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NO: Noroeste). Representado por um círculo no quadrante Nordeste está a 

posição da plataforma durante os testes. Desenho adaptado a partir de Santos 

(1999)    

Figura 7 – Temperatura média dos animais da fase 1 durante a semana de sobrevida. 

Estão indicadas as médias e desvios padrão das temperaturas corporais dos 

grupos experimentais da fase 1 ao longo dos 7 dias de sobrevida (**=p0,01; 

ANOVA para medidas repetidas seguida pelo teste de Newman-Keuls). 

Figura 8 – Taxa de mortalidade dos grupos experimentais da fase 1.  O grupo de 

animais isquêmicos que recebeu colina via oral na dose de 800mg.Kg-1.dia-1 

apresentou a maior taxa de mortalidade (83%), seguido pelo grupo que 

recebeu colina via I.P. na dose de 400mg.Kg-1.dia-1 (59%). 

Figura 9 - Análise histopatológica do efeito neuroprotetor da colina na sobrevida de 7 

dias.  Cada símbolo representa o número de neurônios viáveis na camada CA1 
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do hipocampo dorsal por mm2 de área avaliada de um animal (plano -3,8mm ao 

bregma). As barras horizontais representam as médias de cada grupo 

experimental.  Foram representadas apenas as diferenças estatísticas mais 

relevantes para a discussão dessa tese. (***=p 0,001; ANOVA de uma via 

seguida pelo teste de Newman-Keuls).   

Figura 10 – Fotomicrografia da camada CA1 em fatias semi-finas (300nm) coradas 

com azul de toluidina. (A-C) “Sham/ Sal VO 7d/7d”, (D-F) “Isq/Sal VO 7d/7d” e 

(G-I) “Isq/Col 400 VO 7d/7d”. Observou-se uma morfologia bem preservada 

dos neurônios piramidais (setas grandes) e dos dendritos apicais (setas 

pequenas) em A-C; perda neuronal e gliose (cabeça de seta) em D-F e 

características intermediárias entre esses grupos em G-H. As barras de 

aumento representam 50m em A, D e G; 20 m em B, E e H e 10m em C, F 

e I. 

Figura 11 - Fotomicrografia representativa da localização do pPV.  Corte coronal da 

formação hipocampal com a camada piramidal CA1 do hipocampo dorsal (seta 

curta) de um rato submetido a 10 minutos de isquemia global.  Note-se a 

presença do pPV (seta longa) entre o hipocampo e o corpo caloso.  A barra de 

aumento representa 200µm. 

Figura 12– Eletromicrografias de varredura representativas da face ventricular do 

pPV.  Observou-se em A, a presença dos tufos de cílios típicos de células 

ependimárias (seta larga branca), e em B, detalhe aumentado dos cílios (seta 

larga branca) e, ao fundo, os microvilos (seta estreita branca) em proximidade 

com possíveis leucócitos. 

Figura 13– Eletromicrografias de transmissão representativas da camada ependimal 

do pPV.  Em (A), nota-se a camada sub-ependimal na parte superior da figura 

com a presença de núcleos de oligodendrócitos (cabeça de seta branca) com 

as fibras mielinizadas ao seu redor, e na parte inferior da figura observa-se a 

camada ependimal propriamente dita, com a presença de um núcleo da célula 

ependimal (seta larga preta), um vaso cortado transversalmente (asterisco) e a 

presença de um provável astrócito progenitor neural (seta curva branca).  Em 

(B), observa-se com maior detalhe uma célula ependimal com seu núcleo (N), 

complexo de golgi (asterisco), mitocôndrias (M), inúmeras vesículas (cabeça de 

seta), bem como as junções celulares (setas pequenas).  Em (C), podemos 

observar uma porção da célula ependimal com cílios (seta preta), microvilos 

(cabeça de seta), e abaixo dela, o núcleo de um olidendrócito (O) em 

proximidade às fibras mielinizadas (seta branca larga). Em (D), destacamos a 
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presença de uma possível célula tronco neural (astrócito do tipo B), de acordo 

com Danilov et al, 2009.  

Figura 14 - Fotomicrografia do pPV  de um animal do grupo Isq/Col 60d/60d (animal 

isquêmico suplementado com colina durante toda a sobrevida). 

Imunomarcação para BrdU e proteína NeuN. As setas indicam células BrdU 

positivas. Corte de 40m de espessura obtido com o micrótomo de vibração. O 

Brdu foi imunomarcado pelo método enzimático da peroxidase com o 

cromógeno DAB. 

Figura 15 – Eletromicrografias de transmissão representativas da camada piramidal 

CA1 do hipocampo dorsal de ratos submetidos à isquemia global transitória 

aos 7 dias de sobrevida.  Em (A), nota-se uma porção da camada piramidal 

com neurônios íntegros (cabeça de seta) e um neurônio necrótico (seta).  Em 

(B), a presença de uma célula viável (cabeça de seta) adjacente a uma célula 

repleta de material eletrondenso no seu citoplasma (seta larga). Em (C), note-

se um neurônio em degeneração com seu citoplasma também repleto de 

material eletrodenso fragmentado (setas pequenas), sem organelas 

distinguíveis morfologicamente, núcleo fragmento (N), e a presença de 

corpúsculo multilamelar.  Em (D), outra célula neuronal com os mesmos 

achados apontados em (C), porém com a presença de um corpúsculo 

multilamelar mais evidente. 

Figura 16 – Eletromicrografias de transmissão representativas da camada piramidal 

CA1 do hipocampo dorsal de ratos submetidos à isquemia global transitória e 

tratados com 400 mg.Kg.dia de bitartarato de colina aos 7 dias de sobrevida.  

Em (A), note-se um neurônio viável com as invaginações nucleares típicas.  

Em (B), a presença de uma célula viável contendo organelas bem preservadas 

como as mitocôndrias (setas pequenas), além da presença de grânulos de 

lipofucsina (setas largas). Em (C), porção de um neurôniocom organelas bem 

preservadas, tais como mitocôndrias (setas pequenas), complexo de Golgi (G) 

e retúculo endoplasmático (RE). Em (D), outra célula neuronal demonstrando a 

viabilidade da célula neuronal assim como apresentado em (C). 

Figura 17 – Exemplo de uma membrana de nitrocelulose submetida ao protocolo de 

slot blot.  A seta indica o slot correspondente ao controle negativo da reação e 

a cabeça de seta indica um slot que entupiu durante a reação e que foi 

desconsiderado nas análises. 

Figura 18 - Análise da expressão de Ki-67 no hipocampo dos animais da fase 1.  

Estão representadas as médias e desvios padrão dos valores obtidos pela 

análise da densitometria óptica da membrana de nitrocelulose submetida ao 



xvi 

 

protocolo de slot blot.  O grupo experimental “Isq/Sal Vo 7d/7d” diferiu 

significantemente dos grupos “Sham/Sal Vo 7d/7d” e “Sham/Col 400 VO 7d/7d” 

e o grupo “Isq/Col 400 VO 7d/7d” diferiu significantemente dos grupos 

“Sham/Sal Vo 7d/7d” e “Sham/Col 400 VO 7d/7d”. (*=p0,05 e **=p0,01; 

ANOVA de uma via seguida pelo teste de Newman-Keuls).   

Figura 19 - Análise da expressão de S-100 no hipocampo dos animais da fase 1.  

Estão representadas as médias e desvios padrão dos valores obtidos pela 

análise da densitometria óptica da membrana de nitrocelulose submetida ao 

protocolo de slot blot.  O grupo experimental “Isq/ Sal VO 7d/7d” diferiu 

significantemente dos grupos “Sham/Sal VO 7d/7d”, “Sham/ Col 400 VO 7d/7d” 

e “Isq/Col 400 VO 7d/7d” e o grupo “Sham/Col 400 VO 7d/7d” diferiu 

significantemente do grupo “Isq/Col 400 VO 7d/7d” e do “Sham/Sal VO 7d/7d”. 

(*=p0,05; **=p0,01 e ***=p0,001 ANOVA de uma via seguida pelo teste de 

Newman-Keuls).   

Figura 20 - Análise da expressão de ß-tubulina no hipocampo dos animais da fase 1.  

Estão representadas as médias e desvios padrão dos valores obtidos pela 

análise da densitometria óptica da membrana de nitrocelulose submetida ao 

protocolo de slot blot.  O grupo experimental “Isq/Sal VO 7d/7d” diferiu 

significantemente do grupo “Isq/Col 400 VO 7d/7d” e “Sham/Sal VO 7d/7d” 

diferiu do grupo “Sham/Col 400 VO 7d/7d” (*=p0,05 e ***=p0,001 ANOVA de 

uma via seguida pelo teste de Newman-Keuls).   

Figura 21- Análise da expressão de nestina no hipocampo dos animais da fase 1.  

Estão representadas as médias e desvios padrão dos valores obtidos pela 

análise da densitometria óptica da membrana de nitrocelulose submetida ao 

protocolo de slot blot.  O grupo experimental “Isq/Sal VO 7d/7d” diferiu 

significantemente dos grupos “Sham/Sal VO 7d/7d” e “Sham/Col 400 VO 

7d/7d7d” e o grupo “Isq/Col 400mg 7d” diferiu dos grupos “Sham/Col 400 VO 

7d/7d7d” e “Sham/Sal VO 7d/7d”. (*=p0,05; **=p0,01; e ***=p0,001 ANOVA 

de uma via seguida pelo teste de Newman-Keuls). 

Figura 22 - Análise da expressão de CD11b e C5b-9 no hipocampo dos animais da 

fase 1.  Estão representadas as médias e desvios padrão dos valores obtidos 

pela análise da densitometria óptica da membrana de nitrocelulose submetida 

ao protocolo de slot blot.  O grupo experimental “Isq/Sal VO 7d/7d” diferiu 

significantemente do grupo “Sham/Sal VO 7d/7d”  (*=p0,05 ANOVA de uma 

via seguida pelo teste de Newman-keuls). 
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Figura 23 – Temperatura média dos animais da Fase 2 durante a primeira semana de 

sobrevida.  Estão indicadas as médias e desvios padrão das temperaturas 

corporais dos grupos experimentais da fase 2.  Não houve diferença 

significante entre os grupos experimentais (ANOVA para medidas repetidas). 

Figura 24 – Taxa de mortalidade dos gupos experimentais da Fase 2. O grupo de 

animais controle que recebeu colina via oral na dose de 400mg.Kg-1.dia-1 

apresentou a maior taxa de mortalidade (50%), seguido pelo grupo isquêmico 

que recebeu colina via oral na dose de 400mg.Kg-1.dia-1 (25%). 

Figura 25- Análise histopatológica do efeito neuroprotetor da colina na sobrevida de 

60 dias.  Cada símbolo representa o número de neurônios viáveis na camada 

CA1 do hipocampo dorsal por mm2 de área avaliada de um animal (plano -

3,8mm ao bregma).  As barras horizontais representam as médias de cada 

grupo experimental.  Todos os grupos experimentais diferiram 

significantemente dos grupos sham operados.  Entre os isquêmicos, o grupo 

“Isq/Sal 60d/60d” diferiu dos grupos “Isq/Col7d+Sal53d/60d e “Isq/Col 60d/60d.  

Foram representadas apenas as diferenças estatísticas mais relevantes para a 

discussão dessa tese. (*=p0,05; ANOVA de uma via seguida pelo teste de 

Newman-Keuls).   

Figura 26 - Fotomicrografias representativas do grupo Isq/Sal60d/60d (animais 

isquêmicos e não suplementados). Imunomarcação para BrdU e proteína 

NeuN. Note-se o padrão de imunomarcação das células NeuN positivas com o 

envoltório nuclear vermelho/vinho e das células Brdu positivas com o núcleo 

marrom. As setas indicam células duplamente marcadas. (A) formação 

hipocampal, (B) camada piramidal CA 1 do hipocampo dorsal, (C) e (D) giro 

denteado. Cortes de 50m de espessura obtidos com o micrótomo de vibração. 

O Brdu foi imunomarcado pelo método enzimático da peroxidase com o 

cromógeno DAB e o NeuN foi marcado pelo método enzimático da fosfatase 

alcalina e o seu substrato “black”.  

Figura 27 - Fotomicrografias representativas do grupo Isq/Col 60d/60d (animais 

isquêmicos e suplementados). Imunomarcação para BrdU e proteína NeuN. 

Note-se o padrão de imunomarcação das células NeuN positivas com o 

envoltório nuclear vermelho/vinho e das células Brdu positivas com o núcleo 

marrom. As setas indicam células duplamente marcadas. (A) formação 

hipocampal, (B) camada piramidal CA 1 do hipocampo dorsal, (C) e (D) giro 

denteado. Cortes de 50m de espessura obtidos com o micrótomo de vibração. 

O Brdu foi imunomarcado pelo método enzimático da peroxidase com o 
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cromógeno DAB e o NeuN foi marcado pelo método enzimático da fosfatase 

alcalina e o seu substrato “black”.  

Figura 28 - Fotomicrografias representativas do grupo Isq/Col 7d+ Sal 53d/60d 

(animais isquêmicos e suplementados com colina apenas por 7 dias). 

Imunomarcação para BrdU e proteína NeuN. Note-se o padrão de 

imunomarcação das células NeuN positivas com o envoltório nuclear 

vermelho/vinho e das células Brdu positivas com o núcleo marrom. As setas 

indicam células duplamente marcadas. (A) formação hipocampal, (B) camada 

piramidal CA 1 do hipocampo dorsal, (C) e (D) giro denteado. Cortes de 50m 

de espessura obtidos com o micrótomo de vibração. O Brdu foi imunomarcado 

pelo método enzimático da peroxidase com o cromógeno DAB e o NeuN foi 

marcado pelo método enzimático da fosfatase alcalina e o seu substrato 

“black”.  

Figura 29 - Fotomicrografias representativas dos grupos Sham/Col 60d/60d (A-C) e 

Sham/Sal 60d/60d (D-F) (animais sham operados suplementados ou não 

suplementados com colina, respectivamente). Imunomarcação para BrdU e 

proteína NeuN. Note-se o padrão de imunomarcação das células NeuN 

positivas com o envoltório nuclear vermelho/vinho e a quase completa 

ausência de células Brdu positivas com o núcleo marrom. (A) e (D) formação 

hipocampal, (B e E) camada piramidal CA 1 do hipocampo dorsal e (C) e (F) 

giro denteado. Cortes de 40m de espessura obtidos com o micrótomo de 

vibração. O Brdu foi imunomarcado pelo método enzimático da peroxidase com 

o cromógeno DAB e o NeuN foi marcado pelo método enzimático da fosfatase 

alcalina e o seu substrato “black”.  

Figura 30 - Fotomicrografias representativas do grupo Isq/Sal60d/60d (animais 

isquêmicos e não suplementados). Imunomarcação para Brdu e proteína S-

100. Note-se o padrão de imunomarcação das células S-100 positivas com o 

núcleo em preto e das células Brdu positivas com o núcleo marrom. As setas 

indicam células duplamente marcadas. A) formação hipocampal, (B) e (C) 

camada piramidal CA 1 do hipocampo dorsal e (D) giro denteado. Cortes de 

50m de espessura obtidos com o micrótomo de vibração. O Brdu foi 

imunomarcado pelo método enzimático da peroxidase e o cromógeno DAB e o 

S-100 foi marcado pelo método enzimático da fosfatase alcalina e o seu 

substrato “black”.  

Figura 31 - Fotomicrografias representativas do grupo Isq/Col 60d/60d (animais 

isquêmicos e suplementados). Imunomarcação para Brdu e para a proteína S-

100. Note-se o padrão de imunomarcação das células S-100 positivas com o 
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núcleo em preto e das células Brdu positivas com o núcleo marrom. As setas 

indicam células duplamente marcadas. A) formação hipocampal, (B) e (C) 

camada piramidal CA 1 do hipocampo dorsal e (D) giro denteado. Cortes de 

40m de espessura obtidos com o micrótomo de vibração. O Brdu foi 

imunomarcado pelo método enzimático da peroxidase e o cromógeno DAB e o 

S-100 foi marcado pelo método enzimático da fosfatase alcalina e o seu 

substrato “black”.  

Figura 32 - Fotomicrografias representativas do grupo Isq/Col 7d+Sal 53d/60d 

(animais isquêmicos e suplementados com colina durante 7 dias). 

Imunomarcação para Brdu e para a proteína S-100. Note-se o padrão de 

imunomarcação das células S-100 positivas com o núcleo em preto e das 

células Brdu positivas com o núcleo marrom. As setas indicam células 

duplamente marcadas. A) formação hipocampal, (B) e (C) camada piramidal 

CA 1 do hipocampo dorsal e (D) giro denteado. Cortes de 40m de espessura 

obtidos com o micrótomo de vibração. O Brdu foi imunomarcado pelo método 

enzimático da peroxidase e o cromógeno DAB e o S-100 foi marcado pelo 

método enzimático da fosfatase alcalina e o seu substrato “black”.  

Figura 33 - Fotomicrografias representativas dos grupos Sham/Col 60d/60d (A-C) e 

Sham/Sal 60d/60d (D-F) (animais sham operados suplementados ou não 

suplementados com colina, respectivamente). Imunomarcação para Brdu e 

para a proteína S-100. Note-se o padrão de imunomarcação das células S-100 

positivas com o núcleo em preto e a quase completa ausência de células Brdu 

positivas com o núcleo marrom. (A) e (D) formação hipocampal, (B e E) 

camada piramidal CA 1 do hipocampo dorsal e (C) e (F) giro denteado. Cortes 

de 40m de espessura obtidos com o micrótomo de vibração. O Brdu foi 

imunomarcado pelo método enzimático da peroxidase e o cromógeno DAB e o 

S-100 foi marcado pelo método enzimático da fosfatase alcalina e o seu 

substrato “black”.  

Figura 34 – Latência no teste para a memória de referência aos 15 dias de sobrevida. 

Média e erro padrão da latência (expressa em segundos) verificada nos grupos 

experimentais aos 15 dias de sobrevida durante as 6 sessões (dias) 

consecutivas para a caracterização da memória de referência no teste do 

labirinto aquático de Morris. 

Figura 35 – Trajeto no teste para a memória de referência aos 15 dias de sobrevida. 

Média e erro padrão do trajeto (expresso em centímetros) verificado nos 

grupos experimentais aos 15 dias de sobrevida durante as 6 sessões (dias) 
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consecutivas para a caracterização da memória de referência no teste do 

labirinto aquático de Morris. 

Figura 36 – Representação das áreas analisadas no probe teste.  A latência e o 

trajeto foram analisados no quadrante onde a plataforma esteve localizada 

durante o treinamento (quadrante nordeste), na área da plataforma (plataforma 

8), na área da plataforma expandida com raio de 10 centímetros, com 20 

centímetros e com 30 centímetros.   

Figura 37 – Média da latência expressa em segundos despendida pelos animais na 

região da plataforma durante o primeiro minuto do probe teste.  As barras 

acima das colunas representam o erro padrão dos grupos experimentais.  O 

grupo “Isq/Col 60d/60d” diferiu significantemente dos grupos “Isq/Col70+ Sal 

53d/60d”, “Isq/Sal 60d/60d” e “Sham/Col 60d/60d” (*=p0,05; ANOVA de uma 

via seguida pelo teste de Newman-Keuls). 

Figura 38 – Latência do teste para a memória de referência aos 60 dias de sobrevida. 

Latência (expressa em segundos) verificada nos grupos experimentais aos 60 

dias de sobrevida durante as 5 sessões (dias) consecutivas para a 

caracterização da memória de referência no teste do labirinto aquático de 

Morris. 

