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RESUMO 
 

PRÉ-CONDICIONAMENTO COM L-ALANIL-GLUTAMINA NA LESÃO  AGUDA DE 
ISQUEMIA E REPERFUSÃO CEREBRAL EM GERBILS. VILMA LEITE DE SOUSA PIRES. Tese 
(Doutorado). Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Cirurgia. Orientador: Prof. Dr. Paulo Roberto 
Leitão Vasconcelos. 

Foram investigados os efeitos da L-alanil-glutamina (L-ALN-GLN) sobre as concentrações sanguíneas e 
teciduais de metabólitos (lactato, piruvato, glicose e corpos cetônicos), substâncias reagentes ao ácido 
tiobarbitúrico (TBARS), glutationa (GSH), mieloperoxidase (MPO) e avaliação histopatológica em gerbils. 
Tratou-se de um estudo experimental, controlado. Utilizaram-se 54 gerbils, machos, com peso médio de 
150g, distribuídos aleatoriamente em 3 grupos: salina com isquemia e reperfusão (SIR), salina sem 
isquemia e reperfusão (SSI), L-alanil-glutamina com isquemia e reperfusão (GIR), redistribuídos em 3 
subgrupos: T0 (tempo máximo de isquemia), T30 (30 min de reperfusão) e T60 (60 min de reperfusão), 
com 6 animais cada. Foram pré-tratados com solução salina 2,0 mL 0,9% endovenoso (e.v.) ou L-ALN-
GLN  0,75g/Kg (e.v.), 30 min antes do início dos experimentos. A isquemia cerebral foi induzida pela 
oclusão bilateral das artérias carótidas comuns (ACCs), por um período de 15 minutos. Após todos os 
procedimentos cirúrgicos as amostras (sangue e tecido) foram coletadas ao final dos três tempos. Nas 
comparações entre os grupos (SSI) e (SIR) houve um aumento significante nas concentrações de lactato no 
sangue no grupo SIR em T0 (0,756±0,091 versus 3,596±1,546); p=0,0122, T30 (0,869±0,254 versus 
3,316±1,356); p=0,0015 e em T60 (0,858±0,460 versus 2,409±0,801); p=0,0021. No tecido cerebral houve 
um aumento significante do lactato em T0 (1,374±0,172 versus 2,530±0,850); p=0,0085, T30 (0,891±0,697 
versus 1,840±0,530); p=0,0243 e em T60 (1,182±0,136 versus 1,744±0,463); p=0,0173 no grupo SIR.  Para 
as concentrações de piruvato no sangue observou-se um aumento significante em T0 (p=0,0424); T30 
(p=0,0271) e em T60 (p=0,0175) e no tecido cerebral em T0 (p=0,0369) no grupo SIR. Para as 
concentrações de glicose no sangue houve um aumento significante em T0 (0,493±0,393 versus 
1,116±0,364); p=0,0174, T30 (0,617±0,356 versus 1,502±0,314); p=0,0010 e em T60 (0,998±0,411 versus 
1,718 ± 0,477); p=0,0190 e no tecido cerebral em T0 (0,292±0,081 versus 0,952±0,7140); p=0,0484, T30 
(0,264±0,080 versus 1,038±0,609); p=0,0116 e em T60 (0,234±0,089 versus 0,985±0,533); p=0,0067, no 
grupo SIR. Verificou-se um aumento significante nos níveis enzimáticos de MPO em T0 (p<0,0001), T30 
(p=0,0269) e em T60 (p=0,0005) no grupo SIR. Na avaliação histopatológica no grupo SIR nas camadas 
piramidal interna e granular interna foram observados aumento significante de picnose, neurônios 
vermelhos, congestão e edema, em T0, T30 e T60. Nas comparações entre grupos (SIR) e (GIR) houve 
diminuição significante no grupo GIR no sangue de lactato em T0 (3,596±1,546 versus 1,960±0,450); 
p=0,0321, T30 (3,316±1,356 versus 1,971± 0,568); p=0,0490 e em T60 (2,409±0,801 versus 1,516±0,307); 
p=0,0290 e no tecido cerebral em T0 (2,530±0,850 versus 1,540±0,302); p=0,0228. No tecido cerebral no 
grupo GIR houve diminuição significante de TBARS em T30 (0,110±0,006 versus 0,057±0,040); p=0,0102 
e um aumento significante de GSH em T0 (3,454±1,584 versus 10,054±2,880); p=0,0006, T30 
(10,949±1,579 versus 81,767±9,060); p<0,0001 e em T60 (101,83±2,631versus 114,924±6,311); p=0,0011. 
Na avaliação histopatológica no grupo GIR na camada piramidal interna foram observados diminuição 
significante de picnose nos tempos T30 (3,00 (2,75 a 4,25) versus 1,50 (0,75 a 2,00); p=0,0086 e em T60 
(4,00 (3,75 a 5,55) versus 2,00 (1,75 a 4,00); p=0,0379 e nos neurônios vermelhos em T30 (3,00 (2,00 a 
4,25) versus 1,50 (0,75 a 2,00); p=0,0159 e em T60 (4,00 (3,75 a 4,75) versus 2,00 (1,75 a 4,00); p=0,0493. 
Na camada granular interna no grupo GIR houve diminuição significante de picnose em T30 (2,00 (1,00 a 
3,25) versus 1,00 (0,00 a 1,00); p=0,0208 e em T60 1,50 (0,00 a 1,00) versus 0,00 (1,00 a 3,50); p= 0,0412, 
neurônios vermelhos em T30 (2,00 (1,00 a 3,25) versus 1,00 (0,00 a 1,00); p=0,0208 e em T60 1,50 (0,00 a 
1,00) versus 0,00 (1,00 a 3,50); p=0,0412 e no grau de edema em T30 (2,00 (1,00 a 2,00) versus 1,00 (0,75 
a 1,00); p=0,0225. Portanto, o pré-condicionamento com L-ALN-GLN foi capaz de induzir glicólise 
cerebral e de promover um efeito protetor na lesão de isquêmia e reperfusão em gerbils, uma vez que 
elevou a síntese de glutationa tanto na isquemia quanto na reperfusão, reduziu a peroxidação lipídica 
durante a fase de reperfusão e diminuiu o grau de edema intracerebral, a quantidade de picnose e neurônios 
vermelhos no tecido cerebral. 

Palavras-Chave: Isquemia cerebral. Reperfusão. Glutamina. 

  



 

 

ABSTRACT  
 
PRE-CONDITIONING ON CEREBRAL ISCHEMIA AND REPERFUSI ON ACUTE INJURY IN 
GERBILS WITH L-ALANYL-GLUTEMINE .  VILMA LEITE DE SOUSA PIRES. 
Thesis (Doctorate). Pos-Graduation Program Stricto Sensu in Surgery. Thesis Adviser: Prof. Dr. Paulo 
Roberto Leitão Vasconcelos. 
  
We investigated the metabolic effects of L-alanyl-Glutamine (L-ALN-GLN) on blood and tissue 
concentrations of metabolites (lactate, pyruvate, glucose and ketone bodies), thiobarbituric acid reactive 
substances (TBARS), glutathione (GSH), myeloperoxidase (MPO) and histopathologic evaluation of 
gerbils. This was an experimental and controlled study. Fifty-four male gerbils with a mean weight of 150g 
were used, and were divided randomly and equally into 3 groups: saline with ischemia and reperfusion 
(SIR), saline without ischemia and reperfusion (SSI), L-alanyl-glutamine ischemia and reperfusion (GIR). 
They were then redistributed into three subgroups: T0 (maximum time of ischemia), T30 (30 min of 
reperfusion) and T60 (60 min of reperfusion), containing 6 animals each. They were pretreated with saline 
2.0 mL 0.9% intra-venous (iv) or ALN-L-GLN 0.75 g / kg (iv) 30 min before the start of the experiments. 
Cerebral ischemia was induced by bilateral occlusion of the common carotid arteries (CCAs) for a period 
of 15 minutes. After all surgical procedures, the samples (blood and tissue) were collected at the end of the 
three periods. When comparing SSI and SIR groups, a significant increase of lactate was found in SIR 
group in T0 (0.756±0.091 versus 3.596±1.546; p=0.0122, T30 (0.869±0.254 versus 3.316±1.356); 
p=0.0015, and T60 (0.858±0.460 versus 2.409±0.801); (p=0.0122). In brain tissue there was significant 
lactate increase in TO (1.374±0.172 versus 2.530±0.850); p=0.0085, T30 (0.891±0.697 versus 
1.840±0.530); p=0.0243 and T60 (1.182±0.136 versus 1.744±0.463); p=0.0173, in SIR group. In blood and 
tissue concentrations of pyruvate was found a significant increase in T0 (p=0.424), T30 (p=0.0271) and 
T60 (p=0.0175), and in brain tissue in T0 (p=0.0369) in the SIR group. In glucose blood concentrations 
there was a significant increase in T0 (0.493±0.393 versus 1.116±0.364); p=0.0174, T30 (0.617±0.356 
versus 1.502±0.314); p=0.0010 and T60 (0.998±0.411 versus 1.718±0.477); p=0.0190, and in brain tissue 
in T0 (0.292±0.081 versus 0.952±0.7140); p=0.0484, T30 (0.264±0.080 versus 1.038±0.609); p=0.0116 
and T60 (0.234±0.089 versus 0.985±0.533); p=0.0067, in the SIR group. On blood ketone bodies there was 
a significant increase in T0 (p=0.0006) and T60 (p=0.0455), and in brain tissue in T0 (p=0.0428) in SIR 
group. There was a significant increase in MPO enzyme levels at T0 (p<0.0001), T30 (p=0.0269) and T60 
(p=0.0005). In the histopathological evaluation in the internal pyramidal and granular layers in group CRS 
observed a significant increase of pyknosis, red neurons, congestion and edema, at T0, T30 and T60. In the 
comparison between the (SIR) and (GIR) groups, there was a significant decrease in T0 (3.596±1.546 
versus 1.960±0.450); p=0.0321, T30 (3.316±1.356 versus 1.971±0.568); p=0.0490 and T60 (2.409±0.801 
versus 1.516±0.307); p=0.0290, and in brain tissue there was significant decrease in T0 (2,530±0,850 
versus 1.540±0,302); p=0.0228. In brain tissue was found significant decrease in TBARS concentrations in 
T30 (0.110±0.006 versus 0.057±0.040); p=0.0102, and a significant increase of GSH in T0 (3.454±1.584 
versus 10.054±2.880), p=0.0006, T30 (10.949±1.579 versus 81.767±9.060); p<0.0001 and T60 
(101.83±2.631 versus 114.924±6.311); p=0.0011 in GIR group. Regarding the histological examination, a 
significant decrease of pyknosis was found at T30 (3.00 (2.75 to 4.25) versus 1.50 (0.75 to 2.00); p= 0.0086 
and T60 (4.00 (3.75 to 5.55) versus 2.00 (1.75 to 4.00);  p=0.0379 and red neurons at T30 (3,00 (2,00 to 
4.25) versus 1.50 (0.75 to 2.00); p=0.0159 and T60 (4.00 (3.75 to 4.75) versus 2,00 (1.75 to 4.00); p= 
0.0493. in the internal pyramidal layer. In the Internal granular layer in GIR group there was a significant 
reduction of pyknosis at T30 (2.00 (1.00 to 3.25) versus 1.00 (0.00 to 1.00); p=0.0208 and T60 1.50 (0.00 
to 1.00) versus 0.00 (1.00 to 3.50); p=0.0412, red neurons in T30 (2.00 (1.00 to 3.25) versus 1.00 (0.00 to 
1.00); p=0.0208 and T60 1.50 (0.00 to 1.00) versus 0.00 (1.00 to 3.50); p=0.0412 and on the intracerebral 
edema level at T30 (2.00 (1.00 to 2.00) versus 1.00 (0.75 to 1.00); p=0.0225. Therefore, the pré-
conditioning with L-GLN-ALN is able to induce brain glicolise and promote a protective effect on 
ischemic brain injury and reperfusion in gerbils, since it increased the glutathione synthesis both on 
ischemia and reperfusion, as well as decreasing lipid peroxidation during the reperfusion phase and 
decreased the intercerebral edema level, and the number of pyknosys and red neurons in brain tissue.  
 
KEY WORDS: Cerebral ischemia. Reperfusion . glutamine.  
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

1.1 Metabolismo energético cerebral 

 

 

A glicose é um substrato energético imprescindível para o sistema nervoso 

central. O cérebro humano consome cerca de 120g de glicose diariamente, o que corresponde 

a uma captação de energia de aproximadamente 420 kcal, correspondendo a 60% da 

utilização de glicose por todo o organismo em estado de repouso. O padrão de utilização deste 

nutriente varia conforme a etapa do desenvolvimento do sistema nervoso central (SNC), do 

indivíduo, seu estado nutricional e o destino de sua cadeia de átomos de carbono (MARKS; 

MARKS; SMITH, 2004). 

No cérebro, a glicose é quase inteiramente oxidada em CO2 e H2O. Ocorre através 

da glicólise anaeróbica, do ciclo tricarboxilico de Krebs e da fosforilação oxidativa, que 

apresenta como produto metabólico energético final 38 moléculas de trifosfato de adenosina 

(ATP) por molécula de glicose (LEHNINGER; NELSON; COX, 2000). 

A glicose é transportada para dentro das células por proteínas transportadoras 

específicas. Ao entrar na célula, a glicose pode ser metabolizada por diferentes rotas 

metabólicas. A principal via de degradação da glicose é a glicólise, uma rota que envolve uma 

sequência de reações que ocorre no citosol e tem como produto final o piruvato. Das duas 

moléculas de ATP produzidas pela glicólise, a partir de cada molécula de glicose, uma é 

utilizada para ativação da bomba de Na+,K+-ATPase, que estimula a captação de glicose pelos 

astrócitos  e a produção de glutamina a partir do glutamato, por ação da glutamina sintetase. O 

lactato, liberado pelos astrócitos é captado pelos neurônios e utilizado como substrato 

energético (KOSUGI; KAWAHARA, 2006; LASSE et al., 2007). 

No sistema nervoso as relações estruturais existentes entre os astrócitos e os 

outros elementos do sistema nervoso central são de importância fundamental para o equilíbrio 

do metabolismo energético do cérebro. Essa importância relaciona-se com os contactos 

sinápticos existentes em um extremo e as projeções das mesmas células rodeando os capilares 

intraperenquimatosos (podócitos) em outro extremo, possibilitando que a glicose seja captada 

a partir do sangue e metabolizada por essas células (XIANG et al., 2003). 
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Há, portanto, um verdadeiro tráfego metabólico entre astrócitos e neurônios que 

define uma compartimentalização metabólica, sendo a glicose captada pelos astrócitos, onde 

sofre glicólise anaeróbica com produção de lactato ou piruvato, os quais são liberados no 

compartimento extracelular e utilizados como substratos pelos neurônios. Além de piruvato, 

outros intermediários metabólicos do ciclo tricarboxílico, como malato, α-cetoglutarato e 

citrato são liberados pelos astrócitos (LASSE et al., 2007).  

 

 

1.2 Isquemia cerebral  

 

 

Na isquemia cerebral ocorre uma deficiência transitória ou permanente do fluxo 

sanguíneo cerebral (FSC) de intensidade suficiente para que se processem alterações 

metabólicas acentuadas e lesões cerebrais irreversíveis que ameaçam a integridade estrutural e 

metabólica da célula (COTRAN; KUMAR; ROBBINS,1996; NISHIZAWA, 2001). 

Ocorre redução ou ausência na oferta de oxigênio para as células, com inibição do 

metabolismo aeróbico e, consequente, diminuição do suprimento energético para a 

manutenção do metabolismo celular (ALVES et al., 2003). A intensidade da isquemia 

dependerá do nível de oclusão vascular, duração, presença de circulação colateral e do grau de 

demanda de oxigênio dos tecidos envolvidos. Portanto, diversos mecanismos estão envolvidos 

nas lesões cerebrais após a isquemia (NAKANO; COLLI; ROSELINO, 2002; TARDINI; 

YOSHIDA, 2003). 

O fluxo sanguíneo cerebral (FSC) é cuidadosamente autoregulado de modo que o 

cérebro humano recebe cerca de 60 mL/100 g/min. Isso garante contínuo fornecimento de 

oxigênio e glicose para que o cérebro possa manter os potenciais de membrana celular, 

sintetizar, embalar e liberar neurotransmissores (HERNÁNDEZ; SOLIS, 2005). 

O processo isquêmico ocorre quando a pressão de perfusão torna-se inferior a 30 

mmHg, e que acarreta falhas metabólicas importantes por redução dos níveis tissulares de 

ATP, fosfocreatina e aumento dos níveis de ADP e AMP (SIEJO; SIEJO, 1996). Após a 

instalação da isquemia, ocorrerá o bloqueio do transporte de elétrons durante a fosforilação 

oxidativa e da atividade de enzimas como piruvato desidrogenase e de outras desidrogenases 

mitocondriais. A falta de oxigênio nos citrocromos a-a3 implica no aumento de substâncias 
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reduzidas como NADH. Este aumento, em comparação com o NAD+, desencadeia aumento 

da concentração de piruvato e, em sequência, aumento da concentração de lactato e H+ com 

desvio da ação da enzima lactato desidrogenase. Dessa forma, na isquemia ocorre uma 

sucessão de alterações metabólicas, inflamatórias e bioquímicas que evoluem em cascata 

produzindo agravamento da lesão, com acentuado comprometimento bioenergético tais como: 

formação de espécies reativas de oxigênio (EROs), produção de radicais livres, 

excitotoxicidade, produção de óxido nítrico, disfunção mitocondrial, acidose, edema, morte 

celular programada (apoptose) e necrose (ALEXANDROVA; BOCHEV, 2005; BUZIN, et 

al., 2006).  

O tecido cerebral é mais susceptível às lesões por agentes oxidantes e, 

consequentemente, lesões de isquemia e reperfusão, por possuir grandes reservas de ferro, 

altos níveis de lipídeos poli-insaturados e ter propensão a sofrer alterações na função da 

glutationa frente à sua exposição a neurotoxidade do glutamato, através de mecanismos que 

envolvem a formação de óxido nítrico (NO) (TARDINI; YOSHIDA, 2003). 

Segundo Cotran; Kumar; Robbins (1996), quatro componentes estruturais e 

funcionais são sensíveis a hipóxia decorrente da isquemia: a membrana celular, responsável 

pelo equilíbrio iônico e osmótico; respiração aeróbica, pela fosforilação oxidativa com 

produção de ATP (adenosina–trifosfato), cito-esqueleto com síntese das proteínas estruturais e 

enzimáticas e, ainda, o componente genético (cromatina), responsável pela reprodução 

celular. 

Durante o processo isquêmico ocorre diminuição do fluxo sanguíneo e, 

consequentemente do aporte de oxigênio para o tecido cerebral, levando à inibição da 

fosforilação oxidativa mitocondrial e à queda da produção de trifosfato de adenosina (ATP). 

Caso a isquemia se prolongue e não ocorra o restabelecimento do fluxo e o adequado aporte 

energético sob forma de ATP, as alterações tornam-se mais graves e poderão acarretar lesões 

nas organelas e mitocôndrias de caráter irreversíveis, desintegração da membrana celular e 

comprometimento do sistema enzimático (SILVEIRA; YOSHIDA, 2004).  

A redução do fluxo sanguíneo produz aumento da concentração de ácido láctico 

com decorrente acidose, em função da utilização das reservas metabólicas de glicose e 

glicogênio ainda existentes e esse processo desencadearia ações tóxicas que culminaram com 

lesões astrogliais (TARDINI; YOSHIDA, 2003). Essa diminuição do fluxo sanguíneo 

cerebral (FSC) atingindo níveis de 10 a 12 ml /100g, acarreta o comprometimento e falência 
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da bomba de sódio-potássio (Na+/K+) ATPase, que passaria a acumular uma maior quantidade 

de Na+ intracelular e liberar  K+ para o meio extracelular por provável ativação dos canais de 

potássio não dependentes de ATP. Numa etapa subsequente, os canais de K+ dependente de 

ATP são ativados e ocorre o aumento da concentração de K+ e redução acentuada da 

extracelular de sódio (Na+), cálcio (Ca++) e cloreto (Cl-). A despolarização das concentrações 

membrana pós-sináptica promove a ativação dos canais de cálcio sensitivos à voltagem, 

seguindo-se um influxo de Ca++ através destes canais (SILVEIRA; YOSHIDA, 2004). 

Estudos realizados por Siejo; Siejo (1996); Junior et al. (2002); Tardini; Yoshida 

(2003) elucidaram importantes mecanismos da participação do íon cálcio na lesão cerebral 

secundária à isquemia, quais seja diminuição da síntese protéica; alterações funcionais dos 

receptores de membrana e canais iônicos, alteração da permeabilidade seletiva da membrana 

ao cálcio entre o meio intra e extracelular, deflagração dos mecanismos de apoptose celular e 

ativação de proteases, lípases e endonucleases. A ativação das proteases citoplasmáticas 

(calpaína), combinadas com a grande concentração de hipoxantina resultante da degradação 

ininterrupta do ATP, converte a enzima xantina desidrogenase (XD), em xantina oxidase 

(XO). Essa ativação produz alterações estruturais dos componentes celulares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Eventos bioquímicos da isquemia e reperfusão, ativação de neutrófilos e mecanismos de lesão.  
Fonte: SILVEIRA; YOSHIDA (2004). 
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O aumento da concentração de cálcio intracelular promove a ativação da enzima 

fosfolipase A2 (PLA2), que produz o ácido aracdônico (AA) e o fator de ativação plaquetaria 

(PAF). O ácido aracdônico (AA) pode ser metabolizado a prostanóides pela via da 

ciclooxigenase e a leucotrienos pela via das lipoxigenases. Tais produtos participam do 

processo de formação dos mediadores da inflamação aguda: leucotrienos, prostaglandinas, 

prostaciclinas e tromboxanos. O fator de ativação plaquetária (PAF) é um importante 

mediador da expressão genética neuronal e de células inflamatórias, promove a ativação de 

neutrófilos, agregação plaquetária e adesividade das células endoteliais (SIEJO; SIEJO, 1996; 

MORIN et al., 2001; BUZIN et al., 2006).    

Secundariamente à entrada do íon cálcio, há formação de óxido nítrico (NO) que é 

produzido pelas células endoteliais, macrófagos e por neurônios centrais específicos. O NO é 

sintetizado a partir da L-arginina pela ação da óxido nítrico sintetase constitutiva (cNOS), 

Ca++ dependente (TARDINI; YOSHIDA, 2003; JUNIOR et al., 2002; SILVEIRA; 

YOSHIDA, 2004). 

Ainda relacionado com o aumento da concentração do cálcio intracelular, ocorre 

aumento da liberação do glutamato na fenda sináptica. É um neurotransmissor excitatório, 

relacionado com o processo de excitablidade celular e ativação de leucócitos que estão presos 

na vasculatura cerebral. A ativação dos receptores para o glutamato promove uma sobrecarga 

intracelular de cálcio levando à redução da síntese de ATP e liberação de mais glutamato que 

lesam a membrana celular (TARDINI; YOSHIDA, 2003; BUZIN et al., 2006; RANG et al., 

2007).   

A neurotoxicidade glutamatérgica mediada por Ca++ pode ser sistematizada em 

três estágios: indução, amplificação e expressão. A fase de indução caracteriza-se pela 

ativação de receptores neuronais por glutamato, aumentando os níveis citoplasmáticos de 

Ca++, Na+, Cl-, água, IP3 e diacilglicerol. A fase de amplificação caracteriza-se por acentuar 

as alterações iônicas, em especial os níveis de Ca++, incluindo agora os armazenados 

intracelularmente, além da ativação de certas famílias de enzimas como cinase-C, enzimas 

reguladas por calmodulinas, calpaínas e fosfolipases. A etapa de expressão dá-se por um 

aumento acentuado dos níveis de Ca++ intracelular que resulta na degradação das proteínas 

neuronais estruturais; lise da membrana celular e liberação de radicais livres do oxigênio, os 

quais promovem a peroxidação de lipídios (CHOI, 1994; MELDRUM, 2000). 
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Na patogênese da lesão isquêmica cerebral ocorre a ativação da cascata 

inflamatória.  A reação inflamatória no sistema nervoso central (SNC) caracteriza-se pelo 

influxo de leucócitos, incluindo polimorfonucleares seguidos pelos monócitos e pela ativação 

da microglia. Para que isso ocorra é necessária à expressão de moléculas de adesão 

específicas, fatores quimiotáticos e citocinas pró-inflamatórias, que são produzidas e 

secretadas pela microglia, astrócitos, pelas células endoteliais e neurônios, que atraem 

neutrófilos e outros linfócitos para o local da lesão onde estes mediarão uma resposta 

citotóxica (SILVEIRA; PROCIANOY, 2003; BUZIN et al., 2006).  

Durante o processo isquêmico ocorre o envolvimento dos fatores de transcrição 

que regulam a expressão de genes celulares envolvidos no processo isquêmico, como o NF-

kβ. Este pertence à família de fatores de transcrição envolvidos na indução da expressão de 

uma variedade de genes celulares que regulam a resposta inflamatória como, citocinas, 

quimiocinas, moléculas de adesão, fatores de transcrição, proteínas de choque térmico, fator 

de necrose tumoral (TNF-α), interleucina-1β, interleucina-6, óxido nítrico sintetase (NOS), 

ciclooxigenase-2 (COX-2) e molécula intercelular de adesão-1 (ICAM-1) (MELDRUM, 

2000; EMSLEY; TYRRELL, 2002). 

Outro mecanismo importante trata-se do excesso da liberação de glutamato pelas 

células neuronais na fenda sináptica. Este evento promove ativação de proteases e lipases que 

lesam a membrana celular com liberação do ácido araquidônico (TARDINI; YOSHIDA, 

2003; RANG et al., 2007).   

Olney (1996) referiu o termo excitotoxicidade à habilidade do glutamato ou outros 

aminoácidos excitatórios em mediarem à morte de neurônios do SNC. As alterações celulares 

provenientes de lesões isquêmicas no SNC não se restringem somente à lesão primária, mas 

dá-se em grande intensidade, pelo processo de degeneração neuronal secundária desencadeada 

pelo fenômeno de excitotoxicidade (BUZIM et al., 2006; LIMA et al., 2007; FATOKUN; 

STONE; SMITH, 2008).  

Na isquemia cerebral ocorre redução dos níveis de ATP, acarretando o 

comprometimento do equilíbrio eletroquímico da membrana celular por falha no mecanismo 

de ação da bomba de sódio e potássio ATPásica. Ocorre fechamento dos canais de sódio 

(Na+), cálcio (Ca++) e ativação dos canais de (K+) que mantém o potencial transmembrana 

(PULSINELLI; BRIERLEY, 1979). Na etapa subsequente, a despolarização da membrana 

promove abertura dos canais iônicos (canais de cálcio voltagem dependentes), seguindo-se o 
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influxo de Ca++ através da membrana pós-sináptica, o que deflagra a liberação de aminoácidos 

excitatórios pela membrana pré-sináptica, como o glutamato e aspartato que ativam os 

processos enzimáticos em cascatas e que podem acarretar dano e morte celular (Anexo B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Mecanismos de Excitotoxicidade do Glutamato – Aminoácido Excitatório.   
 FONTE: (FATOKUN, STONE, SMITH, 2008).  

 

O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório no sistema nervoso central 

dos mamíferos (KOSUGI; KAWAHARA, 2006; FATOKUN; STONE; SMITH, 2008).  

É sintetizado a partir de três precursores (glutamina, glicose e ornitina), e 

armazenado nos terminais pré-sinápticos em vesículas e em forma livre. A liberação deste 

neurotransmissor pode ocorrer a partir de vesículas pré-sinápticas, por via dependente de 

cálcio e de ATP, ocorrendo, portanto, no início do processo isquêmico, quando ainda há 

fontes energéticas disponíveis. Com o aumento da redução dos níveis de ATP no decorrer do 

processo isquêmico, há liberação de glutamato, pela diferença de concentração, do espaço 

intracelular para o meio intersticial (DIAS et al., 2000; LIMA et al., 2007).   

A ativação excessiva ou persistente dos receptores glutaminérgicos resulta em 

morte neuronal, estando amplamente envolvido com os mecanismos fisiopatológicos de 

algumas doenças do sistema nervoso central. Pode-se especificar a doença vascular cerebral, 

lesão traumática, estado de mal epiléptico, doenças neurodegenerativas do sistema nervoso 

central, esclerose lateral amiotrófica, doença de Parkinson, doença de Huntington, complexo 
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de demência da síndrome de imunodeficiência adquirida e síndrome de dores neuropáticas 

(LIMA et al., 2007; FATOKUN et al., 2008).  

O aumento acentuado da concentração do glutamato na fenda sináptica 

desencadeia uma resposta neuronal a esse neurotransmissor. Inicialmente, ocorre a 

despolarização com influxo de Na+, Cl- e água, resultando no aumento do volume celular, mas 

sem dano letal para a célula. Após algumas horas de exposição, a neurotoxicidade do 

glutamato leva à desintegração neuronal tardia, mediada pelo influxo excessivo de Ca++ 

(LIMA et al., 2007). 

Após sua captação, o glutamato é convertido à glutamina pela glutamina sintetase 

(GS) e liberado para o interstício e re-captado pelo neurônio pré-sináptico.  

 

 

1.3 Reperfusão cerebral  

 

 

Após o restabelecimento do fluxo sanguíneo cerebral pós-isquemia, um 

importante aspecto bioenergético acarreta alterações bioquímicas, estruturais, funcionais e 

inflamatórias que produzem lesões celulares, ativação das proteases, lipases e eventual morte 

celular. Este fenômeno denomina-se lesão de reperfusão. Muitas pesquisas têm sido realizadas 

nas últimas décadas para se definir a patogênese da lesão de reperfusão. Esses estudos 

incluem investigações laboratoriais, observações clínicas e grandes ensaios clínicos (JUNIOR 

et al., 2002; CAMPOS; YOSHIDA, 2004; SILVEIRA; YOSHIDA, 2004). 

O restabelecimento do suprimento vascular normal, paradoxalmente, pode ser 

responsável por lesões ainda mais graves do que as da isquemia. A partir dos estudos de 

Granger; Hollwarth; Parks (1986) descobriu-se que o afluxo de oxigênio no tecido isquêmico 

levaria a uma série de alterações bioquímicas, inflamatórias e celulares mediadas 

principalmente pela formação de radicais livres derivados do oxigênio (EROs). 

