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RESUMO 

Os ácidos graxos de cadeia longa, poliinsaturados, ácido linolênico e linoleico, e 

monoinsaturado, ácido oleico, desempenham importantes funções no desenvolvimento e 

funcionamento de diversas regiões do sistema nervoso (SN). Esses nutrientes podem melhorar 

a plasticidade neural no cérebro e atenuar ou reverter os efeitos adversos de patologias 

neurológicas, melhorando o tratamento das mesmas. O hipocampo é uma estrutura do Sistema 

Nervoso Central (SNC) que tem alta atividade relacionada à memória e à cognição, e este 

pode receber estímulos para plasticidade neural através dos ácidos graxos insaturados. Desta 

maneira, este trabalho teve como objetivo analisar os efeitos da suplementação com dosagens 

diferenciadas de ácidos graxos poliinsaturados ômega 3 TEC 180 e óleo de linhaça na 

plasticidade de células nervosas do hipocampo de ratos em cultura. Foram utilizados cinco 

animais da linhagem Wistar, neonatos com idade entre 2 e 4 dias, os quais foram submetidos 

a extração das células do hipocampo. Após a extração, foram delineados os grupos 

experimentais e observados em quatro períodos de tempo: 24, 48, 72 e 96 horas. O estudo 

atendeu às normas para realização de pesquisa em animais para todos os procedimentos e foi 

submetido à Comissão de Ética em Experimentação Animal (CEEA) da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), recebendo Parecer de Aprovação conforme 

protocolo 002/15. Após as células terem sido tratadas e cultivadas por 96 horas, e submetidas 

à análise de microscopia de contraste de fase (MCF), as amostras foram analisadas via 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). Constatou-se o efeito plástico e trófico das 

células em cultura, na presença das diversas modalidades de tratamento. Todos os grupos 

suplementados tiveram diferença significativa no que se refere à área e ao perímetro dos 

neurônios nas primeiras 24 horas, assim como referente ao perímetro das células da glia para 

todos os grupos já nas 24 horas. Em relação à área das células gliais, houve diferença 

significativa a partir das 72 horas nos grupos com ômega 3, um dos grupos com apenas óleo 

de linhaça e um dos grupos contendo os dois juntos, o que demonstra que, todos os óleos 

suplementados provocam estímulo para a plasticidade das células nervosas e que ao passar do 

tempo esse estímulo se mantém aumentado especialmente nos grupos suplementados com 10 

µl de ômega 3; e com 10 µl  de ômega 3 mais 10 µl de óleo de linhaça. Este estudo contribui 

para pesquisas na neurociência e pode auxiliar em terapia nutricional, para o desenvolvimento 

neurológico da população em geral e na melhor qualidade de vida no tratamento de pessoas 

com doenças neurológicas. 

Palavras chave: Ácido graxo ômega 3, Hipocampo, Linhaça, MEV, Plasticidade neural. 



 
 

ABSTRACT 

Long chain fatty acids, polyunsaturates, linolenic and linoleic acids, and monounsaturated 

oleic acid play important roles in the development and functioning of various regions of the 

nervous system. These nutrients can improve neural plasticity in the brain and attenuate or 

reverse the adverse effects of neurological pathologies, improving their treatment. The 

hippocampus is a Central Nervous System structure that has high activity related to memory 

and cognition, and it can receive stimuli for neural plasticity through unsaturated fatty acids. 

In this way, this work aimed to analyze the effects of supplementation with differentiated 

dosages of omega 3 polyunsaturated fatty acids TEC 180 and linseed oil on the plasticity of 

nerve cells of the hippocampus of cultured rats. Five animals of the Wistar lineage were used, 

neonates aged between 2 and 4 days, who underwent extraction of the hippocampal cells. 

After extraction, the experimental groups were delineated and observed in four time periods: 

24, 48, 72 and 96 hours. The study complied with the standards for performing animal 

research for all procedures and was submitted to the Animal Experimentation Ethics 

Committee of the State University of Rio Grande do Norte, receiving an Approval Opinion 

according to protocol 002/15 . After the cells were treated and cultured for 96 hours and 

subjected to phase contrast microscopy analysis, the samples were analyzed by scanning 

electron microscopy. It was observed the plastic and trophic effect of the cells in culture, in 

the presence of the various treatment modalities. All the supplemented groups had a 

significant difference in the area and the perimeter of the neurons in the first 24 hours, as well 

as in the perimeter of the glia cells for all the groups already in the 24 hours. Regarding the 

glial cell area, there was a significant difference from 72 hours in the omega 3 groups, one of 

the groups with only flaxseed oil and one group containing the two together, which shows that 

all the supplemented oils provoke stimulus For the plasticity of nerve cells and that over time 

this stimulus remains increased especially in the groups supplemented with 10 μl of omega 3; 

And 10 μl of omega 3 plus 10 μl of flaxseed oil. This study contributes to research in 

neuroscience and may assist in nutritional therapy, neurological development of the general 

population and better quality of life in the treatment of people with neurological diseases. 

Keywords: Fatty acid omega 3, Hippocampus, Linseed, Neural plasticity, SEM. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 SISTEMA NERVOSO CENTRAL E A REGIÃO DO HIPOCAMPO 

 

O Sistema Nervoso (SN) coordena todas as ações voluntárias e involuntárias do 

organismo e transmite sinais entre as diferentes partes do corpo. É formado pelo Sistema 

Nervoso Periférico (SNP), que compreende uma série de nervos, gânglios e terminações 

nervosas e o Sistema Nervoso Central (SNC), que inclui todo o neuroeixo, o qual coordena 

respostas rápidas e complexas, incluindo o encéfalo e a medula espinal (Kandel, Schwartz, 

Jessel, 2003; Machado, 2014).  

No SNC, um dos recursos mais notáveis é a capacidade de mudar em resposta a 

diferentes estímulos. Uma quantidade crescente de evidências tem mencionado que o cérebro 

sofre contínuas alterações neuroplásticas, dependentes da atividade e do tempo de vida (Koch, 

Reess, Rus, Zimmer, 2015). Entre as estruturas do cérebro mais sensíveis a essas alterações 

está o hipocampo, que é a região amplamente conhecida por regular a aprendizagem, a 

memória e o humor e por estimular em alto nível a função cognitiva em estruturas específicas 

dentro de circuitos do hipocampo (Hennebelle, Champeil-Potokar, Lavialle, Vancassel, Denis, 

2014; Zeidman, Lutti, Maguire, 2015). 

O hipocampo é localizado nos lobos temporais do cérebro humano, formando um arco 

ao redor do mesencéfalo (figura 1) e anatomicamente, pode ser dividido em cabeça, corpo e 

cauda. É considerado como sendo a principal sede da memória e importante componente do 

sistema límbico, além disso, é relacionado com a navegação espacial (Lundy-Ekman, 2008; 

Ferreira, Militão, Freitas, 2009; Sobotta, Becher, 2013). A função primária do hipocampo é 

relacionada à memória, pois desempenha um papel fundamental na consolidação da 

informação de curto prazo para longo prazo e vem sendo apontada uma correlação entre 

volume do hipocampo e desempenho de memória (Koch, Reess, Rus, Zimmer, 2015). 

A formação hipocampal é constituída por três partes: o giro denteado, o hipocampo 

propriamente dito e o subículo. Em humanos, o hipocampo e o giro denteado situam-se no 

lobo temporal, paralelos ao giro para - hipocampal. O subículo é uma zona de transição entre 

o hipocampo e a área entorrinal, parte do giro para-hipocampal (Hill, Worthley, Murphy, 

Buckley, Ferrante, Howe, 2007). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9falo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medula_espinhal
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Figura 1. Corte sagital do cérebro e suas estruturas. Adaptado Lent, 2010. 

 

A neurogênese no adulto ocorre nos mamíferos dentro do giro denteado, que é essa 

subárea hipocampal. O giro denteado na formação do hipocampo é uma das poucas estruturas 

do cérebro em que a neurogênese foi demonstrada em mamíferos adultos. O aumento da 

neurogênese pode ser produzido por uma variedade de tratamentos, incluindo o ambiente 

enriquecido, a atividade física, a memória, ou com drogas antidepressivas (Martin, 1999; 

Faillace, Zwiller Bernabeu, 2015). 

O giro denteado é formado por três camadas distintas: a molecular (externa), a 

granular (média) e a polimórfica (profunda). O tipo de neurônio mais característico e 

abundante é a célula granular, cujos corpos celulares empilham-se densamente na camada 

granular. Sua arborização dendrítica irradia-se para a camada molecular e seus axônios saem 

do giro denteado, atingindo a camada molecular do hipocampo como fibras musgosas (Bird, 

Burgess, 2008). 

O hipocampo é paralelo ao giro denteado, tanto em localização quanto em 

desenvolvimento. Também é formado por três camadas: a polimórfica (externa), a de células 

piramidais (média) e a molecular (profunda). No hipocampo, o tipo celular mais característico 

é a célula piramidal da camada de células piramidais, cujas árvores dendríticas se estendem 
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até a camada molecular. Seus dendritos e axônios descem até a camada polimórfica, sendo o 

hipocampo uma estrutura relativamente uniforme quanto sua composição celular. No entanto, 

existem pequenas diferenças entre regiões e áreas, tanto em padrões citoarquitetônicos quanto 

neuroquímicos (Martin, 1999; Sobotta, Becher, 2013; Faillace, Zwiller, Bernabeu, 2015). 

A organização laminar do hipocampo contém camadas com corpos celulares 

densamente empacotados, tais como camada de estrato piramidal e granulado, camada 

molecular e camadas que contêm uma mistura de corpos celulares e neuropil. O hipocampo 

também contém várias vias neuronais como as colaterais de Schaffer e fibras musgosas, 

algumas das quais são mielinizadas. Para a descriminação das camadas hipocampais e sua 

microestrutura heterogênea são necessários: uma resolução de imagem adequada e um 

contraste específico do tecido (Sierra, Grohn, Pitkanen, 2015). 

Por isso, o hipocampo é subdividido em regiões e campos: A região superior, formada 

por uma camada compacta de células piramidais, estende-se aproximadamente até a metade 

da distância entre o subículo e o giro denteado. O restante do hipocampo recebe a designação 

de região inferior. Quanto à divisão por campo, é determinada por pequenas variações na 

composição celular. São quatro os campos que compõem o hipocampo, denominados pelas 

letras CA. As iniciais C e A maiúsculas referem-se à abreviatura de Corno de Ammon. O CA1 

ocupa a maior parte da região superior, o CA2 tem pequena extensão e é uma zona de 

transição entre o CA1 e o CA3. O CA3 é a maior parte da região inferior e o CA4 fica na zona 

de transição entre o hipocampo e o giro denteado (Bird, Burgess, 2008). 

A neurogênese do adulto no giro dentado pode contribuir para as funções dependentes 

do hipocampo, mas pouco se sabe sobre quando e como os neurônios recém-formados são 

funcionais devido a informações limitadas sobre o curso do tempo de sua conectividade. 

Usando retrovírus pode-se ver a transdução genética e seguir o crescimento dendrítico e 

axonal de neurônios adultos no giro dentado, identificando mudanças morfológicas que 

podem indicar diferentes níveis de conectividade. As projeções axonais de neurônios recém- 

formados atingem a área CA3 e além disso, a maturação morfológica é diferencialmente 

afetada pela idade. Zhao, Teng, Summers, Ming, Gage, 2006, revelaram em seu estudo essas 

principais transições morfológicas de neurônios de grânulos recém-nascidos durante seu curso 

de maturação. 