Figura 39 – Trajeto do teste para a memória de referência aos 60 dias de sobrevida.  

Trajeto (expresso em centímetros) verificado nos grupos experimentais aos 60 

dias de sobrevida durante as 5 sessões (dias) consecutivas para a 

caracterização da memória de referência no teste do labirinto aquático de 

Morris. 

Figura 40 - Latência na primeira tentativa - teste de referência sobrevida 60 dias. Não 

houve diferença significante entre os grupos experimentais, ou seja, todos os 

grupos apresentaram a mesma latência para achar a plataforma após 26-34 

dias de intervalo 

Figura 41 – Latência do teste para a memória operacional aos 60 dias de sobrevida.   

Latência (expressa em segundos) verificada nos grupos experimentais aos 60 

dias de sobrevida durante as 4 tentativas para a caracterização da memória 

operacional no teste do labirinto aquático de Morris 

Figura 42 – Trajeto do teste para a memória operacional aos 60 dias de sobrevida.  

Trajeto (expresso em centímetros) verificada nos grupos experimentais aos 60 

dias de sobrevida durante as 4 tentativas para a caracterização da memória 

operacional no teste do labirinto aquático de Morris. 

Figura 43 – Comparação dos resultados referentes à análise histopatológica entre as 

sobrevidas estudadas.  Cada símbolo representa o número de neurônios 
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viáveis na camada CA1 do hipocampo dorsal por mm2 de área avaliada (plano 

-3,8mm ao bregma).  As barras horizontais representam as médias de cada 

grupo experimental.  Foram representadas apenas as diferenças estatísticas 

entre grupos de diferentes sobrevidas.  O grupo “Isq/Sal VO 7d/7d” diferiu dos 

grupos “Isq/Col7d+ Sal 53d/60d” e “Isq/Col 60d/60d” e o grupo “Isq/Sal 

60d/60d” diferiu dos grupos “Isq/Sal VO 7d/7d” e “Isq/Col 400 VO 7d/7d”. 

(***=p 0,001 e **=p 0,01; ANOVA de uma via seguida pelo teste de Newman-

Keuls).   

Figura 44 – Análise evolutiva da latência no labirinto aquático de Morris.  Estão 

representadas as médias e erro padrão da latência (em segundos) 

apresentada por cada grupo experimental durante as duas sobrevidas 

estudadas.  Houve diferença estatística. De p0,001 entre as sobrevida 

(***=p0,001; ANOVA para medidas repetidas seguida pelo teste de Newman-

Keuls). 

Figura 45 - Análise evolutiva do trajeto no labirinto aquático de Morris.  Estão 

representadas as médias e erro padrão do trajeto (em centímetros) 

apresentado por cada grupo experimental durante as duas sobrevidas 

estudadas.  Houve diferença estatística entre as duas sobrevidas (***=p0,001; 

ANOVA para medidas repetidas seguida pelo teste de Newman-Keuls). 
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O Acidente Vascular Encefalico (AVE) representa uma das principais 

causas de mortalidade e morbidade , sendo a estimativa dos custos 

gerados pelo cuidado paliativo de pacientes portadores de sequelas 

neurológicas decorrentes do AVC de aproximadamente 43 bilhões de 

dólares ao ano somente nos Estados Unidos. A citicolina, um 

intermediário na síntese de fosfolipídeos da membrana, é a única droga 

cujos efeitos neuroprotetores contra a lesão isquêmica foram 

comprovados cientificamente. Apesar disso, o mecanismo de sua 

neuroproteção ainda não foi completamente elucidado. Uma vez que a 

ligação entre a colina e a citidina é quebrada após a sua administração e 

seu efeito benéfico não foi reproduzido com a administração isolada de 

citidina, é provavel que a colina seja a única responsável pela 

neuroproteção atribuida a citicolina. 

Baseando-se nesses dados o presente estudo procurou investigar a 

viabilidade da colina como agente terapêutico no modelo de isquemia 

global transitória em ratos.  Na primeira fase do estudo, foram 

administradas diferentes doses de bitartarato de colina por via oral ao 

longo de sete dias de sobrevida para a avaliação da sobrevida neuronal.  

A dose terapêutica com melhor efeito neuroprotetor foi a dose de 400mg 

colina/Kg.  Na segunda fase do estudo, foi verificada a estabilidade da 

neuroproteção numa sobrevida mais longa (2 meses) pela administração 

crônica de colina.  Nesta fase também estudamos o efeito pró-

neurogênico da colina e seu efeito sobre o desempenho cognitivo dos 

animais. 
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O resultados obtidos demonstraram que a dose de 400mg colina/Kg 

ao longo de 7 dias propiciou um efeito neuroprotetor bastante significante 

(p<0,001; ANOVA seguido pelo teste de Newman-Keuls) e esse efeito 

manteve-se estável na sobrevida longa.  A adminstração crônica de colina 

não propiciou neuroproteção adicional em relação à sobrevida de 7 dias, 

mas propiciou melhor desempenho cognitivo dos animais no teste do 

labirinto aquático de Morris. 

Em conclusão, a colina é uma substância capaz de propiciar um 

efeito neuroprotetor na isquemia global transitória.  Tal efeito é duradouro 

e capaz de promover melhora do desempenho cognitivo no modelo 

lesional empregado neste estudo. 
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A isquemia cerebral encontra-se presente em condições clínicas 

diversas como o acidente vascular encefálico (AVE) o traumatismo craniano, a 

parada cardíaca, a asfixia e o choque circulatório.  Todas essas condições 

encontram-se associadas com alta mortalidade e morbidade [Organização 

Mundial da Saúde (OMS), 2004].  

A OMS estimou que a principal causa de mortalidade em 2004 foi a 

doença cardíaca isquêmica, acometendo 7,2 milhões de pessoas em todo o 

mundo, seguida pelas doenças cardiovasculares que foram a causa de óbito de 

5,7 milhões de indivíduos.  Sendo o número total de óbitos computado pela 

OMS em 2004 de aproximadamente 59 milhões, a doença cardíaca isquêmica 

e as doenças cardiovasculares corresponderam a 12,2 e 9,7% 

respectivamente.  Apesar de grande parte das pesquisas científicas e da 

atenção estar voltada aos países desenvolvidos, mais de 85% dos casos 

citados ocorreram em países em desenvolvimento (Johnston et al, 2009).  

Estes dados mostram a importância da divulgação ampla de conhecimentos e 

informações atualizados para os profissionais da área da saúde e também para 

o público em geral, especialmente nos países em desenvolvimento, para que 

ocorra uma diminuição da taxa de mortalidade em decorrência das doenças 

isquêmicas.  

Baseando-se nas estimativas da OMS, Mathers e Loncar,  

em 2006, projetaram as causas de mortalidade para 2030, considerando-se as 

possibilidades de desenvolvimento econômico e social, em dois cenários - um 

otimista e outro pessimista.  Os pesquisadores chegaram a uma perspectiva de 

7,7 milhões de mortes por isquemia em um cenário otimista e de 8,4 milhões 

no caso de um cenário pessimista.  
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A prevenção da isquemia principalmente em países desenvolvidos tem 

reduzido a mortalidade, mas aumentado o número de pacientes que 

necessitam de cuidados e reabilitação durante longos períodos.  Caso a 

prevalência e a severidade da isquemia permaneçam constantes durantes os 

próximos 10-20 anos, a demanda por reabilitação e cuidados irá aumentar em 

torno de 24% (Strong et al, 2007).  

Esse aumento representa também um problema econômico já que as 

doenças crônicas (incluem-se aqui as doenças de coração, isquemia, câncer, 

doenças respiratórias crônicas, diabetes entre outras) dificultam o 

desenvolvimento econômico e reduzem o potencial de desenvolvimento dos 

países, especialmente os que experimentam um crescimento econômico 

rápido, como é o caso do Brasil (OMS, 2005).  Entretanto, é importante que a 

prevenção seja encarada no contexto da saúde internacional incluindo os 

países menos desenvolvidos, os quais já vivenciam um pico nos riscos e nas 

mortes causados por doenças crônicas (OMS, 2005).   

Caso nenhum avanço seja alcançado no sentido de minimizar as mortes 

e a morbidade decorrentes das doenças crônicas, o impacto macroeconômico 

será substancial.  Países como a China, a Índia e a Federação Russa podem 

vir a perder entre 200 e 550 bilhões de dólares em renda nacional nos 

próximos 10 anos como resultado das doenças do coração, isquemia e 

diabetes (OMS, 2005).  Em outras palavras, a prevenção das doenças crônicas 

traduz-se também em ganhos substanciais no crescimento econômico dos 

países.  Por exemplo, o alcance da meta mundial de reduzir a taxa de 

mortalidade por doenças crônicas em 2% ao ano, pode resultar em um 

crescimento econômico acumulado de 36 bilhões de dólares na China, 15 
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bilhões na Índia e 20 bilhões na Federação Russa, nos próximos 10 anos 

(OMS, 2005). 

Atualmente o único medicamento recomendado pelas diretrizes 

internacionais para uso clínico nos casos de AVE isquêmico focal é o ativador 

recombinante tecidual do plasminogênio (rt-PA).  Sendo um ativador do 

plasminogênio tissular, portanto trombolítico, o rt-Pa  restabelece o fluxo 

sanguíneo.  Seu uso é desaconselhado após três horas do insulto por diminuir 

a eficácia e nos casos de AVE hemorrágico, devido ao risco de exacerbação da 

hemorragia, fazendo-o ser utilizado em apenas 4% dos pacientes isquêmicos 

(Green, 2008).  Medicamentos que também reparam a perfusão do tecido 

encefálico por mecanismos outros que não trombolíticos estão em estudos, 

mas todos, da mesma maneira que o rt-Pa, parecem aumentar o risco de 

hemorragia (Green & Shuaib, 2006; Green, 2008).  

Outra maneira de atenuar a lesão isquêmica cerebral consiste no uso de 

agentes neuroprotetores, os quais possuem a capacidade de impedir ou 

interromper a cascata isquêmica e, consequentemente, a morte neuronal.  

Diversos neuroprotetores já foram testados em estudos experimentais e 

clínicos.  No entanto, a maior parte desses agentes não se confirmou eficaz em 

todos os testes necessários para que seu uso fosse recomendado 

internacionalmente (Green & Shuaib, 2006).  Os neuroprotetores já avaliados 

podem ser divididos conforme seu mecanismo de ação, em: (1) drogas que 

interferem com a função glutamatérgica, (2) agonistas serotoninérgicos 5-HT1A, 

(3) quelantes metálicos, (4) citocinas, (5) albumina, (6) seqüestradores de 

radicais livres, (7) citidina difosfato-colina (citicolina) (Green & Shuaib, 2006) e 

(8) hipotermia (Sinigaglia-Coimbra et al, 2002; Yamashita, 2010). 
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A citicolina é composta pela colina e pela citidina ligadas por um 

grupamento difosfato.  Entre 1980 e 2000, doze experimentos clínicos (nove na 

Europa e Japão, e outros três nos Estados Unidos) foram conduzidos para 

verificar o potencial terapêutico da citicolina em pacientes isquêmicos.  Os 

resultados obtidos nesses estudos foram inconclusivos: enquanto os 

experimentos europeus e japoneses obtiveram resultados positivos, os 

experimentos americanos não encontraram uma proteção efetiva (Adibhatla et 

al, 2002).  A citicolina encontra-se, então, em uso clínico apenas na Europa e 

Japão.  Em 2002, Dávalos e colaboradores realizaram uma meta-análise e 

concluíram que o tratamento oral com citicolina, iniciado dentro de 24 horas 

após a lesão isquêmica moderada e severa, aumenta a probabilidade de 

recuperação completa do paciente após três meses.   

Diversos mecanismos protetores propiciados pelo tratamento com 

citicolina têm sido propostos, tais como, a diminuição da liberação de glutamato 

após a isquemia (Hurtado et al, 2005), e a prevenção da ativação de 

fosfolipases (Adibhatla et al, 2001).  Sabe-se que a ligação entre a citidina e a 

colina é rompida para a absorção desse medicamento (Conant et al, 2004) e os 

seus efeitos benéficos não são reproduzidos pela administração isolada de 

citidina (Grieb et al, 2001).  Diante desses fatos, propõe-se que a colina seja a 

única responsável pelos efeitos neuroprotetores atualmente atribuídos à 

citicolina.  

Este estudo insere-se nesse contexto à medida que os experimentos 

foram conduzidos buscando a identificação de mecanismos protetores após a 

isquemia encefálica global em ratos através da administração de colina.  A 

finalidade exímia desse estudo é que seus resultados sejam viáveis nas 
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condições clínicas.  Para tanto, os protocolos de tratamento foram testados de 

maneira que, após a confirmação por testes clínicos, poderão perfeitamente ser 

reproduzidos na prática hospitalar.  Além disso, a colina pode ser obtida a 

baixos custos financeiros, pois é um nutriente essencial amplamente distribuído 

em diversos alimentos.  Os resultados alcançados poderão se mostrar de fato 

relevantes na proteção neuronal e na recuperação funcional de pacientes 

acometidos pela isquemia encefálica.   

Nessa introdução serão revisados os principais temas pertinentes a 

discussão dos resultados obtidos durante a elaboração da tese: (1) isquemia 

cerebral, (2) potencial terapêutico da colina, (3) neurogênese no adulto, (4) 

histologia e ultraestrutura das zonas subventriculares e (5) testes de memória 

espacial dependentes do hipocampo. 

2.1. Isquemia Cerebral 

 A isquemia encefálica é caracterizada pela diminuição ou interrupção do 

suprimento sanguíneo ao encéfalo, acarretando na privação de oxigênio e de 

substrato energético ao tecido encefálico com conseqüente morte neuronal 

(Siegel et al, 1989).     

Anatomicamente, a isquemia encefálica pode ser classificada como focal 

ou global.  Na isquemia focal tem-se uma interrupção total ou parcial do fluxo 

sanguíneo em um território vascular específico enquanto que na isquemia 

global a interrupção do suprimento sanguíneo atinge o cérebro em sua 

totalidade.  Essa divisão anatômica define bem as situações mais freqüentes 

presenciadas na clínica: AVE (isquemia focal) e parada cardíaca (isquemia 

global) (Siegel et al, 1989).   
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A condição de severidade da isquemia determina a proporção da lesão 

no tecido encefálico assim como a recuperação do paciente.  A severidade 

isquêmica depende do grau e da duração da interrupção do fluxo sanguíneo e 

varia amplamente na isquemia focal sendo mais homogênea na isquemia 

global (Welch et al, 1997).  

A isquemia encefálica focal geralmente resulta de uma oclusão 

tromboembólica ou artero-trombótica em um vaso sanguíneo cerebral.  Na 

região suprida pelo vaso ocluído, o fluxo sanguíneo - que em situações normais 

é de 60mL.100g-1.min-1 (tabela 1), fica reduzido para menos de 10mL.100g-

1.min-1, tornando-se insuficiente para a manutenção do gradiente iônico 

transmembrana e  acarretando em uma rápida e irreversível lesão (Siegel et al, 

1989).  Essa região é denominada de centro da isquemia ou de zona isquêmica 

necrótica.  Regiões mais distais do centro são parcialmente supridas por outras 

artérias e apresentam um fluxo sanguíneo entre 10 e 35mL.100g-1.min-1 

considerado um fluxo sanguíneo satisfatório para manter o tecido viável.   

Outro parâmetro que influencia a viabilidade tecidual é a fração de 

extração de oxigênio, ou seja, a fração do oxigênio transportado pelo sangue 

que é extraído e consumido pelo tecido.  Na zona isquêmica necrótica a fração 

de extração de oxigênio encontra-se abaixo do normal enquanto que nas 

regiões mais distais do centro isquêmico a fração pode estar acima ou abaixo 

do normal.  A fração de extração de oxigênio aumentada mostra que o tecido 

se mantém vivo [região denominada de zona de penumbra (ZP)] e a fração 

abaixo do normal evidencia que o tecido não está mais viável (região 

denominada de área intermediária).  Uma das possíveis causas da não 

viabilidade tecidual na área intermediária, apesar do fluxo sanguíneo ser 
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considerado satisfatório, é o fato de a região ser exposta às neurotoxinas 

produzidas na área necrótica. 

O conceito de ZP foi introduzido em 1981(Astrup et al) denotando a área 

circunjacente à zona isquêmica necrótica.  Diferentemente do centro da lesão, 

que sofrendo isquemia severa, teria como destino a necrose, a ZP apresenta 

um melhor fluxo sangüíneo cerebral, tornando-a, portanto, uma região 

potencialmente recuperável.   

Tabela 1: Valores referentes ao fluxo sanguíneo cerebral e à fração de 

extração de oxigênio nas diferentes regiões acometidas pela isquemia 

focal. (Welch et al, 1997). 

 Fluxo Sanguíneo 

Cerebral (100g-1.min-1) 

Fração de Extração de 

Oxigênio (%) 

Valores Normais  60mL 20- 28 

Zona Isquêmica Necrótica < 10 mL < 20 

Zona de Penumbra 10 - 35mL >28 

Zona intermediária 10 - 35mL <20 

 

A isquemia global normalmente resulta de uma parada cardíaca, oclusão 

de uma artéria coronariana, asfixia ou choque circulatório, com conseqüente 

interrupção do fluxo sanguíneo para o cérebro em sua totalidade.  

Diferentemente da isquemia focal, a isquemia global não apresenta uma 

divisão topográfica relativa à severidade isquêmica, nesses casos a severidade 

é uniforme.  Outra diferença clínica encontrada se refere à duração do insulto 

isquêmico, que varia amplamente no caso da isquemia focal, mas que na 

isquemia global se mantém entre 5 e 10 minutos, uma vez que, em humanos 

normotérmicos, períodos superiores ao mencionado não são compatíveis com 

a vida (Welch et al, 1997). 
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Regiões onde o tecido cerebral se mantém viável, como na ZP e no 

encéfalo submetido à isquemia global de maneira difusa, representam o alvo 

primário das intervenções terapêuticas.  Ao recuperar-se o fluxo sanguíneo 

cerebral na ZP, a fisiopatologia da lesão isquêmica nessa área torna-se 

semelhante à da isquemia global transitória, justificando-se assim, o emprego 

de modelos experimentais de isquemia global na busca de novos recursos 

terapêuticos para o AVE isquêmico.  Portanto, para que a ZP seja efetivamente 

beneficiada pela terapia farmacológica, o fluxo sanguíneo cerebral deve ser 

normalizado tão precocemente quanto possível, sendo essa, essencialmente, a 

fundamentação da administração precoce de agentes trombolíticos no AVE 

isquêmico (Green & Shuaib, 2006; Green, 2008). 

Tanto a isquemia focal quanto a global podem ser reproduzidas em 

modelos animais.  Roedores, particularmente os ratos albinos, são os animais 

mais amplamente utilizados como modelo experimental da isquemia devido seu 

baixo custo, ciclo reprodutivo rápido, facilidade de manuseio e anatomia e 

vasculatura cerebral relativamente similar aos humanos.  Modelos animais da 

isquemia focal empregam em sua maioria a oclusão da artéria cerebral média.  

Essa oclusão pode ser permanente, através da coagulação da artéria, ou 

transitória, empregando-se um clipe vascular ou um filamento intraluminal.  

Existem dois modelos de isquemia encefálica global: (1) o modelo de quatro 

vasos (Pulsinelli et al, 1982), onde as artérias vertebrais são permanentemente 

coaguladas e após 24 horas, as carótidas comuns são transitoriamente 

ocluídas para induzir uma isquemia cerebral bilateral; e (2) o modelo de dois 

vasos associado à hipotensão sistêmica (Smith et al, 1984), utilizado nesse 
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trabalho, onde as carótidas comuns são transitoriamente ocluídas e a pressão 

arterial média é reduzida para 50mmHg por extrusão sanguínea.  

