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5.2.4.2. Imuno-histoquímica BrdU e S-100 

Isq/Sal 60d/60d 

 

Figura 30 - Fotomicrografias representativas do grupo Isq/Sal60d/60d (animais 
isquêmicos e não suplementados). 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-D) camada piramidal CA 1 do hipocampo dorsal. 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”.  
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Isq/Col 60d/60d 

 

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 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”.  
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Isq/Col 7d+ Sal 53d/60d 
 

 

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-D) camada piramidal CA 1 

do hipocampo dorsal. 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”.  
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Sham/ Col 60d/60d e Sham salina 60d/60d/ 

 

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”.  
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As análises imuno-histoquímicas deste trabalho são apenas qualitativas 

e, portanto não podem ser usadas para afirmações conclusivas, no entanto, 

podem fornecer informações importantes que orientem um futuro estudo 

quantitativo.  Dessa maneira, foi observado que os animais isquêmicos tratados 

com colina por 7 ou 60 dias de sobrevida possuem uma marcação sugestiva de 

um maior número de células BrdU positivas na camada CA 1 hipocampal que 

no giro denteado, enquanto os animais isquêmicos sem suplementação de 

colina possuem mais marcação no giro denteado do que na camada CA1.  Os 

animais sham operados mostraram uma ausência quase completa de células 

BrdU positivas na região analisada.   

5.2.5. Análise Comportamental 

O estudo comportamental compreende uma grande quantidade de 

dados coletados, os quais se encontram condensados sob a forma de gráficos 

e tabelas, de forma a proporcionar uma visualização abrangente e facilitar a 

compreensão. 

A exposição dos resultados foi organizada de forma que, inicialmente 

foi apresentado o desempenho (latência e trajeto) dos animais com sobrevida 

de 15 dias e, em seguida, os dados referentes ao desempenho com 60 dias de 

sobrevida.  Os dados foram analisados levando-se em conta o desempenho 

dos grupos ao longo das sessões de treino e o desempenho nos probes.  Os 

dados estatisticamente significantes foram sublinhados e representados 

através de tabelas e gráficos. 
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5.2.5.1. Dados relativos ao teste para a memória de referência com 15 dias 

de sobrevida  

Tabela 23 - Memória de referência – Latência sobrevida 15 dias (ANOVA 

para medidas repetidas)  

Fatores g.l. F Valor de p 

Grupo 4 0,7785 0,55 

Sessão 5 115,6537 0,00 

Sessão*Grupo 20 1,5462 0,07 

Legenda: 
g.l. = graus de liberdade 
 

O teste ANOVA de medidas repetidas mostrou que há diferença 

significante no desempenho ao longo das sessões de treino (F(5,165)=115,65; 

p0,05), mas não houve diferença significante para a variável grupo 

(F(4,33)=0,7785; p=0,547) e para a interação grupo x sessão (F(20,165)=1,5468; 

p=0,07). 

Tabela 24 - Memória de referência – Latência sobrevida 15 dias (análise de 

Newman-Keuls sobre o efeito “sessão”). 

Sessão sessão 1 sessão 2 sessão 3 sessão 4 sessão 5 sessão 6 

sessão 1  0,000009 0,000022 0,000008 0,000017 0,000020 

sessão 2 0,000009  0,000102 0,000042 0,000031 0,000030 

sessão 3 0,000022 0,000102  0,563775 0,762572 0,791376 

sessão 4 0,000008 0,000042 0,563775  0,901092 0,935461 

sessão 5 0,000017 0,000031 0,762572 0,901092  0,823072 

sessão 6 0,000020 0,000030 0,791376 0,935461 0,823072  

 

O teste de Newman-Keuls realizado para o efeito “sessão” indica que a 

diferença estatisticamente significante encontra-se entre a primeira e segunda 

sessões comparadas com as demais sessões (p<0,001). 

O resultado apresentado no gráfico da figura 33 representa a média do 

desempenho (latência) de cada grupo aos 15 dias de sobrevida durante cada 



___________________________________________________RESULTADOS 
 

109 

 

uma das 6 sessões (dias).  Observa-se que houve diminuição na latência para 

achar a plataforma em todos os grupos experimentais e que essa curva de 

aprendizado não difere entre os grupos experimentais. 

 

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. 
 

Tabela 25 - Memória de referência – Trajeto 15 dias de sobrevida (ANOVA 
para medidas repetidas)  

Fatores g.l. F Valor de p 

Grupo 4 0,4737 0,75 

Sessão 5 63,0288 0,00 

Sessão*Grupo 20 1,8913 0,02 

Legenda: 
g.l. = graus de liberdade 

O teste ANOVA de medidas repetidas mostrou que há diferença 

significante no desempenho (trajeto) ao longo das sessões de treino 

(F(5,165)=63,0288; p0,05) e para a interação grupo x sessão (F(20,165)=1,8913; 

p0,05), mas não houve diferença significante para a variável grupo 

(F(4,33)=0,4737; p=0,75). 
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Tabela 26 - Memória de referência – Trajeto sobrevida 15 dias (análise de 

Newman-Keuls sobre o efeito “sessão”) 

Sessão sessão 1 sessão 2 sessão 3 sessão 4 sessão 5 sessão 6 

sessão 1  0.000009 0.000022 0.000008 0.000020 0.000017 

sessão 2 0.000009  0.000009 0.000022 0.000017 0.000008 

sessão 3 0.000022 0.000009  0.713345 0.541563 0.470914 

sessão 4 0.000008 0.000022 0.713345  0.598426 0.421971 

sessão 5 0.000020 0.000017 0.541563 0.598426  0.870551 

sessão 6 0.000017 0.000008 0.470914 0.421971 0.870551  

 

O teste de Newman-Keuls realizado para o efeito “sessão” indica que a 

diferença estatisticamente significante encontra-se entre a primeira e a 

segunda sessão comparadas com as demais sessões (p<0,001). 

