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RESUMO 

 

 

Silva RE Correspondência histológica de parâmetros de imagens de 

tensores de difusão [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2014. 

INTRODUÇÃO: Imagens por tensores de difusão (diffusion tensor imaging - 

DTI) do cérebro são parte fundamental de exames de ressonância 

magnética (RM) na rotina clínica. Entretanto, não há informação científica 

suficiente para inferir a base histológica de parâmetros de imagens de DTI. 

Um dos achados frequentes nos exames de RM são as áreas de alteração 

de sinal na substância branca (AASSB). Neste estudo, analisamos imagens 

de RM post-mortem, em particular as AASSB, e seus correlatos histológicos 

e imuno-histoquímicos. OBJETIVOS: Descrever os parâmetros quantitativos 

de imagens de DTI imagens obtidas in cranio post-mortem, comparar com 

parâmetros de relaxometria e transferência de magnetização e avaliar seus 

correlatos histológicos nas AASSB e AHAN, utilizando técnicas de 

correspondência espacial ponto-a-ponto. MÉTODOS: Analisamos áreas 

distribuídas na substância branca de encéfalos de quatro sujeitos 

submetidos ao exame de RM post-mortem, aproximadamente 12,87 horas 

(±2,59). A RM foi realizada em sistema com campo de 3,0 T, sendo 

utilizadas imagens FLAIR; T2 multi-eco, DTI, Densidade de Prótons para 

cálculo da taxa de transferência de magnetização (magnetization transfer 

ratio – MTR). Foram delimitadas regiões de interesse (ROI) em 20 áreas 

contendo AASSB e 20 áreas homólogas aparentemente normais (AHAN). 

Para cada área, foram obtidos valores de anisotropia fracional (FA), 

coeficiente de difusão aparente (ADC), MTR e tempo T2. Os encéfalos 

foram seccionados em fatias de 0,4mm e fotografados em alta resolução. 

Estas imagens foram co-registradas tridimensionalmente com as imagens de 

RM, utilizando técnica semi-automatizada para correlação ponto-a-ponto. Os 

fragmentos analisados foram corados por hematoxilina-eosina (HE), Kluver-



 x 

Barrera (KB), galocianina (GALL), anti-neurofilamento (anti-NF), anti-

proteína básica de mielina (anti-MBP) e anti-proteína ácida fibrilar glial (anti-

GFAP). RESULTADOS: Os valores de FA foram 0,40 ±0,12 nas AASSB, e 

0,52±0,15 nas AHAN. Os valores de ADC foram nas AASSB de 0,129±0,04 

x 10-3mm2/s, e 0,108±0,03 x10-3mm2/s nas AHAN. Os valores de MTR foram 

51,59±0,88 % nas AASSB, e 52,88±4,09 % nas AHAN. Os valores de RT2 

foram 91,79±1,95 % nas AASSB, e 69,94±4,54 % nas AHAN. Os valores de 

HE foram 162,9±20,0 nas AASSB, e 163,3±20,4 nas AHAN. Os valores de 

GALL foram de 181,8±4,36 nas AASSB, e 167,11±20,65 nas AHAN. Os 

valores de KB foram de 168,9±19,08 nas AASSB, e 182.82±20,65 nas 

AHAN. Os valores de NF médios mensurados foram de 131,6±12,23 nas 

AASSB, e 128,03±4,74 nas AHAN. Os valores de MBP médios mensurados 

foram de 153,9 ±13,67 nas AASSB, e 153,18±12,69 nas AHAN. Os valores 

de GFAP médios mensurados foram de 94.61±7,85 nas AASSB, e 

81,23±6,29 nas AHAN. Os testes não paramétricos de correlação 

(Spearman) entre variáveis de imagens de RM e histologia apresentaram 

correlação apenas entre FA e GFAP (r=-0,59; p<0,005). DISCUSSÃO E 

CONCLUSÕES: De acordo com os resultados obtidos, podemos inferir que 

a presença de gliose é um processo patológico que pode ser detectado 

utilizando os parâmetros de FA nas imagens de DTI. Os resultados 

apresentados demonstram que imagens de RM adquiridas post-mortem 

podem servir para compreender melhor as alterações estruturais do tecido 

cerebral. 

Descritores: 1.Ressonância magnética  2.Imagem de tensores de difusão  

3.Cérebro  4.Imunoistoquímica  5.Anisotropia  6.Envelhecimento
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SUMMARY 

 

 

Silva RE. Correspondence of histological parameters from diffusion tensor 

images [Thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2014. 

BACKGROUND: Diffusion tensor imaging (DTI) is part of magnetic 

resonance imaging (MRI) acquisition methods available in clinical exams. 

However, there are not enough scientific basis to infer the histological 

substract of DTI parameters. White matter hyperintensities (WMH) are 

frequent findings in clinical MRI routine. In the last years, scientific evidences 

show that these injuries are not just age-related benign changes, but they 

could be associated to pathological processes. In this study we analyzed 

post-mortem MRI DTI data, specifically investigating WMH, their histological 

and immunohistochemical correlates. OBJECTIVES : At present study, we 

aimed to analyze quantifiable DTI parameters - Fractional Anisotropy (FA) 

and Apparent Diffusion Coefficient (ADC) - relaxometry (RT2) and 

magnetization transfer ratio (MTR) in WMH compared and normal appearing 

white matter (NAWM) from images obtained postmortem and in situ, and 

assess their histological substracts at WMH and NAWM using a point-to-

point correlation platform. METHODS : We analyzed 20 regions of interest 

(ROI) encompassing WMH and NAWM selected from four subjects using in 

situ post-mortem MRI data acquired in 3.0T MR system. The subjects were 

scanned with a post-mortem interval of approximately 12h54m (±2h36m). 

The MRI analysis included 3D T1, FLAIR; multi-echo T2, DTI, and proton 

density to calculate the rate of magnetization transfer (magnetization transfer 

ratio - MTR). In each ROI we obtained measures of FA, ADC, RT2 and MTR. 

Brain specimens were posteriorly fixed in celloidin, sectioned into 0.4mm 

slices and photographed in high resolution. These images were co-registered 

with three-dimensional MR images using semi-automated technique for 

correlation using a point-to-point method established in our group. WMH and 
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NAWM ROIs from MRI were submitted to quantitative histological analysis 

based on optical density color-deconvolution technique. Histological section 

were stained in hematoxylin-eosin (HE) , Kluver-Barrera (KB) , galloccyanin 

(GALL), anti-neurofilament (anti-NF) , anti-basic myelin protein (anti-MBP) 

and anti-glial fibrillary acidic protein (anti-GFAP). RESULTS: The mean FA 

values were 0.40±0.12 in WMH, and 0.52±0.15 in NAWM. ADC in WMH was 

0.1290±0.04, x10-3mm2/s and 0.1081± 0.03 x10-3mm2/s in NAWM. MTR was 

51.59± 0.88% in WMH, and 52.88±4.09% in NAWM. RT2 was 91.79±1.95% 

in WMH, and 69.94±4.54% in NAWM. FA, ADC and RT2 values were 

different between WMH and NAWM in a non-parametric analysis. On the 

quantitative histological analysis, the HE was 162.9±20.0 in WMH , and 

163.3±20.4% in NAWM. GALL values at WMH was 181.8±4.36 and 

167.11±20.65 at NAWM. KB was 168.9±19.08 in WMH, and 182.82±20.65 at 

NAWM. NF mean were 131.6 ±12.23 in WMH, and 128.03 ±14.74 at NAWM. 

MBP was 153.9±13.67 at WMH, and 153.18±12.69 at NAWM. Only GFAP 

values were different between WMH and NAWM. Mean GFAP was 

94.61±7.85 in WMH, and 81.23±6.29 at NAWM. Non-parametric test 

(Spearman) between MR images and histology, showed correlation only for 

FA vs GFAP (r=-0.594, p<0.005). DISCUSSION AND CONCLUSIONS: DTI 

FA and ADC parameters (and RT2 values) showed different patterns in 

WMH compared to NAWM, indicating that MR images acquired post-mortem 

may serve to understand the structural changes of the brain tissue. The 

presence of gliosis is a pathological process seems to be related to FA value 

from DTI. 

 

Descriptors: 1.Magnetic Resonance Images, 2.Diffusion Tensor Images, 

3.Brain, 4.Anisotrophy, 5.Ageing 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Alterações morfológicas e fisiológicas podem ser observadas em 

imagens de Ressonância Magnética (RM) durante todo o processo de 

envelhecimento. Entretanto, a origem de algumas delas, bem como o 

significado clínico, ainda não estão estabelecidos, impossibilitando, dessa 

forma, uma correlação entre processos patológicos, alterações estruturais 

normais ao processo de senescência e achados de neuroimagem, uma vez 

que esses sinais podem ser observados in vivo, tanto em sujeitos sadios 

quanto em portadores de doenças neurodegenerativas (1–8). 

 Estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU) apontam um 

provável crescimento em até quatro vezes da população idosa do planeta 

entre os anos 2000 a 2050 (UN Population Division, 2000). Este aumento 

inevitavelmente mudará o sistema social e será acompanhado da elevação 

da prevalência das doenças neurodegenerativas associadas à idade, em 

especial nos países em desenvolvimento (9,10).  

 Estudos na área do envelhecimento cerebral demonstram que a 

incidência de indivíduos afetados por algum tipo de doença 

neurodegenerativa segue aumentando gradativamente, aproximando-se de 

10% de toda a população acima dos 65 anos (11,12). Constata-se que, com 

o avanço da idade, aumenta a porcentagem de pessoas afetadas, sendo 

que na faixa etária dos 60 aos 69 anos, apenas 1% deles possui algum tipo 

de neurodegeneração, enquanto que aos 85 anos, a porcentagem está 
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próxima dos 50%.  

 Durante o envelhecimento, muitos indivíduos passam por processos de 

declínio cognitivo relacionados a doenças neurodegenerativas que, em 

geral, são caracterizadas por perda das capacidades executivas, de 

planejamento e habilidades específicas. A incidência delas torna-se questão 

de saúde pública quando constata-se que esses sujeitos diminuem sua 

participação efetiva na sociedade e, em muitos casos, deixam seus postos 

de trabalho e hábitos sociais, demandando cuidados especiais (13,14). 

Estudos minuciosos do cérebro humano durante o envelhecimento 

mostram perda de volume, alterações quantitativas regionais e perdas 

neuronais regionais e globais. Abordagens baseadas em imagens adquiridas 

com o encéfalo intracrânio em um curto intervalo post-mortem são 

apontadas como ideais para emular as condições observadas em sujeitos in 

vivo (1,11,12,15–17). 

 As técnicas atuais de diagnóstico por imagem, como a tomografia 

computadorizada (TC) e RM, mostram-se em franca expansão em estudos 

relacionados à morfologia cerebral durante o envelhecimento e suas 

possíveis aplicações clínicas. Desde o advento do radiodiagnóstico, muitas 

destas alterações foram mais bem compreendidas e tiveram sua correlação 

clínica estabelecida. Entretanto, um grande número de diagnósticos em 

neuroimagem é baseado em constatações empíricas, e não em correlação 

ponto-a-ponto e em estudos de correlação neurorradiológica e 

neuropatológica. Um completo entendimento desses achados nas imagens 

pode contribuir no processo de diagnóstico de doenças neurodegenerativas, 
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na análise dos indivíduos limítrofes que se encontram num estado de pré-

manifestações clínicas, e tratamentos em estágios iniciais dessas 

enfermidades (18). 

 Nesse campo, existem vários esforços focados no estudo da relação 

entre o envelhecimento e as imagens de RM. Muitos deles têm dado 

atenção especial para as doenças relacionadas a alterações do sistema 

vascular, que podem resultar em lesões neurais. Elas podem estar 

relacionadas a achados de RM muito frequentes, mas não entendidos 

completamente, que se apresentam como áreas de alteração de sinal na 

substância branca (AASSB ou white matter hyperintensities - WMH), que 

não têm origem e caracterização histopatológica totalmente definidas. 

Podem ser observadas em imagens de RM ponderadas em T2 e também 

em técnicas não convencionais, como imagem de tensores de difusão (DTI) 

e índice de transferência de magnetização (MTR) (19–21).   

Há, entretanto, evidências crescentes de que estas lesões não devem 

ser totalmente consideradas como alterações benignas relacionadas à 

idade, mas indicativas ou associadas à condição de processos patológicos 

com consequências clínicas (2). A presença dessas áreas de hipersinal que, 

em alguns casos, encontram-se associadas a outras alterações 

morfológicas, é descrita como um fator relacionado à perda de capacidade 

cognitiva e funções executivas em idosos (22,23). Estudos longitudinais 

corroboram essa hipótese, demonstrando a correlação das AASSB com 

sinais de declínio de memória, inteligência e autonomia (24–28). 
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2 OBJETIVOS 

 

 

 Descrever os parâmetros quantitativos de imagens de DTI obtidas in 

cranio post-mortem, comparar com parâmetros de transferência de 

magnetização e relaxometria T2 e avaliar seus correlatos histológicos nas 

AASSB e AHAN, utilizando técnicas de correspondência espacial ponto-a-

ponto. 
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2.1 Objetivos específicos 

 

 

1 - Avaliar parâmetros de anisotropia fracionada (FA) e coeficiente de 

difusão aparente (ADC) nas imagens em DTI, e compará-los a outras 

modalidades de imagem por RM, índice de transferência de magnetização 

(MTR)  e relaxometria T2 (RT2) em relação aos valores obtidos em áreas de 

alteração do sinal na substância branca (AASSB) e áreas homólogas 

aparentemente normais (AHAN); 

2 – Analisar o substrato histológico das AASSB assinaladas nas 

imagens de RM com análise quantitativa nas colorações de hematoxilina-

eosina (HE), galocianina (GALL) e Kluver-Barrera (KB), e análise imuno-

histoquímica por meio de anticorpos para Neurofilamento (NF), proteína 

básica de mielina (MBP) e proteína ácida fibrilar glial (GFAP) comparando os 

valores com AHAN; 

3 - Avaliar se há correlações entre os parâmetros de imagem de RM 

de DTI (conjuntamente com MTR e relaxometria T2) e parâmetros  

quantitativos da histologia nas AASSB e AHAN. 
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 3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Devido ao caráter multidisciplinar dos assuntos aqui abordados, faz-

se necessário apresentar resumidamente as bases teóricas das diversas 

linhas de pesquisa, que foram estudadas e combinadas para o 

desenvolvimento das metodologias utilizadas nesta tese. 
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3.1 A substância branca normal 

 

 

A substância branca do sistema nervoso central, do encéfalo e da 

medula, é constituída por fibras nervosas de espessura variável. A sua cor 

esbranquiçada provém da bainha de mielina que reveste os axônios, que tem 

propriedades isolantes, fundamentais para a transmissão dos impulsos 

nervosos. A bainha de mielina, formada pelas células de Schwann, apresenta 

divisões regulares em regiões denominadas Nós de Ranvier, que conduzem 

com mais velocidade a propagação dos impulsos (29).  

Em termos funcionais, este sistema de fibras interconecta as variadas 

áreas corticais e estruturas subcorticais, formações de neurônios que 

constituem a substância cinzenta, integrantes imprescindíveis na composição 

das numerosas redes neurais e cuja interrupção leva ao aparecimento de 

síndromes clínicas por desconexão (30,31).  

Os feixes de fibras na substância branca podem ser classificados como:  

A – Fibras de associação: ligam áreas corticais de um mesmo 

hemisfério; 

B – Fibras de projeção: interligam áreas corticais com os núcleos da 

base, tronco cerebral, cerebelo e medula espinhal, podendo ser classificadas 

como eferentes e aferentes; 

C – Fibras comissurais: interligam áreas corticais entre os hemisférios 

opostos e incluem o corpo caloso e a comissura anterior, entre outros.  

Historicamente, no período anterior ao desenvolvimento das técnicas de 

imagem disponíveis atualmente, as informações mais detalhadas acerca da 
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substância branca humana foram obtidas por meio de dissecções de cérebros 

especialmente fixados, nos quais os feixes da substância branca eram 

expostos (32–34). Esse tipo de abordagem possibilitou que suas características 

fossem mais bem compreendidas, servindo de base para o desenvolvimento 

dos primeiros estudos focados nas alterações deste tecido. 
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3.2 Áreas de alteração de sinal na substância branca 

 

 

As AASSB são achados comumente detectados em exames de RM de 

rotina. Apresentam limites difusos e habitualmente não têm correlação unívoca 

com processos patológicos.  

São observadas em encéfalos de adultos, sua incidência é mais elevada 

em indivíduos acima dos 60 anos de idade, afetando 94% da população nessa 

faixa etária e, em muitos casos, acometendo indivíduos que não apresentam 

qualquer tipo de doença neurodegenerativa. Com menor frequência, esses 

achados podem ser observadas em sujeitos jovens, próximos dos 30 ou 40 

anos (35). Mesmo em adultos saudáveis, as AASSB são frequentemente 

observadas, e seu aparecimento é relacionado a doenças cardiovasculares e 

hipertensão (28).  

No entanto, evidências crescentes indicam que estas lesões não devam 

ser consideradas apenas como alterações benignas relacionadas à idade, mas 

indicativas ou associadas à condição de processos patológicos com 

consequências clínicas (35). 

As primeiras descrições baseadas em imagens de TC e RM do cérebro 

descreviam as AASSB de forma contraditória e sem uma denominação fixa, 

variando de acordo com o investigador condutor do estudo. Essa dificuldade é 

compreendida quando observamos que essas áreas mostram-se como regiões 

de diminuição da densidade na TC e sinais alterados nas imagens de RM, sem 

nenhuma outra mudança patológica diretamente relacionada, tampouco um 

déficit clínico específico relacionado às reproduções. O primeiro termo proposto 
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e largamente adotado para designar essas alterações foi leucoaraioses, 

palavra originária do grego (leuko = branca; araios = rarefação) e que significa 

“rarefação na substância branca” (36–39). 

Estas AASSB se apresentam como regiões de pequenas dimensões, em 

geral menores que 5 mm de diâmetro, com formas arredondadas e 

hiperintensidade de sinal da RM ponderada em T2. A alteração de sinal 

observada indica que, nessas regiões, ocorre um aumento localizado do 

conteúdo de água e que, na maioria dos casos, não tem correlação clínica 

específica (Figura 1). Dessa forma, as diferentes teorias e interpretações sobre 

as AASSB devem-se ao fato de que são heterogêneas neuropatologicamente, 

apesar de similares em imagens de RM ponderadas em T2 (22,40–42). 

Não está claro em qual medida as lesões AASSB são originadas por 

patologia vascular, se são marcadores do processo, ou mesmo se podem ter 

outra procedência. Rarefação mielínica e alterações estruturais em pequenas 

artérias penetrantes têm sido descritas em conjunção a estas lesões, sugerindo 

etiologia isquêmica (43,44). Como alguns exemplos da literatura, pode-se citar 

Hoth et cols. (8), que associaram a integridade endotelial à presença de 

AASSB, enquanto outros autores as relacionaram com alterações vasculares 

(6,45). Por outro lado, Sachdev et cols. (21) sugeriam que as AASSB podem 

ser utilizadas como marcadores de alteração microvascular cerebral. Outros 

estudos apontam degradações regionais de axônios, perda de fibras 

mielinizadas e degradação das bainhas de mielina (24,46–49).  
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Figura 1. Área de alteração de sinal em substância branca (AASSB) localizada 
em imagem ponderada em FLAIR: A – área de alteração de sinal na substância 
branca localizada no lobo frontal do hemisfério direito; B – área homologa 
aparentemente normal na substância branca localizada no lobo frontal  do 
hemisfério contra-lateral. 

 

 Estes achados podem estar ligados a desequilíbrios hemodinâmicos 

relacionados a quadros de hipertensão, diabetes e acidentes vasculares 

encefálicos (43,44,50). Concomitantemente a esses panoramas, estão 

episódios de queda prolongada da oxigenação tecidual e diminuição da 

microvascularização destas áreas de hipersinal, pois a hipóxia tecidual, 

associada a um aumento do monóxido de carbono, tem efeito citotóxico que 

acelera o processo de lesão cerebral, além de promover alterações teciduais 

não específicas, como desmielinização e proliferação astrocítica (51–53). 

Devido a esse tipo de relação, ganha força a hipótese de que essas lesões não 

são apenas achados benignos relacionados à idade, mas sim indicativas ou 
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associadas a processos patológicos degenerativos com consequências clínicas 

(19). 

Por outro lado, alguns autores encontraram subsídios para as AASSB 

em espaços perivasculares aumentados ou desmielinização, os quais também 

parecem estar implicados em processos degenerativos. Tominoto et cols. 

demonstraram, ao analisar dois casos com correlação neurorradiologia-

neuropatologia, áreas de gliose, desmielinização e aumento perivascular 

correspondentes às AASSB (50). Ademais, estas áreas estão ligadas, 

aparentemente, à diminuição do volume cortical.  

Existe um debate intenso na literatura sobre a patogênese das AASSB 

na substância branca profunda e periventricular (2,19,26,43,47). 

Estudos propõem a existência de relações entre a incidência das AASSB 

e déficits cognitivos, desordens psiquiátricas - como depressão - e 

comprometimentos motores. Porém, não há vínculo específico com nenhuma 

doença (54). Além disso, discute-se a associação entre as AASSB e a 

diminuição do volume cortical, e se a ocorrência destas na substância branca 

profunda e periventricular teria ou não a mesma patogênese, bem como a 

influência da frequência em que elas ocorrem em um mesmo paciente. É 

importante ressaltar que as AASSB são heterogêneas neuropatologicamente, 

apesar de serem similares em imagens pesadas por T2 (55,56).  

Vários estudos foram realizados com específico interesse em alterações 

relacionadas ao envelhecimento cerebral, mas apenas alguns são dedicados a 

essas mudanças, as quais são interpretadas em exames de RM da rotina 

clínica como inespecíficas e de origem indeterminada, como a incidência de 

metástases, mais recorrentes na população idosa, ou de doenças 
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desmielinizantes, relativamente maior em populações mais jovens. E, na 

vigência de suspeita clínica em um caso com achado de AASSB em RM, a 

dúvida é de maior impacto, uma vez que essas alterações são parte do critério 

de diagnóstico e acompanhamento de, por exemplo, esclerose múltipla. Essa 

interpretação limitada gera o aparecimento de múltiplos termos em relatórios de 

RM com técnica convencional e, consequentemente, cria possibilidade de 

conflito entre condutas clínicas, fato agravado pela alta frequência destes 

achados nessa faixa etária (6,57–59). 
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3.3 Ressonância Magnética 

 

 

 As imagens obtidas por meio de RM representam um grande salto 

para a Radiologia e uma grande expansão nas possibilidades diagnósticas 

do sistema nervoso. Pode-se afirmar que a RM é atualmente a técnica mais 

sofisticada para aquisição de imagens da morfologia do cérebro humano. 

Pela qualidade e precisão de suas imagens, resolução espacial e contraste, 

e características não invasivas e não ionizantes, este método é descrito em 

muitos momentos da literatura como revolucionário (60–62). 

Entretanto, tais avanços diagnósticos só foram possíveis devido a 

grandes esforços de figuras importantes de diversas áreas. Mesmo sem um 

objetivo comum, proporcionaram estudos nos campos da química, física, 

matemática e engenharia, que serviram de base para o uso clínico da RM, 

tal qual é conhecido hoje.  

