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O2
-

Superòxid
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PAM Pressió arterial mitjana
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SOD Superòxid dismutasa

XO Xantina oxidasa
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La hipertensió portal és una síndrome clínica que representa la principal complicació de la cirrosi

hepàtica i es caracteritza per un increment patològic de la pressió hidrostàtica del sistema venós

portal per sobre del seu valor normal d’1-5 mmHg. 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. Bona part de les complicacions derivades de la

cirrosi hepàtica, com l’hemorràgia digestiva causada pel trencament de varices esofàgiques, l’ence-

falopatia hepàtica, l’ascites o la insuficiència renal, estan directament relacionades amb la presèn-

cia d’hipertensió portal clínicament significativa, definida per un gradient de pressió portal mínim

de 10 mmHg. A causa de la gravetat d’aquestes complicacions, la hipertensió portal representa la

primera causa de morbimortalitat en malalts cirròtics (1).

1.1. Bases fisiopatològiques de la hipertensió portal

La pressió portal ve determinada per la interrelació entre el flux sanguini portal i la resistència que

s’oposa a aquest flux. La Llei d’Ohm defineix el gradient de pressió entre dos punts en un vas san-

guini segons la següent equació: 

P = Q x R

On P és el gradient de pressió portal o pressió de perfusió hepàtica (la diferència entre la pressió

de la vena porta i la pressió de la vena cava inferior), Q, el flux sanguini de tot el sistema venós por-

tal (que en la patologia inclou el flux de la vena porta i el flux corresponent a les venes col·laterals

portosistèmiques) i R, la resistència vascular exercida pel sistema venós portal, per les venes col·late-

rals i pel mateix fetge (2). 

El desenvolupament de la hipertensió portal en la cirrosi hepàtica és seqüencial. L’augment de la resis-

tència vascular intrahepàtica és el mecanisme inicial de la hipertensió portal en la cirrosi i posterior-

ment, l’augment del flux sanguini portal contribuirà al manteniment i empitjorament d’aquesta. 

1.1.1. Resistència vascular intrahepàtica 

L’augment de la resistència vascular intrahepàtica constitueix el fenomen fisiopatològic primari de

la hipertensió portal, i en la cirrosi hepàtica aquest augment té lloc, principalment, en el sinusoide

hepàtic (hipertensió portal sinusoïdal). Aquesta situació és variable en funció de l’etiologia i de la

fase de la malaltia (3;4).

Inicialment s’havia considerat que l’elevada resistència vascular intrahepàtica era conseqüència,

únicament, de la distorsió de l’arquitectura vascular del fetge cirròtic causada per la malaltia (nòduls

de regeneració, fibrosi, trombosi intravascular...) i, fins a l’actualitat, s’havia postulat que aquest

component era fixe, irreversible i no modificable mitjançant fàrmacs. No obstant, recentment s’ha

avançat en el coneixement de la fibrogènesi hepàtica, suggerint que el procés és potencialment

reversible (5-7). A més, es coneix que existeix un component funcional dinàmic i reversible de l’aug-

ment de resistència vascular intrahepàtica, que podria arribar a representar fins el 40% de la resis-

tència vascular intrahepàtica total (8). Aquest fet es va evidenciar mitjançant la utilització d’agents

farmacològics que modulen l’augment de resistència vascular intrahepàtica (9;10). 
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1.1.2. Component dinàmic de la resistència vascular intrahepàtica

Amb l’objectiu de caracteritzar el component dinàmic de la resistència vascular intrahepàtica, s’han

estudiat quins són els elements contràctils intrahepàtics, i si, en la cirrosi, existeixen anormalitats en

la regulació dels mecanismes de contracció cel·lular. Fins a l’actualitat s’han descrit diversos tipus

de cèl·lules hepàtiques amb capacitat contràctil com els miofibroblasts portals, septals i de les vènu-

les portals (11), però majoritàriament s’ha postulat que les principals cèl·lules involucrades en la

regulació del to vascular hepàtic són les cèl·lules hepàtiques estrellades (CHE) (12).

a) Cèl.lules hepàtiques estrellades i regulació de la resistència vascular intrahepàtica

Les CHE, també conegudes com a cèl·lules d’Ito, representen aproximadament el 5% del total de

cèl·lules hepàtiques i són el principal magatzem de vitamina A de l’organisme. Es troben localitza-

des a l’espai de Disse (espai virtual entre els sinusoids i els hepatòcits) i presenten extensions cito-

plasmàtiques que rodegen els sinusoides, característica que els permet regular el flux sinusoïdal per

contracció. En situacions de dany hepatocel·lular, les CHE sofreixen un canvi ràpid, tant a nivell

morfològic com funcional, que comporta la seva “activació”, donant lloc a cèl·lules amb un feno-

tip tipus miofibroblast. Aquestes cèl.lules activades en cultiu tenen: 1) un augment en la seva pro-

liferació en resposta a agonistes com l’angiotensina II (13); 2) un gran augment de l’expressió de

proteïnes de la matriu extracel·lular; 3) expressió de metal.loproteïnases; 4) expressió de molècules

d’adhesió cel·lular i secreció de citoquines proinflamatòries, així com l’adquisició característiques de

cèl·lules presentadores d’antígens (14); i 5) expressió de novo de proteïnes del citoesquelet, de

receptors per a substàncies vasoactives i de canals de membrana (15;16). Quan el dany hepàtic es

converteix en crònic, les CHE es perpetuen en l’estat activat (12;17-19).

b) Substàncies vasoactives i regulació de la resistència vascular intrahepàtica

S’han descrit un ampli ventall de molècules amb capacitat vasomotora com a moduladores de la

resistència vascular intrahepàtica en la cirrosi (20-26). Aquestes substàncies poden procedir de la

circulació sistèmica (com l’angiotensina II o la vasopressina), poden originar-se a l’endoteli i actuar

de forma paracrina (com l’òxid nítric (ON), la prostaciclina (PGI2) o l’endotelina) o tenir un origen

neuronal (norepinefrina).