O resultado apresentado no gráfico da figura 34 representa a média do 

desempenho (trajeto) de cada grupo aos 15 dias de sobrevida durante cada 

uma das 6 sessões (dias).  Observa-se que todos os grupos experimentais 

aprenderam a tarefa, diminuindo o trajeto percorrido para achar a plataforma e 

que essa curva de aprendizado não difere entre os grupos experimentais. 

 

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 



___________________________________________________RESULTADOS 
 

111 

 

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. 

O probe teste forneceu diversos parâmetros para comparação do 

desempenho dos animais no teste para a memória espacial de referência.  

Conforme representado na figura 36, a latência e o trajeto foram analisados 

nas seguintes regiões do labirinto aquático: (1) quadrante onde a plataforma 

esteve localizada durante o treinamento (quadrante nordeste), (2) área da 

plataforma (plataforma 8), (3) área da plataforma expandida com raio de 10 

centímetros, (4) com 20 centímetros e (5) com 30 centímetros.   

 

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.   

 



___________________________________________________RESULTADOS 
 

112 

 

Soma-se ainda o fato de cada região citada ter sido analisada durante 3 

intervalos de tempo: (1) durante os 2 minutos de teste, (2) durante o primeiro 

minuto do teste apenas e (3) durante os primeiros 30 segundos do teste.   

O desempenho dos grupos experimentais se mostrou estatisticamente 

diferente na latência despendida na área onde a plataforma esteve localizada 

durante o treinamento quando analisado apenas o primeiro minuto do probe 

teste. 

 Tabela 27: Latência expressa em segundos despendida na região da 
plataforma durante o primeiro minuto do probe teste.   

Grupos Experimentais N Média  Erro Padrão 

Teste de Normalidade 

Valor de p Normal 

Isq/Sal 60d/60d 8 0,250,07 0,2825 (SW) sim 

Isq/Col 60d/60d 7 0,950,29 0,2427 (SW) sim 

Isq/Col7d+ Sal53d/60d 8 0,290,11 0,0925(SW) sim 

Sham/Sal 60d/60d 8 0,400,12 0,6273 (SW) sim 

Sham/Col 60d/60d 6 0,420,23 0,0049 (KS) não 

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

 

Após análise de normalidade, os dados foram analisados pelo teste 

ANOVA (F(4,32)=2,705; p=0,0478) seguida pelo teste de comparação múltipla de 

Newman-Keuls que mostrou diferença significante de p0,05 do grupo “Isq/Col 

60d/60d” quando comparado aos grupos “Isq/Col7d+ Sal 53d/60d”, “Isq/Sal 

60d/60d” e “Sham/Col 60d/60d”, 
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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). 

5.2.5.2. Dados relativos ao teste para a memória de referência com 60 dias 

de sobrevida  

Tabela 28 - Memória de referência – Latência (ANOVA para medidas 

repetidas) indicando os fatores que apresentam diferença estatística aos 

60 dias de sobrevida 

Fatores g.l. F Valor de p 

Grupo 4 0,5843 0,68 

Sessão 4 11,9744 0,00 

Sessão*Grupo 20 0,5477 0,92 

Legenda: 
g.l. = graus de liberdade 

 

O teste ANOVA de medidas repetidas mostrou que há diferença 

significante no desempenho ao longo das sessões de treino (F(4,166)=11,9744; 

p0,05), mas não houve diferença significante para a variável grupo 

(F(4,29)=0,5843; p=0,68) e para a interação grupo x sessão (F(20,166)=0,5477; 

p=0,92). 
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Tabela 29 - Memória de referência – Latência sobrevida 60 dias (análise de 

Newman-Keuls sobre o efeito “sessão”). 

Sessão sessão 1 sessão 2 sessão 3 sessão 4 sessão 5 

sessão 1  0.000163 0.000137 0.000117 0.000114 

sessão 2 0.000163  0.281995 0.366614 0.182334 

sessão 3 0.000137 0.281995  0.536074 0.614849 

sessão 4 0.000117 0.366614 0.536074  0.500472 

sessão 5 0.000114 0.182334 0.614849 0.500472  

 

O teste de Newman-Keuls realizado para o efeito “sessão” indica que a 

diferença estatisticamente significante encontra-se entre a primeira apenas 

comparada com as demais sessões (p<0,001). 

O resultado apresentado no gráfico da figura 38 representa a média do 

desempenho (latência) de cada grupo aos 60 dias de sobrevida durante cada 

uma das 5 sessões (dias).  Observa-se que todos os grupos experimentais 

aprenderam a tarefa, diminuindo a latência para achar a plataforma e que essa 

curva de aprendizado não difere entre os grupos experimentais. 

 

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. 
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Tabela 30 - Memória de referência – Trajeto (ANOVA para medidas 
repetidas) indicando os fatores que apresentam diferença estatística aos 
60 dias de sobrevida 

Fatores g.l. F Valor de p 

Grupo 4 0,3823 0,82 

Sessão 4 20,5073 0,00 

Sessão*Grupo 16 0,5718 0,90 

Legenda: 
g.l. = graus de liberdade 

 

O teste ANOVA de medidas repetidas mostrou que há diferença 

significante no desempenho ao longo das sessões de treino (F(4,166)=20,5073; 

p0,05), mas não houve diferença significante para a variável grupo 

(F(4,29)=0,3823; p=0,82) e para a interação grupoXsessão (F(16,166)=0,5718; 

p=0,90). 