A região hipocampal é vascularizada através das cisternas da base que abrigam em seu 

interior as estruturas vasculares e nervosas que devem ser preservadas no decorrer de um 

procedimento cirúrgico, por exemplo. A cisterna crural, situada medialmente ao úncus e 



20 
 

lateralmente ao pedúnculo cerebral, abriga a artéria coroideia anterior, comunicando-se em 

sua porção posterior com a cisterna ambiens; esta circunda o mesencéfalo sendo limitada 

lateralmente pelo para-hipocampo, contendo os seguimentos proximais da artéria cerebral 

posterior, os vasos coroideos posteriores e a porção mesencefálica da veia basal. Os grandes 

vasos encontrados nas cisternas são importantes, pois são responsáveis pela vascularização 

arterial e drenagem venosa das estruturas (Ge, Yang, Hsu, Ming, Song, 2007; Isolan, 

Azambuja, Neto, Paglioli, 2007). 

O CA1 do hipocampo é suprido por grandes artérias ventrais. A porção mais dorsal 

deste setor é algumas vezes irrigada por uma grande artéria dorsal. Já CA2 e CA3 recebem 

vascularização de grandes artérias dorsais e de pequenos ramos dorsais enquanto que CA4 é 

irrigado por pequenos ramos dorsais, conforme demostrado na figura 2. A rede capilar destas 

artérias apresenta diferentes densidades dependendo da região da formação hipocampal. Os 

capilares apresentam uma densidade maior nas áreas com maior número de sinapses: camada 

piramidal e molecular do hipocampo e camada molecular do giro denteado (Isolan, 

Azambuja, Neto, Paglioli, 2007; Bird, Burgess, 2008). 

 

Figura 2. Vasos intra-hipocampais: corte coronal da porção média do hipocampo esquerdo. 1) tronco da artéria 

hipocampal média, 2) ramos para o subículo, 3) ramos para o para-hipocampo, 4) artérias retas, 5) subículo 

próprio, 6) prosubículo, 7) sulco fímbrio-denteado, 8) giro denteado, 9) lâmina medular entre o giro denteado e o 

hipocampo, 10) artéria intra-hipocampal ventral, 11) artéria intra-hipocampal dorsal, 12) sulco colateral; 

cavidade do ventrículo lateral, 13) alveus, 14) superfície ventricular do hipocampo, 15) fímbria do hipocampo, 

16) eminência colateral. CA1; CA2; CA3 e CA4. Adaptado Isolan, Azambuja, Neto, Paglioli, 2007. 
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O hipocampo atua no armazenamento da representação do ambiente espacial, através 

da sua codificação em mapas cognitivos. O conceito de mapa cognitivo refere-se ao 

estabelecimento de representações de pistas associadas a um local e das posições relativas a 

estes locais, capacitando o organismo a utilizar tais representações. Os mapas são construídos 

ao longo das interações do organismo, com objetos e estímulos presentes no ambiente. A 

partir desta teoria, estabelece-se que os animais podem formar associações espaciais entre os 

objetos e o ambiente, relacionando os eventos com o contexto espacial no qual eles acontecem 

(Dehkordi, Noorbakhshnia, Ghaedi, Esmaeili, Dabaghi, 2015). 

Entre as estruturas do cérebro, o hipocampo é uma das que têm sido mais estudadas 

recentemente. Alguns estudos com ratos relacionando ambiente e objetos, mostraram que o 

hipocampo está associado a aspectos de suporte de memória, porém ainda há outros fatores a 

considerar já que a memória para um evento incluirá ações de conhecimentos específicos a 

esse evento, ou seja, há codificação combinada a curto prazo e necessita-se compreender a 

longo prazo as emoções que precisam estar associados para que essa memória seja retida 

como aprendizado (Bird, Burgess, 2008). 

Pesquisas que vêm sendo realizadas há algumas décadas sobre os mecanismos 

celulares da memória levaram em conta que a mesma é armazenada como modificações da 

força sináptica. Essas mudanças envolvem processos, como a modulação direta da via de 

liberação sináptica ou processos pós-sinápticos e modulação das propriedades do receptor. 

Estudos paralelos revelaram que a memória também pode ser armazenada através de 

alterações na excitabilidade neuronal (Mozzachiodi, Byrne, 2010). 

Como a memória não pode ser definida simplesmente como a recordação ou 

lembrança de eventos passados, e também envolve processos complexos ligados a fatores 

neuroanatômicos, neurofisiológicos, neuroquímicos, comportamentais e ambientais, pode-se 

definí-la, de um modo geral, como um processo que envolve a capacidade de aquisição, 

armazenamento e evocação das informações (English, Harauma, Föcking, Wynne, Scaife, 

Cagney, 2013) e além disso, vem sendo analisadas as evidências adicionais para a capacidade 

neuroplástica do hipocampo no contexto da memória inicial ou lembrança, se tornar 

aprendizagem cognitiva (Koch, Reess, Rus, Zimmer, 2015). 

Salienta-se que a formação da memória envolve uma série de alterações bioquímicas 

em várias áreas do SNC, entre as quais tem destaque o hipocampo. Os eventos bioquímicos 

envolvidos na formação da memória incluem, inicialmente, a ativação de receptores 
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gulutamatérgicos e de cascatas bioquímicas dos neurônios. Além dos mecanismos envolvidos 

diretamente na formação da memória, esta ainda pode ser modulada pela ação de vários 

neurotransmissores, neuromoduladores e hormônios (Krakowiak, Liu, Papudesu, Ward, 

Wilhelm, English, 2015). 

Portanto, é extremamente importante para a formação da memória a síntese do Fator 

Neurotrófico Derivado do Encéfalo (BDNF), uma neurotrofina amplamente distribuída no 

cérebro de mamíferos, relacionada com processos de plasticidade neural e memória, essencial 

para o desenvolvimento cerebral, modulação da formação das sinapses e arborização 

dendrítica. O BDNF, ao ativar seus receptores, pode ampliar a sinalização glutamatérgica, e 

desta maneira contribuir para a formação da memória (Fujita, 2008). 

Dessarte, os fatores neurotróficos influenciam na atividade neural, incluindo-se a 

atividade sináptica, o desenvolvimento durante o período embrionário, a manutenção e 

sustentação durante a vida adulta e a sobrevivência dos neurônios após a lesão nervosa. Estes 

são produzidos pelos órgãos alvo e transportados retrogradamente ao corpo celular dos 

neurônios. Quando ocorre uma lesão nervosa, há a interrupção no fornecimento de fatores 

neurotróficos, podendo levar à morte neuronal e consequentemente à ausência regenerativa. 

Em virtude disso, os componentes não neurais, como por exemplo as células de Schwann 

(CSs), passam a produzí-los, de forma a proteger os neurônios e estimular a regeneração 

axonal (English, Harauma, Föcking, Wynne, Scaife, Cagney, 2013; Krakowiak, Liu, 

Papudesu, Ward, Wilhelm, English, 2015). 

 

 

1.2 PLASTICIDADE NEURAL 

 

 

O termo plasticidade foi introduzido por volta de 1930 por Albrecht Bethe, um 

fisiologista alemão. O fenômeno da plasticidade sináptica é constituinte dos processos 

funcionais, do desenvolvimento e de eventuais respostas à lesão do SN (Finger, Almli, 1982; 

Chng, New, Neo, Goh, Browne, Chan, 2009). Ao passar do tempo, foram sendo realizados 

estudos que consideraram esse mecanismo de modificação como sendo a plasticidade neural, 

que está presente em todas as etapas da ontogenia, inclusive na fase adulta e durante o 

envelhecimento e é a capacidade do organismo em adaptar-se às mudanças ambientais 

externas e internas, mediadas pela ação sinérgica de diferentes órgãos que são coordenados 

pelo SNC (Mainardi, Fusco, Grassi, 2015). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Browne%20ER%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19046949
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chan%20EC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19046949
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Numa forma proeminente do SNC, plasticidade é a resistência aos resultados 

sinápticos em aumento ou diminuição de eficácia de transmissão, dependendo da atividade do 

neurônio precedente (plasticidade de atividade sináptica dependente). Processos de vida curta 

que modificam a força sináptica podem ocorrer em praticamente todos os tipos de sinapses, e 

a plasticidade sináptica de curto prazo é essencial na regulação da excitabilidade neuronal e é 

central para o processamento de informações (García-Morales, Montero, González-Forero, 

Rodríguez-Bey, Gómez-Pérez, Medialdea-Wandossell, et. al., 2015). 

 O mecanismo de modificação do SN em função de suas experiências, tanto em 

indivíduos jovens como em adultos, foi reconhecido somente a partir das últimas décadas, 

pois durante muito tempo acreditou-se que o SNC, após seu desenvolvimento tornava-se uma 

estrutura que não poderia ser modificada, e que lesões nele seriam permanentes, pois suas 

células não poderiam ser reconstituídas ou reorganizadas (Duarte, Barbosa, 2010). 

 Portanto, o SNC tem grande adaptabilidade, e mesmo no cérebro adulto, há evidências 

de plasticidade na tentativa de regeneração. O campo da neurociência, que compreende o 

estudo do controle neural das funções vegetativas, sensoriais e motoras; dos comportamentos 

de locomoção, reprodução e alimentação; e dos mecanismos da atenção, memória, 

aprendizagem, emoção, linguagem e comunicação, tem sido explorado em pesquisas 

científicas, com o intuito de verificar quais estímulos podem contribuir para a plasticidade de 

células neurais, resultando em melhora na qualidade de vida de pessoas com depressão, 

demência, doença de Alzheimer, entre outras ligadas ao SN (Chance, 2006; Zhang, Li, Niu, 

Liu, Gui, Feng, et al., 2011). 

 O SNC é tido como o produto biológico mais elaborado e complexo da nossa história 

evolutiva e coordena respostas que são auxiliadas, concomitantemente, pelo SNP, que é 

constituído por fibras nervosas e que encaminha informações aferentes ao SNC. O conjunto 

de bilhões de neurônios e conexões sinápticas, associados às células da glia, resultam em uma 

rede de interação nervosa complexa que faz a integração fisioestrutural neural diferente e, 

muitas vezes, distante (Phelps, 1990; Lent, 2010). 

A comunicação sináptica é um processo dinâmico, que é a chave para a regulação da 

excitabilidade neuronal e processamento da informação no cérebro. No entanto, os sinais 

moleculares que controlam a dinâmica sináptica ainda são mal compreendidos. A plasticidade 

depende da atividade das redes neuronais e refere-se às mudanças adaptativas em suas 

propriedades em resposta a estímulos externos e internos (García-Morales, Montero, 

González-Forero, Rodríguez-Bey, Gómez-Pérez, Medialdea-Wandossell, et. al., 2015), pois é 



24 
 

uma propriedade intrínseca do cérebro humano e representa invenção da evolução para 

permitir que o sistema nervoso se adapte a pressões, mudanças fisiológicas e experiências 

estabelecendo assim, novas conexões neurais através de crescimento e arborização dendrítica 

e axônica (Pascual-Leone, Amedi, Fregni, Merabet, 2005). 

O controle da plasticidade é um evento complexo que requer a saída de células de um 

estágio indiferenciado para um determinado estado de desenvolvimento. A determinação 

celular é vista como um evento estático iniciado por fatores intrínsecos e auxiliado por fatores 

extrínsecos. A manipulação de sinais ambientais pode induzir diferenciação celular em 

determinadas linhagens e pode ajudar na compreensão dos mecanismos de desenvolvimento 

neural e glial (Helmbrecht, Soellner, Castiblanco-Urbina, Winzeck, Sundermeier, Theis, et.al., 

2015). 