Dentre os eventos fisiopatológicos postulados como responsáveis pela 

morte neuronal após um insulto isquêmico, podemos apontar a falência da 

homeostase iônica (Siesjö, 1978), a acidose metabólica (Siesjö, 1985), a 

formação de radicais livres de oxigênio e nitrogênio por ocasião da recirculação 

(Siesjö et al, 1989), e o influxo maciço de cálcio iônico livre para o citosol 

neuronal (Schanne et al, 1979; Siesjö, 1988; Siesjö, 1992a,b). 

Quando os neurônios são submetidos a um episódio isquêmico, ainda 

que breve (5 a 10 minutos), os estoques de oxigênio e nutrientes são 

rapidamente depletados, devido à incapacidade de manutenção de um amplo 

estoque desses substratos pela célula neuronal.  Tal situação conduz a célula 

ao estado de falência das bombas iônicas dependentes de trifosfato de 

adenisina (ATP), responsáveis pela manutenção do equilíbrio iônico da célula.  

Como resultado, verifica-se a despolarização persistente da membrana 

neuronal, fenômeno denominado despolarização terminal.  Mediante a 

despolarização, a força motriz do transporte passivo mediado que facilita a 

remoção dos íons cálcio do citoplasma, deixa de existir.  Esse fato, aliado a 

falência das bombas de cálcio dependentes de ATP na membrana plasmática e 

no reticulo endoplasmático liso, leva a um acúmulo de cálcio no citoplasma 

neuronal (Welch et al, 1997).   

O cálcio iônico livre no citosol, em concentrações supra-fisiológicas, é 

responsável pela ativação de endonucleases, proteases e fosfolipases 

ocasionando dano ao DNA e perturbação à estrutura do citoesqueleto e da 

membrana plasmática (Welch et al, 1997).  O excesso de cálcio citoplasmático 
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é propagado também à mitocôndria ocasionando sua disfunção e, 

conseqüentemente, agravando a síntese de ATP (Welch et al, 1997).  A 

degradação fosfolipídica, por sua vez, leva a formação de grandes quantidades 

de ácidos graxos livres, incluindo o ácido araquidônico (AA) (Dugan & Choin, 

1999; Flynn et al, 1984)  Por fim, a sobrecarga de cálcio iônico livre no citosol 

determina também a ativação da isoforma neuronal da óxido nítrico sintase 

(NOSn), formando-se grandes quantidades de óxido nítrico (NO), molécula de 

grande poder de difusão através das membranas lipídicas.  Quanto maior a 

duração da isquemia, maior o acúmulo de AA no citoplasma e NO nas 

circunvizinhanças. 

Em neurônios glutamatérgicos, além da cascata isquêmica recém 

explicada, o cálcio também se torna responsável pela exocitose das vesículas 

glutamatérgicas, que liberam seu neurotransmissor na fenda sináptica, o qual 

se acumula em quantidade muito acima da fisiológica devido, inclusive, à 

falência dos mecanismos de recaptação do glutamato que são também 

dependentes de energia (Welch et al, 1997). Uma vez na fenda sináptica, o 

glutamato interage com os receptores ionotrópicos (NMDA, AMPA e cainato), 

bem como com receptores metabotrópicos, desencadeando mecanismos 

excitotóxicos provocados pelo excesso de ativação dos seus receptores e pela 

menor capacidade neuronal de reagir frente às perturbações ocasionadas pelo 

glutamato (Welch et al, 1997).  Os três receptores glutamatérgicos ionotrópicos 

são permeáveis aos íons sódio e potássio, portanto, durante o episódio de 

excitotoxicidade, a ação do agonista sobre os receptores leva a um 

desequilíbrio dos gradientes iônicos.  Nesse desequilíbrio, o sódio iônico migra 

livremente para o interior da célula, carreando moléculas de água consigo, e 
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produzindo, dessa forma, edema celular e citólise osmótica (Welch et al, 1997).  

Os receptores NMDA e algumas subunidades dos receptores AMPA e cainato 

possuem um canal de cálcio dependente de voltagem que se abre durante a 

despolarização da membrana aumentando ainda mais a concentração de 

cálcio citoplasmática e agravando a cascata isquêmica (Welch et al, 1997).    

Por ocasião da recirculação, quando se restabelece o aporte de oxigênio 

ao tecido isquêmico, ocorre a chamada "lesão de reperfusão" (Welch et al, 

1997).  Na presença de oxigênio, são ativadas as enzimas ciclo e lipo-

oxigenases, as quais utilizam o AA acumulado durante a isquemia como 

substrato para a formação de eicosanóides (prostaglandinas, tromboxanos e 

leucotrienos) pró-inflamatórios (Welch et al, 1997).  Os eicosanóides nessas 

condições têm efeitos deletérios sobre o neurônio e a microvasculatura, haja 

visto que o tromboxano A2 promove a agregação plaquetária intravascular e a 

vasoconstrição, dificultando o fluxo sanguíneo cerebral.  Por sua vez, os 

leucotrienos podem também contrair a musculatura lisa e alterar ainda mais a 

permeabilidade da membrana celular (Dugan & Choi, 1999; Bazan, 1994).  

Como conseqüência da ação das oxigenases sobre o AA, grandes quantidades 

de espécies reativas de oxigênio são produzidas, entre as quais se encontra o 

íon superóxido, o qual por sua vez dá origem ao peróxido de hidrogênio por 

ação da superóxido dismutase.  O peróxido de hidrogênio a seguir, sob a ação 

catalítica do ferro, forma o radical hidroxila, dotado de alto poder destrutivo, e 

para o qual não existem mecanismos enzimáticos inativadores (Dugan & Choi, 

1999). 

Paralelamente, por ocasião da reperfusão, o NO acumulado durante a 

isquemia e que se difundiu através das membranas lipídicas, vários diâmetros 
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celulares distante do local onde foi formado, reage com o íon superóxido, 

propiciando a formação de quantidades ainda maiores de radical hidroxila e de 

peroxidonitrito - outra molécula de alto poder destrutivo (Dugan & Choi, 1999). 

Essas espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, por sua vez, 

determinam a destruição das membranas celulares, através da peroxidação 

lipídica, ao reagirem com os ácidos graxos poli-insaturados que constituem os 

fosfolípidios de membrana.  Mecanismos enzimáticos de defesa (superóxido 

dismutase, glutationa peroxidase e a catalase) e não enzimáticos (vitaminas E 

e C) concorrem para a inativação e varredura desses compostos reativos, mas 

encontram-se impotentes frente à larga quantidade formada ao término de um 

evento isquêmico (Dugan & Choi, 1999). 

No caso da isquemia global, a morte neuronal pode ter início alguns 

minutos após a recirculação, como acontece no estriado e no hilo do giro 

denteado, referida como morte neuronal imediata.  Até meados da década de 

70, acreditava-se que esse era o único tipo de morte neuronal existente, 

quando Ito, Spatz, Walker e Klato, em 1975 (Ito et al, 1975), observaram a 

morte de neurônios no córtex e na região do Corno de Amon (CA) 1 do 

hipocampo entre o segundo e o quarto dia após a isquemia global de curta 

duração no gerbo mongoliano.  Esse fenômeno, descrito inicialmente como 

"fenômeno da maturação", passou a ser mais conhecido por morte neuronal 

tardia (MNT) a partir dos trabalhos de Kirino e de Pulsinelli e colaboradores 

ambos em 1982.  Esses autores observaram a morte dos neurônios piramidais 

da camada CA1 em ratos durante o segundo e terceiro dia após a isquemia 

global transitória.  O fenômeno da MNT também foi observado em humanos 

por Petito e colaboradores em 1987, confirmando, dessa forma, os achados 
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obtidos a partir de modelos experimentais.  Morfologicamente, a MNT 

caracteriza-se pela (1) preservação citoplasmática e de organelas (como a 

mitocôndria) até 48 horas após a isquemia, (2) uma menor condensação da 

cromatina quando comparada à observada na apoptose típica e  (3) um 

acúmulo de estruturas densas não envoltas por membrana que provavelmente 

são fragmentos de proteínas estruturais (Kirino, 2000).  Essas últimas duas 

características morfológicas se tornam evidentes apenas após 48 horas do 

insulto isquêmico (Kirino, 2000).  Atualmente a teoria mais aceita para explicar 

a MNT é a do glutamato-cálcio que se baseia no fato da isquemia acarretar 

num excessivo efluxo de glutamato no espaço extracelular, com conseqüente 

agravamento do influxo de cálcio intracelular que, alcançando concentrações 

tóxicas, ativa proteases e fosfolipases.  Ainda segundo essa teoria, essa 

cascata de eventos afetará com maior intensidade as regiões com maior 

densidade de receptores NMDA que coincidem com as regiões sujeitas ao 

fenômeno da MNT: hipocampo, estriado e córtex cerebral.  Apesar da teoria 

glutamato-cálcio explicar satisfatoriamente a seletividade da MNT, ainda não se 

conseguiu explicar todos os aspectos relacionados, como o fato da supressão 

da liberação de glutamato e do influxo de cálcio não proteger os neurônios do 

fenômeno de MNT e também o fato do uso de bloqueadores de receptores 

NMDA protegerem apenas parcialmente esses neurônios (Kirino, 2000) 

A presença de células necróticas, espécies reativas de oxigênio e 

citocinas inflamatórias devido à isquemia, ativam a resposta inflamatória.  A 

micróglia possui uma importância crucial na resposta inflamatória, seguida 

pelos astrócitos e leucócitos.  Uma vez ativada, a micróglia sofre 

transformações morfológicas, prolifera e atua ativamente no sistema 
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imunológico do sistema nervoso central (SNC) funcionando como célula 

apresentadora de antígenos, promovendo fagocitose e ativando as células 

(Gehrmann et al, 1995; Aloisi, 2001).  Soma-se ainda o fato da micróglia 

ativada continuamente liberar uma variedade de substâncias que contribuem 

para a degeneração neuronal, incluindo espécies reativas de oxigênio, NO, 

proteinases, citocinas pró-inflamatórios interleucina (IL)-1α, IL-1β, fator de 

necrose tumoral α (TNF-α) e substâncias agonistas dos receptores NMDA 

(Gehrmann et al, 1995).  Apesar de, classicamente, a microglia ser apontada 

com citotóxica, alguns trabalhos apontam para um possível efeito citoprotetor.  

(Watanabe et al, 2000; Ekdahl et al, 2008). 

Os astrócitos também podem ser ativados frente a um insulto 

isquêmico resultando numa maior expressão da proteína fibrilar acídica glial 

(GFAP) e numa participação pró inflamatória deletéria ao tecido nervoso (Wang 

et al, 2007). 

2.2. A colina como nutriente essencial e seu potencial terapêutico 

A colina é um nutriente essencial encontrado em diversos alimentos, 

especialmente sob a forma de lecitina (fosfatidilcolina), sendo a gema do ovo 

(680mg de colina total.100g-1), o bife de origem animal (de boi 430mg de colina 

total.100g-1 e de galinha 330mg de colina total.100g-1), e a soja (120mg de 

colina total.100g-1) os alimentos mais ricos nesse nutriente. Também é possível 

encontrá-la sob a forma de colina livre no leite (14mg de colina total.100g-1) 

(Hendler & Rorvik, 2008).  O conjunto de trabalhos publicados por Steven 

Zeisel e colaboradores proporcionou a melhor compreensão da importância 

desse nutriente, especialmente para o tecido nervoso.  Em 2004, um estudo 

patrocinado em conjunto pelo Departamento de Agricultura e o Instituto 
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Nacional de Saúde dos Estados Unidos foi feito com a finalidade de verificar o 

teor de colina presente em todos os alimentos comercializados no país (U.S. 

Departmento de Agricultura, 2004). 

A importância da colina se deve ao papel desempenhado na manutenção 

estrutural e função celular.  Em linhas gerais, ela serve como molécula 

precursora da fosfatidilcolina e esfingomielina - os fosfolipidios que 

representam a cabeça polar da maior porção do folheto externo da bicamada 

lipídica sendo, portanto, vital para integridade da membrana (Hendler & Rorvik, 

2008; Zeisel, 2000a).  Cabe ressaltar que os fosfolípedes de membrana 

também são precursores para os mensageiros intracelulares, como a ceramida 

e o diacilglicerol, o que caracteriza uma segunda função para a colina na 

composição da membrana celular, contribuindo, portanto com o fluxo de 

informações e a comunicação intracelular (Hendler & Rorvik, 2008). 

Outra importante função da colina, a qual possui estreita relação com o 

tema deste trabalho é seu papel na biossíntese de acetilcolina (Zeisel, 2000a).  

Adicionalmente, há que se ressaltar seu papel no metabolismo e transporte de 

colesterol, como precursora do fator de agregação plaquetária, como molécula 

doadora de metila, e sua interrelação com o folato (vitamina B9), 

cianocobalamina (vitamina B12) e a metionina (Hendler & Rorvik, 2008; Zeisel, 

2000a; Zeisel & Holmes-McNary,2001 ). 

O metabolismo e função da colina são aspectos bastante ricos e que 

exercem grande impacto sobre a saúde humana.  Os principais aspectos desse 

tema serão desenvolvidos em detalhe adiante. 

Assim, em 1998 a colina foi declarada como nutriente essencial pelo 

Instituto de Medicina Americano ao verificar-se, através dos estudos de Zeisel 
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e colaboradores, que a suplementação de colina durante a vida intra-uterina 

reduz o percentual de cerca de 50% de células neurais que sofrem apoptose 

durante o desenvolvimento do SNC, ocasionando o nascimento de ratos 

dotados de um maior número de neurônios e maior capacidade cognitiva 

(Blusztajn, 1998; Zeisel, 2000 e 2006a).  Estudos posteriores com roedores 

também demonstraram correlação entre a suplementação de colina durante a 

gestação e o melhor desempenho dos filhotes na fase adulta em testes de 

memória e sensoriais (Glenn et al, 2008; Stevens et al, 2008a; Cheng et al 

2008a,b).  Diante desses resultados, espera-se que a colina tenha um papel 

fundamental durante a formação do SNC, particularmente em uma das regiões 

responsáveis pela memória - o hipocampo, e que sua ação ocorra através de 

mecanismos como a metilação do DNA, expressão gênica, proliferação e 

diferenciação das células tronco neurais (Zeisel, 2006a).  Em humanos, 

espera-se que o efeito benéfico da suplementação de colina se estenda até por 

volta dos quatro anos de idade, fase durante a qual o hipocampo ainda está em 

desenvolvimento.  

Em 2004, um estudo do tipo caso-controle demonstrou que a 

suplementação de colina durante a gestação parece diminuir o risco de defeitos 

na formação do tubo neural (Shaw, 2004).  A deficiência de alguns nutrientes 

tem sido apontada como responsável pela má formação do tubo neural, dentre 

esses o mais conhecido é o acido fólico que, assim como a colina, está 

envolvido na metilação da homocisteína em metionina.  Zeisel sugere, a partir 

desses achados, que as reações de metilação devem exercer importante papel 

no processo de fechamento do tubo neural (Zeisel, 2006b).  
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A importância da colina se estende também para vida adulta.  Na maioria 

dos mamíferos, a deficiência de colina depleta seus estoques corporais 

resultando em acúmulo de gordura no fígado.  Isso porque o triacilglicerol 

hepático é transportado para outros tecidos na forma de lipoproteína de muito 

baixa densidade (VLDL), a qual possui obrigatoriamente fosfatidilcolina em sua 

composição.  Na deficiência de colina e conseqüentemente de fosfatidilcolina, o 

triacilglicerol permanece estocado no fígado (Zeisel, 1994).  

 Em estudo clínico, adultos saudáveis foram alimentados com uma dieta 

deficiente em colina durante 42 dias.  Após esse período, constatou-se que 

77% dos homens e 80% das mulheres após menopausa apresentaram 

acúmulo de gordura no fígado e danos na musculatura esquelética [verificados 

pelo aumento plasmático da creatina fosfoquinase (CPK)] (Fisher et al, 2007).  

O dano muscular é possivelmente conseqüência da depleção da fosfatidilcolina 

das membranas das células musculares esqueléticas que induziu a apoptose e 

uma maior fragilidade da membrana resultando no extravasamento da CPK 

para o espaço extracelular (da Costa et al, 2004). 

Atualmente a dose recomendada de colina, conforme o Instituto de 

Medicina de Alimento e Nutrição dos Estados Unidos, é de 425mg.dia-1 para 

mulheres acima de 19 anos e de 550mg.dia-1 para homens.  Em outra unidade, 

tem-se que a dose diária recomendada é de aproximadamente 7mg.Kg-1.dia-1, 

sendo ainda maior para gestantes e lactentes ou outras condições clínicas 

como na situação pós-isquêmica. 

Polimorfismos em genes relacionados com o metabolismo da colina 

influenciam a necessidade diária desse nutriente (da Costa et al, 2006).  Na 

ocasião em que a dose diária recomendada de colina foi estabelecida, 



          
 
___________________________________________________INTRODUÇÃO                                                                                                                                                                                    

19 

 

acreditava-se que os polimorfismos genéticos responsáveis por aumentar a 

necessidade por grupamentos metila da alimentação estariam presentes em 

apenas 5% da população, mas atualmente sabe-se que eles se encontram em 

mais de 50% dos indíviduos (Zeisel, 2009).  Humanos com determinados 

polimorfismos nos genes das enzimas fosfatidiletanolamina N-metiltransferase 

(PEMT) e colina dehidrogenase (CHDH), enzima que catalisa a 

dehidrogenação da colina em betaína são mais suscetíveis ao desenvolvimento 

de disfunções orgânicas quando submetidos a uma dieta deficiente de colina 

(da Costa et al, 2006).  

De maneira semelhante, o hormônio estrógeno parece aumentar a 

atividade da PEMT e, portanto, a capacidade de síntese de colina pelos 

tecidos, resultando em necessidades diferentes de colina obtidas pela dieta em 

mulheres dependendo do ciclo hormonal.  Enquanto 80% das mulheres pós-

menopausa e deficientes em colina desenvolveram sinais de acúmulo de 

gordura no fígado e lesão na musculatura esquelética, nas mulheres pré-

menopausa, a porcentagem que apresentou esses sinais foi inferior a 50% 

(Fisher et al, 2007).  Durante a gestação, o estrógeno também aumenta a 

quantidade de colina sintetizada pela mãe, porém a demanda do feto por colina 

é extremamente alta, fazendo com que mesmo frente a esse acréscimo, os 

estoques de colina maternos sejam rapidamente depletados caso a dieta não 

seja adequada.  Recomenda-se que o consumo de colina durante a gestação 

seja de 450mg.dia-1 e durante a amamentação de 550mg.dia-1. 

Apesar dos esforços em divulgar o conhecimento da importância do 

consumo adequado de colina, uma análise recente realizada pelo Inquérido 

Nacional de Saúde e Nutrição (NHANES) dos Estados unidos demonstrou que 
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para a maioria da população americana o consumo de colina é bem abaixo do 

recomendado.  Um dos responsáveis por essa baixa ingestão é o fato do 

alimento que contém a maior quantidade de colina, o ovo, ser desaconselhado 

por erroneamente achar-se que contém grandes quantidades de colesterol e 

que, portanto, aumentaria o risco de doenças cardiovasculares. 