O envolvimento cerebral pós-isquemia caracteriza-se por modificações na 

transdução celular de sinal a partir da estimulação de receptores do glutamato e de fatores de 

crescimento através da modulação intracelular de sinal, ativação de enzimas cálcio-

dependentes e anormalidades na expressão genética de síntese protéica. Portanto, relaciona-se 
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patogeneticamente ao suprimento de oxigênio durante a reperfusão, com envolvimento das 

EROs e produção de radicais livres (RL) (SIESJÖ; SIESJÖ, 1996). 

Essa restauração caótica do fluxo tissular, conhecida como fenômeno do “não 

refluxo,” baseia-se nos seguintes aspectos: comprometimento do relaxamento vascular 

dependente do endotélio; formação dos radicais livres do oxigênio e ativação e adesão dos 

neutrófilos (EVORA et al.,1996). Durante esse processo a formação de espécies reativas de 

oxigênio causa lesão neuronal por agirem diretamente nas macromoléculas como, proteínas, 

lipídeos e DNA, ou indiretamente ao interferirem nos mecanismos de sinalização celular e 

regulação da expressão gênica. Tão importantes quanto as lesões provocadas pela isquemia, 

são aquelas causadas pela reperfusão, que agravam as lesões teciduais próprias da isquemia 

(CAMPOS, 2002; MORO et al., 2005). 

Vários mecanismos estão envolvidos com as lesões de reperfusão: o aumento do 

gradiente do glutamato extracelular que ocorre durante a isquemia seria um “precursor”, ou 

seja, fonte de radicais livres para alterações que viriam a ocorrer durante o período de 

reperfusão (NISHIZAWA, 2001).  A ativação de receptores de glutamato N-metil-D-aspartato 

(NMDA) levaria à ativação de óxido nítrico sintase (nNOS) com geração de óxido nítrico 

(NO) e subsequente vasodilatação. Contudo, quando da estimulação de receptores ácido 

amino-3-hidroxi-5-metil-isoxasole-propiônico (AMPA) haveria geração de superóxido, 

podendo ocorrer, assim, a interação do NO com radicais superóxido, levando à formação de 

peroxinitrito, que se decomporia em radical hidroxila (TARDINI; YOSHIDA, 2003). 

Os RLs e os produtos da reação inflamatória atraem os neutrófilos, que se aderem 

ao endotélio por meio da interação das moléculas de adesão nele presentes, como as selectinas 

(ELAM-1 e GMP-140) e membros das famílias das imunoglobulinas (ICAM-1 e VCAM-1), e 

daquelas presentes na superfície do neutrófilo, chamadas de integrinas leucocitárias (CD11 e 

CD18).  Os neutrófilos, ao aderirem ao endotélio, são ativados e liberam várias enzimas 

proteolíticas, tais como mieloperoxidase, proteases, colagenases e elastases, que causam 

destruição tecidual e descamação do endotélio. Dentre essas enzimas, destaca-se a 

mieloperoxidase, que pode catalisar a reação entre o peróxido de hidrogênio e o íon cloreto, 

formando hipoclorito, potente agente oxidante (GUTE et al., 1998; MOWLAVI et al., 2001).  

Na lesão de reperfusão, os ácidos graxos livres sofrem metabolização pelas vias 

da lipoxigenase e cicloxigenase, formando tromboxanos, prostaglandinas, superóxidos e 

radicais livres, que tem como consequência a peroxidação lipídica (TARDINI et al., 2003).  
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As células da glia também seriam importantes nas lesões de isquemia e reperfusão 

cerebrais. Supõe-se que essas células, assim como os macrófagos, possuiriam também a óxido 

nítrico sintase indutível (iNOS), sendo, assim, produtoras de NO através de duas vias 

enzimáticas, uma não dependente de Ca++ (iNOS) e outra dependente de Ca++ (cNOS) . Essas 

duas classes de fagócitos, os macrófagos e as células da glia, também seriam responsáveis por 

atividade citotóxica no cérebro (TARDINI; YOSHIDA, 2003). 

A formação dos radicais livres, em particular as espécies reativas de oxigênio 

(EROs),   por  um  lado,  e  as  defesas  antioxidantes   do  outro, encontram-se geralmente em 

homeostase, mas a quebra deste equilíbrio dinâmico, a favor dos radicais livres, cria uma 

situação de lesão potencial progressivo chamada de estresse oxidativo (SIES, 1991; BELLÓ-

KLEIN, 2002; MORO et al., 2005). 

Após a restituição do fluxo sanguíneo cerebral e instituído o período de reperfusão 

ocorrem diversos fenômenos que são deletérios às células, como: acentuado edema celular e 

restauração não uniforme do fluxo para todas as porções dos tecidos, ciclo vicioso de 

disfunção endotelial vascular, redução da perfusão local e acentuação do edema (EVORA et 

al., 1996). 

As células são capazes de tolerar o estresse oxidativo de média intensidade. Para 

tal, respondem com aumento da síntese nos sistemas de defesa antioxidante de modo a 

restaurar o estado de equilíbrio. Entretanto, o estresse oxidativo grave pode produzir 

alterações no metabolismo celular, de grande importância, que pode culminar com a morte 

celular (COCHRANE, 1991; PORTO, 2001). 

Segundo Homi et al. (2002), existem diversas evidências, a partir de modelos 

experimentais, de formação aumentada de radicais livres no encéfalo durante o fenômeno 

isquêmico. A verificação direta das medidas da relação entre isquemia e reperfusão cerebral e 

o estresse oxidativo são ainda deficientes, principalmente devido às dificuldades morfológicas 

encontradas na determinação de radicais livres no tecido encefálico (DANIELISOVÁ et al., 

2005). 

Espécies reativas de oxigênio (ERO) são compostos químicos que contém 

oxigênio em sua composição e que facilmente doam elétrons a outras substâncias ou tem a 

capacidade de recebê-los de outras estruturas químicas. Por outro lado, as moléculas com 

coexistência independente, contendo um ou mais elétrons não pareados na camada de 
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valência, de meia vida relativamente curta e quimicamente muito reativas, são denominados 

radicais livres (FERREIRA; MATSUBARA, 1997; VANNUCCHI et al., 1998; 

SCHUCHERT; BILLIAR, 2001).  

Esses compostos no organismo encontram-se envolvidos na produção de energia, 

fagocitose, regulação do crescimento celular, sinalização intercelular e síntese de substâncias 

biológicas importantes. No entanto, seu excesso causa efeitos prejudiciais ao organismo como 

peroxidação lipídica, agressão às proteínas dos tecidos e membranas, às enzimas, carboidratos 

e ácido desoxirribonucléico (DNA) (JUNIOR et al., 2002; BARREIROS; DAVID; DAVID, 

2006). 

Estudos com  EROs têm se intensificado ultimamente, pelo possível papel dessas 

substâncias na patogênese de diversas doenças tais como artrite, choque hemorrágico, doenças 

cardiovasculares, disfunções cognitivas, câncer, colite ulcerativa, artrite reumatoide, síndrome 

da angústia respiratória do adulto (SARA), podendo ser a causa ou o fator agravante do 

quadro geral. Exposição à radiação e xenobióticos e isquemia e reperfusão também induzem 

lesões teciduais cuja toxicidade é mediada por radicais livres (VANNUCCHI et al., 1998; 

CAMPOS, 2002; ALVES, 2004; BARREIROS; DAVID; DAVID, 2006). 

As EROs e os radicais livres podem comprometer estruturalmente uma variedade 

de macromoléculas através de reações de oxidação e de redução, causando, além de outras, 

quebra na alça de DNA (Meyer; Silva, 1999; Barreiros; David; David, 2006), oxidação de 

resídios de carboidratos (Porto, 2001), peroxidação lipídica (Ferreira; Matsubara, 1997) e 

formação de grupos carbonila  (SMITH; CARNEY; STARKE, 1993).  

Em 1924 se deram os primeiros estudos a respeito dos radicais livres. A partir da 

década de 70, pesquisas foram intensificadas e relataram a importância dos radicais livres 

para os seres vivos, particularmente os aeróbicos e para o metabolismo celular, incluindo 

estudos sobre peroxidação lipídica, sistemas de oxidorredutase e o papel da 

superoxidodismutase e por estar envolvido nos mecanismos patológicos de diversas doenças 

(VANNUCCHI et al., 1998; PORTO, 2001).   

Radical livre é uma molécula ou um fragmento molecular, ou um grupo atômico, 

com um ou mais elétrons não pareados no orbital externo (SIES, 1991; FERREIRA; 

MATSUBARA, 1997). Esta configuração faz dos radicais livres espécies altamente instáveis, 

de meias-vida relativamente curtas e quimicamente muito reativas. 
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O oxigênio molecular é um radical livre tendo dois elétrons não pareados, cada 

um deles localizado em diferentes orbitais. Esses dois elétrons têm a mesma rotação 

espinorial, rotações paralelas, sendo este o seu estado mais estável (VANNUCCHI et al., 

1998). Os radicais livres de oxigênio (RLO) podem ser gerados no citoplasma, nas 

mitocôndrias, no retículo endoplasmático, na membrana celular e no núcleo de todas as 

células aeróbicas (Vannucchi et al., 1998) e numerosas enzimas geram radicais livres em seus 

ciclos catalíticos (FREEMAN; CRAPO, 1982).  

O oxigênio é comumente não reativo às moléculas orgânicas e isto acarreta que o 

oxigênio necessita, geralmente, ser ativado para se tornar reativo. Dessa forma, para tornar a 

molécula ativada, o mecanismo de redução de oxigênio que mais ocorre nas reações 

bioquímicas é o que envolve a transferência de um único elétron – a chamada redução 

monovalente (GILBERT, 2000). Metais de transição encontrados nos sítios de muitas 

enzimas oxidase e oxigenase têm exatamente a finalidade de facilitar a transferência de um 

único elétron ao oxigênio molecular (PORTO, 2001).      

O oxigênio apresenta dois mecanismos básicos de ativação: absorção de energia 

suficiente para reverter o spin de um de seus elétrons não pareados e por redução 

monovalente, que representa o modo principal de ativação. A redução monovalente do 

oxigênio molecular também pode ser iniciada quando o oxigênio é exposto à irradiação 

ionizante ou outras fontes com suficiente conteúdo energético (ELSTNER, 1982).                                                                                                      

Em situações fisiológicas, a nicotinamida adenina fosfato (NADPH) é o aceptor 

final de elétrons na cadeia respiratória, onde se terá a água como produto e a participação da 

enzima xantina desidrogenase catalisando essa reação.  Como resultado do estado de baixa 

energia, há falência da homeostase celular caracterizada pela perda do gradiente iônico 

através da membrana celular, permitindo o influxo de Ca++ para as células, que ativa a 

protease a converte a xantina desidrogenase à xantina oxidase. A hipoxantina é o primeiro 

substrato para a oxidação pela xantina oxidase, e esta em ácido úrico (TARDINI; YOSHIDA, 

2003; CAMPOS; YOSHIDA, 2004; SILVEIRA; YOSHIDA, 2004). 

O oxigênio molecular reage com a hipoxantina e a xantina oxidase, produzindo 

superóxido (O2
-), peróxido de hidrogênio (H2O2) e radical hidroxila (OH·), metabólitos 

extremamente citotóxicos considerados os principais radicais livres (RL). Normalmente, são 

produtos da ação de enzimas (xantino-oxidases) sobre o citosol, membrana celular, 

mitocôndrias e os lisossomos, são responsáveis por iniciar a peroxidação lipídica e a lesão do 
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DNA culminando com a desintegração das membranas e consequente ruptura e morte celular 

(GRISHAM, 1993; PORTO, 2001; OLIVEIRA et al., 2003; SILVEIRA; YOSHIDA, 2004).                                                                                                                

Existem evidências de que os leucócitos também participariam das lesões de 

isquemia e reperfusão no cérebro. Na reperfusão, os leucócitos poderiam, além de interagir 

com plaquetas, metabolizar o ácido aracdônico, levando, assim, à formação de lipoperóxidos. 

Entretanto, a obstrução mecânica dos leucócitos nos capilares cerebrais não parece ter a 

mesma importância que nas lesões causadas por isquemia e reperfusão em outros tecidos. 

Estudos sobre o tratamento de I/R cerebral com drogas vasodilatadoras e com heparina 

demonstraram que o acúmulo de leucócitos não seria o responsável pela hipoperfusão 

(KOCANEK; DUTKA; HALLENBECK, 1987). 

Na reperfusão, o ácido aracdônico (AA), acumulado durante a isquemia sofreria 

metabolização pelas vias da lipoxigenase e da cicloxigenase, formando tromboxanos 

(vasoconstritores), prostaglandinas (vasodilatadoras) e superóxido (MACARENCO et al., 

2001; TARDINI; YOSHIDA, 2003). Os metabólitos do ácido aracdônico, além de agirem 

como quimiotáticos, favoreceriam a interação neutrófilo-célula endotelial, ativariam 

neutrófilos a produzirem mais radicais livres de oxigênio e enzimas proteolíticas e afetariam o 

fluxo sanguíneo pela ação direta na microcirculação (CAMPOS; YOSHIDA, 2004).  

 

 
1.4 Lesão cerebral induzida por radicais livres 

 

 

A barreira hematoencefálica (BHE) oferece proteção tanto anatômica quanto 

fisiológica ao sistema nervoso central, pois protege o cérebro das substâncias tóxicas do 

sangue, fornece nutrientes aos tecidos cerebrais e realiza filtração de compostos que são 

prejudiciais ao cérebro. É composta por quatro principais elementos celulares: células 

endoteliais, astrócitos, células da microglia (monócitos). O transporte através do BHE é 

limitado por barreiras físicas e metabólicas (enzimas e diferentes sistemas de transporte) 

(COCHRANE, 1991).  

A lipoperoxidação é o efeito mais lesivo e uma das mais importantes 

consequências da ação dos radicais livres. Trata-se de uma cadeia de reações que se inicia 

com a retirada de um átomo de hidrogênio de um grupo carbonometileno da cadeia lateral de 

uma molécula de ácido graxo livre (AGL), transformando-o, igualmente, em um radical livre 
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(L•) (WATSON, 1993). Para estabilizar sua configuração, durante a reperfusão, esse L• 

reagiria com O2, formando um radical peroxila, o qual sofreria a ação de diversos agentes, 

dentre eles o íon ferroso (Fe+2 II), formando íon férrico (Fe+3) e L• (Reação de Fenton). 

Assim, a partir dessas cadeias de reações, os AGL se transformariam em lipo-hidroperóxidos.  

A lesão a lipídios e proteínas da membrana celular neuronal resulta em um decréscimo de 

fluidez da membrana, na inativação de enzimas metabólicas chave como Na+K+ATPase e na 

intensificação da perda de potencial de membrana e da homeostase iônica, como é o caso do 

Ca2+. Como já mencionado, o aumento do cálcio livre intracelular é mediador da estimulação 

de fosfolipase A2; a subsequente liberação de ácido araquidônico leva a intensa geração de 

radicais livres. A despolarização aumenta o consumo de ATP pela Na+K+ATPase, o qual 

aumenta a fosforilação oxidativa e intensifica a produção de superóxido (O2.-) (PORTO, 

2001; CARDOSO et al., 2006). Esses radicais promovem nova peroxidação lipídica que 

resulta em perda da integridade da membrana celular, inativação enzimática, quebra do DNA 

os que mais culminam com citólise e necrose tecidual (MACARENCO et al., 2001; 

TARDINI; YOSHIDA, 2003). 

 

 

1.5 Mecanismos celulares de remoção de radicais livres 

 

 

Em sistemas aeróbicos, é essencial o equilíbrio entre agentes oxidorredutores, 

como as espécies reativas do metabolismo do oxigênio e o sistema de defesa antioxidante. O 

sistema de defesa primário ou inibidor preventivo do mecanismo antioxidante engloba as 

substâncias que impedem a geração de espécies reativas de oxigênio ou sequestram-nas de 

forma a impedir sua interação com alvos celulares, isto é, bloqueia a etapa de iniciação da 

cadeia radicalar, agindo, com o intuito de manter a integridade celular e proteger os 

componentes vitais da célula, contra a ação de radicais livres (FERREIRA; MATSUBARA, 

1997; PORTO, 2001; ZIMMERMANN et al., 2004). 

O tecido cerebral é, particularmente, susceptível às lesões por agentes oxidantes, 

pois possui reservas de ferro e altos níveis de lipídios polinsaturados e apresenta uma 

diminuída defesa antioxidante (WEIGAND et al., 1999; TARDINI et al., 2003). 

A atividade enzimática antioxidante do tecido afetado pela isquemia/reperfusão é 

particularmente importante como defesa endógena primária contra as espécies pró-oxidantes 
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que induzem a lesão (HOMI et al., 2002). Assim, a capacidade antioxidante plasmática pode 

ser um importante fator que fornece proteção contra o dano neurológico causado pelo estresse 

oxidativo associado ao evento vascular isquêmico (TOPCUOGLU; DEMIRKAYA, 2000). 

Os radicais livres seriam continuamente produzidos em pequenas quantidades 

como subprodutos metabólicos ou escapes da fosforilação oxidativa e também em situações 

não fisiológicas, como a exposição da célula a xenobióticos que provocam a redução 

incompleta de O2. Estes radicais são naturalmente neutralizados por um sistema endógeno de 

defesa antioxidante, enzimático e não enzimático, que serve para prevenir ou reparar a lesão 

oxidativa (PORTO, 2001).  O sistema enzimático são os antioxidantes preventivos que estão 

envolvidos em um mecanismo de proteção contra iniciação de reações dos radicais livres. 

Entre estes temos: superóxido dismutase, catalase, glutationa peroxidase dependente (GPX), 

fosfolipídeo hidroxiperoxidase glutationa peroxidase (PHGPX) e glutationa peroxidase 

independente (citosólica e microssomal glutationa transferase) (PORTO, 2001; CARDOSO et 

al., 2006). 

As defesas orgânicas contra o superóxido estão na ação da enzima 

superóxidodismutase (SOD) que, eficientemente, catalisa a conversão de dois O2-  em H2O2 e 

O2, na presença do próton H+, resultando assim em produtos inócuos. Sendo encontrada nas 

variedades citosólicas (Cu/ZnSOD), sua atividade não é afetada pelo estresse oxidativo 

enquanto que na forma mitocondrial (MnSOD) sua atividade aumenta com o estresse 

oxidativo  e a configuração de alto peso molecular em fluidos extracelulares (DESHMUKH et 

al., 1997; MAYES, 1998; PORTO, 2001; BARREIROS; DAVID; DAVID, 2006). A SOD é 

considerada a primeira linha de defesa contra os radicais livres de oxigênio (VOET, 2000). 

A catalase é uma hemoproteína que, como a hemoglobina, contém 4 grupos heme. 

É encontrada no sangue, medula óssea, rins e fígado (Mayes, 1998) e catalisa a dismutação do 

peróxido de hidrogênio. 

O terceiro sistema é composto pela GSH em conjunto com duas enzimas: GPx e 

GR. Esse sistema também catalisa a dismutação do peróxido de hidrogênio em água e 

oxigênio, sendo que a glutationa opera em ciclos entre sua forma oxidada e sua forma 

reduzida (BARREIROS; DAVID; DAVID, 2006).  

A glutationa reduzida (GSH, L-gama-glutamil-Lcisteinil-glicina) está presente na 

maioria das células e pode ser considerado um dos agentes mais importantes do sistema de 
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defesa antioxidante da célula, protegendo-a contra a lesão resultante da exposição a agentes 

como íons ferro, oxigênio hiperbárico, radiação e luz ultravioleta. Além disto, atua como 

transportadora e reservatório da cisteína e participa da detoxificação de agentes químicos e da 

eliminação de produtos da lipoperoxidação. Ainda, é requerida para a síntese de DNA, de 

proteínas e de algumas prostaglandinas (ROSS; MOLDEUS, 1991; FERREIRA; 

MATSUBARA, 1997).  

A glutationa redutase (GSH-Rd) é uma flavoproteína que recupera a GSH quando 

ocorre a oxidação. A GSH-Rd depende da nicotinamida-adenina-dinucleotídeo-fosfato 

reduzida (NADPH) e, portanto, depende da integridade da via das pentoses. 

A glutationa peroxidase (GSH-Px) catalisa a redução do peróxido de hidrogênio 

(H2O2) e outros peróxidos orgânicos. É encontrada no citosol, na mitocôndria e nas 

membranas. Embora a GSH-Px tenha ação fundamentalmente citosólica, in vitro ela é capaz 

de reduzir hidroperóxidos de membrana (FERREIRA; MATSUBARA, 1997). Alguns tipos 

de glutationa-peroxidase necessitam do selênio para o exercício de sua atividade, fato que 

justificaria a ação antioxidante desse elemento (VOET, 2000). O H2O2 também é inativado 

pela peroxidase numa reação que utiliza a vitamina C (ascorbato) e o citocromo c como 

aceptadores de elétrons (MAYES, 1998). 

Alguns autores ressaltaram que alterações na função do sistema glutationa 

poderiam relacionar-se a uma maior suscetibilidade do tecido cerebral às lesões de isquemia e 

reperfusão. Ademais, observou-se que a depleção de glutationa frente a sua exposição à 

neutoxicidade do glutamato envolve os mecanismos da formação de NO (TARDINI; 

YOSHIDA, 2003).  

 

 

1.6 Pré-condicionamento isquêmico 

 

 

O pré-condicionamento (PCI) isquêmico trata-se de um insulto isquêmico 

sublimiar, ou seja, abaixo do limiar de dano celular, capaz de ativar mecanismos 

neuroprotetores endógenos que diminuem significativamente o impacto de um insulto 

subsequente mais severo (DIRNAGL; SIMON; HALLENBECK, 2003; HARKIN et al., 

2002). 
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Pesquisas realizadas por Pasupathy; Homer-Vanniasinkam (2005), confirmaram 

os benefícios do PCI em vários tecidos como músculo esquelético, rim, fígado, pulmão e 

endotélio mesentérico. O PCI induz a uma tolerância local à reperfusão por reduzir as 

espécies reativas do oxigênio, restringir a apoptose, diminuir os neutrófilos ativados e 

melhorar a perfusão na microcirculação. 

Estudos realizados por Bachiega et al. (2007), com pré-condicionamento 

isquêmico, hipóxico, hipertérmico e através de crises convulsivas de intensidade moderada 

não lesiva às células neuronais observaram que induzem às respostas adaptativas gerais, 

protegendo contra a fisiopatologia das crises e o desenvolvimento de crises severas, 

diminuindo os sinais comportamentais, através do aumento da latência e redução da 

severidade das crises. Embora a maioria dos mecanismos ainda sejam desconhecidos, eles 

podem envolver a ativação de cascatas de sinalização intracelular específicas e a indução de 

expressão gênica.  

Estudos realizados por Kanoria et al. (2007); Murphy et al. (2007), utilizando a 

glutamina e o precondicionamento isquêmico (PCI) têm sido apontados como protetores 

contra as lesões de isquemia e reperfusão em diversos órgãos, quando usados isoladamente 

não observou-se na literatura, registros dos dois pré-tratamentos associados. 

Estudos realizados por Landin et al. (2008) demonstraram que a pré-

administração com l-Ala-Gln e a realização do PCI não modificam as concentrações 

plasmáticas de glutationa reduzida (GSH) na isquemia. Já se observou que a pré-

administração da  l-Ala-Gln ou o PCI isoladamente, reduz as concentrações pulmonares de 

mieloperoxidase (MPO) frente à lesão isquêmica. 

 

 

1.7 Modelos experimentais de isquemia cerebral 

 

  

Nas duas últimas décadas estudos em modelos de isquemia cerebral focal e 

global, utilizando animais de laboratório têm desempenhado importante papel na elucidação 

da fisiopatologia da isquemia cerebral e na compreensão dos mecanismos de ação de agentes 

farmacológicos potencialmente neuroprotetores (ADAMS; VICTOR; ROPPER, 1997).   

Diversos modelos experimentais em animais foram desenvolvidos com o intuito 

de entender a fisiopatologia da isquemia cerebral e os mecanismos que envolvem a 
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degeneração celular (CHOI et al., 1999). Observa-se, entretanto, que nenhum desses modelos 

é perfeito, tornando, assim, a reprodução difícil e as conclusões definitivas ainda distantes 

(TARDINI; YOSHIDA, 2003). 

As diversas técnicas experimentais mais comumente empregadas estão 

relacionadas ao tipo de isquemia (temporal ou permanente), duração da isquemia e ou 

reperfusão, artérias envolvidas, animais utilizados nos experimentos e os testes de associação 

com drogas antioxidantes e os parâmetros avaliados. 

Os modelos de isquemia cerebral realizando oclusão carotídea temporária (uni ou 

bilateral) são bastante utilizados, com variância dos tempos de isquemia e reperfusão. 

Experimentos realizados por Siragusa et al. (1997), promoveram isquemia temporária em 

ratos Wistar através da oclusão de apenas uma das artérias carótidas comuns (ACCs). Outros 

pesquisadores, entretanto, realizavam oclusão de forma temporária e isolada de ambas as 

artérias carótidas (ISLEKEL et al., 1999). Já a oclusão da ACC, bilateralmente, combinada 

com hipotensão arterial sistêmica pela aplicação de manguito de pressão ao redor do pescoço, 

desencadeia uma isquemia suficiente para reduzir de forma acentuada o fluxo sanguíneo 

cerebral (COLLI; SILVA; CARLONI, 1998; ISLEKEL et al., 1999). 

Estudos realizados em gerbil da Mongólia (Meriones unguiculatus) evidenciaram 

serem estes animais bastante susceptíveis à isquemia cerebral experimental por oclusão 

unilateral (permanente) ou bilateral (transitória) da artéria carótida comum (LEVINE; 

PAYAN, 1966).  

Levine; Payan (1966) foram os primeiros a observarem que aproximadamente 

20% dos gerbils que sofriam oclusão da ACC desenvolviam severos sinais neurológicos e 

morriam dentro de poucos dias. Estudos histológicos, subsequentes revelaram a ausência da 

artéria comunicante posterior que, em outras espécies, ligam os sistemas arteriais carotídeos e 

vertebrobasilar (LEVINE; SHON, 1969). Numerosos estudos estabeleceram, desde então, a 

propensão dos gerbils a desenvolverem graves déficits neurológicos e hemiparesia unilateral 

em aproximadamente, 30-40% dos animais que sofriam oclusão da ACC. Ademais, pode-se 

confirmar a ausência de “significativa” comunicação com as artérias posteriores (KAHN, 

1972). 

Os estudos experimentais realizados em gerbils submetidos à oclusão da ACC 

permitem observar infarto cerebral com sinais de lesão neurológica com vários graus de não 
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responsividade, edema no hemisfério ipsilateral, palidez da massa encefálica, ptose palpebral, 

convulsão e comportamento motor rotatório (cíclico) ao redor do próprio corpo (KENNETH, 

1972; BERRY et al., 1975; YANIGIHARA, 1978; GINSBERG; BUSTO, 1989; CASTRO-

PACHECO et al., 2001). No entanto, isquemia de pelo menos 5 minutos já leva a 

anormalidades dendríticas no hipocampo (YAMAMOTO; MORIMOTO; YANIGIHARA, 

1986).  

Pesquisas realizadas por Somova; Gregory; Nxumalo (2000), em modelo de 

isquemia cerebral unilateral em gerbils e suas repercussões em 6h, 12h e 30 dias, 

demonstraram que após três dias da lesão isquêmica, 50% dos animais isquemiados morriam. 

Acredita-se que este desfecho esteja relacionado à ausência de comunicação colateral nos 

gerbils, tornando-os mais susceptíveis graus mais severos de eventos isquêmicos (KAHN, 

1972; HARRINSON et al., 1973). Além do mais, o modelo global de isquemia leva a uma 

grande extensão de lesões celulares, uma vez que a ACC contribui para a irrigação da maior 

parte das regiões ântero-mediais do cérebro. 

Os modelos de oclusão unilateral, permanente ou bilateral, transitória da ACC em 

gerbils apresentam as seguintes vantagens: manutenção de baixo custo, animais da mesma 

espécie e relativamente homogêneos, grande semelhança do ponto de vista 

anatomofisiológico e cerebrovascular com outras espécies (ratos), procedimento cirúrgico 

simples, permitindo que muitos animais serem estudados, proporcionando, dessa forma, 

vários estudos para a avaliação da eficácia de agentes cerebroprotetores (GARCIA, 1984). 

 

 

1.8 Glutamina 

 

 

As proteínas representam um grupo importante de substâncias químicas para a 

estrutura e fisiologia celulares e que exercem funções e atividades biológicas diversas. Essas 

funções incluem atividades orgânicas específicas, como a síntese de novas células, 

transferência das características hereditárias, transporte molecular, atividades enzimáticas e 

hormonais, transporte de oxigênio, utilização do nitrogênio para a síntese de aminoácidos não 

essenciais, de purina, pirimidinas e creatina (SOUBA, 1993). 
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Em 1873, a existência da glutamina (Gln) foi considerada, quando sugeriram que 

a amônia encontrada em hidrolisados protéicos era o resultado da sua liberação a partir de 

glutamina e asparagina (CURTHOYS; WATFORD, 1995). Em 1932 esse aminoácido foi 

obtido de um hidrolisado de proteína da gliadina (WATFORD, 1993; CURTHOYS; 

WATFORD, 1995). Pesquisas realizadas por Sir; Hans; Krebs (1935), utilizando rins de 

cobaias e ratos identificaram a presença de enzimas que catalisam a síntese e a hidrólise de 

glutamina. 

Os conhecimentos dos aspectos relativos às vias de síntese e degradação da 

glutamina aumentaram significativamente nos anos seguintes, mas pouco progresso foi 

desenvolvido no entendimento das funções metabólicas desse aminoácido, no peróodo entre 

1940 e 1950 (CURI, 2000). Somente em 1955, pesquisas realizadas por Eagle, demonstraram 

através de experimentos que a glutamina apresentava propriedades metabólicas importantes 

para o crescimento e manutenção de células em cultura.  

Estudos realizados por Curi (2000), nos últimos dez anos contribuíram 

significativamente para a elucidação do papel metabólico e funcional da glutamina para 

linfócitos, macrófagos, enterócitos, fibroblastos, células tumorais e células neuronais, assim 

como evidenciaram a capacidade de utilização desse aminoácido por células endoteliais, 

adipócitos e neutrófilos. 

A glutamina é um aminoácido não essencial, ou seja, pode ser sintetizado 

endogenamente pelo organismo nas quantidades apropriadas, tendo como precursores outros 

aminoácidos. De peso molecular de 147,1 dalton, a glutamina está presente em muitas 

proteínas. Em humanos, representa cerca de 20% do total de aminoácidos livres do plasma 

com concentrações que variam de 0,5 a 0,9 mM (SMITH; CARNEY; STARKE, 1993).  