Existem evidências crescentes de que a plasticidade neural tem um papel chave no 

tratamento de patologias como a depressão e distúrbios do humor. Assim, substâncias que 

podem melhorar a plasticidade do cérebro poderiam atenuar ou reverter os efeitos adversos 

dessas patologias e melhorar o resultado. Os ácidos graxos poliinsaturados (PUFAs) ômega-3 

são fundamentais para a proteção neuronal e estratégias reparadoras contra estados 

depressivos. Em ratos normais, pesquisas fizeram administração de uma dieta suplementada 

com esses PUFAs, ácido alfa-linolênico (ALA), ácido linoleico, e com o ácido graxo 

monoinsaturado, ácido oleico e verificaram efeitos antidepressivos. Estes efeitos 

comportamentais foram associados ao aumento de sinaptogêneses, número celular, o fator 

neurotrófico derivado do encéfalo (BDNF) e o volume do hipocampo (Blondeau, Nguemeni, 

Debruyne, Piens, Wu, Pan, et al., 2009; Chang, Khatchadourian, McKinney, Maysinger, 

2015). 

Os trabalhos pioneiros de Santiago Ramón y Cajal e Eugênio Tanzi (citados por 

Rosenzweig, 1996) sobre regeneração neural apresentaram relações mais diretas entre 

plasticidade e o SN. Como Rosenzweig (1996), Tanzi, propôs a hipótese de que durante a 

aprendizagem ocorreriam mudanças plásticas em junções neuronais enquanto que Cajal 

indicou a possibilidade de que o exercício mental poderia causar maior crescimento de 

ramificações neurais, o que serviu para achados encontrados nos anos seguintes. 

O ambiente de lesão dos axônios do SNC difere muito do SNP, pois ao contrário dos 

nervos, os axônios do SNC não são estruturalmente separados por bainhas perineurais e 

neurilemais, estruturas que fornecem um substrato anatômico para o crescimento da fibra 

lesionada. Como os neurônios dos mamíferos geralmente não se dividem, a destruição de um 



25 
 

neurônio representa perda permanente do mesmo (Junqueira, Carneiro, 2013). No entanto, os 

prolongamentos dos neurônios, dentro de certos limites, podem regenerar-se devido à 

atividade sintética dos respectivos corpos celulares. Por isso, as fibras se regeneram, embora 

com dificuldade (Duarte, Barbosa, 2010; Purves, Augustine, Fitzpatrick, Hall, LaMantia, 

McNamara, et al., 2010). Os espaços deixados pelas células e fibras nervosas do SNC 

destruído por acidentes ou doença são preenchidos por células da neuroglia (Janssen, Zerbi, 

Mutsaers, de Jong, Wiesmann, Arnoldussen, et al., 2015). 

No coto distal, tanto o axônio, agora separado de seu centro trófico, como a bainha de 

mielina degeneram totalmente. Enquanto se processam essas alterações, as CSs proliferam, 

formando colunas celulares compactas. Essas colunas servirão de guia para os axônios que 

vão crescer durante a fase de regeneração. Por outro lado, o segmento proximal do axônio 

cresce e se ramifica, formando vários filamentos que progridem em direção às colunas de 

CSs. Todavia, somente as fibras que penetram nessas colunas têm possibilidade de alcançar 

um órgão efetor (West, Bannister, Dickenson, Bennett, 2015). 

A neurodegeneração, a disfunção, a perda lenta e progressiva de neurônios e axônios 

no SNC é a característica patológica principal de condições neurodegenerativas agudas e 

crônicas, tais como a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. Diversos mecanismos 

celulares estão envolvidos na regulação e na liberação de substâncias pró-inflamatórias nos 

neurônios sensoriais. Existe um grande número de mediadores inflamatórios que ativam 

várias vias de transdução de sinal para aumentar a excitabilidade e a liberação de 

transmissores a partir de neurônios sensoriais. Alguns compostos liberados durante a lesão 

podem estimular ou sensibilizar os neurônios sensoriais. Estudos de intervenção com modelos 

animais em experimentos envolvendo doenças neurodegenerativas, sugerem que vários destes 

fatores contribuem diretamente para lesão neuronal (Amor, Puentes, Baker, Valk, 2010; 

Ahmad, Khan, Hoda, 2012). 

O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório no SNC e está envolvido em 

várias funções cerebrais, como a aprendizagem/memória, o desenvolvimento e o 

envelhecimento cerebral, a comunicação celular e a interação entre estruturas cerebrais. Existe 

uma ampla variedade de receptores aos quais o glutamato pode ligar-se e exercer os seus 

efeitos. Estes são denominados de receptores específicos (GluRs) que são divididos em 

ionotrópicos (iGluRs), e são essenciais para as funções cerebrais, pois aumentam a 

excitabilidade sináptica: ácido a-amino-3hidróxi-5-metilisoxazole-4-propriônico (AMPA), 

Cainato e N-metil-D-aspartato (NMDA); e metabotrópicos (mGluRs), que realizam efeito 

http://loja.grupoa.com.br/autor/george-j-augustine.aspx
http://loja.grupoa.com.br/autor/david-fitzpatrick.aspx
http://loja.grupoa.com.br/autor/william-c-hall.aspx
http://loja.grupoa.com.br/autor/anthony-samuel-lamantia.aspx
http://loja.grupoa.com.br/autor/james-o-mcnamara.aspx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bannister%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25987204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dickenson%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25987204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bennett%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25987204
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contrário, diminuindo a excitabilidade sináptica. Estudos têm considerado que alterações na 

atividade dos transportadores de glutamato pode ser o evento inicial ou parte de uma cascata 

que implicaria na fisiopatologia de doenças cerebrais agudas e crônicas (Dangour, Allen, 

2013). 

Já o ácido gama – aminobutírico (GABA) é o principal neurotransmissor inibidor no 

sistema nervoso central e pode ser sintetizado através do glutamato no cérebro. Outro 

neurotransmissor, a acetilcolina, tem papel menos claro no cérebro, embora desempenhe 

funções essenciais na aprendizagem, pois os neurônios centrais da acetilcolina deterioram-se 

em pacientes com doença de Alzheimer. A serotonina influencia uma ampla variedade de 

funções cerebrais e corporais e mesmo que não afete diretamente a memória e a região 

hipocampal, influencia positivamente no tratamento de transtornos depressivos (regulando o 

sono e o apetite). E a dopamina é um neurotransmissor que pode estar associado de forma 

indireta à memória, e a deterioração de corpos celulares dos neurônios localizados na 

substância negra compacta do cérebro, estão relacionados à doença de Parkinson (Ge, Yang, 

Hsu, Ming, Song, 2007). 

Portanto, o glutamato é o neurotransmissor com papel mais direto relacionado à 

memória e à região hipocampal. É de grande relevância o fato de o hipocampo ter uma rota de 

glutamato, na qual os axônios projetam-se através do fórnix para chegar ao corpo mamilar. Um 

grande número de neurônios de glutamato têm corpos celulares no tronco cerebral com 

projeções indo em direção ao cerebelo e envolvidos na coordenação motora, sendo que os 

axônios mais longos trocam informações entre os hemisférios (atravessam o corpo caloso) e 

entre os vários lobos de cada hemisfério. Os neurônios gulutamatérgicos, de fato, estão 

espalhados por todo o SNC e já demonstraram estar envolvidos em vários processos cerebrais, 

então envolvidos na aprendizagem, na neurodegeneração aguda e crônica e nos transtornos de 

ansiedade e depressão (Krakowiak, Liu, Papudesu, Ward, Wilhelm, English, 2015). 

A exposição a eventos estressores promove mudanças relacionadas à liberação de 

glutamato no hipocampo. Fatores referentes à plasticidade neuronal (neurogênese, 

remodelação dendrítica, potencialização de longa duração) no hipocampo estão envolvidos na 

mediação de consequências comportamentais do estresse. O sistema glutamatérgico 

hipocampal tem papel fundamental nestes processos, possivelmente atuando de forma 

sinérgica com glicocorticoides. Uma exposição a diferentes estressores produz modificações 

distintas na expressão do RNAm de uma das subunidades (NR1) do receptor de NMDA. 

Considerando a relação entre estresse e depressão e o papel importante do glutamato no 
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hipocampo, é possível que intervenções na neurotransmissão glutamatérgica e o tratamento 

sistêmico com antagonistas de receptores NMDA, tenham efeitos antidepressivos (Padovan, 

Del Bel, Guimarães, 2000; Ge, Yang, Hsu, Ming, Song, 2007). 

Destarte, o processo de memória é um evento complexo. Eventos moleculares no 

hipocampo que podem influenciar a formação da memória envolvem a ativação de cascatas de 

sinalização, implicando na ativação de receptores iGluRs de glutamato, os quais são 

considerados modelo de bases celulares e moleculares da memória (West, 

Bannister, Dickenson, Bennett, 2015). 

 

 

1.3 OS ÁCIDOS GRAXOS POLIINSATURADOS ÔMEGA 3 E O ÓLEO DE LINHAÇA 

 

 

 Os ácidos graxos com ligações duplas nos carbonos 3 (ômega-3) e 6 (ômega 6) são 

essenciais ao bom funcionamento do organismo de mamíferos, incluindo os seres humanos,  

porém não podem ser sintetizados endogenamente. Estes devem estar presentes na 

alimentação para que possam ser utilizados pelos tecidos corporais e pela ação de enzimas 

específicas no fígado dão origem a ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa, compostos 

que tem um importante papel no processo inflamatório e de defesa do organismo (Balk, 

Lichtenstein, Chung, 2006).  

Estes PUFAs recebem as seguintes denominações: ácido linolênico (ômega-3) e ácido 

linoleico (ômega 6), e são utilizados pelo organismo humano para a formação das paredes 

celulares, tornando-as elásticas e flexíveis, fornecendo a adequada flexibilidade e 

funcionalidade aos glóbulos vermelhos que vão melhorar a circulação e a captação de 

oxigênio (Di Minno, Russolillo, Lupoli, Ambrosino, Di Minno, Tarantino, 2012). 

As séries de ácidos graxos ômega 3, ômega 6 e ômega 9 competem entre si, pela 

mesma enzima 6 dessaturase e esta é considerada uma chave metabólica clássica por ser 

comum para essas vias do metabolismo. Devido ao fato dos ácidos graxos essenciais 

necessitarem da mesma enzima para serem convertidos, ressalta-se a importante manutenção 

da proporção ômega 3/ ômega 6 (Blondeau, 2015). 

Os ácidos graxos de cadeia muito longa, como o ácido araquidônico (ARA) e o ácido 

docosahexaenóico (DHA), desempenham importantes funções no desenvolvimento e 

funcionamento do cérebro e da retina. Esse grupo de ácidos graxos não pode ser obtido pela 

síntese de novo, mas pode ser sintetizado a partir dos ácidos linoléico e alfa-linolênico (ALA), 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bannister%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25987204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dickenson%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25987204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bennett%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25987204
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presentes na dieta. A essencialidade dos ácidos graxos de cadeia muito longa é muito 

dependente do metabolismo do indivíduo, sendo que a razão ômega 6 para o ômega 3 da dieta 

exerce grande influência nesse sentido (Egert, Kannenberg, Somoza, Erbersdobler,Wahrburg, 

2009). 

O conteúdo de DHA nos fosfolipídios chega a 50% do total de ácido graxos 

insaturados no cérebro de ratos adultos. Um fornecimento insuficiente de ácidos graxos 

ômega 3 durante o desenvolvimento pré e pós-natal diminui o conteúdo de DHA nos tecidos 

neurais com um aumento recíproco de ácido docosapentaenóico (DPA), levando a uma 

variedade de déficits visuais, olfatórios, cognitivos e comportamentais em modelos animais. 

Porém, o suprimento de DHA através do aleitamento materno tem mostrado melhorar o 

desenvolvimento mental em crianças (Bhatia, Agrawal, Sharma, Huo, Ying, Gomez-Pinilla, 

2011; Jacobson, 2012). 