Colina é o nome dado para o 2-hidróxi-N,N,N-trimetil-etanolamina, com 

peso molecular igual a 121,2 mol/L, cuja estrutura química está representada 

na figura 1.  É solúvel em água e etanol, insolúvel em solventes orgânicos 

como o éter e o clorofórmio, extremamente higroscópica e, por ser uma base 

forte, rapidamente se decompõe em soluções alcalinas resultando na produção 

de trimetilamina (Berdanier, 1994).   

 

Figura 1- Estrutura molecular da colina (2-hidróxi-N,N,N-trimetil-etanolamina) 
Adaptado de Berdainer, 1994. 
 

A colina participa de quatro vias bioquímicas catalizadas por enzimas 

(Zeisel, 1981): 

a) Oxidação: de colina para betaína aldeído, que é convertida em betaína 

(doadora de metila) pelas enzimas CHDH (mitocondrial) ou betaína aldeído 

desidrogenase (citosólica).  Essas enzimas estão presentes em diversos 

tecidos. Até o presente momento essas enzimas não foram identificadas no 

encéfalo e músculo de ratos. 
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b) Fosforilação: do grupo hidroxila da colina, catalizada pela quinase colina 

fosfotransferase (citosólica), que utiliza o ATP como doador de fosfato. 

Amplamente encontrada no fígado, encéfalo e pulmão de mamíferos. Como 

será visto adiante, cabe salientar que a fosforilação da colina é o passo inicial 

da via da citidina difosfato (CDP) para a síntese de lecitina. Nessa via, a citidina 

trifosfato (CTP) é combinada à fosforilcolina para gerar o citidina difosfato 

colina (CDP-colina) e um fosfato inorgânico.  O CDP-colina, por sua vez, 

combina-se com o diacilglicerol (DAG) para formar a lecitina, reação catalisada 

pela fosfatidilcolina glicerídeo transferase. 

c) Acetilação: Embora apenas uma pequena fração de colina seja 

acetilada, tal reação é fundamental para a síntese do neurotransmissor 

acetilcolina.  A reação da acetil coenzima A (Acetil CoA) com a colina é 

catalisada pela enzima colina acetiltransferase (chAT) nos terminais nervosos. 

d) Substituição: de colina por etanolamina, serina ou inositol presentes nos 

fosfolipidios) (Zeisel SH, 1981).  Esta reação do tipo reversível ocorre em 

diversos tecidos, incluindo fígado e encéfalo, e necessita de íon cálcio. 

A colina pode ser sintetizada pelos tecidos de mamíferos, incluindo o 

encefálico, porém, a quantidade gerada pela via de novo é insuficiente para a 

demanda do organismo, devendo o restante ser adquirido através da 

alimentação (Siegel, 1989).  A síntese de colina depende de uma série de 

reações que requerem uma molécula com um grupamento metila, como por 

exemplo, a metionina e a betaína (Siegel, 1989).  A betaína transfere seu 

grupamento metila para a homocisteína que se transforma em metionina, a 

qual, por sua vez, é convertida em S-adenosilmetionina (SAM) com a 

participação de enzima metionina adenosil transferase (MAT) (Berdanier, 
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1994), conforme representado na figura 2.  Os grupamentos metilas da SAM 

são então transferidos sucessivamente para a fosfatidiletanolamina e para seus 

derivados mono e dimetil, catalisados pela PEMT, formando a fosfatidilcolina, 

que pode então ser degradada em colina.  Ainda que a atividade da PEMT 

tenha sido detectada em diversos tecidos, ela é predominantemente 

encontrada em hepatócitos (Zheng & Houweling, 2002).  

 

 
Figura 2 - Via metabólica da Colina. Abreviatutas: PEMT, fosfatidiletanolamina 
N-metiltransferase, MAT, metionina adenosil transferase e SAM. S-
adenosiltransferase. Modificado de Zeisel S. (2009). 

 

O destino metabólico da colina no organismo é complexo envolvendo a 

síntese do neurotransmissor acetilcolina, de fosfolipídios de membrana, 

transporte e metabolismo de lipoproteínas e reações de metilação.  Cada uma 

dessas rotas será discutida em detalhe.  

Acredita-se que a colina seja absorvida por um mecanismo mediado por 

um carregador dependente de íon sódio.  Quando grandes quantidades de 

colina são consumidas, o excesso é captado por difusão passiva (Berdanier, 

1994).  Um estudo utilizando colina marcada, demonstrou que cerca de 65% da 

dose administrada via oral é encontrada na urina sob a forma de trimetilamina 
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12 horas após a ingestão.  Esta perda é reduzida com o uso de antibióticos, 

mostrando que a ação da flora intestinal é intensamente responsável por essa 

diminuição na quantidade de colina absorvida (Berdanier, 1994).  A absorção 

intestinal da fosfatidilcolina segue a mesma rota que outros fosfolipidios, 

incluindo a formação de quilomicrons e distribuição em todas as classes de 

lipoproteínas (alta, baixa, e muito baixa densidade) (Berdanier, 1994). 

2.2.1. Neurotransmissão colinérgica 

A colina oriunda principalmente da dieta e o (Acetil CoA) das 

mitocôndrias são substratos para a formação da acetilcolina nos terminais 

nervosos colinérgicos sob ação da enzima chAT.  A acetilcolina é armazenada 

em vesículas por ação de um transportador vesicular de acetilcolina (vAchT) e 

liberada na fenda sináptica pelo mecanismo de exocitose. No espaço sináptico, 

a acetilcolina interage e ativa receptores muscarínicos e nicotínicos pós e pré 

sinápticos e é hidrolisada em colina e acetato sob ação da enzima 

acetilcolinesterase (AchE).   

A captação de colina nos terminais nervosos colinérgicos pré-sinápticos 

ocorre através de um transportador específico de alta afinidade (Km=1-5mM), 

exclusivo dos neurônios colinérgicos, que é dependente do íon sódio, inibido 

pela droga hemicolínio 3 (Ki=10-100nM) e atualmente conhecido como CHT1 

(Okuda & Haga, 2003).  A suspeita de que a captação de colina pelos terminais 

nervosos colinérgicos ocorreria através de um sistema de alta afinidade foi 

postulada em 1971 a partir da observação que a porcentagem de colina 

captada e convertida em acetilcolina não estava relacionada com a sua 

concentração extracelular (Haga, 1971).  De fato, somente uma pequena 

fração da colina oriunda da dieta é acetilada em acetilcolina.  Os neurônios 



          
 
___________________________________________________INTRODUÇÃO                                                                                                                                                                                    

24 

 

também possuem outro transportador de colina, mas este apresenta baixa 

afinidade (Km=50mM), é independente de sódio, menos sensível ao 

hemicolínio 3 (Ki=50M), não possui a capacidade de converter a colina em 

acetilcolina e não é exclusivo dos neurônios colinérgicos (Okuda & Haga, 

2003). 

Acredita-se que a captação de colina seja o passo limitante para a 

síntese da acetilcolina e há dúvida se a colina oriunda da degradação da 

fosfatidilcolina da membrana plasmática do neurônio colinérgico é usada na 

síntese do neurotransmissor (Okuda & Haga, 2003).  

O hipocampo recebe projeções colinérgicas do septo medial e da área 

tegumentar dorso lateral.  A função da projeção colinérgica do septo medial 

está relacionada com a memória enquanto que a função da projeção da área 

tegumentar dorso lateral, onde se inclui a área parabraquial, está relacionada 

com a regulação da vigília (Nieuwenhuys, 1985).  As projeções colinérgicas da 

via septo-hipocampal além da função relacionada com a memória, também 

parecem regular a expressão de fatores pró-neurogênicos como o fator 

neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) e o fator de crescimento de nervo 

(NGF) durante o desenvolvimento pós-natal (da Penha et al, 1993).   

 Na formação hipocampal, os neurônios de projeção são glutamatérgicos 

(incluindo-se o circuito trisináptico formado pela via perfurante, colaterais de 

Schaffer e a projeção de CA1 para o subículo), enquanto os interneurônios são 

em sua maioria gabaérgicos. Diversos outros neurotransmissores também são 

encontrados nos interneurônios hipocampais como o peptídeo intestinal 

vasoativo (VIP), fator liberador de corticotrofina, colecistoquinina, 

somatostatina, neuropeptídio Y, sustância P, encefalina e acetilcolina.  Os 
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interneurônios colinérgicos encontram-se amplamente espalhados em toda a 

formação hipocampal, sendo mais freqüente na camada molecular das regiões 

CA1, CA2 e CA3 e no subículo (Swanson et al,1987 ).  

2.2.2. Fosfatidilcolina 

A fosfatidilcolina é a classe mais abundante de fosfolipídios de membrana 

em mamíferos e em alguns procariontes (Zeisel, 2006b).  Além dessa 

importante função estrutural, a fosfatidilcolina participa na transdução de sinal.  

A hidrólise da fosfatidilcolina pelas fosfolipases C e D gera DAG que possui 

importante papel como segundo mensageiro em uma ampla variedade de vias 

intracelulares (Bilah et al, 1989; Bilah & Anthes, 1990).  

Existem duas vias de síntese da fosfatidilcolina: a síntese de novo, a partir 

da colina, que pode ocorrer em todas as células de mamíferos e a síntese 

através da metilação da fosfatidiletanolamina que ocorre predominantemente 

em hepatócitos.  A síntese através da metilação da fosfatidiletanolamina, como 

explicado anteriormente, é catalisada pela enzima PEMT e está representada 

na figura 2.  A síntese de fosfatidilcolina a partir da colina está representada na 

figura 3 e ocorre em três passos, sendo o segundo o limitante: (1) fosforilação 

da colina pela enzima colina quinase (CK), (2) doação do grupamento CDP 

para a fosfocolina que é convertida em CDP-colina pela enzima fosfocolina 

citidiltransferase (CT) e (3) converção da CDP-colina e do DAG em 

fosfatidilcolina pela enzima colina fosfotransferase (CPT) (Zheng & Houwelling, 

2002).  A fosfatidilcolina, sintetizada em hepatócitos pela via da PEMT, é 

predominantemente poliinsaturada enquanto que a fosfatidilcolina sintetizada 

nas células não hepáticas, a partir da colina é predominantemente saturada ou 

monoinsaturada (Zheng & Houwelling, 2002).  
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Figura 3 – Vias de síntese da fosfatidilcolina.  Abreviaturas: CK, colina quinase; 
CT, fosfocolina citidiltransferase; CPT, colina fosfotransferase; PEMT, 
fosfatidiletanolamina N-metiltransferase; p-colina, fosfocolina; CDP-colina, 
citidina difosfato-colina; PC, fosfatidilcolina; PE, fosfatidiletanolamina e DAG, 
diacilglicerol. Modificado de Zheng & Houweling, 2002. 

 

O fosfolipídio esfingomielina é sintetizado a partir da fosfatidilcolina que 

transfere seu grupamento fosfocolina para a ceramida formando a 

esfingomielina e um DAG através da ação da enzima esfingomielina sintase 

(Sillence & Allan, 1998).  A deficiência de colina, e conseqüentemente de 

fosfatidilcolina, pode levar a uma menor capacidade de síntese de 

esfingomielina e, portanto, a um acúmulo da ceramida.  Esse aumento na 

concentração de ceramida é apontado como um evento diretamente 

relacionado com a apoptose (Sillence & Allan, 1998; Wieder et al, 1998).  De 

acordo com essa hipótese, neurônios em cultura deficiente em colina sofrem 

apoptose e um aumento na concentração de ceramida é observado durante 

esse processo (Yen et al, 2001).  

A colina forma, portanto, as cabeças polares com carga positiva dos 

fosfolipídios fosfatidilcolina e esfingomielina que constituem o folheto externo 
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da bicamada lipídica da membrana celular, contrapondo-se às cargas 

negativas da serina e da etanolamina que constituem as cabeças dos 

fosfolipídios do folheto interno, fosfatidilserina e fosfatidiletanolamina.  Essa 

assimetria dos fosfolipídios da membrana é desfeita durante a apoptose 

(Schwartzman & Cidlowski, 1993) levando à exposição da fosfatidilserina no 

folheto externo da bicamada lipídica e ao seu reconhecimento e remoção por 

células fagocitárias (Bratton et al, 1997).  Ainda não se sabe qual o mecanismo 

que leva a translocação da fosfatidilserina nas células apoptóticas, mas 

lembrando-se da importância estrutural da fosfatidilcolina, é possível que a 

deficiência de colina favoreça esse evento.   

Como será discutido no próximo tópico dessa introdução, a neurogênese 

que ocorre no encéfalo humano adulto é limitada pela apoptose das células 

precursoras (Eriksson et al, 1998).  Hipoteticamente, a suplementação de 

colina pode também inibir a apoptose dos precursores neuronais e promover a 

formação de novos neurônios funcionais no encéfalo adulto, favorecendo a 

reposição de células perdidas após um insulto isquêmico.  Por outro lado, a 

emissão de prolongamentos neurais e a sinaptogênese requerem a síntese de 

membrana, e esta pode encontrar-se limitada caso não haja uma quantidade 

suficiente de nutrientes necessários para essa síntese, entre eles a colina.   

2.2.3. Betaína 

A colina é oxidada irreversivelmente em betaína por ação da enzima 

colina dehidrogenase (CHDH) (Zeisel, 2009) que se localiza na face interna 

(voltada para a matriz) da membrana interna mitocondrial (de Ridder & Van 

Dam, 1993).  A betaína é a principal fonte de grupamentos metilas oriunda da 

dieta.  Como mostrado na figura 2, a betaína transfere seu grupamento metila 
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para a homocisteína que se transforma em metionina, a qual é convertida em 

SAM com a participação de enzima MAT (Berdanier, 1994).  A SAM é a 

principal fonte de grupamentos metila para as reações de metilação (Stead et 

al, 2006) seguida pelo 5-metil-tetrahidrofolato (forma metabólica predominante 

do ácido fólico). A falta de colina aumenta a demanda pela forma metilada do 

ácido fólico e vice-versa.  As reações de metilação possuem papel crucial na 

síntese de lipídios, regulação de diversas vias metabólicas e detoxicação do 

organismo (Stead et al, 2006). 

 

2.2.4. Receptores Colinérgicos Nicotínicos  

As subunidades de receptores colinérgicos nicotínicos (rAchN) mais 

comuns no SNC são a α4ß2 e a α7.  Enquanto a primeira subunidade se 

encontra amplamente distribuída no SNC (Wada, 1989) a segunda está mais 

concentrada no córtex, hipotálamo, hipocampo e tronco encefálico (Seguela et 

al, 1993).  

Recentemente, uma grande variedade de agonistas dos rAchR, foi 

testada em pesquisas clínicas e experimentais.  A ativação desses receptores 

mostrou  aumento da cognição em diferentes testes comportamentais (Gould & 

Stephen, 2003; Buccafusco et al, 2005), e neuroproteção em diversos modelos 

de lesão incluindo o modelo de isquemia global (Nanrri et al, 1998 e 1999).   

A ativação dos receptores rAchN leva a abertura do canal iônico, influxo 

de Ca++ e ativação cascatas de sinalização intracelular que parecem inibir a 

formação de NO (Shimohama et al, 1996),  promover a liberação de fatores 

tróficos como o fator de crescimento de fibroblasto-2 (FGF-2) (Belluardo et al, 
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2000) e proteger contra a neurotoxicidade do glutamato após a isquemia 

(Shimohama et al, 1998). 

Além da função neuroprotetora, as subunidades dos rAchN, 

principalmente a α7, influenciam positivamente a função cognitiva. O rAchN α7 

é importante, durante o desenvolvimento, no controle de crescimento do axônio 

e, no adulto, está envolvido no remodelamento sináptico (Pugh & Berg, 1994).  

Animais suplementados com colina durante 2 semanas apresentaram uma 

maior densidade de rAchN α7 no córtex e no hipocampo (Guseva et al, 2006).   

2.3. Neurogênese no adulto 

 “In the adult centers, the nerve paths are something fixed, and imutable: 

Everthing may die, nothing may be regenerated”.  “But the functional 

specialization of the brain imposed on the neurons two great lacunae; 

proliferative inability and irreversibility of intraprotoplasmatic differentiation. It is 

for this reason that, once the development was ended, the founts of growth and 

regeneration of the axons and dendrites dried up irrevocably” (Ramon y Cajal, 

1928). 

Apesar das citações acima, Santiago Ramon y Cajal foi o primeiro a usar 

o termo “plasticidade neuronal” também no SNC.  Na época, o termo já era 

usado, com contestações, para se referir à capacidade regenerativa do sistema 

nervoso periférico apenas.  Ramon y Cajal concluiu em seus experimentos que 

em certas condições após lesões, o SNC poderia sofrer o fenômeno de 

plasticidade, ao que ele chamou de “plasticidade regenerativa”.  O verdadeiro 

intuito de Ramon y Cajal ao usar o termo “plasticidade” permanece ambíguo 

uma vez que ele, nos mesmos trabalhos, nunca rejeitou o dogma do 

morfologicamente imutável SNC adulto (Stahnisch & Nitsch, 2002).  
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Em 1962, o dogma científico em questão passou a ser novamente 

contestado; agora não apenas quanto à capacidade plástica, mas também 

referente à capacidade de formação de novos neurônios; com a publicação do 

trabalho de Joseph Altman mostrando a formação de uma nova célula neural 

no encéfalo de um rato adulto.  Mais tarde, em 1977, esse dado foi confirmado 

por Michel Kaplan, mas foi apenas na década de 80, com os trabalhos de 

Goldman e Fernando Nottebohm mostrando que canários são capazes de 

aprender novas canções apenas enquanto novos neurônios estiverem sendo 

formados no hipocampo, que o processo de neurogênese em adultos passou a 

ser aceito sem desconfianças.  

Estudos feitos por Fred Cage (Salk Institute for Biological Studies, La 

Jolla, Califórnia) demonstraram que novos neurônios são gerados no 

hipocampo de camundongos adultos, verificando-se que o número de 

neurônios se eleva nessa região se o animal é exposto a um ambiente 

estimulante, com acesso a diversos brinquedos e na companhia de outros 

camundongos (Kempermann et al, 1997, 1998a,b).  Adicionalmente, Cage e 

seus colaboradores verificaram que camundongos aos quais se permite uma 

corrida diária sobre uma roda de exercício mostram neurogênese aumentada, e 

o maior número de células neuronais correlaciona-se com o melhor 

desempenho em tarefas de memória que requerem a participação do 

hipocampo (van Praag et al, 1999).  

Após um período de treinamento experimental no Salk Institute, o 

médico Peter Erikson voltando à sua atividade clínica, tomou conhecimento de 

um grupo de pacientes terminais, portadores de câncer da língua ou laringe, 

que estavam recebendo 5-bromo-2-desóxiuridina (BrdU); a mesma substância 
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utilizada como marcador da replicação do DNA nas células neuronais de 

animais de experimentação; como parte de um estudo onde se buscava 

monitorar o crescimento tumoral.  Com o consentimento dos pacientes, para o 

estudo postmortem, Eriksson obteve tecido cerebral de cinco desses pacientes, 

entre o início de 1996 e fevereiro de 1998, que haviam falecido entre as idades 

de 52 e 72 anos.  Verificou que todos apresentavam novos neurônios 

(marcados pelo BrdU) entre as células granulares do giro denteado (Eriksson et 

al, 1998).  Quase concomitantemente o grupo de pesquisa de Elizabeth Gould 

relatou a formação de novos neurônios no hipocampo de macacos adultos 

(Gould et al, 1999). 

