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Câmera digital fixa em tripé

Figura 15. Foto mostrando a câmera digital Sony F-717 acoplada a um tripé
fixo em tampo de fórmica para manter distância padronizada para a
obtenção das fotografias.
3.3.8. Procedimento de biópsias no retalho
No oitavo dia do experimento os animais foram anestesiados e procedeu-se às
biópsias cutâneas incisionais. Com o uso de bisturi lâmina quinze foram
coletadas amostras do terço proximal, médio e distal dos retalhos, assim como
uma biópsia cutânea em área fora do retalho (pele normal) a guisa de controle
(Figura 16). As biópsias envolveram toda a espessura do retalho randômico
tendo 1cm de largura por 2cm de comprimento (Figura 17).
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Distal

Medial

Proximal

Controle

Figura 16. Foto no oitavo dia do experimento, mostrando os locais das
biópsias incisionais com 1cm de largura por 2cm de comprimento
nas porções proximal (seta azul●), média (seta verde●) e distal
(seta vermelha●) bem como na área fora do retalho chamada de
controle (seta preta●).

Biópsias coletadas

Figura 17. Foto do retalho depois da coleta das biópsias incisionais
envolvendo toda a espessura do retalho e pele.
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3.3.9. Procedimento de Eutanásia
No oitavo dia de pós-operatório, após a obtenção das fotografias dos animais e
a coleta das biópsias, estes foram mortos conforme as normas Da Sociedade
Brasileira de Ciências em Animais de Laboratório (SBCAL) pela injeção
intraperitoneal de dose letal 150mg/Kg de quetamina e câmara de CO2.

3.3.10. Procedimento de imuno-histoquímica para caspase 3 clivada
As amostras da coleta das biópsias foram processadas de modo convencional
e emblocadas em parafina. Os blocos de parafina foram encaminhados para o
Serviço de Patologia Molecular do Departamento de Patologia da Universidade
Federal do Estado do Rio Grande do Sul (UFRGS) para o processamento da
imuno-histoquímica.

O processamento imuno-histoquímico foi realizado com utilização do anticorpo
primário: cleved anti-caspase-3, Rabbit monoclonal Antibody, Cell Signaling
Technology™, produto ASP 175, lote 9664, diluição 1:10. Anticorpo secundário
anti-rato biotinilado na diluição de 1:300, do Kit Dako , LSAB-HRP (Dako™A/S Demark-492). Revelador DAB (3, 3 - diamino-benzidina)- Sigma Co-USAD5632, diluição 1:500; e obtenção de expressão caspase-3 na coloração
marrom.

Foi realizado processamento imuno-histoquímico para marcação da caspase e
mensuração da apoptose celular, utilizando o complexo avidina- biotinaperoxidase (ABP).
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Os tecidos foram cortados com 3 micrômetros de espessura e montados em
lâminas de vidro previamente preparadas com o adesivo poli-D-lisina (Sigma
Chemical Corporation, P- 7886, Saint Louis MO. EUA). Os cortes foram
desparafinizados em xilol por 5 minutos (três banhos), hidratados em álcool
etílico absoluto (quatro banhos) e lavados com solução salina tamponada
(SST) em pH=7,4 por 5 minutos; posteriormente os cortes foram tratados com
peróxido de hidrogênio (HO) a 3% diluído em SST por 5 minutos para
bloqueio de peroxidase endógena. Foi utilizado o método de recuperação de
epítopos pelo calor (SST de citrato com pH=6,4 por 15 minutos em forno de
microondas na potência alta) para a pesquisa de caspase 3.

Em seguida, os tecidos foram incubados com anticorpo primário anti-caspase 3
em média por 16 horas, incluindo o período noturno. No dia seguinte, após
lavagem em SST, os cortes foram incubados com anticorpo secundário
biotinilado na diluição de 1: 300 (Vector Corporation, Burlingame, Califórnia,
EUA). A seguir foi realizada a incubação por 45 minutos com complexo ABC na
proporção de 1 gota do reagente A (avidina) e uma do reagente B (biotina
ligada à peroxidase) na diluição de 5mL de solução do TRIS.