Ao traçar uma linha do tempo com os principais estudos que 

culminaram nas modernas técnicas de RM, o levantamento histórico inicia-

se em 1822, quando o matemático francês Jean-Baptiste Joseph Fourier 

(1768-1830) publicou a obra “Théorie analytique de la chaleur”. Fourier 

baseou-se nas leis de Newton sobre o resfriamento da matéria, indicando 

que entre duas moléculas adjacentes há um fluxo de calor e, 

consequentemente, energia, que é proporcional a diferença de suas 

temperaturas. Neste mesmo estudo, o francês tentou demonstrar que 
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qualquer função diferençável pode ser expandida em uma série 

trigonométrica.  

Essa teoria, aparentemente sem qualquer relação com a RM, inspirou 

um estudo do físico e químico dinamarquês Hans Christian Oersted (1777-

1851), no qual, ao dispor um fio ligado a uma bateria elétrica próxima a uma 

bússola, observou que o ponteiro desta alterava seu comportamento e 

passava a se mover em direção ao cabo. Assim, tornou-se possível indicar a 

relação entre eletricidade e magnetismo (63,64). 

O fenômeno em questão foi denominado eletromagnetismo, 

longamente estudado e apresentado pelo físico francês André Marie Ampère 

(1775 – 1836). Dentre os pontos citados em seu trabalho, encontra-se a lei 

de Ampère, que descreve matematicamente a interação da força magnética 

entre duas correntes elétricas. 

 Ainda no campo do magnetismo, os físicos e pesquisadores 

holandeses Pieter Zeeman (1865-1943) e Hendrick Antoon Lorentz (1853-

1928) tiveram uma contribuição fundamental. Em trabalho publicado em 

1895, foi apresentada a teoria das partículas carregadas, onde pela primeira 

vez os íons foram descritos e suas propriedades individuais puderam ser 

mensuradas como oscilações responsáveis pela emissão do espectro 

luminoso de alguns desses íons. Posteriormente, esse estudo levou a 

conclusão de que estas partículas, quando expostas a um campo 

magnético, sofreriam alterações em suas oscilações e em seu espectro 

luminoso.  
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Wolfgang Pauli (1900-1958) propôs a teoria dos spins eletrônicos, na 

qual indicava que certos núcleos atômicos comportam-se como pequenos 

ímãs giratórios e que possuem momentos angulares associados a um 

momento magnético.  

Quando um corpo carregado eletricamente gira ao redor do seu 

próprio eixo, forma-se campo elétrico denominado spin. Cada átomo de 

hidrogênio (H+), por exemplo, possui um próton e um elétron em sua órbita. 

Tanto o próton como o elétron giram ao redor de seus eixos e possuem spin. 

Como resultado do seu spin, prótons e nêutrons possuem um campo 

magnético chamado dipolo magnético. O momento magnético é um vetor 

que representa a intensidade e orientação deste dipolo. 

Estudando as estruturas atômicas, Pauli concluiu que os núcleos 

apresentam diferentes spins e momentos magnéticos. Essas conclusões 

foram utilizadas como modelo para estudos posteriores, como os de Lorentz, 

que apresentou ao mundo a teoria dos íons, confirmando as pesquisas 

sobre radiação eletromagnética. 

 Ao demonstrar em seus trabalhos que um campo magnético podia 

surtir efeito sobre partículas carregadas de órbitas circulares, sobrepondo-se 

a frequência precessional destas, o físico e matemático irlandês Joseph 

Larmor (1857-1942) postulou matematicamente que a frequência de 

precessão das partículas é proporcional ao campo magnético aplicado sobre 

cada núcleo. Essa definição tornou-se conhecida como “Equação de 

Larmor”.  
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O fenômeno de ressonância consiste na frequência em que os 

prótons giram em torno do eixo de um campo magnético. O spin nada mais 

é que uma propriedade intrínseca da partícula atômica, assim como massa e 

carga. Para que essa propriedade se tornasse matematicamente verdadeira, 

fez-se necessário inserir uma constante átomo-dependente, trata-se da 

razão giromagnética, definida como um torque capaz de fazer com que os 

momentos magnéticos dos núcleos polarizados realizem o movimento 

precessional na presença de um campo magnético. 

 No ano de 1938, o físico estadunidense Isidor Isaac Rabi (1898-1988) 

publicou estudos sobre mensuração do momento magnético dos prótons. Ao 

obter sucesso em sua pesquisa, Rabi possibilitou a mensuração do 

momento magnético nuclear por dois grupos independentes, liderados pelo 

compatriota Edward Purcell (1912-1997) e pelo suíço Félix Bloch (1905-

1983) em 1945. Enquanto o grupo de Bloch realizou um experimento com 

líquido, no qual a detecção dos sinais de ressonância se dava através da 

força eletromotriz induzida por precessão dos núcleos em uma bobina 

receptora, Purcell conseguiu medir a RM em um sólido (65–67). 

 Finalmente, em 1966, foi publicado o estudo “Application of Fourier 

transform spectroscopy to magnetic resonance”, de Ernst e Anderson. Neste 

trabalho, foi apresentada a técnica que permitiu a utilização da transformada 

de Fourier na espectroscopia por RM, tendo como princípio a conversão de 

sinais eletromagnéticos em informações dos materiais, que poderiam ser 

mensurados e analisados (68,69). 
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 Na década seguinte, o médico e inventor estadunidense Raymond 

V. Damadian (1936- ) apresentou ao mundo seus estudos onde, baseado 

nas descobertas anteriores, concluiu que a RM poderia ser um método 

capaz de diferenciar áreas de alteração, como massas tumorais, do tecido 

normal em órgãos. Na pesquisa, Damadian realizou testes com amostras de 

fígado de ratos, e pôde observar, em seu equipamento, que o sinal captado 

no tecido tumoral não era o mesmo daquele observado nos normais. Esse 

aspecto deveu-se a maior quantidade de átomos de hidrogênio presentes no 

tecido tumoral. Dessa forma, Damadian iniciou esforços para que essa 

mesma metodologia pudesse ser aplicada em maior escala para análises in 

vivo em humanos, o que dispensaria o uso da radiação dos exames 

convencionais baseados em raios X. Naquele momento, aparentava ser uma 

alternativa bastante promissora (70,71). 

 Mesmo com todo o esforço realizado por Damadian, as primeiras 

imagens coerentes do corpo humano só foram obtidas por Peter Mansfield 

(1933-  ) e Andrew Maudsley (1952-  ) que publicaram a primeira imagem 

seccional de um dedo humano (72,73). Até então, a RM realizava apenas 

leituras do espectro das moléculas, ao contrário de outras técnicas capazes 

de gerar imagens. 

           Esse quadro mudou quando o químico Paul Lauterbur (1929-2007) 

concebeu uma forma de adquirir imagens baseadas na RM. Utilizando 

gradientes de campo magnético, Lauterbur conseguiu mapear alguns pontos 

e, em 1973, obteve a primeira imagem de uma porção de água em um tubo 
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de ensaio. Em seguida, reconstruiu a reprodução com uma técnica similar à 

utilizada até então para TC.  

 Os sinais medidos na RM são uma combinação de sinais de todos os 

átomos do objeto avaliado. Porém, cada partícula apresenta ondas de 

frequência e amplitude diferentes, que demandam algum tipo de 

decodificação para que as imagens obtidas sejam coerentes. A 

transformada de Fourier permitiu indicar o que cada uma dessas frequências 

e amplitudes representam. Codificando o sinal com gradientes de campo 

magnético, é possível separar as frequências presentes no Espaço K e com 

isso obter uma representação por imagem (72). 

 Ainda que de forma bastante experimental, por meio de grandes 

esforços conjuntos de vários centros de pesquisa, foi possível obter as 

primeiras imagens do encéfalo em 1980, abrindo as portas para as atuais 

técnicas de diagnóstico por neuroimagem baseadas na RM (74,75). 
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3.3.1 Imagens de Tensores de Difusão (DTI) 

 

 

Devido às limitações presentes nas técnicas tradicionais de aquisição 

de imagens por RM no estudo das áreas de alteração de sinal na substância 

branca, as imagens de tensores de difusão (DTI) apresentam-se como uma 

abordagem promissora para a pesquisa das AASSB (43,76–79). 

Esta técnica é baseada em aquisições que são influenciadas pela 

magnitude e direção da difusão microscópica de prótons, principalmente 

presentes nas moléculas de água, permitindo a avaliação indireta de 

barreiras estruturais naturais do tecido.  

Os exames convencionais de RM baseiam-se, principalmente, na 

diferença do conteúdo de água e gordura presente nos tecidos constituintes 

do cérebro (70% de água na substância branca, 80% na cinzenta e 99% nos 

fluidos cerebrais), e suas propriedades de relaxação, que geram o contraste 

observado nas imagens por RM.  

Em 1986, Le Bihan et al. utilizaram um aparelho de 0,5 T para adquirir 

as primeiras imagens in vivo. Neste trabalho, foram adquiridas DTI de 

encéfalos de sujeitos sadios, e os dados obtidos foram comparados a 

imagens in vitro adquiridas seguindo os mesmos parâmetros (80–82).  

A primeira aplicação prática das imagens em DTI na rotina clínica foi 

proposta por Warach et al. em 1992, como ferramenta para identificar 

isquemia cerebral em estágios iniciais. Em 1997, Makris et al. iniciaram a 

utilização de mapas de difusão nos tecidos, obtidos a partir da combinação 
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de dados da anisotropia celular e difusão no tecido. Esse estudo foi utilizado 

mais tarde no desenvolvimento da técnica de tractografia (83,84).  

As imagens adquiridas em DTI mostram-se eficazes na análise das 

fibras da substância branca, pois nestas, em condições normais, a 

mobilidade da água ocorre preferencialmente paralela aos axônios, por 

causa da limitação exercida pela bainha de mielina que envolve os axônios, 

onde a direção predominante da difusibilidade coincide com a orientação 

principal das fibras que compõem os tratos e feixes. Isso é observado por 

meio de um tensor de difusão, que permite quantificar fenômenos físicos 

complexos a partir de uma matriz de números derivados de medidas de 

difusão em direções diferentes, possibilitando estimar a difusibilidade em 

qualquer direção arbitrária ou determinar sua direção máxima (85). 

Em um meio no qual as moléculas podem mover-se em qualquer 

direção, a difusão pode ser classificada como isotrópica. Como esta 

movimentação está condicionada ao meio no qual estão dispostas as 

moléculas, podemos observar diferentes comportamentos dentro do SNC.  

Enquanto no líquor há liberdade para a movimentação das moléculas, 

sem quaisquer barreiras, na substância branca a difusão ocorre em maior 

parte ao longo do eixo mais longo dos axônios, apresentando-se de forma 

heterogênea em outras direções. Esse comportamento recebe o nome de 

difusão anisotrópica (Figura 2): 
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Figura 2. Diagrama das distribuições da difusão em um tensor localizado em 
um feixe de fibras (A). A elipse mostrada em (B) representa os 
deslocamentos da difusão, que é altamente anisotrópica em tecidos fibrosos, 
como a substância branca; Extraído e adaptado de Alexander et al., 2007. 
 

 

 Todos os fatores que afetam o ambiente celular, causando mudanças 

na mobilidade molecular ou modificando a disposição do tecido, exercem 

efeito mensurável no tensor de difusão. Normalmente, as macromoléculas, 

mielina, axônios e membranas celulares apresentam-se como obstáculos 

para a difusão aleatória das moléculas de água no meio. Em algumas 

condições de anormalidade estrutural, como nas AASSB, ocorrem 

alterações mensuráveis na liberdade de difusão da água (86). 

Os parâmetros utilizados para caracterizar a difusão no cérebro são, 

principalmente, a anisotropia fracional (FA) e o coeficiente de difusão 

aparente (ADC), que podem ser calculados com base nos elementos do 

tensor, de forma a gerar mapas quantitativos cerebrais (87). 

O ADC indica a difusibilidade da água no meio, mostrando o 

comportamento molecular na presença de restrições, como a viscosidade e 

A B 
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barreiras espaciais. Na substância branca, o valor do ADC depende da 

correlação entre a orientação dos feixes da substância branca e a direção 

dos gradientes de difusão. O valor do ADC é maior quando as fibras de 

substância branca são paralelas aos gradientes de difusão, e é menor 

quando os feixes são perpendiculares a eles. 

Os valores de FA são dispostos em uma escala de 0 a 1, sendo que 

quanto mais próximo de 0, mais isotrópico, e quanto mais próximo de 1, 

mais anisotrópico. Valores entre 0,57 e 0,87 são obtidos como referência no 

corpo caloso em imagens adquiridas in vivo.  

Este parâmetro indica a fração da magnitude da difusão, que pode ser 

relacionada à média quadrática da difusão anisotrópica, ou seja, ao grau de 

desvio da difusividade isotrópica em todas as direções (88).  

 O elemento λ representa a média dos autovalores, equivalente a 

difusibilidade direcional média. A direção da difusibilidade máxima pode ser 

expressa por meio de cores, divididas em vermelho, verde e azul (RGB). A 

intensidade da cor é modulada por FA, resultando em mapas que resumem 

o grau de anisotropia e a direção da fibra localmente (85). 

O FA indica o quão direcional é a difusão em cada voxel. Pixels mais 

intensos representam zonas onde a anisotropia é elevada, como, por 

exemplo, o corpo caloso. Os valores da anisotropia mostram-se menores na 

substância cinzenta, e também são sensíveis às membranas celulares e aos 

tratos fibrilares (96, 112), alterando seu comportamento em regiões que 

apresentam alterações, como as AASSB, demonstrando anormalidades em 
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áreas com lesão na substância branca, onde a orientação preferencial de 

difusão imposta pelos feixes dos tratos deixa de existir.  

As estruturas histológicas que contribuem para a difusão anisotrópica 

são as membranas celulares, a mielina e o citoesqueleto dos axônios. Esse 

aspecto indica que o sinal de DTI seja principalmente determinado pela 

membrana celular (53,90). 

A presença de uma orientação primordial da estrutura determina que 

o processo de difusão aconteça de maneira não simétrica e, através da 

diagonalização dos vetores que descrevem o processo em cada eixo de 

aplicação dos gradientes, é possível determinar uma direção de difusão 

paralela ao eixo da estrutura e observar alterações microestruturais no 

tecido.  

A difusão dos pulsos eletromagnéticos ao longo dos feixes de fibras 

permite a criação de mapas computadorizados dos tratos da substância 

branca encefálica, e uma localização precisa das AASSB.  

 Dessa forma, as DTI podem servir como uma ferramenta robusta para 

o estudo das AASSB, pois constituem uma metodologia eficaz para a 

análise de estruturas cerebrais previamente inacessíveis por métodos não 

invasivos (80,90–92). 
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3.3.2 Parâmetros histológicos e DTI 

 

 

 As técnicas de RM são fundamentalmente influenciadas pela 

presença e quantidade de água regional, sendo importante o estudo de suas 

propriedades locais e fatores dinâmicos associados.  

As primeiras indicações de que o cérebro contém canais de água 

vieram de pesquisas de Jung et cols. e Hasegawa et cols. (56,93). Com a 

possibilidade de uso de anticorpos específicos, foi posteriormente 

demonstrado que o fluxo de água deve contribuir para mudanças 

dependentes de volume do espaço extracelular, que podem ser importantes 

para alterar as concentrações de solutos, modificando a textura e, 

consequentemente, o sinal de RM. Entretanto, até onde se sabe, não foram 

realizados estudos que correlacionem a presença destas alterações com a 

anisotropia ou difusibilidade global em imagens de Ressonância Magnética 

(59,94,95).  

 A água no tecido encefálico pode ser encontrada no meio intra e 

extracelular, e suas propriedades de difusão e macromoléculas são 

diferentes nestes dois compartimentos. A matriz extracelular do cérebro 

participa de interações célula-célula e célula-substrato, através de fatores 

neurotróficos, moléculas de adesão celular (cell adhesion molecules – 

CAMs) e outras moléculas, como glicosaminoglicanas (GAGs) e 

proteoglicanos (PGs) (96,97).   
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 As GAGs são encontradas nas matrizes extracelulares de todos os 

tecidos e, exceto pelo ácido hialurônico, elas existem na forma de PGs. 

Esses compostos são também encontrados como receptores de membranas 

ligados à matriz extracelular. As moléculas estão implicadas ou associadas a 

doenças degenerativas. Por exemplo, modificações no conteúdo de GAGs e 

PGs foram demonstradas em pacientes com Doença de Alzheimer,  

alterações pós-traumáticas  e gliomas infiltrativos  (98–102). 

 Outros componentes celulares do substrato encefálico podem estar 

relacionados a alterações da difusibilidade. Os neurofilamentos (NF) são 

estruturas dinâmicas que contém diversos locais de fosforilação de um 

grande número de proteínas-quinases e modulam a estrutura intracelular 

dos axônios. Eles têm papel fundamental no controle do calibre axonal, além 

de afetar outros elementos citoesqueléticos, microtúbulos e filamentos de 

actina. Os de classe neurofilamento-L (NF-L ou neurofilamento de 

polipeptídeo leve), neurofilamento-M (NF-M ou neurofilamento de 

polipeptídeo médio) e neurofilamento-H (NF-H ou neurofilamento de 

polipeptídeo pesado) são membros da família de filamentos intermediários e 

os principais componentes do citoesqueleto neuronal. Alterações no 

metabolismo destes são frequentemente observadas em doenças 

neurodegenerativas, incluindo a esclerose lateral amiotrófica (ALS), doença 

de Parkinson e Alzheimer.  

 Em regiões onde a substância branca apresenta-se normal, áreas 

marcadas com as proteínas do NF apresentarão feixes de axônios íntegros. 

Concomitantemente, em regiões de aumento de espaço perivascular, edema 
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e diminuição da quantidade de fibras, haverá diminuição na densidade de 

neurofilamentos.  

 A proteína básica de mielina (MBP) é um dos principais constituintes 

da bainha de mielina no sistema nervoso. Esse componente atua tanto na 

formação quanto na estabilização dessas estruturas.  

 Redução de expressões de MBP são relacionadas a doenças 

desmielinizantes, como a esclerose múltipla e consequente perda de função 

dos feixes da substância branca. As técnicas de avaliação por NF e MBP 

podem ser utilizadas de forma paralela, pois possibilitam a análise das 

mesmas estruturas por abordagens diferentes. 

 A proteína ácida fibrilar glial (GFAP) é a principal constituição dos 

filamentos intermediários em astrócitos, e serve como um marcador 

específico que distingue os astrócitos diferenciados a partir de outras células 

gliais durante o desenvolvimento do SNC. 

  As GFAPs desempenham um papel importante na mitose, ajustando 

a rede de neurofilamentos celulares. Durante a mitose, há um aumento na 

quantidade de fosforilada GFAP e um movimento dessa proteína modificada 

ao sulco de clivagem. Essas proteínas também estão relacionadas a 

reparação celular após lesões no SNC, atuando na proliferação glial nas 

regiões alteradas.  

 Ainda não se sabe como estes componentes alteram o sinal de DTI. 

É de se esperar que estas moléculas estejam relacionadas a alterações do 

volume celular, proliferação glial e integridade neuronal, possam influenciar 
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o sinal de RM e, desta maneira, potencialmente ajudarem a entender o 

significado das AASSB (103). 
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3.4 Correlação entre Ressonância Magnética e Histologia 

 

 

Várias teorias foram propostas para abordar o problema de 

correlação entre os achados indicados nas imagens de RM e as alterações 

histológicas no encéfalo analisado post-mortem. Entretanto, estas iniciativas 

ainda não foram suficientes para esclarecer as dúvidas relacionadas ao 

sinal de RM em AASSB (12,54,55,104). 

Apesar de todos os esforços, no geral as tentativas para estabelecer 

uma correlação entre neuroimagem e neuropatologia ainda não foram além 

de todas as limitações, encontrando-se num patamar inferior ao ideal.   

Em linhas gerais, as limitações encontradas nos diferentes estudos 

que utilizam imagens adquiridas post-mortem não apresentam grande 

variação, podendo ser agrupadas. As mais comuns são:  

           A - Modificação do sinal de RM após a fixação do tecido: 

notadamente, o sinal T1 da substância branca deixa de exibir o alto sinal 

relativo, invertendo o contraste com a camada cortical, após a fixação do 

encéfalo em formol. Como alternativa a esse tipo de alteração, a abordagem 

mais aconselhada é a correlação entre referências presentes no encéfalo e 

a construção de mapas cito e mieloarquitetônicos nos espaços 

correspondentes in cranio (sem processamento) e aplicá-los posteriormente, 

quando extra situ. Pode-se usá-la para calcular o grau de deformação ao se 

obter uma segunda imagem extra situ por RM, com os mesmos parâmetros 

empregados anteriormente no mesmo tecido (12, 54); 
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           B - Deformações não lineares do cérebro após a remoção do crânio e 

durante o processamento histológico: as substâncias branca e cinzenta 

deformam de maneira imprevisível durante a fixação, desidratação e 

embedição (105,106). É impossível predizer como o encéfalo se deformará 

durante o processamento, pois isso ocorre de forma totalmente randômica, 

como visto em estudos anteriores;  

           C - Ausência ou incongruência entre informações clínicas dos 

sujeitos da pesquisa, que podem revelar se as alterações cerebrais 

resultaram em sintomas neurológicos: muitos dos encéfalos utilizados nos 

estudos de correlação de achados de imagem pertenciam a indivíduos cujo 

perfil clínico funcional pre mortem não pôde ser acessado. Esse tipo de 

desencontro de informações é especialmente comum em países europeus, 

com leis que restringem a coleta de dados biográficos após a 2ª Guerra 

Mundial; 

           D - Custo operacional de processamento do encéfalo: os exames de 

RM, que empregam as mais avançadas técnicas, e o tipo de processamento 

histológico, que permite a confecção de fatias histológicas espessas, admite 

a realização de um mapeamento e correlação com os achados de imagem, 

ainda são procedimentos de alto custo, demandam muito tempo e 

capacitação específica para uma correta análise dos dados obtidos. 

Além disso, outro importante fator para que a abordagem ideal não 

seja aplicada por outros grupos, é a combinação entre a diminuição drástica 

do número de autópsias em todo o mundo, limitando a disponibilidade de 
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sujeitos, e a dificuldade para a aquisição de imagens de RM em um 

intervalo post-mortem curto (107). 
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4 MÉTODOS 

 

 

Todos os indivíduos incluídos neste trabalho tiveram seus encéfalos 

submetidos à RM e processados histologicamente como parte do projeto 

“Avaliação histológica de áreas de alteração de sinal de RM associadas ao 

envelhecimento: plataforma de correlação tridimensional ponto-a-ponto”. 

Este trabalho envolve a cooperação entre duas instituições da Alemanha: 

Labor für Morphologische Hirnforschung der Klinik und Poliklinik für 

Psychiatrie und Psychotherapie, Universität Würzburg, em Würzburg, e The 

Alzheimer Memorial Center Department of Radiology, Universität Ludwig-

Maximiliam, em Munique; e os Departamentos de Radiologia e Patologia da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e Banco de 

Encéfalos Humanos do Grupo de Estudos em Envelhecimento Cerebral 

(BEHGEEC), base para outros estudos sobre análises de imagens post-

mortem (16,17,108).  