O ômega 3, ácido eicosapentaenoico (EPA) e o DHA são nutrientes  importantes na 

constituição das membranas cerebrais, fluidez da membrana, sendo o DHA o maior 

sintetizado em quantidade insuficiente pelo organismo através da ingestão de ômega 3  (Di 

Minno, Russolillo, Lupoli, Ambrosino, Di Minno, Tarantino, 2012). O DHA é um 

componente estrutural das membranas plasmáticas do cérebro, assim cruciais para a 

sinalização neuronal, no entanto, o cérebro é ineficiente em sintetizar DHA. Portanto, é 

necessária a ingestão de ácidos graxos da série ômega 3 durante o crescimento do cérebro, 

pois a falta destes afetaria funções cerebrais e plasticidade durante a vida adulta (Bhatia, 

Agrawal, Sharma, Huo, Ying, Gomez-Pinilla, 2011). 
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Figura 3. Esquema de demonstração do efeito dos Ácidos Graxos Poliinsaturados da série ômega 3 na 

plasticidade neural, resultando em melhora da cognição. Machado BM, Cunha AS, Guzen FP, et al., 2015. 

 

A ingestão materna de PUFAs ômega 3 é fundamental durante o desenvolvimento 

perinatal do cérebro pelo fato de o DHA ser o PUFA mais abundante, em função da 

membrana do cérebro e influências neuronais e de neuroproteção (Cooper, Tye, Kuntsi, 
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Vassos, Asherson, 2015; Janssen, Zerbi, Mutsaers, de Jong, Wiesmann, Arnoldussen, et al., 

2015). 

De acordo com as características das membranas cerebrais, o DHA representa a maior 

parte da massa cinzenta comparada ao EPA e influencia diretamente nas transmissões 

sinápticas. Há muitos anos, os ácidos graxos essenciais vêm sendo estudados, porém, somente 

na década de 70 é que houve uma maior evolução nos estudos envolvendo os ácidos graxos 

essenciais (Blondeau, 2015). 

O ácido graxo essencial linoleico é amplamente encontrado em óleos vegetais e pode 

ser convertido em ARA, que é muito abundante nos fosfolipídios das membranas celulares e 

desempenha um importante papel imunológico, dando origem a mediadores inflamatórios 

como os eicosanóides (prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos). Os sintomas de 

deficiência deste ácido graxo são retardo de crescimento, lesões de pele, insuficiência 

reprodutora, esteatose hepática e polidipsia, entre outros (Zhang, Li, Niu, Liu, Gui, Feng, et 

al., 2011; English, Harauma, Föcking, Wynne, Scaife, Cagney, 2013). 

O ALA somente foi reconhecido como nutriente essencial há poucas décadas. Ele está 

presente em óleos vegetais como linhaça, canola e soja. Deste ácido graxo derivam os EPAs e 

os DHAs. Estes PUFAs também estão presentes nos óleos de peixes, como salmão, sardinha, 

atum e cavalinha. Eles se apresentam compondo fosfolipídios de membrana e desempenham 

papéis diferentes no organismo. O EPA, assim como o ARA, também pode dar origem a 

eicosanóides, porém com uma ação mais anti-inflamatória no organismo. Entre os sintomas 

de deficiência destes ácidos graxos estão, além de crescimento e reprodução prejudicados, 

problemas de visão e redução de aprendizado (Griffin, Sanders, Davies, Morgan, Millward, 

Lewis, et al., 2006; Janssen, Zerbi, Mutsaers, de Jong, Wiesmann, Arnoldussen, et al., 2015). 

Dentre os alimentos funcionais, a linhaça (Linum usitatissimum L.) é 

reconhecidamente uma das maiores fontes dos ácidos graxos essenciais, possuindo ainda 

vários nutrientes como as fibras dietéticas e os compostos fenólicos, conhecidos por 

exercerem atividade antioxidante e dela se extrai o óleo de linhaça, rico em ômega 3,  ômega 

6 e ômega 9 . Também estão em desenvolvimento processos que incluem o óleo de linhaça 

em rações, de forma que os produtos para consumo humano como a carne, ovos, leite, possam 

estar enriquecidos com ácidos graxos ômega-3 (Thies, Nebe-von-Caron, Powell, Yaqoob, 

Newsholme, Caldere, et al., 2001; Krakowiak, Liu, Papudesu, Ward, Wilhelm, English, 

2015). 
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A experimentação animal apresenta uma grande importância para o desenvolvimento 

da ciência. O uso de ratos da linhagem wistar e de camundongos em experimentos ocorre 

devido à semelhança destes animais com os seres humanos, acessível criação e manutenção e 

resposta experimental. Esses animais possuem as mesmas enzimas dessaturases e elongases 

que os humanos, por isso são usados em pesquisas envolvendo incorporação e síntese de 

ácidos graxos em tecidos (Monteiro, Brandau, Gomes, Braile, 2009). 

Depois do tecido adiposo, o SNC possui o maior conteúdo de lipídios do corpo 

humano, e 35% dos lipídios de um encéfalo adulto são ácidos graxos poliinsaturados. Os 

ácidos graxos poliinsaturados atuam na sinalização celular, regulação enzimática, síntese de 

eicosanoides, regulação da migração neuronal, determinação da plasticidade sináptica e 

modulação de citocinas que possuem atividade neuromodulatória e neurotransmissora, de 

maneira que possivelmente estejam envolvidos na fisiopatologia de alguns transtornos 

psiquiátricos como a depressão, por exemplo (Tassoni, Kaur, Weisinger, Sinclair, 2008; Hao, 

Boesmans, Abbeel, Jennings, Bornstein, Young, et al., 2011). 

 Portanto a análise da suplementação com dosagens diferenciadas de ácidos graxos 

ômega 3 TEC 180 e óleo de linhaça na plasticidade de células do hipocampo de ratos em 

cultura tornou-se pioneira para outras pesquisas, ou seja, incentivando buscar mais pesquisas 

que tragam benefícios no tratamento de pacientes com patologias neuronais, quando 

utilizados na alimentação/suplementação dos mesmos. Além disso, pode contribuir para o 

desenvolvimento neurológico da população em geral. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Geral 

- Analisar os efeitos da suplementação com dosagens diferenciadas de ácidos graxos 

poliinsaturados ômega 3 TEC 180 e óleo de linhaça na plasticidade de células nervosas do 

hipocampo de ratos em cultura. 

1.4.2 Específicos 

- Analisar a área e o perímetro das células da glia hipocampais em cultura pela MCF; 

- Analisar a área e o perímetro das células neuronais hipocampais em cultura pela MCF; 

- Investigar a indução trófica e plástica das células nervosas hipocampais pela MEV. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

2.1 DELINEAMENTO 

 

O estudo tratou-se de uma pesquisa experimental e envolveu um método por 

excelência das ciências naturais, pela necessidade de isolar e controlar as variáveis que 

abrangem o alvo de estudo. Foi realizado através de um modelo animal, a fim de superar 

certas limitações e proporcionar uma investigação sobre a relação causa e efeito, permitindo 

observar a interação dessas substâncias a nível celular (Cervo, Bervian, 2002; Prodanov; 

Freitas, 2013). 

Desta maneira, houve a possibilidade de avaliar fenômenos biológicos naturais 

induzidos ou comportamentais que podem ser comparados aos fenômenos humanos em 

questão, num experimento in vitro, para posteriormente possibilitar a progressão para estudo 

com seres humanos (Monteiro, Brandau, Gomes, Braile, 2009). Este estudo atendeu às 

normas para a realização de pesquisa em animais para todos os procedimentos e foi submetido 

e aprovação pela Comissão de Ética em Experimentação Animal (CEEA) da instituição 

(UERN), recebendo parecer de número de protocolo 002/15 (Anexo A).  

Antes de iniciar a experimentação, foram tomados todos os cuidados de assepsia 

padrão. Para a realização do experimento foram utilizados cinco animais (ratos da linhagem 

Wistar - Rattus novergicus), neonatos com idade entre 2 e 4 dias, oriundos do Biotério da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), acondicionados em gaiola de 

polipropileno tipo Kaefig com maravalha, como demonstra a figura 4, e levados diretamente 

ao Laboratório de Neurologia Experimental (LABNEURO), localizado na Faculdade de 

Ciências da Saúde da mesma instituição, onde foi iniciada a experimentação e para tal foi 

utilizado o protocolo anestésico para eutanásia com uma dose letal de Isoflurano por via 

inalatória, em dose suficiente para produzir a ausência do reflexo corneal, respeitando a 

resolução Nº 1000, DE 11 DE MAIO DE 2012, do Conselho Federal de Medicina Veterinária 

– CFMV, o qual dispõe sobre procedimentos e métodos de eutanásia em animais e dá outras 

providências.  
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Figura 4. Cinco ratos Wistar neonatos de 2 e 4 dias acondicionados no interior de gaiola de polipropileno tipo 

Kaefig com maravalha. 

 

Em seguida foi realizada a extração das células do hipocampo e as mesmas foram 

colocadas em tubo falcon e este foi levado para a sala de Cultura do Laboratório de 

Bioquímica e Biologia Molecular (BIOMOL), laboratório localizado na mesma instituição de 

ensino – UERN. Dentro da câmara de fluxo laminar, as células foram transferidas do tubo 

falcon maior para tubos falcon menores para que depois fossem separadas por grupos (grupo 

controle e grupos suplementados) e cultivadas, sendo observadas a cada 24 horas em 

microscopia de contraste de fase (MCF). Após o momento da observação nas 96 horas em 

MCF, no mesmo laboratório, houve protocolo de preparação das amostras e foram levadas ao 

campus central da mesma instituição, no Laboratório de Análises Magnéticas e Ópticas 

(LAMOp), onde passaram pelo processo de metalização para serem analisadas via 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) no mesmo campus da UERN, no Laboratório de 

Microscopia Eletrônica de Varredura (LAMEV). Estes procedimentos metodológicos foram 

detalhados nos itens descritos abaixo: 

 

3.3 PARTE I - PROTOCOLO DE EXTRAÇÃO E CULTIVO DE CÉLULAS DO 

HIPOCAMPO 

As células do hipocampo foram coletadas dos cinco ratos neonatos e para a extração do 

tecido foi utilizado o protocolo modificado de Cheng, Randolph, Yee, Delafontaine, 
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Tennekoon, Feldman, et al.,1996.  Os neonatos passaram por uma incisão inicial, como 

mostra a figura 5, obtendo-se a pele divulsionada e resultando na exposição da camada 

muscular na região da cabeça, conforme a figura 6. 

 

Figura 5. Incisão inicial para exposição da camada muscular do cérebro. 

 

Figura 6. Neonato com pele divulsionada na região da cabeça e exposição da camada muscular. 
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Em seguida foi feito o tracionamento de tecidos cerebrais para a retirada do tecido 

hipocampal de cada um dos neonatos, conforme demonstrado na figura 7, e na sequência a 

extração de todo o tecido do hipocampo dos neonatos, como mostra a figura 8. Para a 

realização desses procedimentos houve auxílio de tesoura, alicate, bisturi e uma espátula 

pequena. 

 

Figura 7. Tracionamento de tecidos cerebrais para a retirada do tecido hipocampal de um dos neonatos. 

 

 

Figura 8. Extração de todo o tecido do hipocampo de um dos neonatos. 
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Logo todo o tecido do hipocampo foi transferido para tubo falcon de 50mL, contendo 

5mL de meio Leibovitz-15 (L-15: GIBCO Invitrogen, Corporation), meio nutritivo para  

conservação do tecido. 

Na sala de cultura do BIOMOL, dentro da câmara de fluxo laminar, figura 9, foram 

separados novos tubos cônicos falcon de 15mL com 4mL de meio Knockout Dulbecco 

Modified Eagle Medium (DMEM), suplementado com 4 µl do antibiótico gentamicina, todos 

obtidos da Cultilab®, denominados D-10, os quais foram preparados e receberam o tecido 

obtido na extração de todo o hipocampo para realizar a suspensão celular de cada 

compartimento.  

