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RESUMO
A isquemia e a reperfusão tecidual são caracterizadas, respectivamente, pela interrupção e reestabelecimento do fluxo
sanguíneo a uma determinada população celular. Ambas predispõem alterações bioquímicas que desencadeiam danos
celulares, de forma que a destruição tecidual a elas associada é denominada lesão por isquemia e reperfusão (I/R).
Embora diversos mecanismos têm sido descritos em sua patogênese, a formação de compostos químicos resultantes do
estresse oxidativo é o principal deles. Tendo em vista que  o cérebro é um órgão especialmente sensível ao estresse
oxidativo mediado por I/R cerebral e que influencia todo o funcionamento do corpo, é possível que a lesão por I/R
cerebral possa ocasionar disfunções no sistema nervoso entérico. Então, o presente estudo busca compreender como a
lesão por I/R cerebral pode influenciar os neurônios do plexo mientérico de ratos e sua realização se justifica pela grande
incidência de lesão por I/R e pela íntima relação cérebro-intestino. Para isso, o modelo de I/R cerebral será induzido em
Rattus novergicus da linhagem Wistar os quais serão comparados a animais não sujeitos ao modelo de I/R. O intestino
dos  animais  será  coletado  e  preparado  por  técnicas  de  imunohistoquímica  para  avaliar  neurônios  mientéricos
imunorreativos.  Espera-se que os resultados nos permita avaliar  se a I/R cerebral  é capaz de alterar  a população
neuronal geral (HuC/D), varicosidades VIP-érgicas (VIP-IR) e células gliais (S-100-IR) presentes no plexo mientérico do
duodeno de ratos submetidos ao modelo experimental. 

PALAVRAS-CHAVE: Intestino; eixo cérebro-intestino; estresse oxidativo.

1 INTRODUÇÃO

A interrupção parcial ou total do fluxo sanguíneo para uma determinada população celular
causa  alterações  enzimáticas  e  metabólicas  capazes  de  comprometer  a  oferta  de  substratos
essenciais  ao  funcionamento  celular  (MIGUEL;  MENEZES;  ARAÚJO,  2012).  De  igual  modo,  o
reestabelecimento  do  fluxo  sanguíneo  em  áreas  isquêmicas  também pode  desencadear  danos
celulares importantes em função do retorno abrupto do oxigênio ocasionando alterações bioquímicas
e  inflamatórias,  podendo  levar  à  disfunção  e  morte  celular  (MENDES  et  al.,  2013).  Assim,  a
destruição tecidual e as lesões associadas à isquemia e à reperfusão são denominadas lesão por
isquemia e reperfusão (I/R), cuja patogênese têm sido associada a diversos mecanismos como, por
exemplo, o estresse oxidativo que decorre da formação excessiva de espécies reativas de oxigênio
(EROs) (MIGUEL; MENEZES; ARAÚJO, 2012; BARBOSA, et. al.; 2010). 

O cérebro é um órgão especialmente sensível ao estresse oxidativo devido sua alta taxa de
metabolismo aeróbio e por  dispor  de um sistema de defesa contra as EROs mais vulnerável  e
ineficiente em relação a outros tecidos (TARDINI; YOSHIDA, 2003). Infelizmente, a ocorrência de
lesão por  I/R cerebral  é relativamente comum e de graves consequências,  haja vista  a imensa
importância funcional deste órgão em relação ao funcionamento e regulação do organismo como um
todo. Atualmente, diversos estudos têm comprovado que a I/R cerebral pode afetar órgãos como o
fígado (KOCH et al., 2017),  coração (AL KASAB et al., 2017) e até mesmo ossos (ZHANG et al.,
2017). 

Pesquisas recentes têm correlacionado a lesão por I/R cerebral à disfunção intestinal e à
disbiose  da  microbiota  intestinal  (SINGH et  al.,  2016;  DOURADO;  ENGLER;  OLIVEIRA,  2012).
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Sabe-se, por exemplo, que  cérebro e intestino se conectam amplamente por um eixo bidirecional
conhecido como eixo cérebro-intestino (MULAK; BONAZ, 2004). Além disso, ao longo dos anos,
estudos têm  caracterizado a população total neuronal entérica e as subpopulações neuronais do
duodeno de ratos em vários modelos experimentais (LOPES et al., 2012; SANT'ANA et al., 2012).
Tais  estudos  têm  mostrado  que  análises  morfológicas  e  quantitativas  das  células  nervosas
presentes  nos  plexos  mientérico  e  submucoso  do  duodeno  destes  animais  são  úteis  para  a
avaliação de inúmeras variáveis.  No entanto,  não existem estudos específicos  que abordam as
alterações histopatológicas que podem ocorrer no plexo mientérico do duodeno de ratos submetidos
ao modelo experimental de I/R cerebral. 

Assim,  o objetivo  este  estudo é entender  como a lesão por  I/R  cerebral  pode alterar  a
população neuronal geral (HuC/D), as varicosidades VIP-érgicas (VIP-IR) e as células gliais (S-100-
IR) dos neurônios do plexo mientérico de ratos submetidos a este modelo experimental. 

