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A análise da dupla marcação imuno-histoquímica apresentada no item 

5.2.4.1 dessa tese mostrou que o pPV possui células que incorporam o BrdU, 

conforme figura 14. 

 

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. 
 
5.1.5. Avaliação ultraestrutual do hipocampo aos 7 dias de sobrevida. 

Verificação da ocorrência de apoptose 

A avaliação ultraestrutural da camada piramidal CA1 do hipocampo 

dorsal de animais isquêmicos tratados com salina ou bitartarato de colina 

revelou que os animais isquêmicos apresentam importante perda celular (em 

torno de 90%).  É possível encontrar neurônios em estado inicial de 

degeneração, embora a maior parte desse neurônios iniciaram o processo 

neurodegenerativo entre o segundo e o quarto dias (período correspondente à 

MNT).  Assim, dentre os neurônios em degeneração é possível identificar 

células com sinais precoces de degeneração (edema de neuritos, maior 

eletrondensidade do citoplasma e principlamente mitocôndrias) e outras em 
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estado degenerativo bem avançado (com eletrondensidade exacerbada, 

presença de inclusões citoplasmáticas diversas, entre outras). 

Fato surpreendente foi a ausência de sinais da ocorrência de apoptose 

nesse modelo, mesmo quando o material foi analisado em diferentes 

sobrevidas após a isquemia (24, 48, 36 horas ou 7 dias). 

 

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 
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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). 
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5.1.6. Slot Blot 

Um exemplo da aparência da membrana de nitrocelulose após a 

realização do protocolo de slot blot se encontra na figura 17.  A análise dos 

slots por densitometria óptica gerou dados que puderam ser utilizados para 

análise estatística e para comparação quantitativa da expressão de 

determinadas proteínas no hipocampo.  Durante a realização desses 

experimentos, eventualmente alguns slots entupiam impedindo as lavagens 

adequadas da membrana entre os passos do protocolo e, consequentemente, 

originavam slots fora do padrão de marcação e que, por isso, foram 

desconsiderados. 

 

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.  

5.1.6.1. Ki67 

Os resultados referentes a analise da proteína Ki67 estão representados 

nas tabelas 6 à 8 e na figura 18. 

Tabela 6 – Densitometria óptica dos slots incubados com o anticorpo anti-

Ki67.  

Grupo Experimental N Média e Desvio Padrão 
Teste de Normalidade 

Valor de p Normal 

Isq/Sal VO 7d/7d 4 0,74  0,06  0,10 (KS) sim 

Isq/Col 400 VO 7d/7d 6 0,70  0,13  0,10 (KS) sim 

Sham/Sal VO 7d/7d 4 0,52  0,11  0,10 (KS) sim 

Sham/Col 400 VO 7d/7d 7 0,50  0,07 0,24 (SW) sim 

Legenda:  
N= número 
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KS= Kolmogorov-Sminorv 
SW= Shapiro-Wilk 

 

Após análise de normalidade, os dados foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA) fatorial conforme tabela 7 onde o fator grupo representa o 

tipo de cirurgia (isquemia ou sham) e o fator tratamento representa o 

tratamento recebido (salina ou colina). As diferenças estatísticas encontradas 

se encontram sublinhadas.  Houve diferença significante para o fator grupo 

(F(1,17)=21,91; p=0,0000215), mas não houve diferença estatística para o fator 

tratamento (F(1,17)=0,3387; p=0,568240) e nem para a interação 

Grupo*Tratamento (F(1,17)=0,0370; p=0,84977). 

Tabela 7 - ANOVA fatorial indicando os fatores que apresentam diferença 

estatística - Ki67. 