Atualmente sabe-se que a neurogênese além de ser modulada por 

estímulos fisiológicos como idade (Seki & Arai, 1995; Kuhn et al, 1996), 

exercício físico (Gould et al, 1999) e aprendizado (Parent et al,1999), também o 

é por condições patológicas como o ataque epilético, estresse oxidativo, 

trauma e isquemia encefálica focal e global (Gould et al 1997; Liu et al, 1998; 

Parent et al, 1999; Gu et al, 2000; Jiang et al, 2001; Dash et al, 2001; Dempsey 

et al, 2003; Yan et al, 2006; Rola et al, 2006; Ernst & Christie, 2006).  Apesar 

de esses achados sugerirem que a neurogênese deve contribuir na reparação 

dos circuitos neuronais lesados, deve-se considerar o fato de que para a 

neurogênese ser vantajosa, os novos neurônios devem se integrar 

apropriadamente no circuito neuronal, devem ser funcionalmente iguais aos 

neurônios lesados e devem ser gerados em quantidade suficiente. 

O encéfalo de mamífero adulto possui duas principais regiões 

neurogênicas cuja proliferação celular é capaz de originar um progenitor 

neuronal em condições normais: a zona subventricular (ZSV) que limita o 
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ventrículo lateral e dá origem a interneurônios que migram para o bulbo 

olfatório e a zona subgranular (ZSG) do giro denteado que dá origem a novas 

células granulares (Gage, 2000).   

Outras regiões encefálicas também demonstraram capacidade 

neurogênica como o neocórtex, estriado, substância negra, hipotálamo, córtex 

piriforme, tronco encefálico, amígdala e tubérculo olfatório (Gould, 2007).  

Apesar de essas regiões mostrarem evidências positivas de neurogênese em 

alguns trabalhos (como co-localização do BrdU com marcadores neuronais, 

marcação com 3[H]-timidina,  análise microscópica eletrônica e a presença de 

marcadores neuronais imaturos), outros estudos não conseguiram reproduzir 

esses achados.   

É possível que esses resultados discrepantes se devam principalmente a 

uma menor taxa de proliferação celular nessas regiões em condições não 

patogênicas quando comparadas à ZSV do ventrículo lateral e a ZSG do giro 

denteado.  Os resultados negativos obtidos podem ser devido à baixa 

sensibilidade das técnicas empregadas ou ao não recrutamento da 

neurogênese dessas regiões após a lesão estudada (Gould, 2007).   

A discrepância entre os resultados obtidos no estudo das regiões 

neurogênicas no adulto também pode ter ocorrido como conseqüência dos 

diferentes protocolos histológicos utilizados e das diferentes análises 

microscópicas dos resultados (Gould, 2007).  No primeiro caso, as diferenças 

entre os protocolos, principalmente na etapa de desnaturação do DNA, podem 

levar a graus de destruição do tecido comprometendo o resultado visualizado 

nessas regiões de baixa densidade neurogênica.  Esse fato reforça a 

importância do controle positivo para evitar falsos negativos.  Resultados 
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díspares podem surgir na análise microscópica do mesmo, pois normalmente 

utiliza-se um microscópio de fluorescência para selecionar as áreas com 

marcação dupla seguido pelo microscópio confocal para confirmação.  Esse 

procedimento pode excluir células com dupla marcação que não são grandes o 

suficiente para a resolução do microscópio de fluorescência ou cujo citoplasma 

marcado com marcadores neuronais é camuflado pelo núcleo.  Também 

podem ocorrer diferenças nos critérios usados pelos pesquisadores para 

identificar um tipo neuronal específico (Gould, 2007). 

Relativo a essa tese, a camada subependimal do periventrículo posterior 

(pPV) que circunda o hipocampo surge como uma provável fonte de 

progenitores que podem repor os neurônios hipocampais da camada CA1 

afetados pelo fenômeno de MNT após a isquemia encefálica global (Nakatomi 

et al, 2002; Kokaia &Lindvall, 2003). O pPV também é chamado de arco 

hipocampal e parece ser uma estrutura remanescente do ventrículo lateral 

caudal embrionário que não é tão evidente no adulto, mas que contém uma 

população de células proliferativas que incorporam BrdU (Nakatomi et al, 

2002).  Teoricamente espera-se que os progenitores neurais que migram do 

pPV para a região CA1 percorram um trajeto menos árduo do que os 

progenitores oriundos da ZSV do ventrículo lateral e da ZSG do giro denteado. 

Isso porque estes últimos, além de percorrerem um trajeto mais longo, 

precisam atravessar as fibras colaterais de Schaffer (axônios das células 

piramidais CA3 que se conectam com os dendritos apicais das células 

piramidais CA1) para alcançarem a região CA1.   

A geração de um neurônio funcional a partir de uma célula tronco neural 

adulta é controlada por outras células presentes no microambiente.  Como 
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exemplo pode-se citar as células endoteliais (Palmer et al, 2000; Shen et al, 

2001), os astrócitos e os neurônios.  Os astrócitos são cruciais na neurogênese 

hipocampal, pois expressam um membro da família de proteínas Wnt as quais 

regulam a proliferação, diferenciação e maturação das células tronco durante o 

desenvolvimento embrionário e que parecem ter um papel crucial também no 

encéfalo adulto (Song et al, 2002a,b; Seri et al, 2004; Lie et al, 2005).  Já os 

neurônios, regulam a neurogênese hipocampal via ácido gama-aminobutírico 

(GABA) e glutamato. Desta maneira, nos primeiros estágios de 

desenvolvimento, os precursores neurais são ativados pelo GABA através de 

mecanismos não sinápticos, seguidos por estimulação sináptica do GABA (que 

nesta fase, ao contrário da fase adulta, age despolarizando os neurônios 

imaturos) e por estimulação glutamatérgica (Ge et al, 2006). 

O método padrão para se estudar a neurogênese continua sendo o uso do 

análogo da timidina, BrdU, injetado via intraperitoneal (IP) e depois detectado 

por imuno-histoquímica.  No entanto, alguns efeitos adversos do BrdU já foram 

apontados como, por exemplo, a possibilidade de produzir mutações celulares 

(Kolb et al, 1999) e o fato da sua administração causar certo grau de estresse 

ao animal, o que já se confirmou ser um fator inibidor da neurogênese 

(Cameron & McKay, 2001).  Um marcador de divisão celular endógeno 

nomeado de Ki67 tem sido apontado como um substituto ao BrdU.  Ki67 é uma 

proteína nuclear expressa durante todas as fases do ciclo celular exceto a G0, 

ou seja, é expressa durante todas as fases da mitose o que resulta na 

marcação de 50% de células a mais que o BrdU que é incorporado apenas 

durante a fase S da mitose (Kee et al, 2002).  Apesar do Ki67 não apresentar 

os efeitos adversos do BrdU, nem o seu custo financeiro, ele não pode ser 



          
 
___________________________________________________INTRODUÇÃO                                                                                                                                                                                    

35 

 

usado em experimentos cujo objetivo seja acompanhar a sobrevida e destino 

das novas células por longos períodos pois só é expresso  durante a mitose.  

Nesse tipo de experimento o BrdU é ainda o método de escolha.  

2.4. Histologia e ultraestrutura das zonas subventriculares 

A descrição da histologia e da ultraestrutura da ZSV se insere nessa 

tese uma vez que é a principal, senão única, fonte de autênticas células tronco 

neurais (Seaberg & van der Kooy, 2002; Wiltrout et al, 2007).  Células isoladas 

da ZSV possuem as características típicas de células tronco: (1) capacidade de 

auto-renovação e (2) multipotencialidade (Seaberg & van der Kooy, 2002).  As 

células da (ZSG) do giro denteado, entretanto, não mostraram 

multipotencialidade quando cultivadas, possivelmente por se tratarem de 

progenitores já comprometidos com o destino neuronal ou glial (Seaberg & van 

der Kooy, 2002). 

Fred Gage e colaboradores sugerem que essa diferença encontrada 

entre as duas regiões reconhecidamente neurogênicas se deva ao 

desconhecimento dos principais mecanismos moleculares que governam a 

neurogênese adulta (Zhao et al 2008).  De fato, ainda não foi demonstrado que 

células tronco neurais no tecido mantêm a capacidade de multipotencialidade 

observada em cultura de células e tampouco se sabe se existe apenas 1 

progenitor comum que origina progenitores neuronais, de astrócitos e de 

oligodendrócitos ou se existem 3 progenitores neurais que originam os 3 tipos 

celulares (Zhao et al 2008). 

No SNC em desenvolvimento, a zona ventricular é um epitélio pseudo-

estratificado que contém as células precursoras de neurônios e glias.  No 

adulto, a ZSV se torna maior e a responsável pela formação de novas células, 
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enquanto que a zona ventricular se torna um epitélio não proliferativo composto 

principalmente de células ependimárias (Chojnacki et al, 2009).  

O primeiro modelo da citoarquitetura da ZSV adulta em camundongos foi 

descrito por Doetsh e colaboradores em 1997.  Nessa descrição, foram 

identificados 6 tipos celulares: (1) neuroblastos (célula tipo A), (2) astrócitos 

com cromatina não condensada (tipo B1), (3) astrócitos com cromatina 

condensada (tipo B2), (4) células amplificadoras (tipo C), (5) tanicitos e (6) 

células ependimárias.  Devido à atividade proliferativa das células dos tipos A, 

B2 e C, estas foram apontadas como candidatas a células tronco neurais 

(Doetsh e col, 1997). 

No segundo modelo da citoarquitetura da ZSV adulta, não foi descrito a 

presença dos tanicitos e não houve distinção entre os astrócitos, os quais 

foram caracterizados como células tronco neurais (Doetsh e col, 1999a).  Mais 

tarde, o segundo modelo sofreu uma pequena alteração, pois se verificou que 

os astrócitos podem ser ciliados e fazer contato com a superfície ventricular 

(Doetsch et al, 1999b). 

Em 2008, dois novos modelos foram sugeridos (Mizardeh et al; Shen et 

al). Devido à complexidade e a semelhança entre esses modelos, apenas as 

diferenças observadas serão comentadas.  No modelo de Mizardeh, as células 

do tipo B1 são semelhantes aos tanicitos descritos no primeiro modelo, estão 

sempre em contato com a superfície ventricular, possuem 1 único cílio e um 

processo apical longo que corre paralelo à camada ependimária e termina em 

contato com um vaso sanguíneo.  Ainda segundo esse modelo haveria uma 

distinção entre as células ependimárias E1 e E2.  Enquanto a primeira é 

multiciliada, a segunda possui apenas 2 cílios. 
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No modelo sugerido por Shen e colaboradores, os astrócitos (células do 

tipo B) podem ser subdivididos em astrócitos apicais ou tangenciais. O primeiro 

tipo está freqüentemente em contato com a superfície ventricular e com vasos 

sanguíneos enquanto que os astrócitos tangenciais possuem um processo 

basal longo que corre paralelo à camada ependimária. 

As células tronco neurais, portanto, dividem características com 

astrócitos, células ependimárias e com tanicitos, dificultando a existência de um 

marcador específico, uma vez que as mesmas expressam proteínas também 

presentes em outros tipos celulares. 

A ultraestrutura da ZSV de ratos foi recentemente descrita por Danilov e 

colaboradores (figura 6) que mostraram a ausência de células amplificadoras, 

correspondentes às células do tipo C descritas em camundongos.  Os 

astrócitos do tipo B, ou seja, as células tronco neurais identificadas em 

camundongos (Doetsch et al, 1999a) foram localizados entre, ou adjacentes, às 

células ependimárias, possuem um cílio único e alguns apresentam o 

citoplasma pobre em organelas e filamentos intermediários, enquanto outros 

são mais maduros (Danilov et al, 2009).  Os neuroblastos (correspondentes às 

células do tipo A) possuem o citoplasma rico em microtúbulos e centríolos e, 

diferentemente dos neuroblastos descritos em camundongos, estão 

freqüentemente em contato direto com fibras mielinizadas ou não mielinizadas, 

ou com células ependimárias (Danilov et al, 2009).  Por fim, foi descrito a 

existência de células ependimárias fora de lugar, assim como já havia sido 

descrito em humanos (Danilov et al, 2009). 
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Figura 6 – Desenho esquemático mostrando a composição celular da ZSV de 
ratos. Os asteriscos representam as células que incorporam BrdU. Modificado 
de Danilov et al, 2009.  

 

2.5 Testes de memória dependentes do hipocampo em ratos 

Labirintos implicam que animais aprendam que determinado local lhes 

oferece comida, segurança ou outra situação ou objeto de desejo (Santos, 

1999).  Nessa aprendizagem, os animais podem utilizar-se de 

fundamentalmente três estratégias: (1) podem guiar-se usando o eixo 

egocêntrico (usando estímulos proprioceptivos, aprendem e repetem uma 

determinada sequência de movimentos corporais), (2) podem usar pistas 

proximais (aprendem a aproximar-se ou afastar-se de pistas visuais, auditivas 

ou olfativas intralabirinto) ou (3) podem aprender as relações espaciais entre as 

pistas distais e formar um mapa espacial do ambiente (O’Keefe & Nadel, 1978; 

Costa M, 1997).  Essas diferentes estratégias são utilizadas simultaneamente 

para a realização da tarefa (O’Keefe & Nadel, 1978), mas a formação de um 

mapa espacial tende a predominar quando pistas visuais e distais são 

abundantes. 

Em 1978, O’Keefe e Nadel sugeriram que a formação hipocampal seria a 

estrutura responsável pela formação de um mapa cognitivo (ou espacial).  Esse 
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mapa é uma representação do meio ambiente no sistema nervoso e é 

construído a partir da experiência prévia e da determinação de distância, 

direção e posição espacial relativa das pistas distais (Costa M, 1997).   

Corroborando com essa teoria, ratos com lesões hipocampais 

apresentam prejuízo no desempenho no labirinto radial de oito braços (Jarrard, 

1993), no labirinto aquático de Morris (Jarrard, 1993) e no método de corridas 

pareadas no labirinto em T (Costa M, 1997). Todos esses testes pressupõem a 

formação de um mapa cognitivo para a realização da tarefa.   

No labirinto radial de oito braços descrito por Olton e Samuelson em 

1976, o animal privado de alimento é colocado na plataforma central e pode 

escolher entrar livremente em um dos oito braços que irradiam da plataforma.  

Apenas a primeira entrada em cada braço é recompensada, uma vez que, no 

final de cada um deles, se encontra um alimento, colocado antes do início do 

teste.  Assim, a melhor estratégia é entrar apenas uma vez em cada braço, 

obtendo todo o alimento colocado nos oitos braços do labirinto com um número 

mínimo de entrada nos mesmos.  O mapa espacial é utilizado para escolher os 

braços ainda não visitados e assim desempenhar a tarefa de forma mais 

eficiente (Olton & Samuelson, 1976).  

No caso do labirinto aquático de Morris, descrito em 1982, a tarefa 

consiste em encontrar uma plataforma não visível em determinada localização 

da piscina para escapar da água.  Nesse caso o desempenho do animal 

também depende da formação de um mapa espacial, pois, no seu uso 

tradicional, exige a exclusão das pistas proximais e ênfase nas pistas distais 

(Morris, 1981). 
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O método de corridas pareadas no labirinto em T consiste em pares de 

corridas, onde a primeira corrida fornece uma “pista” que deverá ser utilizada 

na resposta emitida na segunda corrida.  Na primeira corrida, o animal é 

colocado na extremidade do corredor central e tem acesso a apenas um dos 

braços laterais do labirinto, ao final do qual encontrará uma recompensa.  A 

segunda corrida é realizada após um tempo variável e o animal tem acesso aos 

dois braços do labirinto.  No procedimento win-shift, o animal é recompensado 

se escolher o braço que não foi visitado na primeira corrida do par, enquanto 

que no procedimento win-stay, o animal é recompesado se escolher visitar o 

mesmo braço.  É importante rassaltar que nesse teste, o prejuízo no 

desempenho observado em ratos com lesões hipocampais pode não ser 

devido apenas a uma falha na formação de um mapa cognitivo, mas também 

por uma incapacidade de reter a informação adquirida na primeira corrida 

(Costa M, 1997). 

Nesta tese, optou-se pela utilização do labirinto aquático de Morris que 

se caracteriza como uma tarefa ideal para avaliar a integridade do sistema de 

mapeamento espacial.  Além disso, permite avaliar tanto a memória de 

referência espacial quanto a memória operacional espacial (Santos, 1999).  A 

memória de referência se refere àquelas informações que são utilizadas em 

diferentes situações e que, portanto, independem do contexto específico sob o 

qual foram adquiridas, enquanto que a memória operacional se refere às 

informações que são mantidas apenas no intervalo de tempo em que forem 

relevantes (Santos, 1999). 

No teste da memória de referência no labirinto aquático de Morris, a 

plataforma deve ser mantida sempre na mesma localização ao longo dos vários 
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dias de treino. Trata-se, portanto, de uma informação não contextualmente 

específica (Xavier & Magila, 1996).  Os animais devem ser treinados até que as 

curvas de aprendizagem indiquem um nível assintótico de desempenho 

(Santos, 1999).  Após o último dia de treino, é válida a realização do teste de 

avaliação da precisão da memória espacial (probe teste), que consiste em 

colocar o animal no labirinto por alguns minutos sem a plataforma.  O probe 

apresenta informações sobre a direcionalidade e a precisão da resposta de 

busca da plataforma, assim como informações sobre a persistência dos 

animais na resposta previamente aprendida (Santos, 1999), o que em geral 

está acentuado em animais portadores de lesões hipocampais (O’Keefe e 

Nadel, 1978). 

No teste da memória operacional, por sua vez, a localização da 

plataforma é alterada a cada novo dia de treino.  Dessa maneira, na primeira 

tentativa de cada dia os animais desconhecem a localização da plataforma, 

mas podem usar as informações coletadas para achar a plataforma nas três 

tentativas seguintes do mesmo dia de treino.  As informações sobre a 

localização da plataforma em um dia de treino são irrelevantes para os demais 

dias, podendo ser descartadas, caracterizando o uso da memória operacional 

(Santos, 1999). 

Diversos grupos de pesquisa que estudam a isquemia cerebral global já 

testaram o desempenho dos animais no labirinto aquático de Morris.  No teste 

da memória de referência, alguns grupos observaram que animais isquêmicos 

apresentam uma latência maior para achar a plataforma quando comparados 

com os animais controles (Block & Schwarz, 1998; Green et al, 1995; Hagan & 

Beaughard, 1990; Jaspers et al, 1990; Nelson et al; 1997, Nunn et al, 1994; 
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Olsen et al, 1994a,b); enquanto que outros grupos não observaram essa 

diferença (Auer et al, 1989; Green et al, 1992; Rod et al, 1990; Kyota et al, 

1991)  

A discrepância desses resultados pode ser explicada pela diferença dos 

modelos de isquemia global empregada em cada estudo e na metodologia do 

teste comportamental.  Enquanto os grupos de pesquisa que utilizam o modelo 

de isquemia global de quatro vasos costumam observar esse prejuízo no 

desempenho, os grupos que utilizam o modelo de dois vasos associado à 

hipotensão, não.  Essa diferença pode ser explicada pela morte neuronal 

amplamente distribuída no primeiro modelo, em contrapartida à morte neuronal 

na camada CA1 obtida com cada modelo de isquemia global de 2 vasos 

associada à hipotensão e, ainda dentro do mesmo modelo, com as 

peculiaridades metodológicas utilizadas (Block, 1999).   

Diversos outros parâmetros também podem explicar essa diferença no 

desempenho de animais isquêmicos no teste da memória de referência no 

labirinto aquático de Morris, tais como: a sobrevida após a isquemia em que os 

animais foram testados, a temperatura da água do labirinto, o tamanho da 

piscina, o número de tentativas e o intervalo entre as tentativas (Block, 1999). 