Tabela 31 - Memória de referência – Trajeto sobrevida 60 dias (análise de 

Newman-Keuls sobre o efeito “sessão”). 

Sessão sessão 1 sessão 2 sessão 3 sessão 4 sessão 5 

sessão 1  0.000113 0.000114 0.000104 0.000137 

sessão 2 0.000113  0.009621 0.808425 0.577396 

sessão 3 0.000114 0.009621  0.008677 0.016743 

sessão 4 0.000104 0.808425 0.008677  0.702551 

sessão 5 0.000137 0.577396 0.016743 0.702551  

 

O teste de Newman-Keuls realizado para o efeito “sessão” indica que a 

diferença estatisticamente significante encontra-se entre a primeira sessão 

comparada com as demais (p<0,001) , com a segunda sessão comparada com 

a terceira sessão (p<0,01) e com a terceira sessão comparada com as demais 

(p0,05). 

O resultado apresentado no gráfico da figura 39 representa a média do 

desempenho (trajeto) de cada grupo aos 60 dias de sobrevida durante cada 
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uma das 6 sessões (dias).  Observa-se que todos os grupos experimentais 

aprenderam a tarefa, diminuindo o trajeto percorrido para achar a plataforma e 

que essa curva de aprendizado não difere entre os grupos experimentais. 

 

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. 

Recuperação da informação após um intervalo de 26-34 dias 

Neste caso o objetivo foi verificar se os animais mantiveram a 

informação sobre a localização da plataforma após os 26-34 dias de intervalo 

entre os dois testes para a memória de referência.  

Tabela 32 - Latência na primeira tentativa - teste de referência sobrevida 
60 dias. 

Grupos Experimentais N Média  Erro Padrão 

Teste de Normalidade 

Valor de p Normal 

Isq/Sal 60d/60d 7 36,1214,47 0,0049(SW) não 

Isq/Col 60d/60d 7 46,179,77 0,8329(SW) sim 

Isq/Col 7d+ Sal 53d/60d 7 32,527,66 0,6021(SW) sim 

Sham/Sal 60d/60d 8 64,1315,72 0,1719 sim 

Sham/Col 60d/60d 4 70,3822,70 0,10(KS) sim 

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

 

Após análise de normalidade, os dados foram analisados pelo teste 

ANOVA (F(4,28)=1,342; p=0,279) seguida pelo teste de comparação múltipla de 

Newman-Keuls que não mostrou diferença significante entre os grupos 

conforme figura 40.  

 

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.  
 

5.2.5.3. Dados relativos ao teste para a memória operacional com 60 dias 

de sobrevida  

Tabela 33 - Memória operacional – Latência (ANOVA para medidas 
repetidas) indicando os fatores que apresentam diferença estatística aos 
60 dias de sobrevida 

Fatores g.l. F Valor de p 

Grupo 4 1,2278 0,32 

Tentativa 3 79,6096 0,00 

Tentativa*Grupo 12 0,9446 0,51 

Legenda: 
g.l. = graus de liberdade 
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O teste ANOVA de medidas repetidas mostrou que há diferença 

significante no desempenho ao longo das tentativas (F(3,84)=79,6096; p0,05), 

mas não houve diferença significante para a variável grupo (F(4,28)=1,2278; 

p=0,32) e para a interação grupo x tentativa (F(20,165)=1,5468; p=0,07). 

Tabela 34 - Memória operacional – Latência sobrevida 60 dias (análise de 

Newman-Keuls sobre o efeito “tentativa”). 

Tentativa tentativa 1 tentativa 2 tentativa 3 tentativa 4 

tentativa 1  0.000115 0.000107 0.000146 

tentativa 2 0.000115  0.027344 0.028670 

tentativa 3 0.000107 0.027344  0.717529 

tentativa 4 0.000146 0.028670 0.717529  

 

O teste de Newman-Keuls realizado para o efeito “tentativa” indica que a 

diferença estatisticamente significante encontra-se entre a primeira e a 

segunda tentativa comparadas com as demais sessões (p<0,001 e p0,05 

respectivamente). 

O resultado apresentado no gráfico da figura 41 representa a média do 

desempenho (latência) de cada grupo aos 60 dias de sobrevida durante cada 

uma das 4 tentativas.  Observa-se que todos os grupos experimentais 

aprenderam a tarefa, diminuindo a latência para achar a plataforma e que essa 

curva de aprendizado não difere entre os grupos experimentais. 
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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. 
 

Tabela 35 - Memória operacional – Trajeto (ANOVA para medidas 

repetidas) indicando os fatores que apresentam diferença estatística aos 

60 dias de sobrevida. 

Fatores g.l. F Valor de p 

Grupo 4 0,9321 0,46 

Tentativa 3 81,5442 0,00 

Tentativa*Grupo 12 1,1715 0,32 

Legenda: 
g.l. = graus de liberdade 
 

O teste ANOVA de medidas repetidas mostrou que há diferença 

significante no desempenho ao longo das tentativas de treino (F(4,84)=81,5442; 

p0,05), mas não houve diferença significante para a variável grupo 

(F(3,28)=0,9321; p=0,46) e para a interação grupoXtentativa (F(12,84)=1,1725; 

p=0,32). 

Tabela 36 - Memória operacional – Trajeto sobrevida 60 dias (análise de 

Newman-Keuls sobre o efeito “tentativa”). 