Fatores g.l. F Valor de p 

Grupo 1 21,9074 0,000215 

Tratamento 1 0,3387 0,568240 

Grupo*Tratamento 1 0.0370 0,849777 

Legenda:  
g.l.= graus de liberdade 

 

 O teste de comparação múltipla de Newman-Keuls está representado 

na tabela 8 e mostrou diferença significante de p0,01 entre os grupos “Isq/Sal 

VO 7d/7d” x “Sham/Col 400 VO 7d/7d” e “Isq/Sal VO 7d/7d” x “Sham/Sal VO 

7d/7d”,  e diferença significante de p0,05 entre os grupos “Isq/Col 400 VO 

7d/7d” x “Sham/Sal VO 7d/7d” e “Isq/Col 400 VO 7d/7d” x “Sham/Col 400 VO 

7d/7d”. 

Tabela 8 - Valores de p após análise de Newman-Keuls sobre o efeito 

“Grupo*tratamento”- Ki67. 

Grupo Experimental Isq/Sal Isq/Col Sham/Sal Sham/Col 

Isq/Sal  0,591294 0,008329 0,008458 
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Isq/Col 0,591294  0,010160 0,014666 

Sham/Sal 0,008329 0,010160  0,786368 

Sham/Col 0,008458 0,014666 0,786368  

 

Figura 18- Análise da proteína Ki67 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/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 fatorial seguida pelo teste de Newman-Keuls).   

5.1.6.2. S-100 

Os resultados referentes a analise da proteína S-100 estão 

representados na tabela 9 à 11 e na figura 19. 

Tabela 9 – Densitometria óptica dos slots incubados com o anticorpo anti-

S-100. 

Grupo Experimental N Média e Desvio Padrão 
Teste de Normalidade 

Valor de p Normal 

Isq/Sal VO 7d/7d 5 0,71 0,06  0,10 (KS) sim 
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Isq/Col 400 VO 7d/7d 6 0,57  0,08 0,06 (KS) sim 

Sham/Sal VO 7d/7d 4 0,49  0,01  0,10 (KS) sim 

Sham/Col 400 VO 7d/7d 6 0,38 0,08  0,10 (KS) sim 

Legenda:  
N= número 
KS= Kolmogorov-Sminorv 

 

Após análise de normalidade, os dados foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA) fatorial conforme tabela 10 onde o fator grupo representa o 

tipo de cirurgia (isquemia ou sham) e o fator tratamento representa o 

tratamento recebido (salina ou colina).  As diferenças estatísticas encontradas 

se encontram sublinhadas.  Houve diferença significante para o fator grupo 

(F(1,16)=46,13; p=0,0000215) e para o fator tratamento (F(1,16)=14,16; p=0,0017), 

mas não houve diferença estatística para a interação Grupo*Tratamento 

(F(1,16)=0,142; p=0,711355). 

Tabela 10 - ANOVA fatorial indicando os fatores que apresentam diferença 

estatística – S100. 

Fatores g.l. F Valor de p 

Grupo 1 46,131 0,0000215 

Tratamento 1 14,161 0,001700 

Grupo*Tratamento 1 0,142 0,711355 

Legenda:  
g.l.= graus de liberdade 

 

 O teste de comparação múltipla de Newman-Keuls está representado 

na tabela 11 e mostrou diferença significante de p0,001 entre os grupos 

“Isq/Sal VO 7d/7d” x “Sham/Col 400 VO 7d/7d” e “Isq/Sal VO 7d/7d” x 

“Sham/Sal VO 7d/7d”, diferença significante de p0,01 entre os grupos “Isq/Col 

400 VO 7d/7d” x “Sham/Col 400 VO 7d/7d” e diferença de p<0,05 entre os 
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grupos “Isq/Sal VO 7d/7d” x “Isq/Col 400 VO 7d/7d”, “Isq/Col 400 VO 7d/7d” x 

“Sham/Sal VO 7d/7d” e “Sham/Col 400 VO 7d/7d” x “Sham/Sal VO 7d/7d”. 

Tabela 11 - Valores de p após análise de Newman-Keuls sobre o efeito 

“Grupo*tratamento”- S100. 