Para auxiliar na soltura do tecido inteiro, foi utilizada tesoura e foram separados 

fragmentos de tecidos dentro de cada tubo falcon para na sequência passarem pela suspensão 

celular na centrifugada a 7500rpm, durante 5 minutos, em temperatura de 370C, conforme a 

figura 10.  

 

Figura 9. Fluxo Laminar Labculture preparado para início dos procedimentos do primeiro dia de 

experimentação. 
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Figura 10. Centrífuga da Centrifuge 5430R a 7500rpm, durante 5 minutos à temperatura de 370C. 

 

Após o qual, o sobrenadante foi desprezado e as células foram ressuspendidas em 4mL 

de meio D-10, procedimento repetido por 3 vezes e o resultado apresentado nas figuras 11 e 

12. 

  

Figura 11. Tubos cônico falcon de 15mL com 4mL de meio D-10 com células do hipocampo após suspensão 

celular. 
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Figura 12. Células precipitadas após processo de centrifugação. 

 

Placas para cultura com 6 poços cada (figura 13), foram preparadas para o 

plaqueamento e em cada poço foi inserida uma lamínula de vidro no formato retangular de 

20mm de diâmetro, assim como 4mL de meio D-10 para realização do gotejamento das 

células recém extraídas, mantidas em estufa úmida a 370C com 5% de CO2 e 95% de ar. 

 

Figura 13. Placa para cultura com 6 poços preparada para o plaqueamento e em cada poço foi inserida uma 

lamínula de vidro retangular de 20mm. 
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Destaca-se que o grupo controle D-10 recebeu apenas o meio DMEM com o antibiótico 

e os demais grupos receberam a sua respectiva suplementação, seja com o Ômega 3 TEC 180 

ou com o Óleo de Linhaça ou ambos, conforme está descrito no próximo item. 

Para realizar a suplementação dos grupos que receberam tratamento, foram utilizadas 

seringas descartáveis estéreis, retirando cada óleo de dentro das cápsulas e separando em 

micro túbulos Eppendorf de 1,5 ml, conforme figuras 14, 15 e 16. 

 

Figura 14. Retirada do óleo de cada cápsula com seringa descartável estéril. 

 

Figura 15. Inserção do óleo de cada cápsula em micro túbulo Eppendorf de 1,5 ml. 



40 
 

 

 

Figura 16. Microtúbulos Eppendorf de 1,5 ml contendo o Ômega 3 TEC 180 e o Óleo de Linhaça, 

respectivamente. 

 

 A microscopia de luz invertida com contraste de fases foi utilizada para observação da 

adesão celular nas lamínulas de cada poço. O D-10 e os grupos suplementados foram trocados 

no dia seguinte para possibilitar um suprimento nutricional adequado, eliminar células 

hematopoiéticas e desprendidas, bem como possibilitar uma adequada adesão celular nas 

lamínulas inseridas em cada poço da placa (figura 17). 
 

 

Figura 17. Troca do meio O D-10 e dos grupos suplementados. 
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2.3 PARTE II: CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS PARA A ANÁLISE MORFOLÓGICA EM 

CULTURA DAS CÉLULAS NERVOSAS 

As células foram depositadas nas placas de 6 poços, sendo 2 poços para cada grupo, 

totalizando  14 poços e 7 grupos diferentes. Foram observadas em quatro períodos de tempo: 

24, 48, 72 e 96 horas. Com este procedimento foi possível avaliar o efeito plástico e trófico 

das células em cultura, na presença das diversas modalidades de tratamento (figura 18):  

Grupo 1 (G1): Hipocampo + meio D-10 

Grupo 2 (G2): Hipocampo + meio D-10 + Ômega 3 TEC 180 ( 5µl ); 

Grupo 3 (G3): Hipocampo + meio D-10 + Ômega 3 TEC 180 ( 10µl ); 

Grupo 4 (G4): Hipocampo + meio D-10 + Óleo de linhaça ( 5µl ); 

Grupo 5 (G5): Hipocampo + meio D-10 + Óleo de linhaça ( 10µl ); 

Grupo 6 (G6): Hipocampo +  meio D-10 + Ômega 3 TEC 180 ( 5µl) + Óleo de linhaça ( 5µl ); 

Grupo 7(G7): Hipocampo +  meio D-10 + Ômega 3 TEC 180 (10µl) + Óleo de linhaça (10µl); 

 

Figura 18. Delineamento do estudo: formação dos grupos e observação celular. 
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Para observação celular foi utilizado um microscópio invertido com contraste de fases 

CKX41 (Olympus®) com câmera digital Moticam 3.0 (Motic®) acoplada. Foram feitas 

microfotografias dos 7 grupos em 24, 48, 72 e 96 horas. A morfologia das células foi 

observada usando-se MCF no aumento de 20 vezes. Após 96 horas de observação celular, foi 

iniciada a análise de todas as fotos e seleção para realização da quantificação da área e do 

perímetro dos neurônios e células da glia por diferenciação morfológica. 

Ao final os resultados foram submetidos à análise estatística através do 

software Statistical Package for the Social Sciences - SPSS versão 22.0. Primeiramente as 

variáveis foram submetidas ao teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov, quando o número 

da amostra foi maior de 50 elementos e Shapiro Wilk, quando o número da amostra foi menor 

que 50 elementos.  Posteriormente analisado sob o teste Kruskall Wallis para variáveis não 

paramétricas com pós teste de Bonferroni e LSD de Fisher sobre as ordens, considerando 

significativo quando P<0,05. 

 

 

2.4 PARTE III: PROTOCOLO DE PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS PARA 

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

Após as células terem sido tratadas e cultivadas por 96 horas em todos os grupos, foi 

realizado o seguinte procedimento para preparação antes da análise por microscopia eletrônica 

de varredura – MEV: As lamínulas de vidro no formato retangular de 20 mm de diâmetro 

foram retiradas das placas de 6 poços e colocadas em placas P 90 mm com auxílio de pinça 

cirúrgica de ponta fina, sobre lâmina para microscopia (Lamina fosca sem lapidar) 26.0 x 76.0 

mm e espessura de aproximadamente 1.0 a 1.2 mm. Em cada placa P 90mm foi colocada uma 

lâmina e sobre esta foram colocadas 2 lamínulas de 20mm. Logo em seguida, a preparação 

para MEV seguiu os procedimentos abaixo, conforme protocolo: 

1. Lavagem: Foram realizadas 03 lavagens com PBS (Tampão Fosfato) 0,1M ph 7,4 duração 

de 5 minutos cada uma. Para cada lavagem foram utilizados 10ml de PBS; 

2. Fixação: Foram adicionados 10 ml de paraformaldeído a 4% em cada placa P90mm, 

durante 30 minutos; 

3. Desidratação: Realizada conforme a ordem e concentração do desidratante (Acetona P.A 

com grau de pureza 100%), utilizando 10 ml em cada placa e em tempos mostrados abaixo: 
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Desidratante 

 

Concentração 

 

Proporções 

(Acetona + PBS) 

 

Tempo 

 30% 3 ml + 7 ml 10 min 

 50% 5 ml + 5 ml 10 min 

 70% 7 ml + 3 ml 10 min 

Acetona 90% 9 ml + 1 ml 10 min 

 90% 9 ml + 1 ml 20 min 

 100% 10 ml 10 min 

 100% 10 ml 20 min 
Quadro 1. Etapas do processo de desidratação para preparação de amostras para análise em MEV. 

 

4. Montagem: Após aderência de fita de carbono (8 mm x 20 m) para condução e escoamento 

dos elétrons, foi realizada a inserção das lamínulas em Stubs (suportes) para o microscópio 

(figura 19); 

5. Metalização: O material foi recoberto com uma fina camada de ouro, com auxílio do 

equipamento modelo Quarum – Q15ORES, ilustrado na figura 20, procedimento realizado na 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no LAMOp, efetivado por técnico 

responsável. Nesta etapa as lamínulas foram inseridas junto ao Stub no equipamento e 

metalizadas durante 04 minutos e 50 segundos em um ciclo a vácuo utilizando 17 KV 

(Quilovoltz). Este procedimento foi realizado antes para evitar que ocorresse dano nas células 

da amostra biológica. 

Para observação celular foi utilizado o microscópio eletrônico de varredura da marca 

TESCAN® com auxílio do programa Mira TC, conforme ilustrado nas figuras 21 e 22. Este 

procedimento foi realizado no campus central da UERN, no LAMEV. 

A MEV foi escolhida para a última parte da metodologia desta pesquisa por possuir alto 

poder de resolução e de grande profundidade de foco, pois atinge resoluções na ordem de 

3.0nm e profundidade de foco da ordem de 300 vezes melhor que a do microscópico óptico, 

resultando em imagens tridimensionais (Dedavid, Gomes, Machado, 2007). 
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Figura 19. Lamínulas retiradas da placa P 90 e inseridas sobre Stubs (suportes) para o microscópio com fita de 

carbono para aderência e posterior condução e escoamento dos elétrons. 

Figura 20. Equipamento metalizador modelo Quarum – Q15ORES: equipamento que recobre amostras com uma 

fina camada de material condutível – fotografia registrada em LAMOp - UERN.  



45 
 

 Figura 21. Microscópio eletrônico de varredura visto por dentro – fotografia registrada no LAMEV - UERN. 

 

 
Figura 22. Microscópio eletrônico de varredura – fotografia registrada no LAMEV - UERN. 

Todas as etapas de materiais e métodos seguiram o fluxograma, conforme figura 23: 
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Figura 23. Fluxograma do delineamento metodológico, com todas as etapas de materiais e métodos. 

Laboratório de 
Neurologia 

Experimental 
 UERN 

Biotério UERN 
Central 

5 ratos neonatos 
(Linhagem Wistar) 

– 2 e 4 dias 

Extração das 
células do 
hipocampo 

Observação das 
células em 

Microscopia de 
Contraste 

Laboratório de 
Bioquímica 
Molecular 

UERN 

Inserção das 
células em tubo 
falcon de 50 ml. 
(contendo meio 

Leibovitz 15) 

Células 
transferidas  

do tubo falcon 
de 50 ml para 
tubos falcon 

de 15 ml 
(meio D10) 

Células 
colocadas em 

placas – 
contendo meio 

D10 – com 
lamínulas 

separadas por 
grupos 

suplementados, 
além do grupo 

controle. 

Meio trocado e 
os grupos 

novamente 
suplementados 

24 horas 
depois 

24 horas 
depois 

48 horas 
depois 

72horas 
depois 

Laboratório de  
Análises 

Magnéticas e 
ópticas – UERN 

Central 

Metalização 

96 horas 
depois 

Laboratório de 
Microscopia 

Eletrônicas de 
Varredura UERN 

Central 

Observação  das 
células em 
Microscopia 

Eletrônicas de 
Varredura 

Fluxograma do Delineamento Metodológico 



47 
 

4  RESULTADOS 

 

Após os procedimentos de cultivos e formação dos grupos de estudo, as células 

neuronais e gliais ficaram aderidas ao fundo das lamínulas e foram acompanhadas ao longo de 

quatro dias para observação do crescimento de área, perímetro e mudanças morfológicas.  

 

3. 1 MUDANÇAS MORFOLÓGICAS DAS CÉLULAS NEURONAIS 

A área de cada célula demonstra um aspecto morfológico e nesse sentido observou-se 

que nas 24 horas todos os grupos suplementados (G2, G3, G4, G5, G6, G7) tiveram diferença 

estatística significativa em relação ao G1 (que foi o grupo controle, ou seja, não 

suplementado), com valores de p=0,00. 

