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1 - INTRODUÇÃO

1.1 - MALFORMAÇÕES DO SISTEMA NERVOSO DEVIDAS A RADIAÇÃO IONI-
XANTE

Podem ocorrer anomalias no sistema nervoso caso a irradiação

ocorra sobre os gametas antes da concepção, sobre o zigoto du-

rante a clivagem, sobre o embrião no período pre-natal ou mesmo

sobre o infante apôs o nascimento (Kimeldorf ft Hunt, 1965).

Rugh I Grupp (1959) e Rugh (1962) observaram que a radiação io-

nizante no embrião provoca anomalias no sistema nervoso mesmo

que a exposição ocorra antes da neurogênese ou antes mesmo da

fecundação. Filhotes de camundongos cujas mães tiveram os ovã-

rios submetidos a uma exposição (raios X) de 100 Roentgens (R)

apresentaram exencefalia, o que sugere que os distúrbios induzî

dos pela radiação nos mecanismos genéticos dos gametas podem

provocar anormalidades neurológicas (Rugh, 1962). Da mesma for

ma, esses autores observaram exencefalia em camundongos irradia

dos com raios X nos primeiros dias de gestação com exposições

que variaram de 5 até 50R. Aliás, Rugh (1962) sugeriu que vá-

rios estudos anteriores fracassaram em detectar anormalidades no

sistema nervoso, associadas ã irradiação antes da neurogênese,

porque utilizavam doses, excessivamente altas, letais para os

embriões.

Após o início da neurogênese, os efeitos da irradiação passam a

estar estreitamente relacionados com a etapa do desenvolvimento

do sistema nervoso na qual a exposição ocorre (Kimeldorf * Hunt,

1965). Uma série de trabalhos foram realizados utilizando xa-
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tas grávidas em várias idades gestacionais expostas à radiação

X com exposições variando de 100 a 400 K (Ricks, 1953; 1954; 1958;

Kicks et ai, 1959; Hicks ft D'Amato, 1963a; b; D'Amato ft Ricks,

1965; Ricks et ai, 1984). Tais trabalhos mostraram que grandes

anomalias ocorrem quando o animal ê irradiado no início da neu-

rogênese. Assim, ratas grávidas irradiadas em E9 (99 dia do

desenvolvimento embrionário), etapa da embrlogênese em que o-

corre o espessamento do ectoderma para a formação da placa neu-

ral, apresentam filhotes com anencefalia. Já a irradiação en-

tre E13 e E18 mostra,como característica marcante,o nascimento

de filhotes com defeitos no cõrtex cerebral, hipocampo, núcleos

da base e corpo caloso. O cerebelo é intensamente afetado pela

irradiação em E15 e E16, sendo que a exposição nos primeiros

dias põs-natais afeta mais a morfologia fina das células cere-

belares.

De uma maneira geral, a maioria dos autores concordam que quan-

do a exposição é mais tardia, os efeitos macroscópicos são subs

ti tu idos por malformações mais finas (Kimeldorf ft Hunt, 1965).

No que se refere â relação entre exposição e malformações, Rus

sei ft Russel (1956) enfatizam que o limite superior para estu-

dos de anormalidades ê determinado pela letal idade e se situa

em torno de 400 R após o início da neurogênese. Neste mesmo con

texto, a taxa de exposição se situa entre 45 e 55 Roentgen por

minuto para a maioria dos trabalhos (Kimeldorf ft Hunt, 1965).

No mais, Wilson ft Brent (citados por Kimeldorf ft Hunt, 1965)«após

uma série de estudos, concluíram que as malformações observadas

eram devidas essencialmente 2 ação direta da radiação ionizante



- 3 -

no eabrião, não sendo conseqüência de problemas placentarlos ou

metabõlicos desde que a exposição máxima se Mantivesse eu torno

de 400 R. Isso implica que a radiação de corpo inteiro e a do

embrião isolado produzem resultados equivalentes.

Assim sendo, é possível a modelagem de cérebros por radiação io

nizante desde que as relações entre dose» taxa de dose e idade

embrionária sejam adequadas. Um dos objetivos deste trabalho é

a modelagem de cérebros com defeitos no corpo caloso produzidos

pela irradiação, dada a importância adquirida nas últimas déca-

das pelo estudo do desenvolvimento e plasticidade do corpo calo

so.

1.2 - CORPO CALOSO

O corpo caloso é constituído por um conjunto de fibras que cru-

zam o plano sagital unindo os hemisférios. Em corte parassagi-

tal é visto como uma lâmina branca (tronco do corpo caloso),que

se dilata posteriormente no esplênio e anteriormente no joelho.

No que se refere a númer •> de fibras, as estimativas admitem a

ordem de 200 milhões de fibras no caloso humano (Tomasch, 1954;

Blinkov « Glezer, 1968), de 1 milhão no rato (Cumming, 1969) e

de 300 mil no camundongo (Tomasch * Macmillan, 1957). No entan

to,Innocenti (1985) questiona o uso da microscopia óptica para

as contagens devido S existência de axônios calosos amiellnicos

de pequeno diâmetro.

A idéia inicial (Vesalius, citado por Clarke • o1 Malley,1968)

de que o corpo caloso teria a sinples função de sustentar meca-

nicamente os dois hemisférios cerebrais foi seriamente abalada
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pelos trabalhos pioneiros de Myers (1955j 1956» 1959) e Myers ft

Sperry (1953; 19S8). Estes investigadores concluirá», COB base

na transecção cirúrgica do corpo caloso de gatos COB O quiasna

óptico dividido, que a transferência da aprendizagem e da memõ-

ria entre os hemisférios era dependente de UB corpo caloso in-

tacto. Determinante para elucidar as funções desempenhadas pe-

lo corpo caloso foi a aplicação de testes neuropsicolôgicos a

pacientes submetidos à transecção cirúrgica das coaissuras, in-

dicada para o controle de epilepsias intratáveis pelos Belos

farmacológicos convencionais. Este procedimento cirúrgico foi

inicialmente testado por Van Nagenen ft Herren (1940) concomitan

te com as demonstrações de Erickson (1940) de que, em animais

de laboratório» o corpo caloso era o principal caminho para a

propagação inter-hemisférica do foco epiléptico. A primeira sé

rie cirúrgica (1939-1943) incluiu ua total de 26 pacientes adul

tos e adolescentes estudados por Akelaitls (1944), que concluiu

que a divisão parcial ou total do caloso não produzia deficits

neurológicos importantes. Em 1960 Bogen (citado por Gazzaniga

ft LeDoux, 1978), após revisão dos estudos de Akelaitls,concluiu

que os hemisférios deveriam ser separados para o controle das

epilepsias intratáveis farmacologicamente e, em função disto,

iniciou, juntamente com Vogel, uma segunda série cirúrgica (Bo-

gen ft Vogel, 1962; Bogen ft Fisher, 1965). Alguns destes pacien

tes foram minuciosamente estudados no Instituto de Tecnologia

da Califórnia (Gazzaniga ft Le Doux, 1978). O surgimento da sé-

rie de Wilson, no início dos anos 70, conjuntamente com uma ma-

ior divulgação deste procedimento cirúrgico, ocasionou um aumen

to no número de pessoas comlssurotomlzadas disponíveis para es-
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tudot (Leussenhop et «1 1970; Gazcaniga * Le Doux, 1978). A maio

ria dos pacientes das diversas séries cirúrgicas foram observa-

dos por Sperry e colaboradores (Gazzaniga et ai, 1962; 1963;

1965; Sperry, 1968; 1974; 1982}. Tais estudos em muito contri-

buiram para o entendimento das funções do corpo caloso.

Atualmente admite-se que o caloso participe de pelo menos três

grupos de funções neurais, a saber; 1&) estabelecimento e manu

tenção da especialização hemisfêrica durante o desenvolvimento;

2^) integração dos dois hemicampos sensoriais; 3-) integração in

ter-hemisférica dos traços de memória.

Para o entendimento da primeira função é importante lembrar que

a especialização hemisfêrica pode ser simétrica ou assimétrica

(Weiskrantz, 1979). A especialização hemisfêrica é dita simé-

trica quando as capacidades sensoriais e motoras dos hemisfé-

rios são idênticas, por exemplo: o controle motor do lado di-

reito é exercido pela área pré-central esquerda e a do lado es-

querdo é efetuado simetricaraente pela área pré-central direita.

Na especialização assimétrica ou lateralização, entretanto, cer

tas áreas de um hemisfério cerebral são responsáveis por fun-

ções diferentes das áreas homotõpicas do hemisfério oposto. As

evidências de lateralização dos hemisférios cerebrais humanos

acumulam-se desde o final do século passado quando Broca e tfer-

nicke, entre outros, passaram a associar lesões no hemisfério es

querdo coro determinados tipos de afasias. Mais recentemente, a

lateralização tem sido estudada através de técnicas neuropsico-

lõgicas aplicadas em sujeitos normais ou pacientes comissuroto-

mizados, ou ainda através da injeção de uma droga depressiva em
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una das artérias carótidas, tornando metade do cérebro tempora-

riamente não funcional (técnica de Wada e Rasmussen, 1960). En-

tre as técnicas neuropsicològicas mais utilizadas nos pacientes

comissurotomizados estão os testes taguistoscõpicos, que se uti

lizam do fato de que a metade direita do campo visual é projeta

da no hemisfério esquerdo e vice-versa. Assim, o paciente é co

locado diante de uma tela sobre a qual podem ser projetadas i-

roagens e palavras escritas, e solicitado a fixar um ponto no cen

tro da tela para que coro uma rápida exposição da imagem (tempo

menor que 200ms, que impede a interferência de movimentos ocu

lares),o estimulo fique restrito ora ao campo visual esquerdo

(hemisfério direito) ora ao campo visual direito (hemisfério es

querdo). Tal artificio permite o envio da informação para cada

hemisfério separadamente. Os resultados destes testes e de ou-

tros semelhantes (Gazzaniga et ai, 1962; 1963; 1965;Sperry,1968;

1974; 1982) mostraram que os pacientes com transecção do caloso

apresentavam um conjunto de deficiências que ficaram conhecidas

como a "slndrome da desconexão hemisférica* (Geshwind * Kaplan

1962, Geshwind 1965a;b) contrariando, portanto, os resultados an

teriores baseados em exames neurológicos clássicos. Em conjunto,

as evidências clinicas associadas a lesões unilaterais que re-

montam ã época de Marc Dax e Broca; os resultados obtidos con

pacientes submetidos ã técnica de Wada, as conclusões obtidas a

través de estlmulação elétrica direta do cõrtex (Penfield,1975)

e os testes neuropsicologicos (Darwin, 1974; Porter i Hughes,

1983) aplicados não só em pacientes comissurotomizados nas tam-

bém em voluntários normais (Springer ft Deutsch, 1981; Porter i

Hughes, 1983; Zaidel, 1983), permitiram concluir que a especia-
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lização dos hemisférios cerebrais humanos $ «vidente em tarefas

como falar, escrever e lidar com relações espaciais, cabendo ao

hemisfério esquerdo da maioria das pessoas o controle dos aspec

tos cognitivo-racionais da linguagem e ao hemisfério direito a

compreensão musical, a identificação de relações espaciais e o con

trole dos aspectos afetivos da linguagem. Ora, a verificação

de que os hemisférios cerebrais não sao iguais, mas especializa

dos, permitiu supor que as comissuras, em particular o corpo ca

loso, seriam as responsáveis pela manutenção e coordenação des-

sa especialização, conforme proposta de Weiskrantz (1979); ou-

tros autores (Dennis, 1976; Gazzaniga & Le Doux,1978) vão ain-

da mais longe ao atribuir ao corpo caloso a função de promover,

durante o desenvolvimento, a diferenciação dos hemisférios. Por

fim, cabe ainda mencionar que, ao contrario do que se supunha

hã alguns anos atrás, a especialização hemisferica não ê carac-

terística única do cérebro humano, pois muitas outras espécies

apresentam especialização hemisferica ou, pelo menos,assimetria

morfológica entre os hemisférios (Dewson, 1970; Nottebohn,1972;

Yeni-Koroshlan ft Benson, 1976; Galaburda et ai, 1978; Diamond et

ai, 1981; Denenberg, 1981; Kolb et ai, 1982; Dowling et ai,1982).

A segunda função atribuída ao corpo caloso diz respeito ã uni —

ficação de hemicampos sensoriais. Do ponto de vista da repre-

sentação anatômica, vários trabalhos (Caminiti et ai, 1979;Inno

centi, 1980) mostraram que as conexões calosas são densas nas

regiões corticais sensoriais de representação da linha média.

Funcionalmente, Rocha-Miranda e colaboradores (1975) salienta-

ram a participação das comissuras na formação dos campos recep-

tores bilaterais de unidades isoladas do córtex Infero-temporal



- t -

do nacaco. Além disso, a maioria dos autores admite que a bino

cularidade dos neurônios do cõrtex visual diminui pela secção

do caloso ou pela inativação do cõrtex oposto (Payne» Elberger,

Berman ft Murphy, 1980; Payne, Berinan ft Murphy, 1980; Blakemore et ai,

1981; Lepore et ai, 1983; Diao et ai, 1983; Payne et ai, 1984a,

b), existindo, no entanto, opiniões divergentes (Minciacchi ft

Antonini, 1984). Mitchell ft Blakemore (1969) apresentaram evi-

dências de que o corpo caloso participa dos processos de discri

minação de profundidade, o que foi também posteriormente verifi

cado por Elberger (1980,1982). Vários tipos de informações vi-

sual são transferidos de um hemisfério para o outro, como, por

exemplo, a discriminação de forma (Meikle ft Sechzer,1960),cores

(Hamilton ft Gazzaniga, 1964) e direcionalidade de movimentos

(Hamilton ft Lund, 1970). No que se refere â somestesia, Te it ei.

baum e colaboradores (1968) atribuíram ao corpo caloso partici-

pação na transferência intermanual de aprendizagem tátil, o que

confirma os resultados da Gazzaniga e colaboradores (1963) em

pacientes humanos comissurotomizados.

A terceira função aqui mencionada diz respeito aos mecanismos

de memória. Acredita-se na existência de engramas unilaterais

e que o acesso e aprodução destes engramas é obtido graças ao

corpo caloso. As experiências de Myers e de Sperry (Myers ,1955;

1956; 1959; Myers ft Sperry, 1953; 1958) permitiram supor que a

transferência da aprendizagem e dos traços de memória dependiam

de um caloso intacto, embora estes processos permanecessem nor-

mais em cada um dos hemisférios. Entretanto, várias experiên-

cias subseqüentes confirmaram que a transferência dependia do
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ços de memória permaneciam normais em cada hemisfério (Sechzer

et ai, 1977). Assim, quando a interação entre os dois hemisfé-

rios não pode mais ocorrer, a aprendizagem ê prolongada e a me-

mória é prejudicada (Méikle t Sechzer, 1960). Lepore e colabo-

radores (1982) mostraram que nos gatos com super-treinamento, o

ealoso participa do estabelecimento bilateral do engrama. Além

disso. Doty e colaboradores (1973; 1977; 1979) comprovaram que

o corpo ealoso produz e permite o acesso a engramas unilate-

rais.

Por fim cabe acrescentar que, segundo Innocent! (1981), o corpo

ealoso além de ser responsável pela unificação do mundo motor,

sensorial e cognitivo do cérebro é também um modelo conveniente

para o estudo dos fatores que determinam o desenvolvimento do

estabelecimento das conexões neocorticais.

1.3 - AGENESIA DO CORPO CALOSO EM HUMANOS

A agenesia do corpo ealoso é um quadro congênito de etiologia

desconhecida (Warkany et ai, 1981), que reúne defeitos totais

ou parciais do corpo ealoso e pode estar associada a outras a-

nornalidades cerebrais (Stefanko • Shenk, 1979; Warkany et ai,

1981; Jeeves, 1984). Clinicamente os sintomas são bastante va-

riados.

Alguns casos de agenesia do corpo ealoso foram estudados por

Saul e Sperry (1968), que submeteram estes pacientes aos mesmos

testes neuropsicologicos aplicados aos adultos cemissurotomiza-

dos, concluindo que os portadores de agenesia do corpo ealoso



- xo -

não apresentavam a slndrome de desconexão hemlsférica, observa*

ção confirmada posteriormente por outros pesquisadores (porexea

pio, Ettlinger et ai, 1972; Milner ft Jeeves, 1979). Os estudos

comportamentais revelaram que boa parte dos acalosos congêni-

tos apresentavam deficiências perceptuomotoras e congnitivas (Je

eves ft Rajalakshmi, 1964; Ettlinger et ai, 1972; Ettlinger et

ai, 1974; Fisld et ai, 1978; Milner ft Jeeves, 1979; Dennis,1981;

Jeeves, 1984).

Quatro hipóteses foram inicialmente formuladas com o objetivo

de explicar as diferenças entre acalosos congênitos e pacientes

comissurotomizados. Uma primeira hipótese considera a possi-

bilidade de reorganização da especialização hemisfêrica, o que

implicaria admitir, por exemplo, representação bilateral da lin

guagem (Saul ft Gott, 1973; Lassonde et ai, 1981). Esta hipóte-

se não pôde ainda ser convenientemente testada, pois até hoje

são conhecidos apenas dois casos de pacientes acalosos congêni-

tos submetidos a uma injeção intracarotideana de amital sódi-

co (teste de Wada). Destes dois pacientes, um deles apresentou

linguagem bilateral (Saul ft Gott, 1973), mas o outro tinha lin-

guagem restrita ao hemisfério esquerdo (Milner, citada por Gaz-

zaniga, 1970). (Ana segunda hipótese admite o uso compensatório

de outras comissuras (Ettlinger et ai, 1974), o que é reforça-

do pelo fato de alguns pacientes apresentarem hipertrofia da co

missura anterior (Loeser ft Alvord, 1968). A terceira hipótese

(Gazzaniga, 1970; Gazz*niga ft Le Doux, 1978) sugeriu que os in-

divíduos aprendem a utilizar "pistas" fornecidas pelo experimen

tador para realizar a integração hemisfêrica ("cross-cueing").

Por fim, Jeeves (1984) admite o uso compensatório das vias ipsi,

laterais.
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O Interesse em correlacionar conexões neurais «berrantes com cer

tas afecções mentais congênitas levou Schneider (1979) a propor

que tais afecções poderiam ser explicadas pela ocorrência de co

nexões aberrantes que se formariam em decorrência de lesões ce-

rebrais ocorridas durante períodos críticos do desenvolvimento

(durante a vida embrionária ou a infância).

Sabe-se de longa data que os acalosos congênitos apresentam um

feixe longitudinal aberrante ipsilateral (feixe de Probst) que

se situa sob a substância branca cortical. Além disso. Lent

(1983) observou que hamsters submetidos a transecção precoce do

corpo caloso apresentam a formação de conexões aberrantes tanto

ipsilaterais como inter-hemisféricas. Isso implica a possibili

dade de que estes novos circuitos comissurais possam ser respon

saveis, pelo menos em parte, por cobrir as informações necessá-

rias para a integração entre os hemisférios (Lent, 1983) ou que

o conjunto das conexões aberrantes originem o quadro de defici-

ência perceptuomotora e cognitiva apresentado pelos pacientes

acalosos (Lent ft Schmidt, 1986 b).