 O BEHGEEC-FMUSP foi criado em 2004, com o objetivo de coletar e 

armazenar tecidos encefálicos humanos post-mortem. Graças à colaboração 

do Serviço de Verificação de Óbitos da Capital (SVOC), em São Paulo, e à 

generosidade de familiares de pacientes falecidos e levados para este local, 

tem sido possível suprir as necessidades do Banco com êxito.  

           Mais de 1800 encéfalos de indivíduos acima de 50 anos foram 

coletados nos últimos sete anos. Grande parte destes encéfalos pertencia a 

sujeitos sem nenhuma alteração neurológica, diferenciando o BEHGEEC-
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FMUSP dos outros bancos de encéfalos do mundo, garantindo uma 

pesquisa mais aprofundada sobre o envelhecimento humano não patológico. 

O fluxo de trabalho descrito nessa seção, e aplicado na plataforma 

citada anteriormente, foi resumido esquematicamente e pode ser observado 

na Figura 3: 
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4.1 Casuística 

 

 

A seleção dos casos incluídos neste trabalho foi feita de forma 

aleatória, a partir do banco de informações e imagens, constituído por todos 

os projetos que integram a plataforma de correlação ponto-a-ponto.  

Todos os sujeitos do estudo foram provenientes do SVOC, anexo à 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). O Serviço 

é responsável por esclarecer causas de óbito decorrentes de morte natural e 

realiza aproximadamente 13 mil autópsias por ano, de indivíduos que 

faleceram na região metropolitana de São Paulo. O local mostrou-se ideal 

para a coleta das amostras, pois se encontra próximo ao BEHGEEC e ao 

Departamento de Radiologia do Hospital das Clínicas da FMUSP, provendo 

uma estrutura ímpar e reconhecida mundialmente. 

 O procedimento de coleta de casos via BEHGEEC teve como ponto 

de partida a triagem e recrutamento de familiares dos sujeitos para 

participação na pesquisa. Essa etapa constitui parte da rotina estabelecida 

para todos os estudos realizados por este grupo, e contou com a 

participação de uma equipe de profissionais de enfermagem 

especificamente capacitada.  

 A equipe foi responsável por abordar o familiar ou responsável, 

convidando-o a participar do estudo, de forma ética e não invasiva. Este 

grupo foi treinado para reconhecer possíveis fatores que pudessem interferir 

na resposta dos informantes (3,108).  
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 A entrevista aplicada foi estruturada para a coleta de dados 

demográficos, história pregressa de saúde do paciente, hábitos, vícios, 

assim como seus antecedentes familiares e pessoais, enfocando o período 

anterior à morte. Além do convite para fornecer informações sobre o 

histórico clínico e estado neurológico pré-óbito do indivíduo, os responsáveis 

consentiam ou não a doação do material e captação de imagens para a 

pesquisa (Anexos A e C).  

Dentre os casos disponíveis, foram selecionadas 20 AASSB, 

distribuídas por quatro sujeitos, com características descritas na Tabela 1, 

que correspondiam aos critérios de inclusão e exclusão descritos a seguir. 

Informações demográficas e outras variáveis extraimagem dos objetos da 

pesquisa são apresentadas no Anexo D. 

 

Tabela 1 – Características dos sujeitos e encéfalos incluídos no estudo 

Sujeito AASSB Idade Gênero IPM (hrs) T PRE  (oC) T POS  (oC) Massa do 
encéfalo (g)  

Volume do 
encéfalo 
(mm3) 

1 6 94 F 11 27,5 27,2 1408 1500 

2 6 64 M 16 24,5 25 1114 1000 

3 4 80 M 14 24,9 26 1130 1100 

4 4 79 F 10,5 21,2 21,4 1226 1100 

AASSB - Áreas de alteração de sinal na substância branca; IPM – Intervalo post-mortem; RM – 
Ressonância Magnética; T PRE– Temperatura aferida antes do exame de RM (via auricular); T 
POS – temperatura aferida após o exame de RM (via auricular). 
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4.1.1 Aspectos Éticos 

 

 

 Todos os encéfalos incluídos neste estudo foram cedidos após a 

apreciação e concordância sobre Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), apresentado ao responsável legal dos indivíduos 

selecionados (Anexo A), e preenchimento de questionário para avaliação de 

aspectos cognitivos. A assinatura do Termo foi obtida individualmente para 

cada encéfalo doado, e todos os dados pessoais cedidos para a pesquisa 

foram mantidos em sigilo. 

O presente estudo foi aprovado na Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq) da Diretoria Clínica do Hospital das 

Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sob o 

número 1199/09 (Anexo B). O envio de tecidos e amostras biológicas para 

processamento com a técnica de celoidina na Universidade de Würzburg foi 

autorizado na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), sob o 

número 573/10. O projeto “Avaliação histológica de áreas de alteração de 

sinal de RM associadas ao envelhecimento: plataforma de correlação 

tridimensional ponto-a-ponto”, bem como todos os outros que utilizam suas 

informações, foram aprovados nos comitês de ética das instituições 

participantes. 
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4.1.2 Critérios de inclusão 

 

 

           A - Concordância do responsável legal em disponibilizar o encéfalo e 

imagens para análise científica, por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); 

           B - Indivíduos com idade igual ou superior a 50 anos na data do óbito; 

           C - Indivíduos que não passaram por quaisquer situações capazes de 

alterar a morfologia cerebral normal, como traumas cranianos, ou que 

pudessem causar lesões cerebrais isquêmicas secundárias, como 

encefalopatia anóxica de longa duração; 

           D - Intervalo entre a morte e a captação das imagens inferior a 16 

horas; 

           E - Presença de AASSB observadas na análise das imagens. 

 F - Indivíduos portadores de implantes metálicos, próteses, marca-

passos e dispositivos intracranianos não passíveis de remoção. 
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4.1.3 Critérios de exclusão 

 

 

           A - Presença de lesões nos encéfalos, como acidentes vasculares 

encefálicos antigos, encontrados durante análise das imagens de RM para 

localização das AASSB; 

           B - Quaisquer tipos de alterações morfológicas observadas 

posteriormente ao exame de RM, devido a traumas ou alterações drásticas 

de volume; 

           C - Ausência de AASSB passíveis de análise, devido a artefatos 

observados durante o processamento das imagens que impossibilitem uma 

avaliação correta dos dados; 

           D - Encéfalo não fixado ou fixado incorretamente; 

           E - Indivíduo com histórico de alcoolismo e/ou utilização de qualquer 

tipo de substância, capaz de gerar um viés durante a avaliação cognitiva, 

baseada no questionário preenchido pelos responsáveis; 

           F - Informações inconsistentes fornecidas pelos responsáveis sobre 

os aspectos cognitivos do indivíduo. 
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4.2 Imagens de Ressonância Magnética 

 

 

Os exames de RM foram realizados no Instituto de Radiologia da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InRad HC FMUSP), 

em um sistema de 3,0 T equipado com gradientes de 80 mT/ m e uma 

bobina de crânio de oito canais (Intera Achieva, Philips Healthcare, 

Holanda).  

 As imagens de RM foram adquiridas in cranio, com temperatura 

controlada e mensurada no espécime. O tempo de realização do exame de 

RM foi o menor possível, em um período inferior a 16 horas após o óbito, a 

fim de manter a integridade tecidual dos encéfalos e seguindo a premissa de 

não atrasar os rituais de luto das famílias (Tabela 1). 

 Para a aquisição de imagens seguindo as posições padronizadas nos 

protocolos utilizados no serviço de RM do InRad, todos os indivíduos foram 

dispostos em decúbito dorsal horizontal. A região do crânio foi introduzida na 

bobina apropriada e fixada com o auxílio de fitas adesivas e espumas de 

acolchoamento para evitar artefatos relacionados a vibrações do aparelho 

de RM e, consequentemente, movimentação do objeto de estudo. 

 Durante a preparação do cadáver para o exame de RM, foi feita 

minuciosa avaliação externa para a retirada de objetos com propriedades 

ferromagnéticas, potencialmente perigosos e/ou capazes de interferir nas 

imagens, gerando artefatos.  
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 As imagens de RM do encéfalo foram adquiridas em um intervalo 

médio de 13,5 h (± 2,08) após o óbito, antes da remoção do encéfalo do 

crânio. A temperatura da sala de exames foi controlada, permanecendo em 

torno de 22 ºC, e a temperatura dos corpos aferida antes e depois do 

exame, por via auricular (Tabela 1).  
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4.2.1 Protocolo de aquisição de imagens in cranio 

 

 

Todos os indivíduos incluídos neste estudo tiveram as imagens de 

RM adquiridas seguindo o mesmo protocolo. Na programação das 

sequências de Ressonância Magnética, a linha média entre comissura 

anterior (AC) e comissura posterior (PC) no plano axial, foi usada como 

referência. 

O tempo médio de aquisição das imagens de RM in cranio foi de 110 

minutos para cada indivíduo. O protocolo utilizado para a aquisição das 

imagens in cranio é descrito na Tabela 2: 
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Tabela 2 – Parâmetros de aquisição de imagens utilizados in cranio 

Sequência Localizador FLAIR T1 DTI T2 MULTI-ECHO MTR 

Orientação * Axial Sagital Oblíquo Sagital Axial 

Cortes 9 60 180 2.380 300 60 

TR (ms) 63,7 9.686 6,53 23.650 3.300 7,3 

TE (ms) 1,6 130 2,97 65 30/60/90/120/150 3,6 

TI (ms) * 2.800 791 * * * 

Flip Angle * 90 8 90 * 6 

NEX 1 1 1 2 1 1 

Resolução (mm) 5 x 0,5 x 1 1 x 0,3 x 2 1 x 1 x 1 2 x 2 x 2 0,78 x 0,8 x 2 2 x 2 x 2 

FOV mm 240 x 240 512 x 512 240 x 240 256 x 256 230 x 185 240 x 180 

Sense * * 2 (RL) 2 (AP) * * 

2D / 3D 2D 2D 3D 2D 2D 3D 

Fator b * * * 3000 * * 

Gradientes * * * 32 * * 

EPI * * * * 5 * 

TSE * 35 240 * 5 3 

TR - Tempo de repetição; TE - Tempo de eco; TI - Tempo de inversão; NEX - Número de excitações; 
FOV - Campo de visão; EPI – Imagem eco planar; 2D – Bidimensional; 3D – Tridimensional; FLAIR - 
Fluid attenuated inversion recovery; DTI – Imagem de tensores de difusão; MTR - Índice de 
transferência de magnetização. 
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4.2.2 Protocolo de aquisição de imagens extra situ 

 

 

 Após um período de 120 dias de fixação, processo descrito a seguir, 

os encéfalos foram submetidos a uma nova aquisição de imagens. Este 

tempo de fixação foi obedecido com o objetivo de minimizar a incidência de 

artefatos na RM. Neste momento, os espécimes tiveram suas imagens 

captadas extra situ. 

 Para a obtenção das imagens, os encéfalos foram acondicionados em 

recipientes plásticos, adequados às suas dimensões, e compostos por 

materiais livres de indução de artefatos. Também foram minimizadas 

alterações causadas por bolhas de ar, presentes entre o tecido e o 

paraformol líquido no interior do objeto.  

 Os exames de RM extra situ foram realizados no InRad HC FMUSP, 

nas mesmas condições da aquisição in situ, no sistema de 3,0 T equipado 

com gradientes de 80 mT/ m e bobina de crânio de oito canais (Intera 

Achieva, Philips Healthcare, Holanda). 

 As amostras incluídas foram armazenadas em recipiente plástico 

cilíndrico, com dimensões aproximadas de 18 x 20 cm, contendo uma 

solução de paraformol a 4%. Este recipiente foi introduzido horizontalmente 

na bobina apropriada, e fixado de forma a impedir artefatos nas imagens de 

RM relacionados a vibrações.  

 O protocolo utilizado para a aquisição das imagens extra situ é 

descrito na Tabela 3. O tempo médio de aquisição das imagens de RM extra 
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situ, seguindo os parâmetros descritos anteriormente, foi de 110 minutos 

para cada indivíduo. 
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Tabela 2 - Parâmetros de aquisição de imagens utilizados extra cranio 

Sequência Localizador FLAIR T1 DTI T2 MULTI-ECHO MTR 

Orientação * Axial Sagital Oblíquo Sagital Axial 

Cortes 9 60 180 2380 300 60 

TR (ms) 63,7 9686 6,53 23650 3300 7,3 

TE (ms) 1,6 130 2,97 65 30/60/90/120/150 3,6 

TI (ms) * 2800 791 * * * 

Flip Angle * 90 8 90 * 6 

NEX 1 1 1 2 1 1 

Resolução 

(mm) 

5 x 0,5 x 1 1 x 0,3 x 2 1 x 1 x 1 2 x 2 x 2 0,78 x 0,8 x 2 2 x 2 x 2 

FOV mm 240 x 240 512 x 512 240 x 240 256 x 256 230 x 185 240 x 

180 

Sense * * 2 (RL) 2 (AP) * * 

2D / 3D 2D 2D 3D 2D 2D 3D 

Fator b * * * 3000 * * 

Gradientes * * * 32 * * 

EPI * * * * 5 * 

TSE * 35 240 * 5 3 

TR - Tempo de repetição; TE - Tempo de eco; TI - Tempo de inversão; NEX - Número de excitações; FOV - 
Campo de visão; EPI – Imagem eco planar; 2D – Bidimensional; 3D – Tridimensional; FLAIR - Fluid 
attenuated inversion recovery; DTI – Imagem de tensores de difusão; MTR - Índice de transferência de 
magnetização. 
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4.3 Análise histológica 

 

 

Após a realização dos exames de RM, os encéfalos do estudo tiveram 

suas imagens analisadas paralelamente ao processamento histológico de 

cada sujeito, como descrito nos itens a seguir. 



 48 

4.3.1 Autópsia e armazenamento 

 

 

 O procedimento de autópsia dos casos foi realizado pelo SVOC, 

anexo à FMUSP, seguindo os protocolos estabelecidos na rotina de 

verificação de óbitos. Todos os cadáveres incluídos neste estudo foram 

submetidos à avaliação especializada de um médico legista, a fim de 

apontar a causa do falecimento. Este processo foi realizado em um intervalo 

de até quatro horas após a aquisição das imagens, garantindo a integridade 

tecidual dos encéfalos. 

 Durante a coleta, feita após a abertura da caixa craniana, os 

encéfalos foram cuidadosamente retirados, pesados e tiveram seu volume e 

massa aferidos. 

 A fixação dos espécimes foi realizada, submergindo-os em solução 

de paraformolaldeído com concentração de 4%, em um recipiente com 

dimensões apropriadas, evitando qualquer tipo de contato do tecido com 

superfícies sólidas capazes de gerar alterações durante o processo. Três 

dias depois, foi feita uma incisão de aproximadamente 5 mm no joelho do 

corpo caloso, pela qual o paraformolaldeído pôde entrar nos ventrículos 

laterais e, dessa forma, homogeneizar a retenção da porção interna do 

encéfalo. 

 Todos os espécimes utilizados foram, então, enviados à Universidade 

de Würzburg, para os processamentos subsequentes.  
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4.3.2 Processamento e corte histológico seriado 

 

 

  Após os procedimentos de fixação, os encéfalos foram submetidos a 

desidratação por gradientes alcoólicos. A princípio, o tronco cerebral e o 

cerebelo foram retirados por meio de incisão na porção rostral da ponte, e 

os hemisférios foram separados por uma secção longitudinal no corpo 

caloso seguindo a fissura inter-hemisférica. Os ventrículos laterais 

receberam pequenas aberturas por meio da remoção dos septos pelúcidos. 

Subsequentemente, os hemisférios foram dispostos em recipientes plásticos 

separados, com tampa para vedação, onde permaneceram submersos em 

soluções de etanol com diferentes concentrações (70%, 80% e 96%), por 

uma semana a cada estágio. 

 Meninges e vasos exteriores também foram removidos após o término 

do processo de desidratação por álcool. Esse passo pôde ser realizado 

apenas quando o tecido nervoso adquiriu maior consistência, de forma que 

pudesse ser manipulado e possibilitasse a remoção dos vasos, meninges, e 

pequenas calcificações, sem lesionar o tecido cortical do encéfalo. Essa 

etapa ocorreu sete dias após o início da desidratação por etanol. 

 Encerrada a desidratação, os hemisférios foram depositados em 

recipientes plásticos (de tamanho mínimo de 240 × 140 × 135 mm), 

contendo solução de celoidina a 8%, na proporção de 180g de celoidina 

dissolvida em 750 ml de etanol 100% e 750 ml de dietil éter. Os recipientes 
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permaneceram por 48 horas em um dispositivo de selagem a vácuo, no qual 

foram retirados todos os vapores de etanol presentes na solução, e, dessa 

forma, concentrando a celoidina em 16%.  

 Durante o procedimento de embedição, a celoidina conformou-se 

sobre a superfície encefálica, e se infiltrou em todos os espaços disponíveis, 

como os sulcos mais profundos e os ventrículos. Por meio da evacuação 

dos vapores de etanol, evitou-se a formação de bolhas gasosas sobre a 

superfície do tecido. Ademais, as perfurações nos septos pelúcidos 

facilitaram a infusão da celoidina nos ventrículos laterais, evitando a 

ocorrência de colabamento e consequentes deformações nos hemisférios.  

 Em seguida, os hemisférios foram acondicionados em recipientes 

plásticos dispostos dentro de uma caixa de vidro (volume: 30L), juntamente 

a um disco de petri (diâmetro: 185 mm) contendo clorofórmio. Nesta caixa 

fechada, a celoidina foi submetida a um processo lento de secagem e 

endurecimento, por meio da interação química entre os vapores de 

clorofórmio.  

           O bloco de celoidina adquiriu um aspecto opaco e teve o volume 

reduzido durante este passo do processamento, em um período que pode 

variar entre 14 a 16 dias. O processo de endurecimento, utilizando vapores 

de clorofórmio, é interrompido quando o bloco adquire consistência 

semelhante a da borracha.  

  Após este estágio, os hemisférios cerebrais estavam em condições 

ideais para a secção seriada. Assim, o bloco de celoidina foi afixado em um 

suporte plástico, que possibilita a montagem sobre um micrótomo (Polycut, 
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Cambridge Instruments, Reino Unido) à bandeja deste. Para a completa 

fixação, a base do bloco foi colada com uma liga de celoidina e etanol a 

70% e secou durante quatro horas (Figura 4).  

                                
                                 

 
Figura 4. Bloco de celoidina posicionado para o corte seriado em 
micrótomo.  

 

 

 As secções foram realizadas com a espessura de 440 µm de forma 

serial, no sentido coronal. A celoidina, disposta em torno da superfície do 

encéfalo, atua como suporte e guia para a lâmina do micrótomo, evitando 

variações no ângulo de corte e lesões nos tecidos. Este procedimento 

demandou tempo médio de 90 minutos por hemisfério. É importante 
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ressaltar que, durante a secção do bloco, a superfície da celoidina e a 

lâmina do micrótomo foram mantidas umidificadas com solução de etanol a 

70% (109). Todos os cortes foram fotografados individualmente com uma 

câmera digital DSLR (Fujifilm S2 pro, Fuji Photo Film Co., Japão), resolução 

de 12 megapixels e lente focal macro 50 m (Sigma F2.8 EX, Sigma Co., 

Japão). As imagens foram armazenadas em formato JPEG (Figura  5). 

 

 

 
Figura 5. Cortes histológicos seriados de hemisfério cerebral embebido em 
celoidina.  
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 As secções dos tecidos foram guardadas em recipientes plásticos, 

identificadas, lacradas e submersas em solução de etanol a 70%. Este tipo 

de armazenamento permitiu a preservação das características histológicas 

do objeto de estudo, fazendo com que pudesse ser utilizado neste e em 

outros trabalhos (109). 
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4.4 Correlação ponto-a-ponto entre imagem e histologia 

 

 

 Uma vez determinadas as AASSB nas imagens de RM, o passo 

seguinte do processamento foi identificá-las nas fotografias dos cortes 

seriados do encéfalo. 

 Para o corregistro espacial das imagens de RM e das fotos dos cortes 

histológicos, foi utilizado o software Amira 5.5.1 (Mercury Systems Inc. 

Chelmsford, Massachusetts, EUA) (110), onde foram gerados volumes 

referentes a cada modalidade de imagem por meio de uma modalidade de 

segmentação de superfície semiautomatizada, descrita nas etapas a seguir. 

 A primeira fase consistiu na criação das superfícies correspondentes 

ao encéfalo, utilizando como base as imagens de RM ponderadas em T1. 

Essa sequência serviu como fundamento para os passos subsequentes, 

devido a sua notada capacidade de representação morfológica.  

O encéfalo foi dividido por uma ferramenta baseada em um 

histograma, que possui escala em tons de cinza, com delimitação da faixa 

de interesse. No passo seguinte, por meio de segmentação manual, 

executada com auxílio de uma placa gráfica, os limites do tecido foram 

definidos de maneira mais refinada (Figura 6). A partir disso, foi possível 

gerar superfícies poligonais referentes a cada encéfalo (Figura 7). Esse tipo 

de reconstrução tridimensional foi demonstrado anteriormente por 

colaboradores deste trabalho (17,107,108). 
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Figura 6. Segmentação das áreas referentes ao encéfalo humano baseada 
em imagens de RM. A coluna (A) ilustra a segmentação automatizada, 
obtida por meio de histogramas de intensidade de sinal, enquanto a (B) 
ilustra a segmentação semiautomatizada, que combina estes histogramas 
com segmentação humana.  
 

A B 
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Figura 7. Reconstrução tridimensional de encéfalo humano baseada em 
imagens de RM. O quadro (A) representa a vista lateral, enquanto (B) e (C) 
mostram detalhadamente a superfície poligonal gerada através da 
segmentação semiautomatizada. 

A 

B 

C 
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 O processo de segmentação semiautomatizada foi repetida, utilizando 

como referência as sequências de imagens ponderadas em FLAIR. 

Novamente, foi gerada uma superfície poligonal, registrada espacialmente 

com a superfície criada através das imagens de T1. A marcação utilizada 

neste ponto emprega apenas transformações de corpo rígido, uma vez que 

são reproduções obtidas do mesmo indivíduo e com os mesmos parâmetros 

espaciais.  

 A seguir, as AASSB presentes nas imagens FLAIR também tiveram 

seus limites segmentados, e devido ao registro espacial com as imagens 

ponderadas em T1, como descrito anteriormente, puderam ser observadas 

tridimensionalmente, como mostra a Figura 8. 

 O passo seguinte deste método foi a reconstrução tridimensional, 

baseada na sequência de fotografias dos cortes histológicos seriados. Nesta 

etapa, as imagens adquiridas no momento do corte do encéfalo foram 

modificadas em um software de edição de imagens, passando do modo 

RGB para escala de cinza (ImageJ v. 1.45 - Maryland, EUA). Em seguida, 

novamente empregando Amira 5.4.1, elas foram alinhadas e possíveis 

distorções espaciais foram corrigidas. 

 Novamente, o processo de segmentação semiautomatizada foi usada 

para delimitação dos limites do encéfalo. Contudo, devido à secção dos 

hemisférios no início da preparação do material, esse estágio foi realizado 

separadamente para cada um deles, resultando em duas superfícies (Figura 

9). 
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Figura 8. Reconstrução tridimensional baseada em imagens de RM 
ponderadas em T1 e registradas espacialmente com imagens ponderadas 
em FLAIR. A sequência ilustra a superfície gerada através de T1 em (A), 
seguida por um aumento na transparência desta (B) e identificação 
tridimensional das AASSB apontadas em FLAIR (C) após completo 
esmaecimento da superfície de T1. 
  