El to vascular en condicions normals és el resultat d’un delicat balanç entre diversos mediadors vaso-

actius. En la circulació hepàtica en la cirrosi existeix un marcat desequilibri en la producció i concen-

tració d’aquests mediadors vasoactius: els nivells de vasoconstrictors es troben elevats (com l’endote-

lina o el prostanoid derivat de la ciclooxigenasa 1 (COX-1): tromboxà A2) i els nivells de vasodilatadors

estan reduïts (principalment l’ON) (27-30). A més, s’ha demostrat que els fetges cirròtics presenten

una hiperresposta als estímuls vasoconstrictors i una hiporesposta als vasodilatadors (20;24-26;31;32),

inclinant encara més la balança a favor de la contracció, actuant sobre elements contràctils, com el

sinusoide hepàtic i, en conseqüència, sobre la resistència vascular intrahepàtica.
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Òxid nítric (ON)

Aquest gas, fonamental en diversos processos biològics, participa en processos de senyalització

intra i intercel·lulars i ha estat definit com el vasodilatador més important d’origen endotelial. En el

camp de la hipertensió portal s’han publicat nombrosos estudis avaluant el paper de l’ON sobre la

regulació del to vascular hepàtic i la forma de modular-lo.

L’ON és sintetitzat com a subproducte de la formació de L-citrul.lina per part de tres isoformes de

l’enzim sintasa d’ON (NOS), la NOS neuronal (nNOS), la forma induïble (iNOS) i l’endotelial (eNOS)

(33). L’eNOS és responsable de la producció hepàtica fisiològica d’ON per part de les cèl·lules endo-

telials sinusoïdals (CES) en resposta a diversos estímuls com l’estrès de fregament (shear stress) i la

presència de vasoconstrictors (34;35). El mecanisme d’acció de l’ON és paracrí, promovent l’activa-

ció de la guanilat ciclasa soluble que estimula la formació de monofosfat cíclic de guanosina cíclic

(cGMP) (36). La diana més important del cGMP és una proteïna cinasa cGMP-dependent (PKG) que

fosforila nombroses proteïnes involucrades en la regulació de la homeostasi del calci (Ca
2+

), entre

les quals trobem el receptor inositol 1,4,5-trifosfat. Aquesta fosforilació comporta una disminució

de la concentració de Ca
2+

intracel·lular que produirà la relaxació de les CHE i vasodilatació (37).

En el fetge normal, el paper de l’ON és de compensació enfront estímuls vasoconstrictors i, per

tant, la seva biodisponibilitat és suficient i efectiva (38). Per altra banda, la disfunció endotelial,

caracteritzada per la incapacitat de l’endoteli per a respondre a estímuls vasodilatadors i per una

resposta augmentada a estímuls vasoconstrictors, es considera un dels principals mecanismes invo-

lucrats en l’augment del to vascular que s’observa en diverses patologies vasculars, entre les quals

podem trobar la cirrosi. En aquestes situacions, la disfunció endotelial s’ha atribuït, entre altres fac-

tors, a una disminució en la biodisponibilitat d’ON. S’ha demostrat que en el fetge cirròtic, la bio-

disponibilitat d’ON es troba disminuïda (39), la qual cosa es considera un factor fonamental  pro-

movent l’augment de resistència vascular intrahepàtica. 

Cal destacar que aquesta menor biodisponibilitat d’ON es produeix, malgrat que en els fetges cirrò-

tics, l’enzim principal encarregat de la síntesi d’ON, l’eNOS, es troba en quantitats equivalents a la

dels fetges normals (40). Actualment existeixen diverses hipòtesis que expliquen la disminució en

l’activitat de l’enzim eNOS. En primer lloc, l’existència de diferents desregulacions posttraduccio-

nals que condueixen a un estat de baixa biodisponibilitat d’ON intrahepàtica (29;41-43), entre les

quals trobem l’augment de la interacció de la eNOS amb proteïnes inhibitòries, com la caveolina

(41;44), la NOSIP (42) o la NOSTRIN (45), la disminució de fosforilació de l’eNOS per part de la via

fosfatidilinositol-3-cinasa (PI3K) / serin-treonin-cinasa Akt (43) i el desacoblament de l’eNOS a causa

de la deficiència d’alguns dels seus cofactors, com la tetrahidrobiopterina (BH4) (46;47).

El dèficit d’ON en els fetges cirròtics ha proporcionat la base racional per al tractament de la hiper-

tensió portal amb donants d’ON, en primer lloc no selectius (48) i més recentment fetge-selectius

(49;50), per tal d’evitar els efectes hemodinàmics sistèmics no desitjats, manifestats per una mar-

cada vasodilatació sistèmica i esplàncnica (51;52). Diversos estudis, a través d’estratègies experi-

mentals ben diferents, han aconseguit incrementar la producció hepàtica d’ON reduint així la 



resistència vascular intrahepàtica i la pressió portal de rates amb cirrosi sense modificar la pressió

arterial. Entre aquestes estratègies trobem la transferència gènica del fetge amb adenovirus que con-

tenen la nNOS o l’eNOS (53;54) o l’Akt constitutivament activa (40); l’administració de donants selec-

tius d’ON, com el NCX-1000 (49); i, més recentment, augmentant la síntesi d’ON mitjançant el trac-

tament amb estatines (55;56) o amb el cofactor de l’eNOS, la BH4 (46;47).

1.1.3. El flux portal

El segon factor que contribueix a l’existència d’hipertensió portal és l’augment del flux del sistema

portal. Aquest fet és secundari a una marcada vasodilatació esplàncnica causada per un alliberament

exagerat de mediadors vasodilatadors endògens i circulants i a una hiporesposta als agents vasocons-

trictors (57). 

S’han descrit diverses substàncies com el glucagó (58;59), la PGI2 (60;61), o el monòxid de carboni

(62) com a possibles causes de la marcada vasodilatació esplàncnica en la cirrosi, però el mediador

més important sembla ser l’ON. S’ha investigat el possible paper de l’ON regulant el to vascular

esplàncnic i els seus mecanismes d’acció. Pacients amb cirrosi i models experimentals d’animals amb

hipertensió portal mostren nivells plasmàtic d’ON elevats, els quals són més elevats a la zona portal,

suggerint una producció mesentèrica. A més, la producció esplàncnica d’ON en rates cirròtiques és

superior a la de les controls, i la inhibició de la seva síntesi redueix el flux de l’artèria mesentèrica

superior, el grau de col·lateralització i prevé parcialment el desenvolupament de la circulació hiper-

dinàmica típica de la hipertensió portal (52;63-66). 

Diferents estudis han hipotetitzat sobre l’origen i els mecanismes moleculars responsables dels

nivells sistèmics i esplàncnics elevats d’ON en la cirrosi i s’ha demostrat que l’eNOS és la veritable

responsable mitjançant un augment en la seva activitat enzimàtica (67;68).