1.4 - CAMUNDONGO BALB/cCF, HAMSTER E CAMUNDONGO CIRÚRGICO

A agenesia do corpo caloso tem sido sistematicamente estudada no

camundongo. King (1936) reconheceu a existência desta patolo-

gia neste animal e descreveu, pioneiramente, a morfologia cere-

bral correspondente. Muitos dos aspectos mencionados por ele

foram posteriormente confirmados por Wahlsten (1974), na cepa

BALB/cCF, na qual são encontrados casos de agenesia total e par

dal do caloso. A freqüência de camundongos com distúrbios do
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corpo caloso parece estar relacionada não sô com fatores genéti

cos mas também com fatores ambientais durante a gestação, con-

forme os trabalhos de Wahlsten (1982b) e Wainwright * Stefane-

scu (1983). Paralelamente ao defeito no caloso observou-se a

presença de ura feixe longitudinal aberrante de fibras, visto a-

baixo da substância branca (King, 1936; Wahlsten, 1974; 1982a;

Silver et ai, 1982), semelhante ao feixe de Probst descrito em

humanos acalosos.

Silver e colaboradores (1982) verificaram a presença, em camun-

dongos normais, de uma formação transitória inter-hemisférica de

células de glia ("glial sling"), presente apôs a fusão septal,do

159 dia de vida embrionária (E15) até o 39 dia põs-natal (P3).

Entretanto, nos camundongos acalosos da cepa BALB/cCF a fusão

septal está atrasada de alguns dias e a ponte de glia não se

forma. Assim, sugeriu-se que o papel destas células de glia

consistiria em guiar os axônios calosos pioneiros para o outro

hemisfério. Com efeito, Silver e colaboradores (1982) realiza-

ram transecções da ponte de glia em embriões de camundongos nor

mais verificando, após o nascimento, que estes animais apresen-

tavam ausência do caloso e morfologia cerebral semelhante àque-

la dos camundongos acalosos da cepa BALB/cCF. Cabe salientar

que Lent A Schmidt (1986a;b) realizaram transecções do caloso

em camundongos cujas idades variaram do 19 ao 39 dia põs-natal,

verificando, como conseqüência, a formação de animais acalosos

nos quais, ao contrário do que ocorre nos camundongos cirúrgi-

cos embrionários, não foi observada a presença do feixe longitu

dinal aberrante de Probst.
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Muna primeira série de experiências con hamsters neonatos. Lent

1983; 1984) transeccionou o caloso no 19 dia de vida põs-natal

e, decorridos 30-60 dias, sacrificou os animais com o objetivo

de comparar a arquitetura cerebral destes acalosos cirúrgicos

com aquela apresentada pelos camundongos acalosos genéticos. Co

mo resultado, observaram-se semelhanças entre os dois modelos,

quais sejam, a preservação citoarquitetonica, a inexistência

do corpo caloso ea presença do feixe de Probst.

Numa segunda série de experiências. Lent (1983,1984) passou a

estudar a ocorrência de conexões aberrantes nos cérebros acalo-

sos de hamsters submetidos â transecção do caloso nas primeiras

24 horas de vida põs-natal. Para isto submeteu animais adul-

tos, cujo caloso jã tinha sido transeccionado no primeiro dia

põs-natal, a nova cirurgia, para a implantação em diferentes lo-

cais do córtex cerebral de pequenos pedaços de gel de poliacri-

lamida contendo peroxidase de raiz forte (HRP). A HRP foi trans

portada tanto retrogradaroente como no sentido oposto, permitin-

do seguir as fibras dos sítios de implante até as regiões de

seus corpos celulares. Desta forma, foram feitas as seguintes

observações:

— aparece uma projeção aberrante cruzada, através da comissu

ra anterior, que liga o cõrtex olfatõrio com ãreas frontais

e parietals do hemisfério oposto.

— algumas fibras do feixe de Probst abandonam o feixe na dire

ção ventromedlal cruzando para o hemisfério oposto através

de um remanescente do caloso (se existir) ou do tecido sep-
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tal. Nestes casos pode ser vista uma projeção heterotopica

inter-hemisférica parieto-frontai.

— as fibras do feixe longitudinal aberrante organizam-se topo

graficamente, de modo semelhante ã organização calosa: sí-

tios mediais de injeção de HRP conduzem a fibras marcadas na

posição medial do feixe» enquanto que injeções mais late-

rais revelam fibras marcadas na posição lateral.

A conclusão mais importante destas experiências é que as cone-

xões inter-hemisféricas do hamster são capazes de alguma reorga

nização (plasticidade) após a transecção precoce do corpo calo

so.

1.5 - CÉREBROS ACALOSOS POR IRRADIAÇÃO

A organização laminar do cõrtex cerebral foi observada através

de microscopia óptica de cortes tratados por métodos de colora-

ção de células e fibras (Raroõn y Cajal, 1911). Com base nesta

organização laminar, procurou-se verificar em quais camadas re-

sidiam os neurônios calosos. Assim sendo, com o uso de várias

técnicas, principalmente aquelas que envolvem traçadores retró-

grados como a HRP, foi possível estabelecer como regra geral que

a maior parte dos neurônios calosos localizam-se nas camadas su

pragranulares havendo, no entanto, a contribuição de outras ca-

madas em função da espécie estudada (Innocenti, 1985). Em ga-

tos, a camada VI tem sido sistematicamente identificada como a

segunda fonte de neurônios calosos, ao passo que em roedores é

a camada V que ocupa esse lugar (Innocenti, 1985). Do ponto de

vista morfolôgico não constitui surpresa que o tipo mais fre-
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quente de neurônio caloso seja a célula plraaidal, conforme de-

monstram os estudos no camundongo (Yorke ft Caviness, 1975), no

rato (Ivy et ai, 197»)» no hamster (Rhoades ft Dellacroce,1980),

no gato (Shatz, 1977; Innocent! ft Flore, 1976; Caminiti et ai,

1979; Innocenti, 1960; Keller ft Innocent!, 1981) e no macaco(Jo

nes et ai, 1979). Cabe ainda citar, que células piramidais in

vertidas da camada VI podem dar origem a axônios calosos (Inno-

centi, 1980). Mo que se refere à organização laminar dos neurô

nios calosos, uma outra generalização possível é de que have-

ria uma "supragranularização" dos neurônios calosos com a evo-

lução, pois as observações anatômicas obtidas pela injeção de

HRP no cérebro do camundongo (Yorke ft Caviness, 1975; White ft

De Amicis, 1977; Porter ft White, 1983); do rato (Ivy et ai ,1979;

Ivy ft Killackey, 1981) e do hamster (Rhoades ft Dellacroce,1980)

revelam uma participação das camadas supra e infragranulares co

mo fontes aproximadamente equivalentes de neurônios calosos, ao

passo que a mesma técnica aplicada no gato (Caminiti et ai ,1979;

Manzoni et ai, 1980) mostra uma diminuição da participação das

camadas infragranulares. Nos primatas, a constatação é que há

muito poucos neurônios calosos infragranulares (Jones et ai,

1979; Jenny, 1979; Lund et ai, 1981; Killackey et ai, 1983).

O padrão de migração, a posição final e a data de nascimento de

neurônios podem ser determinados injetando-se tiroidina tritiada

em fêaeas grávidas cujas idades gestacionais sejam conhecidas.

Através do número médio de grãos autorradiográficossobreo núcleo,

é possível mostrar que as células que originam as camadas infra

granulares fazem a última mitose antes que os neurônios das ca-

madas supragranulares, mostrando que o côrtex cerebral apresen-
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ta gradiente de crescimento do tipo "intide-out" (Angevine a

Sidraan, 19*1? Shimada t Langman, 1970; Jacobson, 1978; Cavi-

ness, 1982; Smart « Smart, 1982).

Os efeitos da irradiação no desenvolvimento do córtex cerebral

foram estudados inicialmente por Berry e colaboradores (1963;

1963; 1964; 1965; 1966). Tais pesquisas sugeriram indiretamen-

te, de acordo com a evidência autorradiogr&fica, que os neuro-

blastos que originam as camadas VI e V migram antes do que os

que originam as camadas IV, III e II. Desta forma, tornou-se

possível relacionar a radiossensibilidade dos neurônios com o

padrão temporal de Iaminação das camadas neocorticais,o que per

mite "eliminar seletivamente" algumas das camadas corticais. Ba

seando-se nisso, Jensen & Altman (1982) relacionaram o efeito

da redução no número de células das camadas neocorticais com os

defeitos no corpo caloso de ratos adultos irradiados com 200 R

(raios X) entre E18 e E21. Nesse trabalho Jensen t Altman mos-

traram que os ratos irradiados em E18 eram acalosos e que o cor

tex cerebral destes animais apresentava uma redução significati

va de neurônios das camadas supragranulares. Entretanto, não

havia redução nos neurônios das camadas infragranuiares nos ani

mais irradiados em E20 e em E21 embora ocorressem defeitos no

caloso. Isto ocasionou uma ausência de correlação entre o nume

ro de neurônios infragranulares e a ãrea sagital do corpo ca-

loso. Tal resultado, segundo Jensen t Altman, representava una

discrepância com os dados de HRP, que atribulam âs camadas in-

fragranulares participação substancial na origem das conexões

calosas.



Considerando a importância do corpo caloso no desenvolvimento e

plasticidade do sistema nervoso, o crescente interesse pelo es-

tudo das conexões aberrantes e a discrepância quanto ã origem

laminar dos neurônios calosos resolvemos estudar sistematicamen

te o modelo acaloso por irradiação pré-natal.

Escolhemos o camundongo como sujeito experimental e a área cito

arquitetônica 6 do côrtex frontal (Caviness, 1975) como referên

cia para as avaliações quantitativas, por ser uma área rica em

neurônios calosos distribuídos uniformemente por toda a sua ex

tensão (Yorke ft Caviness, 1975). Além disso» considerando os

dados de HRP, os neurônios calosos da área 6 residem fundamen-

talmente nas camadas III e V (Porter ft White, 1983).

Os objetivos do trabalho foram: desenvolver o modelo de cére-

bros com defeitos no corpo caloso devido â irradiação; estudar

sistematicamente a presença ou ausência do feixe longitudinal a

berrante nos animais irradiados; descrever qualitativamente os

efeitos da irradiação sobre o cérebro; quantificar os efeitos

causados pela irradiação na área sagital do corpo caloso e na

espessura, densidade e número de células da área 6 para verifi-

car, com novos critérios, se existe de fato incompatibilidade

entre os resultados envolvendo a irradiação pré-natal e a HRP.

Todos os objetivos citados acima foram estudados no animal adul

to e em função não só da idade de gestação em que foi feita a

irradiação, mas também levando em consideração a dose utiliza-

da.

Os resultados envolvendo o efeito da irradiação sobre o feixe de

Probst e o corpo caloso dos animais irradiados em £16 com 3 Gy
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fora» previamente apresentados (Schmidt ê Lent, 1984). Resulta-

dos parciais relacionados con a análise quantitativa e qualita-

tiva dos animais irradiados em E16 com 2 e 3 Gy foram* recente-

mente, publicados (Lent 4 Schmidt, 1986a;b). Por fim, os resul

tados globais deste trabalho estão sendo objeto de redação de

um novo artigo (Schmidt * Lent, em preparação).
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2 - MATERIAL E MÉTODOS

2.1 - ANIMAIS

Camundongos SUÍÇOS eram acasalados por volta das 16:00 horas e

separados às 8:00 horas da manhã seguinte. Considerou-se o pri

meiro dia de gestação (El) começando â zero hora do dia da sepa

ração. O desmame ocorria no 309 dia de vida põs-natal e as ni-

nhadas foram mantidas dispondo de alimentação e hidratação ad-

libituro até o 60© dia põs-natal. Foi utilizado, também, um ca-

mundongo BALB/cCF acaloso.

2.2 - IRRADIAÇÃO

A irradiação e a dosimetria foram realizadas pelo Setor de Flsi

ca Médica do Serviço de Radioterapia do Instituto Nacional do

Câncer (INCa). Foi utilizada uma fonte de Co (Theratron—60)

com energia fotônica média de 1,25 MeV.

As irradiações ocorreram entre 12 e 14 horas e as fêmeas grávi-

das com 16, 17 e 19 dias de gestação foram submetidas a doses

de 2 e 3Gy. Uma fêmea grávida recebeu, no 169 dia de gestação,

o mesmo tratamento dos animais irradiados exceto a irradiação,

isto é, foi transportada até o INCa e colocada durante 6 minu-

tos no recipiente onde eram acondicionados os animais expostos.

A ninhada desta fêmea, num total de 5 animais, foi utilizada co

mo grupo controle.

As fêmeas grávidas eram colocadas, individualmente, em uma cai-

xa de madeira em forma de paralelepípedo com dimensões 8cm x €CB
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x 3cm num campo de irradiação de 8,5cm x 6,5cn. As doses de 3Gy

OOOrad) e 2Gy (200 rad) foram calculadas para a profundidade

de l,5cm e a uma distância da fonte a pele do animal de 60cm. O

rendimento para a primeira fêmea irradiada cuja ninhada pôde ser

estudada apresentou valor de 49,75 rad por minuto e para o ülti

mo animal foi de 47,97 rad por minuto o que sugere que a taxa

de dose era, aproximadamente, constante em todo o experimento.

Para os animais que receberam dose total de 300 rad o tempo mé-

dio de exposição foi de aproximadamente 6,12 minutos ao passo

que para os animais com dose total de 200 rad este tempo médio

esteve em torno de 4,08 minutos. Tendo em vista as curvas de

isodose, pôde-se admitir que a superfície exposta do animal re-

cebeu uma dose homogênea.

Como em 1975 a ICRU (International Commission on Radiation Units

and Measurements) adotou para a unidade de dose absorvida o Gray

(Gy) no sistema internacional de unidades, todas as medidas em

rad foram convertidas para Gray. A relação entre o Gy e o rad

é dada por 1 Gy - 100 rad.

Para maiores detalhes em relação â dosimetria consultar o anexo

"Cálculo Dosimétrico".

2.3 - PROCEDIMENTOS ANTERIORES AO PROCESSAMENTO HISTOLOGICO

Aos dois meses de idade, isto é, apôs atingirem a maturidade se

xual, todos os animais foram perfundidos sob anestesia profunda

(éter) por via intracardlaca (ventrlculo epquerdo) com solução

de cloreto de sódio (0,9%) seguida de solução aguosa de formal-

deldo a 4t. Apôs a per fusão, o animal era decapitado e sua ca-
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beca imersa na solução fixadora (fornaldeldo a 4%) por um perIo

do de pôs-fixação de alguns dias.

Em seguida, os encêfalos eram retirados dos respectivos crânios

sob controle visual à lupa de dissecção, recolocados na solução

fixadora por um período de tempo de 1-2 semanas e, finalmente,

fotografados no plano horizontal. Um total de 5 animais irra-

diados com 3 Gy, sendo 3 em El6 e 2 em E17 tiveram seus encê-

falos cortados ao meio no plano sagital através da inserção de

uma navalha na fissura longitudinal.

Subseqüentemente, as peças eram removidas para uma solução crio

protetora de sacarose-formol (sacarose a 30% P/V em formaldeldo

a 4%) e, apôs a imersão total nesta solução, eram incluídas em

albumina-gelatina (10:1). Os blocos eram endurecidos em vapor

de formol nas primeiras 24 horas, imersos em formol nas 24 ho-

ras seguintes e colocados na solução de sacarose-formol até i-

mersão total.

Foram obtidos cortes seriados dos cérebros de 25 micrõmetros de

espessura no plano coronal (todos os animais) e parassagital(he

misfério direito de 5 animais) com a utilização de um criostato

(Cryo-Cut, American Optical) a uma temperatura de - 20°C. Cada

bloco era submetido a resfriamento rápido até - 30°C, por apro-

ximadamente 30 minutos, antes de ser cortado no criostato. Os

cortes obtidos eram guardados seriadamente em solução de formal

deldo a 0,8% sob baixa temperatura, para em etapa posterior se-

rem montados em lâminas histológicas.
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2.4 - ANALISE HISTOLÔGICA

Todos os cortes foram aproveitados e uma série inicial, com in-

tervalo de SO micrômetros foi processada pelo método de Nissl

com violeta de cresila para revelar detalhes citoarquitetônicos.

Em uma segunda série de cortes adjacentes foi aplicado o método

de Gallyas para a roieloarguitetonia (Gallyas, 1979). A espessu

ra de 25 micrômetros revelou-se ideal por atender, na medida do

possível, a dois interesses antagônicos, ou seja, a identifica-

ção das camadas neocorticais e a contagem do número de células.

A identificação cj^oarquitetônica foi realizada com o auxílio

das séries de Wissl segundo as características descritas por

Caviness (1975) no camundongo. Além disso, as descrições de

Krieg (1946a,b) , Donoghue & Wise (1982) e Donoghue & Parham

(1983), feitas para o rato, foram também levadas em considera-

ção, posto que Donoghue & Wise (1982) consideram que existem

muitas semelhanças entre os padrões citoarquitetônicos descri-

tos por Caviness no camundongo e o que foi relatado por eles no

rato. No caso da área J5do camundongo, segundo a descrição de

Caviness, seu equivalente no rato, segundo a descrição de Do-

noghue e Wise, seria a área agranular lateral (AG^).

A área 6 ou AGL (área agranular lateral) pode ser diferenciada

do cortex agranular medial (área 8 ou AGM) pelas camadas supra-

granulares (II e III) e pela camada V. As primeiras são de di-

fícil separação na área 6, ao contrário da área 8, pois a cama-

da II é menos densa e se confunde com a camada III. Já a cama-

da V da área 6 é mais espessa que na área 8, apresentando células

maiores e mais coradas. A fronteira com a área 4, lateralmen
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te, é «arcada pela transição do côrtex agranular para o cõrtex

granular, tendo como característica principal o surgimento gra-

dual da camada IV.

Como nos animais irradiados em E16 e em £17 as camadas supragra

nulares foram consideravelmente afetadas, a diferenciação das

diversas áreas citoarguitetonicas foi feita preferencialmente

com base nos critérios que envolvem as camadas infragranulares

e a camada IV.

Nree e colaboradores (1983) utilizando-se de análise densitomé-

trica com acentuação computadorizada de contraste das séries de

violeta de cresila do cérebro do camundongo, relataram que as

áreas 4 e 6 de Caviness correspondem, em verdade, a três áreas

citoarguitetonicas por eles denominadas de Prc 1-3. Tal fato,

ainda que deva ser citado, não interfere significativamente nas

considerações de homogeneidade que estão sendo admitidas aqui,

conforme será observado nos resultados.

A identificação dos núcleos subcorticais foi feita seguindo os

critérios tradicionais (Caviness ft Frost, 1980; Frost * Cavi-

ness, 1980).

A distinção entre as células de glia e os neurônios, obedeceu,

de uma maneira geral, aos seguintes critérios: dimensão, colo-

ração, relação núcleo/citoplasma e morfologia. Assim sendo, as

células de glia puderam ser diferenciadas dos neurônios pelo me

todo de Nissl porque em geral são menores, têm núcleo basõfilo

heterocromãtico e citoplasma pequeno que quando cora, cora homo

geneamente.
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A identificação das diversas camadas neocorticais baseou-se em

estudos clássicos que descreveram o neocõrtex de animais nor-

mais corados pelo método de Nissl, com um padrão laminar compôs

to de seis camadas (Ramon y Cajal, 1911). A camada I caracter!

za-se como uma lâmina de poucos neurônios. Jâ as camadas II e

III apresentam, fundamentalmente, células piramidais de tamanho

médio e pequeno. A camada IV é formada por células granulares.