A 

B 

 

C 
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Figura 9. Fluxo de edição de imagens e reconstrução 3D dos cortes 
histológicos. Temos (A) imagem em RGB, (B) imagem em escala de cinza, 
(C) alinhamento tridimensional das imagens vista sagital, (D) segmentação 
semiautomatizada e (E) superfície 3D. 
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 Para cada uma das superfícies dos hemisférios, a homóloga gerada 

anteriormente foi corregistrada, utilizando as imagens de T1. Neste estágio 

do processo, foi empregado um algoritmo de normalização espacial, inserido 

no software Amira, que, através do uso de funções de transformação 

espacial, possibilitou o registro de imagens de diferentes modalidades. 

 Devido às características inerentes aos tipos de imagens utilizadas, 

foi necessário realizar o corregistro em duas etapas. Na primeira, foram 

utilizadas transformações geométricas de corpo rígido, sendo que nesta 

modalidade de transformação, a característica principal é a preservação das 

distâncias e ângulos nas imagens, aplicando apenas rotações, translação e 

alterações de escalonamento horizontal, vertical e oblíquo. Como 

consequência, altera-se a posição espacial, mas as formas das superfícies 

tridimensionais geradas não se modificam. 

        
 

Figura 10. Corregistro entre RM e histologia. Na reprodução, (A) são 
imagens de RM e fotos dos cortes com área cortical destacada como 
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exemplo e (B) são imagens sobrepostas e corregistradas com mesma área 
destacada; Extraído e adaptado de Grinberg et al., 2009. 
 

 

 Com o intuito de refinar o registro entre as imagens, foi aplicada uma 

segunda modalidade de transformação, denominada registro não rígido. 

Desta forma, foi possível adequar localmente as deformações espaciais 

necessárias.  

 Uma vez feito o corregistro tridimensional, o passo seguinte foi 

localizar as fatias histológicas exatas, nas quais se encontravam as AASSB. 

As fases e ferramentas aplicadas nesse processo são descritas na seção 

seguinte. 

 As AASSB são localizadas e descritas, utilizando os softwares 

ImageJ (v. 1.45 - Maryland, EUA)  e Osirix (v. 4.1 32bit - Genebra, Suíça). 

No início do processamento, todas as sequências foram convertidas de 

formato de saída do aparelho de RM DICOM (Digital Imaging and 

Communications in Medicine) para NIfTI (Neuroimaging Informatics 

Technology Initiative), compatível com os softwares utilizados 

posteriormente. A conversão foi feita, empregando sistemas específicos 

para tal (Dcm2niigui - Maryland, EUA). A recomendação corrente é que os 

dados sejam retirados do console da RM no formato DICOM, evitando, 

assim, qualquer perda de informação (111,112).  

Utilizando as imagens ponderadas na sequência FLAIR, adquiridas no 

plano axial, foram traçadas regiões de interesse em torno de cada AASSB. 

Durante a seleção das AASSB, foram excluídas as áreas que apresentavam 
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maior intensidade de sinal, próximas às regiões com perda tecidual 

identificável como, por exemplo, AVEs, e também nas bordas dos 

ventrículos.  

Para manter um controle durante a análise, as AASSB foram 

distinguidas, seguindo o número de identificação atribuído a cada sujeito e 

numeração da fatia na qual foram observadas (Figura 11).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Identificação das AASSB em imagens de RM ponderadas em 
FLAIR. Cortes axiais em sequência crânio-caudal (A-D).   
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As AASSB assinaladas nas imagens ponderadas em FLAIR tiveram 

topografia identificada com o auxílio de atlas radiológico da substância 

branca (113). Dessa forma, foi possível descrever o padrão de localização 

nos sujeitos deste estudo. A localização das áreas de AASSB foi checada 

por neurorradiologista (EAJ) com 15 anos de experiência nesta 

especialidade. 
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4.4.1 Análise dos parâmetros de DTI nas AASSB 

 

 

 O primeiro passo do processamento das imagens de DTI consistiu na 

obtenção dos arquivos referentes às tabelas de gradientes. Estes arquivos, 

denominados bvecs (b vectors) e bvals (b values), formam a lista contendo 

as direções dos tensores e magnitudes de sensibilização utilizados em cada 

aquisição. Estas informações geralmente são armazenadas como cabeçalho 

dos arquivos DICOM e, após a conversão para NifTi, armazenadas como 

arquivos de texto. 

  Entretanto, devido às particularidades do formato de saída do 

equipamento de RM Phillips utilizado neste estudo, em alguns casos estes 

arquivos não são corretamente gerados no momento da conversão de 

formatos, e devem ser extraídos manualmente, utilizando um editor de texto. 

Durante a coleta das imagens de DTI, seguindo o padrão empregado 

para esse tipo de sequência, foram adquiridas quatro imagens de referência, 

denominadas b0, sem influência de gradientes de difusão como base para o 

cálculo dos parâmetros de DTI. Devido às características dos tecidos post-

mortem, usou-se valor de b = 3000 mm2/s para codificar a difusão nas 

demais direções. 

 Para a análise dos parâmetros referentes às imagens de DTI, foram 

utilizadas as ferramentas contidas na plataforma FSL (v. 5.0.1 - Oxford 

Centre for Functional Magnetic Resonance Imaging of the Brain, Oxford 

University, Oxford, Reino Unido) (114,115). Por meio da mensuração das 
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propriedades das imagens da sequência de difusão de RM, aplicando tal 

ferramenta, é possível determinar nos tecidos, de forma local, as 

características inerentes a cada voxel representado nas imagens, 

estipulando a principal direção e magnitude de difusão de cada um deles 

(91).  

Porém, esse tipo de abordagem está sujeito a interferências, ruídos 

na imagem, artefatos de movimento e outros, relacionados à aquisição das 

reproduções (116).  

A não uniformidade da intensidade de sinal em aquisições de RM 

pode ser influenciada pelas propriedades físicas e construtivas dos 

aparelhos de RM, gerando, assim, impactos no desempenho de algoritmos 

computacionais de análise de imagens (138). Há a necessidade de 

uniformizar a intensidade do sinal pela aplicação de um algoritmo de 

correção. Neste trabalho, utilizou-se para a correção das correntes espúrias 

(Eddy current correction), ferramenta integrante da plataforma FSL, para 

correção das distorções da imagem decorrentes de correntes elétricas de 

gradiente – inerente às aquisições do tipo eco planar utilizadas para coleta 

das imagens de DTI. 

Esta ferramenta repara os efeitos indesejados causados por fortes 

gradientes de campo, no momento em que se alternam velozmente durante 

a sequência de aquisição. Quando os pulsos de gradientes de difusão são 

trocados rapidamente, o tempo de variação do campo magnético dos 

gradientes resulta em uma indução de corrente em várias superfícies de 

condução do equipamento de RM, como nas bobinas de RF, por exemplo. 
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As correntes espúrias são ondas responsáveis por modificar a forma 

dos pulsos de gradientes de campo, fazendo com que os sinais produzidos 

pelos ecos não sejam refocalizados com um tempo mínimo, ou seja, que 

estejam desalinhados, produzindo um artefato fantasma na direção de 

codificação da fase. Essas distorções são diferentes para cada direção de 

gradiente. O mecanismo também é capaz de corrigir pequenas distorções na 

imagem, causadas por movimento do sujeito.  

Para o cálculo dos valores de ADC, foi utilizada a seguinte fórmula 

simplificada: 

 

onde, 

ADC = coeficiente de difusão aparente 

λ1 = auto-vetor principal 

λ2 , λ3 = auto-vetores perpendiculares 

 

 

 

Para o cálculo dos valores de FA, foi utilizada a seguinte fórmula 

simplificada: 
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onde, 

FA = anisotropia fracionada 
λi = auto-vetor  
i = indexador da direção de gradientes 
 

A etapa seguinte consistiu em retirar das imagens todos os tecidos 

adjacentes ao encéfalo, usando uma máscara implementada no algoritmo 

Brain Extraction Tool (BET). Por meio dessa extração, evitou-se que dados 

referentes aos gradientes de outros tecidos pudessem ser interpretados 

como dados referentes ao cérebro na sequência da análise (117,118). 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 



 68 

 
 
Figura 12. Mapas de FA (A) e ADC (B) gerados a partir de imagens de DTI 
adquiridas post-mortem. 
 

 Esta fase foi realizada com a aplicação de um histograma de 

intensidade de sinal, por meio do qual é possível identificar os pontos de 

maior e menor intensidade nas imagens e delimitar uma faixa de sinal na 

qual está contido o cérebro. Após a identificação automatizada do centro 

gravitacional e do tamanho aproximado da cabeça do sujeito, uma superfície 

poligonal com faces triangulares foi gerada, expandida e deformada 

individualmente em cada vértice, até adequar-se aos limites cerebrais (118). 

Depois da extração do encéfalo, ainda utilizando a plataforma FSL, 

foram geradas as representações dos tensores de difusão. Empregando a 

ferramenta DTI FIT,  foram calculados os mapas referentes ao FA e ADC 

gerados e armazenados como imagem paramétricas, cuja escala 

armazenada variou de 0 a 1  para FA, e valores positivos para ADC (Figura 

A B 
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12). Essas fases de processamento, com o uso do FSL, demandaram 

aproximadamente 16 horas para cada encéfalo incluído no estudo. 

Subsequentemente, os segmentos de imagens gerados nesta etapa 

foram corregistradas com as sequências ponderadas em FLAIR. Esta fase 

teve como objetivo o registro espacial de imagens intermodais, processo de 

adequação envolvendo aquisições de um mesmo indivíduo, mas em 

modalidades diferentes.  

Uma vez feito o corregistro, foi possível transpor as coordenadas das 

AASSB identificadas nas imagens ponderadas em FLAIR para os mapas 

adquiridos no passo anterior e, dessa forma, traçar as ROIs (regiões de 

interesse) de cada uma delas.  

 

Figura 13. AASSB identificada em cortes axiais de imagens de RM 
ponderadas em FLAIR (A) e transferência de magnetização (B e C). 

 

 

Nesse ponto, foi possível obter os valores de FA e ADC médios nas 

áreas delimitadas. O cálculo desses dados é feito através da razão entre 

cada um desses fatores e a área do ROI demarcada.  

A B C
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Os valores referentes à MTR (índice de transferência de 

magnetização) e a relaxometria T2 nas AASSB e nos controles AHAN, 

também foram aferidos durante a análise. Os valores de MTR foram 

calculados, levando-se em conta a diferença entre as imagens sem e com 

pulso de transferência divido pelo valor do pixel da imagem sem o pulso 

(Figura 13). A medida de relaxometria (valor R2) foi obtida pelo ajuste da 

curva de decaimento livre da relaxação T2 com técnica de Marquant-

Levemberg implementada no software Osirix (v. 4.1 - 32bit - Genebra, 

Suíça). A figura 14 mostra os gráficos de relaxação T2 obtidos na análise 

das AASSB e AHAN, respectivamente. 

 
 
Figura 14. Representação gráfica da relaxação T2 nas áreas de alteração 
de sinal em substância branca (AASSB) e áreas homólogas aparentemente 
normais (AHAN). 
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4.4.2 Identificação e amostragem 
 

 

 

Como apresentado na seção 4.3.2, as imagens dos cortes 

histológicos foram adquiridas na orientação coronal do encéfalo. Entretanto, 

mesmo com as características tridimensionais da sequência T1 utilizada 

nesse protocolo, a princípio o ângulo de aquisição da imagem de RM e o da 

fotografia não são equivalentes.  

O passo posterior ao fluxo de trabalho consistiu na obtenção do 

ângulo de corte, por meio de comparação entre as sequências de imagens 

nas duas modalidades. A etapa foi realizada de forma semiautomatizada 

através da ferramenta de reslice, fornecida no software Amira. A Figura 15 

ilustra a diferença entre os ângulos das reproduções. 
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Figura 15. Diferenças de angulação entre imagens de RM e cortes 
histológicos. (A) demonstra a disparidade através da intersecção dos cortes 
nas duas modalidades. 

 

 

Uma vez que as superfícies tridimensionais foram alinhadas 

espacialmente e os cortes referentes à RM coincidiam sobre as imagens da 

histologia, a etapa seguinte foi identificar o número da fatia contendo as 

AASSB. Após essa identificação, as duas figuras foram sobrepostas e, 

finalmente, a área de interesse demarcada. 

Como controle de qualidade, cada AASSB identificada por meio do 

processo de corregistro foi avaliada por dois especialistas (um radiologista e 

A
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um anatomista), a fim de confirmar a correlação entre as áreas apontadas 

como homólogas. 

 As AASSB foram amostradas nas fatias histológicas e novamente 

fotografadas por uma câmera DSLR, fixada a altura constante. Como passo 

seguinte ao processamento, os fragmentos retirados foram embebidos em 

parafina e cortados de forma seriada, em fatias de 8 µm. 
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4.4.3 Coloração histológica 

 

 

As lâminas referentes a cada uma das AASSB passaram por 

diferentes processos de coloração. Neste estágio, foram aplicados os 

seguintes métodos: 

           A – Coloração de hematoxilina-eosina (HE), através da qual foi 

possível diferenciar regiões basófilas, ressaltadas por meio da hematoxilina, 

e acidófilas, por meio da ação da eosina. Nos tecidos nervosos analisados 

neste estudo, o componente basófilo (eosina) permitiu a avaliação das 

estruturas do citoplasma, estruturas fibrosas e colagenosas, enquanto o 

componente acidófilo (hematoxilina) possibilitou a visualização dos núcleos 

celulares e outras estruturas de constituição proteica; 

           B – Coloração de Nissl (galocianina - GALL), utilizada para 

caracterização do tecido nervoso. Com esta técnica, foi possível realçar 

características estruturais dos neurônios, salientando os corpos celulares e 

os retículos endoplasmáticos; 

           C – Coloração de Kluver-Barrera (KB), empregada para a 

visualização da substância branca, ressaltando as áreas mielinizadas e 

corpos celulares.  

 Após o uso dessas técnicas, todas as lâminas foram preparadas para 

microscopia, sendo desidratadas e montadas com resina sintética 

(Permount, Toulene Solution SP15-500, Fischer Scientific), seguindo o 

protocolo descrito em Heinsen et al. (109).  
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 Os cortes histológicos passaram por uma avaliação quantitativa da 

integridade tecidual nas AASSB e nas áreas controle, utilizando a técnica de 

densidade óptica.  

 Para esta análise, todos os cortes histológicos corados por HE, KB e 

GALL foram fotografados por uma câmera DSLR, fixada a altura constante 

em microscópio óptico, utilizando objetivas de 4 x 2.5 e 10 x 2.5 de aumento. 

Posteriormente, as imagens obtidas foram analisadas no software ImageJ 

(Maryland, EUA), com o uso da ferramenta de análise baseada no índice de 

absorbância e refração de luz nos tecidos apresentados nas imagens 

selecionadas. Os resultados foram tabulados e comparados entre AASSB e 

áreas de controle. 

 Em seguida, todos os cortes histológicos foram avaliados 

qualitativamente por dois observadores independentes, com o objetivo de 

identificar alterações específicas em cada área amostrada. Após esta etapa, 

os observadores se reuniram e definiram o valor para cada ROI em 

consenso. Para tal, foi utilizada escala de 4 níveis, em relação à avaliação 

da coloração de fundo. O nível máximo 3 se refere à coloração mais 

evidente que no restante da lâmina; nível 2 coloração semelhante ao 

restante da lâmina; nível 1 coloração presente, mas inferior ao restante da 

lâmina; e nível 0, coloração ausente. 
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4.4.4 Caracterização imuno-histoquímica 
 
 
 
      
 Os estudos imuno-histoquímicos foram realizados pelo método 

bioativo de imunoperoxidase. 

 Foram utilizados os seguintes anticorpos primários: anti-

neurofilamento (NF-H antibody, Millipore Corporation, Billerica, EUA), anti-

proteína básica de mielina - Myelin basic protein antibody (Millipore 

Corporation, Billerica, EUA) e anti-proteína ácida fibrilar glial (GFAP 

antibody, (Millipore Corporation, Billerica, EUA). Esses anticorpos foram 

selecionados para estudos específicos dos seguintes cenários: 

           A - Anticorpo NF: neurofilamento - relacionado à modulação da 

estrutura intracelular e fosforilação de proteínas. Alterações no 

metabolismo dos neurofilamentos são frequentemente observadas em 

doenças neurodegenerativas, incluindo esclerose lateral 

amiotrófica, Parkinson e Alzheimer;   

            B - Anticorpo MBP: proteína básica de mielina - essa proteína é uma 

das principais constituintes da bainha de mielina. Alterações no metabolismo 

destas são relacionadas à desmilienização e consequente perda de função 

dos feixes da substância branca; 

           C - Anticorpo GFAP: proteína ácida fibrilar glial - é o principal 

constituinte dos filamentos intermediários em astrócitos, e serve como um 

marcador específico que distingue os astrócitos diferenciados a partir de 

outras células gliais. É utilizada na identificação de lesões teciduais. 
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 Todos os protocolos de imuno-histoquímica foram aprimorados no 

BEHGEEC (Alho et al., 2006; Grisoli et al., 2006), sendo que as técnicas de 

recuperação antigênica, realizadas em panela a vapor com citrato em pH 

6.0, possibilitaram ótima visualização da proteína marcada. 

 Os casos submetidos ao exame imuno-histoquímico foram embebidos 

em parafina e cortados de forma seriada em fatias de 8 µm. As fatias 

histológicas foram dispostas em bandejas para a separação das que seriam 

alvo para imuno-histoquímica. Foram usadas seis fatias de cada caso, para 

cada um dos três anticorpos. As fatias foram dispostas em lâminas, 

passaram pelo processo de retirada da parafina, reidratação, bloqueio da 

peroxidase endógena, recuperação antigênica em panela a vapor com 

citrato pH 6.0, bloqueio de ligações inespecíficas com leite em pó 

desnatado, incubação do anticorpo primário em geladeira por 

aproximadamente 15 horas, incubação do anticorpo secundário por uma 

hora à temperatura ambiente, incubação do sistema de detecção SABC por 

uma hora à temperatura ambiente, marcação com o cromógeno 

diaminobenzidina e, para finalizar, coloração do tecido com hematoxilina de 

Harris.  

 Após a aplicação dessas técnicas, todas as lâminas foram 

preparadas para microscopia, sendo desidratadas e montadas com resina 

sintética (Permount, Toulene Solution SP15-500, Fischer Scientific), 

seguindo o protocolo descrito em Heinsen et al. (109).  

 Os cortes histológicos passaram por uma avaliação quantitativa da 

integridade tecidual nas AASSB e nas áreas controle, aplicando técnica de 



 78 

deconvolução de cor. Esta técnica consiste na avaliação da impregnação do 

cromógeno, utilizado no protocolo de imuno-histoquimica, por meio de 

imagens digitais.   

 Para tal análise, os cortes imuno-marcados por GFAP, MBP e NF 

foram fotografados por uma câmera DSLR, fixada a altura constante em 

microscópio óptico, utilizando objetivas de 4 x 2.5, 10 x 2.5 e 40 x 2.5 de 

aumento. Posteriormente, as imagens obtidas foram analisadas no software 

ImageJ (versão 1.45s - http://info.nih.gov - Maryland, EUA).  

 As lâminas coradas por HE, GALL e KB, após fotografadas,  foram 

avaliadas quantitativamente por meio de técnica de densidade óptica, na 

qual as imagens obtidas foram convertidas para uma escala de cinza e 

tiveram a intensidade de marcação de cada pixel avaliada de forma 

automatizada. Os valores obtidos foram aferidos em unidades arbitrárias 

(UA). 

 As lâminas imuno-coradas por GFAP, MBP e NF, após fotografadas, 

tiveram suas  imagens divididas de acordo com os canais RGB (Red, Green, 

Blue) -  correspondendo, respectivamente, a marcação por cromógeno, 

intertício corado não específico e coloração por hematoxilina - e as 

intensidades de marcação aferidas automaticamente em unidades arbitrárias 

(UA). 

 A seguir, todos os cortes histológicos foram avaliados 

qualitativamente por observadores independentes (ILP, ETS e ATA), com 

anos de experiência em análise imuno-histoquímica,  a fim de identificar 

alterações específicas em cada área amostrada. Após esta etapa, os 
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observadores se reuniram e definiram o valor para cada ROI em consenso. 

Para tal, foi utilizada escala de 4 níveis, em relação à avaliação da coloração 

de fundo. O nível máximo 3 se refere à coloração mais evidente que no 

restante da lâmina; nível 2 coloração semelhante ao restante da lâmina; 

nível 1 coloração presente, mas inferior ao restante da lâmina; e nível 0, 

coloração ausente. 
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4.5 Análise estatística 
 

 

 

 Foi realizada a análise descritiva, com cálculo de medidas de 

tendência central e de distribuição/dispersão das variáveis.  

Para análise comparativa entre os parâmetros de imagem e 

histologia, foi utilizado o teste de Mann-Whitney, considerando-se 

independência das ROIs e englobando as AASSB e AHAN. 

 Para avaliar a correlação entre as variáveis, foi utilizado o teste não-

paramétrico de Spearman (Spearman’s rho). 

 Todas as análises foram realizadas utilizando-se o pacote estatístico 

Prism (v. 6.0 – GraphPad – San Diego – EUA). Foi estabelecido o critério do 

nível de significância (alfa) de 5% para todos os testes empregados. 
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5 RESULTADOS  
 

 

 Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos através dos 

procedimentos descritos anteriormente. Para facilitar a interpretação, os 

dados deste estudo referentes às imagens de RM e às análises histológicas 

serão mostrados separadamente. Os parâmetros mensurados serão 

revelados individualmente e, depois, comparados no final desta seção. 
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5.1 Dados demográficos e variáveis extraimagem 

 

 

 Os dados referentes às variáveis de idade, intervalo post-mortem, 

temperatura corpórea pré-exame de RM, temperatura corpórea pós-exame 

de RM e variação de temperatura, são apresentados na Tabela 4. Em 

resumo, a média de idade foi de 79,3 anos, a média do intervalo post-

mortem foi de 12h54m, e a média de temperatura variou em menos de 20% 

ao redor de 24 oC. 

 

Tabela 4 - Análise descritiva das características dos sujeitos incluídos no 
                  estudo 

 Post-mortem  

Média de idade (anos) 79,3 ±12,3  

Média de intervalo post-mortem (horas, minutos) 12h54m ±2h36m  

Temperatura média pré RM (oC) 24,5 ±2,6  

Temperatura média pós RM (oC) 24,9 ±2,5  

Variação média de temperatura pré e pós RM (oC) 0,37 ±0,6  

 
± - Desvio padrão; oC graus Celsius; RM – ressonância magnética.
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5.1.1 Identificação topográfica 

 

 

 A distribuição das AASSB, nos casos incluídos neste estudo, é 

apresentada graficamente na Figura 16, sendo possível observar que a 

incidência destes achados foi maior no lobo parietal (45%), seguida por lobo 

frontal (35%), lobo occipital (15%) e lobo temporal (5%). 

 
 

 
Figura 16. Representação gráfica da distribuição das AASSB na substância 
branca cerebral. 
 