Els mecanismes que explicarien la sobreactivació de l’eNOS en el territori esplàncnic són diversos i,

possiblement, encara no els coneixem tots. L’augment de l’estrès per fregament present en el terri-

tori esplàncnic cirròtic, juntament amb nivells elevats de diferents factors humorals, proteïnes esta-

bilitzadores i citosines proinflamatòries, podrien ser alguns d’aquests mecanismes (65;69-72).

L’ON té un paper antagònic en la cirrosi. En la circulació intrahepàtica existeix un dèficit en la seva

producció que provoca una alteració marcada del to vascular. En canvi, en la circulació esplàncnica

i sistèmica, la producció d’ON es troba augmentada, la qual cosa condueix a una forta vasodilata-

ció arterial i a una hiporesposta a vasoconstrictors (37). Així, ambdues situacions contribueixen a

mantenir i a empitjorar la síndrome d’hipertensió portal. Aquesta dualitat d’efectes negatius ha

comportat la ineficàcia dels tractaments amb donants d’ON no fetge-selectius, ja que redueixen la

resistència vascular intrahepàtica i la pressió portal, però alhora augmenten la vasodilatació perifè-

rica, la qual s’acompanya d’una disminució de la pressió arterial sistèmica (73).
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1.1.4. Circulació hiperdinàmica

Els pacients en fases avançades de cirrosi presenten circulació hiperdinàmica. Aquesta es caracteritza

per una vasodilatació generalitzada acompanyada d’un descens en la pressió arterial i en la resistència

vascular perifèrica juntament amb un augment en la despesa cardíaca i el volum plasmàtic (74). 

Aquests canvis hemodinàmics a nivell sistèmic són derivats de l’exagerada vasodilatació esplàncni-

ca típica de la cirrosi, que, en ser tan accentuada, explica, en gran part, la caiguda de la resistèn-

cia vascular sistèmica. D’altra banda, es creu que part dels vasodilatadors esplàncnics passarien a la

circulació general (ja sigui per no haver estat degradats hepàticament o per haver evitat el fetge al

circular per venes col·laterals portosistèmiques) i que l’augment d’estrès de fregament (shear stress)

que això comporta, activaria la producció d’ON i monòxid de carboni. Tots aquests factors dona-

rien lloc a una vasodilatació arterial generalitzada, seguida d’una hipovolèmia relativa de la circula-

ció arterial. En aquest punt l’organisme activa una sèrie de sistemes reguladors, com el sistema reni-

na-angiotensina, el sistema nerviós o la secreció de vasopressina, que porten a la retenció d’aigua

i sodi per part del ronyó, augmentant així el volum plasmàtic per intentar mantenir la pressió arte-

rial perifèrica (51;74-76). 

Com a conseqüència d’aquesta adaptació, l’alteració de la funció renal més precoç i comuna dels

pacients amb hipertensió portal és un augment en la retenció de sodi. A més, diverses complica-

cions en altres òrgans s’han relacionat amb la síndrome de la circulació hiperdinàmica, com la sín-

drome hepatopulmonar, la progressió d’encefalopatia hepàtica, la síndrome d’isquèmia i formació

d’estrès oxidatiu en diferents teixits, etc... (77;78). Diversos autors han relacionat la severitat de la

circulació hiperdinàmica amb la prognosi i supervivència dels pacients amb hipertensió portal (79).

1.2. Estrès oxidatiu i funció vascular

Les espècies reactives de l’oxigen (ROS) són ions o petites molècules orgàniques i inorgàniques que

presenten alta reactivitat i són generades com un subproducte del metabolisme normal de l’oxigen.

Les ROS, inclouen radicals lliures (espècies amb un o més electrons desaparellats) com l’anió superò-

xid (O2

-
) o l’hidroxil (OH

-
), i espècies no radicals com el peròxid d’hidrogen (H2O2), entre altres. Les

ROS modulen processos fisiològics com la proliferació o la mort cel·lular (80-82). Un excés en la pro-

ducció de ROS pot derivar de múltiples tipus cel·lulars, entre les quals trobem cèl·lules endotelials,

cèl·lules musculars llises vasculars, cèl·lules inflamatòries i macròfags (83;84). Nombrosos sistemes

enzimàtics d’aquestes cèl·lules tenen el potencial per generar ROS. Entre els més importants cal des-

tacar la xantina oxidasa (XO) (85), la COX (86), el citocrom P450, i els sistemes enzimàtics mitocon-

drials com la fosfat del dinucleòtid de nicotinamida i adenina reduït (NADPH) oxidasa (87;88). 

L’exposició a radicals lliures de diverses fonts ha portat als organismes a desenvolupar una sèrie de

mecanismes de defensa. Els mecanismes de defensa enfront les ROS inclouen: 1) mecanismes pre-

ventius; 2) mecanismes de reparació; 3) defenses físiques; i 4) defenses antioxidants (89;90).   



Existeixen diversos mecanismes antioxidants que es classifiquen en: 1) no enzimàtics, com l’àcid

ascòrbic (vitamina C), l’α-tocoferol (vitamina E), el glutatió (GSH), els carotenoids i els flavonoids; i

2) enzimàtics, com la catalasa (CAT), la glutatió peroxidasa i la superòxid dismutasa (SOD) (91).  

La SOD és el principal enzim encarregat de metabolitzar l’O2

-
i transformar-lo en H2O2. Existeixen 3

isoformes de la SOD: la coure-zinc-SOD (CuZnSOD) localitzada principalment al citosol, la manga-

nès-SOD (MnSOD) a la mitocòndria i l’extracel·lular SOD (ecSOD) a l’espai extracel·lular (92-94). 

En situacions normals existeix un equilibri entre la generació de ROS i l’acció dels sistemes antioxidants

encarregats de disminuir-ne els nivells, mantenint un balanç en l’estat redox de les cèl·lules (91;95).

Quan existeix una pertorbació d’aquest equilibri a causa d’un augment en la producció de ROS i/o

d’una disminució dels sistemes antioxidants, es produeix  l’estrès oxidatiu. Així doncs, la funció de

les ROS serà beneficiosa o perjudicial segons la quantitat de ROS generades, la seva reacció amb

altres radicals, enzims o estructures cel·lulars, i el territori on es produeixin aquestes reaccions (96). 