Na camada V são encontradas células piramidais pequenas (lâmina

dorsal) e grandes (lâmina ventral). A camada VI caracteriza-se

pela presença tanto de células granulares como de piramidais.

Mais recentemente, Marin-Padilla (1978) introduziu a camada VII

composta de células com orientação horizontal e de fibras tan-

genciais.

A análise histolôgica foi realizada com a utilização de um mi-

croscópio Zeiss GFL equipado com objetivas planas de 6,3X, 10X,

25X e 40X (o número de abertura para a objetiva de 40X é igual

a 0,65). O número de animais utilizados para as diferentes do-

ses e idades gestacionais em que foi feita a irradiação, encon-

tra-se discriminado na Tabela I. 0 grupo denominado normal diz

respeito aos animais que, ao contrário dos controles» não foram

transportados até o local da irradiação.

2.5 - PARÂMETROS AVALIADOS QUANTITATIVAMENTE

Para a análise quantitativa foram utilizados três animais de ca

da grupo exceto para a determinação do fator de redução dos

animais do grupo controle, pois neste caso foram utilizados cin

co animais.
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TABELA. Z

(Descritiva)

DEFINIÇÃO DC

Idade da
irradiação

E16

E16

E17

E17

E19

E19

não foi irra-
diado = con-
trole

não foi irra-
diado = normal

) GRUPO

Dose
(Gy)

2

3

2

3

2

3

'

0

índice

1

2

3

4

5

6

7

não tem

NINHADAS

2

3*

2

3

1

1

1

3**

SEXO

(número)

macho

5

€

5

2

3

3

3

10

fêmea

5

4

4

4

3

3

2

8

(*) uma ninhada apresentou 22 dias de gestação.

(**) não foi controlado o tempo de gestação.

Obs,: Em todas a ninhadas, exceto as que estão indica
das, o período de gestação foi de 20 dias.

Obs2: No grupo normal apenas um animal de cada ninha-
da (n*3) foi submetido aos procedimentos histo-
lógicos descritos no texto.
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Porá» obtidos valores, por medida direta ou calculo, das se-

guintes variáveis: área sagital do corpo caloso; fator de re-

dução volumêtrica; espessura das camadas neocorticais; densida

de de neurônios nas camadas corticals; volume e número de neu-

rônios nas mesmas camadas. Todos os valores, exceto os da pri

meira variável, foram obtidos para a área 6 do cortex frontal.

As camadas corticais estudadas foram II +III (supragranulares;

V, e VI.

Para o cálculo da área sagital do corpo caloso media-se inicial

mente a dimensão ántero-posterior do caloso sob o microscópio

óptico, utilizando a série de Nissl. Para isto, identificava-

se nos cortes coronais seriados, o inicio do joelho e o fim do

esplênio, e multiplicava-se o número de cortes encontrados en-

tre estes dois extremos pela distância entre dois cortes adja-

centes (0,05 mm). Uma vez determinado o segmento ântero-poste

rior ele era, então, dividido em cinco níveis equidistantes (3

a 7 na fig. I). Em cinco cortes histológicos da série de Nissl

aproximadamente correspondentes a esses cinco níveis ântero-

posteriores, a espessura do caloso era medida ao longo da fis-

sura longitudinal com o auxílio de uma régua milimetrada e de

uma câmara clara (Leitz) acoplada a um microscópio (Leitz Dia

lux) com aumento de 42X. Como o tronco do caloso apresenta es

pessura aproximadamente constante, o número de medidas de es-

pessura efetuadas (n=5) era suficiente para permitir interpela

ções com pequena margem de erro. Entretanto, tal não é verda-

de para o esplênio e o joelho. Assim sendo, com o objetivo de

minimizar os erros de interpolação nestas regiões, foram reali

zadas mais dois pares de medidas de espessura, respectivamente

a 50 roicrômetros dos polos rostral e caudal do caloso (1 e 9
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na fig. 1), e a meia distancia destas com os níveis vizinhos(2

e 8 na fig. 1). Desta forma, para cada animal, um total de no

ve medidas de espessura puderam ser dispostas de acordo com a

sua posição ântero-posterior ao longo do segmento que liga o

joelho ao esplênio formando um gráfico (ver fig.l) cuja área

corresponde aproximadamente â área sagital do corpo caloso,cozn

erro associado as interpolaçoes. Cabe lembrar que,obviamente,

a forma obtida através do gráfico é diferente da forma real

do caloso no plano sagital. Com base nestes gráficos, foi po£

slvel calcular a área sagital do corpo caloso, utilizando uma

calculadora de mesa (Hewlett-Packard 9810-A) que dispõe de um

programa para o cálculo de área a partir das coordenadas carte

sianas do gráfico.

O estudo das alterações na morfologia macroscópica, bem como

o cálculo do fator de redução, foram obtidos a partir das foto

grafias de vista dorsal dos encéfalos. Os negativos eram am-

pliados e desenhados com o auxilio de um aristofoto Leitz com

ampliações variando entre 9 e 20X. Em um papel transparente de

senhou-se um par de eixos com direções perpendiculares e 16 re

tas (raios vetores), partindo da origem com separação angular

de 5o entre cada par de retas adjacentes. Sob o papel com o de

senho ampliado da vista dorsal do cérebro, colocava-se o papel

transparente de tal forma que a origem do sistema de coordena-

das ficasse posicionada no ponto de cruzamento do plano sagi-

tal com o plano coronal mais rostral do cõrtex (ver a flg. 2).

A medida do comprimento dos raios vetores contidos na superfí-

cie do cérebro era feita com o uso de uma régua milimetrada pa

ra uma faixa angular que variou de 10° até 90° em intervalos
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joelho esplênio

50pm

Fig. 1. Apresentação esquemática da metodologia de medida da área
sagital do corpo caloso (ASCO, representada pela área

sob o gráfico em jJ. Cabe lembrar que a ASCC foi calculada a
partir das medidas de espessura (1 até 9) realizadas nos cor
tes coronals. Em A o desenho mostra o corpo caloso no plano
sagital. Para maiores detalhes consultar o texto.
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Fig. 2. Raios-vetores para o cálculo do fator de redução.
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de 5o. Três animais de cada grupo tiveram seus raios vetores

medidos nesta faixa. Alem disso» mais dois animais do grupo

controle foram incluídos nas medições. Cabe lembrar que todas

as medidas foram rpai 1 ?arlas no hemisfério esquerdo devido â descri-

ção de assimetria morfolõgica entre os hemisférios do camun-

dongo, relatadas por Kolb e colaboradores (1982). O fator de

redução era calculado através da relação.

FR a = Rfta / R padrão (1)

onde:

FR a = fator de redução para o ângulo A do animal a

R a = módulo do raio vetor de direção angular A do ani-

mal a

A = direção angular, definida pelo ângulo entre o eixo

de 0 o e o raio vetor com direção A, com ângulos va

riando de 10° até 90° em intervalos de 5o

5

R padrão - I RAa/5' P a r a A fixo B média dos raios
A a-1 vetores de cin-

co animais do
grupo controle
para os ângulos
A de 10° até 90°

(1-A)

a * índice simplificado para representar cada animal in

dividualmente, sendo na realidade um par ordenado (i,

j)tal que i corresponde ao grupo e i ao animal. De£

tal forma j pode variar de 1 até 7 (grupo normal não

está incluído) e i de 1 até 3 exceto no grupo con-

trole onde pôde assumir valores de 1 até 5.
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Para os parâmetros densidade * espessura, utilisou-se um sistt

na pantogrãfico constituído por um graficador de coordenadas

cartesianas (Hewlett-Packard) acoplado a platina de um micros-

copio Leitz por transdutores mecano-elêtricos. A ocular do mi

croscôpio Leitz era equipada com uma graticula quadrada dividi

da em quatro partes iguais tanto na direção horizontal como

na vertical formando» portanto» 16 quadrados menores. O dese-

nho dos cortes foi realizado com ampliação de 20X e utilizando

um aumento, no microscópio» de 3SX (objetiva 3»5X). As medidas

de densidade eram feitas com a objetiva de 45X (número de a-

bertura: 0,65)» tornando necessária uma correção de paraf ocali.

dade. As medidas foram realizadas na área citoarquitetônica 6

sendo que, em cada animal, 4 níveis ãntero-posteriores diferen

tes da série de Nissl, com separação mínima de 50 micrômetros,

foram analisados. Os desenhos e as contagens de células foram

feitos com a graticula alinhada perpendicularmente à superfí-

cie da pia.

As medidas de densidade de neurônios das camadas corticais eram

obtidas através da contagem do número de neurônios existentes

no interior da graticula situada em uma região que correspon —

dia» aproximadamente, â metade da extensão médio-lateral da

área 6. Durante as contagens foram considerados apenas os neu

rônios cujo núcleo era visível e cujo citoplasma era completa-

mente incluído na graticula ou por ela cortado nas margens su

perior e esquerda. O valor da densidade associado a cada anil

mal era, simplesmente, a média aritmética das quatro medidas

realizadas em níveis ãntero-posteriores diferentes. Cabe lem-

brar que em cada um dos níveis eram realizadas de 3 a 6 conta-
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gens, para cada uma das camadas especificadas acima, sendo a

média aritmética destas considerada como o valor representati-

vo da contagem no nível considerado. Neste nível, um outro ex

perimentador, desconhecendo os resultados jã obtidos, realiza-

va uma outra contagem em pontos aleatórios no meio da área 6 e

o valor obtido era comparado com o primeiro, o que permitia a

verificação não só da homogeneidade dentro do mesmo nível, co-

mo também dos critérios utilizados para a identificação dos neu

rônios. As equações abaixo sintetizam o que foi dito acima:

4

da,x = ̂  z (Ca,x)T/Vg (2)

L=l

Vg = Ag.e (3)

onde:

da,x = densidade volumétrica de neurônios da(s) camada(s)

x do ar.imal a (n9 de neurônios/mm ).

(Ca,x)T = n9 de neurônios do animal a na (s) camada(s) x, con

tados na gratícula, para o nível rostro-caudal L.

x - índice para a(s) camada(s)

L •» índice para o nível ântero-posterior medido.

Vg * volume de cortex cerebral abaixo da gratícula (mm )

Ag « área da gratícula * 0,0210 an2

e « espessura do corte * 0,025 mm
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As medidas de espessura foram obtidas diretamente dos desenhos

dos cortes em uma posição mêdio-lateral próxima aos locais on-

de eram feitas as medidas de densidade (meio da área 6). A es

pessura considerada para cada animal era a média aritmética das

quatro medidas realizadas em diferentes níveis. As medições fo

ram feitas com um paquímetro, diretamente a partir dos dese-

nhos realizados com o graficador. Cabe lembrar que a espe§

sura da camada VI incluiu desde o limite inferior da camada V

até a borda dorsal da substância branca o que significou a in-

corporação da camada VII. Isto foi motivado pela incerteza

quanto ã separação eitoarquitetônica das camadas VI e VII dos

animais irradiados em E16.

Para o cálculo do volume da(s) camada(s) corticais era necessji

rio conhecer as reduções nos planos horizontais (RH) apresenta

das pela área 6 em decorrência da irradiação. Como a análise

dos cortes seriados ao microscópio não revelou alteração gros-

seira da forma desta área decidiu-se por considerar homogêneas

estas reduções. Desta forma, os FR.a definidos pela eq.(1) pa

ra ângulos entre 0o e 30° seriam os candidatos naturais para o

cálculo das reduções horizontais por conterem integralmente a

área 6. Entretanto, as medidas de densidade foram realizadas

para ângulos entre 15° e 40°, o que sugeriu que o melhor esti-

mador de RHa era a média dos FRAa para ângulos entre 15° e 30°,

pois neste caso não só os raios vetores estavam todos contidos

exclusivamente na área 6, como também estavam relacionados aos

locais de contagem de neurônios (fig. 3A).

, 30
RHa - £ z FRAa (4)

A-15
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O calculo de RH a foi necessário para avaliar os volumes das ca

maâas corticais, pois a identificação clara dos limites da área

6 dos animais irradiados não é tarefa que possa ser realizada

com grande precisão. Foi necessário arbitrar uma área horizon

tal padrão com forma retangular contida dentro desta região ei

toarquitetonica(fig. 3A). Este retângulo padrão foi dimensio-

nado com lados na direção antero-posterior (aj>) e médio—late-

ral (ml)iguais a 0,65mm e 0,45mm, respectivamente. Para o cal

culo dos volumes considerou-se a terceira dimensão, que é a es

pessura média das diversas camadas corticais de cada animal,me

dida diretamente, conforme descrito acima. A escolha de um ml

pequeno permitiu considerar o sólido resultante como um parale

lepípedo real uma vez que a curvatura do cõrtex pôde ser des-

prezada (fig. 3B). Assim sendo, o volume ocupado pela(s) cama

da(s) x do animal a (Va,x) pôde ser estimado pela relação

Va,x - ml (RHa). ap (RHa). e .x (5)

onde:

aj> = 0,65 mm

ml = 0,45 mm

RHa = fator de redução no plano horizontal do ani-

mal a

4
ea,x « i (e a,x)T/4 « espessura média da(s) ca

L l **
mada(s) x do animal a

Conseqüentemente, o número de células da(s) camada(s) x do

mal a (Na,x) pôde ser calculado por:

Na,x « V, „ . d_ „ (6)
a,x B|X
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Fig. 3. A. Vista superior do cérebro do camundongo, mostrando
que os raios vetores para ângulos entre 0 e 30° es
tão inteiramente contidos no interior da área 6. Ó~
retângulo foi definido para ângulos entre 15° e 30°.

B. Volume paralelepipeâal de cada camada. A escolha
de um valor pequeno para a dimensão^médio—lateral
permitiu desprezar a curvatura do córtex.
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2.6 - METODOLOGIA ESTATÍSTICA

A normalidade foi testada com o auxilio do teste W (Shapiro ft

Víilkr 1965) desenvolvimento para amostras pequenas. Para o

cálculo desta estatística foi escrito um programa em Basic,utî

lizado em um microcomputador de bolso (Radio Shack, TRS-80).

Para a verificação da homocedasticidade foi utilizado o teste

de Levene (Brown ft Forsythe, 1974a). Este teste foi escolhi-

do porque é um teste robusto que atende às restrições impos-

tas. A estatística Wor de Levene, foi calculada com o auxílio

de um computador de grande porte (IBM 370) do Laboratório Na-

cional de Computação Científica (LNCC) através da utilização

de "pacote" estatístico BMDP (Biomedical Computer Programs).

A hipótese nula de igualdade das médias populacionais foi testa-

da pela estatística de Welch (Brown ft Forsythe, 1974b)pois es

ta, além de ser robusta, não exige a homocedasticidade. 0 teis

te de Welch foi realizado com o auxílio do BMDP.

Para os dados em que as hipóteses de normalidade e homocedasti

cidade não foram recusadas e que a hipótese de igualdade de me

dias tenha sido rejeitada, passava-se â procura dos pares de

grupos que apresentavam médias com diferenças discerniveis. Is

to foi feito pelo método das comparações múltiplas de Bonferro

ni, realizadas para o caso homocedastico. As comparações mülti

pias de Bonferroni foram calculadas como auxílio do BMDP.

Para os dados em que as hipóteses de igualdade de médias e va-
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riâi cias eram recusadas, procurava-se, sistematicamente, uma

transformação para homogeneizar as variâncias. A razão disto

residia no fato de se trabalhar com amostras muito pequenas,pa

ra as quais as estimativas intervalares dos parâmetros popula-

cionais correspondentes estavam associadas a intervalos muito

grandes para as confianças especificadas. A suposição de i-

gualdade de variâncias permite o aumento no numero de graus de

liberdade o que acarreta a diminuição do intervalo da estimati

va para a mesma confiança, facilitando, portanto, a discernibi^

lidade das diferenças. Para se obter uma transformação em que

fosse possível a normalidade e a homocedasticidade foi defini-

da uma função logarítmica de verossimilhança (Box ft Cox, 1964;

Sokal ft Rohlf, 1981) com a qual, através de um processo intera

tivo, procurava-se o estimador (D) que a maximizava. Assim a-

plicando-se o valor correto de D na variável transformada, se

gundo a definição de Box-Cox (1964), chegava-se â melhor trans

formação para a homocedasticidade e para a normalidade. Para o

cálculo de 0 que maximiza a função logarítmica de verossimilhan

ça e conduz ao conhecimento da melhor transformação,permitindo

também o cálculo do intervalo de confiança para o valor popula

cional D, foi desenvolvido um programa interativo em Basic,uti

lizado em um microcomputador de bolso (Radio Shack, TRS 80).

Evidentemente, os dados transformados eram testados para a nor

malidade e homocedasticidade. Se ambos os testes confirmassem

o sucesso da transformação, passava-se ã procura dos pares de

grupos cujas médias eram significativamente diferentes.



Cabe ainda mencionar que, nas comparações entre cada par de ai

dias, a hipótese nula ê de que as médias sejam iguais e a hipô

tese alternativa é de que as médias sejam diferentes,o que mos

tra, portanto, que não existe nenhuma suposição "a priori" so-

bre o comportamento das diversas variáveis. Especificamente,

não existe a hipótese alternativa de que uma média seja maior

do que a outra.

Foi, também, calculado o coeficiente de correlação de Pearson

para as variáveis numero de células e área sagital do corpo ca

loso. Para testar a hipótese nula de que o regressor não tem

efeito sobre a variável, foi realizado o teste F (Fisher)a par

tir de uma análise de variância (ANOVA) clássica, onde a razão

F foi definida pela divisão da variação explicada devido a re-

gressão pela variação não explicada. Estes cálculos foram rea

lizados com o "pacote" estatístico MIDAS (Michigan Interative

Data Analysis System) integrado ao LNCC.

Três novas hipóteses foram testadas, para cada variável, por

uma ANOVA com dois critérios fixos. A primeira hipótese nula

é a de que a idade de irradiação não afeta a variável analiza-

da, a segunda é a de que a dose não interfere na variável e a

terceira é de que idade e dose não interagem. As idades de ir

radiação foram selecionadas para o estudo das anormalidades cor

ticais e as doses estavam abaixo dos valores letais para os em

briões, o que sugere que os tratamentos não são randõroicos. Pa

ra testar estas hipóteses as ANOVA(s) foram realizadas sem a

inclusão do grupo controle, pois ele não se enquadrava em ne-
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nhu» dos dois fatores. Cos» as transformações pod*» «llainar

as interações (Gilbert, 1973), realizou-se os cálculos, para

os dados suspeitos de heterocedasticidadet sen as transforma-

ções. Isto não se constituiu em uma restrição muito grave pa-

ra estes casos, pois a ANOVA é bastante robusta às violações

de homocedasticidade (ver, por exemplo, Remington, 1973). Para

o cálculo da ANOVA foi desenvolvido um programa em Basic utilî

zado no microcomputador TK-82C, sendo que os valores de prova

foram calculados por interpolaçao logarítmica.