Para visualização da reação, os cortes foram tratados com solução de DAB (33)- tetrahidrocloreto de diaminobenzidina na concentração de 1mg.mL-1 de
solução tampão de TRIS e solução de peróxido de hidrogênio (HO) por 5
minutos. Os cortes foram contra-corados com hematoxilina de Harris por 20
segundos ou verde de metila por 5 minutos com posterior desidratação em
banhos de álcool etílico absoluto (cinco banhos) e xilol (três banhos).
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Todos os passos da reação imunoistoquímica foram realizados à temperatura
ambiente, com exceção da incubação no forno de microondas. Entre cada
passo da reação as laminas foram lavadas várias vezes com SST (pH = 7,4).

A expressão imuno-histoquímica da caspase foi identificada e quantificada por
programa computacional (AXIOVISION Rel 4.2™ da ZEISS) a partir de tecido
com cor marrom acastanhado.

3.3.11. Procedimento de imuno-histoquímica para o VEGF
Áreas de atividade da proteína VEGF foram identificadas usando técnicas
imuno-histoquímicas utilizando-se marcadores monoclonais anti-VEGF (V4758;
Sigma Biochemical, St Louis, MO).

Secções congeladas (5µm) foram cortadas dos blocos de tecidos por meio de
lâminas de cristal (Leica; Meyer Instrumentos Inc., Houston, TX). As lâminas
foram mantidas por dez minutos em temperatura ambiente e colocadas em
acetona por dez minutos. Após dez minutos de secagem as lâminas foram
enxaguadas em solução salina tamponada três vezes por três minutos. As
lâminas foram encubadas com anticorpo anti-VEGF (V-4758; Sigma Aldrich; na
diluição de 1:250) por uma hora em câmara úmida. Foi usado kit universal para
ratos IgG (Biocare Medical, Walnut Creek, CA) como reagente secundário por
quinze minutos. A seguir as lâminas foram colocadas em solução de H2O2 a
3% por trinta minutos e desionizadas com água destilada para inibir a
peroxidase endógena. Após nova lavagem com solução tamponada um
reagente terciário (Streptavidin-HPR, HP604H0) foi adicionado por quinze
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minutos de acordo com especificações do fabricante. Novamente foi
processada lavagem das lâminas e imuno complexos foram localizados usando
3,3-diaminobenzidine chromogen substrate (K3466, Dako Laboratório Inc.,
Santa Bárbara, CA). Após cinco minutos de lavagem as lâminas foram coradas
hematoxilina, seguidas desidratação com etanol a 80%, 95% e 100%. As
lâminas foram colocadas de molho em xileno por cinco minutos. As lâminas
foram cobertas solução de Permount (Fischer Scientific, Suwanee, GA) e
posicionadas para avaliação. Após finalização do processo o antígeno aparece
marrom e o núcleo azul, o anticorpo monoclonal IgG (Biocare Medical) serve de
controle negativo.

3.4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

3.4.1. Avaliação da área de necrose
As imagens fotográficas dos retalhos dos animais de todos os grupos foram
capturadas por programa computacional Image-Pro Plus® (Media Cybernetics
Products – CA – USA).
A área da foto do primeiro dia foi tomada como padrão para cada animal e
posteriormente comparada com a imagem obtida no oitavo dia. As fotos foram
digitalizadas e sobrepostas pelo programa computacional. Usando processo de
subtração de imagens as áreas escuras foram caracterizadas como necrose e
medidas pelo programa em milímetros quadrados e em porcentagem de
necrose em relação à medida inicial (figuras 18 e 19).
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Foto digitalizada

Figura 18. Foto padronizada focalizando o dorso do rato para a captura da
imagem a ser processada pelo programa Image-Pro Plus®.

Áreas de necrose

Figura 19. Foto capturada do dorso do animal e já processada pelo
programa Image-Pro Plus®. As áreas escuras em preto
correspondem à área de necrose e foi medida em mm2.
A figura 18 mostra a captura da imagem no oitavo dia de pós-operatório e a
grade (retângulo com bordas verdes) que representa a área inicial do retalho
para aquele animal. A figura 19 mostra a subtração de cores da imagem do
oitavo dia e as bordas da área inicial do retalho. A área escura considerada
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como necrose foi então calculada em milímetros quadrados e em porcentagem
em relação à área total.