Tentativa tentativa 1 tentativa 2 tentativa 3 tentativa 4 

tentativa 1  0.000115 0.000107 0.000146 
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tentativa 2 0.000115  0.020829 0.031273 

tentativa 3 0.000107 0.020829  0.827317 

tentativa 4 0.000146 0.031273 0.827317  

 

O teste de Newman-Keuls realizado para o efeito “tentativa” indica que a 

diferença estatisticamente significante encontra-se entre a primeira e a 

segunda tentativa comparadas com as demais tentativas (p<0,001 e p0,05 

respectivamente). 

O resultado apresentado no gráfico da figura 41 representa a média do 

desempenho (trajeto) de cada grupo aos 60 dias de sobrevida durante cada 

uma das 4 tentativas.  Observa-se que todos os grupos experimentais 

aprenderam a tarefa, diminuindo o trajeto percorrido para achar a plataforma e 

que essa curva de aprendizado não difere entre os grupos experimentais. 

 

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. 
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5.3. Comparação entre as sobrevidas dos resultados obtidos. 

5.3.1. Comparação da histopatologia. 

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

celestino, na camada CA1 hipocampal dos animais isquêmicos da fase 1 estão 

relacionados com os dados dos animais isquêmicos da fase 2 na tabela 27 e 

no gráfico 42.   

Tabela 37 – 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 5 134,861,16  0,10 (KS) sim 

Isq/Sal VO 7d/7d 6 35,4214,97 0,05 (KS) não 

Isq/Col7d+ Sal 53d/60d 5 245,862,71  0,10 (KS) sim 

Isq/Col 400 VO 7d/7d 5 268,170,21  0,10 (KS) sim 

Isq/Col 60d/60d 5 300,244,97  0,10 (KS) sim 

Legenda:  
N= número 
KS= Kolmogorov-Sminorv 
 

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

variância (ANOVA) de uma via (F(4,21)=23,3756; p0,001) seguida pelo teste de 

comparação múltipla de Newman-Keuls. Além das diferenças já mostradas 

entre os grupos experimentais de mesma sobrevida, o teste mostrou diferença 

significante de p 0,001 entre os grupos “Isq/Sal VO 7d/7d” X “Isq/Col7d+ Sal 

53d/60d” e “Isq/Sal VO 7d/7d” X “Isq/Col 60d/60d” e diferença de p0,01 entre 

os grupos “Isq/Sal 60d/60d” X “Isq/Sal VO 7d/7d” e “Isq/Sal 60d/60d” X “Isq/Col 

400 VO 7d/7d”,   
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Figura 43 – Comparação dos resultados referentes à análise histopatológica 
entre as sobrevidas estudadas.  Cada símbolo representa o número de 
neurônios 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).   
 

5.3.2. Análise Evolutiva no labirinto aquático de Morris 

Os dados obtidos sobre o desempenho dos grupos experimentais no 

labirinto aquático de Morris nas duas sobrevidas estudadas foram comparados.  

Os dados referentes à latência estão indicados na tabela 28 e na figura 44 

enquanto que os dados referentes ao trajeto estão indicados na tabela 29 e na 

figura 45. 
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Tabela 38 – Análise evolutiva – Latência (ANOVA para medidas repetidas) 

indicando os fatores que apresentam diferença estatística. 

Fatores g.l. F Valor de p 

Grupo 4 0,20959 0,930 

sobrevida 1 18,65247 0,001 

sobrevida*Grupo 4 0,11274 0,977 

Legenda: 
g.l. = graus de liberdade 

 

O teste ANOVA de medidas repetidas mostrou que há diferença 

significante no desempenho ao longo das duas sobrevidas (F(1,20)=18,65247; 

p0,001), mas não há diferença entre os grupos experimentais (F(4,20)=0,20959 

p=0,930) e para a interação grupoXsobrevida (F(4,20)=0,11274; p=0,977). 

O teste de Newman-Keuls realizado para o efeito “sobrevida” indica que 

a diferença no desempenho dos grupos experimentais entre as sobrevidas é de 

p0,001.  

 

 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). 
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Tabela 39 – Análise evolutiva – Trajeto (ANOVA para medidas repetidas) 

indicando os fatores que apresentam diferença estatística. 

Fatores g.l. F Valor de p 

Grupo 4 0,1306 0,969 

sobrevida 1 33,0012 0,001 

sobrevida*Grupo 4 0,1610 0,956 

Legenda: 
g.l. = graus de liberdade 

 

O teste ANOVA de medidas repetidas mostrou que há diferença 

significante no desempenho ao longo das duas sobrevidas (F(1,20)=33,0012; 

p0,001), mas não há diferença estatística entre os grupos experimentais 

(F(4,20)=0,1306; p=0,969) e para a interação grupoXsobrevida (F(4,20)=0,1610; 

p=0,956). 

 

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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Os resultados obtidos nesse trabalho mostraram que a administração 

oral de colina, na dose de 400mg.kg-1.dia-1, durante 7 dias, protegeu as células 

piramidais da camada CA1 hipocampal após 10 minutos de isquemia 

encefálica global em ratos e essa proteção se manteve por até 60 dias 

decorridos do insulto isquêmico.  A suplementação de colina ao longo dos 60 

dias de sobrevida não foi mais eficaz que a suplementação por apenas 7 dias 

quando analisado o número de neurônios viáveis remanescentes na camada 

CA1, porém, a suplementação prolongada promoveu um melhor desempenho 

no probe teste do labirinto aquático de Morris aos 17-22 dias de sobrevida. 

