular i la quantitat 

d’ON present (151-154). Per altra banda, els prostanoids derivats de COX 

poden modular l’enzim eNOS reduint la seva activitat (155). 

Amb aquestes premises, la hipòtesi del present estudi fou que existiria una 

interacció entre els sistemes enzimàtics NOS i COX en cèl·lules endotelials 

hepàtiques de fetges controls i cirròtics. 

Per tant, els objectius del present estudi foren analitzar les possibles 

modulacions recíproques entre COX i eNOS a l’endoteli de fetges controls i 

cirròtics. 

 

 Estudi 2: Terutroban, a TXA2/PGH2 receptor antagonist, reduces 
portal pressure in cirrhotic rats by reducing intrahepatic vascular 
resistance. 

L’augment del to vascular hepàtic en el fetge cirròtic és parcialment causat per 

un augment de la producció de prostanoids derivats de la COX-1, com el TXA2. 

Estudis del nostre grup van demostrar que els prostanoids vasoconstrictors 

COX-1 dependents modulaven la hiperresposta a agonistes vasoconstrictors 

(com per exemple l’α1-adrenèrgic Mtx) en els fetges cirròtics i estaven 

involucrats en la patogènesi de la disfunció endotelial.  Aquestes troballes es 

basen en els experiments on es demostrava que el tractament amb l’inhibidor 

selectiu de COX-1 atenuava la hiperresposta a vasoconstrictors i millorava la 

disfunció endotelial. Més tard, es va confirmar que el TXA2 era el prostanoid 

responsable que regula el to vascular dels fetges cirròtics i que l’expressió de 

TXAS així com els nivells d’aquest prostanoid es trobaven augmentats. 

Aquestes troballes van ser confirmades per altres grups al demostrar el paper 

del TXA2 com a modulador de l’elevada resistència vascular en el fetge cirròtic 

induït per lligadura del conducte biliar (BDL) (87, 89).  
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S’ha descrit que la inhibició in vivo de l’enzim COX en fetges cirròtics redueix la 

pressió portal (88) i que el bloqueig selectiu del receptor del TXA2 corregeix la 

hiperresposta a vasoconstrictors i millora la disfunció endotelial en un model 

aïllat de perfusió hepàtica (25, 86).    

Segons els antecedents descrits, la hipòtesi del present estudi fou que 

bloquejar les accions del TXA2 en el fetge cirròtic podria ser una nova 

estratègia terapèutica encaminada a reduir la resistència intrahepàtica, 

augmentar la biodisponibilitat d’ON i millorar la hipertensió portal en la cirrosi. 

L’objectiu principal és avaluar si el bloqueig selectiu del receptor del TXA2 in 

vivo millora l’hemodinàmica hepàtica i sistèmica en dos models experimentals 

de cirrosi. 

 

 Estudi 3: Recombinant human manganese superoxide dismutase 
reduces liver fibrosis and portal pressure in CCl4-cirrhotic rats. 

Els elevats nivells d’estrès oxidatiu presents al fetge cirròtic contribueixen a 

l’augment de la resistència intrahepàtica incrementant el to vascular i 

promovent el procés fibrogènic (133, 135). Diverses causes justifiquen 

l’augment de ERO en els fetges cirròtics: una exagerada producció per part 

d’enzims generadors de ERO, com la XO o la COX i un dèficit d’expressió i 

activitat de la SOD, l’enzim clau que metabolitza el radical O2
- (138). 

L’ús d’antioxidants és àmpliament acceptat per al tractament de la hipertensió 

portal. En aquest sentit, diversos estudis han corroborat el paper dels 

antioxidants com la N-acetilcisteïna en la millora de la resistència intrahepàtica 

en models experimentals animals (135). A més, també s’ha observat que altres 

antioxidants com la vitamina C eviten l’augment de pressió portal postprandial 

en pacients cirròtics, confirmant una millora en la disfunció endotelial 

intrahepàtica (141). 

El nostre grup ha emprat la transfecció gènica amb adenovirus codificants per 

la isoforma ecSOD i el tractament amb una molècula que mimetitza la SOD, el 

tempol, per tal d’augmentar la biodisponibilitat d’ON, millorar la resistència 
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vascular intrahepàtica i finalment, reduir la pressió portal en rates cirròtiques 

(139, 140). No obstant, l’ús d’adenovirus en teràpies amb pacients seria 

controvertit i el mimètic de la SOD provoca efectes deleteris sistèmics.  