Para cada um dos testes propostos adotou-se o nível de discer-

nibilidade de 5% para a recusa da hipótese nula. A escolha de£

te nível clássico originou-se da impossibilidade de um estabe-

lecimento mais criterioso. Entretanto, cabe ressaltar que to-

dos os testes realizados são robustos e que os valores de pro-

va próximos de 5% foram sempre mencionados.

Para o conhecimento das equações, detalhamentos da metodologia

estatística e das restrições, consultar o anexo "Complementos

de Estatística".
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3 - RESULTADOS

3.1 - ANALISE QUALITATIVA

3.1.1 - Animais Irradiados em E16 com 3 Gy (n=9)

Foram analisados 20 animais irradiados em E16, sendo que deste

total, 10 receberam dose de 2 Gy e 10 de 3 Gy. Entre os ani-

mais de 3 Gy um deles apresentou uma grande hipertrofia ventri

cular (fig.4C) e em conseqüência disto foi excluído da anâlî

se. Outros dois animais apresentaram moderada hidrocefalia.

O cortex cerebral dos animais irradiados com 3 Gy apresentou

pronunciada hipotrofia, especialmente nas regiões mais poste-

riores com exposição completa dos colículos superiores, nor-

malmente ocultos sob os hemisférios (figs.4A,E). o padrão lami-

nar cortical estava bastante alterado (fig.5C), sendo visível

uma proeminente hipotrofia das camadas supragranulares, espe-

cialmente nas regiões caudais. Algumas células piramidais da

camada V da área 6 pareciam anormalmente grandes. A área 17 não

foi identificada, o que sugeriu que a irradiação eliminou, pra

ticamente, todo o córtex estriado (fig. 6D). Correspondente-

mente, o núcleo geniculado lateral dorsal (dLGN) estava bastan

te reduzido (fig.6B).

Várias ectopias foram observadas. A primeira ara um conjunto

de neurônios agrupados em forma elipsoidal, situados bilateral

mente entre a substância branca cortical e a camada ependimã

ria dos ventrlculos laterais, próximo ã linha média (fig. 7C).

A segunda era constituída por interrupções do padrão laminar
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normal do hipocampo, em que as células deixavam de se compac-

tar na camada piramidal para distribuirem-se radialmente, ocu-

pando o stratum oriens. Finalmente, em alguns animais, o nume

ro de neurônios da camada I do neocôrtex parecia aumentado, e

em três deles foram encontrados agrupamentos de células nessa

camada (figs.8C,E). Estes grupos ectõpicos na camada I foram

observados nos animais pertencentes à ninhada que teve 22 dias

de gestação.

Todos os animais eram completamente acalosos (fig. 9C) e não

apresentavam o feixe longitudinal aberrante (fig.lOA) caracte-

rístico dos camundongos acalosos genéticos da cepa BALB/cCF -

(fig.lOD). Em dois animais a hipótese de ausência do feixe de

Probst é duvidosa nos níveis anteriores sendo impossível,no en

tanto, uma caracterização mais precisa devido ao "desapareci

mento" do suposto feixe nos níveis imediatamente posteriores on

de o Probst é freqüentemente encontrado. Ocasionalmente podi-

am ser vistas algumas fibras mielinizadas cruzando a linha mé-

dia sobre o septum (fig.lOA). Todas as demais comissuras pare

ciam normais, exceto a comissura dorsal do hipocampo, ausente

em todos os animais deste grupo.

Outra observação foi a presença, preâominantemente no cõrtex

medial, de grossos feixes de fibras mielinizadas que pareciam

seguir uma direção radial (fig. 11A). Além disso, algumas fi-

bras horizontais, inexistentes nos normais, foram vistas nos

animais deste grupo (fig. 11C).
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3.1.2 - Animais Irradiados cm E16 con 2 Gv (n»10)

Os efeitos da irradiação sobre o cõrtex dos animais irradiados

com 2 Gy pareciam menos severos. 0 neocôrtex apresentava hipo

trofia (fig. 5C), com visível redução das camadas supr^granula

res, mais pronunciada nas regiões posteriores. A identifica-

ção das camadas era mais fácil, indicando uma maior preserva-

ção da arquitetura cortical. Nestes animais, a área 17 pôde

ser vista aparentando estar reduzida em relação aos animais

normais. O dLGN apresentava hipotrofia, embora menos pronun-

ciada do que no grupo El6-3Gy.

As ectopias mencionadas no hipocampo (figs.l2B,C, E e F) e na

substância branca cortical supraventricular foram encontradas

em nove dos animais deste grupo. A densidade de neurônios na

camada I parecia aumentada em dois animais, o que implica a po£

sibilidade de existência de neurônios ectõpicos nesta camada.

Oito camundongos eram acalosos completos (fig. 9B). Nos dois

restantes não pôde ser descartada a possibilidade de existên-

cia de um pequeno remanescente caloso (fig. 10E). Entretanto,

ao contrário do grupo E16-3Gy, um pequeno feixe de Probst foi

claramente observado em todos os casos (fig.lOC), embora não

tão proeminente como no camundongo acaloso genético e no hams-

ter acaloso cirúrgico. Era visto nos cortes mais rostrais e

progressivamente desaparecia para dar lugar aos neurônios ectó

picos da região supraventricular (fig. 7A,BrD). Tal como no

grupo E16-3Gy podiam ser vistas algumas fibras mielinizadas que

pareciam cruzar a linha média sobre o septum (fig,10C). Todas
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as danais comissuras pareciam nornais exceto a comissura dor-

sal do hipocampo, ausente em todos os casos.

Novamente foi observada a presença, marcante no côrtex medial,

dos grossos feixes radiais de fibras miellnicas.

3.1.3 - Animais Irradiados em E17 com 3 Gy (n=6)

0 cõrtex cerebral destes animais apresentava, também,nítida hi

potrofia com acentuada redução na espessura, especialmente nas

regiões posteriores. Os collculos superiores podiam ser obser

vados na vista dorsal, tal como nos animais irradiados em

E16. A estratificação cortical estava bastante afetada, senão

as camadas supragranulares as mais atingidas (fig.5B). A área

17 mostrou-se de difícil identificação, sugerindo que esti-

vesse ausente, ou pelo menos muito reduzida. Correspondente-

mente, o dLGN mostrava-se nitidamente hipotrofiado.

Alguns neurônios ectõpicos foram encontrados na substância bran

ca. Eram, entretanto, esparsos e não configuravam o núcleo ec

tópico característico dos animais de E16 (fig.8B). Além disso,

a densidade de neurônios na camada I parecia aumentada, suge-

rindo a existência de neurônios ectõpicos nesta camada.

Todos os animais deste grupo apresentaram um pequeno corpo ca-

loso, que parecia reduzido tanto em espessura como na dimensão

fintero-posterior (fig. 13). A região análoga ao esplênio dos

animais normais parecia não existir. As demais comissuras es

tavam normais, exceto a comissura dorsal do hipocampo, clara-
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mente redu2ida em dois animais» ausente m um t difícil de Io*

calizar nos outros dois animais.

3.1.4 - Animais Irradiados em E17 com 2 Gy (n=9)

A vista dorsal dos encéfalos mostrou redução cortical. Entre-

tanto, o padrão laminar estava mais preservado do que nos gru-

pos anteriores, com alguma redução das camadas supragranulares

(fig. 5B). A ãrea 17 podia ser identificada e o dLGN apresen-

tava-se aparentemente normal.

O corpo caloso aparentava estar afetado apenas na região poste

rior (fig.13). Entretanto, as demais comissuras pareciam nor-

mais.

3.1.5 - Animais Irradiados em E19 com 2 Gy (n=6) e 3 Gy (n=6)

Estes animais não mostraram nenhuma alteração grosseira na mor-

fologia macroscópica que pudesse ser avaliada exclusivamente do

ponto de vista qualitativo. No grupo E19-3 Gy as camadas su-

pragranulares pareciam estar ligeiramente afetadas (fig. 5A).

3.1.6 - Animais Normais (n«3) e Controles (ng5)

Não foi observada nenhuma diferença entre estes dois grupos do

ponto de vista qualitativo.
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ABREVIATURAS

(figuras 4 até 13)

ac — comissura anterior

Cd —- núcleo caudado

Cx — neocôftex

cc — corpo caloso

cb — feixe do cíngulo

dLGN — núcleo geniculado lateral dorsal

fx — fõrnix

HPC — hipocampo

ig — indusium griseum

lb — feixe longitudinal

lv — ventriculo lateral

vhc — comissura ventral do hipocampo

vLGN — núcleo geniculado lateral ventral

wm — substância branca subcortical
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B

Fig. 4. Vista dorsal dos encéfalos de camundongos adultos
(PN 60) mostrando as mudanças mais marcantes na morfo

logia macroscópica decorrentes da irradiação no 169 dia embriõ
nário com dose igual a 3 Gy (B) em relação ao grupo controle
(A). Em C está indicado o caso de alteração grosseira, perten
cente ao grupo E16-3 Gy, excluído da analise. Barra de cali-
bração » 2/3 cm, para todos os encéfalos.
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8

Fig. 6. £m B pode ser vista uma nítida redução no núcleo
çeniculado lateral dorsal (dLGN) do animal do grupo

E16-3 Gy em relação ao controle (A). As fronteiras estão in
dicadas por setas.' Eih A e B notar a normalidade no tamã
nho do núcleo ventral.*" Correspondendo ã hipotrofia no
dLGN, pode sei* visto o efeito da irradiação sobre o cor
tex visual primário (D) em relação ao controle (C). Em C ã
área 17 esta indicada por setas. Método de Nissl. Barras de
calibração = 250 micrometros, sendo que A « B * D.
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CONTROL EI7 3Gy

Iv

Fig. 8. En B as flechas indicam a presença de um pequeno nú-
cleo de neurônios ectõpicos perto do feixe cinçfular

(cb). Em C podem ser observados os agrupamentos de neurônios
ectõpicos da camada I, mostrados em maior aumento em E.D mos-
tra a camada I do animal do grupo controle. Método de "Nissl.
Barras de calibraçio em A,B e C=200 micrômetros; em D e E»50
roicrõmetros. ~
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Fig. 9. Em h detalhe da linha média de um animal normal. Em B
animal acaloso por irradiação com 2 Gy em E16. Em C

animal acaloso por irradiação com 3 Gy em E16. Observar, tan-
to em B como em Ç, a deformação do indusiun griseum (ig). Méto-
do de Nissl. Barras de calibração * 250 micrômetros.
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EI6 26y BALB

El6 26y
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EI6-36y CONTROL

Fig. 11. Em A pode ser observada a presença de um grosso feixe
de libras mielinizadas percorrendo o cõrtex em dire-

ção radial. Em B nível idêntico para o animal controle. Tanto
em A como em B a*~linha média encontra-se ã esquerda. Em C a
seta indica a presença, no cõrtex frontal,de fibras horizontais
inexistentes em um nível semelhante_no animal controle (D). Jfé
todo de Gallyas. Barras de calibraçao * 200 micrômetros. ~~
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Fig. 12. 'Ectopias no hipocampo dos animais irradiados com 2 Gy
em E16 (B, C, E e P). A e D mostram o animal normal,

sendo que em D a camada piramidal está representada no mesmo
aumento que em E e F. fieÇ mostram a mesma ectopia em aumen-
tos gradualmente maioreü. No canto superior direito de B es-
tão indicados/ em maior aumento, os neurônios ectõpicos que se
distribuem pelo stratum oriens. E e F mostram ectopias meno-
res, porém mais distribuídas. Método 3e Nissl. Barras de caH
bração = 250 micrômetros, sendo que A s B e Ç _ s D a e E * F . No
canto superior direito de D « 25 micrômetros. ~" "*
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«EMU BODY SPLEMIUM

P5

CONTROL

EI9 26y

EI9 36y

EI7 26y

CI7 36y
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3.2.1 - Apresentação do» Dados
Antes da apresentação dos resultados quantitativos torna-se ne
cessario alguns esclarecimentos no que se refere às descrições
dos dados que envolvem o uso da estatística.

Inicialmente deve ser esclarecido que os quadros-resumo foram

feitos admitindo a normalidade, a homocedasticidaâe e as compa

rações múltiplas de Bonferroni. Quando a hipótese de igualda

de de variâncias não era aceita, a variável transformada (y*)

era obtida através da equação y'-((y) -D/D onde t> ê o va-

lor que maximiza a função logaritmica de verossimilhança defi-

nida por Box e Cox (ver metodologia estatística). Os quadros

mostram as diferenças discerniveis para os níveis de 5%{*), 1%

(**) e 0,l%(***) para as comparações múltiplas. As tabelas II

e III indicam que para que se tenha o nível 5% em todas as com

parações, o valor da probabilidade de cauda da diferença de ca

da par de médias deve ser inferior a 0,024 para todas as varia

veis, exceto ASCC, onde o valor de prova deve ser inferior a

0,005. O mesmo raciocínio vale para 1% e 0,1%. Entretanto co

mo a fixação arbitrária "a priori" do nível de discernibilida-

de em 5% está sujeita a criticas, justamente pela sua defini-

ção arbitrária, foram também apresentados os valores de prova

próximos aos valores limites mencionados acima. Os retângulos

em branco representam os pares de médias cuja diferença não foi

discernivel tnestes casos, os valores de prova não foram indi-

cados para evitar um excesso de números nos quadros-resumo).

Finalmente a tabela IV mostra os graus de liberdade (G.L.)para

todos os testes utilizados. Estes valores não serão mais men-

cionados no texto.



TABELA XI

COMPARAÇÕES MÚLTIPLAS

VARIÁVEL:

SÍMBOLO

0,

* * 0,

* * * o,

ASCC

P
05

01

001

0,

0,

0,

p

005

001

0001
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TABELA III

COMPARAÇÕES MOLTIPLAS

DEMAIS VARIÁVEIS

SÍMBOLO P

* 0,05 0,

* * 0,01 0,

* * * 0,001 0,

p

,024

,005

,0005

Obs.; P = valor de prova simultâneo para todas as compara-
ções.

p - valor de prova para a comparação individual de

um par de médias.

O símbolo *, por exemplo, indica gue 0,01<P < 0,05

TABELA IV

GRAUS DE LIBERDADE (G.L.)

^sssTESTES

VARIAVEIS\.

ASCC

Demais

LEVENE

4; 10

6; 14

WELCH

4;5

6; 6

T(Comparações
múltiplas)

10

14

ANOVA 2 FATORES

IDADE

1;8

2; 12

DOSE

1;B

1*12

INTE-
RAÇÃO

1;8

2; 12

Obs.: Para os testes gue envolvem a razão F (Fisher) estão re

presentados, respectivamente, os G.L. do numerador e do

denominador.

Para todos os testes descritos nesta tabela e para as
correlações, o valor de prova está simbolizado por P.
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3.2.2 - Area Sagital do Corpo Caloso (ASCC)

Os dados sugeriram que os efeitos da irradiação sobre o corpo

caloso eram tanto maiores quanto mais precoce fosse a irradia-

ção e quanto maior fosse a dose.

VARIÁVEL: ASCC

(mm2)

Grupo Média Desvio
padrão

E17-2Gy

El7-3Gy

El9-2Gy

E19-3Gy

controle

0,65

0,22

0,89

0,70

1,02

0,09

0,08

0,10

0,10

0,06

QUADRO - RESUMO I

E17-2Gy
Cj=3)

E17-2Gy

P P

0,07 0,007

E17-3Gy
(j«4)

**

E17-3Gy

E19-2Gy
íj=5)

P=0,07

***

E19-2Gy

E19-3Gy
(j=6)

»**

E19-3Gy

Controle
(j=7)

**

***

*

Neste quadro, como nos demais, estão indicados os valores de

prova simultâneos para todas as comparações (P).
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Na análise estatística excluiu-se os grupos E16, pois os dados

não apresentaram nenhuma variação (média « variãncia * 0,00).

A hipótese de normalidade não pôde ser recusada para todos os

grupos (Tabela N-l, no anexo). O mesmo ocorreu com a horaoce—

dasticidade (F= 0,38; P= 0,82).

A estatística de Welch (F= 34,01; p = 0,0008) mostrou que a

hipótese de igualdade entre as médias deveria ser recusada.

As comparações múltiplas mostraram que o corpo caloso do grupo

E17-3Gy está significativamente reduzido em relação a todos os

demais. Também pôde ser observado que a ASCC do grupo contro-

le é significativamente maior do que todos os outros grupos,ex

ceto El9-2Gy (quadro-resumo I).

Foi caracterizada uma dependência entre ASCC e a idade de irra

diação (ANOVA, F « 45,86; P<0,001) e entre ASCC e a dose (A-

NOVA, F = 34,66; P<0,001). Além disso, existe interação en-

tre idade e dose (ANOVA, F = 5,194; P = 0,05).
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TABELA V

FATOR DE REDUÇÃO HORIZONTAL (RHa)

(CALCULADO ATRAVÉS DA EQ.9)

a
(i.j)

1,1
E16-2Gy 2,1

3,1

1,2

E16-3Gy 2,2

3,2

1,3

E17-2Gy 2,3

3,3

1,4

E17-3Gy 2,4

3,4

1,5

E19-2Gy 2,5

3,5

1,6

E19-3Gy 2,6

3,6

1,7

Controle 2,7

3,7

RHa

0,84

0,89

0,93

0,92

0,87

0,87

0,87

0,88

0,77

0,76

0,83

0,685

0,91

0,97

1,00

1,05

0,92

0,84

1,00

0,94

1,17

SD

0,02

0,03

0,03

0,02

0,03

0,03

0,08

0,04

0,03

0,03

0,03

0,04

0,03

0,04

0,03

0,04

0,02

0,07

0,01

0,05

0,04

cr»

V=(j=g^)xlOO(%)

2,4

3,4

3,2

2,2

3,4

3,4

9,1

4,5

3,9

3,9

3,6

5,8

2,9

3,9

5,8

3,8

2,1
e,3

1,0
5,3
3,4

A análise da tabe

Ia FR_a(anexo)»o£

tra que a redução

no plano horizon*

tal ê maior nos

níveis mais poste

riores e nediais

(70° < A < 90°).

Os valores de RHa

e os respectivos

coeficientes de

variação (V)rapre

sentados na tabe-

la V, atestam a

homogeneidade as-

sumida para RHa no

cálculo do volume

equivalente.
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3.2.4 - Densidade de Neurônios na Area 6

Inicialmente foi caracterizada a independência entre as medi-

das de densidade e o nível ântero-posterior onde eram feitas

as medições, para direções angulares variando entre 15° e 40°

(Tabela Densidade, no anexo). A independência com a posição

autorizou as suposições de homogeneidade ao longo do paralele-

pipedo.

i) Camadas supragranulares

A análise dos dados revelou uma redução nos grupos E16-2Gy,

E16-3Gy e E17-3Gy. Nos demais grupos irradiados a densidade

parecia ligeiramente maior, em relação ao controle, especial-

mente nos grupos E19-3Gy e E17-3Gy.

VARIÁVEL: dsg

Cn9 de neurônios x 10 /mm )

Grupo

E16-2Gy

E16-3Gy

E17-2Gy

E17-3Gy

E19-2Gy

E19-3Gy

Controle

Média

10,0

8,4

11/1

9,6

10,7

11,2

10,4

1,0

0,2

0,7

0,4

1,4

0,9

1,1
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QUADRO-RESÜMO II

E16-2Gy

E16-2Gy

P

0,06

0,15

E16-3Gy

E16-3Gy

P

0,00:

0,00"

E17-2Gy
(j=3)

P=0,06

E17-2Gy

J

1

E17-3Gy

E17-3Gy

E19-2Gy
(j=5)

P=0,15

El9-2Gy

E19-3Gy
(j=6)

*

E19-3Gy

Controle

A normalidade (Tabela N-l) e a homocedasticidade (F - 2, 38;

P = 0,085) não puderam ser recusadas.