Grupo Experimental Isq/Sal Isq/Col Sham/Sal Sham/Col 

Isq/Sal  0,010022 0,000452 0,000189 

Isq/Col 0,010022  0,048069 0,001049 

Sham/Sal 0,000452 0,048069  0,029364 

Sham/Col 0,000189 0,001049 0,029364  

 

Figura 19- Análise da proteína 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”, 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” e 

o grupo “Isq/Col 400 VO 7d/7d”diferiu do “Sham/Sal VO 7d/7d”.. (*=p0,05; 

**=p0,01 e ***=p0,001 ANOVA fatorial pelo teste de Newman-Keuls).  

 5.1.6.3. ß-tubulina  

Os resultados referentes a analise da proteína ß-tubulina estão 

representados na tabela 12 à 14 e na figura 20. 
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Tabela 12 – Densitometria óptica dos slots incubados com o anticorpo 

anti-ß-tubulina. 

Grupo Experimental N Média e Desvio Padrão 
Teste de Normalidade 

Valor de p Normal 

Isq/Sal VO 7d/7d 4 0,28  0,01  0,10 (KS) sim 

Isq/Col 400 VO 7d/7d 6 0,31 0,01  0,10 (KS) sim 

Sham/Sal VO 7d/7d 5 0,34 0,03  0,10 (KS) sim 

Sham/Col 400 VO 7d/7d 5 0,38 0,01  0,10 (KS) sim 

Legenda:  
N= número 
KS= Kolmogorov-Sminorv 

 

Após análise de normalidade, os dados foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA) fatorial conforme tabela 13 onde o fator grupo representa o 

tipo de cirurgia (isquemia ou sham) e o fator tratamento representa o 

tratamento recebido (salina ou colina). As diferenças estatísticas encontradas 

se encontram sublinhadas.  Houve diferença significante para o fator grupo 

(F(1,17)=75,606; p=0,0000) e para o fator tratamento (F(1,17)=23,920; 

p=0,000138)  mas não houve diferença estatística para a interação 

Grupo*Tratamento (F(1,17)=0,023; p=0,881273). 

Tabela 13 - ANOVA fatorial indicando os fatores que apresentam diferença 

estatística - ß-tubulina. 

Fatores g.l. F Valor de p 

Grupo 1 75,606 0,000000 

Tratamento 1 23,920 0,000138 

Grupo*Tratamento 1 0,023 0,881273 

Legenda:  
g.l.= graus de liberdade 

 

 O teste de comparação múltipla de Newman-Keuls está representado 

na tabela 14 e mostrou diferença significante de p0,001 entre os grupos 

“Isq/Sal VO 7d/7d” x “Sham/Col 400 VO 7d/7d”, “Isq/Sal VO 7d/7d” x “Sham/Sal 

VO 7d/7d” e “Isq/Col 400 VO 7d/7d” x “Sham/Col 400 VO 7d/7d”, diferença 
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significante de p0,01 entre os grupos “Isq/Sal VO 7d/7d” x “Isq/Col 400 VO 

7d/7d” e “Sham/Col 400 VO 7d/7d” x “Sham/Sal VO 7d/7d” e diferença de 

p<0,05 entre os grupos, “Isq/Col 400 VO 7d/7d” x “Sham/Sal VO 7d/7d”. 

Tabela 14 - Valores de p após análise de Newman-Keuls sobre o efeito 
“Grupo*tratamento”- ß-tubulina. 

Grupo Experimental Isq/Sal Isq/Col Sham/Sal Sham/Col 

Isq/Sal  0,003929 0,000187 0,000178 

Isq/Col 0,003929  0,015637 0,000177 

Sham/Sal 0,000187 0,015637  0,002517 

Sham/Col 0,000178 0,000177 0,002517  

 

 

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”, “Sham/Sal VO 7d/7d” e 
“Sham/Col 400 VO 7d/7d”. O grupo experimental “Isq/Col 400 VO 7d/7d” diferiu 
significantemente do grupo “Sham/Sal VO 7d/7d” e “Sham/Col 400 VO 7d/7d” e 
o grupo Sham/Sal VO 7d/7d” diferiu do grupo “Sham/Col 400 VO 7d/7d” 

(*=p0,05, **= p< 0,01 e ***=p0,001 ANOVA fatorial seguida pelo teste de 
Newman-Keuls).   