Recentment s’ha desenvolupat una nova isoforma recombinant de l’enzim 

antioxidant MnSOD humà. Aquest enzim es diferencia de la MnSOD nativa en 

una seqüència a l’extrem N-terminal que permet que sigui funcionalment activa 

en el citosol i s’excreti al medi extracel·lular. S’ha confirmat la seva capacitat de 

reduir l’estrès oxidatiu en condicions fisiopatològiques i tenir una correcta 

biodistribució hepàtica, suggerint que la proteïna podria ser útil en el tractament 

de malalties hepàtiques associades amb excés de radicals lliures d’oxigen 

(156-159). 

La hipòtesi de l’estudi fou que l’administració crònica de la isoforma 

recombinant MnSOD podria ser una nova estratègia terapèutica dirigida a 

millorar la hipertensió portal en la cirrosi. 

Els objectius del present estudi són investigar si la nova isoforma recombinant 

de la MnSOD és capaç de reduir els nivells d’O2
-, millorar la disfunció endotelial 

i reduir la pressió portal en rates cirròtiques. 
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RESUM DE RESULTATS 

 

Estudi 1: Interaction between NO and COX pathways modulating hepatic 
endothelial cells from control and cirrhotic rats. 

 

• L’activació de la via enzimàtica de la COX, mitjançant l’administració 

exògena d’AA, promou un descens en la biodisponibilitat d’ON i un 

augment en la quantitat d’estrès oxidatiu en CES aïllades de rates 

controls i cirròtiques. Les CES de fetges cirròtics presenten nivells d’estrès 

oxidatiu més elevats respecte les procedents de rates controls. 

 

• La inhibició no selectiva de l’enzim COX amb indometacina evita el 

descens d’ON i l’augment de O2
- causat per l’administració d’AA en CES 

procedents de rates controls i cirròtiques. Remarcablement, el tractament 

amb indometacina en CES cirròtiques recupera la biodisponibilitat d’ON 

per sobre dels nivells basals confirmant el paper de COX en la reducció 

de la biodisponibilitat d’ON. 

 

• En CES aïllades de fetges de rates controls, el tractament farmacològic 

amb SOD atenua parcialment la disminució d’ON causat per l’activació de 

la via enzimàtica de COX. Aquest fet no s’observa en CES procedents de 

rates cirròtiques, on la SOD no és capaç de recuperar la disminució d’ON 

causat per l’administració d’AA.  

 

• La incubació de CES controls amb un donador d’ON atenua la producció 

de prostanoids, tant PGI2 (38%) com TXA2 (36%), induïda per 

l’administració d’AA.  No obstant, la suplementació d’ON en CES 

procedents de fetges cirròtics redueix la producció del prostanoid TXA2 

(27%), sense modificar els nivells del prostanoid PGI2. Aquests resultats 

no s’acompanyen de canvis en l’expressió de COX-1. 
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• La disminució de la biodisponibilitat d’ON en CES aïllades de fetges 

controls i cirròtics no modifica l’activitat de la COX, mesurada pels 

prostanoids PGI2 i TXA2. A la vegada, el tractament esmentat no canvia 

l’expressió de la isoenzima COX-1. 

 

• L’expressió proteica de TXAS es troba significativament augmentada en 

CES procedents de rates cirròtiques respecte les controls. No s’observen 

diferències en l’expressió de PGIS entre els dos grups cel·lulars. 

 

Estudi 2: Terutroban, a TXA2/PGH2 receptor antagonist, reduces portal 
pressure in cirrhotic rats by reducing intrahepatic vascular resistance. 

 

• La dosi del fàrmac Terutroban, antagonista del TP, bloqueja 

correctament el receptor en els dos models experimentals de cirrosi 

emprats. En aquest sentit, l’agonista del receptor produeix un augment 

en la pressió arterial mitja i en la pressió portal que no s’observa en rates 

tractades amb l’antagonista del receptor. 

 

• En els dos models d’inducció de cirrosi, CCl4 i BDL, la inhibició selectiva i 

crònica del TP disminueix de forma significativa la pressió portal sense 

modificar el flux portal, suggerint una reducció significativa de la 

resistència vascular intrahepàtica. 