A diminuição das concentrações plasmáticas de glutamina aliada ao aumento do 

metabolismo deste aminoácido ocorre de modo marcante, em muitas doenças catabólicas, 

como nos pós-operatório, infecções sistêmicas e transplante de medula óssea. Estas 

características indicam que a classificação da glutamina de um aminoácido não essencial para 

um nutriente condicionalmente essencial foi reconsiderada, sendo ativamente transportado e 

metabolizado em quase todos os tecidos animais (ALVES et al., 2003; TORRES et al., 2003).   

A glutamina é abundantemente distribuída no organismo, sendo o aminoácido 

livre mais abundante no sangue e no musculoesquelético, bem como é o principal substrato 
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energético para células de elevado turnover, como enterócitos e leucócitos. Ademais favorece 

a biossíntese de nucleotídeos (Murphy, 1999; Borges; Rogero; Tirapegui, 2008), além de ser 

um precursor da glutationa, um antioxidante endógeno (ALVES et al., 2003).  Em sua forma 

livre, a L-glutamina apresenta-se pouco solúvel em solução aquosa e é instável em 

temperaturas elevadas e em meios de pH baixo. Observada do ponto de vista metabólico 

pode, por conversão espontânea, dar origem a produtos tóxicos como o piroglutamato e a 

amônia. Entretanto, o seu precursor L-alanil-glutamina demonstra grande solubilidade e 

resistência a altas temperaturas, fatos que favorecem a estocagem prolongada e a esterilização 

pelo calor (KHAN, 1991). 

A glutamina é importante como precursora da síntese de peptídios e proteínas, 

açúcares aminados, purina, pirimidina, ácido nucléico e nucleotídeos. Apresenta atividade 

metabólica importantes, manutenção de células em cultura, síntese protéica, e atividade 

antiflamatória (Liu; Wang; Wang, 2008; Zhang; Eyzaguirre, 1999) e estimula a síntese de 

citrulina e arginina (NEWSHOLME et al., 2003; NOVELLI et al., 2007). 

A fórmula empírica da glutamina é CnHnOnNn e sua fórmula molecular é C5 H10 

O3 N2. Seu peso molecular é de 147,1 Kd e pode ser sintetizada virtualmente por todos os 

tecidos do organismo (Figura 1).  Na sua composição química encontra-se: carbono (41,09%), 

hidrogênio (6,9%), oxigênio (32,84%) e nitrogênio (19,17%) (SMITH, 1990).  

 

Figura 3 – Fórmula estrutural da glutamina (Gln) 

 

Trata-se, portanto, de um ácido carboxílico biaminado, característica que 

compartilha com a aspargina e a lisina (Roskoski, 1997), alinhando-se na categoria dos 

aminoácidos com grupos polares sem carga (BAYNES, 2000; LEHNINGER; NELSON; 

COX, 2000).   

A biossíntese da glutamina ocorre principalmente no fígado (hepatócitos 

periportais) (Champe, 1996; Alface, 1997), no músculo esquelético, nos pulmões e no tecido 
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adiposo (Curthoys; Watford, 1995), a partir do ácido α-cetoglutárico, valina e isoleucina 

(RODWELL, 1998). 

A glutaminase, enzima que cataboliza a glutamina, e a glutamato desidrogenase, 

enzima que participa de sua síntese, estão localizadas na mitocôndria (XIANG et al., 2003). 

A L-glutamina não pode atravessar a barreira da membrana celular devido à carga 

elétrica total de (-1) em pH 7,4. Por outro lado, os aminoácidos capazes de realizar o 

transporte do L-glutamato para o interior das células apresentam reduzida concentração na 

membrana celular, exceto nas células especializadas na utilização desse substrato, localizados 

no sistema nervoso central (PITHON-CURI et al., 2002).  

A glutamina insere-se no ciclo do ácido cítrico através do ácido α-cetoglutarato, 

em que pode converter-se pela ação da glutaminase. É parcela constitutiva da glutationa, 

juntamente com a cisteína e a glicina, contribuindo assim, para o importante processo de 

detoxicação dos radicais livres oxidantes e parte do complexo sistema carreador (lançadeira) 

malato-aspartato, que promove a produção de NAD intramitocondrial (LEHNNGER; 

NELSON; COX, 2000). Ademais é precursora do glutamato neuronal, que é o principal 

mediador dos sinais excitatórios do SNC dos mamíferos.  

 

 

1.9 Glutamina e Sistema Nervoso Central 

 

 

No sistema nervoso central (SNC), assim como, na maioria dos sistemas, os 

aminoácidos são importantes para a manutenção da concentração de nitrogênio no tecido. A 

manutenção de compostos nitrogenados adquire uma importância que vai além das 

necessidades de síntese protéica, pois o fornecimento de determinados aminoácidos é 

indispensável para a manutenção do conteúdo dos neurotransmissores, pois alguns 

aminoácidos são os próprios neurotransmissores ou servem como precursores para a síntese 

de aminas biogênicas (YUDKOLFF, 1997).  

O transporte da glutamina entre as células da glia e as terminações nervosas 

ocorre através de constante e rápida captação de ácido gama-aminobutírico (GABA) e 

glutamato, liberados por determinadas terminações nervosas e prontamente captadas por 

astrócitos localizados nas proximidades destes. No interior dos astrócitos, estes aminoácidos 
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são convertidos em glutamina, que logo em seguida é exportada e captada por terminações 

nervosas, para gerar novos neurotransmissores (CURI, 2000). 

A glutamina no sistema nervoso central é hidrolisada em glutamato e ion amônio 

pela ação da enzima glutaminase. Em 1935, Krebs descreveu a presença da enzima capaz de 

hidrolisar a glutamina em glutamato. A reação catalisada por essa enzima limita o fluxo pela 

via glutaminolítica, de forma que há uma correlação entre a presença de glutaminase e a 

utilização de glutamina por certo tipo celular (Fig.4). 

 

 

Figura 4: Figura esquemática da transmissão glutamatérgica. 
FONTE: (SEGOVIA et al., 2001).  

 

Pesquisas demonstraram que aminoácidos como alanina, serina, treonina, leucina, 

ornitina, lisina e arginina, são capazes de regular o fluxo de glutamina nos tecidos periféricos, 

através de seus sistemas de transporte e observaram que esses aminoácidos inibem a captação 

de glutamina, assim como estimulam a exportação deste aminoácido pelos astrócitos 

(BROOKES,1992). 

Pesquisas realizadas por Smith; Carney; Starke (1993) relataram que o transporte 

da glutamina no SNC se dá por meio do processo facilitado através da barreira hemato-

encefálica (BHE). Pesquisas realizadas por Xiang et al., (2003), sugerem que a glutamina é 

transportada do sangue para o tecido neural através de um transportador de aminoácido neutro 
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L1, estando localizado na BHE. Recentemente, foi verificado que o transporte da glutamina 

pela membrana adluminal é dependente de sódio e ocorre através do sistema transportador do 

tipo N e do tipo A. Esses dois sistemas seriam responsáveis pelo bombeamento da glutamina 

do espaço extracelular do tecido neural para a célula endotelial da barreira hemato-encefálica. 

Outro tipo de transporte ocorre através do efluxo deste aminoácido através das células da glia 

por outros aminoácidos neutros, como a leucina, que é o principal aminoácido captado pelo 

SNC, tendo assim, um sistema de contratransporte.  

A glutamina desempenha um importante papel no SNC, já que serve como 

precursor para a síntese dos neurotransmissores glutamato, principal neurotransmissor 

excitatório e ácido aminobutírico (GABA), neurotransmissor inibitório, ambos participam do 

processo conhecido como ciclo glutamato-glutamina. Alterações na sua síntese podem 

resultar em acúmulo de glutamato nas células gliais e redução na síntese de glutamato nos 

neurônios (CURI, 2000).  

 

 

1.10 Importância e justificativa 

 

 

A glutamina é um importante substrato celular não só por ser um aminoácido que 

compõe proteínas, mas por atuar como fonte energética para síntese de outras macromoléculas 

(aminoácido gliconeogênico), como possível regulador direto da síntese e degradação 

protéica. Também fornece energia para as células de rápida proliferação, como enterócitos e 

células do sistema imune, e é substrato para a síntese da glutationa, um importante 

antioxidante endógeno (ALVES, 2004). 

Entre outros efeitos biológicos pode-se citar que a glutamina funciona como 

combustível metabólico para as células, atuando em processos de cicatrização de úlceras 

gástricas, possui efeito anti-inflamatório e é essencial no processo de divisão e crescimento 

celular, facilitando assim o reparo e a cura do tecido (ALVES et al., 2003; BORGE; 

ROGERO; TIRAPEGUI, 2008; LIU; WANG; WANG,  2008).  

Existe uma grande interação da glutamina com o metabolismo energético das 

células neurais, tanto no sentido de gerar substratos para a produção de energia como em sua 

ação de regular a utilização de outros metabólitos pelo sistema nervoso central.  
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Entre outros efeitos biológicos, pode-se citar que a glutamina representa o elo 

metabólico entre os neurônios e as células da glia, funcionando como combustível metabólico 

para as células, sendo assim, essencial no processo de crescimento e diferenciação celular. 

Portanto, a glutamina exerce um papel importante na regulação da atividade das células 

nervosas. 

A lesão ocasionada por isquemia e reperfusão cerebral promove alterações 

bioquímicas e estruturais que muitas vezes são de caráter irreversível, por acarretar 

desintegração da membrana celular e comprometimento do sistema enzimático. Estudos 

experimentais em animais submetidos à isquemia cerebral têm nas duas últimas décadas, 

desempenhado importante papel na elucidação da fisiopatologia da lesão de isquemia e 

reperfusão cerebral e na compreensão da ação de agentes farmacológicos potencialmente 

neuroprotetores. Assim, o conhecimento dos mecanismos envolvidos nesse processo é de 

fundamental importância para o desenvolvimento de futuras abordagens terapêuticas para as 

doenças neurológicas humanas. 

Diversas pesquisas demonstraram o potencial efeito protetor da glutamina frente 

ao estresse oxidativo causado por reperfusão em tecidos previamente submetidos à isquemia. 

Esta pesquisa foi motivada tanto pela escassez de registros na literatura que avaliem o efeito 

antioxidante da L-alanil-glutamina em gerbils submetidos à isquemia e reperfusão cerebral, 

como pela possibilidade de futura aplicação clínica deste dipeptídeo, trazendo perspectiva de 

um possível benefício adicional ao tratamento da lesão isquêmica, melhorando o prognóstico 

funcional desses pacientes.   

Diante do exposto, vê-se que é inquestionável a importância do conhecimento a 

respeito deste complexo processo que envolve a resposta metabólica e o estresse oxidativo na 

isquemia e reperfusão cerebral. Portanto, estudos utilizando a L-alanil-glutamina podem vir a 

demonstrar a sua potencial eficácia citoprotetora cerebral e seus efeitos metabólicos em 

modelo de isquemia reperfusão cerebral global.  
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2 OBJETIVO 

 

 

Avaliar os efeitos do pré-condicionamento com L-alanil-glutamina sobre o 

metabolismo, o estresse oxidativo e as alterações histopatológica na lesão aguda de isquemia 

e reperfusão cerebral em gerbils. 
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3 MÉTODO  
 

 

3.1 Aspectos éticos   

 

 

O estudo foi previamente submetido e aprovado pela Comissão do Comitê de 

Ética e Pesquisa (CEPA), da Universidade Federal do Ceará (UFC) para uso de animais 

experimentais em fevereiro de 2008, (processo nº 127/07), (Anexo A), estando de acordo com 

os Princípios Éticos na Experimentação Animal adotados pelo Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA), Normas Internacionais para a Pesquisa Biomédica em 

Animais (1990) e de acordo com a Lei Federal nº. 6.638, de 08 de maio de 1979. 

 

 

3.2 Animais 

 

 

Foram utilizados cinquenta e quatro gerbils da espécie Gerbillus (Meriones 

unguiculatus) (Takemoto; Tomimoto; Yanagihara 1995; Herrmann et al., 2004), machos, 

(Figura 2), saudáveis e bem nutridos, com idade entre 8 a 16 meses e peso variando entre 100 

e 180 gramas, procedentes do biotério da Faculdade Christus, criados e mantidos sob 

condições ambientais e alimentares semelhantes, os quais foram previamente examinados 

para exclusão de doenças neurológicas. Os experimentos foram realizados no laboratório de 

Cirurgia Experimental da Faculdade de Medicina (UFC). 

Os animais foram mantidos no Biotério do Laboratório de Cirurgia Experimental 

do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Ceará, alojados em gaiolas de 

polipropileno, providas de tampas com grade metálica de aço inoxidável. Permaneceram em 

um ambiente climatizado, com condições adequadas de temperatura, umidade e com 

iluminação apropriada, observando-se a alternância dos ciclos claro/escuro a cada 12 horas, 

com baixa luminosidade, com temperatura variando entre 18 e 27°C. Eles tiveram livre acesso 

à água e à ração ad libitum, próprias para a espécie antes dos experimentos.  
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 Figura 5 - Gerbil da Mongólia (Meriones unguiculatus). 

 

3.3 Delineamento do estudo  

 

 

Tratou-se de um estudo experimental, controlado, entre diferentes grupos de 

gerbils, submetidos à isquemia e reperfusão cerebral. Nos grupos foi realizada infusão 

endovenosa de solução fisiológica e L-alanil-glutamina. Essa intervenção objetivou avaliar os 

efeitos desta substância sobre a resposta metabólica e o estresse oxidativo nestes animais 

submetidos à isquemia reperfusão cerebral. 

 

 

3.3.1 Distribuição e organização dos grupos do estudo 

 

 

Os cinquenta e quatro gerbils foram distribuídos em três grupos numericamente 

iguais e posteriormente redistribuídos em três subgrupos: T0 (tempo máximo de isquemia), 

T30 (após 30 minutos de reperfusão) e T60 (após 60 minutos de reperfusão), com seis animais 

cada (Figuras 3 e 4).  
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Grupo Salina sem Isquemia (SSI): constituído de 18 gerbils, foi administrada 

solução salina a 0,9% com um volume de 2 ml por via endovenosa na veia femoral da pata 

traseira direita do animal 30 minutos antes do início dos experimentos. Neste grupo, não foi 

realizado nenhum procedimento cirúrgico. Em seguida, era realizada a laparotomia para a 

coleta de sangue na artéria aorta abdominal e a cranioctomia para a retirada do tecido 

cerebral, para serem realizadas as análises bioquímicas e a avaliação histopatológica no tecido 

cerebral (Quadro 1). 

Grupo Salina com Isquemia e Reperfusão (SIR): constituído de 18 gerbils, era 

administrado solução salina a 0,9% com um volume de 2 ml por via endovenosa 30 minutos 

antes da indução da isquemia cerebral na veia femoral da pata traseira direita do animal e 

submetidos aos procedimentos cirúrgicos que consistia em uma tricotomia seguida de uma 

incisão na região ventral do pescoço, os tecidos musculares e subcutâneos foram 

divulsionados com individualização e isolamento bilateral das artérias carótidas comuns 

(ACCs) a 0,5cm de sua bifurcação em artérias carótidas externa e interna (ponto de oclusão), 

seguida de identificação, clampeamento e oclusão das artérias carótidas comum, por um 

periodo de 15 minutos de isquemia cerebral. Em seguida, era realizada a laparotomia para a 

coleta de sangue na artéria aorta abdominal e a craniotomia para a retirada do tecido cerebral, 

para serem realizadas as análises bioquímicas e a avaliação histopatológica no tecido cerebral 

(Quadro 1). 

Grupo L-alanil-glutamina com Isquemia e Reperfusão (GIR):  constituído de 

18 gerbils, tratados com L-alanil-glutamina (Ala-Gln) na concentração de 0,75g/kg, de peso 

corporal, por via endovenosa (Dipeptiven ®, do Laboratório Fresenius) completando-se para 

um volume de 2,0 ml com solução salina a 0,9%, 30 minutos antes da indução da isquemia na 

veia femoral da pata traseira direita do animal. Em seguida, foram submetidos aos 

procedimentos cirúrgicos que consistia em uma tricotomia seguida de uma incisão na região 

ventral do pescoço, os tecidos musculares e subcutâneos eram divulsionados com 

individualização e isolamento bilateral das artérias carótidas comuns (ACCs) a 0,5cm de sua 

bifurcação em artérias carótidas externa e interna (ponto de oclusão), seguida de identificação, 

clampeamento e oclusão das artérias carótidas comum, por um periodo de 15 minutos de 

isquemia cerebral. Em seguida, era realizada a laparotomia para a coleta de sangue na artéria 

aorta abdominal e a craniotomia para a retirada do tecido cerebral, para serem realizadas as 

análises bioquímicas e a avaliação histopatológica no tecido cerebral (Quadro 1). 
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QUADRO 1- Denominação dos grupos, amostra, tempo pré-tratamento, droga utilizada, procedimentos 

executados, material coletado, substâncias a serem dosadas e tempo de coletas, em todos os 
grupos estudados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                             
                                                                                                                     
                                                                                               

 
 
                                                                                                          
Figura 6 - Distribuição dos animais nos grupo acima descritos, e os subgrupos com os correspondentes tempos 

de coleta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupos Amostra            
(n) 

Droga 
Utilizada 

Tempo pré-
tratamento 

Procedimento 
Executado 

Material Coletado Substâncias a 
serem dosadas 

Tempo de 
coleta de 
material 

SSI 18 
SF 0,9% 
(E.V.) 
(2ML) 

-45 min 

Incisão Cervical 
Laparotomia, 
Craniotomia 

 

Sangue e 
tecido cerebral 

Lac, Pir,  Gl,  
Corp.Cet., 

GSH, 
T-BARS e 

MPO 

T0 
T30 
T60 

SIR 
 

18 
SF 0,9% 
(E.V.) 
(2ML) 

-45 min 

Com Isquemia-
Reperfusão (I/R) 

Laparotomia, 
Craniotomia 

Sangue e 
tecido cerebral 

Lac, Pir,  Gl,  
Corp.Cet., 

GSH, 
T-BARS e 

MPO 

T0 
T30 
T60 

GIR 18 
L-ala-gln 
0,75g/kg 
(E.V.) 

-45 min 

Com Isquemia-
Reperfusão (I/R) 

Laparotomia, 
Craniotomia 

Sangue e 
tecido cerebral 

Lac, Pir,  Gl,  
Corp.Cet., 

GSH, 
T-BARS e 

MPO 

T0 
T30 
T60 

SSI 
(n=18) 

SIR 
(n=18) 

GIR 
(n=18) 

T0 
(n=6) 

T30 
I/R  

(n=6) 

T60 
I/R  

(n=6) 
 

T0 

(n=6) 

T30 
I/R 

(n=6) 
 

T60 
I/R 

(n=6) 
 

T60 
I/R 

(n=6) 
 

T30 
I/R 

(n=6) 
 

T0 

(n=6) 

AMOSTRA 

(n=54) 

Gerbil 
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                                                 OCLUSÃO                                          LIBERAÇÃO    

 

     

 

       0                       30min                                                60min 

                                                                 (T0)                     (T30)                           (T60) 

 

                                                       ISQUEMIA                         REPERFUSÃO 

 

 

                       -45                         -15                          0                         30                             60                                           
Tempo (minutos) 

Figura 7 - Delineamento temporal do experimento. Aplicação intravenosa de Solução Salina 0,9% (SS) ou de L-
alanil-glutamina (L-ala-Gln) 30 minutos antes da isquemia cerebral. Tempo de isquemia 15 minutos 
(oclusão), seguida de liberação (reperfusão). Coletas: T0 (tempo de isquemia máxima), 30min (T30) e 
60min (T60), de reperfusão. Este modelo foi aplicado aos grupos SSI, SIR e GIR. 

 

 

 

3.4 Técnica anestésica 

 

 

Os animais foram pesados e submetidos à anestesia geral com injeção 

intraperitonial com uretano na dose de (1,5g/kg de peso), mantidos em plano anestésico 

satisfatório ao procedimento cirúrgico a ser realizado. Obtido o nível anestésico adequado, os 

animais eram colocados na mesa operatória, em decúbito dorsal. A profundidade anestésica 

era avaliada por parâmetros clínicos, como a frequências respiratória e cardíaca, arritmias, 

movimentos das narinas e perda dos reflexos córneopalpebrais e de retirada da pata traseira 

contralateral ao estímulo doloroso por preensão.  

 

 

 

30 MINUTOS 15 MINUTOS TEMPO DE COLETA (MINUTOS) 

Injeção Solução  
salina  l-ala- Gln 
30 min antes 
da isquemia 
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3.5 Procedimento de preparação e administração das drogas  

 

 

A L-alanil-glutamina (Dipeptiven ® - composição: (8,20g L-alanina;13,46g  L-

glutamina) 20 g; água para injeção q.s.p 100 mL) foi fabricada pela Frenesius Kabi Áustria 

GmbH Graz / Áustria, importada e distribuída por Frenesius Brasil Ltda. Portanto, o 

Dipeptiven ® é uma solução de L-alanil-glutamina a 20%, ou seja, cada mL contém 0,2g , 

sendo aplicada dose única de 0,75g/kg, 30 minutos antes do início do experimento, 

completando-se o volume administrado com solução salina 0,9% para atingir um volume final 

de 2,0 mL. O dipeptídeo quando administrado por veias periféricas, no sangue sofre hidrólise 

liberando moléculas de aminoácidos livres  alanina e glutamina (SOUBA, 1993).  

A solução salina utilizada no estudo foi produzida pela Química Farmacêutica 

Gaspar Viana (Fortaleza, CE), sendo administrado um volume padronizado de 2,0 mL a 0,9%. 

 

 

3.6 Técnicas operatórias 

 

 

3.6.1 Punção e infusão endovenosa da substância teste e controle 

 

 

Sob efeito anestésico adequado os animais foram posicionados em decúbito 

dorsal, imobilizados por meio de fitas adesivas nos quatro membros, fixados à mesa 

operatória, os quais eram mantidos em extensão durante todos os procedimentos. Foi 

realizada tricotomia e uma pequena incisão na pele e tecido subcutâneo, longitudinal na face 

medial da coxa, era realizada para exposição da veia femural. Após a exposição do vaso foi 

realizado infusão de solução fisiológica ou L-alanil-glutamina dependendo do grupo em que o 

animal fazia parte, com um escalpe pediátrico no. 29.  
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3.6.2 Modelo de indução da isquemia/reperfusão 

 

 

O procedimento cirúrgico iniciava-se com uma tricotomia seguida de uma incisão 

na região ventral do pescoço (Figura 8), os tecidos musculares e subcutâneos foram 

divulsionados com individualização e isolamento bilateral das artérias carótidas comuns 

(ACCs) a 0,5cm de sua bifurcação em artérias carótidas externa e interna (ponto de oclusão), 

seguida de identificação e clampeamento das artérias, com clipes vasculares tipo bulldog, 

(Levine et al., 1969; Muniz et al., 2004), por um período de 15 minutos de isquemia (Olfih et 

al., 1991; Kimura et al., 2002; Plaschke et al., 2005), seguidos por dois períodos de 

reperfusão T30 e T60. Realizou-se a laparotomia mediana longitudinal anterior, dissecando e 

reparando a artéria aorta abdominal abaixo das artérias renais e acima das artérias ilíacas 

comuns, objetivando posterior punção arterial. Durante todo o tempo, a região foi irrigada 

com solução de cloreto de sódio a 0,9% estéril para prevenir a desidratação tecidual. Após a 

realização de todas as manobras cirúrgicas planejadas, ainda sob efeito anestésico adequado, 

as amostras de sangue e do tecido cerebral foram coletadas em todos os grupos estudados. 

 

 

                                                        

  

 

 

 

 

   

 

Figura 8 - Incisão na região cervical para oclusão artérias carótidas. 
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3.7 Processamento do material para análise 

 

 

3.7.1 Coleta de sangue 

 

 

A coleta de sangue por punção direta da artéria aorta abdominal, utilizando-se de 

um escalpe no 19 acoplada em seringa de 5mL (BD Plastiplak®, Curitiba-PR) heparinizada. 

Foram coletadas amostras de sangue de aproximadamente 3,0 ml de cada animal. Logo depois 

da coleta, o sangue era colocado em tubos de ensaios, com capacidade para 10ml, contendo 

5ml de ácido perclórico 0,75M e imerso em gelo no interior de um recipiente de isopor. A 

imersão neste ácido provoca inativação e precipitação rápida das proteínas para que possam 

ser removidas por centrifugação a 2000 rpm por 10 minutos. Após a centrifugação desprezou-

se o precipitado e colocou-se o sobrenadante (extrato ácido) em tubos de ensaio de vidro de 

10 ml, previamente pesados. Os tubos foram novamente pesados. Obteve-se desta maneira um 

volume ácido. A seguir, 2 gotas de um indicador de pH universal foram adicionadas ao 

volume ácido juntamente com uma solução de hidróxido de potássio a 20% até que o pH 

ficasse entre 7,0 e 8,0. Os tubos foram então repesados e centrifugados a 2000 rpm durante 10 

minutos. Novamente se transferiu para outro tubo de ensaio o sobrenadante, agora extrato 

neutro, que foi utilizado para análise dos metabólitos por método espectrofotométrico. As 

amostras foram congeladas e mantidas a -20ºC. As concentrações destes metabólitos, in vivo, 

foram calculadas em µmol/ml de sangue.  

Os metabólitos piruvato e acetoacetato, em razão de sua instabilidade foram 

dosados logo após a neutralização. Os demais, se congelados a -20ºC podem ser dosados 

dentro de 15 dias. No presente estudo no sangue foram dosados os seguintes metabólitos: 

lactato, piruvato, glicose, corpos cetônicos (acetoacetato, 3-hidroxibutirato). 

 

 

3.7.2 Coleta do tecido cerebral 

 

 

Após todos os procedimentos, para a retirada do tecido cerebral foi realizada uma 

craniotomia, utilizando-se rebolo flexível dupla face acoplada a um micromotor elétrico a 
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20.000 rpm para osteotomia (Micromotor Elétrico LB 100 – Beltec ®) acoplado a um disco 

de corte, procedendo-se posterior abertura dural para extração dos hemisférios cerebrais 

(MUNIZ et al., 2004). Os fragmentos de tecidos, imediatamente depois de retirados, foram 

prensados e mergulhados em nitrogênio líquido a cerca de -190ºC. Esta técnica baixa a 

temperatura tissular à aproximadamente -80ºC em um tempo inferior a 0,1 segundo. O tecido 

foi então triturado e transformado em pó com auxílio de gral e pistilo, sempre acrescentando 

nitrogênio líquido para manter o tecido congelado (WILLIAMSON et al., 1967). Da mesma 

maneira como feito com o sangue, cada amostra de tecido em forma de pó foi colocada em 

tubos de ensaio, com capacidade para 10ml, contendo 5ml de ácido perclórico 0,75M e imerso 

em gelo no interior de um recipiente de isopor e centrifugado a 2000 rpm por 10 minutos. 

Seguiram-se os mesmos passos realizados com o sangue, até a análise dos metabólitos por 

espectrofotometria.  

 

 

3.8 Determinação dos indicadores da atividade metabólica 

 

 

A atividade metabólica foi determinada a partir da avaliação de metabólitos do 

sangue e do tecido cerebral, bem como, da avaliação da intensidade do estresse oxidativo 

determinada por métodos de ensaios enzimáticos (BERGMEYER, 1963; SLEIN, 1998). 

Foram avaliados neste estudo no sangue: glicose, lactato, piruvato, corpos cetônicos 

(acetoacetato e 3-hidroxibutirato). No tecido cerebral foram avaliados lactato, glicose, 

piruvato, corpos cetônicos, substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) como 

medida da peroxidação lipídica, glutationa (GSH), antioxidante, mieloperoxidase, ação 

antiinflamatória e avalição histopatológica das camadas piramidal interna e granular interna 

do córtex cerebral. As concentrações dos metabólitos foram calculadas em µmol/g de tecido 

fresco e em µmol/ml de sangue. 

 

 

3.8.1 Determinação do lactato 

 

 

As concentrações de lactato foram determinadas no tecido cerebral e sangue 

conforme o método de Hohorst (1963). 
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O equilíbrio da reação ocorre no lado do lactato e NAD+. Todavia, para assegurar 

a completa conversão do lactato, é necessário remover os produtos da reação. O piruvato 

reage com hidrato de hidazina na solução tampão, formando piruvato de hidrazina e, além 

disso, oferta-se um excesso de NAD+ e de enzima para se garantir um rápido final à reação. A 

lactato-desidrogenase reage somente com o L-(+)-lactato, o que confere especificidade ao 

ensaio. 

Solução tampão para o ensaio: 

40 ml de Tris 0,2 M 

05 ml de hidrato de hidrazina 100% 

25 mg de EDTA 

água destilada até completar 100 ml 

 

O pH da solução foi ajustado com ácido hidroclórico 5M para 9,5. Esta solução 

pode ser estocada a quatro graus centígrados por até 15 dias. No início do ensaio, 1ml de 

NAD+ 1% foi adicionado a cada 10ml de solução tampão. Em cada cubeta o volume total foi 

de dois ml (0,2 ml da amostra neutralizada + 0,8 ml de água destilada + 1ml de solução 

tampão contendo NAD+ 1%). Todas as cubetas foram lidas a 340nm e 35 e 45 minutos após a 

adição de 0,02 ml de lactato-desidrogenase. 

 

 

3.8.2 Determinação da glicose 

 

 

A glicose foi determinada seguindo o método descrito por SLEIN (1998). 

Seqüência da reação: 

a) Reação auxiliar 

Glicose  +  ATP   
Mg++

   Glicose-6-fosfato  +  ADP      

 

b) Reação indicadora 

 Glicose-6-fosfatase+ NADP+ 

Glicose-6-fosfato-desidrogenase

+ Mg++

6-fosfogluconato+ NADP+H+                                                                                                                            
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Com o pH 7,5 o equilíbrio para a reação indicadora desvia-se para a direita, o que 

assegura o término completo de ambas as reações, uma vez que a glicose-6-fosfatase formada 

na reação anterior é rapidamente utilizada na reação seguinte. Mesmo que a hexoquinase 

catalise a fosforilação de outros monossacarídeos, a especificidade do ensaio consiste no fato 

de a glicose-6-fosfato-desidrogenase (G6PD) só reagir com a glicose-6-fosfato, não o fazendo 

com outras hexoses e pentoses. 