Alguns trabalhos mostram que animais isquêmicos apresentam pior 

desempenho no probe teste quando comparados com animais controles 

(Jarpers et al, 1990; Nunn et al, 1994; Wright et al, 1996; Nelson et al, 1997; 

Block & Schwarz, 1998) e outros trabalhos mostram ainda um pior 

desempenho no teste para memória operacional no labirinto aquático de Morris 

(Auer et al, 1989; Green et al, 1992).  
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Como anteriormente mencionado nessa introdução, o hipocampo recebe 

projeções colinérgicas do septo medial cuja função está relacionada com a 

memória (Nieuwenhuys, 1985).  Drogas que aumentam a função colinérgica 

parecem melhorar o desempenho de animais em testes de memória assim 

como melhoram a função cognitiva de pacientes com doença de Alzheimer.  

Estudos mostraram, porém, que lesões no septo medial acarretam numa 

redução de 90% na atividade da enzima colina acetiltransferase (chAT) 

hipocampal, mas não afetam o desempenho de ratos no labirinto aquático de 

Morris (Baxter et al, 1995; Frielingsdorf et al, 2006).   
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3.1. Objetivo Geral 

Verificar se a suplementação oral de colina promove um efeito neuroprotetor 

nos neurônios piramidais da camada CA1 após 10 minutos de isquemia 

encefálica global em ratos e se possui um efeito modulador sobre a apoptose e 

a neurogênese. 

3.2. Objetivos Específicos 

3.2.1. Verificar qual a dose de colina que promove uma neuroproteção mais 

efetiva nos neurônios piramidais da camada CA1 quando administrada durante 

7 dias após a isquemia encefálica global em ratos,; 

3.2.2. Verificar se o possível efeito neuroprotetor da colina se sustenta aos 2 

meses de sobrevida, em dois paradigmas de tratamento (administração de 

colina por 7 ou 60 dias); 

3.2.3. Identificar os sinais de apoptose nos neurônios piramidais da camada 

CA1 e verificar se a colina possui efeito modulador da apoptose. 

3.2.4. Verificar se a colina modula a neurogênese neste modelo lesional; 

3.2.5. Verificar se a suplementação oral de colina modifica o desempenho dos 

animais no labirinto aquático de Morris. 

3.2.6. Verificar se o periventrículo posterior possui características de ventrículo 

adulto; 
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Nos experimentos desta tese foram utilizados 114 ratos Wistar 

Hannover, fornecidos pelo Centro de Desenvolvimento de Modelos 

Experimentais para a Medicina e Biologia (CEDEME) da Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP).  A ração fornecida aos animais (Nuvilab CR1, Brasil) 

contém vitaminas, minerais, aminoácidos e antioxidante conforme o quadro 1. 

  Quadro 1 - Enriquecimento da ração por kg do produto 

Vitaminas 

Vitamina A 12.000 UI 

Vitamina D3 1.800 UI 

Vitamina E 30,00 mg 

Vitamina K3 3,00 mg 

Vitamina B1 5,00 mg 

Vitamina B2 6,00 mg 

Vitamina B6 7,00 mg 

Vitamina B12 20,00 mcg 

Niacina 60,00 mg 

Ácido pantotênico 20,00 mg 

Ácido fólico 1,00 mg 

Biotina 0,05 mg 

Colina 600,00 mg 

Minerais 

Ferro 50,00 mg 

Zinco 60,00 mg 

Cobre 10,00 mg 

Iodo 2,00 mg 

Manganês 60,00 mg 

Selênio 0,05 mg 

Cobalto 1,50 mg 

Aminoacidos 

DL-metionina 300,00 mg 

Lisina 100 mg 

Antioxidante 100mg 

                        Fonte: Nuvilab CR1 
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Os animais tiveram livre acesso à ração e água e permaneceram em 

grupos de 3 a 5 por gaiola de 410 x 340 x 175mm, em estantes ventiladas 

(Alesco, Brasil), com ciclo claro-escuro de 12 horas e temperatura entre 20 e 

24°C.  A realização desse trabalho foi aprovada pelo comitê de ética da 

UNIFESP (CEP 836/06). 

Os experimentos realizados para esta tese foram divididos em duas 

fases:  

Fase 1: Estudo do efeito da colina no hipocampo de animais submetidos à 

isquemia encefálica global com sobrevida de 7 dias.  Nesta fase foram 

realizados experimentos histopatológicos, de slot blot e de microscopia 

eletrônica.  

Fase 2: Estudo do efeito da colina após a isquemia encefálica global em 

animais com sobrevida de 60 dias. Nesta fase foram realizados experimentos 

histopatológicos, imuno-histoquímicos e de comportamento. 

4.1. Delineamento dos Grupos Experimentais 

Os animais da fase 1 foram alocados nos grupos experimentais 

mostrados na tabela 2, todos com sobrevida de 7 dias.  O objetivo inicial foi 

verificar a dose de colina com o melhor efeito neuroprotetor após 10 minutos de 

isquemia encefálica global.  Após o estabelecimento dessa dose, animais 

adicionais foram operados para estudar o mecanismo de neuroproteção.  

Tabela 2 – Grupos experimentais da fase 1 – sobrevida de 7 dias 

Grupo 

Experimental 
Delineamento Experimental N

N 

Isq/Sal VO 
7d/7d 

Animais submetidos à isquemia encefálica global e que 

receberam o veículo (salina) por via oral através de gavagem ao 

longo dos 7 dias de sobrevida. A dose diária total foi subdividida 

em 2 doses. 

16 

Isq/Col 100 
VO 7d/7d 

Animais submetidos à isquemia encefálica global e que 
receberam 100mg colina.Kg-1.dia-1 por via oral através de 

5 
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gavagem ao longo dos 7 dias de sobrevida.  A dose diária total 
foi subdividida em 2 doses. 

Isq/Col 200 
VO 7d/7d 

Animais submetidos à isquemia encefálica global e que 

receberam 200mg colina.Kg-1.dia-1 por via oral através de 

gavagem ao longo dos 7 dias de sobrevida. A dose diária total 

foi subdividida em 2 doses. 

5 

Isq/Col 400 
VO 7d/7d 

Animais submetidos à isquemia encefálica global e que 
receberam 400mg colina.Kg-1.dia-1 por via oral através de 
gavagem ao longo dos 7 dias de sobrevida. A dose diária total 
foi subdividida em 2 doses. 

18 

Isq/Col 800 
VO 7d/7d 

Animais submetidos à isquemia encefálica global e que 

receberam 800mg colina.Kg-1.dia-1 por via oral através de 

gavagem. 

5 

Isq/Col 400 
IP 7d/7d 

Animais submetidos à isquemia encefálica global e que 

receberam com 400mg colina.Kg-1.dia-1  por via IP. 
5 

Sham/Sal 
VO 7d/7d 

Animais sham operados e que receberam veículo (salina) por 
via oral através de gavagem ao longo dos 7 dias de sobrevida. 
A dose diária total foi subdividida em 2 doses. 

11 

Sham/Col 
400 VO 
7d/7d 

Animais sham operados e que receberam 400mg colina.Kg-

1.dia-1 ao longo dos 7 dias de sobrevida. A dose diária total foi 
subdividida em 2 doses. 

9 

Legenda: 
N = número 

 

 Os animais da fase 2 foram alocados nos grupos experimentais 

mostrados na tabela 3, todos com sobrevida de 60 dias.  O objetivo dessa fase 

foi verificar o efeito da administração prolongada ( 60 dias) de colina após a 

isquemia encefálica global e o efeito da administração aguda (7 dias) 

decorridos 60 dias do insulto isquêmico.   

Tabela 3 – Grupos experimentais da fase 2 – sobrevida de 60 dias 

Grupo 

Experimental 
Delineamento Experimental N

N 

Isq/Sal 
60d/60d 

Animais submetidos à isquemia encefálica global e que receberam 

veículo (salina) por via oral através de gavagem ao longo dos 60 

dias de sobrevida. A dose diária total foi subdividida em 2 doses. 

8 

Isq/Col 
60d/60d 

Animais submetidos à isquemia encefálica global e que receberam 
400mg colina.Kg-1.dia-1 por via oral através de gavagem ao longo 
dos 60 dias de sobrevida. A dose diária total foi subdividida em 2 
doses. 

8 

Isq/Col7d+ 
Sal 53d/60d 

Animais submetidos à isquemia encefálica global e que receberam 
400mg colina.Kg-1.dia-1 por via oral através de gavagem apenas 
durante os primeiros 7 dias de sobrevida. A dose diária total foi 
subdividida em 2 doses. 

8 

Sham/Sal Animais sham operados e que receberam veículo (salina) por via 8 
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60d/60d oral através de gavagem ao longo de toda a sobrevida. A dose 
diária total foi subdividida em 2 doses. 

Sham/Col 
60d/60d 

Animais sham operados e que receberam 400mg colina.Kg-1.dia-1 
ao longo de toda a sobrevida. A dose diária total foi subdividida em 
2 doses. 

8 

Legenda: 
N = número 
 

4.2. Descrição Detalhada dos Procedimentos Experimentais 

4.2.1. Modelo de Isquemia Cerebral Global 

O modelo experimental utilizado foi descrito por Smith, Bendek, 

Dahlgren, Rosén, Wieloch e Siesjö em 1984 e é conhecido como modelo da 

oclusão dos dois vasos associada à hipotensão sistêmica. 

Indução anestésica e intubação 

Para indução anestésica, utilizou-se uma câmara acrílica saturada com 

mistura gasosa de óxido nitroso e oxigênio a 1000:300 (v:v), obtida através de 

fluxômetros de baixo fluxo (Havard Apparatus, Estados Unidos) vaporizada 

(vaporizador Halothane 19.3, Alemanha) com halotano a 4% (Halothane 

U.S.P., Halocarbon, Estados Unidos).  Após a indução, os animais foram 

intubados com uma cânula orotraqueal (PE-200, Intramedic Polyethylene 

Tubing, Clay Adams, Becton Dickinson) de 6,5 cm de comprimento e diâmetro 

externo de 1,9mm com o auxílio de guia metálico (especialmente manufaturado 

para as dimensões da cânula) e de um transiluminador de fibra óptica (Fiber-

LITE 3100, Lawrence, Estados Unidos) para a visualização de via aérea.  Após 

a fixação da cânula ao animal através de sutura no lábio superior, os animais 

foram conectados a um respirador para roedores (7025 Rodent Ventilator, Ugo 

Basile, Itália) e a concentração de halotano foi reduzida para 1,5%. A 

ventilação artificial foi mantida durante todo o procedimento cirúrgico e a 

isquemia. 
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Controle da temperatura durante o experimento 

Durante todo o procedimento cirúrgico e a isquemia manteve-se a 

temperatura corporal dos animais em 370.5°C através de um sistema 

automático de controle de temperatura (Homeothermic Blanket Control Unit, 

Havard Apparatus, Estados Unidos), composto por uma central de controle, um 

sensor térmico e uma almofada térmica.  O sensor foi introduzido através do 

reto do animal até a extremidade situar-se aproximadamente a 8 cm de 

distância do ânus, mantendo-se o animal sobre a almofada térmica, de forma a 

ter sua temperatura constantemente reajustada pelo sistema automático 

conforme a informação transmitida pelo sensor.  

Cateterização dos vasos 

Uma das veias laterais e a artéria ventral da cauda dos animais foram 

canuladas com catéteres de polietileno (PE-50, Intramedic Polyethylene 

Tubing, Clay Adams, Becton e Dickinson, Estados Unidos). 

O catéter venoso foi inserido para a infusão de brometo de vercurônio 

(Vercuron® Cristália, Brasil), um bloqueador de placa mioneural para o efeito 

paralisante durante a isquemia, sendo administrado através de uma bomba de 

infusão contínua (Harvard Apparatus, Estados Unidos) na velocidade de 

6,0mg.Kg-1.h-1, com início 5 minutos antes da isquemia.  

O catéter arterial viabiliza não somente o registro da pressão arterial 

média, cujo sensor é conectado a uma interface de aquisição de dados (Data 

Acqknowledge 3.0 – Biopac System) e um computador (Macintosh Power PC 

7200, Apple Computers, Estados Unidos), mas também para a coleta de 

amostras de sangue arterial para a análise gasométrica. 

A seguir foram dissecadas e isoladas com um fio cirúrgico as artérias 

carótidas comuns do animal.  A veia jugular comum foi canulada com um 
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catéter flexível (Silastic® - Dow Corning Corporation, Estados Unidos), de 0,03 

polegadas de diâmetro interno e 0,065 polegadas de diâmetro externo, 

introduzido por 6 a 10cm através do ponto de entrada na jugular em direção à 

veia cava superior, para a retirada de sangue e indução da hipotensão.  

Imediatamente após a canulação da jugular, o animal recebeu 60 U.I. de 

heparina sódica (Liquemine, Roche®, Brasil). 

Durante a isquemia global, obtida através da associação da hipotensão 

(50mmHg) com o clampeamento bilateral das artérias carótidas comuns, o 

animal foi mantido em decúbito ventral com outro sensor térmico colocado sob 

o couro cabeludo para a monitoração e controle da temperatura.  Utilizou-se 

um termômetro digital com sensor flexível conectado a um termômetro digital 

de precisão (Ellab DM 852 – Medical Precision Thermomether, Dinamarca). 

Correção dos valores gasométricos 

Para a coleta das amostras de sangue arterial, utilizou-se capilares 

heparinizados (Clinitubes, Radiometer) com capacidade de 200L.  Uma 

amostra de aproximadamente 150L foi utilizada para a gasometria arterial 

através do aparelho de marca Radiometer (Copenhague, Dinamarca), modelo 

ABLTM5, sendo os gases arteriais, bem como o pH sanguíneo foram mantidos 

nos seguintes padrões previamente à isquemia: PaO2 70-90 mmHg; PaCO2 35-

40 mmHg; HCO3
- 18-22 mmol/L; pH 7,35-7,45.  Para controle da glicemia, os 

animais operados estavam em jejum de aproximadamente 12 horas.  A 

pressão arterial média foi mantida acima de 80 mmHg por pelo menos 10 

minutos antes da indução da isquemia, condição fundamental para a obtenção 

de um insulto isquêmico efetivo. 
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Indução da isquemia 

Após 5 minutos de infusão contínua do bloqueador de placa mioneural, o 

halotano foi reduzido para 0,3%, as carótidas foram clampeadas e o sangue 

venoso foi drenado com o auxílio de uma seringa de 10mL. Considerou-se 

como início da isquemia o momento que o animal atingiu a pressão arterial 

média de 50 mmHg.  Após 10 minutos (durante os quais o sangue foi ora 

aspirado ora reinfundido para a manutenção da pressão arterial média entre 45 

e 55 mmHg, de acordo com o registro visualizado em tempo real no monitor do 

microcomputador), o sangue venoso foi totalmente reinfundido, o clampe foi 

retirado das carótidas e, a seguir, o animal recebeu 75 mg.Kg-1 de HCO3
- à 

10% (Ariston, Brasil) para a correção da acidose metabólica provocada pela 

hipotensão.  Uma amostra de sangue foi coletada para análise da gasometria 

e, caso necessário, uma nova dose de bicarbonato de sódio foi administrada.  

Após isso, retirou-se o catéter da jugular, (ligando-a permanentemente), e foi 

feita a sutura da incisão cirúrgica do pescoço, seguindo-se a retirada dos 

catéteres da cauda.  Após as suturas, desligou-se o vaporizador de halotano e, 

após cerca de 5-10 minutos, com a verificação da respiração espontânea e 

vigorosa, o animal foi extubado. Os animais levam aproximadamente 20 

minutos para recuperar o reflexo de endireitamento.  

4.2.2. Controle da temperatura corporal durante a primeira semana de 

sobrevida 

Para exclusão de animais que apresentassem hipertermia espontânea 

ou discreta hipotermia, comumente observada em animais que se encontram 

em más condições clínicas, a temperatura colônica dos animais foi mensurada 

por volta das 12h ao longo da primeira semana de sobrevida.  Utilizou-se o 

mesmo termômetro digital já mencionado (Ellab DM852, Medical Precision 
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Thermomether, Dinamarca) conectado a um sensor flexível introduzido através 

do reto até cerca de 6 cm de distância do ânus.  Esse controle é extremamente 

importante, pois qualquer alteração significante da temperatura corporal pode 

levar a um resultado histopatológico não relacionado aos tratamentos 

aplicados.  O fato dos ratos albinos serem animais de hábitos noturnos e da 

temperatura ter sido mensurada por volta das 12h (fase de queda da 

temperatura) pode ter produzido falsos negativos no controle de hipertermia 

espontânea. O ideal seria ter mensurado a temperatura durante a fase de 

atividade do animal.    

4.2.3. Administração de Colina e BrdU 

Em ambas as fases desta tese, optou-se pela administração de colina 

(C5H14NO; PM=104,1) na forma de bitartarato de colina (C5H14NO.C4H5O6; 

PM=253,3).  A dose diária total administrada foi dividida em duas doses diárias 

com intervalo de até 12 horas entre cada uma com o intuito de aumentar a 

disponibilidade desse nutriente ao organismo.  A solução de bitartarato de 

colina foi preparada imediatamente antes do uso. 

Nos animais da fase 2 administramos 300mg.Kg-1.dia-1 de 5-bromo-2-

desóxiuridina - BrdU (Sigma-Aldrish®, Estados Unidos) pela via IP do quarto ao 

sétimo dia após a isquemia (Cameron & McKay, 2001).  Uma solução de 20mg 

BrdU.mL-1 de tampão fosfafo-salina (PBS) morno foi preparada no momento da 

administração.  

4.2.4. Processamento do tecido encefálico  

Fixação por Perfusão 

Os animais foram anestesiados com halotano, intubados e mantidos sob 

ventilação mecânica conforme procedimento já mencionado para indução 

anestésica da isquemia cerebral global. Após a abertura do tórax do animal 
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injetou-se 72 U.I. de heparina sódica no ventrículo esquerdo para evitar a 

formação de coágulos que poderiam bloquear pequenos vasos sanguíneos do 

encéfalo e consequentemente impedir a chegada do fixador ao tecido.  Um fio 

cirúrgico de algodão foi utilizado para fixar a agulha de perfusão à aorta, 

evitando a perda do fluído fixador.  A agulha de perfusão foi conectada a uma 

bomba peristáltica (Masterflex-Pump®, Cole- Parner, Estados Unidos), ajustada 

para manter a velocidade de infusão entre 10-12 mL.min-1.  A aorta 

descendente foi clampeada com uma pinça Kelly para que a perfusão 

ocorresse apenas na parte suprida pela aorta ascendente do animal.  As 

soluções utilizadas foram cloreto de sódio a 0,9% por 30 segundos e 150mL de 

formaldeído tamponado a 4%.  Após a perfusão, o encéfalo foi mantido no 

interior do crânio mergulhado em solução de formaldeído tamponado a 4% 

para fixação in situ por 12 horas à temperatura ambiente para finalização das 

reações de fixação.  A seguir, os encéfalos foram removidos e mantidos em 

solução de formaldeído 1% a 2°C até o processamento para análise 

histopatológica ou estudo imuno-histoquímico. 