 

• El tractament amb Terutroban en el model BDL produeix un descens 

significatiu de la pressió arterial mitja sense canvis significatius en el 

fluxe arterial mesentèric, el que suggereix una menor resistència 

arteriolar esplàncnica.  Aquests resultats no es van observar en el model 

CCl4. 
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• El tractament amb Terutroban disminueix l’activitat enzimàtica de la 

proteïna Rho-quinasa en els dos models d’inducció de cirrosi, confirmant 

un mecanisme pel qual el fàrmac redueix la resistència vascular 

intrahepàtica. 

 

• La quantitat total de fibra i l’expressió gènica del col·lagen tipus I en els 

fetges de rates cirròtiques per CCl4 tractades amb Terutroban són 

inferiors comparant-los amb els fetges de rates tractades amb vehicle. A 

més, l’activació de les CHE, mesurada a través de l’expressió de la 

proteïna de l’α-actina de múscul llis (α-SMA), és inferior en rates 

tractades amb Terutroban. L’expressió gènica de la citocina 

profibrogènica TGF-β es troba significativament reduïda en les rates 

tractades amb Terutroban. Aquestes troballes no es reprodueixen en el 

model experimental de cirrosi per BDL. 

 
• Els fetges de rates BDL tractades amb Terutroban presenten una 

fosforilació d’eNOS, una expressió d’eNOS i uns nivells de GMPc 

significativament superiors als que presenten els fetges de rates BDL 

tractades amb vehicle. Aquesta resposta no es va observar en les rates 

tractades amb Terutroban pel model d’inducció per CCl4. 

 
 

Estudi 3: Recombinant human manganese superoxide dismutase reduces 
liver fibrosis and portal pressure in CCl4-cirrhotic rats. 

 

• L’administració de rMnSOD es mostra funcionalment activa en el fetge 

de rates controls enfront l’augment de radicals lliures causats per l’enzim 

NADPH oxidasa.  

• Després d’una setmana d’administració, la isoforma recombinant de 

l’enzim MnSOD s’expressa en fetges cirròtics. A més, la sobrexpressió 

enzimàtica es tradueix en un augment de l’activitat de l’enzim en aquests 
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homogenats hepàtics i s’associa amb una reducció dels nivells d’O2
- 

hepàtics, indicant que és funcionalment activa. 

• L’administració de rMnSOD provoca una disminució significativa de la 

pressió portal en dos models d’inducció de cirrosi sense modificar el 

fluxe portal, suggerint una disminució en la resistència vascular 

intrahepàtica. El tractament no va modificar ni la hemodinàmica 

esplàncnica ni la sistèmica. 

• Els fetges de les rates cirròtiques per CCl4 tractades amb vehicle tenen 

una pressió de perfusió basal significativament superior a la que 

presenten els fetges de les rates tractades amb rMnSOD. A més, el 

tractament amb rMnSOD millora significativament la disfunció endotelial 

dels fetges cirròtics. L’expressió proteica de l’enzim eNOS i els nivells de 

cGMP, com a marcador de la biodisponibilitat intrahepàtica d’ON, no es 

modifiquen amb el tractament amb l’antioxidant rMnSOD.  

• Els fetges procedents de rates cirròtiques tractades amb rMnSOD 

presenten menys quantitat de fibra total que s’acompanya d’una 

disminució de l’activació de les CHE, mesurada com l’expressió proteica 

de la proteïna α-SMA. 

• El tractament amb rMnSOD a CHE humanes immortalitzades (LX-2) 

redueix significativament la quantitat d’estrès oxidatiu. Aquesta reducció 

s’associa amb una marcada disminució en l’expressió gènica de 

col·lagen tipus I i de l’α-SMA. 
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DISCUSSIÓ DE RESULTATS 

La hipertensió portal és la principal complicació dels pacients amb cirrosi i està 

relacionada amb la presència d’hemorràgies per varius gastroesofàgiques, 

l’ascitis, l’encefalopatia i la insuficiència renal. El factor primari que indueix la 

hipertensió portal és l’augment de la resistència vascular intrahepàtica. Aquest 

augment té dues causes: una distorsió de l’arquitectura vascular del fetge 

causada principalment per la fibrosi, i un component dinàmic causat per la 

contracció de cèl·lules amb capacitat contràctil com les CHE, resultat del 

desequilibri entre forces vasoconstrictores i vasodilatadores intrahepàtiques (1).  