 

 Em cada um dos lobos, foram identificados os locais de incidência das 

AASSB – resumidos na tabela 5. 

35% 

45% 

15% 

5% 

Frontal 

Parietal 

Occipital 

Temporal 
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           A - Frontal: fascículo longitudinal superior, fibras curtas de associação, 

fórceps menor, região anterior da corona radiata e região superior da corona 

radiata; 

           B - Temporal: fascículo fronto-occipital inferior; no lobo occipital, região 

posterior da corona radiata, fascículo longitudinal inferior e fascículo 

longitudinal superior; 

           C - Parietal: região superior da corona radiata e cíngulo.  

 A Figura 17 apresenta todas as AASSB classificadas como ROIs nas 

imagens de RM, adquiridas no plano axial e ponderadas em FLAIR dos 

sujeitos incluídos neste estudo. As regiões topográficas onde as AASSB 

foram observadas e descritas (vide a tabela 5). 
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Figura 17. Localização das AASSB nos sujeitos incluídos no estudo em 
imagens de RM adquiridas no plano axial e ponderadas em FLAIR. 
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Tabela 5 - Localização nos tratos da substância branca e área das 
AASSB (mm2) 

AASSB Localização Hemisfério Lobo 
Área 

(mm2) 

1A Região superior da corona radiata Esquerdo Frontal 16,5 

1B Fibras curtas de associação Direito Frontal 11,1 

1C Fascículo longitudinal superior Direito Frontal 13,9 

1D Região anterior da corona radiata Esquerdo Frontal 15,2 

1E Região superior da corona radiata Direito Parietal 27,8 

1F Fórceps menor Esquerdo Frontal 21,3 

2A Região anterior da corona radiata Direito Frontal 15,4 

2B Fascículo longitudinal superior Direito Occipital 8,1 

2C Região superior da corona radiata Esquerdo Frontal 7,8 

2D Fascículo longitudinal inferior Esquerdo Occipital 20,7 

2E Cíngulo Direito Parietal 16,1 

2F Região posterior da corona radiata Direito Occipital 9,5 

3A Região superior da corona radiata Esquerdo Parietal 14,9 

3B Região superior da corona radiata Esquerdo Parietal 14,9 

3C Região superior da corona radiata Direito Parietal 10,6 

3D Fascículo fronto-occipital inferior Direito Temporal 12,5 

4A Região superior da corona radiata Esquerdo Parietal 10,4 

4B Região superior da corona radiata Esquerdo Parietal 14,9 

4C Região posterior da corona radiata Esquerdo Parietal 20,9 

4D Região superior da corona radiata Esquerdo Parietal 20,4 
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5.2 Análise de parâmetros de imagens de RM  

 

 

 Os valores referentes a cada uma das variáveis de imagem, foram 

mensurados nas AASSB demarcadas e nas respectivas AHAN ( Anexo E). O 

valor médio da área de cada AASSB, identificada nas imagens de RM 

ponderadas em FLAIR, foi de 15,4±5,3 mm2. 

 Nas imagens ponderadas em FLAIR, as intensidades de sinal, 

mensuradas nas AASSB, apresentaram como média o valor de 545,5±268.4 

U.A. Nas AHAN, a média dos valores mensurados foi de 440,3 ±222,5U.A.   

 Os valores médios de FA aferidos nas AASSB foram de 0,40 ±0,13; 

enquanto nas AHAN, os valores médios foram de 0,52 ±0,15. 

 Os valores médios de ADC referentes às AASSB, foram de 0,129 

±0,040 x10-3mm2/s; enquanto nas AHAN, foram observados valores médios 

de 0,1081 ±0,034 x10-3 mm2/s. 

 Os valores de MTR referentes às AASSB e seus controles AHAN 

apresentaram-se como 51,6±0,9% nas AASSB; enquanto nas AHAN, foram 

observados valores médios de 54,2±4,1%. 

 Os valores de relaxometria T2, referentes às AASSB e seus controles 

AHAN, também foram avaliados estatisticamente. Estes parâmetros 

apresentaram como média 91,8±2,0ms nas AASSB, enquanto nas AHAN 

foram observados valores médios de 69,9±4,5ms. 

 Os valores médios dos parâmetros aferidos nas AASSB e em suas 

AHAN, bem como o desvio padrão, mínimas, máximas e medianas em cada 
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grupo, são apresentados na Tabela 6. Os valores individuais de cada variável 

em todas as AASSB e AHAN estão presentes no Anexo E. 

 

 

Tabela 6 - Análise estatística descritiva sobre variáveis analisadas nos sujeitos incluídos no 
estudo 

Variáveis ROIs Mínima Máxima Mediana Média DP CV 

FLAIR AASSB 20 545.5 831.5 627.3  545.5 268.5 49,22% 

FLAIR AHAN 20 116.1 727.7 509.2 440.3 222.5 50.53% 

FA AASSB 20 0,22 0,62 0,36 0,40 0,13 32,37% 

FA AHAN 20 0,29 0,81 0,57 0,52 0,15 30,30% 

ADC AASSB * 20 0,079 0,216 0,1149 0,1290 0,04 31,05% 

ADC AHAN * 20 0,065 0,1722 0,0945 0,1081 0,03 32,23% 

MTR AASSB ** 20 42,18 55,23 53,29 51,59 0,88 7,70% 

MTR AHAN** 20 44,24 58,34 54,17 52,88 4,09 7,74% 

T2 AASSB 20 88,93 94,34 92,03 91,79 1,95 1,95% 

T2 AHAN 20 62,01 76,88 69,95  69,94 4,54 6,50% 

FA - Anisotropia fracional; AASSB - Áreas de alteração de sinal na substância branca; AHAN - Áreas 
homólogas aparentemente normais; ADC - Coeficiente de difusão aparente; * Valores multiplicados 
por x10-3mm2/s; MTR - Índice de transferência de magnetização; ** Valores descritos em % DP– 
Desvio padrão; CV – Coeficiente de variação. 
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5.2.1 Análise de variáveis de DTI 

 
 

 Os valores obtidos na análise de imagens foram comparadas 

estatisticamente para cada variável, utilizando o teste não paramétrico de 

Mann Whitney.   

 A média de FA nas AASSB foi 23,07% menor que a média aferida nas 

regiões controle AHAN  (p< 0,05). A Figura 18 apresenta graficamente os 

valores médios FA e sua diferença nas AASSB e nas AHAN. 

 

    

 
Figura 18. Comparação entre anisotropia fracional nas áreas de hipersinal na 
substância branca e áreas homólogas aparentemente normais; FA AASSB – 
anisotropia fracional nas áreas de hipersinal na substância branca; FA AHAN 
anisotropia fracional nas áreas homólogas aparentemente normais; *p<0.05. 
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 Para os valores de ADC aferidos nas AASSB, a média foi 16,20% 

maior que a média verificada nas regiões de controle AHAN (p< 0,05). A 

Figura 19 apresenta graficamente os valores médios ADC e sua diferença 

nas AASSB e nas AHAN: 

 

 

      
 

Figura 19. Comparação entre coeficiente de difusão aparente nas áreas de 
hipersinal na substância branca e áreas homólogas aparentemente normais; 
ADC AASSB – coeficiente de difusão aparente nas áreas de hipersinal na 
substância branca; ADC AHAN coeficiente de difusão aparente nas áreas 
homólogas aparentemente normais; *p<0.05. 
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5.2.2 Análise de variáveis de MTR e Relaxometria T2  

 

 

 Os valores obtidos na análise de imagens foram comparadas 

estatisticamente para cada variável, utilizando o teste não paramétrico de 

Mann Whitney.   

 Os valores de MTR, aferidos nas AASSB e nas AHAN, não foram 

diferentes (p>0,05). A Figura 20 apresenta graficamente os valores médios 

MTR e sua diferença nas AASSB e nas AHAN. 

 

 

 
 
 
 
Figura 20. Comparação entre índices de transferência de magnetização nas 
áreas de hipersinal na substância branca e áreas homólogas aparentemente 
normais; MTR AASSB – transferência de magnetização nas áreas de 
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hipersinal na substância branca; MTR AHAN transferência de magnetização 
nas áreas homólogas aparentemente normais.  
 

 

 

 Os valores da média de relaxometria T2 nas AASSB foi 91,79% maior 

que a média aferida nas regiões de controle AHAN (p<0,001). A Figura 21 

apresenta graficamente os valores da mediana, e a tendência dos valores de 

relaxometria aferidos nas AASSB e AHAN: 

 

 

 
Figura 21. Comparação entre valores de relaxometria T2 nas áreas de 
hipersinal na substância branca e áreas homólogas aparentemente normais; 
RT2 AASSB – relaxometria T2 áreas de hipersinal na substância branca; RT2 
AHAN relaxometria T2 nas áreas homólogas aparentemente normais. ** 
p<0,001.
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 Em resumo, constatamos diferenças estatísticas significativas entre 

valores obtidos nas AASSB e nas AHAN nas aferições realizadas em FLAIR, 

FA, ADC e RT2 (p<0,05). Os resultados obtidos na análise de MTR nas 

AASSB e AHAN não demonstraram correlação estatística. 

 A tabela 7 sumariza as diferenças descritas nas regiões avaliadas. 

  

Tabela 7 – Comparação entre valores médios de variáveis de imagens aferidos 

nas AASSB e nas AHAN 

 AASSB AHAN Diferença % p-valor*** 

FA 0,40 ±0,13 0,52 ±0,15 23,07 0,015 

ADC* 1,290 ±0,40 1,081±0,34 16,20 0,049 

MTR** 51,59 ±0,88 54,17 ±4,09 4,76 0,208 

RT2 91,79 ±1,95 69,94 ±4,54 23,89 0,0001 

FA - Anisotropia fracional; AASSB - Áreas de alteração de sinal na substância 
branca; AHAN - Áreas homólogas aparentemente normais; ADC - Coeficiente de 
difusão aparente; * Valores multiplicados por x10-3mm2/s; MTR - Índice de 
transferência de magnetização; RT2 – relaxometria T2; ** Valores descritos em % ± – 
Desvio padrão; CV – Coeficiente de variação. *** Teste de Mann Whitney.  
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5.3 Análise histológica 

 

 

 As 20 regiões de tecido correspondentes às AASSB selecionadas para 

este estudo foram analisadas qualitativa e quantitativamente, por meio de 

colorações histológicas, como descrito em Métodos. As observações foram 

realizadas por um patologista (ILP), com 15 anos de prática clínica. 
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5.3.1 Descrição geral dos achados 

 

 

 Usando a coloração de HE, foram observadas características 

semelhantes às AASSB nos diferentes sujeitos.  A análise do tecido em 

microscópio, com um aumento de 4 x 2.5, mostrou locais de menor 

impregnação dos reagentes utilizados.  

 Estas áreas tinham características difusas, próximas a vasos com 

coloração mais clara na substância branca encefálica, e puderam ser 

observadas em todas as AASSB. Este achado sugere a presença de 

diferenças nas concentrações e disposições mielínicas entre as regiões. Essa 

configuração do tecido é ilustrada na Figura 22. 

 Quando coradas por HE, também foram observadas áreas de 

heterogeneidade de substância branca nas AASSB, localizadas em regiões 

próximas a confluência de vasos. A Figura 23 ilustra esse tipo de alteração, 

apresentando paredes vasculares com aumento do espaço perivascular e um 

padrão sugestivo de acometimento por colagenose venosa, porém esse tipo 

de achado não foi frequente, sendo observado apenas em 10% das áreas 

amostradas. 

 Espaços perivasculares dilatados também foram relatados como 

frequentes, e puderam ser observados em 60% nas AASSB observadas. As 

Figuras 23 a 24 mostram estes achados. 

  Dentre as alterações vasculares observadas, podemos destacar as 

que aparecem na Figura 25, onde sobressaem os vasos presentes em uma 

AASSB, que apresentam características comumente verificadas em 
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alterações disóricas (alterações do substrato celular). Ainda nessa figura, 

podemos ver a presença de macrófagos indicativos de inflamação crônica na 

área. Entretanto, esse tipo de achado foi observado em apenas quatro 

AASSB dispostas em um único sujeito – 20% das AASSB – e não pôde ser 

identificado em outros indivíduos incluídos neste estudo. 

 

 
Figura 22. AASSB corada por HE. Visão geral do campo em um aumento de 
4 x 2.5. Em (A), são apontadas áreas difusas, próximas a vasos com 

A

B
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A 

B 

coloração mais clara na substância branca. Em (B), a diferença de coloração 
é ressaltada por meio de um filtro na imagem.  
 
 
 

     
 
Figura 23. Coloração de HE em AASSB, apresentando heterogeneidade na 
substância branca. O detalhe (B) apresenta vasos com aumento do espaço 
perivascular e com um padrão que sugere um acometimento por colagenose 
venosa.  
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Figura 24. Visão geral do campo observado em um aumento de 4 x 2.5. 
Revela AASSB sob efeito de coloração HE. Em (A), é possível observar 
áreas difusas, próximas a vasos com coloração mais clara na substância 
branca. Em (B), é possível identificar um aumento do espaço perivascular.  
 

 

 

A 

B 
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Figura 25. Detalhe de AASSB corada por HE. (A) destaca vasos com 
características comumente observados em alterações disóricas. O destaque 
(B) mostra a presença de macrófagos indicativos de inflamação crônica na 
área.  
 
 
 

 

A 

B 
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Figura 26. Coloração de HE na AASSB em um aumento de 20 x 2.5. Pode-
se observar um comprometimento tecidual perivascular. 
 

     
      

 
Figura 27. Detalhe de AASSB corada por HE. É possível observar um 
aumento do espaço perivascular. 
 

 

 A Figura 28 ilustra os principais achados histológicos observados nas 

AASSB, utilizando a coloração de Kluver-Barrera. Foi possível observar 
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alterações da integridade da substância branca, bem como alterações na 

conformação espacial de fibras da substância branca em todos os sujeitos 

analisados.  

Assim como nas regiões coradas por HE, também foram verificadas 

heterogeneidade nos campos de estudo (A, B e C). Concomitantemente, 

também foram notadas áreas periventriculares com espaçamento tecidual 

aumentado (A), e lacunas teciduais decorrentes dos processos de fixação 

tecidual em todos os sujeitos. 

 

 

 

Figura 28. AASSB coradas por técnica de Kluver-Barrera. 

A B

C

D
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 Na análise imuno-histoquímica com anticorpo anti-NF, notou-se 

marcação de aspecto e padrões comuns a áreas íntegras de substância 

branca em todas as regiões observadas nos quatro casos. Foi possível notar 

parâmetros de marcação difusa em forma de fibras, com prolongamentos em 

formato de feixes de orientação coerente, associados a feixes de menor 

prolongamento, justapostos nas áreas observadas. A Figura 29 apresenta as 

regiões de AASSB imunocoradas por anticorpo anti-NF:  
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Figura 29. Regiões de AASSB imunocoradas por anticorpo anti-NF. Visão 
em detalhe do campo, em um aumento de 40 x 2.5. 
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Para os anticorpos anti-MBP, a análise sugere baixo teor de 

imunorreatividade para MBP em todas as regiões imunocoradas. Este tipo de 

padrão indica que, mesmo nas AASSB, as fibras mantêm a integridade das 

bainhas de mielina. Como consequência, nas regiões analisadas, não 

ocorreu aumento da liberação da proteína básica de mielina no substrato 

extracelular. 

 A Figura 30 apresenta as regiões de AASSB imunocoradas por 

anticorpo anti-MBP: 
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Figura 30. Regiões de AASSB imunocoradas por anticorpo anti-MBP. Visão 

em detalhe do campo, em um aumento de 40 x2.5.  
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Para os anticorpos anti-GFAP, a análise subjetiva realizada (padrão 

visual ao microscópio) mostrou resultados heterogêneos em todos os sujeitos 

analisados, com diferenças de marcação presentes tanto entre indivíduos 

quanto em diferentes AASSB em um mesmo sujeito.  

 Nas AASSB imuno-coradas por GFAP, quantidades maiores de 

proteína fibrilar, situadas principalmente nos citoplasmas e prolongamentos 

celulares, puderam ser constatadas, em resposta as lesões das bainhas de 

mielina. Elas possivelmente foram provocadas por processos autoimunes, em 

especial nos astrócitos gemistocíticos hipertróficos.     

As AASSB analisadas mostraram, em sua maioria, características 

sugestivas de áreas de gliose crônica, devido ao seu aspecto ricamente 

fibrilado e eosinófilo, conjugado a presença frequente de astrócitos e córpora 

amilácea. É importante ressaltar que, nestas regiões, nota-se diminuição da 

quantidade celular, provavelmente relacionada à alterações metabólicas 

antigas, e também podem relacionar-se a alterações do substrato histológico 

decorrentes de estados agonais.  

 Em dezesseis das vinte áreas observadas, foi possível verificar 

alterações com características sugestivas destas lesões crônicas (aspecto 

gliótico). Essas características também foram vistas, de forma mais branda, 

nas outras  áreas amostradas nesse estudo, porém sem caracterização típica 

de gliose. 

 Nas outras AASSB analisadas, foi observada menor marcação para 

GFAP. Contudo, focos difusos e menor intensidade de marcação também 

puderam ser identificados. A Tabela 8 sintetiza os resultados desta análise, 
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baseada na avaliação de consenso entre os observadores a partir de 4 níveis 

de graduação, conforme descrita anteriormente na seção Métodos. 

 A Figura 31 apresenta regiões de AASSB imunocoradas por anticorpo 

anti-GFAP e regiões de AHAN: 
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Figura 31. Regiões de AASSB imunocoradas por anticorpo anti-GFAP. Visão 
em detalhe do campo em um aumento de 40 x 2.5. 
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Tabela 8 - Descrição das colorações imuno-histoquímicas em áreas de   
                    alteração de sinal na substância branca, com três tipos de   
                    anticorpos 

  Anticorpos 
  NF MBP GFAP 

S
uj

ei
to

 1
 

1A ++ + ++ 

1B ++ +++ ++ 

1C + ++ +++ 

1D +++ ++ +++ 

1E + ++ +++ 

1F +++ ++ ++ 

S
uj

ei
to

 2
 

2A ++ + + 

2B + ++ +++ 

2C ++ ++ +++ 

2D +++ ++ +++ 

2E ++ ++ +++ 

2F ++ + + 

S
uj

ei
to

 3
 3A ++ + +++ 

3B ++ ++ ++ 

3C ++ ++ +++ 

3D - - - 

S
uj

ei
to

 4
 4A ++ + ++ 

4B ++ ++ +++ 

4C ++ ++ +++ 

4D + ++ ++ 

NF – Anticorpo para neurofilamento; GFAP – Anticorpo para proteína ácida fibrilar 
glial; MBP – Anticorpo para proteína básica de mielina. 
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Concomitantemente aos achados nas regiões imunocoradas descritos 

anteriormente, também podem ser apontadas alterações celulares 

relacionadas à fixação e processamento dos tecidos post-mortem. Foram 

verificadas áreas de tumefação aguda na substância branca, oligodendroglia, 

com presença de vacúolos associados.  
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5.3.2 Análise histológica quantitativa  

 

 

 Foram analisadas, quantitativamente, as regiões de tecido 

correspondentes às AASSB e suas áreas homólogas aparentemente normais 

(AHAN), por meio de colorações histológicas, como descrito em Métodos. Foi 

utilizado o teste estatístico não paramétrico de Mann Whitney, para 

comparação entre as médias. 

 Os fragmentos histológicos corados por HE, quando analisados com a 

técnica de avaliação de densidade óptica, apresentaram valores médios 

iguais a 162,9±20.0 nas AASSB.  

 A variação entre os valores máximos e mínimos, obtidos na análise 

das diferentes AASSB, foi de 12,3%. Nas AHAN, os valores médios foram 

iguais a 163,3±20,4. A variação entre os valores máximos e mínimos, obtidos 

na análise das diferentes AHAN, foi de 12,50%. Quando comparadas nas 

lâminas coradas por HE, as médias dos valores observados nas AASSB não 

foram diferentes da médias nas AHAN (p >0.05). 

 A Figura 32 descreve graficamente os valores aferidos por densidade 

óptica nos fragmentos histológicos corados por HE, nas AASSB e AHAN. : 
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Figura 32. Comparação entre valores médios de densidade óptica em 
lâminas coradas por hematoxilina-eosina nas áreas de alteração de sinal na 
substância branca e áreas homólogas aparentemente normais; HE AASSB – 
densidade óptica em lâminas coradas por hematoxilina-eosina nas áreas de 
alteração de sinal na substância branca; HE AHAN densidade óptica em 
lâminas coradas por hematoxilina-eosina nas áreas homólogas 
aparentemente normais. 
 

 

 

Os fragmentos histológicos corados por galocianina, quando 

analisados com o uso da técnica de avaliação de densidade óptica, 

apresentaram valores médios iguais a 181,84±4,36 nas AASSB. A variação 

entre os valores máximos e mínimos, obtidos na análise das diferentes 

AASSB, foi de 2,40%.  

Nas AHAN, os valores médios apresentados foram iguais a 

167,11±20,65. A variação entre os valores máximos e mínimos, obtidos na 

UA 
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análise das diferentes AHAN, foi de de 12,36%. Quando comparadas nas 

lâminas coradas por GALL, as médias dos valores observados nas AASSB 

foram 10,21% maiores que as AHAN (p < 0.05). 

 A Figura 33 apresenta  graficamente os valores aferidos por densidade 

óptica nos fragmentos histológicos corados por GALL nas AASSB e AHAN: 

  
   

    

 
 
Figura 33. Comparação entre valores médios de densidade óptica em 
lâminas coradas por galocianina nas áreas de alteração de sinal na 
substância branca e áreas homólogas aparentemente normais; GALL AASSB 
– densidade óptica em lâminas coradas por galocianina nas áreas de 
alteração de sinal na substância branca; GALL AHAN densidade óptica em 
lâminas coradas por galocianina nas áreas homólogas aparentemente 
normais; *p<0.05. 
 

  

UA 
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 Os fragmentos histológicos corados pela técnica de Kluver-Barrera, 

quando analisados com o uso da técnica de avaliação de densidade óptica, 

apresentaram valores médios iguais a 168,92±19,08 nas AASSB.  

 A variação entre os valores máximos e mínimos, obtidos na análise 

das diferentes AASSB, foi de 11,30%. Nas AHAN, os valores médios foram 

iguais a 182,82±20,65. A variação entre os valores máximos e mínimos, 

obtidos na análise das diferentes AHAN, foi de 2,53%.   

 Quando comparadas nas lâminas coradas por KB, as médias dos 

valores observados nas AASSB não foram diferentes das médias nas AHAN 

(p>0.05).  

 A Figura 34 apresenta  graficamente os valores aferidos por densidade 

óptica nos fragmentos histológicos corados por KB nas AASSB e AHAN: 
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Figura 34. Comparação entre valores médios de densidade óptica em 
lâminas coradas por Kluver-Barrera nas áreas de alteração de sinal na 
substância branca e áreas homólogas aparentemente normais; KB AASSB – 
densidade óptica em lâminas coradas por Kluver-Barrera nas áreas de 
alteração de sinal na substância branca; KB AHAN densidade óptica em 
lâminas coradas por Kluver-Barrera nas áreas homólogas aparentemente 
normais. 
 