Solução tampão para o ensaio: 

20 ml de tampão Tris 0,1M, pH 8,0 

02 ml de cloreto de magnésio 0,1M 

02 ml de ATP 0,01M 

02 ml de NAD+ 1% 

0,13 ml de G6PD (1mg/ml) 

 

Esta solução foi renovada para cada ensaio. Cada cubeta continha um volume total 

de 2ml (0,1ml da amostra neutralizada + 0,9ml de água destilada + 1ml de solução tampão). A 

cubeta controle encerrava também 2ml (1ml de água destilada + 1ml da solução tampão). 

Todas as cubetas foram lidas a 340nm antes, 10 e 15 minutos após a adição de 0,01ml de 

hexoquinase. 

 

 

3.8.3 Determinação do piruvato e do acetoacetato 

 

 

O piruvato e o acetoacetato apresentam condições de ensaio semelhantes, podendo 

ser medidos sequencialmente na mesma amostra e na mesma cubeta, de acordo com a 

combinação de métodos descritos por Hohorst (1963). 

Seqüencia da reação: 

Piruvato+ NADH + H+ 
Lactato-desidrogenase

 Lactato + NAD+ (1962)                       

Acetoacetato + NADH +H+
3-OH-butirato-desidrogenase

 3-OH-butirato+ NAD+    
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O equilíbrio da primeira reação em pH 7,0 desvia-se para a direita, o que assegura 

a medida quantitativa dos níveis de piruvato, desde que a concentração de NADH não seja 

inferior a 0,01nM. Com o mesmo pH e com excesso de NADH compatível, pelo menos 98% 

do acetoacetato é reduzido para 3-hidroxibutirato-desidrogenase. Em conseqüência da baixa 

atividade da preparação de 3-hidroxibutirato-desidrogenase, a segunda reação ocorre com 

uma velocidade inferior a primeira. 

Solução tampão para o ensaio: 

10ml de fosfato de potássio a 0,1M, pH 6,9 

01ml de NAD+ 0,5% 

 

Para cada ensaio foi preparado uma solução fresca. O volume total em cada 

cubeta constou 2ml (1ml de ácido perclórico e 1ml de solução tampão). A cubeta para 

controle continha igualmente 2ml (1ml de água destilada e 1ml de solução tampão do ensaio). 

A leitura de cada cubeta no espectrofotômetro ocorreu antes e 10 minutos após a adição de 

0,01ml de lactato-desidrogenase a 340nm. Em seguida foram adicionados 0,01ml de 3-

hidroxibutirato-desidrogenase em cada cubeta, que foram lidas, mais uma vez, após 35 e 45 

minutos. 

 

 

3.8.4 Determinação da 3-hidroxibutirato 

 

 

As concentrações deste metabólito no sangue e no tecido cerebral foram 

determinados de acordo com o método proposto por Williamson et al. (1962). 

Seqüência da reação: 

3-OH-butirato + NAD+ 
3-OH-butirato-desidrogenase

 Acetoacetato + NADH + H+                    

Obtém-se o equilíbrio da reação com pH 8,0 quando aproximadamente 40% do 3-

hidroxibutirato é oxidado para acetoacetato. No entanto, a presença de hidrazina na solução 

tampão aprisiona o acetoacetato formado como uma hidrazina segundo a reação 

quantitativamente da esquerda para a direita. 
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Solução tampão para o ensaio: 

70 ml de solução Tris 0,1M, pH 8,5 

0,25 ml de hidrato de hidrazina a 100% 

25mg de EDTA 

Água destilada até completar 100 ml 

 

O pH da solução tampão do referido ensaio foi ajustado para 8,5 com ácido 

hidroclórico 5M, esta solução pode ser armazenada a 4 graus centígrados por até 15 dias. 

Antes do início do ensaio, adicionou-se 1ml de NAD+ 1% a 10ml da solução tampão. Cada 

cubeta ficou com 2ml do volume total (0,5 ml da amostra neutralizada + 0,5 ml de água 

destilada + 1ml de solução tampão com NAD+). As cubetas foram lidas a 340nm e 50 e 60 

minutos após a adição de 0,01 ml da enzima 3-hidroxibutirato-desidrogenase. 

 

 

3.8.5 Determinação de substâncias reagentes ao ácido tio- barbitúrico (TBARS) 

 

 

O teste com o ácido tiobarbitúrico (TBARS) (µmol MDA/g de tecido)  foi 

introduzido por Kwon e Watts (1964), é um dos métodos mais utilizados para medida da 

peroxidação lipídica. 

A técnica tem por objetivo quantificar o dialdeído malônico (“MDA”) formado na 

peroxidação lipídica. O “MDA” é capaz de reagir, sob aquecimento em meio ácido, com o 

ácido tiobarbitúrico (“TBA”) originando composto de cor rosa. Esse composto, quando 

extraído da solução por um solvente orgânico (n-butanol), tem sua concentração determinada 

e expressa como substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS). Esta técnica é de fácil 

execução, baixo custo e pode ser empregada para determinação das “TBARS” para posterior 

dosagem de malondialdeído em diferentes materiais biológicos, especialmente em tecidos, 

utilizado para estimar a peroxidação lipídica.  

A amostra de tecido (cerebral) foi homogeneizada (Homogeneizador Virtis 

Company, modelo Virtis 23, teflon) em 2 mL de tampão fosfato, pH 7,0 e, posteriormente, 

centrifugados por 5 minutos a 1000rpm (Centrífuga Fanem, modelo 215). Colheram-se 200 

µL do sobrenadante do homogenato centrifugado e a ele foram adicionados: 1 mL de ácido 
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tricloroacético 20% e 400 µL de ácido tiobarbitúrico a 1,6%, sendo essa mistura incubada por 

30 minutos a 95 graus Celsius. Os lípides foram extraídos através da mistura com n-butanol 

(1,6 mL), de vigorosa agitação e nova centrifugação por 10 minutos a 3000rpm. A 

absorbância de camada orgânica foi medida em espectrofotômetro (530nm) 

(Espectofotômetro Pharmacia Biotech Ultrospec 3000, UV/Visible Spectophotometer). Os 

níveis de malondialdeído foram expressos em valores de absorbância em µmol MDA/g de 

tecido fresco (BUEGE; AUST, 1978; UCHIYAMA; MIHUARA, 1978; OKHAWA, 1979). 

As diferenças entre os valores obtidos nas duas leituras foram utilizadas para 

calcular a concentração de TBARS, usando a regressão linear a partir de uma curva padrão, 

preparada (Apêndice A)  

 

 

3.8.6 Determinação de grupos sulfidrílicos não protéicos (glutationa-GSH) 

 

 

As amostras do tecido cerebral foram trituradas, pesado, homogeneizado e foi 

congelado em nitrogênio líquido e estocado a -70ºC imediatamente após a coleta.  A 

determinação dos grupos sulfidrílicos foi realizada pelo método de Sedlak e Lindasay (1968). 

Todos os cálculos foram baseados em diferentes densidades ópticas, medida a 412nm em 

espectofotômetro (beckman Du-640, Fullerton, Califórnia). Comparando a diferença de 

absorvância das amostras antes e depois que as reações bioquímicas ocorressem, as 

concentrações de glutationa foram calculadas como µmol/g de tecido.  

Drogas reagentes 

A etilenodiaminotetracético (EDTA) 

Ácido tricloacético (ATC, 50%) 

Tampão TRIS 0,4 M pH 8,9 

5,5’-ditiobis (2-ácido nitrobenzóico (DTNB), 0,5M 

Metanol 

Glutationa (GSH, 1 mg/ml) 
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Reação 

2GSH  + H2O2 = GSSG + 2 H2O.                                                         

2GSH + Ac. Graxo- OOH= GSSG + Ac. Graxo-OH + H2O. 

Procedimento: 

O tecido foi pesado e homogeneizado em 5 ml de EDTA 0,002M gelado, em 

seguida, mistura-se o homogenato com 3,2 ml de água destilada e 0,8 ml de àcido 

tricloacético 50%. O tubo é centrifugado a 3000 g por 15 minutos, misturado com 4ml de 

TRIS 0,4 M (pH 8,9) e 0,1 ml de DTNB 0,01 MOL/ML. A seguir, agita-se para homogeneizar 

e lê-se as absorvâncias no espectofotrômetro a 412 nm, dentro de 5 minutos após a adição do 

DTNB. A concentração final de GSH é obtida comparando-se o valor da absorvância com 

uma tabela padrão de GSH, previamente estipulada (Apêndice B). As concentrações de GSH 

foram expressas em µmol /g de tecido. 

 

 

3.8.7 Mensuração da atividade da Mieloperoxidase (MPO) 

 

 

Publicações realizadas por Bradley; Thiru; Pober (1995) descreveram o uso de 

uma enzima específica encontrada nos grânulos intracelulares dos neutrófilos, a 

mieloperoxidase (MPO). Essa enzima pode ser utilizada, portanto, como marcador para o 

conteúdo de neutrófilos dos tecidos.  

O acúmulo de neutrófilos no tecido foi medido pelo método de dosagem de 

mieloperoxidase.  Após coleta, a amostra foi acondicionada em eppendorf com buffer gelado 

(NaCl 0,1 M, NaPO4 0,02 M, NaEDTA 0,015 M, pH 4,7). O tecido foi pesado e em seguida 

homogeneizado em Polytron® PT 3100 a 13000 rpm. No pellet foi feito lise hipotônica com 

solução de NaCl 2% e após 30s adição de NaCl 1,6% com glicose 5%. Após centrifugação, o 

pellet foi ressuspendido em buffer NaPO4 0,05 M (pH 5,4) contendo 0,5% brometo 

deciltrimetilamonioe rehomegeneizado. Após centrifugação a 13000 rpm, 5 WL do 

sobrenadante foram utilizados para a dosagem em placas de 96 wells diluído em 45 WL de 

NaPO4 0,08 M.A atividade da mieloperoxidase no sobrenadante foi dosada usando 

tetramethylbenzidine (TMB) 1,6 mM e H2O2 (0,5 mM) e lida no leitor de placas de 96 wells 
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à 450 nm. Obtêm-se a concentração final de MPO comparando-se o valor da absorbância com 

uma tabela padrão de MPO, preparada previamente (Apêndice C). As concentrações de MPO 

foram expressas em unidade / mg de tecido cerebral.  

 

 

3.8.8. Cálculo dos metabólitos 

 

 

Todos os cálculos dos metabólitos fundamentam-se nas alterações de densidade 

óptica, medidas a 340nm nas amostras das cubetas, acompanhadas após adição da enzima e 

subtraídas das mudanças inespecíficas que podem ocorrer nas cubetas de controle, ou seja, a 

diferença de densidade óptica (DDO) é igual às alterações de absorbância da amostra na 

cubeta menos as alterações na absorbância na cubeta controle. 

Uma vez que o coeficiente molar de extinção de NADH é 6,22cm2/micromol, a 

quantidade de substrato na cubeta é igual a: (DDO/6,22)X volume total da cubeta. Este 

resultado deve ser multiplicado por um fator de diluição para cada amostra, resultando na 

concentração do substrato. Micromol do metabólito/ml de sangue ou g de tecido + 

HClO4/peso de sangue ou tecido x pe (peso extrato neutro/peso extrato ácido) x (volume total 

da cubeta/volume extrato neutro na cubeta) x (DDO/6,22). 

 

 

3.9 Processamento histológico e critérios para análise microscópica do tecido cerebral 

 

 

Os cortes realizados nos encéfalos seguiram o modelo proposto por Machado 

(1994), como visto, na figura 9. Em seguida, as lâminas foram analisadas ao microscópio 

Nikon
 

E 200 pelo patologista sem prévio conhecimento sobre o grupo a que pertencia cada 

animal.   
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Figura 9 - Esquema de corte coronal mediano do encéfalo de roedores. 
As linhas representam os planos cortados transversalmente. A) Bulbo 
olfatório, B) Fissura rinal, C) Quiasma óptico, D) Infundíbulo 
hipofisário, E) Ponte e F) Medula espinhal. Os números representam 
estruturas do encéfalo: 1) Bulbo olfatório, 2) Núcleo olfatório, 3) Córtex 
cerebral, 4) Corpo caloso, 5) Hipocampo, 6) Terceiro ventrículo, 7) 
Tálamo, 8) Hipotálamo, 9) Mesencéfalo, 10) Ponte e 11) Cerebelo.  
FONTE: MACHADO, 1994. 

 

As amostras para a confecção dos cortes histológicos para análise microscópica 

foram obtidas nas linhas B, C (Figura 9). Foram analisadas especificamente as camadas: 

piramidal interna e granular interna do córtex cerebral por serem seletivamente mais 

vulneráveis à lesão aguda hipóxica e ou tóxica. A determinação dos parâmetros picnose, 

neurônios vermelhos, congestão e edema intracelular foram determinados apartir de cinco 

campos aleatórios visualizados em aumento de 400 X (Apêndice D). Tais parâmetros, 

pricipalmente os dois primeiros, são marcadores bastante sensíveis e de surgimento precoce 

da natureza irreversível em relação aos eventos agudos isquêmicos em associação ou não, 

com necrose liquefativa franca. A picnose indica alteração nuclear por condensação 

cromatínica própria da lesão celular irreversível e os neurônios vermelhos sinalizam 

alterações predominantemente citoplasmáticas, resultantes de fenômeno de desnaturação 

pretéica celular com acentuação da eosinofília citoplasmática. 

O tecido cerebral foi seccionado e imerso em formol tamponado a 10% (para cada 

litro de formol adiciona-se quatro gramas de fosfato monobásico anidro e 6,5 gramas de 
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fosfato de sódio dibásico anidro) observando-se a relação do volume da solução de 10 vezes o 

volume da amostra tecidual a ser fixada. No processamento histológico foi realizada a 

desidratação sucessiva em álcoois etílicos, em concentrações crescentes, até o álcool absoluto. 

Para o emblocamento final procedeu-se à diafanização com xilol e impregnação com parafina 

histológica. Um micrótomo rotativo foi utilizado para realizar cortes finos de quatro a cinco 

micrometros de espessura. Em seguida, as secções foram montadas sobre lâminas de vidro 

com extremidades foscas e devidamente identificadas. Os cortes montados foram, a seguir, 

desparafinizados e em sequida secados em estufa a 56ºC.  

Após nova desparafinização com xilol, hidratação com álcoois sucessivos em 

concentrações decrescentes, as lâminas foram lavadas em água corrente e coradas com 

hematoxilina por cinco a dez minutos. O excedente do corante foi retirado com banhos em 

água corrente comum. Após rápida desidratação em álcool absoluto, as secções foram coradas 

pela eosina por oito minutos. Em seguida, elas foram diferenciadas em sucessivos álcoois, em 

concentrações crescentes e por fim, diafanizados em xilol e montadas em lamínulas 

utilizando-se o bálsamo de Canadá e Etela. 

As análises morfométricas foram determinadas por uma modificação dos critérios 

descritos por Greca et al. (1994), em relação aos parâmetros: congestão e edema intracelular.  

Tais parâmetros foram graduados em: ausente (-) quando não apresentavam nenhuma 

alteração; discreto (+), quando estavam presentes alterações focais; moderado (++), quando 

presentes alterações multifocais e intenso (+++), quando presentes alterações difusas. Para 

fins de cálculo estatístico foi determinado valores de 0 (ausente), 1 (leve), 2 (moderado) e 3 

(acentuado).  Os parâmetros foram determinados a partir da quantificação em cinco campos 

aleatórios utilizando-se objetiva de aumento de 400X nas camadas piramidal interna e 

granular interna do córtex cerebral. 

 

 

3.10 Análise estatística 

 

 

As variáveis quantitativas foram, inicialmente, analisadas pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov para verificar a normalidade da distribuição. Como tal requisito foi 

constatado em todos os casos, para a estatística descritiva, calcularam-se a média e o desvio 

padrão. Comparações intergrupos em cada tempo foram realizadas mediante o uso do teste t 
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para variáveis não emparelhadas. Comparações entre os três tempos num mesmo grupo 

(intragrupo) foram feitas pela análise de variância (ANOVA) associada ao teste de 

comparações múltiplas de Tukey, para verificar diferenças entre os tempos dois a dois.  

Para as variáveis ordinais (escores histopatológicos), a estatística descritiva 

envolveu a determinação da mediana, intervalo interquartil e valores mínimo e máximo, 

representados graficamente como box and whiskers plot. O teste de Mann-Whitney foi usado 

para comparar os grupos em cada tempo. Comparações entre os três tempos num mesmo 

grupo foram feitas pelo teste de Kruskal-Wallis, combinado com o teste de Dunn.  

Em todas as análises, estabeleceu-se em 0,05 (5%) a probabilidade α do erro tipo I 

(nível de significância), considerando como estatisticamente significante um valor p menor 

0,05.  

O software GraphPad Prism® versão 5.00 para Windows® (GraphPad Software, 

San Diego, California, USA, 2007) foi utilizado tanto para a realização dos procedimentos 

estatísticos como para a elaboração dos gráficos. 
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4 RESULTADOS 

 
4.1 Sangue (Grupos tratados com salina sem isquemia e reperfusão (SSI) e salina com 

isquemia e reperfusão (SIR). 

 

• Concentrações de lactato no sangue (µmol/ml) nos grupos tratados com salina sem isquemia 

(SSI) e com isquemia (SIR) (Tabela 1, Figura 10). 

 
Constatou-se que, nas comparações intergrupos, o lactato mensurado no grupo 

SIR foi significantemente maior que o observado no grupo SSI nos tempos T0 (p=0,0122), 

T30 (p=0,0015) e T60 (p= 0,0021). Nas análises intragrupos, não foram observadas alterações 

significantes nos diversos tempos estudados. 

 

Tabela 1 -  Concentrações de lactato (µmol/ml) no sangue mensuradas nos grupos tratados com salina sem 
isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados referentes às medições efetuadas 
em 6 animais de ambos os grupos em cada tempo estudado. 

 

Tempo (min) 
SSI SIR Significância 

(intergrupos) Média±DP Média±DP 
0 0,756 ± 0,091 3,596 ± 1,546 p=0,0122 

30 0,869 ± 0,254 3,316 ± 1,356 p=0,0015 

60 0,858 ± 0,460 2,409 ± 0,801 p=0,0021 
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Figura 10 - Representação gráfica das concentrações de lactato (µmol/ml) no sangue mensuradas nos grupos 

tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados 
expressos (Médias ± D.P) dos grupos, análise dos dados pelo teste t para variaveis não 
emparelhadas: **p=0,0122: comparado ao respectivo grupo SSI; **p=0,0015: comparado ao 
respectivo grupo SSI; **p=0,0021: comparado ao respectivo grupo SSI.    
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• Concentrações de piruvato (µmol/ml) no sangue nos grupos tratados com salina sem 

isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) (Tabela 2, Figura 11).  

 

Observou-se que, em relação ao grupo SSI, o piruvato mensurado no grupo SIR 

aumento significantemente em T0 (p=0,0424), T30 (p=0,0271) e T60 (p=00175). Nas análises 

intragrupos, não foram observadas alterações significantes nos diversos tempos estudados. 

 

Tabela 2 -  Concentrações de piruvato (µmol/ml) no sangue mensuradas nos grupos tratados com salina sem 
isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados referentes às medições efetuadas 
em 6 animais de ambos os grupos em cada tempo estudado. 

 

Tempo (min) 
SSI SIR Significância 

(intergrupos) Média±DP Média±DP 
0 0,122 ± 0,096 0,297 ± 0,156 p= 0,0424 

30 0,249 ± 0,251 0,838 ± 0,498 p= 0,0271 

60 0,204 ± 0,112 0,865 ± 0,558 p= 0,0175 
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Figura 11 - Representação gráfica das concentrações de piruvato (µmol/ml) no sangue mensuradas nos grupos 

tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados 
expressos (Médias ± D.P) dos grupos, análise dos dados pelo teste t para variaveis não 
emparelhadas: *p=0,0424: comparado ao respectivo grupo SSI; *p=0,0271: comparado ao 
respectivo grupo SSI; *p=0,0175: comparado ao respectivo grupo SSI. 
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• Concentrações de glicose (µmol/ml) no sangue nos grupos tratados com salina sem 

isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) (Tabela 3, Figura 12). 

 

Verificou-se nas comparações intergrupos, aumento significante nas 

concentrações de glicose nos tempos T0 (p= 0,0174), T30 (p= 0,0010) e T60 (p= 0,0190) no 

grupo SIR em comparação ao grupo SSI. Nas comparações dentro do mesmo grupo, 

constatou-se que, no grupo SIR, a glicose mensurada em T60 foi significante maior que a 

verificada em T0 (p<0,05). 

 

Tabela 3 -  Concentrações de glicose (µmol/ml) no sangue mensuradas nos grupos tratados com salina sem 
isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados referentes às medições 
efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em cada tempo estudado. 

 

Tempo (min) 
SSI SIR Significância 

(intergrupos) Média±DP Média±DP 
0 0,493 ± 0,393 1,116 ± 0,364 p= 0,0174 

30 0,617 ± 0,356 1,502 ± 0,314 p= 0,0010 

60 0,998 ± 0,411    1,718 ± 0,477 + p= 0,0190 

+p<0,05: T60 maior que T0 (teste de Tukey).   
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Figura 12 - Representação gráfica das concentrações de glicose (µmol/ml) no sangue mensuradas nos grupos 

tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados 
expressos (Médias ± D.P) dos grupos, análise dos dados pelo teste t para variaveis não 
emparelhadas:*p=0,0174: comparado ao respectivo grupo SSI; **p= 0,0010: comparado ao 
respectivo grupo SSI; *p=0,0190: comparado ao respectivo grupo SSI; +p<0,05: T60 maior que 
T0 (teste de Tukey).   
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• Concentrações de corpos cetônicos (µmol/ml) no sangue nos grupos tratados com salina 

sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) (Tabela 4, Figura 13).  

 

Constatou-se que, em relação ao grupo SSI, os corpos cetônicos mensurados no 

grupo SIR, aumentou significantemente em T0 (p= 0,0006) e em T60 (p=0,0455). Nas 

comparações dentro do mesmo grupo, não houve alterações significantes nos diversos tempos 

estudados. 

 
 
Tabela 4 -  Concentrações de corpos cetônicos (µmol/ml) no sangue mensuradas nos grupos tratados com salina 

sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados referentes às medições 
efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em cada tempo estudado. 

 

Tempo (min) 
SSI SIR Significância 

(intergrupos) Média±DP Média±DP 
0 0,166 ± 0,070 0,413 ± 0,098   p=0,0006 

30 0,109 ± 0,033 0,199 ± 0,189   p=0,1183 

60 0,166 ± 0,111 0,490 ± 0,334    p=0,0455 
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Figura 13 -  Representação gráfica das concentrações de corpos cetônicos (µmol/ml) no sangue mensuradas nos 

grupos tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados 
expressos (Médias ± D.P) dos grupos, análise dos dados pelo teste t para variaveis não 
emparelhadas: ***p=0,0006: comparado ao respectivo grupo SSI; *p=0,0455: comparado ao 
respectivo grupo SSI. 
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4.2 Tecido cerebral (Grupos salina sem isquemia e reperfusão (SSI) e salina com 

isquemia e reperfusão (SIR). 

 

• Concentrações de lactato no tecido cerebral (µmol/g) nos grupos tratados com salina sem 

isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) (Tabela 5, Figura 14). 

 

Observou-se um aumento significante do lactato no grupo SIR em comparação ao 

grupo SSI nos tempos T0 (p=0,0085), T30 (p=0,0243) e T60 (p=0,0173). Nas comparações 

dentro do mesmo grupo, não foram observadas alterações significantes. 

 
Tabela 5 - Concentrações de lactato no tecido cerebral (µmol/g) mensuradas nos grupos tratados com salina sem 

isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados referentes às medições efetuadas 
em 6 animais de ambos os grupos em cada tempo estudado. 

 

Tempo (min) 
SSI SIR Significância 

(intergrupos) Média±DP Média±DP 
0 1,374 ± 0,172 2,530 ± 0,850  p= 0,0085 

30 0,891 ± 0,697 1,840 ± 0,530 p=0,0243 

60 1,182 ± 0,136 1,744 ± 0,463 p=0,0173 

 

0

1

2

3

4

5

0

SSI

 30  60

SIR

**

**

Tempo de reperfusão (min)

µµ µµ
m

ol
/g

 te
ci

do
La

ct
at

o

 
Figura 14 - Representação gráfica das concentrações de lactato no tecido cerebral (µmol/g) mensuradas nos 

grupos tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. 
Dados expressos (Médias ± D.P) dos grupos, análise dos dados pelo teste t para variaveis não 
emparelhadas: **p=0,0085: comparado ao respectivo grupo SSI; *p=0,0243: comparado ao 
respectivo grupo SSI; *p=0,0173: comparado ao respectivo grupo SSI. 
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• Concentrações de piruvato (µmol/g) no tecido cerebral nos grupos tratados com salina sem 

isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) (Tabela 6, Figura 15). 

 

Verificou-se que, em relação ao grupo SSI, o piruvato medido no grupo SIR 

aumentou significantemente em T0 (p=0,0369). Nas análises intragrupos, verificou-se que, no 

grupo SSI, as concentrações de piruvato no tempo T60 (p<0,001) e T30 (p<0,01) foram 

significantemente maiores que em T0.  

 

Tabela 6 -  Concentrações de piruvato (µmol/g) no tecido cerebral mensuradas nos grupos tratados com salina 
sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados referentes às medições 
efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em cada tempo estudado. 

 

Tempo (min) 
SSI SIR Significância 

(intergrupos) Média±DP Média±DP 
0  0,028 ± 0,014 0,144 ±  0,117 p= 0,0369 

30  0,153 ± 0,064 ++ 0,502 ±  0,542 p=0,1482 

60  0,166 ± 0,057 +++       0,579 ± 0,476  p=0,0617 

+++p<0,001:T60 maior que T0 (teste de Tukey);   ++p<0,01: T30 maior que T0 (teste de Tukey). 

 

0.0

0.5

1.0

1.5

0

SSI

 30  60

SIR

* +++++

Tempo de reperfusão (min)

µµ µµ
m

ol
/g

 te
ci

do
P

iru
va

to

 
Figura 15 - Representação gráfica das concentrações de piruvato (µmol/g) no tecido cerebral mensuradas nos 

grupos tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados 
expressos (Médias ± D.P) dos grupos, análise dos dados pelo teste t para variaveis não 
emparelhadas: *p=0,0369: comparado ao respectivo grupo SSI; ++p<0,01: T30 maior que T0 (teste 
de Tukey); +++p<0,001: T60 maior que T0 (teste de Tukey).    
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• Concentrações de glicose (µmol/g) no tecido cerebral nos grupos tratados com salina sem 

isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) (Tabela 7, Figura 16). 

 

Observou-se que, em relação ao grupo SSI, houve um aumento significante para a 

glicose mensurada no grupo SIR em T0 (p=0,0484), T30 (p=0,0116) e T60 (p=0,0067). Nas 

análises intragrupos, não foram observadas alterações significantes nos diversos tempos 

estudados. 

 

Tabela 7 -  Concentrações de glicose (µmol/g) no tecido cerebral mensuradas nos grupos tratados com salina 
sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados referentes às medições 
efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em cada tempo estudado. 

 

Tempo (min) 
SSI SIR Significância 

(intergrupos) Média±DP Média±DP 
0 0,292 ± 0,081  0,952 ± 0,714 p=0,0484 

30 0,264 ± 0,080 1,038 ± 0,609 p=0,0116 

60 0,234 ± 0,089  0,985 ± 0,533  p=0,0067 
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Figura 16 - Representação gráfica das concentrações de glicose (µmol/g) no tecido cerebral mensurada nos 

grupos tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. 
Dados expressos (Médias ± D.P) dos grupos, análise dos dados pelo teste t para variaveis não 
emparelhadas: *p=0,0484: comparado ao respectivo grupo SSI; *p=0,0116 comparado ao 
respectivo grupo SSI; **p=0,0067 comparado ao respectivo grupo SSI. 
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• Concentrações de corpos cetônicos (µmol/g) no tecido cerebral nos grupos tratados com 

salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) (Tabela 8, Figura 17). 

 

Verificou-se que, em relação ao grupo SSI, as concentrações de corpos cetônicos 

medido no grupo SIR aumentou significantemente em T0 (p=0,0428). Nas análises 

intragrupos, não foram identificados alterações significantes entre os diversos grupos 

estudados. 

 

Tabela 8 -  Concentrações de corpos cetônicos (µmol/g) no tecido cerebral mensuradas nos grupos tratados com 
salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados referentes às 
medições efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em cada tempo estudado. 

 

Tempo (min) 
SSI SIR Significância 

(intergrupos) Média±DP Média±DP 
0 0,084 ± 0,039 0,344 ± 0,271 p=0,0428 

30 0,124 ± 0,064 0,020 ± 0,167 p=0,3261 

60 0,124 ± 0,064 0,200 ± 0,167 p=0,1346 
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Figura 17 – Representação gráfica das concentrações de corpos cetônicos (µmol/g) no tecido cerebral 

mensuradas nos grupos tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 
0, 30 e 60. Dados expressos (Médias ± D.P) dos grupos, análise dos dados pelo teste t para 
variaveis não emparelhadas: *p=0,0428: comparado ao respectivo grupo SSI. 
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• Concentrações de TBARS (µmol MDA/g tecido) no tecido cerebral, nos grupos tratados 

com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) (Tabela 9, Figura 18). 

 

Não foram constatadas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos 

estudados.  

 

Tabela 9 -  Concentrações de TBARS (µmol MDA/g tecido) no tecido cerebral mensuradas nos grupos tratados 
com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados referentes às 
medições efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em cada tempo estudado. 

 

Tempo (min) 
SSI SIR Significância 

(intergrupos) Média±DP Média±DP 
0 0,033 ± 0,029 0,070 ± 0,051 p= 0,1557 

30        0,061 ± 0,054 0,110 ± 0,006 p= 0,0546 

60   0,0463 ± 0,032 0,099 ± 0,049 p= 0,0531 
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Figura 18 – Representação gráfica das concentrações de TBARS (µmol MDA/g tecido) no tecido cerebral 

mensuradas nos grupos tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 
0, 30 e 60. Dados expressos (Médias ± D.P) dos grupos, análise dos dados pelo teste t para 
variaveis não emparelhadas. 
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• Concentrações de glutationa (µmol/g tecido) no tecido cerebral nos grupos tratados com 

salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) (Tabela 10, Figura, 19). 