Diversos mecanismes fisiopatològics expliquen aquest desequilibri en el fetge 

cirròtic, el qual es tradueix en una exagerada producció de vasoconstrictors, 

com el prostanoid TXA2, i una disminució de vasodilatadors, com l’ON. Les 

CES tenen un paper clau regulant el to vascular intrahepàtic ja que produeixen 

aquestes substàncies vasoactives que difonen a les CHE i causen la seva 

contracció o relaxació. A més, estudis previs han evidenciat una possible 

interacció entre aquestes dues vies enzimàtiques (COX-ON). També s’ha 

postulat l’estrès oxidatiu, com a mecanisme fisiopatològic involucrat en 

l’augment dinàmic de la resistència intrahepàtica reduint la biodisponibilitat 

d’ON en fetges cirròtics. 

Conseqüentment, els treballs d’investigació de la present tesis doctoral 

pretenen conèixer les interaccions enzimàtiques entre la via del TXA2 i la de 

l’ON a l’endoteli hepàtic, així com avaluar l’ús de noves teràpies per millorar la 

resistència vascular hepàtica emprant tant bloquejants de vasoconstrictors com 

antioxidants d’última generació.  

Els resultats del primer estudi aporten noves i importants dades fins ara no 

conegudes sobre la interacció entre els sistemes COX i eNOS en l’endoteli 

sinusoïdal hepàtic de rates controls i cirròtiques. De fet, és conegut que l’enzim 

COX és capaç de modificar la biodisponibilitat d’ON i també que els nivells 

d’ON poden modular l’activitat enzimàtica de COX en altres territoris vasculars, 

però aquest estudi ho corrobora en l’endoteli hepàtic.
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Per primera vegada hem demostrat que l’activació de COX indueix una 

reducció en la biodisponibilitat d’ON en CES aïllades de fetges controls i 

cirròtics, disminuint encara més, els baixos nivells d’ON que es troben en les 

CES cirròtiques. És ben conegut que l’activació de COX produeix prostanoids 

com la PGI2 o el TXA2 però alhora sintetitza radicals O2
- com a subproducte de 

la reacció enzimàtica (117). Tant el prostanoid TXA2 com l’anió O2
- poden, 

mitjançant mecanismes moleculars diferents, reduir la biodisponibilitat d’ON 

(138, 155, 160). En aquest sentit, hem demostrat quin dels dos productes 

podria ser el responsable de la disminució d’ON causada per l’activació de la 

via de COX. Per una banda, en CES de fetges controls, la inhibició selectiva de 

l’anió O2
- va recuperar parcialment la biodisponibilitat d’ON suggerint que l’O2

- 

dependent de COX modula parcialment la biodisponibilitat d’ON. En canvi, en 

CES de fetges cirròtics, el tractament amb SOD no va ser capaç de recuperar 

la reducció de la biodisponibilitat d’ON causada per l’activació de COX, indicant 

que l’O2
- no era el producte responsable en la reducció de la biodisponibilitat 

d’ON. Aquesta observació dóna peu a l’especulació que el prostanoid TXA2 

podria contribuir a la reduïda biodisponibilitat d’ON pròpia dels fetges cirròtics. 

Una dada que recolza aquests resultats és que en les CES cirròtiques, però no 

en les controls, la producció de TXA2 és més elevada (29) i l’expressió proteica 

de l’enzim generador d’aquest prostanoid (TXAS) també es troba augmentada. 

A més, la inhibició de l’enzim COX recupera la biodisponibilitat d’ON en CES 

controls i en cirròtiques. De manera interessant, aquesta recuperació en CES 

cirròtiques esdevé per sobre dels nivells basals, indicant que la inhibició de 

COX contribuiria a millorar el to vascular hepàtic reduint els nivells de TXA2 i, a 

la vegada, augmentant la producció d’ON.  

Una altra troballa clau en el nostre estudi és que la suplementació amb ON 

inhibeix l’activitat de COX, reduint la producció dels prostanoids, sense 

modificar-ne la seva expressió. L’efecte, però, va ser diferent en CES controls i 

cirròtiques. En CES controls, la suplementació d’ON va reduir tant la PGI2 com 

el TXA2 mantenint un fenotip vasodilatador clàssic d’una cèl·lula endotelial 

sana. En canvi, en CES cirròtiques, la suplementació d’ON va reduir només els 

nivells de TXA2, el principal prostanoid produït per aquest tipus cel·lular, sense 

modificar els nivells de PGI2. Això suggereix un restabliment de la balança 
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PGI2/TXA2 cap a un fenotip més vasodilatador, de manera que la 