6.1. Discussão dos resultados referentes à neuroproteção da colina 

A contagem histológica dos neurônios viáveis remanescentes na 

camada CA1 mostrou que os grupos isquêmicos possuem uma perda 

significante de células nessa região quando comparados aos animais sham 

operados.  Esse resultado mostra que a indução de isquemia através do 

clampeamento carotídeo bilateral associado à hipotensão sistêmica, conforme 

descrita por Smith e colaboradores em 1984, foi efetiva em acarretar a MNT 

nessa região hipocampal. 

A administração de colina via oral na dose de 400mg.kg-1.dia-1 durante 7 

dias após a isquemia encefálica global em ratos promoveu neuroproteção 

significante, enquanto que as doses mais baixas (100 e 200mg.kg-1.dia-1) não 

foram efetivas.  A dose de 800mg.kg-1.dia-1 foi tóxica, assim como a dose de 

400mg.kg-1.dia-1 via IP.  Os resultados referentes à toxicidade da colina serão 

discutidos no próximo tópico. 

A dose de colina que promoveu neuroproteção no nosso modelo lesional 

corresponde, em termos de teor de colina, à maior dose de citicolina (2g.kg-
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1.dia-1) encontrada na literatura e administrada para ratos que também 

apresentou efeito neuroprotetor (Hurtado e col, 2005).  O efeito neuroprotetor 

da citicolina já foi verificado em uma grande variedade de modelos 

experimentais de lesão do SNC (Green & Shuaib, 2006) e diversos possíveis 

mecanismos de proteção já foram propostos, dentre os quais, um aumento na 

síntese de fosfatidilcolina (Rao et al, 2000).  No entanto, a administração de 

CDP isolado não proporcionou o mesmo efeito (Grieb et al, 2001), assim como 

a administração de colina isoladamente também não foi testada antes do nosso 

estudo. 

A colina forma as cabeças polares com carga positiva dos fosfolipídios 

fosfatidilcolina e esfingomielina que constituem o folheto externo da bicamada 

lipídica da membrana celular.  A fosfatidilcolina é a classe mais abundante de 

fosfolipídios de membrana em mamíferos (Zeisel, 2006b) e, além dessa 

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

A hidrólise da fosfatidilcolina pelas fosfolipases C e D gera diacilglicerol que 

possui importante papel como segundo mensageiro em uma ampla variedade 

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

A assimetria da membrana plasmática é perdida durante a morte celular 

(Schwartzman & Cidlowski, 1993) levando à exposição da fosfatidilserina e da 

fosfatidiletanolamina (as quais possuem carga negativa) no folheto externo da 

bicamada lipídica e ao seu reconhecimento e remoção por células fagocitárias 

(Bratton et al, 1997).   

Sabendo que na isquemia encefálica ocorre a ativação de fosfolipases e 

que a lesão de reperfusão leva a destruição das membranas celulares, através 

da peroxidação lipídica, é de se esperar que a demanda por colina esteja 
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aumentada nos animais isquêmicos e que uma suplementação adequada pode 

vir a prevenir a MNT.  

Outro possível mecanismo de neuroproteção da colina está relacionado 

ao fato da colina ser um agonista dos rAchN.  Uma grande variedade de 

agonistas dos rAchR, tem sido testados em pesquisas clínicas e experimentais.  

A ativação desses receptores tem mostrado 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 ativação das 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 FGF-2 (Belluardo et al, 2000) e proteger contra a neurotoxicidade do 

glutamato após a isquemia (Shimohama et al, 1998).    

6.2. Discussão dos resultados referentes à toxicidade da colina 

A administração de colina via oral na dose de 800mg.kg-1.dia-1 e, via IP, 

na dose de 400mg.kg-1.dia-1 mostrou ser tóxica em animais isquêmicos, assim 

como a dose de 400mg.kg-1.dia-1, via oral, por um período superior a 7 dias em 

animais sham. 

O fato dos animais sham da fase 2 e suplementados com colina 

apresentarem o dobro da taxa de mortalidade que os animais isquêmicos e 

suplementados com colina deve-se provavelmente ao fato desses animais 

apresentarem uma menor demanda pelo nutriente.  Esse resultado atenta para 

o fato que a mesma dose pode ser tóxica, ou não, dependendo da demanda do 

organismo pela substância.  Essa questão deve ser considerada nos estudos 

clínicos de fase I, no qual a substância é administrada em pequeno grupo de 
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voluntários saudáveis (8 a 10 indivíduos).  Assim, é possível que altas doses de 

colina testadas nessa fase apresente efeitos colaterais que não 

necessariamente se fariam presentes nos indivíduos acometidos por doenças 

neurológicas.  

A toxicidade da colina parece estar relacionada a efeitos periféricos uma 

vez que o encéfalo possui mecanismos de proteção contra o excesso desse 

nutriente (Löffelholz & Klein, 2004).  Um dos efeitos periféricos da colina se 

deve ao fato dela ser uma agonista dos receptores muscaríneos M3, causando 

vasodilatação e diminuindo a pressão arterial (Cansev et al, 2008).  Outro efeito 

periférico da administração de colina é o aumento da liberação de acetilcolina 

no tecido atrial, aumentando a transmissão colinérgica parassimpática e 

ocasionando bradicardia (Cansev et al, 2008).    