 

Constatou-se que, nas comparações intergrupos, não foram observadas diferenças 

significantes entre os grupos estudados. Nas análises intragrupos, constatou-se que em ambos 

os grupos T60 (p<0,001) foi significante maior que em T30 e T0, e T30 (p<0,001) foi 

significantemente maior que em T0. 

 

Tabela 10 -  Concentração de glutationa (µmol/g tecido) no tecido cerebral mensuradas nos grupos tratados 
com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados referentes às 
medições efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em cada tempo estudado. 

 

Tempo (min) 
SSI SIR Significância 

(intergrupos) Média±DP Média±DP 
0  2,018 ±  0,754     3,454  ±  1,584 p= 0,0729 

30  9,870 ±  2,347+++     10,949  ± 1,579 +++ p=0,3722 

60 102,37 ± 4,816 †     101,83 ± 2,631 †  p=0,8169 

+++p<0,001:T30 maior que T0 (teste de Tukey); †p<0,001: T60 maior que T0 e T30 (teste de Tukey).    
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Figura 19 – Representação gráfica das concentrações de glutationa (µmol/g tecido)  no tecido cerebral 

mensuradas nos grupos tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 
0, 30 e 60. Dados expressos (Médias ± D.P) dos grupos, análise dos dados pelo teste t para 
variaveis não emparelhadas: +++p< 0,001: T30 maior que T0 (teste de Tukey);†p< 0,001:T60 
maior que T0 e T30 (teste de Tukey).    
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• Atividade da mieloperoxidase (U MPO/mg/tecido) no tecido cerebral nos grupos tratados 

com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) (Tabela 11, Figura 20). 

 

Verificou-se, nas comparações intergrupos, diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos SSI e SIR nos tempos T0 (p<0,0001), T30 (p=0,0269) e T60 

(p=0,0005). Nas comparações dentro do mesmo grupo, observou-se aumento significante 

(P<0,001) da mieloperoxidase em T60 quando comparado a T0 e T30 em ambos os grupos. 

 

Tabela 11 - Atividade da mieloperoxidase (U MPO/mg/tecido) no tecido cerebral mensuradas nos grupos 
tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados 
referentes às medições efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em cada tempo estudado. 

 

Tempo (min) 
SSI SIR Significância 

(intergrupos) Média±DP Média±DP 
0        0,386 ± 0,185      1,420 ± 0,327 p<0,0001 

30        0,180 ± 0,137      0,606 ± 0,378 p=0,0269 

60   1,160 ± 0, 357 +++  6,419 ± 2,524 +++ p=0,0005 

+++p<0,001: T60 maior que T0 e T30 (teste de Tukey). 
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Figura 20 –   Representação gráfica da atividade da mieloperoxidase (U MPO/mg/tecido) no tecido cerebral 

mensuradas nos grupos tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos 
tempos 0, 30 e 60. Dados expressos (Médias ± D.P) dos grupos, análise dos dados pelo teste t 
para variaveis não emparelhadas: ***p<0,0001: comparado ao respectivo grupo SSI; *p=0,0269: 
comparado ao respectivo grupo SSI; *p=0,0005: comparado ao respectivo grupo SSI; +++p< 
0,001:T60 maior que T0 e T30 (teste de Tukey).    
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4.3 Avaliação histopatológica 

 

• Resultados do parâmetro histológico picnose avaliados na camada piramidal interna do 

córtex cerebral nos grupos tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) 

(Tabela 12, Figura 21). 

  
Constatou-se que, nas comparações intergrupos, a presença de picnose no grupo 

SIR foi significantemente maior que o observado no grupo SSI nos tempos T0 (p=0,0185), 

T30 (p=0,0055) e T60 (p=0,0047). Nas análises intragrupos, verificou-se que, no grupo SIR, a 

presença de picnose verificada em T60 (p<0,01) foi significantemente maior que o observado 

no tempo T0, enquanto, no grupo SSI não houve diferenças significantes. 

 

Tabela 12 - Resultados do parâmetro histológico picnose avaliados na camada piramidal interna do córtex 
cerebral nos grupos tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 
30 e 60. Dados referentes às medições efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em cada tempo 
estudado. 

 

Tempo (min) 
SSI SIR Significância 

(intergrupos) Mediana (IQ) Mediana (IQ) 

0 
0,00 (0,00 a 1,00)   1,00 (1,00 a 2,00) p= 0,0185 

 

30 
0,50 (0,75 a 1,25)   3,00 (2,75 a 4,25) 

 
p= 0,0055 

60 1,50 (0,75 a 2,00)     4,00 (3,75 a 5,50) ++ p= 0,0047 
++p<0,01: T60 maior que T0 (Teste de Dunn’s).    IQ (intervalo interquartil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura – 21 Representação gráfica do parâmetro histológico picnose avaliados na camada piramidal interna do 
córtex cerebral nos grupos tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos 
tempos 0, 30 e 60. As barras representam os escores expressos em mediana, intervalo interquartil e 
valores mínimo e máximo *p=0,0185 comparado ao respectivo grupo SSI; *p= 0,0055 comparado 
ao respectivo grupo SSI; *p= 0,0047 comparado ao respectivo grupo SSI; ++p<0,01: T60 maior 
que T0 (Teste de Dunn’s).       
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• Resultados do parâmetro histológico neurônios vermelhos avaliados na camada piramidal 

interna do córtex cerebral nos grupos com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) 

(Tabela 13, Figura 22). 

 

Verificou-se que, nas comparações intergrupos, a presença de neurônios 

vermelhos no grupo SIR foi significantemente maior que o observado no grupo SSI nos 

tempos T0 (p=0,0074), T30 (p=0,0037) e T60 (p=0,0047). Nas análises intragrupos, 

verificou-se que, no grupo SIR, a presença de neurônios vermelhos em T60 (p<0,01) foi 

significantemente maior que o observado no tempo T0, enquanto que, no grupo SSI houve um 

aumento significante T60 (p< 0,05) em relação a T0. 

 
 
Tabela 13 - Resultados do parâmetro histológico neurônios vermelhos mensurados na camada piramidal 

interna do córtex cerebral nos grupos tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia 
(SIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados referentes às medições efetuadas em 6 animais de ambos os 
grupos em cada tempo estudado. 

 

Tempo (min) 
SSI SIR Significância 

(intergrupos) Mediana (IQ) Mediana (IQ) 

0 
0,00 (0,00 a 0,25)    1,00 (1,00 a 2,00) p= 0,0074 

 

30 
1,00 (0,75 a 1,00)    3,00 (2,00 a 4,25) 

 
p= 0,0037 

60     1,00 (0,75 a 2,00) +  4,00 (3,75 a 4,75) ++ p= 0,0047 
+p<0,05:T60 maior que T0  (Teste de Dunn ‘s) ++p<0,01: T60 maior que T0 (Teste de Dunn ‘s).  
IQ (intervalo interquartil). 
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Figura 22 –  Representação gráfica do parâmetro histológico neurônios vermelhos avaliados na camada 
piramidal interna do córtex cerebral nos grupos tratados com salina sem isquemia (SSI) e com 
isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. As barras representam os escores expressos em mediana, 
intervalo interquartil e valores mínimo e máximo **p=0,0074 comparado ao respectivo grupo 
SSI; **p= 0,0037 comparado ao respectivo grupo SSI; **p= 0,0047 comparado ao respectivo 
grupo SSI; +p<0,05:T60 maior que T0  (Teste de Dunn ‘s) ; ++p<0,01:T60 maior que T0 (Teste 
de Dunn’s).  
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• Resultados do parâmetro histológico congestão avaliados na camada piramidal interna do 

córtex cerebral nos grupos tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) 

(Tabela 14, Figura 23).    

 

Constatou-se que, nas comparações intergrupos, a presença de congestão presente 

no grupo SIR foi significantemente maior que o observado no grupo SSI nos tempos T0 

(p=0,0208), T30 (p=0,0383) e T60 (p=0,0383). Nas análises intragrupos, não se observou 

diferenças significantes entre os grupos. 

 
 
Tabela 14 - Grau de congestão avaliados na camada piramidal interna do córtex cerebral avaliados nos  grupos 

tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados 
referentes às medições efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em cada tempo estudado. 

 
 

Tempo (min) 
SSI SIR Significância 

(intergrupos) Mediana (IQ) Mediana (IQ) 

0 
1,00 (0,00 a 1,00) 2,00 (1,00 a 2,00) p= 0,0208 

 

30 
0,50 (0,00 a 1,00) 1,00 (1,00 a 2,00) 

 
p= 0,0383 

60 0,50 (0,00 a 1,00) 1,00 (1,00 a 2,00) p= 0,0383 
IQ (intervalo interquartil). 
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Figura 23 –  Grau de congestão mensurados na camada piramidal interna do córtex cerebral nos grupos tratados 

com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. Conforme os 
seguintes critérios: 0 – ausente, 1 – leve, 2 – moderado, 3 – intenso. As barras representam os 
escores expressos em mediana, intervalo interquartil e valores mínimo e máximo *p=0,0208 
comparado ao respectivo grupo SSI; *p= 0,0383 comparado ao respectivo grupo SSI; *p= 0,0383 
comparado ao respectivo grupo SSI. 
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• Resultados do parâmetro histológico edema intracelular avaliados na camada piramidal 

interna do córtex cerebral nos grupos tratados com salina sem isquemia (SSI) e com 

isquemia (SIR) (Tabela 15, Figura 24). 

  
Verificou-se que, nas comparações intergrupos, a presença de edema intracelular 

presente no grupo SIR foi significantemente maior que o observado no grupo SSI nos tempos 

T0 (p=0,0208), T60 (p=0,0383). Nas análises intragrupos, não se observou diferenças 

significantes entre os grupos. 

 
 
Tabela 15 -  Grau de edema intracelular avaliados na camada piramidal interna do córtex cerebral mensurados 

nos grupos tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. 
Dados referentes às medições efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em cada tempo 
estudado. 

 

Tempo (min) 
SSI SIR Significância 

(intergrupos) Mediana  (IQ) Mediana (IQ) 

0 
1,00 (0,00 a 1,00) 2,00 (0,00 a 1,00) p=0,0208 

 

30 
1,00 (0,00 a 1,00) 1,00 (1,00 a 2,00) p=0,0696 

 
60 0,50 (0,00 a 1,00) 1,00 (1,00 a 2,00) p=0,0383 

IQ (intervalo interquartil). 
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Figura 24 –  Grau de edema intracelular avaliados na camada piramidal interna córtex cerebral nos grupos 

tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. Conforme os 
seguintes critérios: 0 – ausente, 1 – leve, 2 – moderado, 3 – intenso. As barras representam os 
escores expressos em mediana, intervalo interquartil e valores mínimo e máximo *p=0,0208 
comparado ao respectivo grupo SSI; *p= 0,0383 comparado ao respectivo grupo SSI. 
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• Resultados do parâmetro histológico picnose mensurados na camada granular interna do 

córtex cerebral nos grupos tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) 

(Tabela 16, Figura 25). 

 

Constatou-se que, nas comparações intergrupos, a presença de picnose presente no 

grupo SIR foi significantemente maior que o observado no grupo SSI nos tempos T0 

(p=0,0325) T30 (p=0,0208) e T60 (p=0,0141). Nas análises intragrupos, não foram 

observadas alterações significantes entre os diversos tempos. 

 

Tabela 16 – Resultados do parâmetro histológico picnose avaliados na camada granular interna do córtex 
cerebral nos grupos tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 
30 e 60. Dados referentes às medições efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em cada 
tempo estudado. 

 

Tempo (min) 
SSI SIR Significância 

(intergrupos) Mediana (IQ) Mediana (IQ) 

0 
0,00 (0,00 a 0,25) 1,00 (0,75 a 1,25) p= 0,0325 

 

30 
1,00 (0,00 a 1,00) 2,00 (1,00 a 3,25) p= 0,0208 

 
60 0,00 (0,00 a 1,00) 1,50 (1,00 a 3,50) p= 0,0141 

IQ (intervalo interquartil). 
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Figura 25 –  Representação gráfica do parâmetro histológico picnose avaliados na camada granular interna do 

córtex cerebral nos grupos tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos 
tempos 0, 30 e 60. As barras representam os escores expressos em mediana, intervalo interquartil e 
valores mínimo e máximo. *p=0,0325 comparado ao respectivo grupo SSI; *p= 0,0208 comparado 
ao respectivo grupo SSI; *p= 0,0141 comparado ao respectivo grupo SSI.  
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• Resultados do parâmetro histológico neurônios vermelhos avaliados na camada granular 

interna do córtex cerebral nos grupos tratados com salina sem isquemia (SSI) e com 

isquemia (SIR) (Tabela 17, Figura 26). 

  
Verificou-se que, nas comparações intergrupos, a presença de neurônios 

vermelhos, presente no grupo SIR foi significantemente maior que o observado no grupo SSI 

nos tempos T0 (p=0,0325) T30 (p=0,0208) e T60 (p=0,0141). Nas análises intragrupos, não 

foram observadas alterações significantes entre os diversos tempos. 

 

Tabela 17 – Resultados do parâmetro histológico neurônios vermelhos avaliados na camada granular interna do 
córtex cerebral nos grupos tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos 
tempos 0, 30 e 60. Dados referentes às medições efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em 
cada tempo estudado. 

 

Tempo (min) 
SSI SIR Significância 

(intergrupos) Mediana (IQ) Mediana (IQ) 

0 
0,00 (0,00 a 0,25) 1,00 (0,75 a 1,25) p= 0,0325 

 

30 
1,00 (0,00 a 1,00) 2,00 (1,00 a 3,25) p= 0,0208 

 
60 0,00 (0,00 a 1,00) 1,50 (1,00 a 3,50) p= 0,0141 

IQ (intervalo interquartil). 
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Figura 26–  Representação gráfica do parâmetro histológico neurônios vermelhos avaliados na camada 

granular interna do córtex cerebral nos grupos tratados com salina sem isquemia (SSI) e com 
isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. As barras representam os escores expressos em mediana, 
intervalo interquartil e valores mínimo e máximo. . *p= 0,0325 comparado ao respectivo grupo 
SSI; *p= 0,0208 comparado ao respectivo grupo SSI; *p= 0,0141 comparado ao respectivo grupo 
SSI. 
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• Resultados do parâmetro histológico congestão avaliados na camada granular interna do 

córtex cerebral nos grupos tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) 

(Tabela 18, Figura 27). 

  
Constatou-se que, nas comparações intergrupos, a presença de congestão, no 

grupo SIR foi significantemente maior que o observado no grupo SSI nos tempos T0 (0,0225) 

T30 (p=0,0383) e T60 (p=0,0396). Nas análises intragrupos, não foram observadas alterações 

significantes entre os diversos tempos. 

. 

Tabela 18 - Grau de congestão mensurados na camada granular interna do córtex cerebral nos grupos tratados 
com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados referentes às 
medições efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em cada tempo estudado. 

 

Tempo (min) 
SSI SIR Significância 

(intergrupos) Mediana (IQ) Mediana (IQ) 

0 
0,00 (0,00 a 1,00) 1,00 (1,00 a 1,25) p= 0,0225 

 

30 
0,50 (0,00 a 1,00) 1,00 (1,00 a 2,00) p= 0,0383 

 
60 1,00 (0,00 a 1,00) 1,50 (1,00 a 2,00) p= 0,0396 

IQ (intervalo interquartil). 
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Figura 27 –   Grau de congestão mensurados na camada granular interna do córtex cerebral nos grupos tratados 

com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. Conforme os 
seguintes critérios: 0 – ausente, 1 – leve, 2 – moderado, 3 – intenso. As barras representam os 
escores expressos em mediana, intervalo interquartil e valores mínimo e máximo. *p= 0,0225 
comparado ao respectivo grupo SSI; *p= 0,0383 comparado ao respectivo grupo SSI; *p= 0,0396 
comparado ao respectivo grupo SSI.   
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• Resultados do parâmetro histológico edema intracelular avaliados na camada granular 

interna do córtex cerebral nos grupos tratados com salina sem isquemia (SSI) e com 

isquemia (SIR) (Tabela 19, Figura 28). 

 
Verificou-se que, nas comparações intergrupos, a presença de edema intracellar 

no grupo SIR foi significantemente maior que o observado no grupo SSI nos tempos T0 

(p=0,0225), T30 (p=0,0256) e T60 (p=0,0153). Nas análises intragrupos, não foram 

observadas alterações significantes entre os grupos nos diversos tempos estudados. 

 

Tabela 19 – Grau de edema intracelular mensurados na camada granular interna do córtex cerebral nos grupos 
tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados 
referentes às medições efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em cada tempo estudado. 

 

Tempo (min) 
SSI SIR Significância  

(intergrupos) Mediana  (IQ) Mediana (IQ) 

0 
0,00 (0,00 a 1,00) 1,00 (1,00 a 1,25) p= 0, 0225 

 

30 
1,00 (0,75 a 1,00) 2,00 (1,00 a 2,00) p= 0,0256 

 
60 0,50 (0,00 a 1,00) 2,00 (1,00 a 2,00) p= 0,0153 

IQ (intervalo interquartil). 
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Figura 28 –  Grau de edema intracelular mensurados na camada granular interna do córtex cerebral nos grupos 

tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR) nos tempos 0, 30 e 60. Conforme os 
seguintes critérios: 0 – ausente, 1 – leve, 2 – moderado, 3 – intenso. As barras representam os 
escores expressos em mediana, intervalo interquartil e valores mínimo e máximo. **p= 0,0225 
comparado ao respectivo grupo SSI; *p= 0,0256 comparado ao respectivo grupo SSI; *p= 0,0153 
comparado ao respectivo grupo SSI.  
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4.4 Sangue (Grupos tratados com salina com isquemia e reperfusão (SIR) e l-alanil-
glutamina com isquemia e reperfusão (GIR) 

 

 

• Concentrações de lactato (µmol/ml) no sangue nos grupos submetidos à isquemia e 

reperfusão e tratados com salina e L-alanil-glutamina (Tabela 20, Figura 29). 

 

Observou-se que, nas comparações intergrupos, o lactato mensurado em T0 

(p=0,0321), T30 (p=0,0490) e T60 (p=0,0290) no grupo GIR foi significantemente menor que 

o observado no grupo SIR. Nas análises intragrupos, não foram observadas alterações 

significantes. 

 

Tabela 20 -  Concentrações de lactato (µmol/ml) no sangue mensurada nos grupos submetidos à isquemia e 
reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanilglutamina (GIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados 
referentes às medições efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em cada tempo estudado. 

 

Tempo (min) 
SIR GIR Significância 

(intergrupos) Média±DP Média±DP 
0 3,596 ± 1,546 1,960 ± 0,450 p=0,0321 

30 3,316 ± 1,356 1,971 ± 0,568 p=0,0490 

60 2,409 ± 0,801 1,516 ± 0,307 p=0,0290 
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Figura 29 –  Representação gráfica das concentrações de lactato (µmol/ml) no sangue mensurada nos grupos 

submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanilglutamina (GIR) nos 
tempos 0, 30 e 60. Dados expressos (Médias ± D.P) dos grupos, análise dos dados pelo teste t para 
variaveis não emparelhadas: *p=0,0321: comparado ao respectivo grupo SIR; *p=0,0490: 
comparado ao respectivo grupo SIR; *p=0,0290: comparado ao respectivo grupo SIR. 
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• Concentrações de piruvato (µmol/ml) no sangue nos grupos submetidos à isquemia e 

reperfusão e tratados com salina e L-alanil-glutamina (Tabela 21, Figura 30).  

 

Observou-se que, nas comparações intergrupos, o piruvato mensurado em T30 

(p=0,0088) e T60 (p=0,0397) no grupo GIR foi significantemente menor que o observado no 

grupo SIR. Nas análises intragrupos, não foram observadas alterações significantes. 

 

Tabela 21 -  Concentrações de piruvato (µmol/ml) no sangue mensurada nos grupos submetidos à isquemia e 
reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanilglutamina (GIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados 
referentes às medições efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em cada tempo estudado.  

 

Tempo (min) 
SIR GIR Significância 

(intergrupos) Média ± DP Média ± DP 
0 0,297 ± 0,156 0,201 ± 0,052 p= 0,1873 

30 0,838 ± 0,498 0,171 ± 0,073 p= 0,0088 

60 0,865 ± 0,558 0,238 ± 0,332 p= 0,0397 
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Figura 30 -  Representação gráfica das concentrações de piruvato (µmol/ml) no sangue mensurada nos grupos 

submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanilglutamina (GIR) nos 
tempos 0, 30 e 60. Dados referentes às medições efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em 
cada tempo estudado. Dados expressos (Médias ± D.P) dos grupos, análise dos dados pelo teste t 
para variaveis não emparelhadas: *p=0,0088: comparado ao respectivo grupo SIR; **p=0,0397: 
comparado ao respectivo grupo SIR. 
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• Concentrações de glicose (µmol/ml) no sangue nos grupos submetidos à isquemia e 

reperfusão e tratados com salina e L-alanil-glutamina (Tabela 22, Figura  31).  

 

Verificou-se que, em relação ao grupo SIR, a glicose medida no grupo GIR 

aumentou significante em T0 (p=0,0375) e diminuiu em T30 (p= 0,0132) e T60 (p= 0,0410). 

Nas análises intragrupos, observou-se, no grupo SIR, um aumento significante em T60 

(p<0,05) em relação a T0.  

  

Tabela 22 - Concentrações de glicose (µmol/ml) no sangue mensurada nos grupos submetidos à isquemia e 
reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanilglutamina (GIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados 
referentes às medições efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em cada tempo estudado.  

 

Tempo (min) 
SIR GIR Significância 

(intergrupos) Média±DP Média±DP 
0 1,116 ± 0,364  1,641 ± 0,393 p= 0,0375 

30 1,502 ± 0,314  0,956 ± 0,314 p= 0,0132 

60    1,718 ± 0,477 +  1,203 ± 0,247 p= 0,0410 

+p<0,05:T60 maior que T0 (teste de Tukey).  
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Figura 31 -  Representação gráfica das concentrações de glicose (µmol/ml) no sangue mensurada nos grupos 

submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanilglutamina (GIR) nos 
tempos 0, 30 e 60. Dados expressos (Médias ± D.P) dos grupos, análise dos dados pelo teste t 
para variaveis não emparelhadas: *p=0,0375 comparado ao respectivo grupo SIR; *p=0,0132 
comparado ao respectivo grupo SIR; *p=0,0410 comparado ao respectivo grupo SIR; 
+p<0,05:T60 maior que T0 (teste de Tukey). 
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• Concentrações de corpos cetônicos (µmol/ml) no sangue nos grupos submetidos à isquemia 

e reperfusão e tratados com salina e L-alanil-glutamina (Tabela 23, Figura 32).  

 

Verificou-se que, em relação ao grupo SIR, as concentrações de corpos cetônicos 

medido no grupo GIR, houve um aumento signifcante em T0 (p= 0,0200). Nas comparações 

dentro do mesmo grupo, não foram constatadas diferenças signficantes entre os grupos nos 

diversos tempos estudados. 

 

Tabela 23 - Concentrações de corpos cetônicos (µmol/ml) no sangue mensurada nos grupos submetidos à 
isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanilglutamina (GIR) nos tempos 0, 30 e 60. 
Dados referentes às medições efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em cada tempo 
estudado. 

  

Tempo (min) 
SIR GIR Significância 

(intergrupos) Média±DP Média±DP 
0 0,413 ± 0,098 0,714 ± 0,247 p= 0,0200 

30 0,199 ± 0,189 0,549 ± 0,414 p= 0,0891 

60 0,490 ± 0,334 0,750 ± 0,243 p= 0,1555 
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Figura 32 -  Representação gráfica das concentrações de corpos cetônicos (µmol/ml) no sangue mensurada nos 

grupos submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanilglutamina (GIR) 
nos tempos 0, 30 e 60. Dados expressos (Médias ± D.P) dos grupos, análise dos dados pelo teste t 
para variaveis não emparelhadas: *p=0,0200: comparado ao respectivo grupo SIR.  
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4.5 Tecido cerebral (Grupos tratados com salina com isquemia e reperfusão (SIR) e l-

alanil-glutamina com isquemia e reperfusão (GIR). 

 

 

• Concentrações de lactato (µmol/g) no tecido cerebral nos grupos submetidos à isquemia e 

reperfusão e tratados com salina e L-alanil-glutamina (Tabela 24, Figura 33). 

 

Verificou-se que, em relação ao grupo SIR, o lactato medido no grupo GIR 

diminuiu significantemente em T0 (p=0,0228). Nas análises intragrupos, não foram 

observadas alterações significantes. 

 
Tabela 24 -  Concentrações de lactato (µmol/g) no tecido cerebral mensurada nos grupos submetidos à 

isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanilglutamina (GIR) nos tempos 0, 30 e 60. 
Dados referentes às medições efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em cada tempo 
estudado. 

 

Tempo (min) 
SIR GIR Significância 

(intergrupos) Média±DP Média±DP 
0 2,530 ± 0,850 1,540 ± 0,302 p= 0,0228 

30 1,840 ± 0,530 1,468 ± 0,456 p= 0,2217 

60 1,744 ± 0,463 1,497 ± 0,291 p= 0,2959 
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Figura 33 - Representação gráfica das concentrações de lactato (µmol/g) no tecido cerebral mensurada nos 

grupos submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanilglutamina (GIR) 
nos tempos 0, 30 e 60. Dados expressos (Médias ± D.P) dos grupos, análise dos dados pelo teste t 
para variaveis não emparelhadas: *p=0,0228: comparado ao respectivo grupo SIR.  
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• Concentrações de piruvato (µmol/g) no tecido cerebral nos grupos submetidos à isquemia e 

reperfusão e tratados com salina e L-alanil-glutamina (Tabela 25, Figura 34). 

 

Verificou-se que, em relação ao grupo SIR, o piruvato medido no grupo GIR 

diminuiu significantemente em T60 (p=0,0432). Nas análises intragrupos, não foram 

observadas alterações significantes. 

 

Tabela 25-  Concentrações de piruvato (µmol/g) no tecido cerebral mensurada nos grupos submetidos à 
isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanilglutamina (GIR) nos tempos 0, 30 e 60. 
Dados referentes às medições efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em cada tempo 
estudado. 

  

Tempo (min) 
SIR GIR Significância 

(intergrupos) Média±DP Média±DP 
0 0,144 ± 0,117 0,193 ± 0,405 p=0,7805 

30 0,502 ± 0,542 0,039 ± 0,018 p= 0,0632 

60   0,579 ± 0,476  0,112 ± 0,127 p= 0,0432 
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Figura 34 –  Representação gráfica das concentrações de piruvato (µmol/g) no tecido cerebral mensurada nos 

grupos submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanilglutamina (GIR) 
nos tempos 0, 30 e 60. Dados expressos (Médias ± D.P) dos grupos, análise dos dados pelo teste t 
para variaveis não emparelhadas. *p=0,0432: comparado ao respectivo grupo SIR.  
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• Concentrações de glicose (µmol/g) no tecido cerebral nos grupos submetidos à isquemia e 

reperfusão e tratados com salina e L-alanil-glutamina (Tabela 26, Figura 35). 

 

Não foram observadas alterações significantes entre os diversos grupos estudados. 

 

Tabela 26 -  Concentrações de glicose (µmol/g) no tecido cerebral mensurada nos grupos submetidos à 
isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanilglutamina (GIR) nos tempos 0, 30 e 60. 
Dados referentes às medições efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em cada tempo 
estudado.  

 

Tempo (min) 
SIR GIR Significância 

(intergrupos) Média±DP Média±DP 
0  0,952 ± 0,714  0,892 ± 1,042 p=0,9093 

30  1,038 ± 0,609  0,960 ± 0,096  p=0,7638 

60  0,985 ± 0,533  0,802 ± 0,156 p=0,4382 
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Figura 35 – Representação gráfica das concentrações de glicose (µmol/g) no tecido cerebral mensurada nos 

grupos submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanilglutamina (GIR) 
nos tempos 0, 30 e 60. Dados expressos (Médias ± D.P) dos grupos, análise dos dados pelo teste t 
para variaveis não emparelhadas.  
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• Concentrações de corpos cetônicos (µmol/g) no tecido cerebral nos grupos submetidos à 

isquemia e reperfusão e tratados com salina e L-alanil-glutamina (Tabela 27, Figura 36).  

 

Não foram observadas alterações significantes entre os diversos grupos estudados. 

 

Tabela 27 - Concentrações de corpos cetônicos (µmol/g) no tecido cerebral mensurada nos grupos submetidos 
à isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanilglutamina (GIR) nos tempos 0, 30 e 
60. Dados referentes às medições efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em cada tempo 
estudado.  

 

Tempo (min) 
SIR GIR Significância 

(intergrupos) Média±DP Média±DP 
0 0,344 ± 0,271 0,423 ± 0,094 p=0,5195 

30 0,020 ± 0,167 0,335 ± 0,282 p= 0,3372 

60 0,404 ± 0,192 0,426 ± 0,295 p= 0,8843 
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Figura 36 - Representação gráfica das concentrações de corpos cetônicos (µmol/g) no tecido cerebral 

mensurada nos grupos submetidos à isquemia e tratados com salina (SIR) e l-alanilglutamina com 
isquemia (GIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados expressos (Médias ± D.P) dos grupos, análise dos 
dados pelo teste t para variaveis não emparelhadas. 
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• Concentrações de TBARS (µmol MDA/g tecido) no tecido cerebral, nos grupos submetidos 

à isquemia e reperfusão e tratados com salina e L-alanil-glutamina (Tabela 28, Figura 37).  

 

Nas comparações intergrupos observou-se uma diminuição significante 

(p=0,0102) no tempo T30 no grupo GIR em comparação ao grupo SIR. Na análise intragrupo, 

não foram observadas alterações significantes entre os grupos estudados. 

 

Tabela 28 - Concentrações de TBARS (µmol MDA/g tecido) no tecido cerebral mensurada nos grupos 
submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanilglutamina (GIR) nos 
tempos 0, 30 e 60. Dados referentes às medições efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em 
cada tempo estudado. 

 

Tempo (min) 
SIR GIR Significância 

(intergrupos) Média±DP Média±DP 
0 0,070 ±  0,051 0,097 ± 0,067 p= 0,4579 

30 0,110 ±  0,006 0,057 ± 0,040 p=0,0102 

60 0,033 ±  0,029 0,070 ± 0,051 p= 0,1557 
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Figura 37 –  Representação gráfica das concentrações de TBARS (µmol MDA/g tecido) no tecido cerebral 

mensurada nos grupos submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-
alanilglutamina (GIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados expressos (Médias ± D.P) dos grupos, análise 
dos dados pelo teste t para variaveis não emparelhadas: *p=0,0102: comparado ao respectivo 
grupo SIR.  
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• Concentrações de glutationa (µmol/g tecido) no tecido cerebral nos grupos submetidos à 

isquemia e reperfusão e tratados com salina e L-alanil-glutamina (Tabela 29, Figura 38). 