 

UA 
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 Foram analisadas quantitativamente as regiões de tecido 

imunocoradas, correspondentes às AASSB e suas áreas homólogas 

aparentemente normais (AHAN), por meio de colorações histológicas, 

utilizando três anticorpos (NF, GFAP e MBP), como descrito em Métodos.  

 Quando analisadas por sujeito, os fragmentos histológicos de AASSB 

imunocorados por NF apresentaram valores médios de marcação tecidual 

iguais a 137,83±13,93 no sujeito 1; 132,18±6,18 no sujeito 2; 126,49±8,26 no 

sujeito 3; e 125,50±17,63 no sujeito 4.  

A Figura 35 ilustra graficamente os valores da média, mediana e a 

tendência dos valores aferidos nos fragmentos histológicos de AASSB, 

imunocorados por NF nos quatro sujeitos.  

 

UA 

SUJEITOS 



 117 

 

Figura 35. Representação gráfica dos valores médios de impregnação de 

cromógeno por técnica de deconvolução de cor em lâminas imunocoradas 

por anti-neurofilamento nas AASSB. 

 

Quando avaliados globalmente, os fragmentos histológicos 

imunocorados por NF apresentaram valores médios de 131,66±12,23 nas 

AASSB e 128,03±14,74 nas AHAN. A variação entre os valores máximos e 

mínimos, obtidos na análise das foi 9,29% nas AASSB e de 11,52% nas 

AHAN. Os valores de impregnação do cromógeno nas lâminas imunocoradas 

foram diferentes nas AASSB, em relação aos observados nas AHAN 

(p>0.05), vide Figura 36: 

 

 

 

 

Figura 36. Comparação entre valores médios de deconvolução de cor em 
lâminas imuno-coradas por anti-neurofilamento nas áreas de alteração de 

UA 
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sinal na substância branca e áreas homólogas aparentemente normais; NF 
AASSB – deconvolução de cor em lâminas imuno-coradas por anti-
neurofilamento nas áreas de alteração de sinal na substância branca; NF 
AHAN deconvolução de cor em lâminas imuno-coradas por anti-
neurofilamento nas áreas homólogas aparentemente normais; 
 
  

 Quando analisadas por sujeito, os fragmentos histológicos de AHAN 

imunocorados por NF apresentaram valores médios de marcação tecidual 

iguais a 129,21±13,93 no sujeito 1; 134,82±13,81 no sujeito 2; 127,32±6,71 

no sujeito 3; e 116,61±8,79 no sujeito 4. 

 Quando comparadas sujeito a sujeito, as lâminas imuno-coradas por 

NF apresentam como valores ilustrados na Tabela 9.   

 

 

 

 

 

Tabela 9 – Descrição dos valores médios de impregnação de cromógeno 
por técnica de deconvolução de cor em lâminas imunocoradas por anti-
neurofilamento (NF) nas AASSB e nas AHAN 

 AASSB (UA) AHAN (UA) Diferença 

Sujeito 1 137,83 ±13,93 129,21 ±13,79 6,24% 

Sujeito 2 132,18 ±6,18 134,82 ±13,81 1,96% 

Sujeito 3 126,49 ±8,26 127,32 ±16,61 0,63% 

Sujeito 4 125,50 ±17,63 116,61 ±17,59 7,09% 

Média 131,66 ±12,23 128,03 ±14,74 2,80% 

AASSB – Áreas de alteração de sinal na substância branca; AHAN – Áreas 

homólogas aparentemente normais; DP – Desvio padrão.  
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Figura 37. Comparação sujeito a sujeito entre valores médios de 
deconvolução de cor em lâminas imuno-coradas por anti-neurofilamento nas 
áreas de alteração de sinal na substância branca e áreas homólogas 
aparentemente normais; AASSB – deconvolução de cor em lâminas imuno-
coradas por anti-neurofilamento nas áreas de alteração de sinal na 
substância branca; AHAN deconvolução de cor em lâminas imuno-coradas 
por anti-neurofilamento nas áreas homólogas aparentemente normais; 

 

 

 Os fragmentos histológicos de AASSB imunocorados por MBP, 

quando analisados com a técnica de avaliação de deconvolução de cor para 

análise da impregnação do cromógeno, apresentaram valores médios de 

marcação tecidual iguais a 153,92±13,67. A variação entre os valores 

máximos e mínimos, obtidos na análise foi 8,88%. 
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 Quando analisados por sujeito, os fragmentos histológicos de AASSB 

imunocorados por MBP apresentaram valores médios de marcação tecidual 

iguais a 153,91±7,96 no sujeito 1; 150,36±10,52 no sujeito 2; 153,88±22,34 

no sujeito 3; e 159,30±20,84 no sujeito 4.  

 A Figura 38 apresenta graficamente os valores da média, mediana e a 

tendência dos valores aferidos nos fragmentos histológicos de AASSB, 

imunocorados por MBP nos quatro sujeitos: 

 

 

   
 

 
Figura 38. Representação gráfica dos valores médios de impregnação de 
cromógeno por técnica de deconvolução de cor em lâminas imunocoradas 
por anti-proteína básica de mielina nas AASSB. 
 

 

Quando avaliados globalmente, os fragmentos histológicos 

imunocorados por MBP apresentaram valores médios de 153,92±13,67 nas 
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AASSB e 153,18±12,69 nas AHAN. A variação entre os valores máximos e 

mínimos, obtidos na análise das diferentes áreas, foi de 8,88% nas AASSB e 

de 8,28% nas AHAN. Os valores de impregnação do cromógeno nas lâminas 

imunocoradas por MBP não foram diferentes dos valores nas AASSB 

(p>0.05), vide figura 39. 

                       

                

 
 
Figura 39. Representação gráfica dos valores médios de impregnação de 
cromógeno por técnica de deconvolução de cor em lâminas imunocoradas 
por anti-proteína básica de mielina nas AHAN. 

 

 

Quando avaliados globalmente, os fragmentos histológicos 

imunocorados por MBP apresentaram valores médios de 153,92±13,67 nas 

AASSB e 153,18±12,69 nas AHAN. A variação entre os valores máximos e 

mínimos, obtidos na análise das diferentes áreas, foi de 8,88% nas AASSB e 

de 8,28% nas AHAN. Os valores de impregnação do cromógeno nas lâminas 
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imunocoradas por MBP não foram diferentes dos valores nas AASSB 

(p>0.05), vide figura 40. 

                     

      

 
Figura 40. Comparação entre valores médios de deconvolução de cor em 
lâminas imuno-coradas por anti-proteína básica de mielina nas áreas de 
alteração de sinal na substância branca e áreas homólogas aparentemente 
normais; MBP AASSB – deconvolução de cor em lâminas imuno-coradas por 
anti-proteína básica de mielina nas áreas de alteração de sinal na substância 
branca; MBP AHAN deconvolução de cor em lâminas imuno-coradas por anti-
proteína básica de mielina nas áreas homólogas aparentemente normais. 
 

 

Os resultados dos valores nas lâminas imunocoradas por MBP nas 

AASSB e AHAN são mostradas na Tabela 10. 

Os valores mensurados, utilizando a técnica de avaliação de 

deconvolução de cor para impregnação do cromógeno na análise das áreas 

imunocoradas, indicam que as AASSB e as AHAN mostraram-se similares. 
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Figura 41. Comparação sujeito a sujeito entre valores médios de 
deconvolução de cor em lâminas imuno-coradas por anti-proteína básica de 
mielina nas áreas de alteração de sinal na substância branca e áreas 
homólogas aparentemente normais; AASSB – deconvolução de cor em 
lâminas imuno-coradas por anti-proteína básica de mielina nas áreas de 
alteração de sinal na substância branca; AHAN deconvolução de cor em 
lâminas imuno-coradas por anti-proteína básica de mielina nas áreas 
homólogas aparentemente normais. 
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Tabela 10 – Descrição dos valores médios de impregnação de cromógeno  
por técnica de deconvolução de cor em lâminas imunocoradas por anti- 
proteína básica de mielina (MBP) nas AASSB e nas AHAN 

 AASSB (UA) AHAN (UA) Diferença 

Sujeito 1 153,91 ±7,96 150,22 ±5,24 2,40% 

Sujeito 2 150.36 ±10,52 158,32 ±4,57 5,25% 

Sujeito 3 153,88 ±22,34 144,56 ±17,75 6,04% 

Sujeito 4 159,30 ±20,84 156,28 ±22,75 1,88% 

Média 153,92 ±13,67 153,18 ±12,69 0,45% 

AASSB – Áreas de alteração de sinal na substância branca; AHAN – Áreas 
homólogas aparentemente normais; ± – Desvio padrão. 

 

 

 Os fragmentos histológicos de AASSB imuno-corados por GFAP, 

quando analisados com a técnica de avaliação de deconvolução de cor para 

verificar a impregnação do cromógeno, apresentaram valores médios de 

marcação tecidual iguais a 94,61±7,85.  

 Quando analisadas por sujeito, os fragmentos de AASSB 

imunocorados apresentaram valores médios de marcação tecidual iguais a 

97,54±5,11 no sujeito 1; 88,32±4,95 no sujeito 2; 94,72±6,97 no sujeito 3; e 

99,56±11,15 no sujeito 4.  

 A Figura 42 expõe graficamente os valores da média, mediana e a 

tendência dos valores aferidos nos fragmentos histológicos de AASSB 

imunocorados por GFAP nos quatro sujeitos: 
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Figura 42. Representação gráfica dos valores médios de impregnação de 
cromógeno por técnica de deconvolução de cor em lâminas imunocoradas 
por anti-proteína ácida fibrilar glial nas AASSB. 
 

 

Os fragmentos histológicos de AHAN imunocorados por GFAP, 

quando analisados com a técnica de avaliação de deconvolução de cor para 

verificar a impregnação do cromógeno, apresentaram valores médios de 

marcação tecidual iguais a 81,23±6,29. Os valores de impregnação do 

cromógeno nas lâminas imunocoradas por GFAP, foram 14,13% maiores nas 

AASSB, em comparação aos valores observados nas AHAN (p<0.0001), vide 

figura 43. 
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Figura 43. Representação gráfica dos valores médios de impregnação de 
cromógeno por técnica de deconvolução de cor em lâminas imunocoradas 
por anti-proteína ácida fibrilar glial nas AHAN. 

 

Quando avaliados globalmente, os fragmentos histológicos 

imunocorados por GFAP apresentaram valores médios de 94,61±7,85 nas 

AASSB e 81,23±6,29 nas AHAN. Os valores de impregnação do cromógeno 

nas lâminas imunocoradas por GFAP foram 14,13% maiores nas AASSB, em 

comparação aos valores observados nas AHAN (p<0.0001), vide figura 44. 
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Figura 44. Comparação entre valores médios de deconvolução de cor em 
lâminas imuno-coradas por anti-proteína ácida fibrilar glial nas áreas de 
alteração de sinal na substância branca e áreas homólogas aparentemente 
normais; GFAP AASSB – deconvolução de cor em lâminas imuno-coradas 
por anti-proteína ácida fibrilar glial nas áreas de alteração de sinal na 
substância branca; GFAP AHAN deconvolução de cor em lâminas imuno-
coradas por anti-proteína ácida fibrilar glial nas áreas homólogas 
aparentemente normais; ***p<0.0001. 

 

 

A Tabela 11 sumariza os resultados das lâminas imunocoradas por 

GFAP nas AASSB e nas AHAN. 
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Tabela 11– Descrição dos valores médios de impregnação de cromógeno por 
técnica de deconvolução de cor em lâminas  imunocoradas  por anti-proteína 
ácida fibrilar glial (GFAP) nas AASSB  e nas AHAN 

 AASSB (UA) AHAN (UA)  Diferença 

Sujeito 1 97,,54 ±5,11 84,31 ±2,79 13,56% 

Sujeito 2 88,32 ±4,95 75,55 ±6,32 14,46% 

Sujeito 3 94,72 ±6,97 85,26 ±5.99 9,97% 

Sujeito 4 99,56 ±11,15 82,11 ±5.77 17,52% 

Média 94,61 ±7,85 81,23 ±6.29 14,13% 

AASSB – Áreas de alteração de sinal na substância branca; AHAN – Áreas 
homólogas aparentemente normais; ± – Desvio padrão. 

 

 

Figura 45. Comparação sujeito a sujeito entre valores médios de 
deconvolução de cor em lâminas imuno-coradas por anti-proteína ácida 
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fibrilar glial nas áreas de alteração de sinal na substância branca e áreas 
homólogas aparentemente normais; AASSB – deconvolução de cor em 
lâminas imuno-coradas por anti-proteína ácida fibrilar glial nas áreas de 
alteração de sinal na substância branca; AHAN deconvolução de cor em 
lâminas imuno-coradas por anti-proteína ácida fibrilar glial nas áreas 
homólogas aparentemente normais. 

 

Os valores mensurados na análise das áreas imunocoradas indicam 

que, nas AASSB, houve maior sensibilização para marcação por GFAP em 

relação às AHAN.  
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5.4 Avaliação de correlação entre histologia e imagem de RM 

 

 

 Foi avaliada a presença de correlação entre os resultados da análise imuno-

histoquímica quantitativa e as variáveis de imagens mensuradas nas AASSB, 

como descrito em Métodos.  

 A análise estatística da correlação (teste não paramétrico de Spearman) 

entre valores de FA e variáveis histológicas nas AASSB, indicou que: houve 

correlação entre valores de FA e GFAP (p<0,05; r= -0.59); não houve correlação 

entre valores de FA e MBP (p>0,05; r= -0.18); e não houve correlação entre 

valores de FA e NF (p>0,05; r= -0.08). 

 Por outro lado, a análise estatística da correlação (teste não paramétrico de 

Spearman) entre valores de ADC e variáveis histológicas nas AASSB, indicou que: 

não houve correlação entre valores de ADC e GFAP (p>0,05; r= 0.21); não houve 

correlação entre valores de ADC e MBP (p>0,05; r= 0.04); e não houve correlação 

entre valores de ADC e NF (p>0,05; r= 0.15). 

 A análise estatística da correlação (teste não paramétrico de Spearman) 

entre valores de decaimento RT2 e variáveis histológicas nas AASSB, indicou que: 

não houve correlação entre valores de RT2 e GFAP (p>0,05; r= 0.21); não houve 

correlação entre valores de RT2 e MBP (p>0,05; r= -0.39); e não houve correlação 

entre valores de RT2 e NF (p>0,05; r= 0.21). 

  Por outro lado, a análise estatística da correlação (teste não paramétrico de 

Spearman) entre valores de MTR e variáveis histológicas nas AASSB, indicou que: 

não houve correlação entre valores de MTR e GFAP (p>0,05; r= 0.17); não houve 

correlação entre valores de MTR e MBP (p>0,05; r= -0.10); e não houve correlação 

entre valores de MTR e NF (p>0,05; r= 0.01). 
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 A tabela 12 sumariza os valores de correlação entre as variáveis 

analisadas.   

 

Tabela 12 - Correlação entre variáveis histológicas e variáveis de imagem nas 
AASSB e AHAN 

Variáveis AASSB (r) AHAN (r) 

FA vs. NF -0,08 -0,20 

FA vs. MBP -0,18 -0,14 

FA vs. GFAP -0,59* -0,54* 

ADC vs. NF 0,14 0,05 

ADC vs. MBP 0,03 0,27 

ADC vs. GFAP 0,21 0,38 

RT2 vs. NF 0,05 -0,24 

RT2 vs. MBP -0,39 0,02 

RT2 vs. GFAP 0,20 0,10 

MTR vs. NF -0,01 0,01 

MTR vs. MBP -0,10 -0,04 

MTR vs. GFAP 0,17 -0,36 

FA – Anisotropia fracional; NF – Anticorpo para neurofilamento; GFAP – Anticorpo 

para proteína ácida fibrilar glial; MBP – Anticorpo para proteína básica de mielina; 

ADC – Coeficiente de difusão aparente; MTR - Índice de transferência de 

magnetização; Teste não paramétrico de Spearman (alpha = 0.05); * p<0,005. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 Este trabalho foi motivado pela necessidade de investigar melhor achados 

frequentes da rotina clínica radiológica. A RM é a modalidade de imagem que traz 

maior número de parâmetros quantitativos a respeito do tecido cerebral, de 

maneira não invasiva. Das técnicas mais promissoras na avaliação da substância 

branca, as imagens de DTI têm se destacado, pois permitem não apenas 

avaliação quantitativa, quando de organização de sua estrutura espacial a partir de 

propriedade de movimentação molecular. A técnica de DTI já tem valor clínico 

incontestável em aplicações críticas, como acidente vascular encefálico. 

Entretanto, seu papel em achados atualmente considerados inespecíficos ainda 

está para ser determinado. Assim, temos novas técnicas promissoras para análise 

do tecido cerebral, mas sem informações suficientes para afirmar qual o 

significado de alterações de imagem em relação à histologia. 

Por outro lado, a avaliação do tecido cerebral ao microscópio e com 

técnicas de imuno-histoquímica é, hoje, o padrão para verificar os substratos das 

afecções neuropsiquiátricas. A utilização de baterias com diversos marcadores 

tissulares, permite investigar a natureza molecular e microestrutural além da 

informação fornecida pela organização microscópica via análise clássica do 

patologista. A utilização destes marcadores permite aumentar a especificidade de 

achados morfológicos na microscopia comuns à diversas doenças, sendo hoje, 

prática comum na análise de tecidos de biópsia de tumores e outras lesões 

cerebrais presentes na rotina clínica.  

Assim, a utilização de uma plataforma que permitisse investigar o sinal de 

imagens de RM corregistradas à dados da histologia, é uma das formas mais 
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diretas de se investigar a natureza dos achados radiológicos em exames clínicos. 

Mais ainda, considerando que ambas as técnicas podem fornecer dados que 

possibilitam serem tratados quantitativamente (RM: parâmetros FA, ADC, MTR e 

RT2; histologia: marcadores anti-NF, anti-MBP, anti-GFAP), nos parece importante 

avaliar não apenas a presença/ausência destes marcadores, mas também, como a 

variação de sua magnitude está correlacionada no tecido cerebral normal e 

patológico. E para investigar áreas não normais, elegemos um dos achados mais 

comuns: as áreas de alteração de sinal na substância branca encefálica. Neste 

estudo, procurou-se caracterizar parâmetros de técnicas quantitativas de RM nas 

AASSB em relação à parâmetros de análise histológica quantitativa. 

 Considerando o desenho experimental adotado, dividiremos esta sessão 

em relação à três principais objetivos da tese: os achados de imagem (e 

extraimagem), os achados de histologia e a avaliação da correlação entre os 

parâmetros de RM e histologia. Durante esta sessão, as características de imagem 

de RM e histológicas também serão ponderadas em relação à comparação de 

AASSB e AHAN. Esta comparação de regiões aparentemente normais e 

patológicas, torna possível avaliar o potencial de aplicações dos achados deste 

trabalho em condição clínica. 

 A plataforma de aquisição de imagens utilizada nesta tese, foi descrita em 

detalhes em artigos anteriores de nosso grupo (107–109).  Este é um dos pontos 

únicos deste trabalho, uma vez que poucos centros de pesquisa contam com a 

organização e estrutura de coleta de dados post-mortem utilizando técnicas de 

investigação integradas. Este estudo requer um curto intervalo pós óbito para que 

as características de sinal nas imagens de RM sejam mais semelhante àquelas 

observadas in vivo. 
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 De acordo com o levantamento bibliográfico realizado, esta e outras 

pesquisas derivadas da mesma plataforma são pioneiras na utilização de sistemas 

de imagem de uso clínico para a aquisição de imagens de RM post-mortem e in 

cranio em humanos. Podemos identificar apenas os estudos de Dashner et al. 

(2003) e Larsson et al. (2004) - que usaram apenas um sujeito submetido a RM 

post-mortem - Bendersky et al. (2003) - no qual foram analisadas imagens post-

mortem de fetos humanos (142–144). Em comum, a maioria dos estudos citam 

como primeira limitação o número restrito de sujeitos disponíveis para a análise. 

 Ainda, dada a complexidade de cada exame, os custos envolvidos e as 

restrições de tempo para a utilização do aparelho de RM, o número de sujeitos 

elegíveis para inclusão em nosso estudo foi reduzido. E por outro lado, a 

necessidade de fixação por um período considerável, além do tempo necessário 

para processamento histológico da casuística, representou um limite para inclusão 

de maior número de casos. Dessa maneira, o número de indivíduos presentes em 

nosso estudo é menor em contexto principalmente operacional. Entende-se que 

essa população poderia maior, e a estrutura tem o potencial de gerar casuística 

com característica para ser representativa dos sujeitos que são encaminhados ao 

SVOC e, consequentemente, da população da cidade de São Paulo. Um cálculo 

formal de poder estatístico para estimar quantos indivíduos seriam necessários 

para verificar determinado tamanho de efeito entre as médias dos parâmetros 

estudados não seria possível, uma vez que, mesmo a variabilidade do teste estaria 

limitada (seria interessante termos dados independentes em N maior que seis para 

aplicação de técnicas mais robustas de cálculo amostral). Vamos comentar este 

ponto em mais detalhes, tendo em vista aspectos estatísticos formais que são 

passíveis de críticas quanto às premissas necessárias à aplicação dos testes. 
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 Ao realizar os testes estatísticos aqui apresentados, temos que considerar a 

independência entre as medidas – o que é passível de críticas, uma vez que a 

constituição biológica dos tecidos (e a susceptibilidade para doenças) é, também, 

determinada geneticamente. Ou seja, nos quatro indivíduos utilizados nesta tese, 

temos motivos para supor que haja fatores que levam à modular de maneira 

semelhante os valores encontrados nas ROIs intra-sujeito. E pela mesma razão, é 

possível que a variabilidade entre as ROIs entre-sujeitos seja diferente. Ainda 

assim, ao considerar os valores de inferência estatística apresentados, todos de 

base não-paramétrica, pode-se ter ideia da possível amplitude do efeito. 

Há, entretanto, argumentos a favor da validade de considerar a quantidade 

total de áreas de alteração de sinal na substância branca, e não o número de 

sujeitos. Pode-se argumentar que, características do ambiente interno (tipo de 

vascularização, magnitude variada de agressão por características tissulares 

distintas, processos localizados) podem se manifestar como alterações 

etiologicamente distintas em um mesmo indivíduo (6,40,57,145). De fato, este é 

um ponto de debate: em base científica, não é possível confirmar a independência 

entre as ROIs analisadas intra e entre-sujeitos. Premissas para aplicação de testes 

estatísticos envolvem conhecimento da natureza da medida, e isto é um 

formalismo sem instrumentos matemáticos de consenso. Assim, este ponto 

poderia ser abordado apenas com aumento da casuística, o que demandaria 

tempo maior que o limite máximo regimental para conclusão do doutorado. 

 Outro ponto a ser observado, é a distribuição etária dos sujeitos. Todos os 

indivíduos incluídos apresentavam idades iguais ou superiores a 50 anos na data 

do óbito. Essa característica deve-se a via de captação dos encéfalos: a casuística 

do Banco de Encéfalos Humanos da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo compreende apenas indivíduos idosos e visa observar os fenômenos 
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fisiopatológicos envolvidos no processo de envelhecimento. É possível que os 

resultados em AHAN não sejam extensíveis à outras faixas etárias. Entretanto, a 

análise de AASSB e sua comparação com AHAN são bastante pertinentes à faixa 

etária de interesse clínico: é nesta idade que as AASSB são mais comuns. 