El potencial de les ROS d’unir-se a proteïnes, trencar DNA i promoure dany al reaccionar amb diver-

sos components cel·lulars, s’ha involucrat en el desenvolupament de necrosi, inflamació i apoptosi

en diversos trastorns i malalties (81;97;98). A més a més, l’estrès oxidatiu ha estat implicat en l’aug-

ment del to vascular observat, entre d’altres, en la hipertensió (99;100), l’arteriosclerosi (101) i la

diabetis (102). En aquests trastorns, el factor principal que promou l’augment de to vascular és una

disminució de la biodisponibilitat d’ON endotelial (103). S’ha demostrat que un augment del

segrest de l’ON per part de l’O2

-
, contribueix a reduir la biodisponibilitat d’ON. De fet, es coneix que

l’ON és capaç de reaccionar amb l’O2

-
donant lloc a la formació de peroxinitrit (ONOO

-
) (104) amb

la conseqüent reducció de la biodisponibilitat d’ON (105). Un dels marcadors moleculars que es

produeixen per la reacció de l’ONOO
-
amb biomolecules, és la nitració dels residus tirosina de les

proteïnes donant lloc, a la formació de la 3-nitrotirosina (106). Aquesta modificació posttraduccio-

nal pot alterar la funció de les proteïnes, causar dany oxidatiu a les cèl·lules i, en els últims anys,

s’ha assossiat a diverses malalties (107-112). 

Les ROS també poden afectar la biodisponibilitat d’ON per la seva capacitat d’oxidar i, per tant, 

d’ inactivar la tetrahidrobiopterina (BH4), un cofactor de la NOS (113). La BH4 juga un paper en la

transferència d’electrons del grup prostètic hemo de la NOS a la L-arginina. En absència de BH4 acti-

va, la NOS és incapaç de transferir electrons a la L-arginina i utilitza oxigen com a substrat donant

lloc a la formació d’O2

-
en lloc d’ON, situació que s’ha anomenat desacoblament de l’eNOS (114-

116). El desacoblament de l’eNOS s’ha descrit en diverses condicions fisiolopatològiques entre les

quals s’inclouen la diabetis (102), la hipercolesterolèmia (117) i la hipertensió (113). 
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Figura 1: Representació esquemàtica de possibles mecanismes involucrats en l’augment de la producció de superòxid O2

-
i

els seus efectes reduint la biodisponibilitat d’òxid nítric (ON) mitjançant el seu segrest. Adaptat de Rodriguez-Vilarrupla A et
al. J Hepatol 2007.

1.3. Estrès oxidatiu i malalties hepàtiques

S’ha suggerit que un augment d’estrès oxidatiu podria jugar un paper fisiopatològic en la progres-

sió de diverses malalties hepàtiques (118-120), entre les quals trobem l’hepatitis C crònica (121),

l’esteatohepatitis no alcohòlica (122), la malaltia alcohòlica hepàtica (123;124), la fibrosi hepàtica

(125;126) i la isquèmia/reperfusió (127;128). Moltes d’aquestes evidències deriven de dues obser-

vacions: augments plasmàtics i tissulars de marcadors d’estrès oxidatiu (malondialdehid, 4-hiroxi-

nonenal, ONOO
-
, F2- isoprostans...) i nivells hepàtics i plasmàtics baixos de diversos antioxidants

(GSH, SOD, CAT, vitamina A, E i C). 

Recentment, el nostre grup ha descrit que el complex enzimàtic generador de radicals O2

-
, la NADPH

oxidasa, no seria responsable de l’augment hepàtic d’estrès oxidatiu, de la disfunció endotelial, ni de

l’increment en el to vascular intrahepàtic del fetge cirròtic (129), tot i que, en altres malalties hepàti-

ques, com l’hepatitis induïda per alcohol, la fibrosi hepàtica, l’esteatohepatitis no alcohòlica i la isquè-

mia/reperfusió, aquest complex enzimàtic sí que juga un paper important (130-133).

El paper de l’estrès oxidatiu i l’ús terapèutic d’antioxidants en la hipertensió portal en la cirrosi no

ha estat àmpliament avaluat. Moore i els seus col·laboradors van ser els primers d’atorgar un paper

de l’estrès oxidatiu en el desenvolupament de la circulació hiperdinàmica associada a la hiperten-

sió portal. En el seu estudi, les rates amb lligadura parcial de la vena porta que van rebre l’antioxi-

dant N-acetilcisteïna no van desenvolupar circulació hiperdinàmica, contràriament al que va passar

a les rates tractades amb vehicle. Aquest fet es va associar amb una reducció de marcadors d’es-

très oxidatiu i de la pressió portal, atribuïda a una disminució del flux portal (134). El mateix grup

va obtenir  resultats similars utilitzant l’antioxidant àcid lipoic (135). Tot i això, aquest estudis no

van caracteritzar els mecanismes pels quals els antioxidants produïen els efectes descrits. 



Més recentment, s’ha observat que l’administració aguda de vitamina C a pacients cirròtics revertia la

hiporeactivitat a vasoconstrictors del territori arterial, segurament a causa de l’efecte de l’antioxidants,

prevenint la síndrome de circulació hiperdinàmica i reduint el flux portal (136). 

Més interessant és investigar el paper de l’estrès oxidatiu com a una nova possible causa de la dis-

minució de la biodisponibilitat hepàtica d’ON i per tant com a modulador del to vascular hepàtic

en la cirrosi. Tal i com s’observa en altres malalties vasculars, és concebible la idea que, en el fetge

cirròtic, un augment en l’O2

-
reaccionaria amb l’ON donant lloc a la formació d’ONOO

-
(137-139),

contribuint així a la deficiència intrahepàtica d’ON. 

La possible manipulació farmacològica de l’augment de resistència vascular intrahepàtica dels fet-

ges cirròtics va obrir la possibilitat de trencar el paradigma clàssic que només era possible reduir la

pressió portal reduint l’augment de flux del territori esplàncnic mitjançant la utilització de vasocons-

trictors esplàncnics (140). En aquest sentit, el nostre grup ha avaluat si l’administració aguda de

vitamina C podia millorar la disfunció endotelial en la cirrosi (141). En aquest estudi, s’ha confirmat

que pacients amb cirrosi tenen nivells reduïts de vitamina C, nivells elevats de malondialdehid (un

marcador d’estrès oxidatiu) i que aquests pacients experimenten un marcat augment de pressió

portal postprandial que reflecteix l’existència d’una resposta vasodilatadora alterada del llit vascu-

lar hepàtic a augments de flux portal (disfunció endotelial). L’administració aguda d’altes dosis de

vitamina C va reduir els nivells de malondialdheid suggerint el potent efecte com a antioxidant.