3.4.2. Critério de avaliação imuno-histoquímica da caspase 3
A captura de imagens para quantificação da imuno-histoquímica foi realizada
com a obtenção de 10 imagens por lâmina de cada animal utilizando-se o
microscópio óptico marca Nikon®, modelo Elipse® E200, lente binocular com
aumento de 40x e objetiva de 10x acoplado à câmera de vídeo marca
Samsung®, modelo SCC131; conexão ao computador via placa de vídeo
pinacle Stúdio PCTV-USB; microcomputador Pentium® III, 650 Mhz, 256 Mb
Ram, HD 20 Gigabytes e sistema operacional Microsoft Windows® 98 SE.

A seguir foi efetuado o processamento de otimização das imagens obtidas,
utilizando-se o programa Adobe Photoshop® 7.0. Foi demarcada uma área
correspondente a um quadrado de 3cm x 3cm na tela do monitor para as áreas
perivasculares e perinuclear de cada imagem obtida. Foi realizada a
quantificação da expressão da caspase-3 por meio do processamento de
imagem assistida por computador com a utilização do programa Imagelab®, em
10 imagens capturadas de cada lâmina de cada animal; procedendo-se o
salvar de cada imagem capturada (para documentação), seguindo-se a
codificação pré-elaborada para cada animal de
cada grupo.

A quantificação da densidade de cor marrom foi efetuada

utilizando-se o filtro RGB, cor de fundo azul, em intervalo de cor de zero a 147
que corresponde ao espectro de cor marrom. O resultado foi expresso em
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fração de área demarcada-T2 com a expressão da caspase-3 pela área total
capturada –T1.

3.4.3. Critério de avaliação do Fator de Crescimento Endotelial Vascular
(VEGF)
As lâminas foram analisadas em microscópio óptico (Olimpus BX41), sendo
então determinada a positividade da reação por um investigador independente.
Todas as lâminas primeiramente foram analisadas

e então estabelecido um

escore conforme a intensidade da coloração variando do ausente (0) ao forte
(3) onde o valor zero indicava

ausência de VEGF, o valor 1 presença de

manchas fracas, o valor 2 moderada intensidade de manchas escuras e o
valor 3 forte intensidade com regiões uniformemente escuras.

A epiderme, a derme, o panículo carnoso e os vasos sanguíneos foram
avaliados de forma independente.

3.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Todos os procedimentos de análise histológica e imuno-histoquímica foram
realizados sem que o examinador tivesse o conhecimento da identificação dos
grupos aos quais pertenciam as amostras morfológicas.

A área de necrose foi expressa como média e desvio padrão, foi utilizada a
análise de variância ANOVA dentro dos grupos e o teste de Bonferroni para
comparação entre os grupos. O valor p <0,05 ou 5% foi considerado
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estatisticamente significante e considerado para a rejeição da hipótese de
nulidade.

Para análise dos resultados da imuno-histoquímica foram aplicados testes nãoparamétricos levando-se em consideração as variáveis estudadas e o tamanho
da amostra. Foram analisadas duas variáveis, uma quantitativa caspase 3
clivada e uma semi-quantitativa para o fator de crescimento vascular endotelial
(VEGF). A caspase 3 clivada foi expressa como média e desvio padrão sendo
aplicado o teste de variância ANOVA para análise dentro dos grupos e o teste
de Bonferroni aplicado para comparação entre os grupos.

O VEGF foi expresso como um escore obtendo-se a média e desvio padrão em
cada grupo. Foi utilizada a análise de variância ANOVA dentro dos grupos e o
teste de Bonferroni para comparação entre os grupos.

Fixou-se em 0,05 ou 5% o nível de rejeição da hipótese de nulidade.
Considerados como estatisticamente significantes valores de p<0,05; intervalo
de confiança de 95%, assinalando-se com um asterisco os valores
significantes.
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4. RESULTADOS

4.1 Resultados Macroscópicos
As figuras de 20 a 23 mostram as fotografias dos oito animais de cada grupo
(GS, GNAC, GOHB e GNH), no oitavo dia de pós-operatório. Expressam a
vitalidade do retalho cutâneo randômico.