suplementació d’ON en la cirrosi tindria un efecte dual beneficiós: per una 

banda restablint els baixos nivells d’agents vasodilatadors i, per l’altra, atenuant 

l’exagerada producció de vasoconstrictors. En aquesta línia, s’ha observat en 

altres patologies que un tractament que augmenti la biodisponibilitat d’ON pot 

reduir els nivells de TXA2 (161). Tal i com s’observa en altres territoris 

vasculars, la suplementació d’ON és també capaç d’inhibir l’activitat enzimàtica 

de COX (162-165) en la cirrosi. Un possible mecanisme molecular podria 

consistir en la nitració de residus de tirosina del centre catalític de l’enzim 

conduint a una pèrdua de funció (148, 166, 167). No obstant, també s’ha vist un 

efecte estimulador de l’ON sobre la COX modificant residus de cisteïna (153). 

Aquestes diferències s’expliquen segons el tipus cel·lular emprat (168) o la 

quantitat d’ON present (149, 154). 

D’altra banda, la inhibició d’ON no va modificar ni l’activitat ni l’expressió de 

COX en CEH controls ni cirròtiques. Aquest resultat concorda amb l’observat 

en altres cèl·lules endotelials, on la inhibició de l’ON tampoc indueix canvis 

d’activitat o d’expressió de l’enzim COX (151, 168). 

Aquest conjunt de troballes suggereixen una relació recíproca entre els 

sistemes COX i eNOS en l’endoteli hepàtic de fetges cirròtics: la inhibició de 

COX recupera la biodisponibilitat d’ON i la suplementació d’ON redueix 

l’exagerada producció de TXA2 present en aquest tipus cel·lular. Per tant, les 

noves estratègies terapèutiques dirigides al bloqueig de la via de formació dels 

prostanoids vasoconstrictors podrien tenir un efecte beneficiós en la producció 

del vasodilatador ON i els tractaments que milloren la biodisponibilitat d’ON 

podrien reduir els vasoconstrictors derivats de COX. 

El segon treball de la tesi pretén confirmar in vivo el paper del TXA2 com a 

mecanisme implicat en la regulació del to vascular hepàtic, estudiant si el seu 

bloqueig millora la hipertensió portal. Per tal de demostrar-ho es va dissenyar 

un estudi utilitzant el Terutroban, un fàrmac que bloqueja el receptor comú pel 

TXA2 i PGH2 (TP). Cal destacar que el fàrmac d’estudi no presenta efectes 

adversos en pacients amb altres patologies cardiovasculars (169-171). Fins a 

dia d’avui, els intents per a reduir els alts nivells hepàtics de TXA2 estaven 
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basats en el bloqueig amb inhibidors no selectius de l’enzim COX (88). No 

obstant, en pacients cirròtics, aquests fàrmacs estan contraindicats a causa 

dels seus efectes perjudicials sobre la funció renal (172, 173).  

El fet innovador que posa en relleu el nostre estudi és que el tractament crònic 

amb Terutroban disminueix la pressió portal mesurada in vivo en dos models 

experimentals de cirrosi. En aquest sentit, la magnitud de l’atenuació de la 

pressió portal va ser similar en els dos models experimentals i no es va 

associar a canvis en el flux portal, suggerint una reducció de la resistència 

vascular intrahepàtica. És assumible que els efectes beneficiosos del 

Terutroban s’atribueixen a un bloqueig de la potent acció vasoconstrictora del 

TXA2 (25, 88). De fet, l’atenuació de l’augment de pressió portal causat per la 

infusió de l’agonista del TXA2 en les rates tractades amb Terutroban ens indica 

que s’ha assolit un adequat bloqueig del receptor amb la dosi utilitzada. El 

mecanisme molecular que s’inhibeix amb l’efectiu bloqueig del receptor és la 

vasoconstricció derivada del TXA2 en CHE i altres cèl·lules contràctils. Una de 

les vies de senyalització que s’activa per l’acció del TXA2 és la via de Rho-

quinasa (160, 174). En aquest sentit és important destacar que el nostre estudi 

demostra que el bloqueig del TP redueix l’activitat d’aquesta via enzimàtica, la 

qual s’ha confirmat com a mecanisme implicat en l’augment de la resistència 

intrahepàtica (175, 176). Per tant, la marcada reducció en l’activitat Rho-

quinasa en els dos models experimentals de cirrosi representa un mecanisme 

addicional pel qual el Terutroban redueix la resistència intrahepàtica. 