A estatística de Welch (F * 8,75; P « 0,009) demonstrou que a

hipótese de igualdade entre todas as médias deveria ser recusa

da.

As comparações múltiplas indicaram diferença discernlvel entre

os grupos E16-3Gy e E19-3Gy (quadro-resumo II).

0 efeito da irradiação sobre a densidade de neurônios das cama
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das tupragranulares 6 função tanto da idade d* irradiação (ANO

VA, F = 6,63; P = 0,012) como da dose (ANOVA, F«4,92?P*0,047).

A hipótese de ausência de interação não pôde ser recusada, pa-

ra os níveis clássicos (ANOVA, F = 2,76; P = 0,13).

ii) Camada V

A inspeção dos dados sugeriu una ligeira tendência no aumento

de densidade nos grupos irradiados, principalmente E19-3Gy, em

relação ao controle.

VARIÁVEL: dv

(n9 de neurônios x 10 /mm )

Grupo

E16-2Gy

E16-3Gy

El7-2Gy

E17-3Gy

El9-2Gy

E19-3Gy

Controle

Média

8,4

8,0

8,4

8,7

8,1

9,6

7,8

0,8

0,6

0,3

0,6

0,3

1,1

0,6

A normalidade (Tabela N-l) e a homocedasticiâaâe (F = 1,38;

P = 0,29) não puâeram ser recusadas.

A estatística de Welch (F = 1,15; P « 0,44) não permitiu a re

cusa da hipótese de igualdade entre as médias.
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A variSvel dv pareceu não depender nem da idade de irradiação

(ANOVA, F = 1,34; P> 0,25) nem da dose CANO VA, F = 2,70? P *

0,13). Analogamente, não foi observada interação idade-dose

(ANOVA, F = 2,84; P = 0,12).

iii) Camada VI

Foi observado um aumento na densidade de neurônios da camada

VI dos animais irradiados em relação ao controle, exceto em E19*

2Gy que apresentou densidade mínima.

VARIÁVEL: dvi

(n9 de neurônios x 10 /mm )

Grupo Média

E16-2Gy

E16-3Gy

E17-2Gy

E17-3Gy

E19-2Gy

E19-3Gy

Controle

17,8

17,3

16,1

16,2

12,0

14,4

13,5

1,1

0,6

1,3

2,7

0,7

1,4

1,6
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QUADRO-RESUMO III

E16-2Gy

E16-2Gy

E16-3Gy
(j=2)

El6-3Gy

P

0,06

0,08

0,15

P

0,003

0,004

0,007

E17-2Gy
(j=3)

E17-2Gy

E17-3Gy
(j=4)

E17-3Gy

E19-2Gy
(j=5)

* *

*

P=0.08

El9-2Gy

E19-3Gy
(j=6)

E19-3Gy

Controle
(j«7)

P=0,06

A normalidade (tabela N-l) e a homocedasticidade

P = 0,31) não foram recusadas.

(F = 1,33;

A estatística de Welch tF = 12,66; p « 0,0035) mostrou que a

hipótese de igualdade entre as médias deveria ser recusada.

As comparações múltiplas indicaram diferenças discernlveis pa-

ra as comparações do grupo E19-2Gy com E16-3Gy e E16-2Gy (qua-

dro-resumo III).
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A densidade de neurônios da camada VI ê função da idade de ir-

radiação (ANOVA, F » 13,96; P< 0,001), não apresentando, no

entanto, relação com a dose (ANOVA, F = 1,0; P> 0,25). A hipô

tese de ausência de interação não pôde ser recusada (ANOVA, F=

1,62; P = 0,24).

3.2.5 - Espessura Laminar na Area 6

i) Camadas supragranulares

A espessura das camadas supragranulares dos animais irradiados

está bastante reduzida em relação ao controle. As maiores re-

duções foram para os grupos E16-3Gy, E17-3Gy e E16-2Gy. 0 gru-

po E19-2Gy foi o que apresentou maior preservação.

VARIÁVEL: esg

(mm x

Grupo

E16-2Gy

E16-3Gy

E17-2Gy

E17-3Gy

E19-2Gy

E19-3Gy

Controle

10"1)

Média

1,658

0,983

2,042

1,618

2,677

2,321

3,204

0,038

0,090

0,188

0,022

0,261

0,363

0,265
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QUADRO-RESUMO IV

E16-2Gy

E16-2Gy

E16-3Gy

* *

E16-3Gy

P P
0,08 0,004

0,13 0,006

0,15 0,007

E17-2Gy
tj=3)

* * *

E17-2Gy

E17-3Gy
(j=4)

* *

El7-3Gy

E19-2Gy

* *

• * *

* *

E19-2Gy

OBS.: Quadro resumo apresentado

para a variável transformada

E19-3Gy
(j=6)

P=0,15

* -« *

p-0,08

E19-3Gy

Controle

* * *

* * *

*

* * *

P=0,13

A hipótese de normalidade não pôde ser recusada para o nível

de discernibilidade de 5%, exceto para o grupo E16-3Gy onde o

valor de prova situava-se entre 0,05 e 0,02 (Tabela N-l). En-

tretanto, como se tratava de um caso isolado, ele foi conside-

rado uma flutuação aleatória. A hipótese nula de homocedasti-

cidade foi recusada (F * 3,44; P - 0,027).

Como a estatística de Welch (P - 14,5; P * 0,0024) indicou re-

cusa da hipótese de igualdade entre as médias, passou-se à pro

cura da melhor transformação para a homoceâasticiãaâe pelo mé-

todo âe Box-Cox, o qual forneceu o valor D • 0,13. A nova ava
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liaçao de normalidade apontou praticamente os mesmos resulta-

dos que jâ haviam sido encontrados para os dados não transfor-

mados o que, portanto, autorizou a não recusar a hipótese de

normalidade (Tabela N-l). A hipótese de homocedasticidade, a-

plicada ã variável transformada, não pôde ser recusada(Fs2,71;

P - 0,06). A estatística de Welch para a variável transforma*

da, confirmou a recusa da igualdade entre as médias (F = 17,24;

P « 0,0015).

As comparações múltiplas para os dados transformados indicaram

que a espessura das camadas supragranulares dos animais irra-

diados em E16 mostrou-se significativamente reduzida, especial^

mente no grupo E16-3Gy. O grupo E17-3Gy apresentou, também,re

dução substancial. Já o grupo E17-2Gy mostrou uma redução mais

moderada. Não há condições para discernir entre os grupos E19

e o controle, entretanto, a espessura das camadas supragranula

res de E19-2Gy e do controle mostraram-se mais preservadas do

que em E19-3Gy (quadro-resumo IV).

A espessura das camadas II + III mostraram-se dependentes da

idade de irradiação (F = 45,75; P<0,001) e da dose (F «= 23,02;

P<0,001). A hipótese de ausência de interação (F « 0,94;

P>0,25) não pôde ser recusada.

ii) Camada V

Todos os grupos irradiados, exceto E19-2Gy, mostraram redução

na espessura da camada V.
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Grupo

VARIÁVEL: ev

(mm x IO"1)

média Desvio
padrão

El6-2Gy

E16-3Gy

E17-2Gy

E17-3Gy

E19-2Gy

E19-3Gy

Controle

4,262

3,342

5,603

4,631

6,410

5,594

5,773

0,075

0,278

0,290

0,468

0,480

0,268

0,238

QUADRO-RESUMO V

E16-2Gy
Cj=l)

E16-2Gy

P
0,08

0,13

E16-3Gy
(j»2)

P=0,13

E16-3Gy

P

0,004

0,006

E17-2Gy
(j=3)

* *

E17-2Gy

E17-3Gy
(j=4)

P»0,08

E17-3Gy

E19-2Gy
(j=5)

* * *

* * *

* * *

E19-2Gy

E19-3Gy
Cj=6)

* *

* * *

E19-3Gy

Controle
(j=7)

* *

• * *

•
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As hipóteses de normalidade (Tabela N-l) e homocedasticldade

(F = 0,67; P * 0,67) não puderam ser recusadas.

A hipótese de igualdade de todas as médias foi recusada (esta-

tística de Welch, F = 22,81; P = 0,0007).

As comparações múltiplas mostraram que os grupos E16-3Gy,

E16-2Gy e E17-3Gy foram os que apresentaram reduções mais siçj

nificativas (quadro resumo V).

A espessura da camada V ê função da idade de irradiação (F=55,60;

P<0,001) e da dose (F = 27,95; P<0,001). A hipótese de ausên-

cia de interação não foi recusada (F = 0,07; P>0,25).'

iii) Camadas VI + VII

Existem ligeiras alterações na espessura das camadas VI + VII.

O grupo E16-3Gy apresentou a maior redução.

VARIÁVEL: evi + V Ü

(mm x 10"1)

Grupo

E16-2Gy

E16-3Gy

E17-2Gy

E17-3Gy

E19-2Gy

E19-3Gy

Controle

Média

2,671

2,315

2,979

2,660

3,203

2,846

2,919

0,233

0,334

0,167

0,020

0,052

0,117

0,168
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QUADRO-RESUMO VI

El6-2Gy
(j=l)

E16-2Gy

P
0,13

0,10

E16-3Gy
(j=2J

E16-3Gy

P

0,006

0,005

E17-2Gy
tj=3)

*

E17-2Gy

E17-3Gy
(j«4)

E17-3Gy

E19-2Gy
(j=5)

P«0,13

* • *

P=0,10

E19-2Gy

E19-3Gy
(j*6)

E19-3Gy

Controle
(j«=7)

•*

As hipóteses de normalidade (Tabela N-ll e de homocedasticida-

de (F = 7,04; P = 0,13) não puderam ser recusadas,

A estatística de Welch (F * 7,28; P «= 0,015) rejeitou a hipôte

se de igualdade entre as médias.

As comparações múltiplas mostraram diferenças discernlveis en-

volvendo o grupo E16-3Gy (quadro-resumo VI).

A espessura das camadas VI + VII ê função da idade de irradia-

ção (F * 10,17; P - 0,003) e da dose (F * 12,66; P - 0,004). A
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hipótese de ausência de interação nâo pôde ser recusada (F*0,016;

P>0,25).

3.2.6 - Volumes Paralelepipedais na Area 6

i) Camadas supragranulares

Em todos os grupos foi observada uma redução de volume. Nos

grupos E16 e E17 era mais pronunciada.

VARIÁVEL: Vsg

(mm3)

Grupo

E16-2Gy

E16-3Gy

E17-2Gy

El7-3Gy

E19-2Gy

E19-3Gy

Controle

Média

0,038

0,023

0,043

0,027

0,072

0,060

0,099

0,002

0,005

0,009

0,005

0,009

0,014

0,008
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QUADRO-RESUMO VII

E16-2Gy

E16-2Gy

P
0,15

E16-3Gy

E16-3Gy

P

0,007

E17-2Gy
(3-3)

E17-2Gy

E17-3Gy
(j-4)

E17-3Gy

E19-2Gy

* *

* * *

*

* * *

E19-2Gy

E19-3Gy

P=0,15

* •

• *

El9-3Gy

Controle
(3=7)

* * *

* * #

* * •

* * *

*

* *

A normalidade tTabela N-l) e a bomocedasticidade (F = 1,98;

P = 0,13) não puderam ser recusadas.

Os volumes médios dos diversos grupos diferiram entre si pelas

diferenças entre as médias e nao por flutuações aleatórias (es

tatlstica de Welch, F «= 26; P = 0,0005).

O quadro-resumo VII mostra todas as diferenças discernlveis pa

ra as conparaçôes múltiplas. Notar a pronunciada redução nos grupos

E16 e E17.
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Esta variável é função d* idade de irradiação (F - 25,64;

P<0,001) e da dose (F * 12,37; P - 0,005). A hipótese de au-

sência de interação não pôde ser recusada lP=0,004; P>0,25).

ii) Canada V

Em todos os grupos foi observada una redução de volume, sendo

mais pronunciada nos grupos E16 e E17.

Grupo

E16-2Gy

E16-3Gy

El7-2Gy

E17-3Gy

El9-2Gy

E19-3Gy

Controle

VARIÁVEL:

(mm3)

Média

0,098

0,077

0,116

0,077

0,173

0,146

0,182

W

Desvio
padrão

0,006

0,005

0,020

0,007

0,011

0,040

0,039
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QUADRO-RESUMO VIII

E16-2Gy

E16-2Gy

O
Q

P

0,13 (

E16-3Gy

E16-3Gy

P

),006

uadro-resumo para

E17-2Gy

*

E17-2Gy

a

variável transformada.

E17-3Gy

*

E17-3Gy

E19-2Gy
(j=5)

* *

E19-2Gy

E19-3Gy

E19-3Gy

Controle
tj«7)

* *

* * •

P-o.n

* * #

•

A hipótese de normalidade não foi recusada (.Tabela N-2). Entre

tanto, a homocedasticidade CF « 4,46; P * 0,01) não pôde ser

aceita.

Como a hipótese de igualdade das médias foi recusada (estatís-

tica de Welch, F * 23,84; P = 0,006) procurou-se o tipo de

transformação adequado, sendo encontrado fi« - 1. Para a variS

vel transformada,as hipóteses de normalidade iTabela N-2) e no

mocedasticidade ÍF * 1,42; P * 0,28) não foram recusadas, sen-

do que a hipótese de igu&ldade de médias foi recusada (esta-

tística de Welch, F * 31,53; P * 0,0003).
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As comparações múltiplas, com a variSvel transformada, mostra*

ram redução volumêtrica significativa nos grupos E16 e E17-3Gy

(quadro-resumo VIII) .

Esta variável é dependente tanto da idade IF « 24,49; P<0,001)

como da dose (P = 10,10; P = 0,008). Mão foi verificada inte-

ração idade e dose (F «= 0,35; P>0,25).

iii) Camada VI + VII

Os resultados indicaram uma redução no volume dos animais irra

díados, especialmente em E16 e em E17 com 3Gy.

VARIÁVEL: Vvi + Vii

Grupo

E16-2Gy

E16-3Gy

E17-2Gy

E17-3Gy

E19-2Gy

E19-3Gy

Controle

Média

0,061

0,053

0,062

0,044

0,086

0,074

0,092

plãrao

0,002

0,007

0,012

0,006

0,008

0,020

0,022
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QUADRO-RESUMO IX

E16-2Gy
(j*D

E16-2Gy

El6-3Gy
(j«2)

E16-3Gy

P
0,08

E17-2Gy
(j=3)

E17-2Gy

P

0,04

Quadro-resumo para a

variável transformada.

E17-3Gy
(j«4)

E17-3Gy

El9-2Gy
lj«=5)

P=0,08

* *.

E19-2Gy

E19-3Gy
Cj«6)

*

E19-3Gy

Controle
tj=7)

*

* *

A normalidade nlo foi recusada (Tabela N-2). O teste de Leve-

ne sugeriu gue a homocedasti cidade não poderia ser aceita

(F « 3,26; P » 0,032).

Como a estatística de Welch IF = 6,96; P • 0,016) recusou a hi

põtese de igualdade entre as médias,procurou-se a melhor trans

formação, tendo sido encontrado D • - 0,8. Para a variSvel

transformada, as hipóteses de normalidade (Tabela N-2) e homo-

cedasticidade (F * 1,54; P * 0,24) não foram recusadas. A es-

tatística de Welch (F * 8,63; P * 0,01) permitiu a recusa da

hipótese de igualdade entre as médias.
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As comparações múltiplas, para os dados transformados, indicam

redução nos grupos E16-3Gy e E17-3Gy.

Esta variável é função tanto da idade (F = 11,26, P = 0,002)co

mo da dose (F = 6,54; P = 0,02). Não foi encontrada interação

entre idade e dose (F = 0,030; P>0,25).

3.2.7 - Numero de Neurônios

As quantificações mencionadas abaixo dizem respeito ao número

de neurônios das camadas especificadas, existentes no paralele

pípedo tomado arbitrariamente como volume de medida.

i) Camadas supragranulares

Os resultados apontaram uma redução pronunciada no número de

neurônios das camadas supragranulares especialmente nos grupos

E16 e E17.

VARIÁVEL: Nsg

(n9 de neurônios x 10 )

Grupo

E16-2Gy

E16-3Gy

E17-2Gy

E17-3Gy

E19-2Gy

E19-3Gy

Controle

Média

3,8

1,9

4,7

2,6

7,8

6,6

10,4

0,4

0,4

0,9

0,5

1,8

1,1

1,7
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QUADRO-BESUMO X

E16-2Gy
(j=D

E16-2Gy

P
0,06

0,10

E16-3Gy

* *

E16-3Gy

E17-2Gy

* * *

E17-2Gy

P

0,003

0,005

Quadro-resumo para a

variável transformada.

E17-3Gy

*

E17-3Gy

E19-2Gy

* *

P=0,10

E19-2Gy

E19-3Gy
tj=6)

P=0,06

E19-3Gy

Controle
(j=7)

* * *

* *

A normalidade não pôde ser recusada (Tabela N-2). O mesmo não

ocorreu com a homocedasticidade (F = 2,99; P = 0,04).

Como a estatística de Welch (F = 16,49; P = 0,0017) recusou a

hipótese de igualdade entre os pares de médias, foi procurada

a melhor transformação para homogeneizar as variãncias. O mé-

todo de Box-Cox sugeriu 0=0 o que implicou uma transforma-

ção logarítmica clássica. A normalidade (.Tabela N-2) e a ho-

mocedasticidade (F * 0,61; P *• 0,72), para os dados transforma

dos, confirmaram o sucesso da transformação. A estatística de

Welch mostrou que existe, pelos menos, um par de médias dife-

rentes (F - 20,94; P - 0,0009).
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As comparações nfiltlplas mostraram que existe redução signifi-

cativa de neurônios nos grupos E16 e E17 (quadro-resumo X).

Esta variável é função tanto da idade (F •= 33,55; P<0,001) co-

mo da dose (F » 14,12; P = 0,03). A hipótese de ausência de

interação não pôde ser recusada (F = 0,32; P>0,25).

ii) Camada V

Os resultados sugeriram uma redução do número de neurônios da

camada V nos animais dos grupos E16-3Gy, E16-2Gy e E17-3Gy.

Existe, também, redução em E17-2Gy, embora menos pronunciada.

Os grupos E19 apresentaram ligeira tendência ã redução.

VARIÁVEL: Nv

(n9 de neurônios x 10 )

Grupo

E16-2Gy

E16-3Gy

El7-2Gy

E17-3Gy

E19-2Gy

El9-3Gy

Controle

Média

8,2

6 ,2

9 ,8

6,8

14,0

13,9

14,4

££10

1,3

0,8

1,4

0,6

1,2

0,3

0,4
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QUADRO-RESUMO XI

E16-2Gy
(j«l>

E16-2Gy

P
0,08

E16-3Gy
(j«2)

E16-3Gy

E17-2Gy
(j«3)

*

E17-2Gy

P

0,004

Quadro-resumo para a

variável transformada.