Aquest fet es va associar amb un bloqueig de l’augment de pressió portal postprandial, la qual cosa

suggereix una millora de la disfunció endotelial intrahepàtica.
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La cirrosi hepàtica és la tercera causa de mort en homes d’entre 35 i 64 anys a Catalunya i a

Espanya (cinquena causa en dones de la mateixa franja d’edat) i setena en persones d’entre 25 i

64 anys als Estats Units (142;143). La hipertensió portal i les seves complicacions (trencament de

varices gastroesofàgiques, ascites, síndrome hepatorrenal, encefalopatia hepàtica...) són la princi-

pal causa de mort i trasplantament en pacients cirròtics. Per aquesta raó, s’han destinat nombro-

sos esforços en investigació clínica i bàsica per determinar els mecanismes implicats en el desenvo-

lupament d’aquesta síndrome. 

La hipertensió portal pot aparèixer per un augment de la resistència vascular intrahepàtica, per un

augment del flux portal o per un augment d’ambdós factors. Tanmateix, l’augment de la resistèn-

cia vascular intrahepàtica és el factor fisiopatològic primari i, per tant, aquelles teràpies que dismi-

nueixin la resistència vascular intrahepàtica produiran un descens de la pressió portal i reduiran el

risc de patir complicacions.

Fins ara, a causa de la inexistència d’alternatives fiables, segures i efectives, la teràpia utilitzada

majoritàriament en els pacients amb cirrosi és l’ús de ‚-bloquejants, els quals redueixen la pressió

portal al disminuir els fluxos col·lateral i portal (144;145).

També és possible manipular farmacològicament el component dinàmic de la resistència vascular

intrahepàtica (sense necessitat de modificar el flux portal) (141;146). Fins a dia d’avui, encara no

coneixem tots els mediadors vasoactius que contribueixen a incrementar la resistència dinàmica ni

quins mecanismes regulen la seva acció.

En els últims anys s’ha posat de manifest el paper de l’estrès oxidatiu i de les ROS en el control del

to vascular i en el desenvolupament de disfunció endotelial de diverses malalties vasculars com la

hipertensió, l’arteriosclerosi o la diabetis (102;147;148).  

L’estrès oxidatiu també juga un paper fisiopatològic en la progressió de malalties hepàtiques

(118;120). Una altra qüestió important de les ROS, concretament de l’anió O2

-
, és la seva capacitat

per a reaccionar amb l’ON, donant lloc a la producció de ONOO
-
, contribuint així a disminuir la bio-

disponibilitat d’ON.  

El paper de l’estrès oxidatiu i la seva capacitat per modular la biodisponibilitat d’ON, així com l’ús

terapèutic d’antioxidants en diverses malalties vasculars, ha estat àmpliament avaluat per nombro-

sos estudis en pacients i en models experimentals (149-151). En canvi, en la hipertensió portal en

la cirrosi, aquests elements no han estat avaluats. 

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 vascu-

lar intrahepàtica en la cirrosi, concretament el paper de l’estrès oxidatiu i la seva implicació en la

modulació de la biodisponibilitat d’ON. 

2. Justificació i objectius



2.1. Article 1: Increased oxidative stress in cirrhotic rat livers: A potential mechanism 

contributing to reduce nitric oxide bioavailability.

Anteriorment s’havia descrit que la baixa biodisponibilitat d’ON en el fetge cirròtic, responsable

parcialment de la disfunció endotelial, és causada per una menor activitat enzimàtica d’eNOS

secundària a una sèrie de desregulacions posttraduccionals . 

En malalties cardiovasculars s’ha demostrat que un increment en els nivells d’O2

-
, al reaccionar amb

l’ON, redueix marcadament la biodisponibilitat d’aquest vasodilatador i s’acompanya d’un augment

significatiu en el to vascular (96;104;147;152;153).

A més, en diferents desordres hepàtics s’han descrit elevats nivells d’O2

-
, a conseqüència d’una exa-

gerada síntesi i/o d’una deficient eliminació (118;121;124;126;135).

La hipòtesi del present estudi fou que, en els fetges cirròtics, un increment en els nivells d’O2

-
, al reac-

cionar amb l’ON, contribuirien a reduir la biodisponibilitat d’ON i, per tant, l’eliminació de l’O2

-
del

fetge cirròtic seria una nova estratègia terapèutica encaminada a incrementar la biodisponibilitat intra-

hepàtica d’ON. 

Per tant, els objectius d’aquest estudi són conèixer els nivells d’ON en el fetge cirròtic, el grau d’es-

très oxidatiu i les seves possibles causes, a més d’avaluar l’efectivitat d’una teràpia antioxidant sobre

la biodisponibilitat d’ON.

2.2. Article 2: Superoxide dismutase gene transfer reduces portal pressure in CCl4

cirrhotic rats with portal hypertension.

Els nivells de ROS estan augmentats en els fetges cirròtics com a conseqüència de: a) un augment

de la seva producció per part de diversos sistemes enzimàtics com la XO i la COX (85;86); i b) una

reducció de l’activitat i dels nivells proteics d’un dels principals sistemes enzimàtics encarregats de

metabolitzar l’O2

-
, la SOD (154). 

S’ha descrit que la transferència gènica de SOD protegeix contra l’estrès oxidatiu i millora la rela-

xació dependent d’endoteli en diverses situacions, entre les quals trobem l’infart de miocardi

(155;156), el transplantament hepàtic (157), la hipertensió (158;159), la diabetis (160) i l’envelli-

ment (161). Tambè s’ha descrit l’ús de transferència gènica de SOD per a millorar diverses malal-

ties hepàtiques (162-165).

La hipòtesi del present estudi fou que, disminuir els elevats nivells d’O2

-
del fetge cirròtic podria

ser una nova estratègia terapèutica encaminada a incrementar la biodisponibilitat intrahepàtica

d’ON, reduir la resistència vascular intrahepàtica i millorar la hipertensió portal en la cirrosi.

Els objectius d’aquest estudi són avaluar si la transferència gènica de SOD és capaç de reduir els

nivells d’O2

-
, augmentar la biodisponibilitat d’ON i, en conseqüència, millorar la disfunció endote-

lial hepàtica i reduir la pressió portal en rates cirròtiques amb hipertensió portal
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4.1. Article 1: Increased oxidative stress in cirrhotic rat livers: A potential mechanism con-

tributing to reduce nitric oxide bioavailability.