Tot i això, alguns efectes beneficiosos del Terutroban van ser diferents en 

funció del model emprat. En rates cirròtiques per CCl4, el bloqueig del TP va 

millorar l’arquitectura hepàtica del fetge cirròtic, tal i com evidencia la reducció 

en la quantitat d’àrea fibròtica mesurada per la tinció Sirius Red i corrobora la 

disminució de l’expressió gènica del col·lagen tipus I. Aquest efecte es va 

associar a una reducció de l’expressió proteica de l’α-SMA indicant una 

reducció en l’activació de les CHE. Aquesta reducció de la fibrosi en les rates 

tractades queda pal·lesa per la reducció en una de les principals citocines 

profibrogèniques, el TGF-β (18). Aquestes troballes concorden amb les 

documentades en altres models animals, com el d’hipertensió arterial on es va 

demostrar que el Terutroban és altament eficaç prevenint la fibrosi mitjançant la 
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reducció de l’expressió gènica de TGF-β (177). Aquestes observacions donen 

peu a suggerir que la reducció de la fibrosi en el model CCl4 juga un paper 

important reduint la resistència vascular intrahepàtica en resposta  a 

Terutroban. En canvi, aquests efectes beneficiosos del Terutroban sobre la 

fibrosi no es van reproduir en el model  BDL. Podríem especular que això és a 

causa que el model de lligadura del colèdoc presenta un elevat i continu dany 

profibrogènic amb una elevada quantitat d’àrea fibròtica i, en canvi, el model de 

CCl4 representa un model de fibrosi un cop l’estímul tòxic ha cessat. En aquest 

sentit, diversos estudis evidencien que els estímuls fibrògenics més severs són 

més difícils de revertir (178, 179). 

Un altre resultat diferencial entre els dos models utilitzats en l’estudi va ser que 

les rates BDL tractades amb Terutroban mostraven un augment d’expressió de 

la proteïna eNOS total, de la seva forma biològicament activa fosforilada, així 

com també dels nivells intrahepàtics d’ON. Aquests resultats suggereixen que, 

en el model BDL, el Terutroban provocaria un augment dels nivells d’ON que 

contribuiria a millorar la resistència vascular intrahepàtica. No obstant, aquests 

resultats no es van reproduir en rates cirròtiques per CCl4, problablement a 

causa de diferències d’expressió entre els models experimentals emprats. Cal 

destacar que, malgrat el mecanisme molecular és diferent segons el model de 

cirrosi, es demostra l’efecte beneficiós del Terutroban reduint la resistència 

vascular intrahepàtica en els dos models experimentals.  

Un fet que crida l’atenció és que Terutroban va provocar efectes deleteris en la 

pressió arterial mitja en el model BDL però no va succeir en rates cirròtiques 

per CCl4. Això dóna peu a especular que les rates cirròtiques BDL, al ser un 

model amb una elevada circulació col·lateral portosistèmica, podria ser més 

sensible a que el fàrmac arribés en major quantitat a la circulació sistèmica, ja 

que recordem que el fàrmac va ser administrat per via oral. Per tant, el bloqueig 

sistèmic d’una via vasoconstrictora amb un augment de vasodilatadors 

extrahepàtics podria conduir a l’efecte observat en la pressió arterial mitja. 

En conclusió, els resultats obtinguts en aquest estudi reforçarien la idea de 

considerar el bloqueig del TP com a eina terapèutica en pacients amb 

hipertensió portal, tenint sempre present que és difícil extrapolar resultats entre 
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diferents models experimentals i les limitacions a l’hora de traslladar les dades 

obtingudes en models animals a humans. 

El tercer treball de la tesi doctoral va dirigit a consolidar l’eficàcia terapèutica 

dels agents antioxidants en el tractament de la hipertensió portal reduint 

l’elevada pressió portal i millorant el to vascular intrahepàtic a través d’una 

reducció en els nivells de radicals lliures. Per a això, s’ha utilitzat el tractament 

crònic amb una nova isoforma recombinant de l’enzim MnSOD, un enzim 

antioxidant amb activitat i expressió reduïdes en la cirrosi. 