Parte da colina ingerida é metabolizada em betaína e trimetilamina antes 

mesmo de ser absorvida na porção inicial do intestino delgado (Zeisel, 1981). A 

colina absorvida entra no sistema porta hepático, onde sofre o efeito de 

primeira passagem.  O fígado é ávido por colina e possui mecanismos para 

fosforilar e oxidar a colina (Zeisel, 1981).  Acredita-se que por esses motivos a 

dose de 400mg.kg-1.dia-1 de colina é tóxica quando adiministrada via 

intraperitoneal, mas não via oral. 

6.3. Discussão dos resultados referentes à apoptose 

A análise por microscopia eletrônica das células piramidais da camada 

CA1, 7 dias após a isquemia encefálica, foi realizada com o intuito de se 

encontrar sinais característicos de apoptose, porém, nenhuma característica 

ultraestrutural típica desse fenômeno foi observada nos nossos animais. 
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A MNT e a apoptose apresentam características semelhantes, mas 

ainda não há um consenso se são fisiologicamente equivalentes (Kirino, 2000).  

Apesar disso a morte dos neurônios piramidais da camada CA1 tem sido 

constantemente atribuída a apoptose.  Essa afirmação tem sido baseada em 

achados bioquímicos, como a fragmentação do DNA, e em características 

histológicas verificadas pela microscopia de luz.  No entanto, essas técnicas 

não são adequadas para esse tipo de afirmação, uma vez que a fragmentação 

do DNA também foi observada em células sofrendo necrose (Petito et al, 

1997).  Cabe salientar que a microscopia de luz não possui resolução 

adequada para distinguir entre apoptose e outros processos degenerativos 

(Winkelmann et al, 2006).  A microscopia eletrônica constitui, portanto, a única 

ferramenta ideal para distinção entre os tipos de morte celular, pois possui 

resolução suficiente para visualização das delimitações da membrana que 

envolve os corpos apoptóticos (Colbourne et al, 1999).  

O resultado obtido nesta tese referente à análise das células piramidais 

da camada CA1 por microscopia eletrônica está em concordância com outros 

estudos que também não observaram características de apoptose na MNT 

(Colbourne et al, 1999; Winkelmann et al, 2006). 

6.4. Discussão dos resultados referentes à neurogênese 

Os resultados quantitativos obtidos com a técnica de slot blot e os 

qualitativos obtidos com a imuno-histoquímica podem ajudar na elucidação de 

um possível papel modulatório da colina na neurogênese adulta.  

Observou-se que os animais isquêmicos apresentaram uma maior 

expressão da proteína de proliferação celular Ki67 no hipocampo, do que os 

animais sham operados.  Esse resultado corrobora com outros, mostrando que 
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uma lesão no tecido encefálico promove a proliferação celular (Kokaia e 

Lindvall, 2003; Nakatomi et al,2002 ).  A administração de colina não afetou 

essa proliferação celular uma vez que os animais suplementados não diferiram 

dos seus grupos correspondentes não suplementados, pelo menos no que diz 

respeito à quantidade de células proliferativas.  

As células do SNC que possuem capacidade de proliferação são: (1) 

células tronco, (2) astrócitos, (3) micróglias e (4) células ependimárias 

(Seaberg & van der Kooy, 2003).  Apenas a análise quantitativa do Ki-67 não 

pode identificar quais tipos celulares estão proliferando, mas os resultados da 

expressão de outras proteínas no hipocampo podem ajudar a esclarecer essa 

questão. 

 Os resultados obtidos no slot blot para a proteína S-100 mostraram que 

os grupos isquêmicos possuem mais glias e/ou células ependimárias no 

hipocampo que os grupos sham operados.  A capacidade proliferativa das 

células ependimárias é ainda controvérsia (Chojnacki et al, 2009), por isso é 

mais produtivo pensar que a quantidade de S-100 expresso por essas células 

deva ser correspondente entre os grupos experimentais e que as diferenças 

observadas representam apenas a expressão de S-100 pelas glias.  Dessa 

forma, foi observado que os animais isquêmicos apresentam mais células gliais 

que os grupos sham operados o que está de acordo com o fato da lesão 

isquêmica acarretar em uma extensiva reatividade astrocitária e ativação 

microglial. 

Interessantemente, foi observado que os animais suplementados com 

colina apresentaram uma diminuição significativa na expressão de S-100 

quando comparados aos grupos correspondentes não suplementados, 
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sugerindo que a colina é capaz de atenuar a excessiva reatividade glial em 

decorrência da lesão isquêmica e também a reatividade basal em animais 

sham operados.  Além disso, esse resultado sugere que uma parte maior das 

células proliferativas encontradas nos animais não suplementados é devido à 

reatividade glial enquanto que nos animais suplementados com colina, a 

expressão de Ki67 correspondente a proliferação de glias é significativamente 

menor, sugerindo que a proliferação de células tronco nesses animais deva ser 

maior que nos animais não suplementados. Os resultados discutidos 

subsequentemente ajudam a elucidar essa hipótese.  

 A expressão da proteína nestina no hipocampo de animais isquêmicos 

é significantemente maior que nos animais sham operados, mostrando que a 

isquemia encefálica aumenta a quantidade de progenitores neuronais e de 

astrócitos adultos no hipocampo após 7 dias de sobrevida.   

A análise da expressão da proteína ß-tubulina mostrou que os animais 

isquêmicos possuem menos progenitores neurais que os animais sham 

operados.  Essa diminuição pode ocorrer por dois motivos: (1) o insulto 

isquêmico causa a morte dos progenitores neuronais que já estavam presentes 

no hipocampo anteriormente à isquemia e/ou (2) a lesão isquêmica hipocampal 

culmina num ambiente desfavorável aos progenitores neurais que migram para 

a região numa tentativa de recuperação.  Mesmo frente a uma maior 

proliferação de células tronco, o animal isquêmico possui uma menor 

quantidade de progenitores neuronais no hipocampo corroborando com a 

hipótese do ambiente desfavorável ao desenvolvimento dessas células. 