Quando se compararam as médias de área das células neuronais entre os grupos, que 

foram observadas nas 24 horas, percebeu-se que os grupos que obtiveram as maiores médias 

foram o G3 (p=0,00) seguido do G7 (p=0,00) destacando-se em relação ao G1. O G3 também 

se destacou em relação aos demais grupos, pois teve diferença significativa em relação ao G2 

(p=0,00), G4 (p=0,00), G5(p=0,00) e G6 (p=0,00), como demonstrado no gráfico 1.  Em 48 

horas de observação os G6 (p=0,00) e G3 (p=0,00) foram superiores e tiveram diferença 

significativa em relação ao G1. O G3 (p=0,02) e o G6 (p=0,04) ainda tiveram diferença 

significativa em relação ao G5, conforme gráfico 2.  
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Gráfico 1. Área de células neuronais observadas nas 24 horas, de acordo com os grupos experimentais. P valores 

(a= 0,00; b= 0,00; c= 0,00; d= 0,00; e= 0,00; f= 0,00; g= 0,00; h= 0,00; i= 0,00; j= 0,00; k= 0,00; l= 0,00; 

m=0,00; n= 0,00). 
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Gráfico 2. Área de células neuronais observadas nas 48 horas, de acordo com os grupos experimentais. P valores 

(a= 0,00; b= 0,00; c= 0,02; d= 0,04). 

 

Nas 72 horas o G3 (p=0,00) destacou-se novamente com maior média, seguido do G2 

(p=0,00), que quando comparados ao G1 tiveram diferença significativa. O G4 (p=0,00) teve 

menor média comparado ao G3 e ao G2, mas também teve diferença significativa em relação 

ao G1, como demostrado no gráfico 3. Já nas 96 horas os grupos se comportaram da seguinte 

maneira: G6 (p=0,00), G7 (p=0,00) e G3 (p=0,00) foram superiores ao G1, obtendo destaque 

de valores significativos. E ainda o G2 obteve diferença significativa em relação ao G1, tendo 

menor destaque entre o G6, G7 e G3. Entre os grupos, o G6 foi superior ao G4 (p=0,00) com 

diferença significativa, conforme mostra o gráfico 4. 
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Gráfico 3. Área de células neuronais observadas nas 72 horas, de acordo com os grupos experimentais. P valores 

(a= 0,00; b= 0,00; c= 0,00; d= 0,04; e= 0,01). 
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Gráfico 4. Área de células neuronais observadas nas 96 horas, de acordo com os grupos experimentais. P valores 

(a= 0,00; b= 0,00; c= 0,00; d= 0,00; e= 0,00). 

 

O perímetro de cada célula também demonstra aspecto morfológico, assim como a área, 

e a associação desses dois resultados é muito importante para a comparação entre cada 

período (de 24, 48, 72 e 96 horas). Ao observar as médias de perímetro das células neuronais 

também observou-se que nas 24 horas todos os grupos suplementados (G2, G3, G4, G5, G6, 

G7) tiveram diferença estatística significativa em relação ao G1 (grupo controle) com valores 

de p=0,00. Percebeu-se ainda, que os mesmos grupos que obtiveram as maiores médias em 

relação ao perímetro das células neuronais nas 24 horas, foram também os que obtiveram os 

maiores valores de média em relação à área de células neuronais, ou seja, G3 (p=0,00) 

seguido do G7 (p=0,00) destacando-se em relação ao G1. O G3 teve ainda destaque em 
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diferença significativa em relação aos grupos G4 (p=0,00), G5 (p=0,00) e G6 (p=0,00), assim 

como o G7 que teve destaque de diferença significativa em relação aos mesmos grupos G4 

(p=0,00), G5 (p=0,00) e G6 (p=0,00), conforme mostra o gráfico 5. 

Já referente ao perímetro das células neuronais nos grupos nas 48 horas, o único grupo 

que teve destaque em relação ao G1, pois teve diferença significativa, foi o G3 (p=0,03). O 

mesmo grupo teve diferença significativa em relação ao G5 (p=0,00). Outro grupo também 

teve valor superior ao G5 (p=0,01) obtendo diferença significativa, que foi o G6, como mostra 

o gráfico 6.  

 

 

Gráfico 5. Perímetro de células neuronais observadas nas 24 horas, de acordo com os grupos experimentais. P 

valores (a= 0,00; b= 0,00; c= 0,00; d= 0,00; e= 0,00; f= 0,00; g= 0,00; h= 0,00; i= 0,00; j= 0,00; k= 0,00; l= 

0,00). 
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Gráfico 6. Perímetro de células neuronais observadas nas 48 horas, de acordo com os grupos experimentais. P 

valores (a= 0,03; b= 0,00; c= 0,01). 

 

Nas 72 horas, os grupos que apresentaram diferença significativa em relação ao G1, 

foram respectivamente G3 (p=0,00), G2 (p=0,00), G4 (p=0,02), com maior destaque para os 

dois primeiros. O G2 teve ainda diferença significativa em relação ao G6 (p=0,00), e o G3 

teve novamente destaque de diferença significativa em relação ao G5 (p=0,01), G6 (p=0,00) e 

G7 (p=0,04), como mostra o gráfico 7. 

Referente às 96 horas de observação das médias dos neurônios, somente obteve-se 

destaque de diferença significativa em relação ao G1, os seguintes grupos: G6 (p=0,00), 

G7(p=0,03), G3(p=0,00) e G2 (p=0,01), respectivamente, como exposto no gráfico 8. 
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Gráfico 7. Perímetro de células neuronais observadas nas 72 horas, de acordo com os grupos experimentais. P 

valores (a= 0,00; b= 0,00; c= 0,02; d= 0,00; e= 0,01; f= 0,00; g= 0,04; h= 0,04). 
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Gráfico 8. Perímetro de células neuronais observadas nas 96 horas, de acordo com os grupos experimentais. P 

valores (a= 0,01; b= 0,00; c= 0,00; d= 0,03). 

 

3.2 MUDANÇAS MORFOLÓGICAS DAS CÉLULAS GLIAIS 

Na observação da área das células gliais dos grupos, não houve diferença significativa 

em relação às médias de nenhum grupo durante as 24 e as 48 horas, como exposto nos 

gráficos 9 e 10.  
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Gráfico 9. Área de células gliais observadas nas 24 horas, de acordo com os grupos experimentais. Não houve 

significância estatística entre nenhum dos grupos. 
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Gráfico 10. Área de células gliais observadas nas 48 horas, de acordo com os grupos experimentais. Não houve 

significância estatística entre nenhum dos grupos. 

 

Já nas 72 horas houve diferença significativa de destaque superior dos grupos G2 

(p=0,00), G3 (p=0,00), G4 (p=0,01) e G6 (p=0,00) em relação ao G1. E ainda o G2 

apresentou diferença significativa em relação ao G5 (p=0,04), conforme o gráfico 11. 

Em 96 horas, todos os grupos suplementados obtiveram destaque de diferença 

significativa G2 (p=0,00), G3 (p=0,00), G4 (p=0,00), G5 (p=0,00), G6 (p=0,00), G7 (p=0,00), 

em relação ao G1. O G3 destacou-se com diferença significativa referente ao G2 (p=0,01) e 

ao G4 (p=0,00). O G6 teve diferença significativa em relação ao G2 (p=0,00), G4 (p=0,00), 

G5 (p=0,01) e G7 (p=0,04), conforme demonstra o gráfico 12. 
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Gráfico 11. Área de células gliais observadas nas 72 horas, de acordo com os grupos experimentais. P valores 

(a= 0,00; b= 0,00; c= 0,01; d= 0,00; e= 0,04). 
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Gráfico 12. Área de células gliais observadas nas 96 horas, de acordo com os grupos experimentais. P valores 

(a= 0,00; b= 0,00; c= 0,00; d= 0,00; e= 0,00; f= 0,00; g= 0,01; h= 0,00; i= 0,00; j= 0,00; k= 0,01; l= 0,04). 

 

Após a medição do perímetro das células gliais observou-se que nas 24 horas todos os 

grupos suplementados (G2, G3, G4, G5, G6, G7) tiveram diferença estatística significativa em 

relação ao G1 (grupo controle), com valores de p=0,00. Também foi observado que o G3 

destacou-se com diferença significativa em relação ao G4 (p=0,00), G5 (p=0,02), e G6 

(p=0,03), assim como o G7 que também se destacou com diferença significativa em relação 

aos mesmos grupos G4 (p=0,00), G5 (p=0,03), e G6 (p=0,05), conforme o gráfico 13. 

Nas 48 horas, apenas o G3 (p=0,03) teve diferença estatística significativa em relação 

ao G1 e o G3 (p=0,00) e G6 (p=0,01) tiveram valores superiores de diferença estatística 

significativa referente ao G5, conforme demonstrado no gráfico 14.  
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Gráfico 13. Perímetro de células gliais observadas nas 24 horas, de acordo com os grupos experimentais. P 

valores (a= 0,00; b= 0,00; c= 0,00; d= 0,00; e= 0,00; f= 0,00; g= 0,00; h= 0,02; i= 0,03; j= 0,00; k= 0,03; l= 

0,05). 

 

Grupos Experimentais 

P
e

rí
m

e
tr

o
 d

a
 C

é
lu

la
 G

li
a

l 

Mensuração Glial 



61 
 

 

Gráfico 14. Perímetro de células gliais observadas nas 48 horas, de acordo com os grupos experimentais. P 

valores (a= 0,03; b= 0,00; c= 0,01). 

 

Observando-se nas 72 horas os grupos G2 (p=0,00), G3 (p=0,00), G4 (p=0,02), tiveram 

diferença estatística significativa em relação ao G1; o G2 (p=0,00) teve diferença estatística 

significativa em relação ao G6; o G3 teve diferença estatística significativa em relação aos 

grupos G5 (p=0,01), G6 (p=0,00) e G7 (p=0,04); e o G4 teve diferença estatística significativa 

em relação ao G6 (p=0,04), como exposto no gráfico 15. 

Referente às 96 horas apenas os grupos G2 (p=0,01), G3 (p=0,00), G6 (p=0,00) e G7 

(p=0,03) tiveram diferença estatística significativa em relação ao G1, conforme o gráfico 16. 
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Gráfico 15. Perímetro de células gliais observadas nas 72 horas, de acordo com os grupos experimentais. P 

valores (a= 0,00; b= 0,00; c= 0,02; d= 0,00; e= 0,01; f= 0,00; g= 0,04; h= 0,04). 
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Gráfico 16. Perímetro de células gliais observadas nas 96 horas, de acordo com os grupos experimentais. P 

valores (a= 0,01; b= 0,00; c= 0,00; d= 0,03). 
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Figura 24. Morfologia das células neuronais e gliais observadas nas primeiras 24 horas. Painel A: Grupo 1; 

Painel B: Grupo 2; Painel C: Grupo 3; Painel D: Grupo 4; Painel E: Grupo 5; Painel F: Grupo 6; Painel G: Grupo 

7. Barra 100µm. 
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Figura 25. Morfologia das células neuronais e gliais observadas nas 48 horas. Painel H: Grupo 1; Painel I: Grupo 

2; Painel J: Grupo 3; Painel K: Grupo 4; Painel L: Grupo 5; Painel M: Grupo 6; Painel N: Grupo 7. Barra 

100µm. 
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Figura 26. Morfologia das células neuronais e gliais observadas nas 72 horas. Painel O: Grupo 1; Painel P: 

Grupo 2; Painel Q: Grupo 3; Painel R: Grupo 4; Painel S: Grupo 5; Painel T: Grupo 6; Painel U: Grupo 7. Barra 

100µm. 
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Figura 27. Morfologia das células neuronais e gliais observadas nas 96 horas. Painel V: Grupo 1; Painel W: 

Grupo 2; Painel X: Grupo 3; Painel Y: Grupo 4; Painel Z1: Grupo 5; Painel Z2: Grupo 6; Painel Z3: Grupo 7. 