Les CES procedents de rates cirròtiques presenten menors nivells d’ON, mesurats de manera

directa, utilitzant marcatge amb DAF-FM i microscòpia confocal, que les CES procedents de

rates controls. Tot i això, no s’observen diferències en els nivells proteics d’eNOS en CES pro-

cedents de fetges cirròtics respecte les de fetges controls. La disminució en la biodisponibilitat

d’ON dels fetges cirròtics es confirma amb la presència de menor quantitat de cGMP, marca-

dor de la biodisponibilitat d’ON, en comparació amb els fetges controls. 

La quantitat d’estrès oxidatiu, mesurant els nivells de radical O2

-
mitjançant tinció amb DHE, en

els fetges de rates cirròtiques és marcada i significativament superior al present en fetges de rates

controls. Dues de les possibles fonts d’aquest augment de radicals O2

-
són els enzims COX i XO,

ja que la inhibició de la seva activitat enzimàtica va acompanyada d’una reducció en els nivells

d’O2

-
en fetges cirròtics.

L’activitat de la SOD, l’enzim principal encarregat de la degradació d’O2

-
, es troba significativa-

ment disminuïda en els fetges cirròtics respecte els controls, probablement per una disminu-

ció en l’expressió proteica de les isoformes citoplasmàtica i mitocondrial de la SOD.

El marcador per excel·lència de la reacció entre el radical O2

-
i l’ON, la nitrotirosinació protei-

ca, un marcador de la formació d’ONOO
-
, es troba significativament augmentat en els fetges

cirròtics comparant-los amb els controls. 

La inhibició farmacològica de la SOD mitjançant dietilditiocarbamat (DDC) en CES aïllades de

rates control indueix un augment significatiu dels nivells intracel·lulars d’O2

-
que s’acompanya

marcada reducció en la biodisponibilitat d’ON. Aquests dos fets són corregits si les cèl·lules són

suplementades exògenament amb SOD, demostrant l’íntima i alhora oposada relació entre els

nivells d’O2

-
i d’ON.

De forma semblant, la sobreexpressió de SOD mitjançant la transfecció gènica amb adenovi-

rus codificant per SOD extracel·lular (AdecSOD), en cèl.lules endotelials d’aorta bovina (BAEC)

dóna lloc a una menor generació d’O2

-
induïda per paraquat i aquest fet s’associa a un aug-

ment significatiu de la biodisponibilitat d’ON en comparació amb cèl·lules transfectades amb

l’adenovirus control β−galactosidasa (Adβgal). 

.

.

.

.

.

.

4. Resum de resultats



Resum de resultats

4.2. Article 2: Superoxide dismutase gene transfer reduces portal pressure in CCl4 cirrho-

tic rats with portal hypertension.

Els fetges de rates controls i cirròtiques transfectades amb l’AdecSOD sobreexpressen de mane-

ra efectiva ecSOD.

La transfecció amb l’AdecSOD, però no amb l’Adβgal, produeix una disminució marcada i sig-

nificativa dels nivells d’O2

-
en fetges cirròtics, que arriben als nivells observats en fetges de rates

control. 

Els nivells de cGMP, un marcador de biodisponibilitat d’ON, en fetges de rates controls no es

modifiquen després de la transfecció amb AdecSOD, però augmenten de manera significativa

en fetges de rates cirròtiques transfectades amb AdecSOD.

La nitrotirosinació proteica, marcador de la reacció entre el radical O2

-
i l’ON, es troba significa-

tivament disminuïda en els fetges cirròtics de rates  transfectades amb AdecSOD comparant-

los amb les transfectades amb l’Adβgal.

La producció de ROS mitjançant un sistema generador d’O2

-
, com la NADPH, produeix un aug-

ment significatiu dels nivells hepàtics d’O2

-
i de la pressió portal de perfusió en rates controls

transfectades amb Adβgal en comparació amb les rates transfectades amb Adβgal i tractades

amb vehicle. L’AdecSOD atenua tant l’augment dels nivells hepàtics d’O2

-
, com l’augment de

la pressió portal de perfusió produïda per la NADPH. 

La pressió arterial mitjana (PAM) i la pressió portal no presenten diferències significatives en

rates control transfectades amb Adβgal o AdecSOD.

Les rates cirròtiques transfectades amb AdecSOD presenten una disminució significativa de la

pressió portal sense canvis significatius en la PAM respecte a les rates cirròtiques transfectades

amb Adβgal.

Els fetges de les rates cirròtiques transfectades amb Adβgal tenen una pressió de perfusió basal

significativament superior a les rates controls. A més a més, presenten hiperresposta a l’ago-

nista adrenèrgic α1-metoxamina (Mtx) i una menor resposta vasodilatadora a acetilcolina (Ach).

La transfecció d’AdecSOD a rates cirròtiques redueix la hiperresposta a Mtx i millora significa-

tivament la resposta vasodilatadora a Ach. 

..

.

.

.

.

.

.

.
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La hipertensió portal és la complicació més important d’una gran varietat de malalties hepàtiques agu-

des i cròniques entre les quals la cirrosi és la més freqüent. L’impacte de les seves complicacions, entre

les quals podem trobar el dessagnament per varices esofàgiques, l’ascites, la disfunció renal i l’encefa-

lopatia, fa que aquesta síndrome sigui la principal causa de mort i transplantament hepàtic en pacients

amb cirrosi hepàtica. 

El factor primari que porta al desenvolupament d’hipertensió portal és l’augment  de resistència

vascular intrahepàtica i els últims avenços en el coneixement de la fisiopatologia de la malaltia indi-

quen aquest factor com a diana per a una de les teràpies més prometedores. L’augment de la resis-

tència vascular intrahepàtica en la cirrosi té dues causes: primerament, una distorsió en l’arquitec-

tura vascular del fetge a causa del transcurs de la pròpia malaltia; i, en segon lloc, un component

dinàmic secundari a la contracció de diferents estructures contràctils de localització sinusoïdal i

extrasinusoïdal, principalment CHE, resultat del desequilibri entre forces vasoconstrictores i vasodi-

latadores intrahepàtiques.

El fet que aquest component dinàmic de la resistència vascular intrahepàtica sigui reversible i, per

tant, potencialment manipulable, ha constituït la base racional per al tractament farmacològic de

la hipertensió portal (1).