As figuras de 24 a 27 mostram as fotos dos oito animais de cada grupo (GS,
GNAC, GOHB e GNH), no oitavo dia de pós-operatório. Representam as fotos
processadas pelo programa Image-Pro Plus Software® (Media Cybernetics
Products – CA – USA) e expressam a área necrótica do retalho randômico
(mm2).
A tabela 1 mostra a distribuição das medidas da área de necrose (mm2) dos
oito animais de cada grupo ( GS, GNAC, GOHB e GNH), no oitavo dia de pósoperatório.
Os gráficos de 1 a 4 mostram a distribuição das áreas de necrose dos oito
animais de cada grupo ( GS, GNAC, GOHB e GNH), no oitavo dia de pósoperatório.
A tabela 2 mostra a média, desvio padrão e amplitude das medidas das áreas
de (mm2) de necrose do retalho cutâneo randômico, dos animais dos grupos
GS, GNAC, GOHB e GNH, no oitavo dia de pós-operatório.
O gráfico 5 representa a distribuição da média, valor máximo e mínimo, desvio
padrão das medidas das medidas das áreas de (mm2) de necrose do retalho
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cutâneo randômico, dos animais dos grupos GS, GNAC, GOHB e GNH, no
oitavo dia de pós operatório.

A análise dos resultados da avaliação macroscópica do retalho cutâneo,
avaliada pela área de necrose mostrou que:
• Não houve diferença estatisticamente significante entre o grupo GS e o
grupo GNAC
• O grupo GOHB mostrou uma área menor de necrose estatisticamente
significante em relação ao grupo GNAC
• O grupo GNH também mostrou uma área de menor de necrose e
estatisticamente significante em relação ao grupo GNAC .
• Os grupos GOHB e GNH apresentaram medidas estatisticamente
semelhantes.
• Nenhum dos grupos tratados apresentou diferença significante do ponto
de vista estatístico em relação ao grupo GS.
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A figura 20 representa as imagens dos retalhos dos animais do grupo GS no 8º
dia de pós-operatório, mostrando as condições de viabilidade do retalho
randômico.

GS

Figura 20. Fotos dos oito animais do grupo GS no oitavo dia de pós-operatório.
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A figura 21 representa as imagens dos retalhos dos animais do grupo GNAC
no oitavo dia de pós-operatório, mostrando as condições de viabilidade do
retalho randômico.

GNAC

Figura 21. Fotos dos oito animais do grupo GNAC ( N-acetilcisteína ) no oitavo
dia de pós-operatório.
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A figura 22 representa as imagens dos retalhos dos animais do grupo GOHB
no oitavo dia de pós-operatório, mostrando as condições de viabilidade do
retalho randômico.

GOHB

Figura 22. Fotos dos oito animais do grupo GOHB (oxigenação hiperbárica) no
oitavo dia de pós-operatório.
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A figura 23 representa as imagens dos retalhos dos animais do grupo GNH no
8º dia de pós-operatório mostrando as condições de vitalidade do retalho
randômico.

GNH

Figura 23. Fotos dos oito animais do grupo GNH (N-acetilcisteína e oxigenação
hiperbárica) no oitavo dia de pós-operatório.
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A figura 24 mostra as fotos dos oito animais do grupo GS, no oitavo dia de pósoperatório. As fotos foram processadas pelo programa Image-Pro Plus® e
expressam a área de necrose do retalho randômico (mm2).
GS

Figura 24. Representação das fotos do dorso dos animais do grupo GS, no
oitavo dia de pós-operatório, processada pelo programa Image-Pro
Plus®. As áreas escuras expressam a área necrótica (mm2) do
retalho cutâneo randômico.
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A figura 25 mostra as fotos dos oito animais do grupo GNAC (N-acetilcisteína)
no oitavo dia de pós-operatório. As fotos foram processadas pelo programa
Image-Pro Plus® e expressam a área de necrose do retalho randômico (mm2).
GNAC