___________________________________________________RESULTADOS 
 

91 

 

5.1.6.4. Nestina  

Os resultados referentes a analise da proteína nestina estão 

representados na tabela 15 à 17 e na figura 21. 

Tabela 15 – Densitometria óptica dos slots incubados com o anticorpo 

anti-nestina. 

Grupo Experimental N Média e Desvio Padrão 
Teste de Normalidade 

Valor de p Normal 

Isq/Sal VO 7d/7d 5 0,45 0,01  0,10 (KS) sim 

Isq/Col 400 VO 7d/7d 6 0,49 0,02  0,10 (KS) sim 

Sham/Sal VO 7d/7d 2 0,40 0,01  0,10 (KS) sim 

Sham/Col 400 VO 7d/7d 4 0,37 0,05  0,10 (KS) sim 

Legenda:  
N= número 
KS= Kolmogorov-Sminorv 
 

Após análise de normalidade, os dados foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA) fatorial conforme tabela 16 onde o fator grupo representa o 

tipo de cirurgia (isquemia ou sham) e o fator tratamento representa o 

tratamento recebido (salina ou colina). As diferenças estatísticas encontradas 

se encontram sublinhadas.  Houve diferença significante para o fator grupo 

(F(1,17)=59,454; p=0,00001) e para a interação Grupo*Tratamento 

(F(1,17)=10,989; p=0,004095), mas não houve diferença estatística para o fator 

tratamento (F(1,17)=0,219; p=0,645956).  

Tabela 16 - ANOVA fatorial indicando os fatores que apresentam diferença 

estatística - Nestina. 

Fatores g.l. F Valor de p 

Grupo 1 59,454 0,000001 

Tratamento 1 0,219 0,645956 

Grupo*Tratamento 1 10,989 0,004095 

Legenda:  
g.l.= graus de liberdade 
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 O teste de comparação múltipla de Newman-Keuls está representado 

na tabela 17 e mostrou diferença significante de p0,001 entre os grupos 

“Isq/Sal VO 7d/7d” x “Sham/Col 400 VO 7d/7d”,  “Isq/Col 400 VO 7d/7d” x 

“Sham/Col 400 VO 7d/7d” e “Isq/Col 400 VO 7d/7d” x “Sham/Sal VO 7d/7d”; 

diferença significante de p<0,01 entre os grupos “Isq/Sal VO 7d/7d” x 

“Sham/Sal VO 7d/7d” e diferença de p0,05 entre os grupos “Isq/Col 400 VO 

7d/7d” x “Isq/Sal VO 7d/7d”. 

Tabela 17 - Valores de p após análise de Newman-Keuls sobre o efeito 

“Grupo*tratamento”- Nestina. 

Grupo Experimental Isq/Sal Isq/Col Sham/Sal Sham/Col 

Isq/Sal  0,016140 0,006555 0,000371 

Isq/Col 0,016140  0,000208 0,000179 

Sham/Sal 0,006555 0,000208  0,060321 

Sham/Col 0,000371 0,000179 0,060321  

 

 

Figura 21- Análise da proteína 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 
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protocolo de slot blot.  O grupo experimental “Isq/Sal VO 7d/7d” diferiu 
significantemente dos grupos “Isq/Col 400 VO 7d/7d”, “Sham/Sal VO 7d/7d” e 
“Sham/Col 400 VO 7d/7d7d” e o grupo “Isq/Col 400 VO 7d/7d” diferiu dos 

grupos “Sham/Col 400 VO 7d/7d7d” e “Sham/Sal VO 7d/7d”. (*=p0,05; 

**=p0,01; e ***=p0,001 ANOVA fatorial pelo teste de Newman-Keuls). 

5.1.6.5. CD11b e C5b-9 

Os resultados referentes à analise das proteínas CD11b e C5b-9 42 

estão representados na tabela 18 à 20 e na figura 22. 