 Os animais suplementados com colina mostraram uma maior expressão 

de ß-tubulina quando comparados com os grupos correspondentes não 
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suplementados, mostrando que a colina é capaz de modular a sobrevida 

desses progenitores neuronais tanto em um ambiente hostil, como dos animais 

isquêmicos, quanto em um ambiente mais favorável como é o caso dos 

animais sham operados.  Sabendo que a ß-tubulina é uma proteína do 

microtúbulo, e que, portanto possui um papel crucial no crescimento axonal nos 

progenitores neuronais (Karp, 2002), esse resultado está de acordo com Yen e 

colaboradores em 2001 que mostraram que a deficiência de colina em culturas 

primárias de neurônios prejudica o crescimento axonal.  

Os achados referentes à expressão das proteínas CD11b e C5b-9 

mostraram que os animais isquêmicos apresentam maior ocorrência de morte 

celular por ação do sistema complemento (C5b-9) e micróglias ativadas 

(CD11b) que os animais sham operados.   

Os achados imuno-histoquímicos deste trabalho foram apenas 

qualitativos e, portanto não podem ser usados para afirmações conclusivas, no 

entanto, podem fornecer informações importantes que orientem um futuro 

estudo quantitativo.  Dessa maneira, foi observado que os animais isquêmicos 

tratados com colina por 7 ou 60 dias de sobrevida possuem uma marcação 

sugestiva de um maior número de células BrdU positivas na camada CA 1 

hipocampal que no giro denteado, enquanto os animais isquêmicos sem 

suplementação de colina possuem mais marcação no giro denteado do que na 

camada CA1.  É possível que essa diferença seja devido a um ambiente mais 

favorável aos progenitores que migram para a camada CA1 e também por uma 

possível capacidade modulatória da colina na sobrevida desses progenitores.  

A análise do pPV por microscopia eletrônica de varredura mostrou que a 

superfície ventricular é marcada pela presença de tufos de cílios e pela 
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presença de microvilos.  A análise por microscopia eletrônica de transmissão, 

por sua vez, mostrou a presença de uma camada de células ependimárias 

limitando o espaço ventricular. Não foi observada a presença de células com a 

morfologia semelhante aos astrócitos de cílio único descrito por Danilov e 

colaboradores em 2009.  

A marcação do pPV pelo anticorpo anti-Brdu mostrou se tratar de um 

sistema ventricular ainda em funcionamento pelo menos no que diz respeito a 

capacidade proliferativa de suas células.  A marcação Brdu positiva de células 

está de acordo com os achados de Nakatomi e colaboradores em 2002.  

Essas observações corroboram com dados publicados por outros grupos 

de pesquisa (Nakatomi et al, 2002; Kokaia &Lindvall, 2003). Tais dados 

mostram que o pPV apresenta características típicas do sistema ventricular de 

ratos e que, portanto, pode funcionar como uma fonte de progenitores dotados 

da capacidade de repor os neurônios hipocampais da camada CA1 afetados 

pelo fenômeno de morte neuronal tardia após a isquemia encefálica global. 

Sugere-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 ou da ZSG do giro denteado. Isso porque estes 

últimos, além de percorrerem um trajeto mais longo, precisam atravessar as 

fibras colaterais de Schaffer para alcançarem a região CA1.   

6.5. Discussão dos resultados referentes ao estudo comportamental no 

Labirinto aquático de Morris. 

A análise dos dados relativos à memória de referência aos 15 e 60 dias 

de sobrevida e à memória operacional aos 60 dias de sobrevida, não mostrou 

diferença significante de desempenho (latência e trajeto) entre os grupos 
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experimentais.  Todos os grupos aprenderam as tarefas de maneira similar, e 

as curvas de aprendizado atingiram um nível assintótico de desempenho.  

A dependência da integridade da camada CA1 para a realização da 

tarefa no labirinto aquático de Morris é ainda controvérsia.  Enquanto alguns 

grupos de pesquisa observaram que animais isquêmicos apresentam um pior 

desempenho, no teste de referência, quando comparados com os animais 

controles (Block & Schwarz, 1998; Green et al, 1995; Jarpers et al, 1990; 

Nelson et al; 1997, Nunn et al, 1994; Olsen et al, 1994a,b), outros grupos não 

observaram essa diferença (Auer et al, 1989; Green et al, 1993; Rod et al, 

1990; Kyota et al, 1991).   

Moser e colaboradores (1995) relacionaram a porcentagem de lesão 

hipocampal que acarreta em um prejuízo no desempenho no labirinto aquático.  

Esse tipo de comparação somente é valido se as lesões forem semelhantes 

tanto no que diz respeito à subárea hipocampal lesada e o método 

experimental de lesão empregado.  Além disso, pequenas modificações no 

protocolo utilizado podem acarretar em resultados discrepantes.  