Corte do tecido em micrótomo de vibração 

Os encéfalos mantidos em solução de formaldeído a 1% foram cortados 

no plano coronal numa forma metálica fenestrada própria para ratos entre 200g 

e 400g (ASI instruments, Estados Unidos), de forma a obter-se uma peça de 

aproximadamente 0,9cm contendo o hipocampo do animal.  Essa peça foi 

então emblocada em ágar a 6% (Merck, Alemanha) e fixada no suporte de 

amostra do micrótomo de vibração (Leica VT1000S, Alemanha) com éster de 

cianoacrilato (Loctite, Brasil).  A velocidade de corte foi mantida entre 0,2 e 

0,3mm.seg-1 e a frequência em 90Hz.  Cortes coronais de 40m de espessura 

foram obtidos de toda a extensão do hipocampo em grupos de 1 a cada 9 fatias 
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e armazenados em placas de cultura de 24 cavidades preenchidas com 

solução crioprotetora (Hoffman, 2004).  Para a análise histopatológica a 

primeira fatia foi selecionada randomicamente com o auxílio de um dado e o 

grupo de fatias selecionado foi então, montado em lâminas gelatinizadas.  As 

fatias foram coradas com azul celestino (Sigma-Aldrish®, Estados Unidos) para 

a impregnação dos núcleos de neurônios viáveis, desidratados com etanol em 

concentrações crescentes (Fisher Scientific, Estados Unidos), clarificados em 

xileno (Fisher Scientific, Estados Unidos) e montados com Entellan (Merck, 

Alemanha).  As outras fatias foram armazenadas em solução crioprotetora à -

20°C para a posterior análise por imuno-histoquímica.  

4.2.5. Contagem Neuronal 

As fatias coradas com azul celestino foram analisadas no microscópio 

Eclipse E600 (Nikon Instruments Inc., Estados Unidos).  Foi feita a contagem 

de neurônios viáveis na camada CA1 da sexta fatia do grupo de fatias 

selecionado, correspondendo ao hipocampo dorsal na altura anteroposterior de 

-3,8mm do bregma.  

4.2.6. Imuno-histoquímica 

As fatias de 40m de espessura armazenadas em solução crioprotetora 

à -20°C foram utilizadas para analise da imunomarcação.  Foram escolhidas as 

fatias contendo o hipocampo dorsal na altura anteroposterior de -3,8mm do 

bregma e realizou-se todo o protocolo em placas de cultura de 24 cavidades 

sob agitação (Agitador Barnstead Thermolyne, Estados Unidos) constante 

favorecendo a imunomarcação nas duas faces das fatias.  Todos os anticorpos 

utilizados foram previamente titulados a fim de se obter a concentração ótima 

em nossas condições de trabalho.   
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Nos animais de sobrevida de 60 dias realizou-se um protocolo de 

marcação dupla para verificar o destino das células que incorporaram o BrdU 

administrado durante o quarto e o sétimo dia após a isquemia.  O protocolo de 

imuno-histoquímica foi:  

1. Tampão Tris (Sigma-Aldrich, Estados Unidos) 0,1M; pH7,6........ 5X5 minutos 

Objetivo: Retirada da solução crioprotetora e de impurezas dos cortes 

2. Ácido Clorídrico 2N à 37°C (Merck, Alemanha) ..............................60 minutos 

Objetivo: Abrir a fita dupla de DNA expondo o BrdU. 

3. Ácido Bórico 0,1M (Pharmacia Biotec, Brasil)....................................5 minutos 

Objetivo: Neutralizar o ácido clorídrico da etapa anterior. 

4. Tampão Tris (Sigma-Aldrich, Estados Unidos) 0,1M; pH7,6............. 5 minutos 

Objetivo: Retirada impurezas dos cortes. 

5. Peróxido de Hidrogênio 1% (Merck, Alemanha)..............................30 minutos  

Objetivo: Bloquear a atividade enzimática endógena (peroxidase ou fosfatase 

alcalina) evitando-se marcações inespecíficas. Para tanto, oferece-se muito 

substrato (peróxido de hidrogênio ou levamisole) para saturar a enzima. 

6. Tampão Tris (Sigma-Aldrich, Estados Unidos) 0,1M; pH7,6..............5 minutos 

Objetivo: Retirar o peróxido de hidrogênio em excesso, ou seja, aquelas 

moléculas que não se ligaram à peroxidase endógena. 

7. Triton 0,1% (somente para antígenos intracelular) .........................15 minutos 

Objetivo: Permeabilização das células para facilitar a entrada do anticorpo. 

8. Tampão Tris (Sigma-Aldrich, Estados Unidos) 0,1M; pH7,6..............5 minutos 

Objetivo: Retirar o Triton em excesso 

9. Albumina sérica bovina (BSA Sigma-Aldrich, Estados Unidos) 1% 

............................................................................................................ 30 minutos 

Objetivo: Bloquear as ligações inespecíficas do anticorpo 1ario.  
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10. Tampão Tris (Sigma-Aldrich, Estados Unidos) 0,1M; pH7,6............5 minutos 

Objetivo: Retirar o BSA em excesso  

11. Anticorpo monoclonal produzido em camundongo anti BrdU na diluição de 

1:1000 (Invitrogen cat # B35138,Estados Unidos)...................1hora e 30minutos 

Objetivo: Ligação do anticorpo com o seu antígeno. 

12. Tampão Tris (Sigma-Aldrich, Estados Unidos) 0,1M; pH7,6............5 minutos 

Objetivo: Retirar o excesso de anticorpo 1ario, ou seja, aqueles não ligados ao 

antígeno.  

13. Peroxidase conjugada com streptavidina do kit universal LSAB® (Dako, 

Dinamarca).......................................................................................... 10 minutos 

Objetivo: A streptavidina, que possui quatro sítios de ligação para a biotina, se 

liga ao anticorpo 1ario biotinilado. A streptavidina é conjugada com peroxidase 

de rábano (horseradish peroxidase -HRP). 

14. Tampão Tris (Sigma-Aldrich, Estados Unidos) 0,1M; pH7,6............5 minutos 

Objetivo: Retirar o excesso do complexo streptavidina – peroxidase, ou seja, 

aqueles que não se ligaram ao anticorpo 1ario. 

15. 3,3- diamino benzina (DAB) líquido (Dako, Dinamarca)........30-90 segundos 

Objetivo: Oxidação do DAB pela enzima peroxidase. O composto 3,3- diamino 

benzina (DAB) é um doador de elétrons que quando oxidado se converte em 

um produto final estável e de cor marrom, permitindo assim a visualização da 

reação antígeno-anticorpo.  O tempo de revelação com o DAB foi estabelecido 

visualmente e mantido constante para reações com o mesmo anticorpo 

primário.   

16. Tampão Tris (Sigma-Aldrich, Estados Unidos) 0,1M; pH7,6...........5 minutos 

Objetivo: Parar a reação do DAB com a peroxidase. 

17. Triton 0,1% (somente para antígenos intracellular) ......................15 minutos 
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Objetivo: Permeabilização das células para facilitar a entrada do anticorpo. 

18. Tampão Tris (Sigma-Aldrich, Estados Unidos) 0,1M; pH7,6............5 minutos 

Objetivo: Retirar o triton em excesso 

19. Albumina sérica bovina (BSA) (Sigma-Aldrich,Estados Unidos) 

1%........................................................................................................30 minutos 

Objetivo: Bloquear as ligações inespecíficas do anticorpo 1ario.  

20. Tampão Tris (Sigma-Aldrich, Estados Unidos) 0,1M; pH7,6..........5 minutos 

Objetivo: Retirar o BSA em excesso  

21. Anticorpo policlonal de coelho anti S-100 de rato, na diluição de 1:10.000 

(Sigma cat # S2644, Estados Unidos) ou Anticorpo monoclonal de camundongo 

anti NeuN de rato, na diluição de 1:1000 (Chemicon International cat # 

MAB377, Estados Unidos)...................................................à 2°C durante a noite 

Objetivo: Ligação do anticorpo com o seu antígeno. 

22. Tampão Tris (Sigma-Aldrich, Estados Unidos) 0,1M; pH7,6............5 minutos 

Objetivo: Retirar o excesso de anticorpo 1ario, ou seja, aqueles não ligados ao 

antígeno.  

23. Anticorpo 2ario do kit universal LSAB® (Dako, Dinamarca)............ 10 minutos 

Objetivo: Ligação do anticorpo 2ario ao anticorpo 1ario. O kit universal LSAB® 

contém uma mistura de anticorpos biotinilados anti-imunoglobulinas de coelho, 

camundongo e cabra.  

24. Tampão Tris (Sigma-Aldrich, Estados Unidos) 0,1M; pH7,6...........5 mintutos 

Objetivo: Retirar o excesso de anticorpo 2ario, ou seja, aqueles não ligados aos 

anticorpos 1arios.  

25. Fosfatase alcalina conjugada com streptavidina do kit universal Vectastain 

ABC-AP® (Vector, Estados Unidos).....................................................30 minutos 
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Objetivo: A streptavidina, que possui quatro sítios de ligação para a biotina, se 

liga ao anticorpo 1arioanti Brdu biotinilado. A streptavidina é conjugada com a 

fosfatase alcalina. 

26. Tampão Tris (Sigma-Aldrich, Estados Unidos) 0,1M; pH7,6............5 minutos 

Objetivo: Retirar o excesso do complexo streptavidina – fosfatase alcalina, ou 

seja, aqueles que não se ligaram ao anticorpo 2ario. 

27. Substrato Black para fosfatase alcalina  (Vector, Estados 

Unidos).............................................................................................20 segundos 

Objetivo: reação do substrato com a enzima fosfatase alcalina.  

28. Tampão Tris (Sigma-Aldrich, Estados Unidos) 0,1M; pH7,6............5 minutos 

Objetivo: Parar a reação do substrato black com a fosfatase alcalina. 

29. Montar fatias em lâminas silanizadas (Dako, Dinamarca) 

30. Desidratar em etanol 90% (Merck, Alemanha)................................5 minutos 

31. Desidratar em etanol absoluto (Merck, Alemanha)..........................5 minutos 

32. Clarificar em xileno (Merck, Alemanha)...........................................5 minutos 

33. Montar a lamínula (Glass Técnica, Brasil) utilizando o Entellan (Merck, 

Alemanha). 

Em cada experimento, uma cavidade da placa de cultura foi sempre 

destinada ao controle negativo no qual não se adicionou os anticorpos 

primários (passos 11 e 21 do protocolo).  As lâminas obtidas foram analisadas 

e fotografadas no microscópio Eclipse E600 (Nikon Instruments Inc., Estados 

Unidos) 

4.2.7. Microscopia Eletrônica de Transmissão 

Os animais destinados à analise por microscopia eletrônica foram 

perfundidos conforme procedimento já detalhado, alterando-se apenas o 

fixador utilizado.  Nesse caso utilizou-se uma solução fixadora contendo 
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formaldeído, glutaraldeído (Merck, Alemanha), cloreto de cálcio e tampão 

fosfato 0,1M.  O encéfalo foi mantido no interior do crânio mergulhado nessa 

mesma solução fixadora por 24h e depois foi retirado e armazenado em 

solução fixadora sem o cloreto de cálcio à 2°C.  O encéfalo foi cortado no plano 

coronal em fatias de 1mm de espessura com o auxílio da forma metálica 

fenestrada e, a seguir, dissecou-se o hipocampo.  As peças obtidas foram 

processadas conforme protocolo abaixo: 

Dia de 

Processamento 
Etapa Tempo 

1 
Lavagem em tampão cacodilato de sódio 

0,1M; pH 7,2 

2 x 1 hora 

Durante a noite 

2 

Lavagem em tampão 

Tetróxido de ósmio 2% em tampão 

cacodilato 

Lavagem em tampão 

Etanol 70% 

Etanol 90% 

Etanol Absoluto 

30 minutos 

2 horas 

2 x15 minutos 

2 horas 

2 horas 

2 horas 

Durante a noite 

3 

Etanol Absoluto 

Óxido de propileno 

Epon 1:1 

Epon 2:1 

Epon pura 

15 minutos 

2 x 30 minutos 

2 x 1 hora 

2 horas 

Durante a noite 

4 
Epon pura sob vácuo 

polimerizar e emblocar 
2 x 2horas 

 

Os blocos obtidos foram trimados e cortados no ultramicrótomo para 

obtenção de fatias semi-finas de 250 a 300nm que foram coradas com azul de 

toluidina aquosa.  Os blocos foram retrimados utilizando-se os cortes semi-

finos como guia para obtenção da região de interesse.  O bloco retrimado foi 
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cortado no mesmo ultramicrótomo em fatias finas de 100nm que foram 

colocadas em telinhas, contrastadas com acetato de uranila e citrato de 

chumbo e analisadas no microscópio eletrônico de transmissão (Jeol 1200 

EXII).  

4.2.8. Microscopia Eletrônica de Varredura 

Utilizou-se os mesmos encéfalos perfundidos para a microscopia 

eletrônica para a análise do periventrículo posterior (pPV) através da técnica de 

criofatura e microscopia de varredura.  Dissecou-se a região de interesse e o 

bloco de tecido obtido foi lavado em solução de glutaraldeído 2,5% em tampão 

cacodilato de sódio 0,1M, ph 7,2 à temperatura ambiente por algumas horas.  

Foi feita a criofatura do material e as peças obtidas foram então processadas 

conforme protocolo abaixo: 

Dia de 

Processamento 
Etapa Tempo 

1 
Lavagem em tampão cacodilato de sódio 0,1 M 

 

2x30 minutos 

Durante a noite 

2 

Lavagem em tampão cacodilato de sódio 0,1 M 

Pós-fixação em tetróxido de ósmio 1% 

Lavagem em tampão cacodilato de sódio 0,1 M 

Tratamento em ácido tânico 1% 

Lavagem em água 

Impregnação em tetróxido de ósmio 1% 

Lavagem em água 

Etanol 50% 

Etanol 70% 

30 minutos 

2 horas 

3x15 minutos 

45 minutos 

2x10 minutos 

45 minutos 

3x10 minutos 

2x30 minutos 

1x 30 minutos 

Durante a noite 

3 

Etanol 90% 

Etanol absoluto 

Secagem no aparelho de ponto crítico usando CO2 

Montagem no suporte do MEV (stub) com esmalte 

Recobrimento metálico com ouro 25nm por sputtering 

2x30 minutos 

3x30 minutos 
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A seguir observou-se a peça no microscópio eletrônico de varredura 

(Joel JSM5300). 

4.2.9. Slot Blot 

A técnica de slot blot foi utilizada para detectar e avaliar os níveis de 

determinadas proteínas em um homogenizado de tecido hipocampal.  Essa 

técnica é uma simplificação do western blot, onde não é feita a separação 

protéica por eletroforese e consequentemente não se obtém a informação 

relativa à massa da proteína detectada.  Como essa informação não era 

relevante no caso dessa tese, inclusive pelo fato das proteínas analisadas já 

possuírem um peso molecular conhecido e também pela dificuldade 

encontrada em aplicar a técnica de western blot para analisar a proteína Ki67, 

devido seu alto peso molecular (345-395 kD), optamos pela técnica de slot blot.  

Dissecação do hipocampo 

Os animais destinados a esse experimento foram perfundidos de 

maneira semelhante ao procedimento já detalhado nesta tese.  Nesse caso 

utilizou-se apenas a solução de cloreto de sódio a 0,9% por 30 segundos, 

sendo essa solução previamente resfriada.  Essa etapa foi realizada com a 

finalidade de se retirar o excesso de sangue do tecido encefálico e ao mesmo 

tempo substituí-lo pela solução de cloreto de sódio gelada, ajudando assim a 

diminuir a atividade das proteases.  Após os 30 segundos de perfusão, retirou-

se rapidamente o encéfalo do crânio e dissecou-se o hipocampo a partir da 

camada alveus, pois é abaixo desse lençol de fibras que recobre o hipocampo 

que se encontra o periventrículo posterior (pPV) o qual, como explicado na 

introdução, parece ser  uma fonte importante de progenitores neurais para a 

camada CA1 hipocampal.  Os hipocampos foram armazenados à -80°C até a 

realização da dosagem protéica. 
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Dosagem de Proteínas 

Os hipocampos foram homogenizados por força mecânica (Bodine 

Electric Company, Estados Unidos) com 800L de PBS 0,1M e as amostras 

obtidas foram centrifugadas (Centrífuga Eppendorf 5424) a 17,922 x g por 5 

minutos.  Uma alíquota do sobrenadante foi utilizada para quantificação das 

proteínas pelo método de Bradford.  Sucintamente, nesse método utiliza 

soluções de albumina sérica bovina (BSA) em concentrações conhecidas, o 

reagente comassie blue (BioRad Protein Assay) e leitura a 620nm no 

espectrofotômetro (Labsystems Multiskanns) para a construção de uma curva 

padrão (y = 0.1708x; R² = 0.9876).  Essa curva foi utilizada para inferir a 

quantidade de proteínas em cada amostra através da absorbância fornecida 

pelo espectrofotômetro.  A partir da quantidade de proteínas inferida pelo 

método de Bradford, o sobrenadante de cada amostra foi diluído na 

concentração de 0,05g.L-1 para que em cada 100L contivessem 5g de 

proteína.  Essa quantidade de proteína foi a que apresentou os melhores 

resultados em uma titulação prévia realizada nas nossas condições de 

trabalho. 

Slot Blot 

Para a realização do slot blot, utilizou-se o aparelho com 24 slots hybri-

slotTM manifold (Bethesda Research Laboratories, Estados Unidos) conectado a 

um sistema de vácuo para acomodar a membrana de nitrocelulose (GE 

Healthcare, Estados Unidos) e obter resultados mais reproduzíveis.  O pré 

tratamento da membrana foi realizado submergindo-a em 0,05% Teewn 20 em 

tampão tris 0,1M por 10 minutos. 

Os anticorpos e as respectivas concentrações utilizados foram: 
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- Anticorpo monoclonal de camundongo anti-Ki67 de rato na diluição de 1:1000 

(Sigma-Aldrish cat# P6834, Estados Unidos).  Como descrito na introdução, a 

proteína Ki67 é expressa durante todas as fases da mitose. 

- Anticorpo policlonal de coelho anti S-100 de rato, na diluição de 1:5000 

(Sigma-Aldrish cat# S2644, Estados Unidos). A proteína S-100 é expressa em 

células da glia e em células ependimárias. 

- Anticorpo de camundongo anti-nestina de rato na diluição de 1:1000 (Abcam 

cat# Ab24692-50, Estados Unidos).  A nestina é uma proteína do filamento 

intermediário classe VI expressa em progenitores neurais e em astrócitos.  

- Anticorpo de camundongo anti-ß-tubulina de rato, na diluição de 1:1000 (BD 

Pharmingem cat# 556321, Estados Unidos).  A ß-tubulina é uma proteína do 

microtúbulo expressa em progenitores que já se comprometeram com o destino 

neuronal. 

- Anticorpo de camundongo anti CD11b e anti-C5b-9 de ratos. Ambos estão 

presentes durante a cascata de ativação do sistema complemento e, portanto 

presentes na micróglia ativada.  O primeiro anticorpo reconhece o receptor do 

tipo 3 para o fragmento iC3b do C3 na membrana do macrófago/micróglia 

ativada e o segundo anticorpo reconhece o complexo do complemento terminal 

humano.  

Todas as etapas do protocolo de slot blot foram realizadas no aparelho 

acima descrito exceto a revelação com o DAB que foi realizada em uma placa 

de Petri.  Após o tempo de incubação necessário em cada etapa, ligou-se o 

vácuo para a sucção do reagente.  O protocolo utilizado foi: 

1. 0,05% Teewn 20 em tampão tris 0,1M...............................................5 minutos 

Objetivo: Reidratar a membrana de nitrocelulose. 

2. 100L da amostra de hipocampo contendo 5g de proteína....durante a noite 



______________________________________________________MÉTODOS 

66 

 

Objetivo: Permitir que as proteínas do homogenato se liguem à membrana de 

nitrocelulose. 