Tabela 18 – Densitometria óptica dos slots incubados com os anticorpos 

CD11b e anti-C5b-9. 

Grupo Experimental N Média e Desvio Padrão 
Teste de Normalidade 

Valor de p Normal 

Isq/Sal VO 7d/7d 5 0,19 0,03  0,10 (KS) sim 

Isq/Col 400 VO 7d/7d 5 0,25  0,06  0,10 (KS) sim 

Sham/Sal VO 7d/7d 5 0,16  0,05  0,10 (KS) sim 

Sham/Col 400 VO 7d/7d 5 0,14 0,04  0,10 (KS) sim 

Legenda:  
N= número 
KS= Kolmogorov-Sminorv 
 

Após análise de normalidade, os dados foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA) fatorial conforme tabela 19 onde o fator grupo representa o 

tipo de cirurgia (isquemia ou sham) e o fator tratamento representa o 

tratamento recebido (salina ou colina). As diferenças estatísticas encontradas 

se encontram sublinhadas.  Houve diferença significante para o fator grupo 

(F(1,16)=29,6096; p=0,000054), mas não houve diferença estatística para o fator 

tratamento (F(1,16)=0,0002; p=0,988510) e para a interação Grupo*Tratamento 

(F(1,16)=3,0300; p=0,100931), 

Tabela 19 - ANOVA fatorial indicando os fatores que apresentam diferença 
estatística - CD11b e C5b-9. 

Fatores g,l, F Valor de p 

Grupo 1 29,6096 0,000054 
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Tratamento 1 0,0002 0,988510 

Grupo*Tratamento 1 3,0300 0,100931 

Legenda:  
g.l.= graus de liberdade 

 

 O teste de comparação múltipla de Newman-Keuls está representado 

na tabela 20 e mostrou diferença significante de p0,001 entre os grupos 

“Isq/Col 400 VO 7d/7d” x “Sham/Col 400 VO 7d/7d”; diferença de p<0,01 entre 

os grupos “Isq/Col 400 VO 7d/7d” x “Sham/Sal VO 7d/7d” e “Isq/Sal VO 7d/7d” 

x “Sham/Col 400 VO 7d/7d” e diferença significante de p0,05 entre os grupos 

“Isq/Sal VO 7d/7d” x “Sham/Sal VO 7d/7d” 

Tabela 20 - Valores de p após análise de Newman-Keuls sobre o efeito 

“Grupo*tratamento”- CD11b e C5b-9. 

Grupo Experimental Isq/Sal Isq/Col Sham/Sal Sham/Col 

Isq/Sal  0,240076 0,018835 0,003863 

Isq/Col 0,240076  0,004033 0,000732 

Sham/Sal 0,018835 0,004033  0,232547 

Sham/Col 0,003863 0,000732 0,232547  
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Figura 22- Análise da proteína 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/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; **=p0,01; e 

***=p0,001 ANOVA fatorial pelo teste de Newman-Keuls). 
 

5.2. Resultados da Fase 2 – sobrevida de 60 dias 

5.2.1. Temperatura corporal durante a primeira semana de sobrevida 

As médias das temperaturas corporais dos grupos experimentais da 

Fase 2, mensuradas durante a primeira semana de sobrevida após os 

procedimento cirúrgicos, estão representadas na tabela 11 e figura 23.  Todos 

os grupos experimentais apresentaram uma temperatura corporal média dentro 

da faixa considerada normal para ratos.   