2 JUSTIFICATIVA

Embora o  eixo  cérebro-intestino  esteja  sendo bastante  estudado atualmente,  a  complexa
coordenação neural e fisiológica do mesmo ainda não está completamente explicada. Além disso,
embora seja  grande a incidência de  lesão por I/R cerebral e haja íntima relação cérebro-intestino,
ainda  não há  plena compreensão  de  como as lesões neuronais  do  SNC podem influenciar  os
neurônios do plexo mientérico de ratos submetidos a este modelo experimental. Assim, a ampliação
de estudos sobre o tema é de grande relevância.

3 OBJETIVOS

O objetivo deste estudo é verificar os efeitos de 15 minutos de isquemia cerebral seguidos de
60 dias de reperfusão sobre o plexo mientérico de ratos Wistars e também avaliar os efeitos da
isquemia e reperfusão cerebral sobre os aspectos morfoquantitativos da população neuronal geral
(HuC/D), das varicosidades VIP-érgicas (VIP-IR)  e das células gliais (S-100-IR) do plexo mientérico.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento será conduzido com Rattus novergicus da linhagem Wistar, com idade de 70
dias e peso aproximado de 250g, os quais serão divididos em dois grupos (n=10) sendo um grupo
que sofrerá I/R cerebral e outro um grupo controle. Os animais do grupo I/R serão submetidos à
indução  da  isquemia  cerebral  global  e  transitória  (ICGT,  modelo  4-VO)  por  um período  de  15
minutos, conforme a rotina do Laboratório de Isquemia Cerebral e Neuroproteção/UEM, baseada no
método de oclusão dos 4 vasos (“4-VO”) (PULSINELLI; BRIERLEY, 1979).

Sob anestesia por inalação de uma mistura de oxigênio e isofluorano, as artérias vertebrais
serão eletrocoaguladas ao nível da primeira vértebra cervical. Em seguida, os ramos comuns das
artérias carótidas serão expostos e isolados dos tecidos adjacentes através de um fio de seda, cujas
extremidades ficarão exteriorizadas.

A incisão será fechada e o animal deixado sob temperatura de 30ºC para se recuperar da
anestesia. Mais tarde, os ratos serão submetidos à oclusão das artérias carótidas por 15 minutos,
mediante  tração  dos  fios  de  seda.  Durante  a  oclusão,  os  sinais  de  perda  do  reflexo  de
endireitamento, midríase, estiramento tônico das patas e ausência de respostas à estimulação tátil
serão considerados indicativos de uma isquemia efetiva.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



A eutanásia será realizada com dose letal de 120 mg/kg de peso corporal de Pentobarbital
Sódico®, onde será feita a coleta do duodeno. Após ser lavado em Tampão Fosfato de Sódio (PBS
0,1M, pH 7,4) e fixado por 3 horas em solução de Paraformaldeído 4% (pH 7,4), o segmento será
aberto ao longo da borda mesentérica e lavado novamente em PBS para a remoção do excesso de
fixador. O intestino será cortado em segmentos transversais menores de aproximadamente 1 cm de
comprimento  e  dissecados  com o  auxílio  de  pinças  sob  estereomicroscópio  para  obtenção  de
preparados totais da túnica muscular, através da remoção da túnica mucosa e tela submucosa. Os
preparados totais  serão armazenados sob refrigeração em PBS e azida sódica  a  0,08%, até  a
realização das técnicas imunohistoquímicas.

Os preparados totais da túnica muscular do duodeno de cada animal serão submetidos às
técnicas imunohistoquímicas para a marcação da população geral de neurônios mioentéricos (anti-
HuC/D),  da  varicosidades  VIP-érgicas (VIP-IR) e  das  células  gliais  entéricas  imunorreativas
presentes na tela submucosa. Então serão feitas duplas marcações HuC/D e VIP, HuC/D e S100.
Os preparados de membrana serão lavados por duas vezes durante 10 minutos em PBS (0,1M, pH
7,4)  e  Triton-X100 a  0,5% (PBS-T),  e  incubados por  1  hora  em solução de bloqueio  contendo
albumina de soro bovino (BSA) a 2% e soro de cabra a 10% em PBS-T. Em seguida, de acordo com
a marcação pretendida, será realizada dupla marcação com os anticorpos primário anti-HuC/D e
anti-VIP ou anti-HuC/D e antiS100 durante 48 horas, à temperatura ambiente, sob agitação, em meio
de incubação composto por PBS-T, BSA a 2% e soro de cabra a 2%.

Após a incubação com o anticorpo primário, as membranas serão lavadas três vezes em
PBS-T por 10 minutos e incubadas com anticorpo durante 2 horas ao abrigo da luz, em meio de
incubação contendo PBS-T, BSA a 2% e soro de burro a 2%. As membranas serão lavadas 3 vezes
em  PBS-T  por  10  minutos  e  montadas  em  lâminas  histológicas  contendo  antifade®  (Life
Technologies do  Brasil  Com.  Ind.  Prod.  Biotec.  Ltda,  SP,  Brasil),  sendo  armazenadas  sob
refrigeração e ao abrigo da luz.

As análises serão realizadas de forma quantitativa e morfométrica dos neurônios mientéricos
imunorreativos, para obtenção dos dados estatísticos.

5 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se com este estudo avaliar se a isquemia e a reperfusão cerebral são capazes de
alterar a população neuronal geral (HuC/D), as varicosidades VIP-érgicas (VIP-IR) e as células gliais
(S-100-IR) do plexo mientérico do duodeno de ratos submetidos a este  modelo experimental de
isquemia.
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