 

Constatou-se que, nas comparações intergrupos, a glutationa mensurada no grupo 

GIR foi significantemente maior que a observada no grupo SIR nos tempos T0 (p=0,0006), 

T30 (p<0,0001) e T60 (p=0,0011). Nas comparações dentro do mesmo grupo, constatou-se 

que a glutationa verificada em T60 foi significantemente maior (p<0,001) que a verificada em 

T0 e T30 em ambos os grupos. Em T30, a glutationa medida em ambos os grupos, foi 

significantemente maior (p<0,001) que a observada em T0. 

 
Tabela 29 -  Concentração de glutationa (µmol/g tecido) no tecido cerebral mensurada nos grupos submetidos á 

isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanilglutamina (GIR) nos tempos 0, 30 e 60. 
Dados referentes às medições efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em cada tempo 
estudado. 

 

Tempo (min) 
SIR GIR Significância 

(intergrupos) Média±DP Média±DP 

0     3,454 ± 1,584     10,054 ± 2,880 p=0,0006 

30     10,949 ± 1,579 +++ 81,767± 9,060 +++  p<0,0001 

60     101,83 ± 2,631 † 114,924 ± 6,311 †   p=0,0011 

†p<0,001:T60 maior que T0 e T30 (teste de Tukey); +++ p<0,001:T30 maior que T0 (teste de  Tukey). 
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Figura 38 -  Representação gráfica da concentração de glutationa (µmol/g tecido) no tecido cerebral mensurada 

nos grupos submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanilglutamina 
(GIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados expressos (Médias ± D.P) dos grupos, análise dos dados pelo 
teste t para variaveis não emparelhadas: ***p=0,0006: comparado ao respectivo grupo SIR; 
***p<0,0001: comparado ao respectivo grupo SIR; **p=0,0011:comparado ao respectivo grupo 
SIR; †p<0,001: T60 maior que T0 e T30 (teste de Tukey); +++p<0,001: T30 maior que T0 (teste 
de Tukey). 
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• Atividade da mieloperoxidase (U MPO/mg/tecido) no tecido cerebral nos grupos 

submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com salina e L-alanil-glutamina (Tabela 30, 

Figura 39).   

 

Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes nas análises 

intergrupos. Todavia, nas comparações dentro do mesmo grupo, observou-se aumento 

significante (p<0,001) da mieloperoxidase em T60 quando comparado a T0 e T30 em ambos 

os grupos. 

 

Tabela 30 -  Atividade de mieloperoxidase (U MPO/mg/tecido) no tecido mensurada nos grupos submetidos à 
isquemia e reperfusão e tratados com salina (SSI) e l-alanil-glutamina (GIR) nos tempos 0, 30 e 
60. Dados referentes às medições efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em cada tempo 
estudado. 

 

Tempo (min) 
SIR GIR Significância 

(intergrupos) Média±DP Média±DP 
0   1,420 ± 0,327      1,534 ± 0,261            p=0,5205 

30   0,606 ± 0,378      0,641 ± 0,126 p=0,8335 

60 6,419 ± 2,524 +++   5,847 ± 2,222 +++ p=0,6860 

+++p<0,001: T60 maior que T0 e T30 (teste de Tukey). 
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Figura 39–  Representação gráfica da atividade de mieloperoxidase (U MPO/mg/tecido) no tecido mensurada 

nos grupos submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanilglutamina 
(GIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados expressos (Médias ± D.P) dos grupos, análise dos dados pelo 
teste t para variaveis não emparelhadas: +++p<0,001: T60 maior que T0 e T30 (teste de Tukey). 
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4.6 Avaliação histopatológica 

 
                 

• Resultados do parâmetro histológico picnose avaliados na camada piramidal interna do 

córtex cerebral nos grupos tratados com salina com isquemia (SIR) e l-alanil-glutamina 

com isquemia (GIR) (Tabela 31, Figura 40). 

  
Constatou-se que, nas comparações intergrupos, a presença de picnose presente no 

grupo GIR foi significantemente menor que o observado no grupo SIR nos tempos T30 

(p=0,0086) e T60 (p=0,0379). Nas análises intragrupos, verificou-se que, no grupo SIR 

(p<0,01) e no grupo GIR (p<0,05) a presença de picnose verificada em T60 foi significante 

maior que o observado no tempo T0. 

 
Tabela 31 –Resultados do parâmetro histológico picnose avaliados na camada piramidal interna do córtex 

cerebral mensuradas nos grupos submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e 
l-alanil- glutamina (GIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados referentes às medições efetuadas em 6 
animais de ambos os grupos em cada tempo estudado. 

 

Tempo (min) 
SIR GIR Significância 

(intergrupos) Mediana (IQ) Mediana (IQ) 
0  1,00 (1,00 a 2,00)       0,00 (0,00 a 1,25) p= 0,0790 
30  3,00 (2,75 a 4,25)       1,50 (0,75 a 2,00) p= 0,0086 
60    4,00 (3,75 a 5,55) ++    2,00 (1,75 a 4,00) + p= 0,0379 

+p<0,05:T60 maior que T0  (Teste de Dunn ‘s)           ++p<0,01: T60 maior que T0 (Teste de Dunn ‘s). 
IQ (intervalo interquartil). 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0  30  60

SIR
GIR

**

*

++

+

Tempo de reperfusão (min)

P
ic

no
se

 
Figura 40 –  Representação gráfica do parâmetro histológico picnose avaliados na camada piramidal interna do 

córtex cerebral nos grupos submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-
alanil- glutamina (GIR) nos tempos 0, 30 e 60. As barras representam os escores expressos em 
mediana, intervalo interquartil e valores mínimo e máximo **p=0,0086 comparado ao respectivo 
grupo SIR; *p= 0,0379 comparado ao respectivo grupo SIR; +p<0,05: T60 maior que T0 (teste de 
Dunn’s); ++p<0,01: T60 maior que T0 (teste de Dunn’s).       
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• Resultados do parâmetro histológico neurônios vermelhos avaliados na  camada piramidal 

interna do córtex cerebral nos grupos tratados com salina com isquemia (SIR) e l-alanil-

glutamina com isquemia (GIR) (Tabela 32, Figura 41). 

  
Verificou-se que, nas comparações intergrupos, a presença de neurônios 

vermelhos no grupo GIR foi significantemente menor que o observado no grupo SIR nos 

tempos T30 (p=0,0159) e T60 (p=0,0493). Nas análises intragrupos, verificou-se que, no 

grupo SIR, a presença de neurônios vermelhos verificados em T60 (p<0,01) foi significante 

maior que o observado no tempo T0, enquanto que, no grupo GIR houve um aumento 

significante T60 (p< 0,05) em relação a T0. 

 
Tabela 32 - Resultados do parâmetro histológico neurônios vermelhos avaliados na camada piramidal interna 

do córtex cerebral nos grupos submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-
alanil- glutamina (GIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados referentes às medições efetuadas em 6 
animais de ambos os grupos em cada tempo estudado. 

 

Tempo (min) 
SIR GIR Significância 

(intergrupos) Mediana (IQ) Mediana (IQ) 

0 
  1,00 (1,00 a 2,00)  0,50 (0,00 a 1,25) p= 0,1430 

 

30 
  3,00 (2,00 a 4,25)  1,50 (0,75 a 2,00) p= 0,0159 

 
60     4,00 (3,75 a 4,75) ++   2,00 (1,75 a 4,00) + p= 0,0493 

+p<0,05:T60 maior que T0  (Teste de Dunn ‘s)           ++p<0,01: T60 maior que T0 (Teste de Dunn ‘s). 

IQ (intervalo interquartil) 
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Figura 41 –  Representação gráfica do parâmetro histológico neurônio vermelhos avaliados na camada 
piramidal interna do córtex cerebral nos grupos submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com 
salina (SIR) e l-alanil- glutamina (GIR) nos tempos 0, 30 e 60. As barras representam os escores 
expressos em mediana, intervalo interquartil e valores mínimo e máximo. *p=0,0159 comparado 
ao respectivo grupo SIR; *p= 0,0493 comparado ao respectivo grupo SIR; +p<0,05: T60 maior 
que T0 (teste de Dunn’s); ++p<0,01: T60 maior que T0 (teste de Dunn’s).           
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• Resultados do parâmetro histológico congestão avaliados na camada piramidal interna do 

córtex cerebral nos grupos tratados com salina com isquemia (SIR) e l-alanil-glutamina 

com isquemia (GIR) (Tabela 33, Figura 42). 

  
Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes nas análises 

intergrupos e intragrupos nos tempos avaliados. 

 

Tabela 33 - Grau de congestão mensurados na camada piramidal interna do córtex cerebral nos grupos 
submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanil- glutamina (GIR) nos 
tempos 0, 30 e 60. Dados referentes às medições efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em 
cada tempo estudado. 

 

Tempo (min) 
SIR GIR Significância 

(intergrupos) Mediana (IQ) Mediana (IQ) 

0 
2,00 (1,00 a 2,00) 1,00 (1,00 a 1,25) p= 0,1122 

 

30 
1,00 (1,00 a 2,00) 1,00 (0,75 a 1,25) p= 0,3865 

 
60 1,00 (1,00 a 2,00) 1,00 (1,00 a 1,25) p= 0,5948 

IQ (intervalo interquartil). 
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Figura 42 - Grau de congestão mensurados na camada piramidal interna do córtex cerebral nos grupos 

submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanil- glutamina (GIR)  nos 
tempos 0, 30 e 60. Conforme os seguintes critérios: 0 – ausente, 1 – leve, 2 – moderado, 3 – 
intenso. As barras representam os escores expressos em mediana, intervalo interquartil e valores 
mínimo e máximo. 
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• Resultados do parâmetro histológico edema intracelular avaliados na camada piramidal 

interna do córtex cerebral nos grupos tratados com salina com isquemia (SIR) e l-alanil-

glutamina com isquemia (GIR) (Tabela 34, Figura 43). 

  
Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes nas análises 

intergrupos e intragrupos nos tempos avaliados. 

 

Tabela 34 -  Grau de edema intracelular mensurados na camada piramidal interna do córtex cerebral nos grupos 
submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanil- glutamina (GIR) nos 
tempos 0, 30 e 60. Dados referentes às medições efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em 
cada tempo estudado. 

 

Tempo (min) 
SIR GIR Significância 

(intergrupos) Mediana (IQ) Mediana (IQ) 

0 
2,00 (1,00 a 2,00) 1,00 (1,00 a 1,25) p= 0,1122 

 

30 
1,00 (1,00 a 2,00) 1,00 (0,75 a 1,25) p= 0,3865 

 
60 1,00 (1,00 a 2,00) 1,00 (1,00 a 1,25) p= 0,5948 

IQ (intervalo interquartil). 
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Figura 43 - Grau de edema intracelular mensurados na camada piramidal interna do córtex cerebral nos grupos 

submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanil- glutamina (GIR) nos 
tempos 0, 30 e 60. Conforme os seguintes critérios: 0 – ausente, 1 – leve, 2 – moderado, 3 – 
intenso. As barras representam os escores expressos em mediana, intervalo interquartil e valores 
mínimo e máximo. 
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• Resultados do parâmetro histológico picnose avaliados na camada granular interna do 

córtex cerebral nos grupos submetidos à isquemia e tratados com salina (SIR) e l-alanil-

glutamina (GIR) (Tabela 35, Figura 44). 

  
Verificou-se que, nas comparações intergrupos, a presença de picnose presente no 

grupo GIR foi significantemente menor que o observado no grupo SIR nos tempos T30 

(p=0,0208) e T60 (p=0,0412). Nas análises intragrupos, não foram observadas alterações 

significantes entre os diversos tempos estudados. 

 

Tabela 35 –  Resultados do parâmetro histológico picnose avaliados na camada granular interna do córtex 
cerebral nos grupos submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanil- 
glutamina (GIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados referentes às medições efetuadas em 6 animais de 
ambos os grupos em cada tempo estudado. 

 

Tempo (min) 
SIR GIR Significância 

(intergrupos) Mediana (IQ) Mediana (IQ) 

0 
1,00 (0,75 a 1,25)  0,00 (0,00 a 1,00) p= 0,0905 

 

30 
2,00 (1,00 a 3,25) 1,00 (0,00 a 1,00) p= 0,0208 

 
60 1,50 (0,00 a 1,00) 0,00 (1,00 a 3,50) p= 0,0412 

IQ (intervalo interquartil). 
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Figura 44 -  Representação gráfica do parâmetro histológico picnose avaliados na camada granular  interna do 

córtex cerebral nos grupos submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-
alanil- glutamina (GIR) nos tempos 0, 30 e 60. As barras representam os escores expressos em 
mediana, intervalo interquartil e valores mínimo e máximo. *p= 0,0208 comparado ao respectivo 
grupo SIR; *p= 0,0412 comparado ao respectivo grupo SIR.  
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• Resultados do parâmetro histológico neurônios vermelhos avaliados na camada granular 

interna do córtex cerebral nos grupos submetidos à isquemia e tratados com salina (SIR) e 

l-alanil-glutamina (GIR) (Tabela 36, Figura 45). 

  
Constatou-se que, nas comparações intergrupos, a presença de neurônios 

vermelhos, presente no grupo GIR foi significantemente menor que o observado no grupo SIR 

nos tempos T30 (p=0,0208) e T60 (p=0,0412). Nas análises intragrupos, não foram 

observadas alterações significantes entre os diversos tempos estudados. 

 

Tabela 36 –  Resultados do parâmetro histológico neurônios vermelhos avaliados na camada granular interna do 
córtex cerebral nos grupos submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-
alanil- glutamina (GIR) nos tempos 0, 30 e 60. Dados referentes às medições efetuadas em 6 
animais de ambos os grupos em cada tempo estudado. 

              IQ (intervalo interquartil). 
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Figura 45 -  Representação gráfica do parâmetro histológico neurônios vermelhos avaliados na camada 

granular interna do córtex cerebral nos grupos submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com 
salina (SIR) e l-alanil- glutamina (GIR) nos tempos 0, 30 e 60. As barras representam os escores 
expressos em mediana, intervalo interquartil e valores mínimo e máximo. *p= 0,0208 comparado 
ao respectivo grupo SIR; *p= 0,0412 comparado ao respectivo grupo SIR.  

 

Tempo (min) 
SIR GIR Significância 

(intergrupos) Mediana (IQ) Mediana (IQ) 

0 
1,00 (0,75 a 1,25) 0,00 (0,00 a 1,00) p= 0,0905 

 

30 
2,00 (1,00 a 3,25) 1,00 (0,00 a 1,00) p= 0,0208 

 

60 
1,50 (0,00 a 1,00) 0,00 (1,00 a 3,50) p= 0,0412 
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• Resultados do parâmetro histológico congestão avaliados na camada granular interna do 

córtex cerebral nos grupos submetidos à isquemia e tratados com salina (SIR) e l-alanil-

glutamina (GIR) (Tabela 37, Figura 46). 

  
Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes nas análises 

intergrupos e intragrupos nos tempos avaliados. 

 

Tabela 37 - Grau de congestão na camada granular interna do córtex cerebral nos grupos submetidos à 
isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanil- glutamina (GIR) nos tempos 0, 30 e 
60. Dados referentes às medições efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em cada tempo 
estudado. 

 

Tempo (min) 
SIR GIR Significância 

(intergrupos) Mediana (IQ) Mediana (IQ) 

0 
1,00 (1,00 a 1,25) 0,50 (0,00 a 1,00) p= 0,0567 

 

30 
1,00 (1,00 a 2,00) 1,00 (0,00 a 1,00) p= 0,0696 

 
60 1,50 (1,00 a 2,00) 1,00 (0,75 a 1,25) p= 0,2012 

IQ (intervalo interquartil). 
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Figura 46 -  Grau de congestão avaliados na camada granular interna do córtex cerebral mensuradas nos grupos 

submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanil- glutamina (GIR) nos 
tempos 0, 30 e 60. As barras representam os escores expressos em mediana, intervalo interquartil e 
valores mínimo e máximo.  
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• Resultados do parâmetro histológico edema intracelular avaliados na camada granular 

interna do córtex cerebral nos grupos submetidos à isquemia e tratados com salina (SIR) e 

l-alanil-glutamina (GIR) (Tabela 38, Figura 47). 

  
Constatou-se que, nas comparações intergrupos, a presença de edema intracelular 

presente no grupo GIR foi significantemente menor que o observado no grupo SIR no tempo 

T30 (p=0,0225). Nas análises intragrupos, não se verificou alterações significantes entre os 

diversos tempos estudados. 

   

Tabela 38 – Grau de edema intracelular mensurados na camada granular interna do córtex cerebral nos grupos 
submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanil- glutamina (GIR) nos 
tempos 0, 30 e 60. Dados referentes às medições efetuadas em 6 animais de ambos os grupos em 
cada tempo estudado. 

 

Tempo (min) 
SIR GIR Significância 

(intergrupos) Mediana (IQ) Mediana (IQ) 

0 
1,00 (1,00 a 1,25) 1,00 (0,00 a 1,00) p= 0,1149 

 

30 
2,00 (1,00 a 2,00) 1,00 (0,75 a 1,00) p= 0,0225 

 
60 2,00 (1,00 a 2,00) 1,00 (1,00 a 1,25) p= 0,1122 

IQ (intervalo interquartil). 
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Figura 47 - Grau de edema intracelular mensurados na camada granular interna do córtex cerebral nos grupos 
submetidos à isquemia e reperfusão e tratados com salina (SIR) e l-alanil- glutamina (GIR) nos 
tempos 0, 30 e 60. As barras representam os escores expressos em mediana, intervalo interquartil e 
valores mínimos e máximos. *p= 0,0225 comparado ao respectivo grupo SIR. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

A isquemia cerebral é considerada uma das principais causas de mortalidade e 

morbidade humanas (TORRES et al., 2003; NISHIZAWA, 2001). A lesão tecidual não se 

restringe somente à lesão primária, mas ao processo de degeneração neuronal secundária 

desencadeada, resposta inflamatória e pela presença das cascatas destrutivas ativadas durante 

o processo de excitotoxicidade neural (LIMA et al., 2007; FATOKUM; STONE; SMITH, 

2008).  

Diversos modelos em animais têm sido utilizados para estudar os mecanismos 

neurais que envolvem a degeneração celular e as respostas a lesão isquêmica, portanto, 

estudos experimentais em isquemia e reperfusão cerebral in vivo mostram-se fundamentais 

(TARDINI et al., 2003). Pesquisas realizadas em ratos constituem um promissor recurso 

experimental por apresentarem semelhanças anatomofisiológicas com a espécie humana e 

relativa homogeneidade interespécie (MUNIZ et al., 2004). Modelos de pesquisas realizadas 

em gerbil da Mongólia (Meriones unguiculatus) tornam-se particularmente confiáveis devido 

à ausência do polígono arterial de Willis completo, pois não apresentam as artérias 

comunicantes posteriores que fazem a integração dos leitos vasculares anteriores (artérias 

cerebrais médias, artérias cerebrais anteriores, principais ramos das carótidas internas) e 

posteriores (artérias vertebrais). Desse modo, a oclusão das carótidas comuns permite uma 

isquemia bastante abrangente, pois a ausência de fluxo sanguíneo por esses vasos não é 

compensada pela circulação colateral alternativa proveniente das artérias vertebrais. Dessa 

forma, não se faz necessário, submeter a outros métodos adicionais para se promover 

isquemia e reperfusão cerebral. Tal particularidade anatômica é bastante ilustrativa da 

importância de pesquisas sobre a vasculatura cerebral envolvendo gerbils (HERRMANN et 

al., 2004; TARDINI et al., 2003).  

Nos gerbils os hemisférios cerebrais isolados e o polígono de Willis incompleto 

são características anatômicas importantes. Cada hemisfério cerebral parece ter uma fonte de 

sangue independente, o que reflete que após a ligadura unilateral de uma artéria carótida 

comum, os danos e alterações metabólicas, por um lado pode ser comparado com o outro 

lado, que, sendo quase intacta, pode servir como controle (LEVY; BRIERLEY, 1973). 

Estudos realizados por Somova;  Gregory; Nxumalo (2000), em gerbils da Mongólia, por 

oclusão unilateral da artéria carótida, demonstraram que o modelo de isquemia cerebral em 



107 

 

gerbil recria as condições clínicas semelhantes às causadas em acidente vascular cerebral 

isquêmico em seres humanos.  

No presente estudo foi utilizado o modelo experimental de isquemia cérebro-

anterior em gerbil da Mongólia (Meriones unguiculatus) por oclusão bilateral das ACCs por 

um período de 15 minutos (Olfih et al., 1991; Stanimirovic et al., 1994; Kimura et al., 2002; 

Plaschke et al., 2005) que produziu isquemia global, por acarretar uma grande extensão de 

lesões celulares, uma vez que as ACCs contribuem para a irrigação da maior parte das regiões 

anteromediais do cérebro, (SCHALLER; GRAF, 2004). Trata-se de um modelo amplamente 

utilizado para produzir lesão isquêmica seletiva, com variações dos tempos de oclusão, sendo 

comumente usado em torno de 5 a 20 minutos (JORGENSEN, 1993; WAPPLER et al., 2009).  

Durante o processo de isquemia cerebral ocorre diminuição do fluxo sanguíneo e 

consequente redução do aporte de oxigênio para os tecidos acometidos, com redução da 

fosforilação oxidativa mitocondrial e queda da produção de ATP. As consequências da 

isquemia em diferentes tecidos dependem de sua duração e de sua reoxigenação decorrentes 

da reperfusão tecidual (JUNIOR et al., 2002; TARDINI; YOSHIDA, 2003).   

Os modelos de oclusão unilateral permanente ou bilateral transitória da ACC em 

gerbils apresentam as seguintes vantagens: manutenção de baixo custo; animais da mesma 

espécie; são relativamente homogêneos; grande semelhança do ponto de vista 

anatomofisiológico com outras espécies, procedimento cirúrgico simples; permite muitos 

animais serem estudados, proporcionando, dessa forma, vários estudos para a avaliação da 

eficácia de agentes cerebroprotetores, bem como intervenções terapêuticas que podem 

contribuir na modificação da mortalidade e morbidade de pacientes que sofreram AVC 

(GARCIA, 1984; COLLI; SILVA; CARLONI, 1998). 

Estudos experimentais realizados por Schroeck et al. (2005) em ratos com oclusão 

bilateral das artérias carótidas comuns determinaram parâmetros funcionais e estruturais do 

tecido cerebral como, alterações quantitativas do fluxo sanguíneo cerebral regional, estado de 

energia (ATP, fosfocreatina, ADP, AMP, adenosina), histopatologia cerebral e densidade 

neuronal aferidos em ambos os hemisférios cerebrais, logo após, 15 minutos da isquemia 

cerebral (fase aguda) e após (1, 3, 7 e 14 dias) (fase subcrônica). Observaram na fase aguda, 

redução das concentrações de fosfato, ATP, fosfocreatina e do fluxo sanguíneo cerebral 

(FSCr), e  o aumento da adenosina cortical.  Na fase subcrônica constataram que houve 

normalização nos metabólitos cerebrais de energia e recuperação completa ou quase completa 
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do FSCr, exceto no núcleo caudado e ausência de células apoptóticas ou necróticas. Assim, 

durante o período subcrônico, mecanismos compensatórios são induzidos para neutralizar as 

mudanças drásticas ocorridas após a fase aguda. Diante deste exposto, optou-se por realizar, 

neste estudo oclusão bilateral das artérias carótidas comuns (ACCs), produzindo isquemia 

cerebral experimental por um período de 15 minutos em gerbils (OLÁH  et al., 1991; 

KIMURA et al., 2002; PLASCHKE, 2005).  

Quanto à anestesia, foi administrado o uretano, frequentemente usado para induzir 

anestesia em animais, sendo utilizada pela via intraperitoneal em gerbil; a temperatura 

corporal foi mantida a 37 ºC, com uso de luz incandescente (Ito; Seto-Ohshima,1982; 

Burkard; Voigt; Smith, 1993) 1,5 g/kg de luz incandescente, no qual proporcionou um plano 

anestésico profundo, pois permitiu a realização dos procedimentos que exigiram grande 

manipulação dos animais. 

Experimentos realizados por Weinberger; Cohen (1982), com oclusão artérias 

carotídeas comuns em gerbil utilizando o uretano como anestésico, não identificaram nenhum 

fator limitante na resposta isquêmica, assim como, não observou alterações significantes ao 

longo do experimento, em relação ao procedimento cirúrgico, manipulação dos animais e 

níveis neuroquímicos mensurados ao longo do estudo.  

Trabalhos demonstram que o uso do anestésico ketamina influencia na atividade 

da expressão da proteína de chogue térmico (HSP70), durante episódio de 

isquemia/reperfusão, no cortex cerebral e hipocampo de ratos. Os resultados indicam que a 

ketamina, injetado 1h antes do tratamento cirúrgico, aumenta a concentração celular de 

HSP70 nos grupos de animais isquêmicos e suposto-operados (RENIS et al., 1994). 

A glutamina tem sido amplamente usada, em diversas pesquisas, visa avaliar 

situações de lesão tecidual induzida por isquemia e reperfusão em diversos órgãos (TORRES 

et al., 2003; BARBOSA et al., 2003; ALVES et al., 2003). Este estudo foi motivado pela 

necessidade da observação dos seus efeitos sobre o estresse oxidativo na lesão aguda de 

isquemia e reperfusão cerebral em gerbil. 

A glutamina é um aminoácido condicionalmente essencial, pois se torna 

indispensável nas condições de estresse, sendo ativamente transportada. Estudos realizados 

por Wischmeyer (2008) evidenciaram que a glutamina serve como um mecanismo de 

proteção para limitar a apoptose associada ao estresse celular. Estes achados demonstraram 
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que a célula utiliza os níveis de glutamina intracelular como um sensor de estresse. Outras 

pesquisas têm elucidado que a glutamina tem a capacidade de atenuar a resposta inflamatória 

através de efeitos sobre s vias de sinalização do fator nuclear kB (NFkB). Pesquisas em 

laboratórios têm demonstrado que uma única dose de glutamina (0,75g/ kg) pode atenuar a 

ativação da ligação nuclear de NFkB e evitar a degradação de sua proteína inibitória IkBa.   

A importância da glutamina não se restringe ao fato de ser um importante 

substrato celular, não só por ser um aminoácido, mas por também ser fonte de energia de 

nitrogênio e de carbono; por promover a síntese de outras moléculas. É um precursor de 

síntese de nucleotídeos como adenosina trifosfato (ATP), purinas, pirimidinas e outros 

aminoácidos (BULUS, 2003; FONTANA; VALDES; BALDISSERA, 2003).  

A glutamina também é metabolizada para fornecimento de energia para os 

linfócitos e macrófagos. Durante os períodos infecciosos, quando o sistema imune está mais 

ativo, o metabolismo da gln é maior para que ocorram os processos de rápida divisão celular, 

síntese protéica, produção de anticorpos e de citocinas. O metabolismo da gln pode modular a 

capacidade fagocitária secretória, a apresentação de antígenos e a diferenciação celular de 

monócitos (FONTANA; VALDES; BALDISSERA, 2003). Alterações no metabolismo da gln 

em macrófagos podem explicar a ocorrência elevada de infecções em certos casos de estresse. 

Estudos realizados por Furukawa et al. (2000); Alves et al. (2003), demonstraram que na 

vigência de estados catabólicos, como lesões e infecções, ocorre declínio da concentração de 

glutamina plasmática. Esse fato é relevante, especialmente em indivíduos susceptíveis, como 

em portadores de doenças cardiovasculares, neoplasia ou ainda em indivíduos em recuperação 

pós-operatória (GUIMARAES FILHO et al., 2004). 

Estudos realizados por Wischmeyer (2008), demonstraram que a glutamina 

aumenta a expressão do mRNA para proteína de choque térmico (HPS), em especial HSP 72 e 

27 em ratos. As HPS podem prevenir a ativação do fator de transcrição NFĸB; e com isso, 

diminuir a expressão de citocinas inflamatórias, como fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), 

interleucina 1 (IL-1), além da expressão da NOSi. 

O principal mecanismo de ação das HSP, mediante o qual conferem proteção, 

seria o de atuarem como “chaperonas” moleculares. São substâncias que, sem fazer parte da 

estrutura final das proteínas, evitam interações incorretas entre estas, auxiliam na montagem 

final das mesmas, bem como, em sua síntese, dobramento e degradação. Ademais, as HSP 

aumentam a rapidez de remoção de proteínas desnaturadas de dentro das células. Estas 
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proteínas têm efeitos globais na homeostase, influenciando vias metabólicas, níveis de 

citocinas e de receptores hormonais, bem como a síntese e a atividade de outros hormônios, 

inclusive catecolaminas (MEYER; SILVA, 1999). 

Estudos realizados através de hibridização in situ e de positividade com proteínas 

de choque térmico (HSPs) 72, em gerbils submetidos a 10 min de oclusão das artérias 

carótidas comuns observou-se uma maior sobrevida neuronal no grupo submetido a jejum, 

após 48 h de reperfusão, sugerindo, portanto, um papel protetor da HSP 72 nas células 

neuronais (GARNIER et al., 1999). 

A suplementação por glutamina fundamenta-se no aumento da síntese protéica 

(efeito anabólico), redução da proteólise (efeito anticatabólico) (Antonio; Street, 1999; Colker 

et al., 2000) por ser substrato para gliconeogênese (Antonio; Street, 1999; Freitas, 2000; Van 

Hall et al., 2000) bem como combustível do sistema imunológico evitando a imunossupressão 

(Bruce et al., 2001; Mackinnon, 2000; Pedersen; Anders, 2000), por participar da ressíntese 

de glicogênio (Bowtell et al., 1999; Van Hall et al., 2000) e síntese de neurotransmissores. 

A forma livre da glutamina (L-glutamina) é pouco solúvel em meio aquoso e 

altamente instável em baixo pH e a altas temperaturas. Portanto, frente a essas limitações, 

recomenda-se a administração deste aminoácido em sua forma precursora: glicil-glutamina 

(Gly-Gln) ou a L-alanil-glutamina (L-ala-Gln) que apresenta alta solubilidade em água e 

estabilidade durante os procedimentos de preparo, armazenamento e administração das 

soluções nutricionais. A hidrólise acontece imediatamente quando o dipeptídeo L-alanil-

glutamina chegar à corrente sanguínea, sendo liberada alanina e glutamina. Recentes estudos 

têm utilizado a L-alanil-glutamina (um dipeptídeo precursor da glutamina) como eventual 

opção terapêutica coadjuvante no tecido isquêmico (SOUBA et al., 1993; BARBOSA et al., 

2003; ALVES et al., 2003). 