Un dels mecanismes fisiopatològics involucrats en l’augment dinàmic de la resistència vascular

intrahepàtica dels fetges cirròtics és un dèficit d’ON. Per això, un increment selectiu a nivell intra-

hepàtic de la biodisponibilitat d’ON constitueix una opció terapèutica per tal d’actuar sobre l’aug-

ment de resistència vascular intrahepàtica. En aquest sentit s’han utilitzats diverses estratègies,

entre les quals trobem la transferència gènica del fetge amb adenovirus que contenen la nNOS o

l’eNOS (53;54) o Akt constitutivament activa (40); l’administració de donants selectius d’ON (49) i,

més recentment, augmentant la síntesi d’ON mitjançant el tractament amb estatines (55;56) o amb

el cofactor de l’eNOS, BH4 (46;47). Aquestes estratègies, que augmenten la producció d’ON d’una

manera efectiva, s’han associat en la majoria de casos a una reducció lleu de la pressió portal.

Aquesta paradoxa podria ser explicada, en part, a causa del fet que el possible augment de ROS

podria portar a la inactivació de l’ON, atenuant l’eficàcia d’aquestes estratègies dirigides a augmen-

tar la síntesi d’ON. 

Conseqüentment, els objectius dels treballs d’investigació aquí presentats van ser ampliar el conei-

xement entorn la possible implicació de l’estrès oxidatiu en la reduïda biodisponibilitat del vasodi-

latador intrahepàtic ON,  així com avaluar el possible ús d’antioxidants com a nova teràpia per a

millorar la biodisponibilitat intrahepàtica d’ON i contribuir així a la millora de la hipertensió portal

a en la cirrosi.

Els resultats del primer estudi ens mostren que els fetges cirròtics presenten una baixa biodisponi-

bilitat d’ON, determinada al quantificar el missatger secundari cGMP. A més, es demostra per pri-

mer cop, mitjançant microscòpia confocal, que les CES en cultiu primari aïllades de fetges cirròtics

també presenten baixa biodisponibilitat d’ON, mitjançant la tinció amb DAF-FM, que permet la

quantificació de baixes concentracions cel·lulars d’ON in vivo.  

5. Discussió



Discussió

Aquesta disminució d’ON intrahepàtic es troba associada a un augment significatiu dels nivells d’O2

-
.

Estudis previs han suggerit que, en el fetge cirròtic, existeix un elevat estrès oxidatiu (126;166),

però aquest és el primer cop que emprant la tinció específica amb DHE es demostra que els fetges

cirròtics presenten elevats nivells d’O2

-
comparant-los amb fetges sans.

D’acord amb els resultats d’un estudi previ (154), hem demostrat que els fetges cirròtics presenten

una disminució en l’activitat enzimàtica de SOD respecte als fetges controls. Aquest fet podria

representar una de les causes de l’augment dels nivells intrahepàtics d’O2

-
dels fetges cirròtics. No

obstant, hem esbrinat per primera vegada, que la baixa activitat enzimàtica de SOD és conseqüèn-

cia d’una disminució en l’expressió proteica de les isoformes citoplasmàtica i mitocondrial de la

SOD.

A més d’una reducció en la seva eliminació, l’increment en l’O2

-
intrahepàtic també podria ser cau-

sat per un excés en la seva formació. Estudis recents han demostrat que el desacoblament de l’en-

zim eNOS, a conseqüència de deficiència de BH4, està involucrat en la reducció de la generació

d’ON (46;47). L’eNOS desacoblada és capaç de produir O2

-
, però els resultats del nostre estudi mos-

tren que la inhibició selectiva d’aquest enzim no redueix els nivells intrahepàtics d’O2

-
, indicant que

l’eNOS no tindria una contribució significativa en l’augment de l’estrès oxidatiu existent en el fetge

cirròtic. En canvi, els resultats de la marcada reducció en el contingut d’O2

-
quan s’inhibeixen els

enzims COX o XO mitjançant els inhibidors Indometacina i Allopurinol respectivament, suggereixen

que aquestes són fonts efectives d’O2

-
i requereixen, per tant, un estudi futur més profund.

Recentment s’ha descartat que la NADPH oxidasa sigui una font potencial d’O2

-
en la cirrosi (129).

En l’àmbit cardiovascular, s’ha demostrat que un augment fisiopatològic d’O2

-
redueix la biodispo-

nibilitat d’ON (100;101;167). La troballa d’una marcada nitrotirosinació proteica, marcador especí-

fic de la reacció d’O2

-
amb l’ON, ens demostra que aquest mecanisme de reducció dels nivells d’ON

també succeeix en el fetge cirròtic. Addicionalment, la relació entre la presència d’O2

-
i la biodispo-

nibilitat d’ON es demostra, més encara, amb els experiments realitzats en CES, on s’observa in vivo,

que la biodisponibilitat d’ON és modulada per la presència d’O2

-
. De fet, l’increment de radicals O2

-
,

obtingut a l’inhibir selectivament la SOD mitjançant DDC (168), s’acompanya d’una reducció mar-

cada en la biodisponibilitat d’ON. A més, la reducció dels nivells d’estrès oxidatiu a l’afegir exòge-

nament SOD promou una recuperació parcial dels nivells d’ON intracel·lulars. Aquest fet també s’ha

demostrat mitjançant una aproximació molecular utilitzant transfecció gènica amb adenovirus.

Aquests experiments utilitzant cèl·lules BAEC mostren que aquelles cèl·lules transfectades amb

l’AdecSOD mostren un menor augment d’O2

-
quan són tractades amb l’inductor d’estrès oxidatiu

Paraquat (169) respecte les cèl.lules transfectades amb Adβgal i això s’acompanya del manteni-

ment de la biodisponibilitat d’ON.

Els resultats d’aquest estudi evidencien la prova del concepte que, el segrest d’ON per part dels

radicals O2

-
podria ser un factor contribuent a la reducció de la biodisponibilitat d’ON, a la disfun-

ció endotelial i, en conseqüència, a l’increment del to vascular intrahepàtic en la cirrosi.
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El segon estudi representa un canvi important en les estratègies utilitzades fins al moment per a

augmentar la biodisponibilitat intrahepàtica d’ON en la cirrosi, ja que no va dirigit a augmentar la

producció d’ON sinó que va dirigit a reduir el seu segrest per part de lO2

-
. 