E17-3Gy
(j-4)

P*0,08

E17-3Gy

3

E19-2Gy

*

* * *

E19-2Gy

]

E19-3Gy

*

E19-3Gy

Controle
tj=7)

*

A normalidade não foi recusada, mas o mesmo não ocorreu com a

homocedasticidade (F = 5,54; P = 0,004).

A estatística de Welch (F = 17,97; P = 0,003) permitiu a recu-

sa da hipótese de igualdade das médias. O método de Box-Cox

sugeriu o valor ft = - 0,65 para a transformação e os dados

transformados, confirmaram o sucesso desta, não só para a nor*

malidade (Tabela N-2), como também, para a homocedasticidade

(F * 17,67; P = 0,065). A estatística de Welch, para os dados

transformados, confirmou a recusa da hipótese de igualdade en-

tre as médias (F * 52,90; P = 0,0001).
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As comparações Múltiplas de Bonferroni mostrara» redução signi

ficativa nos grupos E16-3Gy, E17-3Gy e E16-2Gy (quadro— resumo

XI).

Esta variável ê dependente tanto da idade (F •= 31,73; P<0,001)

como da dose (F = 5,46;P = 0,0039). A interação idade— dose

não pôde ser aceita (F = 1,30; p>0,25).

iii) Camada VI

Os dados sugeriram uma ligeira redução no número de neurônios

da camada VI.

VARIÁVEL; Nvi

(n9 de neurônios x 10 )

Hédia

£16-2Gy

E16-3Gy

E17-2Gy

E17-3Gy

E19-2Gy

E19-3Gy

Controle

10,9

9,2

9,9

7,3

10,4

10,7

12,7

0,7

1,2

1,3

2,1

1,5

3,4

4,5

A normalidade não foi recusada (Tabela N-2). Entretanto,o te£

te de Levene recusou a hipótese de homocedasticidade (F*3,03;

P « 0,041).
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A estatística de Welch, no entanto, deixou pouca duvida quanto

à aceitação de que não existe diferença entre as médias (F«l, 23?

P = 0,40). Desta forma, não foi observada diferença discerni-

vel entre os pares de médias.

3.2.8 - Correlação entre ASCC e Número de Neurônios

Foi observada uma forte correlação entre a ASCC e o número de

neurônios das camadas supragranulares (Tpearson = 0,87;F=56,38;

G.L.=1; 19; p<0,001). O mesmo foi observado entre a ASCC e o n ú

mero de neurônios da camada V (Tpearson= 0,78; F=29,69; P<0,001).

Entretanto; não existe correlação entre a ASCC e o número de

neurônios da camada VI (Tpearson = 0,29; F = 1,75; P - 0,20).
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4 - DISCUSSÃO

Este trabalho mostrou a ocorrência de anomalias morfolõgicas

nos cérebros de camundongos irradiados no período prê-natal. A

ocorrência e magnitude dessas anomalias mostraram-se dependen

tes da idade em que foi feita a irradiação e da dose utilizada»

tendo sido observada uma interação idade-dose para a área sagî

tal do corpo caloso.

Como os animais normais e os controles não apresentaram dife-

renças qualitativas pôde-se concluir que a manipulação das fê-

meas grávidas não foi responsável pelas anomalias encontradas

nos grupos irradiados.

4.1 - RADIOSSENSIBILIDADE E DESENVOLVIMENTO

A radiossensibilidade dos neuroblastos está estreitamente rela

cionada com a sua data de nascimento, já que ocorre morte celu

lar apôs exposição a baixas doses de radiação no período ime-

diatamente põs-mitõtico anterior ã diferenciação (Hicks, 1958; D'Ana

to, 1982) . Isso significa que os efeitos da irradiação pré-natal.devera a

companhar o gradiente de neurogênese do córtex cerebral, o que

pôde ser confirmado neste trabalho pelos seguintes resultados:

maior redução nas regiões corticais posteriores dos animais ir

radiados, coerente com o sentido ântero-posterior da neurogêne

se cortical (Angevine ft Sidman, 1961; Caviness, 1982; Smart *

Smart, 1982); ausência do corpo caloso associada com a normali

dade de outras comissuras, como a comissura anterior, consis —

tente com a cronologia de formação das comissuras (Wahlsten,

1981); hipotrofia ou mesmo ausência do esplênio nos animais ir
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E16, £17 e E18 com dose de aproximadamente 2 Gy (Jensen ft Kil-

lackey, 1984). Estes autores mostraram, além disso, que nos

animais irradiados em E16 e E17 algumas células deste núcleo

ectõpico projetavam para a medula como autênticos neurônios

cõrtico-espinhais que nos animais normais localizam-se na cama

da V do cõrtex sensitivo-motor. Neste mesmo trabalho, Jensen

e Killakey também evidenciaram a presença de neurônios cõrti-

co-espinhais nas camadas supraganulares dos animais irradiados

de El 6 até E19. Esses dados são compatíveis com a interpreta-

ção de que os neurônios ectõpicos supraventricu lares represen-

tam células que ficaram estacionadas próximo ã camada germina-

tiva, impossibilitadas de chegar â sua localização normal pro-

vavelmente devido a distúrbios de migração induzidos pela irra

diação.

As ectopias encontradas no hipocampo e na camada I também po-

dem ser explicadas por distúrbios de migração, possivelmente,

nestes casos, de patogenia diferente em relação ao parágrafo

anterior já que os neurônios não estacionam na posição de par-

tida como ocorre no caso dos núcleos ectõpicos supraventricula

res, mas se situam em diferentes sítios ao longo da direção de

migração.

O fato de que o número de ectopias diminui quando a irradiação

é feita em idades mais avançadas (El7 e £19) está correlaciona

do com a diminuição da radiossensibilidade das células do cõr

tex, que por sua vez coincide com a redução da capacidade pro-

liferativa da camada germinativa (Raedler et ai, 1980), que o-

corre à medida em jue a embrlogênese vai terminando.
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Pelo Menos duas hipótese», não mutuamente exclusivas,pode» ser

formuladas para explicar essas ectopias. No caso dos neurô-

nios ectõpicos da cantada I, por exemplo, ê possível imagina-

los gerados em algum momento próximo ã irradiação e deslocados

passivamente pelas células geradas posteriormente, o que resul^

taria num defeito semelhante ao que foi descrito para o camun-

dongo mutante "reeler" (Caviness * Sidraan, 1973; Caviness«1976a;

b; Pinto-Lord A Caviness, 1379). Uma segunda hipótese aplicá-

vel a todas as ectopias encontradas, diz respeito aos mecanis-

mos de direcionamento dos neurônios migrantes, dependentes das

células de glia radial (Rakic, 1972; Pinto-Lord et ai 1982),que

podem ter sido afetadas pela irradiação; uma interferência nos

mecanismos de reconhecimento e adesão entre neurônio e glia

radial justificaria a ausência de migração, ou mesmo a migra-

ção através de caminhos aberrantes conduzindo estes neurônios

a localizações anômalas.

A hipótese de a irradiação afetar a glia radial ou a interação

dela com os neurônios deverá ser estudada, futuramente, do pon

to de vista morfológico.

Cabe lembrar que agrupamentos ectõpicos semelhantes aos

dos animais do grupo E16-3 Gy foram também descritos por Sher-

man e colaboradores (1983) na camada I do canundongo preto da

Nova Zelândia e por Galaburda et ai (1985) em pacientes que so

friam de dislexia de evolução.

4.3 - FEIXES RADIAIS

Os estudos no mutante "reeler" sugerem que neurônios corticais
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•ctôpicos podem enviar seus axônios para os alvos corretos, a

despeito de sua posição anormal (Caviness 1976a;b; Pinto-Lord

I Caviness, 1979; Caviness ft Frost, 1983). A existência de

neurônios supragranulares e de neurônios ectõpicos supraventri

culares que projetam para a medula» em ratos irradiados, con*

firmam a possibilidade de envio de eferências para os alvos cor

retos independentemente da localização dos corpos celulares

(Jensen ft Killackey, 1984). Um raciocínio semelhante pode ser

feito para as projeções talâmicas do animal irradiado cujos

axônios podem estar cruzando o cõrtex em fasciculos e termi-

nando nas camadas mais superiores, tal como ocorre no mutante

"reeler" (Caviness ft Frost, 1983). Desta forma, a fascicula-

çâo dos axônios, formando os feixes radiais característicos,po

deria ser explicada como uma conseqüência dos distúrbios de mi

gração os quais alterariam a.localização dos alvos celulares neo

corticais.

Cabe mencionar que as propriedades dos campos receptores de

neurônios calosos do cõrtex-visual do mutante "reeler" são se-

melhantes ao camundongo normal (Simmons ft Pearlman, 1983). O

mesmo resultado foi obtido com o estudo de unidades isoladas

corticotectais da área 17 (Lemmon ft Pearlman, 1981), indicando

que a funcionalidade das conexões não é alterada pela posição

anormal das células. Tais fatos permitem especular sobre a

possibilidade de normalidade de algumas funções no animal irra

diado, apesar da existência de células em posições anômalas.

Uma outra hipótese para a origem dos feixes radiais é de que

eles seriam formados por axônios calosos impossibilitados de
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cruzar para o outro hemisfério. Entre as evidências favorá-

veis a esta hipótese podem ser citadas: a localização predomi

nantemente medial; a tendência â fasciculação, característi-

ca de estruturas como o corpo caloso; maior presença nas regiões

anteriores cujos neurônios calosos, sendo os primeiros a nas-

cer» são mais radiorresistentes; existência, nos camundogos a-

calosos descritos por King (1936)# de algumas fibras que aban-

donam o feixe longitudinal aberrante caminhando na direção ven

tro-medial no sentido da linha média o que fornece indícios so

bre a possibilidade de ocorrência de fibras mediais aberrantes

em acalosos. Entretanto, há também um conjunto de evidências

que enfraquecem esta hipótese: ausência destes feixes radiais

nos BALB/cCF acalosos e nos hamsters acalosos por cirurgia neo

natal, concomitante coro a presença do feixe longitudinal em am

bos os modelos, o que significa que possivelmente os axônios

calosos impossibilitados de cruzar seguem, preferencialmente,a

trajetória aberrante do feixe de Probst; presença simultânea

dos feixes radiais e do feixe de Probst nos animais acalosos

irradiados com 2 Gy enfatizando a trajetória mais provável dos

axônios calosos mesmo na presença de distúrbios de migração; e

presença de una forte redução de numero de neurônios nas cama-

das que originam as projeções calosas na área frontal do grupo

El6-3 Gy o que sugere que neste grupo não haja neurônios calo

sos, ou pelo menos que haja muito poucos.

4.4 - HIPOTROFIA DO NOCLEO GENICÜLADO LATERAL DORSAL

A hipotrofia do núcleo geniculado lateral dorsal do tfilarao pa-

rece estar associada com a redução da área 17 do córtex visual,
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o que sugere que oefeito da irradiação sobre este núcleo tala-

Bico foi um efeito indireto semelhante ao que se obtêm pela a-

blaçâo neonatal do cortex visual primário (Schneider,1970; Per

ry I Cowey 1979). Entretanto, devido a possibilidade de dege-

neração transneuronal anterõgrada não se pode excluir uma cau-

sação de ordem inversa, ou seja, hipotrofia da área 17 secun-

dária a lesão do geniculado lateral dorsal por irradiação. Ob-

viamente, também pode ter ocorrido lesão simultânea nas duas

regiões. De.todas estas três hipóteses a primeira ê a que me-

rece maior crédito, pois estaria diretamente relacionada com o

gradiente de neurogênese, o qual mostra que estruturas dience-

fãlicas têm, em geral, neurogênese anterior ãs estruturas te -

lencefãlicas (Jacobson, 1978) sugerindo que em El6 e El7 o cÕ£

tex estriado seja mais radiossensivel do que o núcleo genicula

do lateral dorsal.

Estes resultados sugerem o estudo da retina dos animais irra-

diados. A observação de que a remoção do córtex estriado de

ratos neonatos provoca o surgimento de vias aberrantes, como

por exemplo a ligação da retina ao núcleo lateral posterior do

tãlamo (Schneider, 1970; Perry ft Cowey, 1979), sugere a possi-

bilidade de existência de conexões aberrantes envolvendo a re-

tina dos animais irradiados.

4.5 - TAMANHO DO CORPO CELULAR DAS CÉLULAS PIRAMIDAIS DA

CAMADA V

O tamanho do corpo celular das células piramidais da camada V

do côrtex agranular lateral parece maior nos animais irradia-
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dos em E16 com 3 Gy em relação aos animais do grupo controle.

Evidentemente uma afirmação definitiva exigiria uma abordagem

quantitativa. Rapaport A Stone (1983) relataram que o gradien

te centro-perifieria do tamanho do corpo celular dos neurônios

g&nglionares da retina era dependente da população celular pre-

sente nas diferentes regiões da retina ao longo do desenvolvi-

mento. Assim#pode-se admitir que a irradiação, ao eliminar

muitas células, permitiu um crescimento maior dos corpos celu-

lares dos neurônios sobreviventes.

4.6 - IRRADIAÇÃO E FEIXE LONGITUDINAL ABERRANTE DE PROBST

A ausência do corpo caloso concomitante com a ausência do fei-

xe longitudinal aberrante, nos animais irradiados em El6 com

3 Gy é compatível com a hipótese (Rakic & Yakovlev, 1968) de

que este feixe é formado por neurônios calosos impossibilita-

dos de cruzar. As evidências quantitativas descritas anterior

mente reforçam essa hipótese, pois mostram uma redução signi-

ficativa do número de neurônios calosos pela irradiação(Schmidt

t Lent, 1984; Lent & Schmidt, 1986a;b). Entretanto, uma de-

monstração direta da morte destes neurônios por irradiação ato

da não foi feita. Assim sendo, também pode ter ocorrido a "mor

te" dos alvos trazendo, como conseqüência, a degeneração dos

neurônios calosos. Além disso, . é importante mencionar algu-

mas evidências circunstanciais de que o feixe de Probst seja

formado por neurônio calosos, entre elas: o arranjo topográ

fico das fibras do feixe similar ao do corpo caloso(Lent,1984)

e o momento de aparecimento do feixe nos camundongos acalosos ge

néticos coincidente com o surgimento do caloso nos camundongos

normais (Silver et ai, 1982).



Dos animais acalosos por irradiação em El6 com 2 Gy, a presen-

ça do feixe longitudinal aberrante foi o fato mais marcante,

pois na literatura as descrições dos defeitos do caloso devi-

dos à irradiação estão, invariavelmente, associadas com a au-

sência do feixe ou, pelo menos, sem a menção direta deste. A

análise quantitativa realizada no paraleleplpedo arbitrário,

situado na área 6, revelou que os animais de 2 Gy possuem um

número significativamente maior de neurônios supragranulares do

que os de 3 Gy. Tal diferença pode representar a sobrevivên-

cia de neurônios calosos presentes nas camadas supragranulares,

ou mesmo de neurônios da camada V que foram deslocados para as

camadas superiores. A hipótese de sobrevivência de alguns neu

rônios calosos foi reforçada pela existência de um pequeno re-

manescente caloso em dois animais. Entretanto, como a ponte

de astrócitos associada ao processo de comissuração calosa(Sil

ver et ai, 1982; Smith et ai, 1986) forma-se no caroundongo em

E15, ê bastante provável que ela tenha sido afetada pela radia

ção, tornando impossível o cruzamento das fibras calosas sobre

viventes e obrigando-as a seguir o caminho aberrante caracte-

rístico do feixe de Probst. Neste caso, também não pode ser

descartada a hipótese de sobrevivência dos presumíveis alvos

do feixe.

Para os dois animais do grupo E16-3 Gy com suspeita de um pe-

queno feixe aberrante que se parece com o Probst anteriormente

mas não segue a direção longitudinal, não pode ser esquecida a

hipótese de que existam mecanismos de guia para os axõnios 'do

feixe longitudinal e que estes podem ter sido afetados pela ir

radiação.
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A confirsaçao de que a irradiação aa E16 afeta a ponte de glla

deverá ser testada com o auxílio da nicroscopia eletrônica. 0

modelo irradiado em E16 com 2 Gy também pode ser testado pelo

implante de uma ponte inter-hemisfêrica artificial, para subs-

tituir a ponte de glia, como foi tentado por Silver em acalo-

sos cirúrgicos (1983). Por fim, a verificação de que o feixe

de Probst, encontrado no modelo irradiado em El6 com 2Gy, apre

senta um arranjo topográfico similar ao caloso, poderá ser es-

tudada através da injeção de traçadores.

4.7 - DEPENDÊNCIA DA DOSE DE IRRADIAÇÃO

O efeito dose-dependente, no que se refere ao corpo caloso e

ao número de células, também está claramente demonstrado nos

animais irradiados com doses de 3 e 2 Gy. A relação entre do-

se e efeito em E17 e em E19 fornece uma evidência indireta em

favor da hipótese de sobrevivência de neurônios calosos nos

animais irradiados com 2 Gy em E16.

Certamente um trabalho a ser desenvolvido, em decorrência des-

tes resultados, diz respeito & organização laminar dos neurô —

nios calosos dos animais irradiados em E17. Assim o efeito do

se dependente, no que se refere á origem laminar dos neurônios

calosos, poderia ser diretamente observado.

4.8 - DEPENDÊNCIA COM A IDADE

0 efeito idade-dependente confirma trabalhos anteriores (Ex.:

Hicks, 1958; Jensen ft Altman, 1984) os quais mostraram que

quanto mais tardia € a irradiação menores são os efeitos. Assim
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sendo, não constituiu surpresa o fato de que os animai» irra-

diados em E19 estejam mais preservados do que os aqueles irra-

diados mais precocemente.

4.9 - INTERAÇÃO IDADE-DOSE

Do ponto de vista da "engenharia neural" merece destaque •: in-

teração entre dose e idade para a variável área sagital do cor

po caloso. Assim, os efeitos sobre o corpo caloso nos animais

irradiados em E17 com 2 Gy em muito se assemelham ao que foi

observado no grupo E19-3 Gy.

Cabe mencionar que a ausência de interação observada nas de-

mais variáveis não se constituiu em uma discrepância inexplicá-

vel em relação ao dado anterior, pois a área sagital do corpo

caloso foi medida ao longo de toda a sua dimensão ântero-poste

rior que ocupa boa parte da dimensão cortical correspondente,

ao contrário das demais variáveis, que estavam restritas a uma

pequena faixa contida na área 6. Desta forma, é possível que

a interação sõ ocorra como um efeito global.

4 . 1 0 - ORIGEM LAMINAR DO CORPO CALOSO

Na análise quantitativa proposta não observamos nenhuma discre

páncia com os dados de HRP relativos â origem laminar do corpo

caloso, ao contrário dos resultados de Jensen ft Altaian (1982)

em ratos irradiados. A discrepância encontrada por estes auto

res pode estar relacionada com um equívoco de quantificação,

pois eles trataram as camadas V e VI como uma única camada, o

que provavelmente minimizou as reduções reais no numero de neu
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rônios da canada V devido ao aumento de densidade ocorrido na

canada VI. Tentar relacionar a área sagltal do corpo caloso

com o número de neurônios nas camadas infragranulares (V e VI)

pode redundar em ausência de correlação, pois no rato, assim

como no camundongo, os neurônios calosos parecem residir essen

cialmente nas camadas III e V, existindo muito poucos na cama-

da VI (Wise, 1975; Wise ft Jones, 1976; Ivy et ai, 1979; Ivy ft

Killackey, 1981; O'Leary et alf 1981; Yorke ft Caviness, 1975;

White ft Deamicis, 1977; Porter ft White, 1983). Assim sendo, o

melhor procedimento seria separar pelo menos a camada V da VI

para correlacionar o número de células com diminuição do corpo

caloso. Além disso, Jensen ft Altman não consideraram a redu-

ção ântero-posterior do cortex que ocorre nos animais irradia

dos, o que pode ter contribuído para a falta de correlação en-

tre o número de neurônios das camadas infragranulare? e a área

sagital do corpo caloso.