En els primers resultats del treball vàrem confirmar la distribució i activitat de la 

isoforma recombinant de la MnSOD (rMnSOD) en el fetge després de 

l’administració intraperitoneal de la proteïna en rates controls. En aquest sentit, 

l’administració de rMnSOD va reduir l’estrès oxidatiu hepàtic causat pel sistema 

generador de radicals lliures, NAPDH oxidasa, confirmant la correcta distribució 

i funcionalitat hepàtica de la proteïna recombinant. A continuació, es va 

administrar rMnSOD de forma crònica a rates cirròtiques i es va demostrar una 

reducció dels nivells d’estrès oxidatiu hepàtics i un increment de l’activitat 

enzimàtica de la SOD en les rates tractades, confirmant així la seva capacitat 

antioxidant (156, 157, 159). 

La troballa clau del nostre estudi és que el tractament crònic amb la nova 

isoforma rMnSOD disminueix la pressió portal en dos models experimentals de 

cirrosi i la magnitud de la baixada és la més alta comparada amb altres 

tractaments antioxidants previs en rates cirròtiques (107, 135, 139, 140). La 

disminució de pressió portal no es va associar amb canvis en el flux portal, 

suggerint una reducció de la resistència vascular intrahepàtica. A més a més, el 

tractament no va modificar ni la hemodinàmica esplàncnica ni la sistèmica. 

En aquest estudi també vàrem voler identificar els mecanismes responsables 

de la millora en la resistència vascular intrahepàtica causada per la rMnSOD, 

caracteritzant la fibrosi hepàtica i la funció endotelial. 

La fibrosi hepàtica es va analitzar quantificant els nivells de fibra i l’expressió de 

la proteïna α-SMA, com a marcador d’activació de les CHE. El tractament amb 

rMnSOD va provocar una reducció significativa de la quantitat de col·lagen. A 
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més, també va reduir de forma significativa l’expressió de α-SMA. Aquests 

resultats lliguen totalment amb un altre estudi on es demostra que la protecció 

hepatocitària i l’atenuació de la fibrosi és causada per una desactivació de les 

CHE (18). Per tal d’investigar si la disminució de fibrosi tenia relació amb la 

desactivació de les CHE vàrem realitzar estudis complementaris avaluant 

l’efecte de la rMnSOD in vitro en una línia cel·lular de CHE, les LX-2. En aquest 

sentit, la rMnSOD va reduir l’estrès oxidatiu cel·lular i es va associar amb un 

descens de l’expressió gènica del col·lagen tipus I i de l’α-SMA en aquest tipus 

cel·lular, suggerint que la reducció de fibrosi era causada per una desactivació 

de les CHE. 

També es va avaluar els efectes del tractament amb l’antioxidant rMnSOD 

sobre la funció endotelial. De fet, la disfunció endotelial pròpia dels fetges 

cirròtics va ser corregida en les rates tractades amb rMnSOD. Malgrat això, 

aquests efectes beneficiosos sobre la disfunció endotelial hepàtica no es van 

associar a una millora en la biodisponibilitat d’ON intrahepàtic, tal i com s’ha 

demostrat en altres estudis previs (107, 135, 138-140). Aquesta observació 

dóna peu a especular si la tècnica per detectar-lo és suficientment sensible per 

detectar petits augments causats pel tractament, ja que aquest tractament 

provoca una disminució de O2
- menor que els observats prèviament en altres 

estudis . També és possible especular que la recuperació de la disfunció 

endotelial es conseqüència d’una millora en la fibrosi per una desactivació de 

les CHE o en una reducció dels sistemes vasoconstrictors. Aquest fets 

repercutirien en una millora de la disfunció endotelial sense observar un 

augment del vasodilatador ON. 

En resum, els resultats d’aquest estudi confirmen que l’administració crònica de 

rMnSOD a rates cirròtiques disminueix la resistència vascular intrahepàtica, 

principalment a causa d’una reducció de la fibrosi la qual provoca un descens 

en la pressió portal. L’extrapolació de resultats a pacients és complexa però 

aquests resultats suggereixen que la rMnSOD pot representar un tractament 

útil pels pacients amb hipertensió portal. 
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CONCLUSIONS 

 

Estudi 1: Interaction between NO and COX pathways modulating hepatic 
endothelial cells from control and cirrhotic rats. 

 

• La modulació de la via de la COX modifica la biodisponibilitat d’ON en 

CES. Concretament, l’activació de COX produeix una disminució de la 

biodisponibilitat d’ON en CES cirròtiques i la inhibició recupera 

parcialment la biodisponilitat d’ON.  