Figura 25. Representação das fotos do dorso dos animais do grupo GNAC, no
oitavo dia de pós-operatório, processada pelo programa Image-Pro
Plus®. As áreas escuras expressam a área necrótica (mm2) do
retalho cutâneo randômico.
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A figura 26 mostra as fotos dos oito animais do grupo GOHB, no oitavo dia de
pós-operatório. As fotos foram processadas pelo programa Image-Pro Plus® e
expressam a área de necrose do retalho randômico (mm2).
GOHB

Figura 26. Representação das fotos do dorso dos animais do grupo GOHB, no
oitavo dia de pós-operatório, processada pelo programa Image-Pro
Plus®. As áreas escuras expressam a área necrótica (mm2) do
retalho cutâneo randômico.
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A figura 27 mostra as fotos dos oito animais do grupo GNH, no oitavo dia de
pós-operatório. As fotos foram processadas pelo programa Image-Pro Plus® e
expressam a área de necrose do retalho randômico (mm2).
GNH

Figura 27. Representação das fotos do dorso dos animais do grupo GNH, no
oitavo dia de pós-operatório, processada pelo programa Image- Pro
Plus®. As áreas escuras expressam a área necrótica (mm2) do
retalho cutâneo randômico.
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Tabela 1 – Distribuição das medidas da área de necrose (mm2) nos oito
animais de cada grupo (GS, GNAC, GOHB, GNH), no oitavo dia
de pós-operatório.

PROCEDIMENTO
RATO

GS

GNAC

GOHB

GNH

1

0,18

0,21

0,09

0,06

2

0,19

0,23

0,06

0,14

3

0,14

0,27

0.14

0,12

4

0,17

0,23

0,09

0,16

5

0,27

0,32

0,13

0,16

6

0,23

0,21

0,11

0,16

7

0,10

0,17

0,20

0,22

8

0,14

0,28

0,16

0,14

Média ± dp

0,18 ±0,05

0,24 ±0,05

0,13* ±0,04

0,15§ ±0,04

Análise de variância ANOVA p < 0,01
Bonferroni *GHBO < GNAC p < 0,001
§
GNH < GNAC p < 0,01
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Os gráficos de 1 a 4 representam as médias das áreas de necrose de cada
animal e sua distribuição de acordo com os respectivos grupos.

Áreas de necrose GS
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Gráfico 1. Distribuição da área de necrose (mm2) de cada animal do grupo GS
no oitavo dia de pós-operatório.

Áreas de necrose GNAC
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Gráfico 2. Distribuição da área de necrose (mm2) cada animal do grupo GNAC
no oitavo dia de pós-operatório.
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Áreas de necrose GNH
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Gráfico 3. Distribuição da área de necrose (mm2) de cada animal do grupo
GOHB no oitavo dia de pós-operatório.
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Gráfico 4. Distribuição da área de necrose (mm2) de cada animal do grupo
GNH no oitavo dia de pós-operatório
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Tabela 2. Média, desvio padrão e amplitude das medidas das áreas de necrose
(mm2) do retalho cutâneo randômico, nos animais dos grupos GS,
GNAC, GOHB e GNH, no oitavo dia de pós-operatório.

Grupos

N

Média

Desvio

Amplitude

Padrão

GS

8

0,18

0,05

0,11 – 0,28

GNAC

8

0,24

0,05

0,18 – 0,32

GOHB

8

0,13*

0,04

0,07 – 0,20

GNH

8

0,15§

0,04

0,07 – 0,22

Análise de variância ANOVA ( p < 0,01 )
Bonferroni

*GOHB < GNAC ( p < 0,001 )
§

GNH < GNAC ( p < 0,01 )
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O gráfico 5 apresenta a média, valor máximo e mínimo, desvio padrão das
medidas das medidas das áreas de (mm2) de necrose do retalho cutâneo
randômico, dos animais dos grupos GS, GNAC, GOHB e GNH, no oitavo dia de
pós operatório.

Média das áreas de necrose
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05

0,24
0,18
0,13

0,15

GOHB

GNH

0
GS

GNAC

Gráfico 5. Média e desvio padrão das áreas de necrose (mm2) dos grupos
GS, GNAC, GOHB e GNH.
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4.2 - RESULTADOS MICROSCÓPICOS (APOPTOSE)
As figuras de 28 a 31 apresentam as fotomicrografias representativas dos
grupos GS, GNAC, GOHB e GNH mostrando a expressão da caspase-3 na
epiderme, derme, panículo carnoso e vasos sanguíneos mensuradas nas
amostras coletadas das porções proximal, média e externa do retalho. A parte
distal não está representada em virtude de ter apresentado necrose intensa que
impediu a verificação da expressão imuno-histoquímica da caspase-3.