A L-alanil-glutamina, como referido acima, é um dipeptídeo precursor da 

glutamina, e apresenta funções metabólicas importantes, tais como: combustível oxidativo, 

transferência de nitrogênio e carbono entre os tecidos, regulação na homeostasia ácido-base, 

precursora da amônia excretada pelo rim, além de ser uma molécula precursora da 

gliconeogênese, da biossíntese de purinas, de pirimidinas (e, consequentemente ácidos 

nucléicos) e de outros aminoácidos (BEZERRA FILHO et al., 2002; TORRES et al., 2003). 
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No presente estudo, foi administrada uma solução intravenosa de L-alanil-

glutamina a 20%, na dose de 0,75g/Kg de peso, 30 minutos antes do início do processo 

isquêmico. Torres et al. (2003), utilizaram essa mesma dose da L-alanil-glutamina, também 

trinta minutos antes do trauma cirúrgico, para estudar seu efeito metabólico num modelo de 

isquemia/reperfusão do membro pélvico esquerdo de ratos, demonstrando que a droga 

estimula a maior utilização da glicose, via glicólise, pela ativação do ciclo lactato-malato. 

Estudos demonstraram que o pico máximo de concentração de glutamina 

plasmática ocorre 30 minutos após a suplementação (GRAHAM et al., 2000; WALSH et al., 

1998; WELBOURNE; CLAVILLE; LANGFORD, 1998). 

Outros pesquisadores utilizaram a infusão de L-alanil-glutamina, de forma 

associada à nutrição parenteral, em pacientes de unidade de terapia intensiva (UTI) 

(DÉCHELOTTE et al., 2006). Estudos realizados por Bakalar et al. (2006) demonstraram que 

a administração do dipeptídeo em pacientes portadores de lesão traumática causa aumento da 

utilização de glicose e consequente redução da glicemia. 

Estudos clínicos em pacientes portadores de isquemia crítica de membros 

inferiores, submetidos à revascularização por bypass fêmoro-poplíteo, e que receberam 

administração prévia de L-alanil-glutamina, 0,75g/kg de peso, durante (3 horas no pré-

operatório imediato), apresentaram redução nas concentrações arterial e venosa de lactato e 

glicose do sangue colhido dos vasos femorais, além de diminuição da atividade da enzima 

lactato desidrogenase (LDH), também sugerindo, portanto, aumento da atividade glicolítica, 

na forma aeróbica (ALVES et al., 2003).  

A maioria dos aminoácidos usados pelo organismo para a síntese de proteínas, ou 

como precursores para outros aminoácidos são obtidos da dieta ou da renovação das proteínas 

endógenas. Dependendo do destino destes aminoácidos, eles podem ser classificados como 

aminoácidos glicogênicos (quando participam da gliconeogênese), cetogênicos (quando 

geram corpos cetônicos) e glicocetogênicos (quando a rota metabólica leva à formação de 

glicose e de corpos cetônicos) (MEISTER, 1988). 

Durante a isquemia cerebral, ocorrem mudanças nas concentrações das 

substâncias neuroquímicas e metabólicas (MEYER; SILVA, 1999). 

Na primeira fase deste estudo foi analisado o modelo experimental de lesão aguda 

de isquemia e reperfusão cerebral, como resposta ao trauma, onde se realizou comparações 
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entre os grupos tratados com salina sem isquemia (SSI) e com isquemia (SIR). Foram 

analisados parâmetros bioquímicos, dosagem da enzima mieloperoxidase (MPO) e avaliação 

histopatológica, sendo que nesta última foram avaliados os seguintes parâmetros: presença de 

picnose e neurônios vermelhos, grau de congestão vascular e edema intracelular, nas camadas 

piramidal e granular interna do córtex cerebral. 

No presente estudo foram observadas um aumento significante nas concentrações 

do lactato (µmol/ml) no sangue no grupo SIR em comparação ao grupo SSI no tempo máximo 

de isquemia T0 (0,756 ± 0,091 versus 3,596 ± 1,546) com p= 0,0122, provavelmente, pela 

ativação do ciclo de Cori e por um aumento da atividade glicolítica anaeróbica dos tecidos 

periféricos; nos tempos T30 (0,869 ± 0,254 versus 3,316 ± 1,356) com p=0,0015 e em T60 

(0,858 ± 0,460 versus 2,409  ± 0,801) com p=0,0021 no grupo SIR, provavelmente pelo o uso 

contínuo da via glicolítica anaeróbica, apesar da oferta de oxigênio, (gerador de espécie 

intermediárias reativas de oxigênio (ROS) nos tecidos lesados na fase de  reperfusão cerebral 

(OLIVEIRA, 2003; BARBOSA et al.,  2003)  (Tabela 1, Figura 10). 

Em estudos realizados com ressonância magnética com imagem localizada 

espectal generalizada (GSLIM) mensurou-se a quantitativa de lactato em um modelo de 

oclusão da artéria carotídea unilateral em gerbil. As imagens revelaram claramente o aumento 

das concentrações de lactato no hemisfério cerebral isquêmico, quando comparado com o 

hemisfério normal, após 100-175 minutos de oclusão da artéria carotídea unilateral 

(KMIECIK et al., 1999). 

Quando a tensão de oxigênio dentro das células diminui, ocorre interrupção da 

fosforilação oxidativa e, consequentemente, cessa a geração de ATP. Para manter sua 

atividade, a célula passa a utilizar a glicólise anaeróbica, gerando 3 moléculas de ATP por 

unidade glicosil do glicogênio, com subsequente geração de lactato (IMER,1983). 

A isquemia cerebral pode danificar a integridade da membrana celular de tecidos 

cerebrais de modo que o lactato intracelular é lançado para o espaço extracelular. Estudos 

realizados por Kmiecik et al. (1999) relataram que o local de concentração de lactato pode ser 

um indicador de ambas, as exigências de energia celular e disponibilidade de oxigênio. As 

medições quantitativas de lactato podem revelar a extensão espacial de isquemia e do grau de 

perturbação da energia (MIZOCK; FALK, 1992). 
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No tecido cerebral, também se observou um aumento significante nas 

concentrações do lactato no grupo SIR em relação ao grupo SSI no tempo de isquemia 

máxima T0 (1,374 ± 0,172 versus, 2,530 ± 0,850), com p= 0,0085, T30 (0,891 ± 0,697 versus 

1,840 ± 0,530), com p=0,0243 e em T60 (1,182 ± 0,136 versus 1,744 ± 0,463), com p=0, 

0173. Tais resultados representam, portanto, o aumento significante da glicólise anaeróbica 

(Tabela 5, Figura 14). O lactato é produzido por tecidos nervosos, incluindo as células 

nervosas e gliais, sob condições de isquemia cerebral (PERSSON; HILLERED, 1992; 

MIZOCK; FALK, 1992).  

Em experimentos realizados em gerbil da Mongólia com isquemia cerebral 

produzida por oclusão bilateral das ACCs por 20 min e 60 min de isquemia, seguido por um 

período de reperfusão de 120 min, observou-se que após 20 min de isquemia ocorreu aumento 

significante na atividade da piruvato desidrogenase (PDH) e nas concentrações de lactato em 

oposição a sua diminução após a reperfusão. Já após 60 min de isquemia houve um aumento 

significante na atividade da PDH e na concentração de lactato, tornando-se mais elevada após 

a reperfusão. Esses dados indicam que existe uma diferença significativa na atividade da PDH 

e no metabolismo em função da duração da isquemia (ZASSHI, 1996; FUKUCHI; 

KATAYAMA; TERASHI, 1996).  

Estudos realizados por Muniz et al. (2004) em ratos com oclusão bilateral das 

artérias carótidas comuns observaram que no tecido cerebral a lesão isquêmica não induziu 

alterações nas concentrações de lactato. Estudos realizados por Barbosa et al. (2003), 

observaram que o aumento das concentrações musculares de lactato em ratos após 

queimaduras, provavelmente estaria relacionado à ativação da glicólise anaeróbica. 

O piruvato é um substrato energético com reconhecidas propriedades 

citoprotetoras. Sabe-se hoje que isso se deve não só à sua ação antioxidante, mas também ao 

fato de reduzir a acidose intracelular. Porém, só recentemente é que se começou a 

compreender a correlação entre o piruvato e as mitocôndrias (DEMLING; SEIGNE, 2000). 

Em relação ao piruvato verificou-se um aumento significante em T0 (p= 0,0424) 

para as concentrações sanguíneas no grupo SIR, T30 (p= 0,0271) e em T60 (p=0,0175), 

provavelmente em decorrência do aumento da atividade anaeróbica nos tecidos sistêmicos 

(Tabela 2, Figura 11). Já no tecido cerebral, também ocorreu aumento significativo em T0 (p= 

0,0369), possivelmente, em decorrência da glicólise anaeróbica (Tabela 6, Figura 15).  
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Sob condições anaeróbicas, o piruvato é reduzido a lactato em uma reação 

catalisada pela lactato desidrogenase, produzindo acidose láctica.  Estresse isquêmico induz 

distúrbio metabólico, um aumento de lactato e lactato/piruvato, e uma diminuição do ATP, 

resultando em alta mortalidade e graves alterações patológicas. O consumo de piruvato pode 

estar relacionado ao bloqueio de alguns transportadores, devido à falta de oxigênio e glicose, 

durante o evento isquêmico (COMBS et al., 1990). 

Estudos realizados por Kmiecik et al. (1999) em gerbil por oclusão unilateral das 

ACC demonstraram que os níveis de piruvato nos estratos cerebrais diminuíram no striatum 

de ambos os hemisférios cerebrais após a isquemia e durante o início da reperfusão. Os níveis 

de piruvato no cérebro ipsilateral, que sofreu isquemia cerebral, retornou gradualmente aos 

valores de referência dentro de 2 horas após a reperfusão e começou a diminuir após 3 horas.  

A concentração de glicose no sangue teve um aumento significante em T0 (0,493 

± 0,393 versus 1,116 ± 0,364) com p= 0,0174, em T30 (0,617 ± 0,356 versus 1,502 ± 0,314) 

com p= 0,0010 e em T60 (0,998 ± 0,411 versus 1,718 ± 0,477) com p= 0,0190 no grupo SIR 

quando comparado ao grupo SSI (Tabela 3, Figura 12). Representa uma resposta conjunctural 

à lesão cerebral isquêmica, desencadeando uma maior oferta compensatória desse metabólito, 

principal combustível energético neuronal, possivelmente através de suas reservas hepáticas e 

musculares pela via da glicogenólise.  Igualmente no tecido cerebral, também ocorreu um 

aumento significante em T0 (0,292 ± 0,081 versus 0,952 ± 0,714) com p=0,0484, em T30 

(0,264 ± 0,080 versus 1,038 ± 0,609) com p=0,0116 e em T60 (0,234 ± 0,089 versus 0,985 ± 

0,533) com p=0,0067 no grupo SIR quando comparado ao grupo SSI, provavelmente 

conseqüente a uma menor utilização realizada pela glicólise anaeróbica (Tabela 7, Figura 16).  

Os corpos cetônicos, produto do metabolismo dos ácidos graxos, são o 

hidroxibutirato, acetoacetato e acetona. Em situação onde há escassez de energia, o 

acetoacetato, produzido normalmente no metabolismo dos ácidos graxos, não pode ser 

metabolizado e sofre redução a hidroxibutirato ou descarboxilação até acetona. É evidente a 

importância dos dois principais corpos cetônicos, o acetoacetato e o hidroxibutirato, no papel 

de combustíveis metabólicos. Em humanos, o jejum costuma induzir elevações dos níveis 

desses substratos no sangue, como forma de adaptação metabólica para a preservação da vida 

(FARIA; MUNIZ; VASCONCELOS, 2007).   

Para as concentrações dos corpos cetônicos no sangue ocorreu uma elevação 

significante em T0 (0,166 ± 0,070 versus 0,413 ± 0,098) com p=0,0006, e em T60 (0,166 ± 
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0,111 versus 0,490 ± 0,334) com p= 0,0455, pelo aumento da disponibilidade desse substrato 

(Tabela 4, Figura 13). No tecido cerebral também ocorreu aumento significante em T0 (0,084 

± 0,039 versus 0,344 ± 0,271), p= 0,0428 devido ao aumento da disponibilidade e 

consequente menor utilização dos corpos cetônicos (Tabela 8, Figura 17). 

Quanto às concentrações de TBRAS foi realizado o método de dosagem das 

substâncias reativas do ácido tiobarbitúrico (TBARS), ou seja, dosagem de malondialdeído 

(MDA), que é um produto final da lipoperoxidação (TARDINI; YOSHIDA, 2003). Não 

foram observadas diferenças estatisticamente significantes nas análises entre os grupos 

tratados com salina sem e com isquemia cerebral (Tabela 9, Figura 18). 

Estudos realizados em gerbil com isquemia e reperfusão cerebral demonstraram 

um aumento significante da concentração de MDA no tecido cerebral, principalmente no 

hipocampo. Este efeito foi observado após 3 a 6 horas do insulto isquêmico. Após atingir 1 a 

3 dias pós-oclusão, ocorreu diminuição para o valor basal (MOLLACE et al., 2003). 

Estudos realizados por Rao et al. (1999), em gerbils, obsevou-se que o acúmulo 

de ácido araquidônico (AA), juntamente com os radicais de oxigênio altamente reativos e 

peróxidos lipídicos, podem alterar a permeabilidade da membrana, resultando em disfunção 

da barreira hematoencefálica, edema e, finalmente, morte neuronal. Devido ao metabolismo 

de AA a peroxidação lipídica encontrou-se aumentada nos gerbils após um periodo de 2 a 6 

horas; as disfunções na barreira hemato-encefálica após seis horas. 

Em estudos realizados por Tardini et al., (2003), em gerbils submetidos à  

isquemia e reperfusão cerebral mediante pinçamento temporário de ambas as artérias 

carótidas, não foram encontradas diferenças significantes das substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico entre o grupo de simulação (sham) e os grupos que foram submetidos a 

isquemia. Tardini et al. (2003), realizando experimentos em ratos Wistar, não observaram 

diferenças significantes nas concentrações de MDA no grupo que foi submetido à isquemia 

cerebral em relação ao grupo de simulação (sham). Relacionaram este fato à presença de 

circulação colateral nesses animais, pois a presença do fluxo sanguíneo colateral foi capaz de 

evitar a peroxidação lipídica causada durante a isquemia cerebral. Igualmente, estudos 

realizados por Bromont et al. (1989), em ratos Wistar submetidos à isquemia cerebral global, 

não evideciaram aumento de MDA em períodos de uma ou duas horas de reperfusão. 

Entretanto, quando prolongado esse período para além de oito horas verificou-se aumento 

significativo da dosagem de MDA. 
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Os sistemas antioxidantes dos organismos vivos dependem da atividade de 

enzimas (superóxido dismutase, catalase, glutationa peroxidase), macromoléculas (albumina, 

ceruloplasmina, ferritina) e pequenas moléculas (ácido ascórbico, α-tocoferol, β-caroteno, 

glutationa reduzida, ácido úrico, bilirrubina) para pleno exercício de sua atividade protetora. 

A capacidade antioxidante total dos líquidos extracelulares representa o somatório da ação 

dos antioxidantes endógenos e de antioxidantes exógenos, provenientes da alimentação ou de 

oferta de drogas antioxidantes (GHISELLI et al., 2000). Em relação à concentração de 

glutationa nas comparações intergrupos, não foram observadas diferenças estatisticamente 

significantes entre os dois grupos estudados (Tabela 10, Figura 19).   

Estudos das alterações nos níveis de aminoácidos no córtex cerebral e hipocampo, 

em gerbil com isquemia cerebral global, mostraram que a diminuição de alguns aminoácidos 

como aspartato e glutamina pode constituir as bases bioquímicas da lesão cerebral (TANG; 

RAO; HU, 2000). 

A glutationa pode estar presente em relativamente altas concentrações no cérebro 

e outros órgãos. Uma depleção de glutationa cerebral aguda gera níveis mais elevados de 

espécies reativas de oxigênio (EROs), que pode ser responsável pela modificação oxidativa de 

proteínas. Relatos de pacientes com distúrbios neurológicos e mentais, tendo herdado defeitos 

do metabolismo da glutationa, correlaciona a sua participação a funções do sistema nervoso. 

Uma alteração do nível de GSH foi observada em algumas doenças do sistema nervoso como 

neuropatias periféricas, isquemia cerebral, crises focais, doença de Parkinson, retardo mental 

e doença de Alzheimer. Glutationa pode influenciar no processo de transmissão sinaptica por 

reagir com os neurotransmissores (GUPTA et al., 2000).  

A mieloperoxidase (MPO) é uma enzima considerada um marcador de neutrófilos 

ativados, sendo usada como marcador de resposta inflamatória aguda em modelos 

experimentais. Esta enzima catalisa a oxidação de substâncias na presença de peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e de um halogênio, constituindo a ligação entre o peróxido de hidrogênio-

halogênio-MPO um sistema altamente tóxico para os microorganismos (PEDRO et. al., 

2003). A mieloperoxidase, por outro lado, forma os radicais livres e substâncias oxidantes 

citotóxicas difusíveis que promovem danos oxidativos aos tecidos e a células endoteliais no 

contexto da resposta inflamatória aguda. 

Foram observadas nas comparações intergrupos um aumento significante na 

atividade da mieloperoxidase no grupo SIR nos tempos T0 (0,386 ± 0,185 versus 1,420 ± 



117 

 

0,327) com p<0,0001, T30 (0,180 ± 0,137 versus 0,606 ± 0,378) com p=0,0269 e em T60 

(1,160 ± 0, 357 versus 6,419 ± 2,524) com p=0,0005 em relação ao grupo SSI (Tabela 11, 

Figura 20). Expressam a presença de um infiltrado inflamatório com recrutamento das células 

leucocitárias.  Os grânulos dos neutrófilos contendo MPO são liberados mediante estimulação 

por imunocomplexos, por catecolaminas, por fagocitose frustra ou durante a morte celular. A 

MPO reflete o grau do processo inflamatório agudo (PEDRO et al., 2003). 

Estudos realizados com em gerbils com técnicas imunoenzimáticas, com oclusão 

das artérias carótidas comuns por períodos de 10 min e 6 horas de reperfusão, demonstraram 

que as concentrações de interleucina-6 (IL-6), interleucina-lβ (IL-1β) e fator de necrose 

tumoral-α (TNF-α) apresentaram-se aumentadas durante o período inicial de reperfusão 

cerebral. Após um período de 5 minutos de isquemia, o TNF-α mensurado no hipocampo e 

estriado foi significativamente maior após 1 h de reperfusão. Níveis elevados de IL-lβ e IL-6 

não foram vistos até 3-6 horas após a oclusão. Estes resultados sugerem que aumentos 

regionais seletivos de citocinas podem estar envolvidos nas alterações fisiopatológicas no 

hipocampo e estriado após isquemia cerebral (SAITO;  ARAN, 1994). 

O exame histopatológico permite a avaliação da extensão da lesão hipóxica 

celular e o estudo da zona limítrofe, com ênfase nos fenômenos regressivos e reparativos 

cicatriciais das lesões. Diferentes preparações podem ser feitas na dependência do material 

estudado e dos objetivos do estudo (YOUNG; HEATH, 2001).  

Estudos realizados por Krajcer et al. (2007) em gerbils com oclusão da arteria 

carótida comum por um período de 5min de isquemia, seguida de reperfusão por 20 min a 7 

dias, demonstrou que diferentes grupos de neurônios corticais e células gliais são 

seletivamente vulneráveis à isquemia, a qual  causou neurodegeneração e alterações do 

citoesqueleto. Seus estudos relataram que a perda tardia de neurônios é observada em regiões 

específicas do cérebro, por exemplo, CA1 e CA2 do hipocampo e as camadas 3, 5 e 6 do 

córtex cerebral. 

No presente estudo, nas comparações entre os grupos tratados com salina sem 

isquemia (SSI) e com isquemia (SIR), observou-se que na camada piramidal interna do córtex 

cerebral houve um aumento significante na presença de picnose no grupo SIR, em 

comparação ao grupo SSI nos tempos T0 (p= 0,0185), T30 (p= 0,0055) e T60 (p= 0,0047) 

(Tabela 12, Figura 21). Para a camada granular interna, igualmente, observou-se um aumento 

significante na presença de picnose no grupo SIR, em comparação ao observado no grupo SSI 
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para os tempos T0 (p= 0,0325), T30 (p= 0,0208) e T60 (p= 0,0141) (Tabela 16, Figura 25). 

Estudos realizados em gerbils com isquemia cerebral por oclusão da artéria 

carótida esquerda foram encontradas graves alterações no hemisfério cerebral esquerdo. As 

principais áreas comprometidas foram córtex frontal, parietal, temporal e áreas do hipocampo. 

Foram observadas alterações ao exame histopatológico tais como: áreas focais de isquemia 

neuronal, necrose seletiva de neurônios caracterizados por acidofília citoplasmática 

(neurônios vermelhos), condensação nuclear e retração citoplasmática com núcleos em 

picnose e cariorrexe (PENASSO, 2005).  

No estudo em questão, na camada piramidal interna observou-se um aumento 

significante de neurônios vermelhos no grupo SIR, em relação ao grupo SSI, para os tempos 

T0 (p=0,0074), T30 (p=0,0037) e T60 (p=0,0047) (Tabela 13, Figura 22). Na granular interna 

no grupo SIR observou-se, igualmente, aumento significante de neurônios vermelhos em T0 

(p= 0,0325), T30 (p= 0,0208) e T60 (p= 0,0141) (Tabela 17, Figura 26).  

Estudos realizados por Oliveira (2005) em gerbils com oclusão de 10 minutos da 

artéria carótida observou-se na avaliação histopatológica no córtex cerebral que as áreas de 

lesão foram esparsas e de grau leve a moderado. As alterações corticais neuronais 

apresentaram-se esparsas, aleatórias, com alguns neurônios vermelhos com núcleos picnóticos 

nas àreas corticais. 

Em relação ao grau de congestão na camada piramidal interna do córtex cerebral 

no grupo SIR, verificou-se que esta foi significantemente maior que aquela observada no 

grupo SSI, para o tempo máximo de T0 (p=0,0208), T30 (p=0,0383) e T60 (p=0,0383) 

(Tabela 14, Figura 23). Para a camada granular interna houve igualmente um aumento 

significante no grau de congestão no grupo SIR em comparação ao grupo SSI para os tempos 

T0, (p=0,0225), T30 (p=0,0383) e T60 (p=0,0396) (Tabela 18, Figura 27).  

Em relação ao grau de edema intracelular na camada piramidal interna do córtex 

cerebral no grupo SIR, houve um aumento significante em comparação com aquele observado 

no grupo SSI no tempo máximo de isquemia T0 (p=0,0208) e em T60 (p=0,0383) (Tabela 15, 

Figura 24). Também na camada granular interna foi verificado aumento significante de edema 

intracelular no grupo SIR em comparação ao grupo SSI, nos tempos T0 (p=0,0225), T30 

(p=0,0256) e em T60 (p=0,0153) (Tabela 19, Figura 28). 
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Na isquemia cerebral a redução da concentrção de ATP promove um aumento do 

sódio intracelular e aumento do potássio extracelular levando a edema celular, com eventual 

ruptura dos lisossomos, liberação das proteases e digestão dos componentes celulares (OCK; 

MAJNO, 1969). 

Somova; Gregory; Nxumalo (2000), evidenciaram, após isquemia por oclusão 

unilateral da ACC esquerda em gerbils, a presença de necrose e autólise de células encefálicas 

gliais, células piramidais, astrócitos, axônios mielinizados e não mielinizados, bem como, 

fagocitose (neuronofagia), após 10 e 30 dias da lesão isquêmica no hemisfério esquerdo. No 

hemisfério direito contralateral a lesão, evidenciada foi de pouca monta e especificadas como 

presença de edema intracelular, congestão discreta e algumas células picnóticas. 

Vários estudos experimentais realizados em gerbils submetidos à oclusão da 

ACC, observaram infarto cerebral com sinais de lesão neurológica com vários graus de não 

responsividade, edema no hemisfério ipsilateral, palidez da massa encefálica, regredindo nas 

primeiras 4 a 24 horas seguintes a oclusão; ptose palpebral, convulsões e comportamento 

motor rotatório (cíclico) ao redor do próprio corpo também foram registradas (KENNETH, 

1972; BERRY et al., 1975, GINSBERG; BUSTO, 1989; CASTRO-PACHECO et al., 2001).  

Outro parâmetro utilizado no estudo foi à avaliação dos efeitos metabólicos e 

oxidativos da oferta endovenosa de l-alanil-glutamina na isquemia e reperfusão cerebral em 

gerbil, foram observadas e avaliadas através das comparações entre os grupos tratados com l-

alanil-glutamina e isquemia/reperfusão (GIR) e o grupo tratado com salina com isquemia 

reperfusão (SIR), no sangue e no tecido cerebral.  

O lactato no sangue apresentou uma diminuição significante no tempo T0 (3,596 

± 1,546 versus 1,960 ± 0,450) com p= 0,0321, em T30 (3,316 ± 1,356 versus 1,971 ± 0,568) 

com p=0,0490 e em T60 (2,409 ± 0,801 versus 1,516 ± 0,307) com p= 0,0290 no grupo GIR 

em comparação ao grupo SIR, sugerindo a presença do efeito benéfico da L-alanil-glutamina 

na isquemia e reperfusão cerebral. Tal efeito protetor observa-se mais pela ativação da 

lançadeira malato-aspartato, com maior conversão de piruvato a acetil-CoA do que sua 

transformação em lactato, com prevalência, portanto, da glicólise aeróbica sistêmica (ALVES 

et al., 2003) (Tabela 20, Figura 29). Também no tecido cerebral foram observadas diminuição 

significante em T0 (2,530 ± 0,850 versus 1,540 ± 0,302) com p=0,0228, reiterando a 

prevalência da atividade glicolítica aeróbica (Tabela 24, Figura 33).   
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Estudos realizados por Bezerra Filho et al.  (2002) mostraram, in vivo, que o pré 

tratamento com L- ala-Gln em isquemia renal provoca alterações significativas de lactacemia 

no tecido renal, promovendo o aumento de glicose e posteriormente aumentando a 

disponibilidade de glutamato, mostrando a ativação da lançadeira  malato aspartato. 

Estudos experimentais demonstraram que a oferta de L-alanil-glutamina, por via 

endovenosa (0,75g/kg peso), trinta minutos antes da lesão de isquemia/reperfusão, causou 

elevação nas concentrações de lactato no intestino delgado e no rim de ratos, sugerindo 

aumento da glicólise anaeróbica (BEZERRA et al., 2002; CAMPOS, 2002). 

Nos organismos aeróbicos, ou tecidos aeróbicos, o piruvato, metabólito central do 

metabolismo dos carboidratos e lipídios, é oxidado com perda do seu grupo carboxila como 

CO2, para liberar o grupo acetila da acetil-CoA, a qual é então totalmente oxidada a CO2 pelo 

ciclo do ácido cítrico. Os elétrons originados dessas oxidações são passados para o O2 através 

de uma cadeia transportadora na mitocôndria, formando H2O. A energia liberada nas reações 

de transferência de elétrons permite a síntese de ATP nas mitocôndrias (LEHNINGER, 2002). 

A oferta endovenosa de L-ala-Gln promove biodisponibilidade de glutamato aos 

tecidos, já que a L-ala-Gln é convertida em glutamato pela enzima glutaminase. O glutamato, 

gerado a partir da glutaminólise, favorece a conversão de malato em oxaloacetato, 

potencializando a atividade da lançadeira malato-aspartato, que, por sua vez, regenera o 

NAD+ no citosol, favorecendo a conversão de uma molécula de glicose em duas moléculas de 

piruvato (DANIELISOVÁ et al., 2005). 

Em relação às concentrações de piruvato foram observadas uma diminuição 

significante no sangue em T30 (p= 0,0088) e em T60 (p= 0,0397) no grupo tratado com L- 

ala-Gln em comparação ao grupo SIR; este efeito pode ser imputado a uma maior 

metabolização aeróbica sistêmica deste, induzida pela L-ala-Gln e conseqüente aumento da 

atividade glicolítica aeróbica (Tabela 21, Figura 30). No tecido cerebral observou-se uma 

diminuição significante em T60 (p=0,0432) na concentração do piruvato por ação da glicólise 

aeróbica (Tabela 25, Figura 34). Com o restabelecimento da oxigenação no período de 

reperfusão, grande parte do piruvato foi metabolizada pela via aeróbica para obtenção de 

energia, justificando, portanto, a menor concentração de piruvato nos animais tratados em 

comparação aos animais não tratados (LEHNINGER, 2002). 
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Estudos realizados por Barbosa et al. (2003) sobre a administração da Ala-Gln em 

ratos submetidos a queimadura em água fervente, mostraram que a utilização do piruvato pela 

glicólise no músculo é prepoderantemente anaeróbica. O aumento da concentração de lactato 

tecidual pode vir a ser decorrente da oferta exógena da L-ala-Gln, que transformada em 

glutamato, leva à ativação do ciclo malato aspartato com consequente favorecimento da 

glicólise anaeróbica. A oferta da L-ala-Gln induziu um possível aumento na captação de 

glicose tanto na pele sadia quanto na pele queimada. 

O significante aumento da concentração sanguínea de glicose no grupo GIR em 

T0 (p= 0,0375), pode apresentar-se como uma resposta à lesão cerebral isquêmica recente, 

desencadeando uma maior oferta desse metabólito, principal combustível energético neural, 

possivelmente através das reservas hepáticas e musculares pela via da glicogenólise (Muniz et 

al., 2004; Oliveira et al., 2003) (Tabela 22, Figura 31). Por outro lado, observou-se uma 

diminuição significante nas concentrações de glicose em T30 (p=0,0132) e T60 (p=0,0410) no 

grupo GIR que pode estar relacionada a uma maior utilização da glicose (glicólise aumentada) 

nos tecidos periféricos. No tecido cerebral não foram observadas alterações significantes entre 

os grupos estudados (Tabela 26, Figura 35).  