 De acordo com a literatura, as AASSB são achados comumente detectados 

desde adultos jovens a idosos (146,147). Alguns autores versam sobre sua 

relação com doenças degenerativas, como o Alzheimer (24,44,148,149). Porém, 

não há nenhum tipo de relação de causa e efeito totalmente estabelecida entre a 

incidência destas áreas de alteração e fenômenos relacionados ao envelhecimento 

(20,47). 
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6.1 Aspectos extra-imagem 

 

 

 Inicialmente gostaríamos de considerar as limitações metodológicas 

previamente descritas por diversos grupos de pesquisa, e que são argumentos 

contra a utilização de imagens de RM adquiridas post-mortem in cranio. Estes 

argumentos são fundamentalmente relacionados à logística e à alguns pontos de 

tradução de achados post-mortem para in vivo.  

Em relação à dificuldades logísticas, a expertise adquirida da equipe e o 

suporte multidisciplinar de todos os colaboradores ao longo destes dez anos de 

interação trouxe a cultura de grupo necessária para implementar, rotineiramente: 

a) equipe de entrevista com familiares; b) equipe de coleta de dados de imagem; 

c) equipe de coleta de material biológico. Estes processos que acontecem 

rotineiramente no SVOC-FMUSP foram revisados, redefinidos e otimizados para 

que permitissem a implementação de projetos de execução virtualmente inviável 

em outros contextos. Assim, grande parte das limitações levantadas por outros 

autores foram drasticamente mitigadas: desafios para apresentar o termo de 

consentimento em momento de luto, escassez de material, disponibilidade de 

equipamentos de imagem, equipe treinada para coleta de material específico para 

a pesquisa em questão, experiência em análise de imagem e técnicas de 

corregistro digital.  

 Ainda, a seleção dos encéfalos para um estudo baseado em correlação 

entre neuroimagem e neuropatologia, é um importante passo para que não ocorra 

nenhum tipo de viés na análise e consequente perda de tempo e recursos. A 

triagem, seguindo os critérios de inclusão e exclusão estritos, ao mesmo tempo 

que reduziu o número de sujeitos viáveis para o estudo, possibilitou a obtenção de 
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dados com qualidade superior àquelas observadas em estudos publicados 

anteriormente. Estes, em sua maioria, tratam de análise de material obtido em 

amostra de conveniência. 

 Em relação aos limites técnicos dos sinais adquiridos nas imagens de RM 

post-mortem em relação àqueles observados in vivo, é possível observar 

alterações nas variáveis de imagens adquiridas no protocolo proposto nesse 

estudo. Em geral, esta correlação é função inversamente proporcional ao tempo 

de óbito do indivíduo. Ou seja, ao reduzir o tempo entre o falecimento e a 

aquisição de imagens, obtêm-se sinais de tecidos mais fidedignos aos captados 

em indivíduos vivos (173,174). Como conduta ideal, é preconizado na literatura a 

aquisição de imagens em um intervalo pós-óbito de até 16 horas, sem 

procedimentos para resfriamento do cadáver antes do exame (130,172,175).  

 A temperatura tecidual e o conteúdo de água podem ser apontados como 

fatores determinantes para a intensidade do sinal de RM obtidos ser similar ao dos 

tecidos biológicos analisados in vivo. Post-mortem, o decaimento da temperatura 

cerebral está sujeito a influências da temperatura ambiente. Cientes disso, 

buscamos evitar a diminuição da temperatura corpórea. 

 Usualmente, os cadáveres são armazenados em câmaras resfriadas a 4ºC 

antes do procedimento de autópsia, para diminuição das alterações teciduais 

geradas por autólise. Porém, isso pode gerar artefatos e mudanças de intensidade 

de sinal na RM (164).  

Em nossa amostra, cuidamos para que o tempo de óbito tenha sido mantido 

o mínimo possível, com média inferior ao preconizado pela literatura. Ainda, 

tivemos o cuidado de verificar a temperatura amostrada no interior dos condutos 

auditivos, local mais próximo do encéfalo. Este procedimento poderá ser utilizado 
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para investigações futuras a respeito do impacto deste fator nas medidas de DTI e 

outras modalidades de exame adquiridas durante este trabalho. 

 Alguns estudos utilizam imagens de RM adquiridas após a remoção do 

encéfalo do sujeito – mas sem utilização de processo de fixação química. Esse 

tipo de abordagem está sujeita a desvios estruturais (deformações morfológicas do 

cérebro), que diminuem a reprodutibilidade e aplicabilidade de técnicas de 

registros, cuja precisão é maior em proporção inversa ao grau de deformidade, e 

ao grau de deformidades não lineares (também maiores em encéfalos extra 

cranium não fixados). O método proposto neste estudo preserva a integridade do 

encéfalo, e permite uma correlação entre neuroimagem e neuropatologia mais 

acurada (99,145,176). 

 Por outro lado, os parâmetros utilizados para seleção dos encéfalos ainda 

apresentam limitações.  

Diferentemente de estudos conduzidos com modelos animais, os encéfalos 

humanos estão sujeitos a fatores agonais pré-óbito que não podem ser 

controlados (130), possuem etiologias variadas e podem causar desvios nos 

resultados finais, mesmo quando os parâmetros de seleção são respeitados. De 

qualquer forma, ao seguir rigidamente os critérios de escolha sugeridos para o 

estudo, nossa postura foi otimista ao assumir que os tecidos utilizados 

apresentariam qualidade suficiente para a aquisição de resultados confiáveis. 

 Publicações de outros grupos correlacionam imagens de RM adquiridas em 

um curto período de tempo antes do óbito a aspectos neuropatológicos (160, 172, 

173). Esta abordagem permite localização adequada de prováveis lesões, mas 

fatores pré-agonais possuem um grande impacto sobre o encéfalo, que não é 

apropriadamente representado em imagens adquiridas semanas ou meses antes 

do falecimento. As alterações ocorridas pós-aquisição de imagens podem gerar 
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um viés de correlação entre imagens e secções histológicas, gerando resultados 

que não refletem apropriadamente as características do tecido (178). 

 Como alternativa, as pesquisas mais recentes no campo de correlação 

entre RM e histologia seguem uma linha de aquisição de imagens ex cranio de 

encéfalos fixados por formalina. Entretanto, grande parte dos autores relata 

alterações de sinal consideráveis nos casos fixados (179,180). Essa característica 

deve-se ao fato de que os processos de fixação levam a uma alteração do 

conteúdo de água tecidual, associada à modificação da densidade protônica do 

tecido e, consequentemente, do sinal da imagem de RM. Mudanças de sinal em 

imagens ponderadas em T1 e T2 em tecidos fixados, foram amplamente discutidas 

e exemplificadas na literatura (43,181,182). 

 O tipo de fixador e o protocolo de fixação utilizado exercem grande 

influência no processamento e análise do encéfalo. Durante testes preliminares 

para este estudo, o método de perfusão e uso de solução de manitol a 20%, 

somada a paraformolaldeído a 20%, foi empregado seguindo referências de outros 

autores como o mais indicado para a preservação das características morfológicas 

e estruturais dos tecidos. Entretanto, testes revelaram que a técnica de fixação por 

imersão (descrita no item 4.4) adequou-se aos objetivos deste trabalho. Esse 

aspecto corrobora com as observações feitas anteriormente por Yong-Hing (2005), 

pois foi o mais indicado para a manutenção da morfologia encefálica, volume e 

parâmetros de imagem (T1, T2 e DP) próximos aos originais observados in vivo, 

preservação celular e mielínica e viabilidade para estudos patológicos (132,183). 

 Também são reconhecidas as alterações ventriculares decorrentes da 

fixação. Devido aos rearranjos proteicos teciduais e as diferenças de pressão 

sobre o interstício, os ventrículos tendem a colapsar, aumentando a dificuldade 

para o diagnóstico e distinção entre as AASSB periventriculares e profundas. Este 
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ponto tem grande importância, uma vez que se presume que as AASSB 

periventriculares e profundas diferem na patogênese, correlatos histopatológicos e 

evolução. 

 A alteração de volume dos tecidos durante a fixação é resultante de severas 

reações físico-químicas. O processo mais importante é a ligação cruzada das 

proteínas, onde a estrutura das proteínas nativas é alterada devido a um rearranjo 

em suas diversas ligações químicas, como as de hidrogênio, covalentes, dativas e 

hidrofóbicas, assim como as forças eletrostática e de Van der Waals (184,185).  

 O procedimento encontrado para minimizar essa distorção do tecido foi 

realizar a correlação em etapas, utilizando as imagens adquiridas in cranio, ex 

cranio e os cortes histológicos. Essa via mostrou-se mais eficaz, pois as 

deformações não lineares teciduais sofridas são menos bruscas quando 

comparadas em três etapas.  Essa observação permite que, técnicas de 

corregistro sejam mais eficazes, um resultado semelhante a estudos que discutem 

as alterações estruturais nos tecidos fixados (127,129,130). 

 Outro fator que pode ser apontado como importante para o 

desenvolvimento deste trabalho, foi o emprego de emblocamento e cortes seriados 

do tecido embebido em celoidina. A parafina convencional, largamente utilizada no 

processamento de encéfalos humanos, é um método de custo elevado e que 

demanda maior tempo para aplicação (131,132).  

 A reconstrução 3D assistida por computador foi indispensável para a 

correlação neuroimagem-neuropatológica ponto-a-ponto, e para corrigir 

deformações lineares e não lineares (186). Também por este meio, a forma e o 

volume das lesões histopatológicas puderam ser avaliados e comparados aos 

resultados de MRI. Pode-se debater se a Ressonância Magnética não exagera 

alterações patológicas (182), ou se elas são significativamente mais amplas que 
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os resultados de MRI correspondentes. Acreditamos que o protocolo utilizado 

neste estudo pode ser empregado para responder a tais questões futuramente. 

 O método deste trabalho, que utilizou cortes de tecido em celoidina de 440 

µm de espessura, permitiu uma melhor manipulação e gerenciamento das fatias 

histológicas, além de satisfatória preservação morfológica e menor deformação, se 

comparado a metodologias semelhantes baseadas em parafina.  

 Entretanto, uma vez que o cérebro foi completamente fixado e as secções 

individuais da série puderam ser adequadas homogeneamente nos eixos x e y, 

alterações no eixo z podem ter ocorrido de forma difusa no tecido, o que é ainda 

mais difícil de distinguir. Esta última modificação pôde ser detectada apenas no 

decurso do processo de alinhamento, quando houve tentativas para coincidir o 

perfil da secção homogeneamente encolhido com o anterior e das secções 

subsequentes. 

 Como esperado, ao empregar esta técnica, foi possível manter as 

características dos tecidos, ao ponto em que pequenos detalhes e alterações 

teciduais até o nível celular pudessem ser verificadas após a coloração de 

galocianina. Além disso, foram realizadas reconstruções 3D usadas para o 

corregistro das diferentes imagens. 

 

 



 

143 

6.2 Imagens de RM 

 

 

 Os resultados obtidos na análise das imagens de DTI demonstram que 

existem diferenças mensuráveis entre as AASSB e as áreas aparentemente 

normais na substância branca em encéfalos post-mortem in situ. Tanto nos 

valores de FA quanto nos valores de ADC, essas diferenças podem ser 

observadas, ainda que a distinção entre os valores destes dois parâmetros seja 

de 23,09% para FA e 16,27% para ADC.  

 De maneira geral, os resultados seguem a mesma linha de outros estudos 

publicados anteriormente, que também demonstraram a relação entre variáveis 

mensuradas através das DTI e alterações estruturais no tecido encefálico 

(142,149). Dessa forma, como se trata de um trabalho baseado em imagens 

obtidas post-mortem, fatores intrínsecos à degradação dos tecidos devem ser 

considerados. 

 Pesquisas conduzidas por Hesseltine et al. (2006) demonstraram que 

existem relações entre os valores de ADC e FA e o estado axonal dos tecidos em 

imagens post-mortem (94,150).  Entretanto estes estudos envolviam material 

fixado em formalina 10% e imagens em equipamento de 1.5T, com imagens 

seccionais – e não cérebro total. Assim, a análise de correlação entre estes 

parâmetros e estudos in vivo é limitada. Por outro lado, em geral, estudos a 

respeito de parâmetros quantitativos de ADC e FA em tecido humano post-

mortem ainda são escassos (55,151). 
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6.3 Correlação entre histologia e imagens de RM 

 

 

 Embora a relação entre a integridade de mielina e os parâmetros de DTI 

não esteja exatamente determinado, é consenso que sua estrutura é um 

determinante dos valores obtidos. Acredita-se que, nas fibras da substância 

branca, o sinal de DTI pode ser um dos parâmetros que reflita a integridade da 

mielina nos axônios, ainda que esta relação não seja unívoca. Estudos 

conduzidos por Horsfield et al. (1998), Werring et al. (1999), Mukherjee et al. 

(2001) e Huppi et al. (1998), demonstraram que as medidas de anisotropia neste 

tecido sofrem sensíveis alterações relacionadas a doenças desmielinizantes 

(152–155). Em relação às fibras, fatores como volume e composição da matriz 

extracelular e diâmetro axonal também devem ser considerados (156). 

 Outro fator a ser considerado, é que a elevação do conteúdo de água nos 

tecidos, em forma de edema, também interfere nos parâmetros relacionados à 

anisotropia. Edemas não influem diretamente na integridade da mielina e dos 

axônios. Porém, a proporção de água nos tecidos pode alterar os valores de 

intensidade de sinal apresentados em cada pixel (157,158). 

 É preciso ressaltar, ainda, que os parâmetros de ADC e FA observados 

post-mortem nas áreas de controle normais mostraram diferenças em relação aos 

mensurados anteriormente em regiões saudáveis da substância branca in vivo 

descritas na literatura (114,159,160). Mesmo com pequeno intervalo pós-óbito, as 

características de DTI nos tecidos cerebrais podem sofrer alterações em 

comparação a análises in vivo. 

 A Tabela 13 apresenta os valores de FA e ADC obtidos nesse estudo e 

outros trabalhos realizados anteriormente. Podemos observar que, enquanto os 
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valores referentes ao FA apresentam-se abaixo dos descritos por outros autores, 

os valores de ADC mostram-se sensivelmente elevados. 

 Os resultados aqui obtidos levam-nos a postular que essa diferença 

relativa aos valores de ADC deve-se à condição tecidual dos encéfalos incluídos 

neste estudo, uma vez que mostram se mais próximos àqueles conseguidos por 

Jones (1999), Helenius (2002) e Bhagat (2004), que utilizaram sujeitos vivos em 

suas análises (159,161–163). 

 Os valores de ADC tendem a estar elevados, principalmente, devido à 

condição tecidual post-mortem pois, mesmo sob um curto intervalo pós óbito, os 

processos de degradação tecidual agem sobre a substância branca, gerando um 

aumento do conteúdo líquido e, consequentemente, aumento dos valores de ADC 

observados. 

 Os valores de FA, dependentes da anisotropia/integridade dos feixes de 

fibras da substância branca, como o ADC, também são afetados devido aos 

processos de degradação celular que, neste cenário, atuam diretamente sobre as 

membranas celulares dos axônios pós óbito. 
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Tabela 13 – Média dos valores de FA e ADC na substância branca 
aparentemente normal obtidos neste estudo e apresentados 
anteriormente na literatura 

 FA ADC 

Dados da literatura 

Jones et al. A, B 0,74±0.08 0,795±0,09 

Helenius et al. A, B, C - 0,700±0,05 

Bhagat et al. A, D, E 0,48±0,02 0,730±0,05 

Iwata A, D, F 0,58±0,03 0,720±0,03 

Chaddock-Heyman A, D, G 0,47±0,001 0,756±0,03 

Borich A, D, H 0,50±0,01 0,827±0,17 

Dados deste estudo 

Post-mortem D  0,52±0.15 0,108±0,03 

A – Valores obtidos de controles vivos; B – RM 1,5T; C- Valores médios de 
ADC mensurados no lobos frontais à direita e à esquerda, occipitais à 
direita e à esquerda, temporais à direita e à esquerda e parietais à direita e 
à esquerda; D – RM 3 T; E - Valores do grupo de indivíduos idosos; F - 
valores do trato cortico-espinal; G – Valores médios de ADC e FA 
mensurados na corona radiata e fascículo longitudinal superior; H – Valores 
médios mensurados na corona radiata e centrum semiovale; FA – 
anisotropia fracional; ADC – Coeficiente de difusão aparente x10-3mm2/s; ± - 
desvio padrão. 

 

  

 Grande parte dos estudos utilizando DTI post-mortem ainda está baseada 

em uso de modelos animais. Dentre eles, podemos citar os de D’Arceuil et al. 

(2007), Dauguet (2006), Mishra (2007), Oguz (2012) e Dyrby et al. (2011) como 
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referências sobre alterações estruturais observadas em encéfalos post-mortem 

(164–168). 

 Dentre os fatores citados na literatura como componentes principais das 

alterações de sinal na RM, está a autólise tecidual, que consiste no processo de 

autodegeneração celular decorrente da ação de suas enzimas autógenas, que 

causa sérias degradações teciduais durante as primeiras 24 horas pós-óbito 

(169).  

 As diferenças observadas entre os valores de FA e ADC aferidos post-

mortem também podem estar relacionadas à diminuição da temperatura corpórea 

no momento da aquisição das imagens, e consequente alteração da mobilidade 

molecular. Os valores obtidos no presente estudo estão alinhados às observações 

anteriores, onde a diminuição da temperatura corpórea, associada à desidratação 

tecidual e à paralisação dos mecanismos de transporte iônicos celulares, impede 

a manutenção da difusibilidade tecidual post-mortem (170,171).  

 As alterações na difusão tecidual também foram demonstradas através de 

comparações entre valores obtidos em indivíduos pré e pós-óbito. Em tecidos de 

animais, esse fenômeno foi observado em gatos com alterações significativas no 

ADC de até 10% em um intervalo de três minutos, e até 50% em um intervalo de 

15 minutos (170). Resultados similares foram demonstrados em roedores (94).  

 Por fim, os resultados aqui demonstrados carecem de reprodução, e 

mesmo a comparação com a literatura atual é dificultada pela notável carência de 

estudos sobre os aspectos de DTI humanos post-mortem. Conforme citado 

anteriormente, os autores citam limitações por fatores éticos e logísticos na 

aquisição deste tipo de dado (99,131,172).  
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6.4 Limitações do estudo 
     

 

         

Nos parágrafos anteriores citamos alguns pontos que limitam a 

interpretação ou extensão dos resultados. Neste item, resumimos as 

considerações a respeito de limitações destes estudo nos seguintes pontos: 

A - Impossibilidade de utilização de celoidina para inclusão do encéfalo no 

Brasil: a celoidina (nitrocelulose) é um material de uso controlado pelo Exército 

Brasileiro devido às suas características explosivas quando na forma sólida. É 

imprescindível para que os cortes do encéfalo fossem feitos com a espessura 

correta, característica fundamental nesta pesquisa. Desta maneira, após a fixação 

em formol, os casos foram enviados para inclusão em celoidina na Alemanha, 

onde o uso científico deste produto não é restrito. O envio de material biológico 

humano para o exterior também é monitorado e requer procedimentos 

alfandegários para que o estudo atenda a diversos critérios, fazendo com que o 

tempo hábil para o processamento e análise dos dados fosse reduzido; 

B - Número relativamente reduzido de casos: ainda considerando a 

estrutura desenvolvida em nosso grupo, a coleta de casos de interesse ainda 

ofereceu desafios: a metodologia trabalhosa, alto custo, critérios de seleção mais 

estritos, somados ao tempo elevado do processamento do material biológico, 

restringiu o número de casos a serem estudados no período disponível para a 

conclusão deste estudo. Ainda assim, a casuística apresentada não é inferior ao 

número de casos apresentados em estudos similares da literatura. A principal 

consequência formal é restringir a interpretação da análise estatística utilizada 

nesse estudo. Torna-se mais útil a descrição dos resultados obtidos devido às 
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características da amostra. Ainda que tenhamos aplicados testes não 

paramétricos para análise de variáveis em alguns pontos destes trabalho, esta 

análise é passível de críticas. A variabilidade dos dados e o pequeno número de 

áreas/sujeitos incluídos não permitiu realizar análise com técnicas mais robustas. 

Não obstante, a descrição de comportamento dos parâmetros de imagem em 

AASSB em relação à AHAN e dos parâmetros quantitativos de dados de 

histologia constituem informação original. Assim, entendemos que o valor da 

inferência estatística apresentada neste trabalho deve ser obtido com limitações. 

Esta avaliação requer expansão da casuística e verificação em outras condições 

com dados cuja condição de independência seja mais consensual (onde a 

unidade a ser considerada é o indivíduo e a lesão, e não apenas a lesão). 

C - Coloração dos casos: notou-se variação na coloração das lâminas, que 

pode ter acontecido por diversos fatores, não incomuns em tecidos desta 

natureza. Entre eles, o intervalo post-mortem e o tempo da fixação, e 

características do produto utilizado para este fim. É possível que em condições de 

processamento histológico em massa (alto volume de material) a 

homogeneização de processos possa reduzir esta variação. 
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6.5 Direções futuras 

 

      

 
 O presente estudo demonstra que as técnicas de correlação ponto-a-ponto 

mostrou-se adequada aos objetivos propostos. Planeja-se, como próximo passo, 

o aumento da casuística que, consequentemente, aumentará o poder da amostra. 

Consideramos que o estudo atual tenha valor como gerador de hipóteses. Assim, 

é importante prosseguir nesta linha de investigação, com as sugestões indicadas 

a seguir. 

 As perspectivas para a estrutura utilizada durante a realização desse 

trabalho nos faz acreditar que os aspectos metodológicos indicados como 

limitações deste estudo possam realisticamente ser minimizados. Em particular, a 

Plataforma de Imagem em Sala de Autópsia na Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo – um projeto em plena implementação (Plataforma de 

Imagens na Sala de Autópsia (PISA) – Multiusuário FAPESP 09/54323-0) 

contribuirá com recursos de processamento e coleta de dados de maior amplitude 

para correlação entre imagens radiológicas e histologia de tecidos. Neste projeto, 

está prevista a instalação de um sistema de RM de 7 Teslas, o que tornará 

factível a coleta de dados de imagem com resolução espacial e de contraste 

significativamente melhores que as atuais. Ainda, a transferência tecnológica para 

a aplicação da celoidina em nosso meio, recentemente tornou-se realidade, com a 

aprovação regimental da manipulação deste material. Na fase final desta tese foi 

realizado teste com sucesso da inclusão de espécime em celoidina, concluindo 

integralmente no Brasil o ciclo de processamento histológico utilizado nesta tese. 

Estes são aspectos que podem ser apontados como determinantes para futuras 
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pesquisas no campo da imagem post-mortem e concretamente indicam 

possibilidades promissoras para o seguimento da linha de pesquisa desta tese. 

 Ainda, o artigo submetido para publicação por nosso grupo (Anexo G) 

sintetiza a viabilidade de estudos sobre alterações na substância branca com uma 

casuística maior. No artigo em questão, mostramos o resultado da análise de 

parâmetros quantificavéis de DTI – FA e ADC - nas imagens de RM de 24 sujeitos 

post-mortem – uma expansão considerável da casuística deste trabalho. Naquele 

artigo, comunicamos achados em um total de 83 AASSB, amostra quatro vezes 

maior que os dados aqui apresentados. Entretanto, neste manuscrito não consta 

a análise dos correlatos histológicos. É consequência natural submeter estes 

casos à mesma metodologia de correlação ponto-a-ponto desta tese, e assim, 

expandir e tornar mais robusta a nossa casuística. 