Barra 100µm. 
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Os neurocientistas estão desenvolvendo novas técnicas de imagem e envolvendo muitas 

pesquisas no esforço de entender a estrutura complexa do sistema nervoso. A complexidade e 

o tamanho deste sistema torna a interpretação humana uma tarefa de trabalho intensivo. Para 

auxiliar na análise, técnicas de identificação de neurônios envolvem novos recursos 

necessários. Jurrus, Watanabe, Giuly, Paiva, Ellisman, Erik, et al., 2013, apresentaram um 

método para detecção de limites de neurônios e segmentação de processos não-ramificados 

em elétrons na microscopia de imagens e visualizá-los em três dimensões. Ele combina 

técnicas de segmentação com interface gráfica de usuário para correção de erros na processo 

automatizado.  

O processo automatizado utiliza primeiramente o aprendizado e trainamento no 

equipamento e o processamento de imagem de técnicas para identificar as membranas 

neuronais que deliniam as células em cada seção bidimensional. Para segmentar processos 

não-ramificados, as regiões celulares em cada seção bidimensional são mostradas em 3D, 

usando a correlação de regiões entre seções. A combinação deste método com uma interface 

gráfica especialmente concebida para este fim, permite segmentar processos celulares em 

grandes volumes (Jurrus, Watanabe, Giuly, Paiva, Ellisman, Erik, et al., 2013). 

A microscopia eletrônica é um método útil para determinar a anatomia neuronal e sua 

conectividade, pois tem uma resolução que é alta o suficiente para identificar junções 

sinápticas. Porém, a análise manual é extremamente demorada, pois dependendo da posição 

das células na amostra e do feixe de elétrons varrido sobre a face do bloco para produzir 

retrodifusão de elétrons podem produzir imagem de conjuntos de células ou mesmo região das 

membranas variadas com curvas sombrias sólidas de neurônios perpendiculares ao plano de 

corte das faixas de feixes de elétrons, ou seja, vistas obliquamente, dependendo do efeito 

gerado. A visualização de maiores detalhes de células neuronais individuais no contexto de 

seu ambiente irá depender da amostra e o que o alto contraste pôde produzir em imagens 

(Deerinck, Bushong, Thor, Ellisman, 2010). 

O estudo de Deerinck, Bushong, Thor, Ellisman, 2010, propôs que sejam realizados 

novas pesquisas envolvendo a eficiência na correlação de informações obtidas por 

microscopia óptica com o conjunto de dados encontrados em microscopia eletrônica para 

investigar mais ligações entre estruturas celulares e suas funções. 
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Figura 28. Painel de fotos demostrando o fenótipo das células em Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV, 

após 96 horas de observação - Primeira Parte. 

 

Foto A: G1 - D10 (grupo controle): 17Kv, escala 

20µm;  

Foto B: G2 – Suplementado com 5 µl de Ômega 3: 

17Kv, escala 10µm;  
Foto C: G3 – Suplementado com 10 µl de Ômega 3: 

17Kv, escala 50µm; 
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Figura 29. Painel de fotos demostrando o fenótipo das células em Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV, 

após 96 horas de observação - Segunda Parte. 

 

 

Foto D: G4 – Suplementado com 5 µl de Óleo de 

Linhaça: 17Kv, escala 20µm;  
Foto E: G5 – Suplementado com 10 µl  de Óleo de 

Linhaça: 17Kv, escala 20µm;  

Foto F: G6 – Suplementado com 5 µl  de Ômega 3 

+ 5 µl de Óleo de Linhaça: 17Kv, escala 10µm;  
Foto H: G7 – Suplementado com 10 µl de Ômega 3 

+ 10 µl de Óleo de Linhaça: 17Kv, escala 1µm002E 
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Demonstração das estruturas das figuras 28 e 29 em forma de desenhos: 
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Os resultados estatísticos encontrados nesta pesquisa demonstraram as mudanças 

morfológicas mais evidentes neste estudo, assim como nas fotografias da MCF e ao final das 

96 horas, na MEV. Através da MEV, esse tipo de microscopia de alta resolução, foram 

encontradas células  e grupamentos das mesmas nas amostras, que representam os resultados 

encontrados tanto em grupos suplementados, como no grupo controle, somando às análises de 

fotos na MCF de análise morfológica (Dedavid, Gomes, Machado, 2007). 
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5 DISCUSSÕES 

 

 

Esta pesquisa tonou-se pioneira para outras pesquisas que venham a ser desenvolvidas 

com protocolo semelhante. Observou - se que tanto em relação às células neuronais, quanto às 

células da glia, o grupo suplementado com 10 µl de ômega 3, assim como os grupos com 5 µl  

e 10 µl  de ômega 3; e 5 µl  e 10 µl de óleo de linhaça tiveram destaque referentes tanto à área 

quanto ao perímetro, em geral. Esses grupos tiveram diferença significativa desde as 24 horas 

continuaram a ter diferenças significativas em relação ao grupo controle ao longo dos demais 

dias. O ômega 3 com 10 µl ainda teve destaque significativo em relação aos demais grupos 

por mais vezes (tanto em relação à área, como em relação ao perímetro). 

Valores com diferenças significativas de área e de perímetro dos neurônios já foram 

encontrados nas 24 primeiras horas de observação, e em relação às células gliais, houve 

diferença significativa de área a partir das 72 horas nos grupos com ômega 3, um dos grupos 

com apenas óleo de linhaça e um dos grupos contendo os dois juntos e para o perímetro nas 

24 horas em todos os grupos, o que demonstra que tanto o ômega 3 como o óleo de linhaça e 

consequentemente os dois juntos no mesmo grupo e nas suas dosagens diferenciadas, têm 

bom estímulo para a plasticidade das células e que ao passar do tempo esse estímulo de 

mantém nos grupos suplementados com 10 µl  de ômega 3; e com 10 µl  de ômega 3 + 10 µl 

de óleo de linhaça.  

O meio D-10, utilizado como um controle foi muito importante para averiguar se as 

células do hipocampo adquiriam fenótipos distintos sem indução no decorrer dos dias. Como 

as propriedades dos óleos são bastante discutidas, o uso destes potencializou os efeitos 

fenotípicos das células, bem como induziu uma maior atividade proliferativa e efeito 

neuroprotetor, o que proporcionou melhor plasticidade neural (Vasiliev, 2004; Kharitonova; 

Vasiliev, 2008). 

Destaca-se que a área e o perímetro celular foram parâmetros elencados 

primordialmente para descrição morfológica das células ao longo dos dias. E esses resultados 

apresentaram grande relevância na análise estatística ao longo das 96 horas de observação. O 

controle do tamanho da célula é um aspecto importante do desenvolvimento celular e o 
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controle da morfologia é essencial para a diferenciação e para o desenvolvimento de órgãos e 

tecidos. O tamanho da célula depende do tipo celular e de seu estágio no ciclo celular 

(Kharitonova; Vasiliev, 2008). No cultivo, as alterações do tamanho e da área celular 

acontecem durante o crescimento (Vasiliev, 2004). A forma é controlada por estruturas do 

citoesqueleto interno e estruturas de adesão fixando a célula à superfície (Moizhess; Vasiliev, 

2001; Rovensky; Domnina; Ivanova; Vasiliev, 2001). 

Os ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa são fundamentais para o crescimento 

do cérebro durante o pós-natal. Eles desempenham papéis importantes na expressão de genes 

que regulam a diferenciação celular e o crescimento neuronal, bem como no desenvolvimento 

de processamento sináptico de interação de células neurais. Portanto, Coluccia, Borracci, 

Renna, Giustino, Latronico, Riccio, et al, 2009, demonstraram em estudo que ratas mães 

suplementadas com ômega-3 tiveram resultados com efeitos benéficos duradouros no 

desempenho de seus bebês, desenvolvendo melhor cognição, assim como coordenação 

motora, equilíbrio, maior aprendizagem e memória. 

Os lipídios cerebrais são em sua maioria lipídios complexos e contêm altas proporções 

de DHA e AA de cadeia longa. Compostos derivados de DHA podem prevenir a 

neuroinflamação e ter efeito antidepressivo, além de ter papel crucial na fluidez da membrana, 

assim como os eicosanóides são muito importantes para o funcionamento do cérebro, os 

demais ácidos graxos poliinsaturados são fundamentais na estrutura e função da membrana, 

regulação dopaminérgica, neurotransmissão serotoninérgica e regulação de enzimas ligadas à 

membrana (Tassoni, Kaur, Weisinger, Sinclair, 2008). 

Os ácidos graxos ômega-6 e ômega-3 dietéticos têm impactos notáveis nos níveis de 

DHA no cérebro. Baixos níveis de DHA no plasma e no sangue prejudicam o 

desenvolvimento neural em crianças e podem causar demência e declínio cognitivo em 

adultos. O nível de fatores neurotróficos derivados do cérebro (BDNF) é conhecido por seus 

efeitos na promoção da neurogênese e sobrevivência neuronal (Hashimoto, Shahdat, 

Yamashita, Katakura, Tanabe, Fujiwara, 2008; Perez, Berg, Moore, He, Counts, Fritz, 2010;  

Zhang, Li, Niu, Liu, Gui, Feng, et al., 2011; Hadjighassem, Kamalidehghan, Shekarriz, 

Baseerat, Molavi, Mehrpour, et al., 2015; Blondeau, 2015; Tyagi, Zhuang, Agrawal, Ying, 

Gomez-Pinilla, 2015).  
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Hadjighassem, Kamalidehghan, Shekarriz, Baseerat, Molavi, Mehrpour, et al., 2015, 

examinaram o efeito do consumo oral de ácido α-linolênico (ALA) nos níveis sanguíneos de 

BDNF e Malondialdeído (MDA) em seres humanos adultos saudáveis. Trinta voluntários 

saudáveis, 15 homens e 15 mulheres, foram selecionados aleatoriamente e cada um recebeu 3 

cápsulas orais de óleo de linhaça, contendo 500 mg de alfa ácido linolênico, diariamente 

durante uma semana. Em seguida, os níveis plasmáticos de BDNF e MDA foram testados. Os 

níveis plasmáticos de BDNF e MDA aumentaram significativamente (P <0,05) nos indivíduos 

que receberam cápsulas de ALA. Assim, a suplementação com ALA pode ser usada em 

terapias de rotina para minimizar as lesões cerebrais causadas por acidente vascular cerebral 

como outras doenças crônicas.  

O estudo de Mccall, Mahadevia, Corriveau, Glenn, 2015, explorou os efeitos da 

suplementação de ratos machos com ácidos graxos ômega-3, desde o desmame até o início da 

idade adulta, e as consequências na emocionalidade e plasticidade do hipocampo. Por causa 

das propriedades neuroprotetoras desse nutriente, os mesmos afetaram positivamente tanto no 

comportamento dos animais, como na função do hipocampo, quando comparados com ratos 

não suplementados com o ômega 3. Em conclusão, o ômega 3 atuou afetando membranas 

celulares, níveis de fator de crescimento e alterando a transcrição de genética. Assim, os 

achados sugeriram que o direcionamento de nutrientes com esses efeitos pode ser um 

estratégia de combate às psicopatologias de adultos. 

Pifferi, Dorieux, Castellano, Croteau, Masson, Guillermier, et al., 2015, trabalharam 

com a hipótese de que o aumento da ingestão de ácidos graxos ômega 3 em idade precoce 

pode ajudar a prevenir ou corrigir o hipometabolismo de glicose observado durante o 

envelhecimento e o declínio cognitivo relacionado à idade. Os efeitos da suplementação 

durante 12 meses com ômega 3 sobre a utilização de glicose cerebral, foram testados em ratos 

adultos jovens e a função cognitiva foi testada em paralelo nos mesmos animais.  