Tabela 21 - Temperatura dos animais da Fase 2 durante a primeira semana 
de sobrevida e análise da normalidade  

Grupos Experimentais N Média  Desvio Padrão 

Teste de Normalidade 

Valor de p Normal 

Isq/Sal 60d/ 60d 8 37,5  0,1 0,4177 (SW) sim 

Isq/Col 60d/ 60d 8 37,4  0,3 0,0705 (SW) sim 

Isq/Col 7d + Sal 53d/ 60d 8 37,6  0,3 0,3249 (SW) sim 

Sham/Sal 60d/ 60d 8 37,4  0,1 0,5984 (SW) sim 

Sham/Col 60d/ 60d 8 37,6  0,2 0,3627 (SW) sim 

Legenda: 
N= número 
SW= Shapiro-Wilk 
 

Após análise de normalidade, os dados foram submetidos à análise de 

medidas repedidas ANOVA (F(4,26)=0,9; p=0,4693) que não mostrou diferença 

significante entre os grupos experimentais.   
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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). 

5.2.2. Avaliação da Toxicidade  

As taxas de mortalidade apresentadas pelos grupos experimentais da 

Fase 2 durante a semana de sobrevida estão representadas na figura 24.  O 

grupo de animais sham operados e que receberau colina via oral na dose de 

400mg.Kg-1.dia-1 apresentou a maior taxa de mortalidade (50%) seguido pelo 

grupo de animais isquêmicos que recebeu a mesma dose de colina durante os 

60 dias de sobrevida (25%). 
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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%). 

5.2.3. Análise Histopatológica  

Os dados relativos à contagem dos neurônios viáveis, corados com azul 

celestino, na camada CA1 dos animais da fase 2 estão relacionados na tabela 

12 e no gráfico 25.   

Tabela 22– 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 60d/60d 5 44,93  20,93  0,10 (KS) sim 

Isq/Col 60d/60d 5 100,1 14,98  0,10 (KS) sim 

Isq/Col 7d+ Sal 

53d/60d 
5 81,93  20,9  0,10 (KS) sim 

Sham/Sal 60d/60d 6 141,5  27,06  0,10 (KS) sim 

Sham/Col 60d/60d 5 149,1  41,98  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(4,21)=13,48; p0,001) seguida pelo teste de 

comparação múltipla de Newman-Keuls. Todos os grupos isquêmicos diferiram 

dos grupos sham operados.  O grupo “Isq/Sal 60d/60d diferiu de ambos os 

grupos sham operados p0,001; o grupo “Isq/Col 7d + Sal 53d/60d diferiu dos 

sham operados p0,01 e o grupo “Isq/Col 60d/60d” diferiu dos sham operados 

com p0,05.   Entre os isquêmicos, o grupo “Isq/Sal 60d/60d” diferiu dos grupos 

“Isq/Col7d+Sal53d/60d e “Isq/Col 60d/60d” com p0,05.    

Is
q/

S
al
 6

0d
/ 6

0d

Is
q/

C
ol
 6

0d
 6

0d

Is
q/

C
ol
 7

d 
+Sal

 5
3d

/ 6
0d

S
ha

m
/S

al
 6

0d
/ 6

0d

S
ha

m
/C

ol
 6

0d
/ 6

0d
0

50

100

150

200

250

*
*

N
ú
m

e
ro

 d
e
 n

e
u
rô

n
io

s
 v

iá
v
e
is

n
a
 c

a
m

a
d
a
 C

A
1
 d

o
 h

ip
o
c
a
m

p
o
 d

o
rs

a
l

p
o
r 

m
m

2
 d

e
 á

re
a
 a

v
a
lia

d
a

 

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).   
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5.2.4. Análise Imuno-histoquímica 

As duplas marcações imuno-histoquímicas foram realizadas em 2 a 3 

animais dos grupos experimentais da fase 2 e os achados característicos de 

cada grupos estão presentes nas figuras 26 à 36 .  Primeiro serão mostradas 

as fotomicrografias relativas a duplamarcação do BrdU com o NeuN e, na 

sequência, as relativas a duplamarcação do BrdU com o S-100. 

5.2.4.1. Imuno-histoquímica BrdU e NeuN 

!sq/Sal 60d/60d 

 

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 40m 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”.  

Isq/Col 60d/60d 

 

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 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”.  
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Isq/ Col 7d+ Sal 53d/60d 

 

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 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”.  
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Sham/Col 60d/60d e Sham/Sal 60d/60d 

 

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”.  