As tabelas de 3 a 6 apresentam as médias e desvio-padrão da contagem de
células que expressaram a caspase-3 contados em 10 campos de cada lâmina
nos grupos GS, GNAC, GOHB e GNH da epiderme, derme, panículo carnoso e
vasos sanguíneos mensuradas nas amostras coletadas das porções próxima,
média e externa do retalho randômico.

Os gráficos de 6 a 9 representam a média das células que expressaram a
caspase-3 contados em 10 campos de cada lâmina nos grupos GS, GNAC,
GOHB e GNH da epiderme, derme, panículo carnoso e vasos sangüíneos
mensuradas nas amostras coletadas das porções proximal, média e externa do
retalho randômico.

A análise da avaliação microscópica nas lâminas processadas pelo método
imuno-histoquímico (caspase 3) para expressar a apoptose celular permitiu
verificar que na epiderme:
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• O grupo GOHB e o grupo GNH apresentaram valores de expressão da
apoptose (caspase 3) significativamente menores que os grupos GS,
GNAC na porção proximal do retalho, sendo os melhores resultados
observados no grupo GOHB.
• O grupo GOHB apresentou valores de expressão da apoptose (caspase
3) significativamente menores que os grupos GS e GNAC na porção
média do retalho. Ainda na porção média da epiderme o grupo GNH
também apresentou valores significativamente menores que o grupo GS
e GNAC.
• O grupo GOHB apresentou valores de expressão da apoptose (caspase
3) significativamente menores que os grupos GS, GNAC na porção
externa do retalho, apresentou também resultados menores que no
grupo GNH, porém não significantes.

A análise da avaliação microscópica nas lâminas processadas pelo método
imuno-histoquímico (caspase 3) para expressar a apoptose celular permitiu
verificar que na derme:
• O grupo GOHB apresentou valores de expressão da apoptose (caspase
3) significativamente menores que os grupos GS e GNAC na porção
média do retalho e também significativamente menores que o grupo
GNAC na porção proximal do retalho.

A análise da avaliação microscópica nas lâminas processadas pelo método
imuno-histoquímico (caspase 3) para expressar a apoptose celular permitiu
verificar que no panículo carnoso:
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• O grupo GOHB apresentou valores de expressão da apoptose (caspase
3) menores que nos grupos GS, GNAC e GNH sendo estes valores
significativamente menores na porção média e proximal do retalho em
relação ao grupo GS. O grupo GNH apresentou resultados semelhantes
ao grupo GOHB na porção proximal do retalho.

A análise da avaliação microscópica nas lâminas processadas pelo método
imuno-histoquímico (caspase 3) para expressar a apoptose celular permitiu
verificar que nos vasos sanguíneos:
• O GOHB apresentou valores de expressão da apoptose (caspase 3)
menores que nos grupos

GS, GNAC e GNH sendo estes valores

significativamente menores na porção média e proximal do retalho em
relação ao grupo GS. O grupo GNH apresentou resultados semelhantes
ao grupo GOHB na porção proximal do retalho.

52

A figura 28 apresenta as fotomicrografias representativas dos grupos GS,
GNAC, GOHB e GNH mostrando a expressão da caspase-3 na epiderme
mensurada nas amostras coletadas das porções proximal, média e externa do
retalho. A parte distal não está representada em virtude de ter apresentado
necrose intensa que impediu a verificação da expressão imuno-histoquímica da
caspase-3.
Proximal

Média

Externa

GS

GNAC

GOHB

GNH

Figura 28. Fotomicrografias representativas dos grupos GS, GNAC, GOHB e
GNH mostrando a expressão da caspase-3 (em coloração marrom) na
epiderme coletada das porções proximal, média e externa ao retalho. Imunohistoquímica. (400X).
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A tabela 3 apresenta as médias e desvio-padrão da contagem de células que
expressaram a caspase-3 contados em 10 campos de cada lâmina nos grupos
GS, GNAC, GOHB e GNH da epiderme mensuradas nas amostras coletadas
das porções proximal, média e externa (controle) do retalho randômico.