Per a això, s’ha utilitzat la transferència gènica amb vectors adenovirals recombinants replicació-

deficients portadors del gen ecSOD humà, per a reduir els nivells hepàtics d’O2

-
ja que la transfe-

rència gènica permet l’expressió estable d’enzims i proteïnes (170). S’ha utilitzat la isoforma ecSOD

ja que aquesta té una estructura tetramèrica, està glicosilada i, per tant, té una vida mitjana plas-

màtica més llarga que la isoforma citoplasmàtica (CuZnSOD) (171). A més a més, l’ecSOD conté un

domini d’unió a heparina (172), que permet la seva unió a proteoglicans de la matriu extracel.lular,

essent, en aquesta localització, molt efectiva prevenint el segrest de l’ON quan aquest difon de les

CES cap a les CHE (173). 

Els resultats d’aquest estudi mostren que tres dies després de l’administració intravenosa (i.v)

d’AdecSOD, s’observa una expressió efectiva del transgen tant en fetges de rates controls com

cirròtiques i que la transferència gènica no augmenta per se els nivells hepàtics d’O2

-
, descartant un

possible efecte tòxic dels adenovirus.  

També es van avaluar els efectes causats per un sistema generador d’O2

-
, NADPH/NADPH oxidasa,

en rates controls transfectades amb adenovirus, sobre la pressió portal de perfusió i sobre els nivells

d’O2

-
. L’AdecSOD va atenuar l’augment de pressió portal de perfusió i l’augment dels nivells intra-

hepàtics d’O2

-
, confirmant així el seu efecte antioxidant i la contribució de l’O2

-
sobre l’augment de

la pressió portal de perfusió.

En rates cirròtiques, l’AdecSOD va produir una marcada reducció dels nivells intrahepàtics d’O2

-
i un

augment en la biodisponibilitat hepàtica d’ON. Aquests dos fets es van acompanyar d’una dismi-

nució en la nitrotirosinació de proteïnes hepàtiques, que representa un bon marcador de la reacció

entre O2

-
i l’ON. Aquests resultats recolzen per primer cop in vivo, el concepte que, reduint els nivells

hepàtics augmentats d’O2

-
en la cirrosi, es pot millorar la biodisponibilitat hepàtica d’ON. L’augment

de biodisponibilitat d’ON mitjançant la transfecció gènica amb l’AdecSOD va millorar la disfunció

endotelial observada en els fetges de rates cirròtiques i, de manera encara més important, va pro-

moure una reducció significativa de la pressió portal in vivo. La reducció de la pressió portal va ser

causada, probablement, per la millora de la resposta enfront estímuls vasodilatadors i l’atenuació

de la hiperresposta a vasocontrictors del llit vascular hepàtic. Tot i això, no podem descartar com-

pletament que una possible reducció del flux portal també hagués pogut contribuir a la disminu-

ció de la pressió portal observada. Aquesta possibilitat, però, és molt petita, donat que l’efecte

esperat d’un increment de la biodisponibilitat d’ON farà el contrari, i que no es van observar can-

vis en la PAM que permetin suggerir una vasoconstricció esplàncnica reflexa. També cal destacar el

fet que la transfecció gènica amb l’AdecSOD no va modificar la PAM, i això podria ser el resultat

d’un efecte relativament específic de l’ecSOD sobre la microcirculació hepàtica. 



Discussió

Aquest fet representaria un avantatge sobre altres estratègies no fetge-selectives dirigides a aug-

mentar la biodisponibilitat d’ON, que produeixen efectes deleteris empitjorant la síndrome hiperdi-

nàmica observada en la cirrosi, ja que augmenten la biodisponibilitat d’ON també en el territori

esplàncnic, produint una important vasodilatació (48).  

Aquesta possibilitat sembla raonable perquè estudis amb rossegadors han mostrat que els vectors

adenovirals tenen un tropisme molt elevat pel fetge, ja que aproximadament el 90% del transgen

es localitza en aquest òrgan tant a les cèl·lules parenquimals (hepatòcits) com a les no-parenqui-

mals (cèl·lules de kupffer, CES, CHE). Cal destacar, però, que en rates cirròtiques l’eficàcia de la

transfecció gènica amb adenovirus disminueix respecte les rates amb funció hepàtica normal, tot i

que segueix sent de gran magnitud i el fetge segueix sent la diana principal (174-178). 

Els resultats d’aquest estudi evidencien, per primer cop in vivo, que disminuir els nivells hepàtics d’O2

-

mitjançant un tractament antioxidant, en aquest cas augmentant l’activitat de la SOD, podria repre-

sentar una estratègia efectiva per tal de millorar la biodisponibilitat intrahepàtica d’ON i, per tant,

recolza la idea que les teràpies antioxidants podrien ser una alternativa interessant per a tractar la

hipertensió portal en la cirrosi.
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El fetge cirròtic presenta nivells elevats d’estrès oxidatiu.

Les causes d’aquest augment d’estrès oxidatiu del fetge cirròtic podrien ser una disminució de la

seva eliminació per part de l’enzim SOD i una elevada síntesi per part dels enzims COX i XO.

El segrest d’ON per part de l’O2

-
, donant lloc a la formació d’ONOO

-
,  podria ser un determi-

nant important que participaria en la disminució intrahepàtica d’ON observada en la cirrosi,

que dóna lloc a disfunció endotelial i a un augment de to vascular hepàtic. 

Una teràpia antioxidant capaç de disminuir els nivells elevats d’estrès oxidatiu dels fetges cirrò-

tics, contribueix a millorar: 1) la biodisponibilitat intrahepàtica d’ON; 2) la disfunció endotelial

(la vasodilatació endoteli-dependent); i 3) la hipertensió portal, produint un descens significa-

tiu de la pressió portal in vivo.

Els resultats de la present tesi aporten evidències a favor del paper de l’estrès oxidatiu, modulant

la biodisponibilitat d’ON i la circulació intrahepàtica en la cirrosi, i recolzen la teràpia amb antioxi-

dants, com a nova estratègia terapèutica per a millorar la biodisponibilitat intrahepàtica d’ON i, per

tant, atenuar l’elevat to vascular hepàtic en la cirrosi.

D’aquesta manera suggerim que en el futur seria interessant desenvolupar estudis que resolguin

els mecanismes de reacció entre el radical O2

-
i l’ON en el fetge cirròtic, així com l’assaig d’antioxi-

dants com a teràpia en la hipertensió portal.

.

.

.

.
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