O probe teste realizado após o primeiro treinamento para memória de 

referência quando os animais apresentavam uma sobrevida de 17-22 dias, 

mostrou que os animais isquêmicos e que recebiam 400mg.kg-1.dia-1 de colina 

despenderam mais tempo na região que a plataforma ocupava quando 

comparado aos outros 2 grupos de animais isquêmicos.  Esse resultado mostra 

que os animais isquêmicos e suplementados com colina de maneira 

prolongada apresentam uma maior precisão da resposta que os animais 

isquêmicos que não receberam colina e os que receberam por apenas 7 dias.  
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É provável que esse resultado se deva ao fato da colina possivelmente 

ser agonista dos receptores nicotínicos, já que alguns trabalhos experimentais 

mostraram que esses agonistas melhoram a cognição (Gould & Stephen, 2003; 

Buccafusco ey al, 2005), embora outro trabalho mostrou que antagonistas dos 

receptores nicotínicos prejudicam a memória (Levin et al, 1993).  Estudos 

clínicos também obtiveram resultados conflitantes.  Humanos saudáveis que 

receberam uma dieta deficiente em colina desenvolveram prejuízo na memória 

operacional semelhante à observada em pacientes com lesões hipocampais 

(Drachman & Hughes 1971; Drachman & Sahakian, 1979), sendo que e a 

suplementação de colina diminuiu o número de tentativas necessárias para a 

memorização de listas (Sitaram et al, 1978, 1979).   

O fato do grupo de animal sham operados e suplementados com colina 

não apresentar uma melhor precisão no probe teste em relação aos animais 

sham operados sem suplementação pode ser explicado pela toxicidade da 

dose administrada nesses animais sem lesão e que, consequentemente, não 

possuem a mesma demanda por esse nutriente que animais isquêmicos.  

Comparando-se os desempenhos nos dois testes de referência 

realizados, foi observado que todos os grupos experimentais apresentaram 

uma melhora, ou seja, apresentaram uma menor latência e trajeto no segundo 

teste.  Esse resultado é complementado pelo fato dos grupos experimentais 

também não diferirem na latência necessária para achar a plataforma após 26-

34 dias de intervalo entre o probe teste e a primeira tentativa do segundo teste 

para a memória de referência.  

Os achados obtidos nessa tese acendem para uma ampla possibilidade 

de estudos futuros dentre os quais podemos citar a verificação da participação 
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da fosfatidilcolina e dos receptores α7-nicotínicos no mecanismo de 

neuroproteção da colina, a completa caracterização do pPV e seu potencial 

como fonte de células tronco para lesões da camada CA1 e um 

aprofundamento no conhecimento da colina como moduladora da função 

cognitiva. 
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1. A administração via oral de colina durante 7 dias protegeu as células 

piramidais da camada CA1 hipocampal da isquemia encefálica global em ratos.  

O efeito é dependente da dose. 

2. A dose capaz de promover neuroproteção significante é de 400mg.kg-1.dia-1. 

3. A administração de altas doses de colina em animais sham produz efeitos 

tóxicos.  

4. A proteção promovida pela administração de colina  durante 7 dias se 

manteve por até 60 dias decorridos do insulto isquêmico, sendo que a 

suplementação de colina ao longo dos 60 dias de sobrevida não foi mais eficaz 

que a suplementação por apenas 7 dias quando analisado o número de 

neurônios viáveis remanescentes na camada CA1. 

5. Os neurônios piramidais da camada CA1, susceptíveis à MNT após a 

isquemia, não apresentam características morfológicas inquestionáveis da 

apoptose. 

6. A suplementação de colina por 7 dias é capaz de diminuir a expressão da 

proteína S-100 e aumentar a expressão da proteína ß-tubulina, no hipocampo 

de animais isquêmicos e sham operados, sugerindo que a colina é capaz de 

atenuar a reatividade glial e modular a sobrevida de progenitores neuronais 

tanto em animais isquêmicos quanto em animais sham operados.  

7. A suplementação de colina não afeta a curva de aprendizagem no labirinto 

aquático de Morris, nem a recuperação da informação após um intervalo de 26-

34 dias. Porém, a suplementação de colina em uma dose adequada às 

necessidades do animal melhora a precisão da resposta emitida no probe 

teste. 
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8. O pPV apresenta algumas das características típicas do sistema ventricular 

adulto de ratos, podendo  funcionar como uma fonte de células tronco, 

principalmente para a camada CA1 hipocampal.  
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Cerebrovascular Accident (CVA) is a major cause of mortality and morbidity, 

with an estimated cost by approximately 43 billion dollars a year only in the U.S., 

generated by the palliative patient care. The citicholine, an intermediate in the synthesis 

of membrane phospholipids, is the only drug whose neuroprotective effects against 

ischemic injury have been scientifically proven. Nevertheless, the mechanism of its 

neuroprotection has not been fully elucidated. Once citicholine is broken into choline 

and cytidine after its administration and its beneficial effect was not reproduced by the 

single administration of cytidine, it is probable that the choline is the sole responsibility 

assigned to citicholine neuroprotection. 

Based on these data, the study aimed at investigating the feasibility of choline as a 

therapeutic agent after transient global ischemia in rats. In the first phase of the study, 

rats received different oral doses of choline bitartrate over seven day survival. The most 

neuroprotective dose achieved was 400 mg choline / kg. In the second phase of the 

study, neuroprotection stability was assessed at a longer survival (two months) by the 

chronic administration of choline. During this phase, we also studied its effect on rat 

cognitive performance and the pro-neurogenic effect. 

The results showed that the dose of 400 mg choline/kg over seven days led to a 

very significant neuroprotective effect (p <0.001, ANOVA followed by Newman-Keuls 

test) and its effect remained stable in the long-term survival. Chronic choline 

administration did not provide additional neuroprotection to survival of seven days, but 

provided better cognitive performance as assessed by the Morris´ water maze test. 

In conclusion, choline is a substance capable of providing a neuroprotective effect 

after transient global ischemia in rats. This effect is durable at the long-term survival 

and able to promote cognitive performance improvement. 

 
 