Estudos recentes têm demonstrado o aumento da atividade glicolítica após 

administração de L-ala-Gln em diferentes situações de estresse. Isto se deve, provavelmente, à 

via de ativação do ciclo malato-aspartato, dada a maior oferta de glutamato (BEZERRA 

FILHO et al., 2002; TORRES et al., 2003; BARBOSA et al., 2003; ALVES et al., 2003). 

Estudos realizados em gerbils submetidos à isquemia focal pela oclusão da artéria 

carótida comum direita e cerebral média direita por 60 min com o uso de duas sondas de 

microdiálise inseridos em ambos os lados do córtex, verificaram diminuição nas 

concentrações de glicose, piruvato e aumentos das concentrações de lactato e glutamato no 

lado ipsilateral do córtex cerebral (YANG et al., 2001). 

Os corpos cetônicos são importantes fontes alternativas de energia formadas por 

uma via bioquímica específica no fígado, a partir do acetil-CoA. É evidente a importância dos 

dois principais corpos cetônicos, o acetoacetato e o 3-hidroxibutirato, no papel de 

combustíveis metabólicos. Em humanos, o jejum costuma induzir elevação dos níveis desses 

substratos no sangue, como forma de adaptação metabólica para a preservação da vida 

(OLIVEIRA, 2003). No presente estudo, houve um aumento na concentração sanguínea dos 

corpos cetônicos em T0 (p=0,0200), provavelmente conseqüente a uma menor utilização 
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pelos tecidos periféricos (Tabela 23, Figura 32). No tecido cerebral não foram observadas 

diferenças significantes entre os grupos estudados (Tabela 27, Figura 36).   

As ERO, moléculas altamente reativas, em função de suas propriedades oxidativas 

podem agir diretamente sobre os componentes lipídicos das membranas celulares com 

tendência a gerar reações em cadeia para produzir espécies reativas ou radicais livres, 

resultando em uma amplificação do processo que culmina com um efeito destrutivo sobre a 

célula. Este fenômeno também pode se processar indiretamente através de radicais lipídicos 

peroxidados, além de outros produtos da fragmentação lipídica que por si só são agentes 

oxidantes (TANDON et al., 2005).  

Em relação às concentrações de TBARS no tecido cerebral observou-se uma 

diminuição significante após 30 min. de reperfusão (0,110 ± 0,006 versus 0,057 ± 0,040) com 

p=0,0102. Demonstrou-se, portanto, o efeito citoprotetor da L-ala-Gln com diminuição da 

peroxidação lipídica e do estresse oxidativo, assim como uma diminuição das ações deletérias 

ocasionadas pelo fenômeno de isquemia que foram aplacadas durante a reperfusão (Tabela 28, 

Figura 37). 

Estudos realizados por Fantini; Yoshida (1993) demonstraram que a lesão 

isquêmica, frequentemente, está associada a um aumento na peroxidação lipídica; quando de 

longa duração, permanece durante o período de reperfusão. 

Estudos realizados por Tardini et al. (2003) ao avaliarem dois modelos 

experimentais de isquemia e reperfusão cerebral em ratos, com oclusão temporária carotídea, 

associada ou não a oclusão vertebral, não demonstraram alterações consistentes de 

marcadores de lesão cerebral. 

A glutamina pode aumentar os níveis de GSH, reduzir os níveis de TBARS e de 

formação de radicais livres em cultura de células monomielocíticas U937 (WESSNER et al., 

2003). Ela parece ser o melhor precursor da glutationa com valor terapêutico (AMORES-

SÁNCHES, 1999). Hong et al. (1992) demonstraram que a suplementação de glutamina, por 

sua capacidade antioxidante, preserva a glutationa hepática durante lesão aguda do fígado. 

Prem (1999) demonstrou redução de lesão em musculatura esquelética de ratos pré-tratados 

com glutamina, em modelo experimental de isquemia/reperfusão. Segundo, Souba (1993), a 

glutamina manteve níveis de glutationa elevados na mucosa intestinal de ratos, promovendo 

menos peroxidação lipídica num modelo de isquemia/reperfusão do intestino.  
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No presente estudo houve aumento significativo nas concentrações de glutationa 

em T0 (3,454 ± 1,584 versus 10,054 ± 2,880) com p= 0,0006, em T30 (10,949 ± 1,579 versus 

81,767± 9,060) com p<0,0001 e T60 (101,83 ± 2,631 versus 114,924 ± 6,311) com p< 0,0011 

demonstrando assim, que a administração da L-ala-Gln funciona como um eficiente precursor 

da glutationa e reitera a importância da função protetora da glutamina nas lesões teciduais 

cerebrais, podendo portanto, atuar como um fator de proteção contra o estresse oxidativo 

(Tabela 29, Figura 38).  

Estudos realizados por Ávila et al. (2005), avaliaram o estresse oxidativo de 

pacientes submetidos a um transplante de células pancreáticas seguidos de suplementação 

com L-Gln, mostraram que o grupo que recebeu L-Gln apresentou taxas elevadas de 

glutationa frente ao grupo placebo. 

De modo geral, a severidade das lesões de isquemia e reperfusão são inversamente 

proporcionais ao conteúdo celular de glutationa no período pré-isquêmico. Na fase de 

isquemia, com os níveis de glutationa aumentados pela suplementação de glutamina, as lesões 

de reperfusão estaveram consideravelmente atenuadas. Tais resultados corroboram com a 

função protetora da glutamina nas lesões orgânicas da isquemia e reperfusão (ADAMS; 

VICTOR; ROPPER, 1983). 

O sistema nervoso central apresenta-se altamente vulnerável a lesão oxidativo 

após uma depleção moderada de glutationa, que pode resultar em certas doenças, como as 

neuropatias periféricas e certas doenças cerebrais como, isquemia, crises focais, doença de 

Parkinson, retardo mental e doença de Alzheimer. A glutationa pode influenciar a 

neurotransmissão por reagir com neurotransmissores ou interagir com receptores específicos 

(GUPTA et al., 2000).  

A L-Gln é o mais abundante aminoácido presente no plasma. Atua no sistema 

antioxidante através da síntese de glutamato, importante precursor de glutationa; situações de 

catabolismo protéico acelerado acarretam a diminuição dos seus níveis plasmáticos (MATÉS 

et al., 2002). 

Estudos envolvendo ratos intoxicados por cobalto mostraram que o grupo que 

recebeu suplementação diária de L-Gln apresentou taxas de glutationa (GSH) superiores, 

concluindo-se que a glutamina previne a depleção de glutationa nas situações de estresse, 

atuando como um nutriente com características antioxidantes (GONZALES et al., 2005). 
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O aumento da concentração intracelular de glutationa pela glutamina parece 

reduzir a formação das espécies reativas de oxigênio e oferece proteção contra a apoptose 

(GUERIN, 2006). Já concentrações baixas de GSH têm sido reportadas em algumas doenças, 

como a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e estão associadas a um maior risco 

de estresse oxidativo e da ocorrência de infecções oportunistas. Este decréscimo da GSH pode 

refletir o aumento na produção de oxidantes, num grau que excederia a capacidade de 

detoxificação da GSH (BRAY; TAYLOR, 1993).  

Em relação à atividade da mieloperoxidase observou-se que não houve diferenças 

significantes entre os grupos, mas observou-se um aumento na atividade no tempo T60 em 

ambos os grupos, paralelamente a um aumento do recrutamento das células leucocitárias e 

consequente intensificação do processo inflamatório (Tabela 30, Figura 39). Estudos 

experimentais mostram que a interação neutrófilo-célula endotelial induzida por citocinas e 

por metabólitos do ácido aracdônico por expressão de moléculas de adesão, ativaria 

neutrófilos a produzirem mais radicais livres de oxigênio e enzimas proteolíticas, afetando 

assim o fluxo sanguíneo pela ação direta na microcirculação. Essa liberação dos mediadores 

pró-inflamatórios e subseqüente surto oxidativo com produção de espécies reativas 

oxigenadas são responsáveis pelo desencadeamento da lesão vascular inflamatória na 

reperfusão (PEDRO et al. 2003; CAMPOS; YOSHIDA, 2004).  

A L-Gln desempenha um importante papel imunomodulador, tanto no estímulo 

funcional como na proliferação de linfócitos T e macrófagos (XI et al., 2006). Recentes 

trabalhos têm reforçado o importante papel da L-Gln como agente imunomodulador e 

antioxidante na vigência da suplementação nutricional em queimaduras, no diabetes e no 

câncer (XI et al., 2006; MATÉS et al., 2002; MICKE et al., 2001). 

Estudos realizandos por Hayashi et al. (2007) verificaram que o pré-tratameto 

com glutamina antes da cirurgia cardíaca em pacientes que utilizaram circulação 

extracorpórea foi capaz de induzir a expressão da proteína de choque térmico 70 (HSP70, heat 

shock protein 70) e de regular a produção de óxido nítrico (NO). Durante as cirurgias 

cardíacas é comum a utilização de circulação extracorpórea que pode desencadear uma reação 

inflamatória sistêmica regida por uma produção anormal de citocinas inflamatórias e de óxido 

nítrico. Nesse contexto, o estímulo à expressão da HSP70 foi capaz de produzir inibição da 

enzima óxido nítrico sintetase, atenuando assim a resposta inflamatória.  
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Em relação à avalição histopatológica entre os grupos tratados com l-alanil-

glutamina (GIR) e salina (SIR), observou-se na camada piramidal interna do córtex cerebral 

uma diminuição significante na presença de picnose no grupo GIR nos tempos T30 (p= 

0,0086) e em T60 (p= 0,0379) (Tabela 31, Figura 40) . Na camada granular interna também se 

observou uma diminuição significante em T30 (p= 0,0208) e em T60 (p= 0,0412) (Tabela 35, 

Figura 44). Verificou-se na camada piramidal interna uma diminuição significante na 

presença de neurônios vermelhos em T30 (p= 0,0159) e em T60 (p= 0,0493) (Tabela 32, 

Figura 41). Na camada granular interna também houve uma diminuição significante em T30 

(p= 0,0208) e em T60 (p= 0,0412) (Tabela 36, Figura 45). Observou-se que durante o período 

de reperfusão, nos tempos T30 e T60, com a administração da l-alanil-glutamina houve uma 

diminuição das concentrações de picnose e neurônios vermelhos nas camadas piramidal 

interna e granular interna. O tratamento com l-alanil-glutamina pode, assim, ter resultado no 

bloqueio da via do inositol trifosfato (IP3), resultando na ação de redução das concentrações 

de cálcio intracelular (Michel, 1998; Zhang; Eyzaguirre, 1999; Choi et al., 1999; Santos et al., 

2003), e inibição na formação de radicais hidroxil (Sugita et al., 1993), neutralizando, assim, 

os radicais livres de oxigênio em tecidos expostos aos fenômenos de isquemia (Santos et al., 

2003; Phillis et al., 1998). A ação protetora sobre o metabolismo lipídico, mais 

especificamente sobre os ácidos graxos formados (Sakuragawa, 1995), diminuindo assim, as 

lesões tissulares decorrentes da isquemia e da reperfusão cerebral. 

Nas camadas piramidal interna (Tabela 33, Figura 42) e granular interna (Tabela 

37, Figura 46) do córtex cerebral observou-se que não houve diferenças significantes no grau 

de congestão entre os grupos tratados com l-alanil-glutamina e salina. 

Na camada piramidal interna do córtex cerebral não foram observadas diferenças 

significantes em relação ao grau de edema intracelular (Tabela 34, Figura 43) entre os grupos 

tratados com l-alanil-glutamina (GIR) e salina (SIR). Entretanto, na camada granular interna o 

grau de edema intracelular no grupo GIR foi significantemente menor que o observado no 

grupo SIR no tempo T30 (p=0,0225) (Tabela 38, Figura 47).  

O edema cerebral isquêmico inicia-se minutos após o trauma e atinge o ponto 

máximo em três a quatro dias. É resultado da depleção de ATP e da lesão vascular e da ampla 

disfunção das membranas celulares, causando transudação liquida que sai dos vasos e entra 

nos tecidos cerebrais. Após este evento, o edema cede gradualmente, desaparecendo, de modo 

geral, em três semanas (OLIVEIRA, 2005).   
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Estudos realizados por Colli et al. (1998), demonstraram que as alterações 

histopatógicas observadas em gerbils dependem fundamentalmente do tempo decorrido desde 

a instalação da isquemia até o sacrifício do animal. Na fase inicial observa-se apenas uma área 

de edema no local isquemiado, que se inicia minutos após a isquemia; posteriormente, o 

parênquima cerebral sofre um processo de atrofia decorrente da destruição neuronal que se 

verifica quando o animal é sacrificado vários dias após o fenômeno isquêmico.   

Diante do exposto, vê-se que é inquestionável a importância do conhecimento a 

respeito deste complexo processo que envolve a resposta metabólica e o estresse oxidativo na 

lesão de isquemia e reperfusão cerebral. Apesar dos recentes avanços na compreensão da 

fisiopatologia da isquemia cerebral, abordagens atuais de impedir as lesões cerebrais 

isquêmicos após um acidente vascular cerebral (AVC) agudo, pouco se têm avançado, de 

forma concreta, no sentido de diminuir a morbimortalidade decorrente destas lesões, pois 

atualmente o AVC isquêmico representa a terceira principal causa de morte nos países 

industrializados, com uma taxa de mortalidade de cerca de 30% e uma prevalência de 

aproximadamente 250-400 em 100.000 pessoas. 

As investigações experimentais e clínicas sobre o uso de agentes que possam 

interferir na evolução deste processo, principalmente na busca por substâncias com atividade 

antioxidante eficaz na reversão ou diminuição do estresse oxidativo secundário a lesão de 

isquemia e reperfusão cerebral, tem sido exaustiva e sistemática. Inúmeras substâncias têm 

sido utilizadas, com resultados nem sempre satisfatórios, apesar da comprovada ação dessas 

substâncias em outros órgãos.    

Desta forma, destaca-se a importância de mais estudos experimentais com 

diferentes tempos de isquemia e reperfusão e clínicos utilizando nutrientes isolados em doses 

farmacológicas (nutracêuticas), no sentido de evidenciar e caracterizar novos nutrientes e os 

mecanismos que elucidem a ação citoprotetora na lesão de isquemia e reperfusão cerebral. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

1. O pré-condicionamento com a l-alanil-l-glutamina reduz as concentrações cerebrais de 

lactato e glicose na isquemia e na reperfusão decorrente da ação pró-glicolítica do 

dipeptídeo.  

2. O pré-condicionamento com a l-alanil-l-glutamina pode promover um efeito protetor na 

lesão cerebral de isquemia e reperfusão em gerbils, uma vez que induziu um aumento da 

síntese de glutationa, tanto na isquemia quanto na reperfusão e reduziu a peroxidação 

lipídica durante a fase de reperfusão. 

3. A oferta prévia de l-alanil-glutamina na lesão de isquemia e reperfusão pode promover 

proteção cerebral, na medida em que reduziu o grau de edema intracerebral, a presença de 

picnose e neurônios vermelhos. 
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APÊNDICE A – Curva Padrão para cálculo da concentração de Malonaldeido (MDA)  
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APÊNDICE B – Curva padrão para cálculo da concentração de glutationa (GSH) 
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APÊNDICE C – Curva padrão para cálculo da atividade da enzima de mieloperoxidase 
(MPO) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Best-fit values  

Slope  0.2170 ± 0.01860 

Y-intercept when X=0.0  0.03682 ± 0.009598 

X-intercept when Y=0.0  -0,1697 

1/slope  4,608 

95% Confidence Intervals  

Slope  0.1578 to 0.2762 

Y-intercept when X=0.0  0.006281 to 0.06736 

X-intercept when Y=0.0  -0.4049 to -0.02398 

Goodness of Fit  

r²  0,9784 

Sy.x  0,01420 

Is slope significantly non-zero?  

F  136,1 

DFn, DFd  1.000, 3.000 

P value  0,0014 

Deviation from zero?  Significant 

Data  

Number of X values  5 

Maximum number of Y replicates 1 

Total number of values  5 

Number of missing values  0  
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APÊNDICE D - TABELA DE AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA  
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TABELA DE AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA 
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TABELA DE AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA 
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APÊNDICE E – Materiais e equipamentos utilizados   

 

Drogas e soluções reagentes  

• L-alanil- glutamina (Dipeptiven ®, do Laboratório Fresenius); 

• Solução salina (solução de NaCl a 0,9%); 

• TRIS (Hidroximetil) Aminometano (C4H11NO3); 

• Uretano (1,5g/Kg) 

• Ácido perclórico a 10%; 
• Glutationa -GSH  

• Heparina (Roche) 

• TRIS (Hidroximetil) Aminometano (C4H11NO3) 

 

Aparelhagem 

• Balança Digital Filizola – Brasil  Modelo E 1,5- 1C  - Max: 1,5g 
• Balança Digital ADAM EQUIPMENT Co. Ltda. USA. Model: ADA 210/l –Max: 

210g 
• Máquina Fotográfica Sony – Digital Mavica Model MVC- FD 71 – JAPAN 
• Microscópio Microcirúrgico D.F. Vasconcelos MP 90 
• Pipeta Automática BIOHIT- PROLINE DE 10 a 100 µl –   HELSINKI – FINLAND 
• Microscópio óptico NIKON 
• Micromotor elétrico 
• Freezer - 70º 
• Computadores (com softwares de neurologia) 
• Botijão de criogênio para armazenamento de nitrogênio líquido. 
• Balança analítica (modelo H5, Mettler, Suíça) 

• Balança para analítica (tara de 0 a 2000g, Mettler P3. USA) 

• Centrífuga para tubo e Eppendorf 

• Espectrofotômetro (modelo DU, Beckman, Fullerton, CA, USA) com medidor de 
absorbância digital (Modernization System, Gilford, Oberlin, Ohio, USA) 

• Medidor de pH micronal (pH – metro B374) 

•    Micrótomo rotativo 

     

Diversos  

• Ponteiras descartáveis para pipeta automática 
• Fontes de iluminação 
• Cateter de polietleno (PE) 50 
• Kit para dosagem enzimática 
• Bisturi 
• Microclampes 
• Pinças hemostáticas de Crile e de Kelly  
• Pinça de dissecação 
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• Porta-agulhas 
• Tesoura de (Mayo) 
• Beaker de 10,25 e 50 ml (PYREX ) 
• Seringas de 1, 3, 5 e 10 ml (Plastipak® , BECTON DICKINSON, LTDA, BRASIL) 
• Agulhas 25x7 
• Luvas de procedimento (BLOWTEX, USA) 
• Garrafa térmica de 3 litros para acondicionar nitrogênio líquido durante o experimento 

• Tubos de ensaio de vidro de 10ml 
• Pipeta automática de 5 a 1000 microlitros 

• Ponteiras descartáveis para pipeta automática 
•  Provetas 

• Gazes e algodão 

•  Gral e pistilo de porcelana 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



151 

 

APÊNDICE F – Dados Brutos 
 
SANGUE 
 
CONCENTRAÇÕES DE LACTATO 
 SSI   GSI   SIR   GIR  

TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 
0,675 1,161 1,424 0,939 0,793 2,342 2,733 1,862 1,159 1,732 1,893 1,744 
0,63 0,912 0,163 0,956 0,697 2,963 1,825 3,041 2,708 1,469 2,076 1,438 
0,732 1,182 0,992 1,008 0,359 3,231 3,753 2,813 2,082 1,515 2,729 1,47 
0,831 0,662 0,547 0,649 0,791 0,415 4,837 2,324 2,91 2,56 1,334 1,509 
0,849 0,683 1,23 0,616 1,017 0,778 2,52 4,403 2,128 2,293 2,451 1,018 
0,821 0,619 0,795 0,576 0,754 0,701 5,909 5,458 3,469 2,192 1,348 1,92 

 

 

                            CONCENTRAÇÕES DE PIRUVATO  
 SSI   GSI   SIR   GIR  

  TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 
0,083 0,199 0,284 0,51 0,178 0,279 0,434 1,177 1,265 0,217 0,234 0,01 
0,007 0,756 0,2 0,498 0,203 0,265 0,417 1,134 0,165 0,103 0,234 0,012 
0,022 0,109 0,283 0,621 0,131 0,298 0,46 0,18 1,11 0,194 0,231 0,028 
0,219 0,137 0,06 0,217 0,369 0,856 0,123 1,211 0,132 0,206 0,059 0,198 
0,2 0,106 0,077 0,162 0,315 0,956 0,134 0,214 1,279 0,237 0,153 0,31 
0,204 0,188 0,322 0,19 0,269 0,829 0,217 1,117 1,24 0,254 0,12 0,87 

 

 
  
  
                         CONCENTRAÇÕES DE GLICOSE 

 SSI   GSI   SIR   GIR  

TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 
0,91 0,676 0,46 1,165 1,77 1,546 1,142 1,112 1,296 1,223 1,85 2,366 
0,103 0,029 1,652 0,999 1,752 1,379 0,546 1,808 1,371 1,124 1,825 2,594 
0,094 0,811 0,77 1,155 1,305 1,624 0,93 1,952 1,876 1,106 2,127 2,604 
0,302 0,899 1,234 1,295 1,018 0,548 1,57 1,366 1,681 1,872 1,328 2,072 
0,564 0,354 1,025 1,049 0,841 0,604 1,428 1,346 2,592 1,744 1,385 2,101 
0,989 0,933 0,852 0,941 1,019 0,595 1,083 1,432 1,492 1,48 1,924 2,782 

 

  
                     CONCENTRAÇÕES DE CORPOS CETÔNICOS 

 SSI   GSI   SIR   GIR  

TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 
0,274 0,121 0,176 0,248 0,068 0,116 0,277 0,049 0,146 0,7 0,981 0,899 
0,1 0,097 0,058 0,234 0,224 0,139 0,389 0,084 0,897 0,43 0,832 0,836 
0,237 0,056 0,165 0,252 0,383 0,151 0,519 0,077 0,343 0,68 0,96 0,949 
0,124 0,137 0,192 0,175 0,12 0,027 0,371 0,388 0,567 0,56 0,159 0,418 
0,133 0,148 0,052 0,184 0,147 0,094 0,539 0,489 0,847 0,754 0,164 0,462 
0,131 0,096 0,357 0,19 0,089 0,218 0,386 0,107 0,142 1,16 0,199 0,936 
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                          II- TECIDOS  

 

                          CONCENTRAÇÕES DE LACTATO 

  
 SSI   GSI   SIR   GIR  

TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 
1,251 1,864 1,051 0,12 2,924 1,526 3,275 1,813 1,633 1,007 1,102 1,664 
1,148 0,026 1,203 1,54 3,552 2,309 3,314 2,447 1,189 1,396 1,054 1,995 
1,271 0,789 1,34 1,633 3,445 1,679 1,827 1,466 2,13 1,864 1,011 1,258 
1,513 1,166 1,106 1,29 0,997 1,45 3,301 1,021 2,458 1,638 1,859 1,34 
1,49 0,199 1,345 1,301 1,089 1,517 1,941 2,008 1,56 1,618 1,799 1,489 
1,574 1,307 1,049 1,2 1,084 0,655 1,525 2,288 1,495 1,72 1,983 1,24 

 

 
 

         CONCENTRAÇÕES DE PIRUVATO 

GSI SIR GIR  
T0 T30 T60 T0 T30 T60 T0 T30 T60 T0 T30 T60 
0,042 0,261 0,096 0,077 0,748 0,040 0,028 0,008 1,023 0,021 0,144 0,005 
0,035 0,126 0,122 0,044 0,666 0,031 0,051 0,021 1,060 0,002 0,128 0,009 
0,017 0,175 0,132 0,087 0,781 0,001 0,036 0,017 0,955 0,038 0,149 0,008 
0,032 0,101 0,232 0,041 0,061 0,332 0,255 0,032 0,105 0,032 0,030 0,307 
0,004 0,171 0,228 0,073 0,031 0,458 0,225 0,033 0,148 0,028 0,070 0,134 
0,039 0,085 0,189 0,077 0,064 0,272 0,272 0,005 0,183 0,042 0,057 0,213 

 

     CONCENTRAÇÕES DE GLICOSE 

 SSI   GSI   SIR   GIR  

TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 
0,91 0,676 0,46 1,165 1,77 1,546 1,142 1,112 1,296 1,223 1,85 2,366 
0,103 0,029 1,652 0,999 1,752 1,379 0,546 1,808 1,371 1,124 1,825 2,594 
0,094 0,811 0,77 1,155 1,305 1,624 0,93 1,952 1,876 1,106 2,127 2,604 
0,302 0,899 1,234 1,295 1,018 0,548 1,57 1,366 1,681 1,872 1,328 2,072 
0,564 0,354 1,025 1,049 0,841 0,604 1,428 1,346 2,592 1,744 1,385 2,101 
0,989 0,933 0,852 0,941 1,019 0,595 1,083 1,432 1,492 1,48 1,924 2,782 
 

CONCENTRAÇÕES CORPOS CETÔNICOS 

 SSI   GSI   SIR   GIR  

TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 
0,042 0,039 0,067 0,45 0,067 0,092 0,842 0,377 0,231 0,44 0,355 0,358 
0,073 0,139 0,078 0,057 0,045 0,131 0,103 0,412 0,637 0,6 0,258 0,813 
0,145 0,05 0,072 0,024 0,074 0,107 0,345 0,144 0,313 0,37 0,261 0,144 
0,068 0,156 0,381 0,067 0,068 0,066 0,304 0,218 0,506 0,33 0,081 0,78 
0,06 0,194 0,395 0,037 0,022 0,169 0,378 0,027 0,572 0,38 0,88 0,254 
0,12 0,168 0,398 0,035 0,017 0,181 0,097 0,023 0,17 0,42 0,177 0,209 
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CONCENTRAÇÕES DE TBRAS 

 SSI   GSI   SIR   GIR  

TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 
0,015 0,111 0,009 0,01 0,012 0,052 0,157 0,121 0,157 0,029 0,05 0,011 
0,015 0,112 0,009 0,01 0,012 0,054 0,044 0,11 0,068 0,059 0,01 0,09 
0,016 0,012 0,088 0,008 0,011 0,013 0 0,101 0,123 0,111 0,089 0,131 
0,011 0,112 0,059 0,1 0,01 0,093 0,083 0,111 0,121 0,216 0,089 0,033 
0,073 0,012 0,048 0,01 0,01 0,011 0,066 0,111 0,109 0,118 0,009 0,101 
0,07 0,012 0,068 0,083 0,01 0,01 0,074 0,11 0,018 0,052 0,098 0,137 

 

CONCENTRAÇÕES DE GLUTATIONA 

 SSI   GSI   SIR   GIR  

TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 
1,887 9,637 112 2,203 8,99 110,32 3,497 8,99 100,47 4,627 65,39 119,2 
2,203 9,96 101,5 2,22 9,637 110,48 0,313 11,247 101,98 10,93 85,92 118,6 
2,527 14,323 98,83 2,69 8,667 110,96 3,87 11,74 100,56 11,96 86,63 117,1 
2,69 7,483 100,2 2,737 11,09 111,12 4,143 8,99 107,06 12,57 78,16 118,9 
2,217 8,667 101,7 2,367 11,17 110,32 4,303 12,557 100,72 10,93 83,49 104,8 
0,587 9,153 100,1 3,183 8,023 112,74 4,6 12,173 100,24 9,313 91,01 108,1 

 

ATIVIDADE DA MIELOPEROXIDASE 

 SSI   GSI   SIR   GIR  

TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 
0,316 0,121 1,77 0,526 0,189 4,144 1,605 0,962 6,554 1,63 0,625 1,37 
0,108 0,124 1,015 0,465 0,199 2,714 1,604 0,877 5,552 1,329 0,658 7,112 
0,436 0,113 0,992 0,525 0,09 2,724 1,836 0,817 8,761 1,704 0,621 6,218 
0,457 0,099 0,918 0,478 0,45 1,739 1,244 0,153 7,978 1,125 0,733 6,499 
0,335 0,168 0,853 0,463 0,644 0,686 1,321 0,103 7,849 1,838 0,789 6,748 
0,667 0,456 1,416 1,305 0,537 3,443 0,915 0,724 1,821 1,583 0,421 7,139 
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APENDICE G -  DADOS: AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA   

 

CAMADA PIRAMIDAL INTERNA 

PICNOSE 

 SSI   GSI   SIR   GIR  

TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 
0 1 1 1 1 1 1 3 7 0 1 4 
1 0 0 0 1 1 1 2 4 1 2 4 
0 1 1 0 2 0 1 3 3 0 2 2 
0 1 2 2 1 2 2 4 5 2 1 2 
1 2 2 0 0 1 0 3 4 0 2 1 
0 1 2 0 1 0 2 5 4 0 0 2 
 

NEURÔNIOS VERMELHOS 

 SSI   GSI   SIR   GIR  

TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 
0 1 1 1 1 1 1 3 7 0 1 4 
0 0 0 0 1 1 1 2 4 1 2 4 
0 1 1 0 2 0 1 2 3 0 2 2 
0 1 2 2 1 2 2 4 4 2 1 2 
1 1 1 0 0 1 1 3 4 0 2 1 
0 1 2 0 1 0 2 5 4 0 0 2 

 

CONGESTÃO 

 SSI   GSI   SIR   GIR  

TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 
1 1 0 1 1 0 2 1 2 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 0 0 1 0 2 2 1 2 1 1 
1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 2 1 
0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 0 2 
 

EDEMA INTRACELULAR 

 

 

 SSI   GSI   SIR   GIR  

TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 
1 1 0 1 1 0 2 1 2 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 0 0 1 0 2 2 1 2 1 1 
1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 2 1 
0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 0 2 
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AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA 

 

CAMADA GRANULAR INTERNA 

PICNOSE 

 SSI   GSI   SIR   GIR  

TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 
0 1 1 0 0 1 1 4 3 0 1 1 
0 0 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 
0 1 0 1 0 1 1 2 5 0 1 2 
1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 
0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 
 

NEURÔNIOS VERMELHOS 

 SSI   GSI   SIR   GIR  

TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 
0 1 1 0 0 1 1 4 3 0 1 1 
0 0 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 
0 1 0 1 0 1 1 2 5 0 1 2 
1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 
0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 
 

CONGESTÃO 

 SSI   GSI   SIR   GIR  

TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 
0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 
0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 
1 0 1 0 1 2 2 2 1 0 1 1 
0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 0 2 
 

EDEMA INTRACELULAR 

 SSI   GSI   SIR   GIR  

TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 TR0 TR30 TR60 
0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 
0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
0 1 2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 
0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 0 1 0 1 2 2 2 1 1 1 1 
0 1 1 0 0 1 1 1 2 1 0 2 
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 ANEXO A– PARECER COMITÉ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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