Os animais que receberam suplementação de ômega 3 na pesquisa de Pifferi, Dorieux, 

Castellano, Croteau, Masson, Guillermier, et al., 2015, tiveram maior captação de glicose no 

cérebro em todas as regiões do cérebro, em comparação com os animais do grupo controle. Os 

animais suplementados com ácidos graxos ômega 3 também tiveram maior atividade 

exploratória em uma tarefa de campo aberto e menor evidência de ansiedade no labirinto de 

Barnes. Esses resultados demonstram pela primeira vez em um primata não-humano que a 
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suplementação de ômega 3 aumenta a captação e o metabolismo de glicose cerebral e 

concomitantemente reduz a ansiedade. 

Alguns estudos mostraram que dietas maternas desequilibradas em micronutrientes 

como ácido fólico e vitamina B12 reduziram o ácido docosahexaenóico cerebral (DHA) e 

fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) e fator de crescimento (NGF) na prole ao 

nascimento e pós-natal . O desequilíbrio nos micronutrientes maternos até 3 meses diminuiu o 

DHA, BDNF e NGF no córtex e o BDNF no hipocampo, refletindo em desempenho cognitivo 

prejudicado. Os padrões estabelecidos no nascimento não são totalmente reversíveis pelas 

dietas pós-parto, portanto os autores sugeriram novos estudos de intervenção para melhorar o 

funcionamento cerebral e habilidades cognitivas (Mizuno, Yamada, He, Nakajima, 

Nabeshima, 2003; Hooijmans, Zee, Dederen, Brouwer, Reijmer, Van, 2009; Sable, Kale, 

Joshi, 2013). 

Tassoni, Kaur, Weisinger, Sinclair, 2008, apontaram em sua pesquisa que o BDNF foi 

importante, não só para a formação da memória a curto prazo, mas também para a 

aprendizagem e que o tratamento com ácidos graxos poliinsaturados da série ômega 3 podem 

ter grande diferencial para muitos transtornos neuropsiquiátricos incluindo depressão, 

esquizofrenia, doença de Alzheimer , déficit de atenção, hiperatividade, dislexia e autismo, 

pois a carência desses ácidos graxos poliinsaturados estão relacionados com o 

desenvolvimento da depressão.  

O G3 (com suplementação de 10 µl de ômega 3) apresentou as melhores médias na área 

e perímetro neuronal na presente pesquisa, oque na região hipocampal melhora a plasticidade 

e consequentemente a cognição, fato este que corrobora com os resultados do estudo de 

Calon, Lim, Morihara, Yang, Ubeda, Salem, 2005, que sugerem que a dieta suplementada com 

ômega 3 é importante para cognição, pois os seus efeitos podem ser relevantes para a ação de 

plasticidade neural de pessoas com propensão à desenvolver doença de Alzheimer (DA). Os 

resultados de outros estudos realizados com a suplementação do DHA, sugerem que a 

administração dessa suplementação pode ser uma terapia natural benéfica para pessoas com 

DA (Lim, Calon, Morihara, Yang, Teter, Ubeda, 2005; Green, Martinez-Coria, Khashwji, 

Hall, Yurko-Mauro, Ellis, et al., 2007; Hashimoto, Shahdat, Yamashita, Katakura, Tanabe, 

Fujiwara, 2008; Hooijmans, Zee, Dederen, Brouwer, Reijmer, Van, 2009). 
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Balogun, Cheema, 2014, investigaram os efeitos das alterações perinatais e pós-

desmame em descendentes do sexo masculino de ratos C57BL que receberam suplementação 

de ácidos graxos da série ômega 3. Para tal, foram medidos os fosfolipídicos corticais 

cerebrais e as expressões de mRNA, Fator neurotrófico (BDNF), fator de crescimento nervoso 

(NGF), proteína de ligação do elemento de resposta de AMPc (CREB), e TrkB. Os resultados 

demonstram que as dietas pós-desmame suplementadas com ômega 3, regulam positivamente 

a expressão de neurotrofinas e os seus receptores alvo. 

A expressão cerebral dos níveis de BDNF são influenciados por fatores como estresse, 

exercício e dieta. Portanto, a suplementação com ácidos graxos ômega 3 normaliza os níveis 

de BDNF, que são reduzidos com lesão cerebral, e a quantidade melhorada especificamente 

de DHA numa membrana celular, irá aumentar a fluidez da membrana. Isso resulta em 

ativação e melhor função do receptor, função do canal iônico, produção de mensageiros 

secundários, atividade enzimática, transmissão de sinal, expressão gênica e secreção de 

neurotransmissores (Tassoni, Kaur, Weisinger, Sinclair, 2008; Tyagi, Zhuang, Agrawal, Ying, 

Gomez-Pinilla, 2015). 

A memória a curto prazo ocorre como lembrança de um determinado acontecimento e a 

memória de longo prazo ocorre através do armazenamento do acontecimento. A mudança no 

armazenamento de memória é o resultado da remodelação neuronal no cérebro. O DHA tem 

demonstrado promover remodelação em neurônios do hipocampo e isso é extremamente 

importante para tratamento de doenças como o Alzheimer pelo fato do hipocampo ser o 

principal local de formação de memória. A atividade do fator neurotrófico derivado do 

cérebro (BDNF) também regula a plasticidade sináptica, por induzir a a longo prazo 

potencialização (Tassoni, Kaur, Weisinger, Sinclair, 2008; Blondeau, Nguemeni, Debruyne, 

Piens, Wu, Pan, et al., 2009). 

Como a síntese do BDNF é induzida por prostaglandinas, experimentos in vitro com 

células de astrócitos estimulam o fator de crescimento BDNF em animais que apresentam 

dificuldades de aprendizagem. O receptor B (trkB) também desempenha um papel importante 

na memória por modificação de codificações em cascata em vários locais na sinalização de 

memória (Green, Martinez-Coria, Khashwji, Hall, Yurko-Mauro, Ellis, et al., 2007; Tassoni, 

Kaur, Weisinger, Sinclair, 2008). 
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Zamroziewicz, Paul, Rubin, Barbey, et al., 2015 encontraram resultados em seus 

estudos que sugerem que o córtex cingulado anterior atua como mediador da relação entre os 

ácidos graxos poliinsaturados da série ômega 3 e a flexibilidade cognitiva em adultos que 

possam estar em risco de declínio cognitivo e enfatizaram o potencial da suplementação com 

ácidos graxos ômega 3 como uma terapia para prevenir a disfunção no envelhecimento do 

cérebro e o surgimento de doenças como Alzheimer. 

Mais estudos envolvendo ácidos graxos poliinsaturados da série ômega 3 estão 

ganhando reconhecimento especial como modificadores importantes da função do cérebro, da 

plasticidade, e da saúde mental e da região hipocampal como estão intrinsecamente 

relacionados ao metabolismo, por isso a ligação potencial entre o metabolismo cerebral e 

plasticidade sináptica estimulada (Perez, Berg, Moore, He, Counts, Fritz, 2010; Bhatia, 

Agrawal, Sharma, Huo, Ying, Gomez-Pinilla, 2011; Tyagi, Zhuang, Agrawal, Ying, Gomez-

Pinilla, 2015). 

A influência do DHA nas propriedades de membrana, como fluidez, permeabilidade e 

capacidade de fusão afeta a atividade de várias proteínas de membrana (canais iônicos, 

receptores, transportadores, enzimas), além das vesículas sinápticas, assim modulando vários 

sistemas de neurotransmissores. Estudos de Sierra, 2004, assim como nos 10 anos depois 

realizados por Murphy, Dias, Thuret, 2014, mostram que os sistemas glutamatérgico, 

dopaminérgico e serotoninérgico são afetados pela privação de ácidos graxos ômega 3, o que 

pode atrapalhar a fluidez da membrana, reduzindo a plasticidade neural e influenciando no 

desenvolvimento de doenças neurodegenerativa como DA, esquizofrenia, depressão. 

O DHA parece exercer um efeito neuroprotetor, uma vez que baixos níveis deste ácido 

graxo foram associados com doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer por 

mais autores. Estes verificaram recentemente que a deficiência dietética e baixos níveis 

endógenos de ácidos graxos ômega 3 têm sido associados a um pior prognóstico de doenças 

psiquiátricas, e alguns estudos clínicos têm mostrado que a suplementação destes ácidos 

graxos foi benéfica em pacientes com depressão, doença bipolar e esquizofrenia, 

corroborando com essa pesquisa e demais autores em discussão (Blondeau, Nguemeni, 

Debruyne, Piens, Wu, Pan, et al., 2009; Hashimoto, Shahdat, Yamashita, Katakura, Tanabe, 

Fujiwara, 2008; Perez, Berg, Moore, He, Counts, Fritz, 2010;  Zhang, Li, Niu, Liu, Gui, Feng, 

et al., 2011; Tyagi, Zhuang, Agrawal, Ying, Gomez-Pinilla, 2015). 
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Portanto, os resultados dessa pesquisa vêm a contribuir incentivando buscar mais 

pesquisas que tragam benefícios no tratamento de pacientes com patologias neuronais, quando 

utilizados ômega 3 e suas fontes na alimentação/suplementação dos mesmos. Além disso, 

pode contribuir para o desenvolvimento neurológico da população em geral. 
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6 CONCLUSÕES 

 

As células neuronais dos grupos tratados demonstraram mudanças morfológicas quando 

suplementadas já nas primeiras 24 horas, demonstrando-se através da área, do perímetro que 

houve bom estímulo para plasticidade neural e continuaram a desenvolver-se e crescer, pois 

ao longo das 96 horas foram demonstrados resultados com diferenças significativas, assim 

como o fenótipo apresentado nas fotografias de MCF e MEV. As células gliais também se 

desenvolveram nos grupos tratados, com destaque maior a partir das 72 horas para área e para 

perímetro com destaque desde as 24 horas para todos os grupos em relação ao grupo controle. 

Ainda destacou-se que as células tratadas apresentaram fenótipos condizentes com os 

achados nessa pesquisa e que em alguns grupos foram encontradas células apresentando mais 

arborização dendríticas isoladamente e em outros grupos com fenótipo das células 

semelhantes em várias regiões da amostra. 

Por fim, essa pesquisa demonstrou progressos na compreensão dos componentes 

estimulantes do ambiente celular nervoso. Destaca-se o potencial de diferenciação in vitro sob 

a exposição a estímulos adequados e fornecendo uma maior sobrevivência das células, fato 

este que se deve ao meio de cultura utilizado na pesquisa, pois apresenta um ambiente rico, 

nutritivo, os quais são fatores ideais para a sobrevivência das células durante o tempo de 

estudo. Os grupos suplementados com 10 µl de ômega 3; e com 10 µl  de ômega 3 mais 10 µl 

de óleo de linhaça tiveram destaque em relação à médias de área e de perímetro quando 

comparados ao  grupo controle e também  aos demais grupos ao longo das 96 horas. De uma 

forma geral, a suplementação com ômega 3 e também com o óleo de linhaça possibilitaram 

plasticidade nervosa, cada grupo com sua particularidade específica e de dosagens 

diferenciadas.  

 Nessa perspectiva construímos um protocolo viável, que em curto espaço de tempo que 

possibilitou plasticidade de células do hipocampo, neuronais e gliais. O presente estudo 

possibilitou um maior entendimento sobre a plasticidade de células do hipocampo e sua 

associação à suplementação com ácidos graxos poliinsaturados ômega 3, assim como a fonte 

de óleo de linhaça, oque contribui para pesquisas na neurociência e pode auxiliar em terapia 

nutricional, para o desenvolvimento neurológico da população em geral e na melhor qualidade 

de vida no tratamento de pessoas com doenças neurológicas. É importante a realização de 

mais pesquisas nessa linha para observar se o ômega 3 é comprovadamente mais eficaz em 

dosagem de 10 µl. 
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