Uma outra hipótese que pode explicar as diferenças entre os re

sultados deste trabalho e os de Jensen * Altman (1982) relacio

na-se ao fato de estes autores trabalharem com outra espécie

(rato), em outra região cortical (predominantemente no cortex

parietal) e com outra forma de radiação (raios X). Entretanto,

ainda que esta hipótese fosse verdadeira, permaneceria a incoe

rência dos dados de irradiação com os de HRP, bem como a crlt_i

ca de realizarem as contagens das camadas V e VI juntas. Além

disso os resultados de Jensen ft Altman (1982) são de difícil in

terpretação, pois estes autores realizaram a contagem de célu-

las não só em regiões citoarquitetônicas que apresentam pou-

cos neurônios calosos, como as áreas 17 e 18, mas também em
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regiões, como o cortex parietal, em que a uniformidade na dis-

tribuição dos neurônios calosos ê inexistente (Akers » Killa-

ckey, 1978) ou pelo menos duvidosa (Ivy et ai, 1984).

4.11 - CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

Obviamente, as quantificações aqui propostas têm alguns incon-

venientes. O mais sério de todos, certamente, é a considera-

ção de homogeneidade de redução nos planos horizontais. Entre-

tanto, tal suposição foi feita mediante análise de microscopia

óptica para a verificação de existência de alteração de forma

na área citoarquitetônica 6, o que apesar de não ser definiti

vo, nem extremamente preciso, representa um critério coerente

para a restrição imposta. Além disso, a simples verificação de

que os fatores de redução para ângulos entre 10° e 40° não a-

presentam grandes variações representa uma confirmação prática

de que as considerações de homogeneidade podem ser aceitas den

tro do erro experimental existente. No mais, a tentativa de

reconstrução da área 6 esbarra em problemas muito maiores rela

cionados com o estabelecimento das fronteiras, da amostragem

de contagens e do cálculo de volume para o sólido gerado. Tal-

vez, por isso, não seja tarefa simples a procura de referência

na literatura que tenha identificado as regiões citoarquitetô-

nicas em animais irradiados. O próprio trabalho de Jensen &

Altman (1982), apesar de se propor a identificar áreas citoar-

quitetônicas, simplesmente aplicou critérios geométricos para a

separação das áreas e cálculo dos volumes correspondentes.

No que se refere â metodologia estatística um dos problemas en

frentados diz respeito ao estabelecimento dos níveis de discer
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nibilidade, que acabaram por ser arbitrados .pela estatística

clássica devido à inexistência de estudos anteriores envolven-

do os parâmetros aqui analisados. Assim, o estabelecimento dos

níveis de significância (para usar o terno clássico) e também

os testes de normalidade para amostras pequenas, apesar de for

malmente corretos, não estão isentos de criticas.

Por fim, não deve ser esquecido que todas as conclusões quanti

tativas referem-se a um pequeno volume o que, por um lado, au-

toriza as considerações de homogeneidade mas, por outro, im-

pede uma generalização para todo o cõrtex.

4.12 - CONCLUSÃO

Em síntese, os resultados aqui apresentados sugerem que é pos-

sível utilizar a irradiação pré-natal para obter cérebros com

defeitos no corpo caloso, com efeito dose-dependente e intera-

ção idade-dose. A presença do feixe de Probst no grupo E16-2

Gy demonstrou claramente o efeito dose-dependente aqui mencio-

nado. A análise qualitativa dos cérebros irradiados indicou

uma série de interessantes distúrbios de migração. Por fim, a

análise quantitativa mostrou concordância dos resultados de ir

radiação com os de HRP, quanto â origem laminar do corpo calo-

so para um pequeno volume contido na área 6.



5 - RESUMO

A exposição a baixas doses de radiação ionizante durante a neu

rogênese pode ocasionar o surgimento de anomalidades neuroló-

gicas. Neste trabalho, a irradiação gama foi utilizada com o

objetivo de produzir anomalias no côrtex cerebral e no corpo

caloso. Nós, também, estudamos sistematicamente, a presença ou

ausência do feixe longitudinal aberrante nos animais com defei^

tos no corpo caloso induzidos pela irradiação.

Como foi encontrada na literatura a existência de discrepância

de dados envolvendo traçadores retrógrados e a irradiação, no

que se refere ã origem laminar dos neurônios calosos, realiza-

mos contagens de neurônios em um volume arbitrário dentro da

área agranular lateral para verificar se, de fato, existe tal

discrepância.

Fêmeas grávidas de camundongos foram irradiadas com raios gama

( C o ) , com doses de 2 e 3 Gy a nível dos embriões, no 169,179

e 199 dias de gestação. Após uma sobrevida de 60 dias, os fi-

lhotes eram perfundidos e seus cérebros retirados do crânio e

cortados para processamento histológlco objetivando o estudo de

detalhes citoarquitetônicos (método de Nissl com violeta de cre-

sila) e mieloarquitetônicos (método de Gallyas). Com o auxi-

lio dos cortes coronals, tratados pelo método de Nissl, foram

feitas medidas na área agranular lateral (área 6) de espessura,

densidade e numero de neurônios das camadas VI, V e II • III.

0 numero de neurônios era calculado em um volume arbitrário

contido na área 6 e convenientemente reduzido para os animais
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Irradiados. Além disso, foi calculada a area sagital do corpo

caloso (ASCC) o que permitiu a procura de correlação entre o

número de células das camadas corticals mencionadas acima e a

ASCC.

Todos os animais irradiados no 169 dia embrionário resultaram

acalosos, existindo, entretanto, um pequeno remanescente em 20%

do total de animais expostos com dose de 2 Gy. O feixe aber-

rant e de Probst encontrava-se ausente em todos os animais irra

diados com 3 Gy e presente nos animais que receberam a dose 2

Gy. Já os animais irradiados com 3 Gy no 179 dia do desenvol-

vimento embrionário (E17) mostraram um caloso claramente hipo-

trofiado, ao passo que aqueles que receberam dose de 2 Gy, ne£

sa mesma idade embrionária, apresentaram um grau menor de hi-

potrofia. Os animais irradiados com 3 Gy no 199 dia do desen-

volvimento embrionário (E19) também apresentaram uma redução

significativa da área sagital do corpo caloso, o que não ocor-

reu com o grupo irradiado com 2 Gy na mesma idade embrionária.

Desta forma ficou evidenciado que o efeito dose-dependente de-

termina não só o tamanho do corpo caloso como também a ocorrên

cia do feixe de Probst.

0 cortex cerebral dos grupos El6-2Gy, E16-3Gy e E17-3Gy nos*

trou uma pronunciada redução no número de neurônios das cama-

das supragranulares (II + III) e da camada V. Este resultado

confirma os estudos com peroxidase de raiz forte (HRP)os quais

sugerem que os neurônios calosos de roedores residem fundamen-

talmente nas camadas supragranulares e na camada V.



. 100 -

Algumas formações ectôpicas foram encontradas nos grupos E16-

3Gy e E16-2Gy. Nesses animais foi consistentemente verificada

a presença de neurônios ectÔpicos na substância branca corti —

cal supraventricular e no hipocampo. Foi, também, observada a

presença de agrupamentos de neurônios na canada I n u i terço

dos animais do grupo E16-3Gy.

Os resultados envolvendo a ausência do corpo caloso e o efeito

dose-dependente sobre o feixe do Probst foram discutidos com

base nas evidências de participação de astrõcitos como guia

para os axônios calosos pioneiros cruzarem para o outro hemis-

fério. Assim, admite-se que a irradiação em El6 com 2 e 3 Çy

afete o processo de comissuração e que em E16-2Gy os neurô-

nios calosos sobreviventes impossibilitados de cruzar formem o

feixe de Probst.

Por sua vez, as ectopias foram discutidas como distúrbios de

migração possivelmente dependentes da ação da radiação sobre as

células de glia radial e/ou da interação destas com os neurô-

nios migrantes.
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6 - SUMMARY

Exposure to low levels of ionising radiation (1-4 Gy) during

neurogenesis may lead do developmental anomalies of the

nervous system. In the present study gamma irradiation has

been utilized in order to produce cortical and callosal

abnormalities. We have also checked for the presence of the

aberrant longitudinal bundle in the brains of mice born acallosal

due to prenatal irradiation.

Other authors have observed a discrepancy between results

obtained from animals born acallosal due to irradiation and

those obtained with retrograde tracing methods, as concerns the

laminar origins of callosally projecting neurons. He sought to

perform neuronal counts in an arbitrary volume contained within

the lateral agranular field of frontal cortex verifying whether

there in, in fact, such a discrepancy.

Pregnant mice were exposed to gamma irradiation from a Co

source at 16, 17 and 19 days of gestational age (E16, E17 and

E19) with total doses of 2 Gy and 3Gy. At 60 days postnatally

the of fBpring of irradiated animals were intracardially perfused,

the brains were removed from the crania and cut into coronal

or parasagittal sections. Two series of alternating sections

were stained respectively with cresyl-violet and a silver

technique for royelin. Nissl-stained section of frontal cortex

(area 6), were selected with the purpose of measuring layer

widths and calculating neuronal densities and numbers at layers

VI, V and II + III. Neuronal numbers were calculated within an

arbitrary volume located within area 6 and appropriately
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corrected for antero-posterior and mediolateral reduction in

the irradiated aninals. The area.of corpus callosum in the

sagittal plane was also determined and the correlation between

it and laminar number of neurons was calculated.

All of the animals irradiated at E16 were acallosal except for

20% of the 2 Gy-group which showed a very small callosal remnant.

The longitudinal bundle was absent in the E16-3Gy group,in spite

of complete agenesis of the corpus callosum.A tiny longitudinal

bundle was consistently found rostrally in the E16-2Gy group.

The corpus callosum of animals irradiated at E17 with 3 Gy was

pronouncedly hypotrophic, but milder effects were observed in the

E17-2Gy group. The corpus callosum was still hypotrophic in

the animals irradiated at E19 with 3 Gy but it was nearly normal

in the E19-2Gy group. It was concluded that a dose-dependent

effect determined not only the size of the callosum but also

the occurrence of the longitudinal bundle.

The neocortex of animals from the E16-2Gy, E16-3Gy and E17-3Gy

groups were pronouncedly hypotrophic. A reduction was found in

the number-of supragranular layers neurons as well as in layer V

neurons. This result is consistent with those obtained with

horseradish peroxidase (HRP), which suggested that callosally

projecting neurons of rodents reside both in supragranular layers

and in layer V.

Some ectopic formations were found in E16-3Gy and E16-2Gy groups.

Ectopic collections of neurons were seen in the white natter

near the dorsomedial aspect of the lateral ventricle and in the



- 103 -

hippocampus. Clusters of ectopical neurons in layer I were also

formed in one third of the animals irradiated at E16 with 3 Gy.

Absence of the corpus callosum and the dose-dependent occurrence

of the longitudinal bundle may have been caused by both the

partial death of callosal neurons and the disruption of glial

guiding cues for commissuration.

Similarly the ectopic formations may have been formed as a

consequence of damage on the radial glial cells and their

interactions with neurons for radial migration.
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8 - ANEXOS
A N E X O A

CALCULO DOSIMETRICO

O cálculo do rendimento em rad por minuto (D_ B) foi feito com

AXB

base na equação

ÔAXB

onde A e B representam o tamanho do campo em cm, Ri0xl0 °

rendimento em rads/minuto do campo padrão, FR o fator de disper

são, FAC o fator de abertura do colimador e %DP o percentual de

dose profunda. Como indica a equação (7) todo o cálculo dosi-

métrico está relacionado a um campo padrão lOcm x 10cm onde são

feitcs medidas de exposição, sendo que FD e FAC são parâmetros

dependentes do campo utilizado. FD diz respeito ao fenômeno

do espalhamento, que está intimamente ligado ao campo efetivo

de irradiações (neste caso 8,5 x 6,5), ao passo que FAC rela-

ciona-se com a taxa de dose no campo considerado posto que es-

ta é tanto maior quanto maior for o campo. O % DP será discu-

tido junto com as considerações de homogeneidade.

Do exposto, conclui-se que os valores FD e FAC devem estar ta-

belados em função do campo desejado. Objetivando fazer isto,

para qualquer campo retangular, os físicos do INCa calcularam

estes façores (FR e FAC) para campos quadrados. O campo retan

guiar relaciona-se com o campo quadrado através do lado equiva

lente (L).

L - (AxBx4)/(2xA+2xB) (8)
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O c&lculo do rendimento no campo padrão (Rioxio* *oi obtido a-

través de medidas de exposição realizadas mensalmente no INCa

coin a utilização de câmaras de ionização calibradas anualmente

no laboratório de dosimetria da Comissão Nacional de Energia

Nuclear (padrão secundário). O valor do rendimento em rad/mi-

nuto foi encontrado pela equação

R10xl0 = f F(P,t) C.K.Aeq (9)

onde:

•z ~ taxa de exposição em Roentgen/minuto (medida na câma-

ra de ionização)

F(P,t) = fator de correção para pressão e temperatura

C = fator de conversão de Roentgen para rad para o Co

e para tecido muscular = 0,957

K - fator de calibração do conjunto dosimétrico

A = fator de correção de parede * 0,985

0 fator de correção para pressão e temperatura deve-se ao fato

de que a medida da exposição em Roentgens exige a determinação

da massa de ar em um volume conhecido. A dependência da massa

de ar dentro do volume em função da temperatura e pressão do

dia da medição, é dada pela relação:

• m

onde:
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m(t,P) * massa de ar a uma certa temperatura t e pressão P

mo « massa de ar na temperatura to e pressão 760 mm Hg

De (10) e da definição de exposição, obtém-se o fator de corre
*

çao:

FlPft) 275,5+to x ~

onde:

to = temperatura de referência = 20°C

Cabe lembrar que não foi considerada para o calculo de F(P,t)

a correção para a quantidade de vapor d'água no ar. Tal corre

ção é normalmente desnecessária para medidas de exposição com

limite de erro da ordem de 0,5% (Johns ft Cunningham, 1979).

A homogeneidade do campo era verificada através das curvas de

isodose. Tais curvas são construídas a partir de um campo de-

finido, dentro do qual câmaras de ionização são movimentadas em

várias posições. Normalmente, ocorre diminuição da dose nas

bordas dos campos. Para efeitos de dosimetria, a dose pôde ser

considerada homogeneamente distribuída ao longo de toda a su-

perfície exposta do animal.

A câmara de ionização pode também ser deslocada na profundida-

de. Assim sendo,é possível a medição do % DP para diferentes

valores de profundidade, o que representa a atenuação do feixe

com a profundidade. Cabe lembrar que o t DP para o Co é cal

culado a partir de 0,5 cm de profundidade, pois é nesta posi-

ção que ocorre o valor máximo de dose absorvida (1001). Para
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o campo de 8,5 cm x 6,5 cm e para 1,5 cm de profundidade o % DP

era igual a 94,4.

A utilização das equações acima,aplicadas para um campo 8,5 cn

x 6,5 cm, profundidade 1,5 cm e distância fqnte-pele 60 cm per-

mitiu o cálculo do rendimento e conseqüentemente do tempo de ex

posição para a dose desejada.
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A N E X O B

COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA

1. Normalidade ,

Testou-se a normalidade da distribuição, pois esta condição era

necessária para os testes estatísticos propostos adiante. Cabe

lembrar que cada grupo consistia de apenas três animais, o que

tornava impraticável o uso da maioria dos testes convencionais

de normalidade (por ex., quiquadrado). Desta maneira, o teste

W (Shapiro t Wilk, 1965) foi utilizado, sendo que para a recusa

da hipótese nula de normalidade foi estabelecido o nível de dis

cernibilidade de 5%. Justifica-se este nível de discernibilida

de, pois a maioria dos testes utilizados neste trabalho são ro-

bustos com exceção do teste de Bartlett. A estatística W, pa-

ra amostra com três elementos de um grupo genérico j de uma va-

riável Y, foi calculada por:

j 3 -

= [o,7O7i (A) ] / r (y4H- íL) U2)
i l 13 3

onde:

A = amplitude = maior valor de Y - menor valor de Y (den-

tro do grupo j)

Y. * #média amostrai do grupo j

2. Homocedasticidade

A homocedasticidade foi testada pelo teste de Levene (Brown *

For sy the, 1974a) com nível de dis cernibilidade de 5%. A esta-



- 133 -

tistica de Levene (No) foi calculada a partir de una análise de

variância (ANOVA) com 1 critério de classificação para a varia

vel Z, que representa o módulo dos desvios dos elementos de um

grupo em relação a média do grupo.

Assim:

K . = 2
Z n. (z. - Z) /K-l

Wo « -g ^ g (13)

Z Z (Z, . - Z.) / Z(n.-l)

onde: Z±f. = |y±j - Y.|

K 3 K
Z Z Z . / Z n

13

Consequentemente, o valor de prova de Wo foi obtido a partir
K

da distribuição F (Fisher) com K-l e Z (n.-l) graus de li-

berdade.

0 teste de Levene foi escolhido porque é um teste robusto. En-

tretanto, deve ser mencionado que ele apresenta alguns inconve-

nientes para amostras muito pequenas (Miller, 1972). Assim sen-

do, com o objetivo de procurar possíveis)discrepâncias, foram

também utilizados outros três testes clássicos. Os testes de

Cochran (Çochran, 1941) e Hartley (Hartley, 1950) são testes

grosseiros, porém, imediatos. O teste de Bartlett (citado em

Sockal t Rohlf, 1981) apesar de apresentar,em geral, um poder

maior do que os anteriores é muito sensível a normalidade.
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A estatística C, de Cochran, foi calculada port

2 K
C * sfmax/ I S* (14)

3 j«l Jonde:
2S. = variancia amostrai âo grupo j

S? max = maior variância amostrai entre os K grupos

K = número de grupos

G.L. = graus de liberdade dentro de cada grupo = 2

A estatística F-max, de Hartley, foi calculada por:

S. max
F-max = -2 (15)

ND(K, n-1) Sj B i n

onde:

ND = nível de discernibilidade

n-1 = 3 - 1 = 2= G.L. dentro de cada grupo

A estatística B, de Bartlett, foi calculada por:

K 2 K
Z (n.-l) inS - I (n.-l)_J _
+ TT^IT «J, n^T - "IT- 1—A E

3 ^'1}

x! (16)

onde:

variância mista • S 2 « I (n.-l) S?/ Z (n.-l) (16-A)
j-1 3 J j«l 5

n. - 1 • 2 • gl dentro de cada grupo
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A an&lise da tabela B «ostra que os testes C e F - M X são menos

rigorosos do que o teste B para o nível de discernibilidade es-

pecificado. Comparando com a estatística de Levene pôde-se per

ceber que, em linhas gerais, não existe discrepância entre os

diversos testes. Além disso, a tabela H indica o sucesso das

transformações no que se refere a igualdade de variãncias.