3. Albumina sérica bovina (BSA Sigma-Aldrich, Estados Unidos) 

1%........................................................................................................45 minutos 

Objetivo: Bloquear as ligações inespecíficas do anticorpo 1ario.  

4. 0,05% Teewn 20 em tampão tris 0,1M..........................................3X5 minutos 

Objetivo: Retirar o excesso de BSA 

5. Anticorpo primário....................................................................................1 hora 

Objetivo: Ligação do anticorpo com o seu antígeno 

6. 0,05% Teewn 20 em tampão tris 0,1M..........................................3X5 minutos 

Objetivo: Retirar o excesso de anticorpo 1ario, ou seja, aqueles não ligados ao 

antígeno. 

7. Anticorpo 2ario do kit universal LSAB® (Dako, Dinamarca)...............10 minutos 

Objetivo: Ligação do anticorpo 2ario ao anticorpo 1ario. O kit universal LSAB® 

contém uma mistura de anticorpos biotinilados anti imunoglobulinas de coelho, 

camundongo e cabra.  

8. 0,05% Teewn 20 em tampão tris 0,1M.........................................3X5 mintutos 

Objetivo: Retirar o excesso de anticorpo 2ario, ou seja, aqueles não ligados aos 

anticorpos 1arios.  

9. Peroxidase conjugada com streptavidina do kit universal LSAB® (Dako, 

Dinamarca)............................................................................................10minutos 

Objetivo: A streptavidina, que possui quatro sítios de ligação para a biotina, se 

liga ao anticorpo 2ario biotinilado. A streptavidina é conjugada com peroxidase 

de rábano (horseradish peroxidase -HRP). 

10. 0,05% Teewn 20 em tampão tris 0,1M.......................................3X5 mintutos 
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Objetivo: Retirar o excesso do complexo streptavidina – peroxidase, ou seja, 

aqueles que não se ligaram ao anticorpo 2ario. 

11. 3,3- diamino benzina (DAB) líquido (Dako, Dinamarca)....................1 minuto 

Oxidação do DAB pela enzima peroxidase. O composto 3,3- diamino benzina 

(DAB) é um doador de elétrons que quando oxidado se converte em um 

produto final estável e de cor marrom, permitindo assim a análise por detecção 

colorimétrica. 

12. 0,05% Teewn 20 em tampão tris 0,1M....................................lavagem rápida 

Objetivo: Parar a reação do DAB com a peroxidase. 

Em cada experimento, um slot foi sempre destinado ao controle negativo 

no qual não se adicionou o anticorpo secundário e nem a streptavidina (passos 

7 e 9 do protocolo). 

A imagem da membrana de nitrocelulose foi transformada em 8 bit 

(escala de cinza) e analisada pelo software ImageJ (National Institutes of 

Health, Estados Unidos) para quantificação da coloração obtida por 

densitometria óptica.  

4.2.10. Estudo comportamental 

Os animais da fase 2 foram submetidos ao teste do labirinto aquático de 

Morris.  O equipamento utilizado difere discretamente daquele originalmente 

descrito por Morris, mais especificamente nas dimensões do aparelho.  O 

sistema compreende uma piscina circular com dois metros de diâmetro, 

cinquenta centímetros de profundidade, de cor preta, onde num local pré-

definido há uma plataforma também preta de nove centímetros de diâmetro, 

submersa um centímetro abaixo do nível da água, de maneira que o animal 

não consegue visualizá-la.  Este tanque é divido em quatro quadrantes e oito 

pontos de largada, situados na borda do mesmo assim denominados, 
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quadrantes Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste e largadas Norte, 

Nordeste, Leste, Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste e Noroeste. (Representação 

do sistema nas figuras 6 e 7). 

Uma câmara de vídeo no teto da sala é conectada à um microcomputador 

(Pentium III, 256MB) por uma interface.  Os dados são enviados ao programa 

Etho Vision (Noldus, Holanda).  A câmera capta a imagem e transfere ao 

microcomputador a informação do animal dentro do tanque em tempo real.  A 

temperatura da água deve ser mantida em 26 ± 1ºC, por um aquecedor, para 

não interferir no desempenho dos animais, especialmente na velocidade 

(Santos, 1999). 

A piscina, assim como as “pistas” visuais distais oferecidas como pontos 

de referência para os animais, devem ser mantidas sempre na mesma posição 

dentro da sala.  Essas “pistas” visuais distais vão desde janelas, portas e o 

computador, como também desenhos colocados propositalmente nas paredes 

da sala. O próprio experimentador pode ser utilizado pelo animal como uma 

dessas “pistas” visuais e, portanto, deve procurar manter-se no mesmo local 

durante todos os testes.  A exclusão das pistas proximais (indicações diretas 

da localização da plataforma) e ênfase nas pistas distais, força o uso de 

estratégias de mapeamento espacial.  Para formar um mapa espacial (ou mapa 

cognitivo), é fundamental que o animal conheça a relação angular entre as 

diferentes pistas dentro do ambiente e saber que essa relação se altera com o 

deslocamento.  Considera-se que o desempenho preciso da tarefa depende da 

construção desse mapa alocêntrico. 

Começa-se o teste colocando o animal gentilmente na água, com o 

focinho voltado para a borda da piscina.  Por ser um nadador nato (Whishaw, 

1995), o rato imediatamente começa a nadar, explorando a piscina.  Durante o 
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teste, o animal, pode então, encontrar a plataforma e subir na mesma, ou não 

encontrar a plataforma.  Na ocorrência dessa segunda possibilidade, o 

experimentador deve mostrar ao animal o local da plataforma, para tanto, utiliza 

sua mão para conduzi-lo até o local correto e aguarda alguns segundos para 

que o animal se oriente através das “pistas” visuais distais.  O ponto de partida 

do animal deve ser diferente em cada tentativa, mas equidistantes da 

plataforma.  Essa estratégia evita que o animal se guie usando o eixo 

egocêntrico (por exemplo, realizando viradas a direita, a esquerda, seguindo 

reto ou retornando) e, consequentemente, força a aprendizagem sobre as 

relações espaciais que existem entre os objetos do ambiente e a utilização 

dessas relações para formar um mapa cognitivo. 

 

Figura 6 – Desenho esquemático do equipamento utilizado para o teste do 
Labirinto Aquático de Morris. Demonstram-se os elementos essenciais: o 
tanque de água e o sistema de captura de imagem capaz de registrar o 
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desempenho do animal até o mesmo alcançar a plataforma submersa na água. 
Desenho adaptado de Santos, 1999. 

 

 

Figura 7 – Representação esquemática da vista superior do Labirinto Aquático 
de Morris. Destaca-se a divisão em quadrantes (NE: Nordeste, SE: Sudeste, 
SO: Sudoeste e NO: Noroeste) e os pontos de largada da borda do tanque (N: 
Norte, NE: Nordeste, L: Leste, SE: Sudeste, S: Sul, SO: Sudoeste, O: Oeste e 
NO: Noroeste). Representado por um círculo no quadrante Nordeste está a 
posição da plataforma durante os testes. Desenho adaptado de Santos, 1999. 

 
No teste da memória de referência no labirinto aquático de Morris, a 

plataforma deve ser mantida sempre na mesma localização ao longo dos vários 

dias de treino.  Os animais devem ser treinados até que as curvas de 

aprendizagem indiquem um nível assintótico de desempenho (Santos, 1999).  

Após o último dia de treino, é válida a realização do teste de avaliação da 

precisão da memória espacial (probe teste), que consiste em colocar o animal 

no labirinto por alguns minutos sem a plataforma.  No teste da memória 

operacional, por sua vez, a localização da plataforma é alterada a cada novo 

dia de treino.  Dessa maneira, na primeira tentativa de cada dia os animais 

desconhecem a localização da plataforma, mas podem usar as informações 

coletadas para achar a plataforma nas três tentativas seguintes do mesmo dia 

de treino.  As informações sobre a localização da plataforma em um dia de 
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treino são irrelevantes para os demais dias, podendo ser descartadas, 

caracterizando o uso da memória operacional (Santos, 1999). 

Os parâmetros escolhidos para avaliar o desempenho dos animais foram 

latência (tempo em segundos, gasto pelo animal para encontrar a plataforma) e 

trajetória (distância em centímetros percorrida pelo animal durante o teste). 

Usualmente espera-se que a latência e o trajeto diminuam ao longo das 

sessões e que atinjam um nível assintótico de desempenho (estabilização da 

curva de aprendizado) ao final desse período treino.  A redução da latência e 

do trajeto é proporcional ao aprendizado, indicando o quanto o animal foi capaz 

de memorizar as referências espaciais presentes na sala e utilizá-las para se 

orientar no sentido da plataforma e alcançá-la mais rapidamente e após um 

trajeto mais curto.   

O número de sessões e tentativas determinado para este estudo foram 

quatro tentativas por sessão (dia), para cada animal com duração máxima de 

dois minutos, e 5 minutos de intervalo entre cada tentativa.  Os animais 

começaram o treino de 6 sessões (dias) consecutivas para a memória de 

referência com 10-15 dias de sobrevida.  O probe teste foi realizado 48 horas 

após a última sessão de treino.  Após 26-34 dias de intervalo, os animais foram 

submetidos a um novo treinamento para a memória de referência de 5 sessões 

seguida por um treinamento para a memória operacional de 5 sessões e um 

probe.  

4.2.11. Análise Estatística 

Os aplicativos utilizados para as avaliações estatísticas e construção 

dos gráficos foram STATISTICA 7 e GraphPadPrisma 5 respectivamente.  

Foram utilizados apenas testes paramétricos nesta tese atentando-se para a 

normalidade e o número dos dados analisados.  Relativo a analise de 



______________________________________________________MÉTODOS 

72 

 

normalidade, na impossibilidade de usar o teste de Shapiro-Wilk, usou-se o 

teste de Kolmogorov-Sminorv.  Os testes aplicados foram: 

1. Análise de variância para medidas repetidas (ANOVA), com o 

objetivo de comparar as temperaturas corporais entre os grupos durante a 

primeira semana de sobrevida, seguido pelo teste de Newman-Keuls. 

2. Análise de variância (ANOVA de uma via), seguido pelo teste de 

Newman-Keuls, para a avaliação do número de neurônios viáveis em CA1 por 

mm2 de área. 

3. Análise de variância (ANOVA) fatorial, onde o fator grupo representa 

o tipo de cirurgia (isquemia ou sham) e o fator tratamento representa o 

tratamento recebido (salina ou colina), seguido pelo teste de Newman-Keuls, 

para a avaliação da densitometria óptica dos slots. 

4. Análise de variância (ANOVA de uma via), seguido pelo teste de 

Newman-Keuls, para a avaliação da latência despendida pelos animais na 

região da plataforma durante o probe teste. 

5. Análise de variância para medidas repetidas (ANOVA) para a análise 

do desempenho dos animais no teste do labirinto aquático, considerando cada 

grupo experimental como fator entre sujeitos e número de sessões como fator 

de repetição.  Mediante a verificação de significância, o teste a posteriori 

empregado foi o teste de Newman-Keuls. 

Em todos os testes fixou-se em α ≤ 0,05 o nível para a rejeição da 

hipótese de nulidade. 
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5.1. Resultados da Fase 1 – sobrevida de 7 dias 

5.1.1. Temperatura corporal durante a semana de sobrevida 

As médias das temperaturas corporais dos grupos experimentais da 

Fase 1, mensuradas durante a semana de sobrevida após os procedimento 

cirúrgicos, estão representadas na tabela 4 e na figura 7.  Todos os grupos 

experimentais apresentaram uma temperatura corporal média dentro da faixa 

considerada normal para ratos, exceto o grupo de animais isquêmicos que 

receberam colina via oral na dose de 800mg.Kg-1.dia-1, que apresentou 

temperaturas corporais abaixo do normal nos últimos dias de sobrevida, e os 

animais que apresentaram hipertermia espontânea após a isquemia 

(ocorrência verificada em todos os grupos).  

Tabela 4: Temperatura dos animais da fase 1 durante a semana de 

sobrevida. 

Grupos Experimentais N Média  Desvio Padrão 

Teste de Normalidade 

Valor de p Normal 

Isq/Sal VO 7d/7d 16 37,6°C  0,2 0,4451 (SW) sim 

Isq/Col 100mg 7d 5 37,5°C  0,3  0,10 (KS) sim 

Isq/Col 200mg 7d 5 37,7°C  0,3  0,10 (KS) sim 

Isq/Col 400mg 7d 18 37,6°C  0,2 0,4418 (SW) sim 

Isq/Col 400mg IP 7d 5 37,6°C  0,2 0,2095 (SW) sim 

Isq/Col 800mg 7d 3 36,8°C  1,3 0,8005 (SW) sim 

Sham/Sal VO 7d/7d 11 37,5°C  0,3 0,5612 (SW) sim 

Sham/Col 400 VO 7d 9 37,5°C  0,2 0,6401 (SW) sim 

Legenda: 
N= número 
SW = Shapiro-Wilk  
KS= Kolmogorov-Sminorv 
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Após análise de normalidade, os dados foram analisados pelo teste 

ANOVA para medidas repetidas (F(6,64)=4,45; p0,001) seguida pelo teste de 

comparação múltipla de Newman-Keuls que mostrou diferença significante de 

p0,01 entre o grupo “Isq/Col 800mg 7d” e os demais grupos experimentais 

conforme figura 8.  

 

Figura 7 – Temperatura média dos animais da fase 1 durante a semana de 
sobrevida. Estão indicadas as médias e desvios padrão das temperaturas 
corporais dos grupos experimentais da fase 1 ao longo dos 7 dias de sobrevida 

(**=p0,01; ANOVA para medidas repetidas seguida pelo teste de Newman-
Keuls). 

 5.1.2. Avaliação da Toxicidade  

As taxas de mortalidade apresentadas pelos grupos experimentais da 

Fase 1 durante a semana de sobrevida estão representadas na figura 8.   
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Figura 8 – Taxa de mortalidade dos grupos experimentais da fase 1.  O grupo 
de animais isquêmicos que recebeu colina via oral na dose de 800mg.Kg-1.dia-1 
apresentou a maior taxa de mortalidade (83%), seguido pelo grupo que 
recebeu colina via I.P. na dose de 400mg.Kg-1.dia-1 (59%). 

5.1.3. Análise Histopatológica  

Os dados relativos à contagem dos neurônios viáveis, corados com azul 

celestino, na camada CA1 hipocampal dos animais da fase 1 estão 

relacionados na tabela 5 e no gráfico 9.   

Tabela 5 – Número de neurônios em CA1 por mm2 de área. 

Grupo Experimental N 
Média e Desvio 

Padrão 

Teste de Normalidade 

Valor de p Normal 

Isq/Sal VO 7d/7d 6 11,814,99 0,048 (KS) não 

Isq/Col 100mg 7d 5 11,001,28  0,10 (KS) sim 

Isq/Col 200mg 7d 5 15,7713,56 0,01 não 

Isq/Col 400mg 7d 5 89,3723,40  0,10 (KS) sim 

Sham/Sal VO 7d/7d 5 132,138,86  0,10 (KS) sim 

Sham/Col 400 VO 7d 6 145,822,30  0,10 (KS) sim 

Legenda:  
N= número 
KS= Kolmogorov-Sminorv 
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Após análise de normalidade, os dados foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA) de uma via (F(5,26)=48,555; p0,001) seguida pelo teste de 

comparação múltipla de Newman-Keuls.  Todos os grupos isquêmicos diferiram 

dos grupos sham operados (p0,001 exceto a significância entre os grupos 

“Isq/Col 400 VO 7d/7d” e  “Sham/Sal VO 7d/7d” que foi de p0,01). Entre os 

grupos isquêmicos, houve diferença significante de p0,001 entre o grupo 

“Isq/Col 400 VO 7d/7d” quando comparado aos demais grupos isquêmicos 

(“Isq/Sal VO 7d/7d”, “Isq/Col 100 VO 7d/7d” e “Isq/Col 200 VO 7d/7d”).   

 

Figura 9 - Análise histopatológica do efeito neuroprotetor da colina na 
sobrevida de 7 dias.  Cada símbolo representa o número de neurônios viáveis 
na camada CA1 do hipocampo dorsal por mm2 de área avaliada de um animal 
(plano -3,8mm ao bregma). As barras horizontais representam as médias de 
cada grupo experimental.  Foram representadas apenas as diferenças 

estatísticas mais relevantes para a discussão dessa tese. (***=p 0,001; 
ANOVA de uma via seguida pelo teste de Newman-Keuls).   
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Fotomicrografias das fatias semi-finas, obtidas após o processamento do 

material para a microscopia eletrônica são mostradas na figura 10 para ilustrar 

os resultados histopatológicos mais relevantes.  

 

Figura 10 – Fotomicrografia da camada CA1 em fatias semi-finas (300nm) 
coradas com azul de toluidina. (A-C) “Sham/ Sal VO 7d/7d”, (D-F) “Isq/Sal VO 
7d/7d” e (G-I) “Isq/Col 400 VO 7d/7d”. Observou-se uma morfologia bem 
preservada dos neurônios piramidais (setas grandes) e dos dendritos apicais 
(setas pequenas) em A-C; perda neuronal e gliose (cabeça de seta) em D-F e 
características intermediárias entre esses grupos em G-H. As barras de 

aumento representam 50m em A, D e G; 20 m em B, E e H e 10m em C, F 
e I. 

5.1.4. Microscopia Eletrônica de Transmissão e de Varredura do pPV 

 As peças, contendo o PPv (figura 13), obtidas pela técnica de criofatura 

foram analisadas e fotografadas no microscópio eletrônico de varredura.  As 

eletromicrografias analisadas no microscópio eletrônico de varredura e 

transmissão encontram-se nas figuras 11 e 14. 



___________________________________________________RESULTADOS 
 

79 

 

 

Figura 11 – Fotomicrografia representativa da localização do PPv.  Corte 
coronal da formação hipocampal com a camada piramidal CA1 do hipocampo 
dorsal (seta curta) de um rato submetido a 10 minutos de isquemia global.  
Note-se a presença do pPV (seta longa) entre o hipocampo e o corpo caloso.  
A barra de aumento representa 200µm. 
 

 

Figura 12– Eletromicrografias de varredura representativas da face ventricular 
do pPV.  Observou-se em A, a presença dos tufos de cílios típicos de células 
ependimárias (seta larga branca), e em B, detalhe aumentado dos cílios (seta 
larga branca) e, ao fundo, os microvilos (seta estreita branca) em proximidade 
com possíveis leucócitos. 
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Figura 13 – Eletromicrografias de transmissão representativas da camada 
ependimal do pPV.  Em (A), nota-se a camada sub-ependimal na parte superior 
da figura com a presença de núcleos de oligodendrócitos (cabeça de seta 
branca) com as fibras mielinizadas ao seu redor, e na parte inferior da figura 
observa-se a camada ependimal propriamente dita, com a presença de um 
núcleo da célula ependimal (seta larga preta), um vaso cortado 
transversalmente (asterisco) e a presença de um provável astrócito progenitor 
neural (seta curva branca).  Em (B), observa-se com maior detalhe uma célula 
ependimal com seu núcleo (N), complexo de golgi (asterisco), mitocôndrias (M), 
inúmeras vesículas (cabeça de seta), bem como as junções celulares (setas 
pequenas).  Em (C), podemos observar uma porção da célula ependimal com 
cílios (seta preta), microvilos (cabeça de seta), e abaixo dela, o núcleo de um 
olidendrócito (O) em proximidade às fibras mielinizadas (seta branca larga). Em 
(D), observa-se um prolongamento (seta) de um oligodendrócito (O).  

 