Tabela 3. Distribuição das médias e desvio-padrão da caspase-3 nos grupos
GS, GNAC, GOHB e GNH, da epiderme coletadas das porções parte
proximal, média e externa do retalho randômico.

Camada

Derme

Local

GS

GOHB

GNH

Valor de p

Proximal

3,1(±1,3)

2,9(±0,4)

1,1§(±0,6)

1,5¥(± 0,5)

< 0,01

Média

4,1(±1,3)

3.8(±1,2)

1,9 **(±0,4)

2,8 €(±0,7)

< 0,01

Externa

2,1(±0,6)

2,4(±0,7)

1,4*(±0,5)

2,0(±0,8)

< 0,03

Análise de variância ANOVA
Bonferroni Teste
*(GOHB<GS=GNAC) p < 0,03
**(GOHB<GS=GNAC) p < 0,01
€

(GNH<GS=GNAC) p < 0,05

§

(GOHB<GS=GNAC) p < 0,01

¥

GNAC

(GNH<GS=GNAC) p < 0,01

54

O gráfico 6 mostra a média de células da epiderme em apoptose contadas em
10 campos

nos diferentes grupos GS, GNAC, GOHB e GNH nas porções

proximal, média e externa do retalho randômico.

Média de células em apoptose epiderme
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

GS
GNAC
GOHB
GNH

Proximal

M édia

Externa

Gráfico 6. Representação da média da contagem de células da epiderme que
expressaram a caspase 3 nos grupos GS, GNAC, GOHB e GNH nas
porções proximal, média e externa do retalho randômico.
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A figura 29 apresenta as fotomicrografias representativas dos grupos GS,
GNAC, GOHB e GNH mostrando a expressão da caspase-3 na hipoderme
coletadas das porções proximal, média e externa ao retalho. A parte distal não
está representada em virtude de ter apresentado necrose intensa que impediu a
verificação da expressão imuno-histoquímica da caspase-3.
Proximal

Média

Externa

GS

GNAC

GOHB

GNH

Figura 29. Fotomicrografias representativas dos grupos GS, GNAC, GOHB e
GNH mostrando a expressão da caspase-3 (coloração marrom) na
derme coletada das porções proximal, média e externa ao retalho.
Imuno-histoquímica. (200X).

56

A tabela 4 apresenta as médias e desvio-padrão da contagem de células que
expressaram a caspase-3 contados em 10 campos de cada lâmina nos grupos
GS, GNAC, GOHB e GNH da derme mensuradas nas amostras coletadas das
porções proximal, média e externa (controle) do retalho randômico.

Tabela 4. Distribuição das médias e desvio-padrão da caspase-3 nos grupos
GS, GNAC, GOHB e GNH da derme coletadas das porções proximal,
média e externa do retalho randômico.

Camada

Derme

Local

GS

GNAC

GOHB

GNH

Valor de p

Proximal

1,1(±0,6)

1,5(±0,8)

0,1§ (±0,4)

1,1(±1,0)

<0,01

Média

2,1(±1,1)

1,8(±0,5)

0,5*(±0,8)

1,3(±0,9)

<0,01

Externa

0,8(±0,9)

1,3(±0,5)

0,4(±0,5)

0,8(±0,7)

0,09

Análise de variância ANOVA
Bonferroni Teste
*(GOHB<GS=GNAC) p < 0,01
§

(GOHB<GNAC) p < 0,01
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O gráfico 7 mostra a média de células da derme em apoptose contadas em 10
campos

nos diferentes grupos GS, GNAC, GOHB e GNH nas porções

proximal, média e externa do retalho randômico.

M édia das células em apoptose derme
2,5
2

GS

1,5

GNAC
GOHB

1

GNH

0,5
0
Proximal

M édia

Externa

Gráfico 7. Representação da média da contagem de células da derme que
expressaram a caspase-3 nos grupos GS, GNAC, GOHB e GNH nas
porções proximal, média e externa do retalho randômico.