TABELA H

As estatísticas C, F-max e B foram calculadas respectivamen

te pelas equações 14, 15 e 16.

O valor C foi comparado com o valor crítico 0,5612 obtido

para 7 populações (K = 7) com 2 graus de liberdade (gl=2)pa

ra cada grupo amostrai j, exceto, para a variável ASCCpois

neste caso o valor crítico era 0,6838 obtido para K = 5 e

gl = 2. A hipótese de igualdade de variãncias era recusada

se o valor calculado fosse maior do que o valor crítico.

O valor F-max era comparado com o crítico da mesma forma

que Ç. O valor crítico para K - 7 e gl = 2 e igual a 333.

Para avariável ASCC, o valor crítico é 202 (K=5; gl=2).

Para a estatística B estão indicados os valores de prova

(P). Como nos testes anteriores, a hipótese nula é recusa-

da se P for menor que 5%.

x = camada

Y • variável

d = densidade

V « volume

M * número de células

ASCC * área sagital do corpo caloso

T * transformação segundo Box-cox.



TABELA H

«n

I
sg

V

v i

p

p

p

à

0,328

33,06

»0,4458

0,38*

17,62

«0,5853

0,467

23,95

«0.5370

e

0,513

702,25*

P =0,0475*

0,28

4,18

P = 0,9520

0,40

43,56

P «0,5186

esgT

0,

130,

P =0,

-

-

38

34

1598 P

P

P

V

0,40

42,73

«0,4831

0,43

53,83

«0,0403*

0,404

123

«0,1404

VvT

-

0,352

25,27

P = 0,5747

-

W i T

-

-

0,29
50,71

P>0,05

Testes

C
F-max

B

C

F-max

B

C

F-max

B

8 9

V.

v i

N

0,368

21,67

P «0,2949

0,537

2.499,4 *

P« 0,0105*

0,483

43,54

P« 0,2493

NsgT

0,242

6,12

P =0,9637

-

;

NvT

-

0,272

135

P =0,2755

-

Testes

C

F-max

B

C

F-max

B

C

F-max

B

y-AScc

0,265

2,85

P» 0,9749

Testes

C

F-max

B
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3. Transformações

0 diagnóstico da necessidade e tipo de transformações era feito*

inicialmente com o esboço do gráfico dos desvios padrão dos gru

pos em função das médias dos mesmos para verificar a existência

de algum tipo de relação. Sendo este o caso, era construído o

gráfico das mesmas quantidades em escala logarítmica, pois o

coeficiente de regressão linear sugeria a transformação deseja-

da, conforme proposto por Taylor (1961). O BMDP realizava os

gráficos acima e calculava os coefientes de correlação e regres

sao linear. Taylor admite que a relação entre a variância (v)

e a média (m) ê do tipo v = cm onde c é uma constante. Logarit

mizando ambos os lados da equação encontra-se uma relação line-

ar onde b representa o coeficiente angular da reta da regres-

são. Taylor mostrou que a transformação desejada ê aquela em

que os dados originais são elevados a P - - ̂  b. Desta for-

ma, como tínhamos os gráficos do log do desvio padrão em função

do log da média, a análise de Taylor sugeria uma transformação

em que

po - i - b'

onde b1 é o coeficiente angular da reta de regressão ana

lisada e PQ o valor da potência que deve ser aplica

da aos dados originais.

0 estudo mais detalhado das transformações exigia o conhecimen-

to do trabalho clássico de Box e Cox (1964). Estes autores de-

senvolveram um método para o estudo da melhor transformação pa-

ra a normalidade. Considerando y1 como a variável Y trans-

formada e admitindo que
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Y' « ( Y ^ D / D para D + 0 (18)

e

Y' « AnY para D « 0 (18-A)

ê possível provar que o valor de 0 (o símbolo "*" indica esti-

mador amostrai) que maximiza a função logaritmica de verossimi

lhança (L)

L = - |*n(ST)2+ (D-l) \ ZtnY (19)

conduz a melhor transformação da variável Y com o objetivo de

atingir a normalidade. Na Eq.19:

(ST) = erro quadrático médio para os dados transformados segun-

do a Eq 18 =

K K
= Z (n.-l) (S.T)2 I (n.,-1)

j l 3 D j l 3

2
(S.T) =variância do grupo j para os dados transformados por(18)

2
v «= número de graus de liberdade para o cálculo de (ST) »

X
- E (n.-D

3

n * número total de dados.

Também era possível encontrar os limites de confiança para D,

pois, - 2 LMAX segue, aproximadamente, uma distribuição *X com

1 grau de liberdade (Sokal ft Rohlf, 1981). Assim sendo, os li-

mites de confiança correspondiam ao par de valores de D,que con

duziam a valores de L iguais a



L max - -ç "X „-.(!) (20)

Entretanto, o objetivo das transformações não era sô a normali-

dade, mas também, a homocedas ti cidade. Para a obtenção de am-

bas as coisas foi definida uma nova função lògaritmica de veros

similhança (Box i Cox, 1964; Soltai t Rohlf, 1981) na qual pro-

curava-se o valor de D que aplicado na Eq.18 maximinizava a no-

va função (L()

L1 « L - ^ E 2 (21)

Onde L e definido pela Eq.19 e E nada mais ê do que o denomina
2 2 2

dor da Eq. 16 onde S deve ser transformado em (ST) e S. em

0 intervalo de confiança para D era verificado através da Eq.20

onde L era substituído por L*. A análise do intervalo de con-

fiança permitia a utilização de mais um critério para a verify

cação da necessidade de uma transformação de variáveis para se

atingir a homocedasticidade. Esta decisão podia ser tomada ve-

rificando se o valor 1, transformação linear na Eq.18, perten-

cia ou não ao intervalo, para a confiança de 95%.

A transformação de Box-Cox foi aplicada, sempre que necessária,

aos dados experimentais. As funções L e L1 foram estudadas,bem

como os intervalos de confiança para D.

A análise dos diversos métodos para as transformações revelou a

inexistência de discrepancies grosseiras. Como o valor de 0 que
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maximiza a Eq. 21 conduz ao conhecimento da transformação para

a normalidade e homocidas ti cidade, ele foi escolhido para o cal

culo de y1 (Eg. 18). O quadro T exemplifica, para a variável

NBg, os procedimentos descritos na busca da transformação ide-

al. ,

QUADRO T

Este quadro exemplifica com a variável Nsg os procedimen-

tos envolvidos na procura da melhor transformação para ho

mocedasticidade e normalidade. Inicialmente, portanto, es

tão indicados os gráficos envolvendo médias e desvios dos

7 grupos da variável Nsg não transformada. Numa segunda

etapa são traçados os mesmos gráficos para a variável

transformada (NsgT).

- COR: índice de correlação linear (Pearson)

- REGRESSION LINE: reta de regressão obtida através

do método dos mínimos quadrados

(MMQ).

- y = b * x + a : dependência linear entre y (desvio

padrão) e x (média), onde b repre-

senta o coeficiente angular e ao coe

ficiente linear da reta obtida a-

través do MMQ.

- Nsgt f In Nsg, pos D«= 0 (Box-Cox)

Verificar a ausência de disprepância com o método de Tay-

lor.
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A hipótese nula de igualdade das médias populacionais foi testa

da pela estatística de Welch (HE) que não exige a homocedasti-

cidade (Brown * Forsythe,1974b).

A estatística WE foi calculada por: '

#5 " » 2 r R _ A

(22)

K2-l

onde

Wj =

u B

y «

n j / s j

K
I

K
Z

j - l

w

w

Se a hipótese nula for verdadeira, então W £ é distribuído como

a estatística F, de Fisher, com K - 1 e f graus de liberdade, f

foi calculado por

2 K 2- (3/(K2-D) Z (U-w./u)V(n.-l)) (23)

Coro o objetivo de verificar a existência de discrepancias t̂ nbãn foi

calculada .a estatística F* (estatística de Brown-Forsythe) a

qual apresenta as mesmas restrições que a de Welch (Brown-For-

sythe, 1974b).
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A «statistlea F foi calculada port

F* - I (njíYj-Ç)2)/ Z ((1-nj/n) s*) (24)

Analogamente, a estatística F segue a distribuição F com K - 1

e f' graus de liberdade caso todas as médias dos grupos sejam

iguais, ffoi calculado por:

í K t -.
-± = l [c*/(n.-l)J (25)

onde

2 K ,
c^ = (l-n../n)s*/ I (l-n../n) s*

Nos casos em que a hipótese de homocedasticidade tenha sido a-

ceita realizava-se uma ANOVA com 1 critério de classificação

sendo que a razão F era obtida de maneira semelhante ã Eg. 13

substituindo-se Z por Y.

Como se esperava, não foram obtidas discrepâncias entre os três

métodos (Welch, Brown-Forsythe e ANOVA). Quando um dos testes

recusava a hipótese nula os outros dois, invariavelmente, indi-

cavam a mesma coisa. Na apresentação dos dados optou-se pela

estatística WE por ser a mais robusta.

5. Comparações múltiplas

0 método escolhido diz respeito a aplicação da estatística t de

Student com a correção de Bonferroni correspondente. Tal corre

ção era aplicada para reduzir a taxa de erro de cada intervalo,
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de maneira a obter a taxa global de erro igual ao nível de dis-

cernibilidade desejado. A correção erafeita de maneira a trans-

formar o nível de discernibilidade para cada comparação em um

nível aproximadamente igual ao do guociente da divisão do nível

de discernibilidade global pelo número de comparações. A esta-

tística t foi definida por:

W g ^ r + ;r (26)

A B nA nfi

onde os Indices A e B representam os grupos que estão

sendo comparados e s a variância mista (Eq.l6-A). O número de

graus de liberdade era o mesmo da variância mista, isto é

K.(n.-l). Desta forma, as comparações foram feitas admitindo a

hipótese de homoceãasticidaâe.

Além disso também foi utilizado o método das comparações múlti

pias de Scheffé (Scheffé, 1959). Não foram obtidas discrepân-

cias grosseiras entre os dois métodos e optou-se pelo de Bonfer

roni pois este mostrava o valor de prova correspondente.
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3 FATOR DE REDUÇÃO (FRAa)

10

15

20
25
30

35
40
45
50

55
60

65
70
75
80
85
90

E19-2 Gy

a*(1,5)

0,81

0,87

0,93

0,92

0,91

0,90

0,90

0,93

0,94

0,95

0,97

1,00

1,02

1,00

1,00

1,00

1,04

a=(2,5)

0,83

0,93

0,97

1,02

0,96

0,92

0,93

0,91

0,88

0,92

0,94

0,96

1,00

1,04

1,06

0,96

0,90

a=(3,5)

0,96

0,96

1,03

1,02

1,00

1,00

0,97

0,96

0,94

0,95

0,95

0,99

1,03

1,04

1,00

0,92

0,85

E19-3 Gy

a=(l,6)

1,08

1,07

1,10

1,05

1,00

1,00

1,02

0,96

0,95

0,95

0,97

0,94

0,92

0,93

0,92

0,86

0,88

a=(2,6)

0,88

0,93

0,93

0,92

0,89

0,86

0,87

0,86

0,86

0,86

0,89

0,82

0,78

0,83

0,83

0,81

0,84

a=(3,6)

0,79

0,75

0,84

0,89

0,89

0,90

0,92

0,91

0,91

0,93

0,94

0,93

0,89

0,88

0,90

0,90

0,91

Controle

a»(l,7)

1,00

1,00

1,00

1,00

0,98

1,04

1,03

1,00

1,01

1,02

1,02

1,02

1,00

1,01

1,01

1,00

1,03

a=(2,7)

0,92

0,87

0,93

0,95

1,00

0,96

1,00

1,00

1,00

0,99

1,00

1,00

1,02

1,01

0,99

1,00

1,03

a«(3,7)

1,21

1,21

1,19

1,16

1,11
1,00

1,03

1,04

1,04

1,05

1,02

1,01
0,97

0,96

0,92

0,93

0,97



A N E X O D

RAIO VETOR PADRÃO (RH.padrão)
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A

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

R.Padrão

0,17

0,21

0,24

0,28

0,31

0,37

0,44

0,52

0,60

0,70

0,78

0,86

0,93

0,94

0,90

0,84

0,77

0,72

0,68

SD

0,01

0,02

0,03

0,05

0,05

0,05

0,04

0,03

0,04

0,04

0,04

0,05

0,04

0,02

0,02

0,02

0,04

0,03

0,02
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A N E X O E

TABELA DENSIDADE

Na tabela densidade procura-se demonstrar a «independência com

a posição das medidas de densidade. Estão indicados os valo-

res obtidos com um animal do grupo controle e com um animal do

grupo E16-3Gy.

Os símbolos 1,2,3 e 4 são indicados para a localização dos cor

tes histologicos onde são feitas as contagens. O símbolo L=l

indica a contagem mais rostral, ao passo que L=4 simboliza a

contagem mais caudal. Está também indicada a separação en-

tre os cortes utilizados para as contagens (AL). Evidentemen-

te, a localização 1 no animal do grupo E16-3Gy não é a mesma

que a do animal do grupo controle.

Cada medida de densidade, em um dado corte histológico,corres-

ponde a uma média de três a seis contagens. Assim, também es-

tão indicados o número de medidas efetuadas (n) em cada nível

L.

O padrão sugerido por estes dois animais representa o que es-

correu com todos os demais, isto é, uma independência entre po

sição e densidade.
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DENSIDADE - GRUPO El6-3Gy (1 animal)

L

1

2

3

4

(nmxlõ3)

-

100

50

50

dsg dv dvi

(n? de neurônios x lof/am3)

8,0

8,2

7,8

9,9

8,0

6,9

9,5

7,6

19,8

17,5

17,3

17,1

DENSIDADE - GRUPO CONTROLE (1 animal)

L

1

2

3

4

(ranxlÕ3)

-

100

100

100

dsg dx dvi

(n9 de neurônios x 10 /mm3)

9,7

9,7

10,7

10,1

7,8

8,0

7,8

7,8

12,9

14,1

11,6

14,7

- 150 -

Obs.: Para os dois animais mencionados e para todas as camadas

neocorticais analisadas, n«3.
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A N E X O F

TABELAS N

O valor da estatística W foi obtido através da Eq. 12 (ver ane

xo B). o valor de prova (P) correspondente foi avaliado com o

auxílio de Shapiro & Wilk (1965). A variável ASCC não foi ana-

lizada para os grupos 1 e 2 porque, para estes grupos» não fo-

ram observadas variações nos valores assumidos por esta variá-

vel.

Nas tabelas N-l e N-2 £ simboliza a variável e ̂  o grupo. Pa

ra cada par (y,j) estão indicados o valor da estatística W e,

abaixo deste, o valor de prova P.



9 I
W

TESTE DE NORMALIDADE (W)

TABELA N-l

E16-2Gy

3-2
E16-3Gy

3*3
E17-2Gy

j - 4
E17-3Gy

3*5
E19-2Gy

3-6
El9-3Gy

Controle

ASCC

-

0,972
0,5<P<0,9

0,800
0,l<P<0,5

0,931
0,KP<0,5

0,794
0,KP<0lS

0,881
0,KP<0,5

dsg

0,968
0,5<P<0,9

0,987
0,5<P<0,9

0,810
0,l<P<0,5

0,893
0,l<P<0,5

0,871
0,KP<0,5

0,868
0,KP<0,5

0,914
0,KP<0,5

dv

0,820
0,l<P<0,5

0,980
0,5<P<0,9

0,824

0,KP<0,5

0,818
0,l<P<0,5

0,964
0,5<P<0,9

0,990
P So,9

0,999
P = 0,95

d v i

0,840
0,l<P<0,5

0,984
0,5<P<0,9

0,967

0,5<P<0,9

0,991
pSO,90

0,909
0,l<P<0,5

0,950
P £0,5

0,991
P«0,90

esG

0,987
0,5<P<0,9

0,754*
P-0,02

0,997
P 2o,95

0,893
0,l<P<0,5

0,964
0,5<P<0,9

0,998
P =0,95

0,826
0,l<P<0,5

esGT

0,989
0,5<P<0,9

0,754*
P =0,02

0,999
P So,95

0,891
0,l<P<0,5

0,972
0,5<P<0,9

0,970
0,5<P<0,9

0,976
0,5<P<0,9

ev

0,800
0,l<P<0,5

0,766*
P =0,05

0,765*
P = 0,05

1

P=l

0,768*
P £0,05

0,960
P 5 0,50'

0,881
0,KP<0,5

evt + vii

0,852
0,l<P<0,5

0,930
0,KP<0,5

0,976
0,5<P<0,9

0,883
0,l<P<0,5

0,893
0,l<P<0,5

0,970
0,5<P<0,9

.0,976
0,5<P<0,9

VSG

0,997
P ' 0.95

0,945
0,l<P<0,5

0,885
0,l<P<0,5

0,999
P «0,95

0,997
P = 0,95

0,926
0,KP<0,5

0,768*
P =0,05

c



I

m

l

TESTE DE NORMALIDADE (W)

TABELA N-2

- El6-2Gy

j»2

El6~3Gy

j - 3

El7-2Gy

j -4

El7-3Gy

j-5

El9-2Gy

j-6

El9*3Gy

j»7

Control»

W

0,999

P-0.95

0,915

0,l<P<0,5

0,907

0,l<P<0,5

0,965

0,5<P<0,9

0,990

P = 0,90

0,963

0,5<P<0,9

0,829

0,KP<0,5

VvT

0,995

P = 0,90

0,900

0,KP<0,5

0,873

0,KP<0,5

0,948

P = 0,5

0,996

P =0,95

0,997

P5O,95

0,858

0,KP<0,5

Vvi •

0,942

0,l<P<0,5

0,963

0,5<P<0,9

0,890

0,KP<0,5

0,915

0,l<P<0,5

1

P= 1

0,982

0,5<P<0,9

0,765*

P «0,05

VviT

0,947 >

P = 0,5

0,943

0,KP<0,5

0,862

0,l<P<0,5

0,935

0,KP<0,5

0,997

P = 0,95

1

P= 1

0,769*

P «0,05

Nsg

0,901

0,l<P<0,5

0,984

0,5<P<0,9

0,829

0,KP<0,5

0,971

0,5<P<0,9

0,917

0,KP<0,5

0,764*

P = 0,05

0,946

PSO,5

NsgT

0,911

0,l<P<0,5

0,967

0,5<P<0,9

0,618

0,KP<0,5

0,986

0,5<P<0,9

0,893

0,KP<0,5

0,767*

P -0,05

0,961

0,5<P<0,9

Nv

0,926

0,l<P<0,5

0,801

0,KP<0,5

0,792

P = 0 , l

0,774

0,05<P<0,l

0,952

P =0,5

0,933

0,l<P<0,5

0,792

P = 0 , 1

NvT

0,953

P = 0 , 5

0,843

0,KP<0,5

0,785

P = 0 , l

0,785

P =0 ,1

0,957

P - 0 , 5

0,892

0,KP<0,5

.0,811
•
0,KP<0,5

Nvi

0,988

0,5<P<0,9

0,816

0,KP<0,5

0,999

P«0,95

0,845

0,l<P<0,5

0,912

0,l<P<0,5

0,995

0,5<P<0,9

0,835

0,l<P<0,5