• La suplementació d’ON en CES cirròtiques disminueix l’activitat de COX 

atenuant l’elevada producció de TXA2 present en aquest tipus cel·lular. 

D’altra banda, la inhibició enzimàtica de la producció d’ON no modifica ni 

l’activitat ni l’expressió de l’enzim COX. 

• L’enzim TXAS, productor del prostanoid TXA2, es troba expressat a l’alça 

en CES aïllades de fetges cirròtics. 

• Aquests conjunt de resultats confirmen les interaccions entre els 

sistemes enzimàtics COX i eNOS en CES de fetges controls i cirròtics. 

 

Estudi 2: Terutroban, a TXA2/PGH2 receptor antagonist, reduces portal 
pressure in cirrhotic rats by reducing intrahepatic vascular resistance. 

 

• El bloqueig crònic in vivo del receptor del TXA2/PGH2 disminueix la 

pressió portal a través d’una reducció de la resistència vascular 

intrahepàtica en dos models experimentals de cirrosi. 

• La reducció en la resistència vascular intrahepàtica és a causa d’un 

bloqueig selectiu de les accions vasoconstrictores del TXA2. El 
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• tractament amb l’antagonista del receptor disminueix l’activitat 

enzimàtica del sistema vasoconstrictor Rhoquinasa. 

• Aquests resultats evidencien el paper del TXA2 com a modulador de la 

resistència vascular intrahepàtica en el fetge cirròtic i que el seu bloqueig 

in vivo seria un tractament beneficiós per a la hipertensió portal. 

 

Estudi 3: Recombinant human manganese superoxide dismutase reduces 
liver fibrosis and portal pressure in CCl4-cirrhotic rats. 

 

• El tractament in vivo amb l’antioxidant rMnSOD a rates cirròtiques 

redueix la pressió portal a través d’una reducció en la resistència 

vascular intrahepàtica. 

• L’administració de rMnSOD a rates cirròtiques no va modificar ni la 

hemodinàmica esplàncnica ni la sistèmica. 

• La reducció en la resistència vascular intrahepàtica és causada per una 

reducció en el nivell de fibrosi hepàtica i una correcció de la disfunció 

endotelial dels fetges cirròtics. 

• El tractament amb rMnSOD en CHE redueix els nivells d’estrés oxidatiu i 

els nivells d’expressió gènica de col·lagen tipus I i αSMA, suggerint que 

rMnSOD redueix l’activació de CHE in vitro.  

• Aquestes troballes confirmen la teràpia antioxidant amb la isoforma 

recombinant de l’enzim rMnSOD com a tractament útil per reduir 

l’elevada resistència vascular intrahepàtica dels fetges cirròtics i per tant, 

aconseguir una reducció en la pressió portal. 

 

Els resultats globals de la present tesi doctoral evidencien que hi ha una 

interrelació entre els sistemes enzimàtics COX i eNOS en l’endoteli hepàtic i 

recolza l’ús in vivo dels bloquejants dels vasoconstrictors produïts per la 
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COX com una nova estratègia terapèutica per millorar el to vascular 

intrahepàtic. Tanmateix, aquestes troballes confirmen la teràpia antioxidant 

com una opció per a corregir l’elevada resistència vascular intrahepàtica 

pròpia dels fetges cirròtics.  

Per tant, proposem que l’ús de bloquejants del receptor del vasocontrictor 

TXA2 així com l’ús d’antioxidants seria beneficiós pel tractament de la 

hipertensió portal en pacients cirròtics. 
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 PPAR<alpha> activation improves endothelial dysfunction and reduces fibrosis 

and portal pressure in cirrhotic rats.  

Rodriguez-Vilarrupla A, Laviña B, Garcia-Calderó H, Russo L, Rosado E, 

Roglans N,  Jaume Bosch and Juan Carlos García-Pagán.   

J Hepatol. 2012 May;56(5):1033-9. Epub 2012 Jan 13.  

IF: 9.334.  

 

 The transcription factor KLF2 mediates hepatic endothelium protection and 

paracrine endothelial-stellate cell deactivation induced by statins. 

Marrone G*, Russo L*, Rosado E, Hide D, García-Cardeña G, García-Pagán 

JC, Bosch J, Gracia-Sancho J. 

*These authors equally contributed to this study and share first authorship. 

J Hepatol. 2012. In press. 
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