 De acordo com nossas perspectivas apontadas acima, acreditamos que, 

em um futuro próximo, teremos a capacidade de utilizar os métodos de estudo 

ponto-a-ponto demonstrados nesta tese em larga escala, e totalmente realizados 

em nosso meio. Desta maneira, será possível verificar as diferenças e 

propriedades do sinal de RM apontados neste trabalho, com a chance de obter 

maior poder estatístico para inferência e generalização dos resultados. 

 Em síntese, planejamos como próximos passos o aumento da casuística e 

a aplicação de técnicas modernas de RM, incluindo a utilização de imagens de 

DTI de alta resolução. Esta possiblidade deverá ser potencializada em imagens 

adquiridas no sistema de RM de 7T – e com a entrada de operação da rotina de 

processamento histológico para correlação entre histologia e imagens de alta 

produtividade e eficiência temporal. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

 A análise conjunta dos dados de RM e aspectos de histologia deste 

estudo permitiu concluir que:  

1 – Os parâmetros de imagem de DTI (FA e ADC) nas áreas de 

alteração de sinal da substância branca (AASSB) mostram comportamento 

diferente em relação à substância branca aparentemente normal (AHAN) do 

encéfalo humano em imagens post-mortem in cranium: a média dos valores 

de FA foi menor e os valores de ADC foram maiores nas AASSB que nas 

AHAN. Esta diferença também foi observada no parâmetro de relaxometria 

T2 (maior nas AASSB), mas não entre os valores de MTR;  

           2 – A avaliação descritiva mostra que, as AASSB representam 

padrões heterogêneos na histologia, com áreas de gliose, rarefação 

mielínica, e espaços perivasculares presentes na maior parte das regiões. Ao 

analisarmos as AASSB por meio de técnicas de imuno-histoquímica, 

quantitativas, podemos observar que o parâmetro com maior diferenciação 

entre AASSB e áreas controles foi o anticorpo anti-GFAP. Os dados sugerem 

que as AASSB relacionam-se de forma mais íntima a alterações da 

expressão de proteínas ácidas fibrilares gliais, ligadas à gliose fibrilar; 

3 – Foi observada correlação negativa entre os valores de FA e a 

expressão de GFAP no tecido (tanto nas AASSB, quanto nas AHAN). Desta 

maneira, infere-se que o padrão histológico de gliose é uma variável que se 

correlaciona à DTI. A avaliação das diferenças entre AASSB e AHAN, 

encontradas em imagens de RM e de histologia, sugerem que  a diminuição 
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focal da quantidade de fibras íntegras na substância branca e proliferação de 

células gliais e astrócitos sejam associados à maiores valores de 

relaxometria T2 e ADC, e menores valores de FA. Isso se deve, 

possivelmente, ao aumento proporcional do coeficiente de moléculas livres 

em meio líquido nos tecidos. A diminuição dos valores de FA nas AASSB em 

relação às AHAN é condizente com a constatação da diminuição da 

quantidade de feixes de fibras nas regiões estudadas, à analise qualitativa. 

 Este estudo é um dos primeiros a ter êxito em demonstrar a viabilidade 

de correlação entre imagem e histologia ponto-a-ponto com possíveis 

aplicações clínicas. Entretanto, é necessário aprofundamento do tema com 

esforços que sigam a mesma linha desta pesquisa, a fim de que a 

abordagem aqui proposta possa produzir resultados com maior poder de 

generalização. 

  



 

154 

8 ANEXOS 
 

 

ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO B - Aprovação do projeto na Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq) da Diretoria Clínica do Hospital das 

Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
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ANEXO C - Entrevista clínica 
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ANEXO D - Dados demográficos dos sujeitos incluídos no estudo 

 

ANEXO D – Características dos sujeitos e encéfalos incluídos no estudo 

Sujeito 1 2 3 4 
Idade 94 64 80 79 
Gênero F M M F 
Escolaridade 0 8 4 4 
Raça Pardo Caucasiano Caucasiano Caucasiano 
Peso (kg) 70 58 47,5 86,5 
Altura (cm) 180 163 166 162 
Massa do 
encéfalo (g) 

1408 1114 1130 1226 

Volume do 
encéfalo (mm3) 

1500 1000 1100 1100 

AASSB 6 6 4 4 
CDR 3 0 0 0,5 
IQCODE 4,11 3 3 3,23 
NPI 25 6 18 10 
KATZ 5 4 6 6 
IADL 0 3 6 6 
PARK 7 6 0 1 
ABIPEME B C C B 
Causa do Óbito Hematoma 

Perirenal 
Broncopneumonia Hemopericárdio Miocardiopatia 

Isquêmica 
Ocupação Costureira Metalúrgico Marceneiro Do lar 
IPM (hrs) 11 16 14 10,5 
T pré RM (oC) 27,5 24,5 24,9 21,2 
T pós RM (oC) 27,2 25 26 21,4 

AASSB – Áreas de alteração de sinal na substância branca; IPM – Intervalo post-mortem; 
RM – Ressonância Magnética; T – Temperatura; CDR: Clinical dementia rating; IQCODE- 
Informant questionnaire on cognitive decline in the elderly; NPI - Neuropsychiatric 
inventory; KATZ - Índice de Katz para atividades de vida diária (AVD); IADL - Escala de 
atividades instrumentais de vida diária (AIVD); PARK- Avaliação de parkinsonismo 
(Adaptado de Tanner et al., 1990); ABIPEME- Avaliação socioeconômica da Associação 
Brasileira dos Institutos de Pesquisa de Mercado. 
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ANEXO E - Parâmetros de imagem aferidos de forma individual nas 

AASSB e AHAN 
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ANEXO F – Protocolo básico da técnica imuno-histoquímica 

 

 

IMUNO-HISTOQUÍMICA 

 

 O princípio da imuno-histoquímica envolve a utilização de um 

anticorpo específico a proteína estudada, cuja interação é identificada por 

um marcador. Tornou-se um método auxiliar de diagnóstico de extrema 

importância e utilidade, além de uma ótima ferramenta para indicar a 

presença ou não de um antígeno.  

 A imuno-histoquímica é uma técnica muito importante para a 

pesquisa científica, pois complementa a pesquisa dando um diagnóstico 

diferencial, na qual métodos mais convencionais, como a coloração de 

hematoxilina-eosina, não dariam. É de fácil execução, com a possibilidade 

de fazer diferentes marcações e localização bastante precisa, e, ainda, alta 

especificidade. 

 Esta ferramenta é extremamente útil na confirmação do diagnóstico, 

combinando técnicas morfológicas, imunológicas e bioquímicas. Pode ser 

realizada a partir de tecido parafinizado. 
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PROTOCOLO E MATERIAIS UTILIZADOS 

 

Primeiro dia 

 

 A imuno-histoquímica se inicia a partir das 08h. É preciso separar 

todos os materiais, reagentes químicos a serem utilizados e etapas a serem 

seguidas: 

• Caderno de imuno-histoquímica; 

• Caneta (com ponta de diamante para identificação de lâminas); 

• Álcool 70%; 

• Álcool 95%; 

• Álcool 100%; 

• Xilol; 

• Ácido fórmico; 

• Água oxigenada; 

• Leite em pó; 

• Solução tampão PBS; 

• Água amoniacal 1%; 

• Cubas de vidro devidamente identificadas; 

• Carrinhos/ berços preenchidos com lâminas - sempre lembrando de 

colocar o caso controle (positivo); 

• Timer; 

• Luvas – devem ser colocadas antes da manipulação de quaisquer 

reagentes listados acima; 
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• Preencher uma cuba de vidro com xilol e deixá-la na estufa a 60 ºC, 

durante 40 minutos, para aquecer; 

• Identificar as lâminas com a caneta com ponta de diamante, sempre 

conferindo pelo caderno de imuno-histoquímica; 

• Anotar a data de início da rotina de imuno-histoquímica; 

• Deve-se verificar se existe quantidade suficiente de solução tampão 

PBS.  

Em caso negativo, realizar as seguintes orientações abaixo: 

 

Solução mãe de PBS 

 

• Cloreto de sódio 410g; 

• Fosfato de sódio monobásico 17,5 g; 

• Fosfato de sódio dibásico 52,5 g; 

• Água destilada 5L. 

 

 Este protocolo deve ser devidamente seguido e colocado em um 

galão de 5L (identificado como solução mãe de PBS), sendo diluído 

posteriormente em soluções a 10% e separado em galões de 5L 

(identificados como solução PBS) pH = 7,0 – 7,4 

 Deve ser verificada também a quantidade de citrato (encontra-se na 

geladeira a 4 ºC). Caso não esteja disponível, deve ser preparado conforme 

descrito abaixo: 
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Solução mãe de citrato 

 

• Ácido cítrico anidro 42 g; 

• Água destilada 2L; 

• Armazenar em balão volumétrico de 2L refrigerado a 4 ºC; 

• Manter o pH da solução igual a 6,0. 

 

 Após a realização de toda a organização dos materiais e preparação 

de reagentes e soluções da técnica de imuno-histoquímica, inicia-se o 

protocolo descrito a seguir: 

 

Desparafinização e reidratação dos tecidos 

 

 Após o aquecimento do xilol a 60 ºC, as lâminas deverão ser então 

colocadas dentro da cuba por cinco minutos (utiliza-se o timer para controle 

do tempo). Este será o passo do processo de desparafinização do tecido. 

 A seguir, as lâminas devem ser retiradas cuidadosamente, 

desprezando todo o excesso de xilol. 

 As lâminas devem ser submersas em cuba com álcool a 100%, 

depois em álcool a 95%, e, por fim, em álcool a 70%. Cada submersão deve 

durar um minuto. Este é o processo de reidratação dos tecidos. 

 Subsequentemente, as lâminas devem passar por duas lavagens de 

solução PBS por cinco minutos, utilizando novas cubas sem nenhum 

vestígio de álcool/ xilol.  
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 Os tecidos não devem ser deixados expostos em nenhum momento 

do protocolo, ou seja, sem algum tipo de solução, pois podem secar e se 

deteriorar, impossibilitando a realização adequada da técnica.  Entre as 

etapas do protocolo, quando necessário, as lâminas devem ser deixadas 

submersas em solução tampão de PBS. 

 

Bloqueio de peroxidase endógena  

 

 Após seguir os passos anteriores e lavagens em solução PBS, as 

lâminas devem ser submetidas a três banhos de peróxido de hidrogênio (10 

minutos cada) em câmara escura. 

 Ao finalizar o terceiro banho, os tecidos devem ser lavados 

novamente em solução de PBS (três banhos de três minutos cada). 

 

Recuperação antigênica 

 

 A fixação de tecido é extremamente importante, pois é um processo 

que impede com que os tecidos se deteriorem, além de permitir a 

preservação da morfologia do mesmo.  

Dentre os diversos tipos de fixadores para tecidos, o paraformaldeído 

é o mais popular, em grande parte pelo baixo custo, fácil preparação e 

porque preserva os detalhes morfológicos com poucos artefatos. 

 Entretanto, ele pode causar problemas na antigenicidade do tecido, 

resultando em pouca imunorreatividade por mascarar e danificar muitos 
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epítopos, fazendo com que a ligação antígeno-anticorpo não ocorra 

perfeitamente.  

Por essa razão, uma etapa de extrema importância da imuno-

histoquímica é o método de recuperação antigênica, que visa expor epítopos 

do tecido e favorecer a ligação antígeno-anticorpo.  

 

Recuperação antigênica através da digestão proteolítica 

  

 Nesta fase, utiliza-se a enzima Proteinase K (armazenada sob 

refrigeração a 4 ºC) diluída a uma concentração de 1:800 (sendo 1 µL de 

enzima Proteinase K e 800 µL de solução PBS). 

 Neste processo, devem ser retiradas todas as lâminas do carrinho/ 

berço, movimentando-as delicadamente a fim de desprezar todo o excesso 

de solução PBS. Em seguida, elas devem ser dispostas em bandejas para 

incubação de imuno-histoquímica, e a Proteinase K, diluída anteriormente, 

deverá ser colocada individualmente sobre cada fragmento de tecido, 

permanecendo por 20 minutos. 

 

Recuperação antigênica através do calor 

 

 Nesta etapa, deve ser realizada a diluição do citrato (armazenado na 

geladeira a 4 ºC) a 10%. Por exemplo: uma cuba de 400 ml requer 40 ml de 

citrato concentrado e 360 ml de água destilada. 
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 Em seguida, as lâminas são dispostas nas cubas preenchidas por 

citrato aquecido, permanecendo por 40 minutos.  

 

Incubação do anticorpo primário 

 

Bloqueio de reações inespecíficas 

  

 Nesta etapa, o leite em pó deve ser diluído a 5%, sendo o padrão 

utilizado para 400 ml de solução: 20 g de leite Molico em pó + 400 ml de 

solução PBS + 1% de Triton X - 100 (4 ml). 

O emprego desta solução tem como objetivo bloquear reações 

inespecíficas, melhorando o resultado das marcações. 

 

Diluição do anticorpo primário 

 

 Cada anticorpo é específico para o protocolo e para o estudo proteico 

específico, bem como sua diluição. Nesta fase, o leite é o diluente, 

substituindo a solução PBS.  

 Neste estudo os anticorpos empregados foram: anti-MBP, anti-NF e 

anti-GFAP. 
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Incubação dos tecidos 

 

 Após passar uma hora na solução de leite, as lâminas começam a ser 

preparadas para a incubação, seguindo o passo a passo abaixo: 

• Retirar uma lâmina por vez com o auxílio de uma pinça e secar ao 

 redor do tecido e atrás da lâmina com gaze ou papel absorvente; 

• Riscar com a caneta hidrofóbica ao redor do tecido; 

• Colocar na bandeja para incubação de imuno-histoquímica; 

• Pingar o anticorpo primário no tecido; 

• Armazenar na geladeira a 4 ºC durante a noite - este processo deve 

ser realizado em câmara úmida. Nas próprias bandejas há espaço entre as 

lâminas e a base onde se coloca água e algodão, ou gaze, para manter as 

lâminas úmidas durante o processo; 

• Finalização do primeiro dia da imuno-histoquímica. 

 

Segundo dia da imuno-histoquímica 

 

 Dando continuidade ao protocolo iniciado no dia anterior, as 

bandejas, refrigeradas a 4 ºC, deverão ser retiradas e as lâminas 

depositadas em uma cuba com solução PBS.  A seguir, serão lavadas com a 

mesma solução três vezes por três minutos cada. 
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Incubação do anticorpo secundário 

 

• Após a lavagem com solução PBS, retirar as lâminas uma por vez, 

 excluindo o excesso, e colocá-las nas bandejas de incubação; 

• Pingar o anticorpo secundário; 

• Incubar em câmara úmida na estufa a 37 ºC por uma hora. 

 

Diluição do anticorpo secundário 

 

Deve ser verificado qual anticorpo será utilizado no processo para 

cada fragmento de tecido analisado. 

 

Incubação do anticorpo terciário complexo abc 

 

• Retirar da estufa as bandejas de incubação; 

• Retirar as lâminas das bandejas; 

• Colocar nos carrinhos/ berços nas cubas com solução PBS; 

• Lavar três vezes, sendo que cada lavagem tenha duração de três  

           minutos; 

• Retirar novamente lâmina por lâmina, removendo o excesso de 

           solução PBS; 

• Colocar nas bandejas de incubação; 

• Pingar o Complexo ABC ou ABC elite; 

• Manter durante uma hora em estufa a 37 ºC. 
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Incubação do cromógeno dab 

 

Diluição do cromógeno DAB 

 

Para cada 5 µL de solução PBS, utilizam-se: duas gotas de solução 

tampão (homogeneizar), quatro gotas de cromógeno (homogeneizar) e duas 

gotas de peróxido de hidrogênio (homogeneizar). 

Para esta etapa, é preciso: 

• Retirar as bandejas de incubação da estufa a 37 ºC; 

• Retirar as lâminas e colocar nos carrinhos/ berços nas cubas 

 com solução PBS; 

• Lavar três vezes durante minutos cada; 

• Retirar apenas o caso controle do carrinho/ berço e colocá-lo na 

 bandeja de incubação; 

• Pingar o cromógeno DAB no tecido e deixar agir por nove minutos; 

• Ligar o microscópio; 

• Retirar a lâmina e passar pela solução PBS para remover excesso de 

 DAB; 

• Colocar no microscópio, ajustar a objetiva 10X e verificar se 

ocorreram as marcações; 

• Em caso de marcação positiva, continuar o processo de incubação 

com o DAB com o restante das lâminas. 
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Contra-coloração com hematoxilina 

 

• Durante o processo do item anterior, deve-se filtrar a hematoxilina  

           com um papel filtro, funil e erlenmeyer, e despejá-la filtrada na  

           mesma cuba; 

• Após os cinco minutos em água corrente, colocar na cuba com 

 hematoxilina e deixar por 15 minutos; 

• Retirar da hematoxilina e remover possíveis excessos da coloração; 

• Lavar em água corrente por cinco minutos; 

• Enquanto isso, preparar a água amoniacal 1%: para um carrinho de  

           500 ml, usa-se a proporção de 495 ml de água destilada + 1 ml de 

           amônia; 

• Após retirar da água corrente, deixar por um minuto na água  

           amoniacal; 

• Retirar da água amoniacal e lavar por cinco minutos em água  

           corrente. 

 

Desidratação e diafanização dos tecidos 

 

• Após lavagem em água corrente, retirar e passar pelo álcool 70% 

           durante um minuto; 

• Retirar do álcool 70% e manter por um minuto no álcool 95%; 

• Retirar do álcool 95% e deixar por um minuto no álcool 100%; 

• Deixar no xilol até o momento da montagem. 
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Montagem das lâminas 

 

• Retirar a lâmina com o auxílio da pinça; 

• Retirar uma lamínula e pingar resina sintética; 

• Colocar sobre o tecido; 

• Limpar com uma gaze excessos de resina e verificar a presença de 

 bolhas no tecido; 

• Colocar em bandejas de madeira e esperar a secagem por 

 aproximadamente dois dias; 

• Etiquetá-las com número de identificação (NSVO), anticorpo, diluição 

 e data de saída da imuno-histoquímica. 
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ANEXO G – Artigo “DTI measures in white matter hyperintensities from 
in situ post-mortem human subjects” 
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Abstract 

  

 T2-weighted white matter hyperintensities (WMH) areas are frequent 

findings in clinical Magnetic Resonance Images (MRI) exams of the adult and 

elderly population. Their neuropathological correlate is non-specific: usually reported 

as possible site of gliosis, small lacunar infarcts, demyelinated areas or perivascular 

space. Diffusion Tensor Imaging (DTI) is a relatively new MRI technique used to 

investigate various aspects of the white matter in the brain, allowing for non-invasive 

quantitative information at a level non detectable by conventional MR images. Most 

literature on the nature of DTI alterations in WMH have been based on animal 

models or formalin-fixated human brain samples - both methods have limitations 

when compared to clinical MR data. In this study we used an experimental setup not 

limited by tissue deformation or MR signal alterations due to the fixation process in 

order to evaluate two parameters obtained from DTI: Fractional Anisotropy - FA; and 

Apparent Diffusion Coefficient – ADC. We analyzed 160 regions of interest defined 

on FLAIR images in WMH and NAWM from two groups of participants: one group 
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consisted of in situ post-mortem (PM) brain MRI data from 24 subjects (12 males; 

mean age: 67.2±14.7 years; average post-mortem interval - PMI: 14.35±2.26 hours) 

in which 83 WMH, and homologous 83 normal appearing white matter (NAWM) 

regions were identified. The second group consisted of data from ten healthy 

volunteers (5 males; mean age 46.3 ±17.96 years) in vivo (IV) from which 21 WMH 

and 33 NAWM regions were analyzed. Both to in vivo and post-mortem MR data 

were acquired in the same 3.0T MR system. The results showed that the mean FA 

in PM group at WMH was 26.75% lower than in NAWM (0.34±0.07 vs 0.47±0.06, 

respectively; p<0.001). Mean FA in WMH was also reduced (by 18.60%) compared 

to NAWM (0.35±0.04 vs 0.43±0.04; p<0.02) in the IV group. Mean ADC was not 

different in WMH (1.30±0.32 x10-3mm2/s) compared to NAWM (1.21±0.30 x10-
3mm2/s) in the PM group or in the IV group (0.670±0,08 x10-3mm2/s vs 0.593±0.04 

x10-3mm2/s). Only ADC values at both WMH and NAWM differed when comparing 

between PM and IV groups, showing increased values in the latter. In conjunction, 

our data showed that intra-group comparison between WMH and NAWM allowed 

similar results (for FA and ADC values) in both in situ post-mortem and in vivo 

groups. We believe that in situ post-mortem DTI can be used to better understand 

the structural changes in WMH brain tissue without interference from tissue fixation. 

Moreover, higher ADC observed at WMH and NAWM in in situ post-mortem data 

suggest that even under a short post-mortem interval, structural characteristics of 

brain tissue could be detected – and these effects seemed to affect FA only to a 

lesser degree (here not statistically significant).  

 

Keywords:  

MRI; White Matter Hyperintensities; Diffusion Tensor Imaging; post-mortem. 
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Introduction 

 

 Methods that allow precise investigation of histological correlations of T2-

weighted white matter hyperintensities (WMH) in magnetic resonance images (MRI) 

are still in development. These areas, also regarded as UBOs’ (“Unidentified Bright 

Objects”) are common in MRI: frequently observed on healthy adults, reaching 94% 

of the elderly population and often described in medical reports as nonspecific 

findings 1–3. Although several studies addressed this topic, there is no categorical 

definition of the etiology of these areas solely based on MR characteristics 4,5. 

Nevertheless, WMH incidence have important statistical association with clinical 

conditions, such as migraine, diabetes, cerebral ischemia 1,6,7. Previous studies 

have shown WMH histological correlations including demyelination, metastases, 

gliosis and perivascular space increase 5,8–10. Although, WMH is related to 

cardiovascular disease and hypertension, its etiology is not exactly known 

4,6,11,12.         

 These areas appear as regions of approximate 5mm in diameter, with 

rounded shapes, and hyperintense on T2-weighted MRI. The long T2 decay time 

indicates a localized increase in the content of hydrogen ions, most likely in water 

molecules. Structurally, WMH tissue substrates have been associated to decreased 

endothelial integrity, axonal regional degradations, such as loss of myelinated fibers, 

degradation of myelin sheaths and micro-vascular changes 2,5,10,13. 

         Some authors associate the incidence of WMH to functional and cognitive 

changes. This hypothesis is presented with the correlation of these findings and 

signs of memory decline, intelligence and autonomy, as well as psychiatric disorders 

such as depression 14–17. However, there are no evidences establishing a direct 

relationship between WMH and neuropsychological performance at individual level. 

At the moment, there is no evidence of an MR parameter showing specificity 

regarding the histological correlates of WMH. However, most scientific publications 

on MR-histology correlations are based on images acquired from animal brains, or 

human fixated brain specimens 18–21. The authors of these reports frequently 

mention limitations from species differences or tissue fixation artifacts (both in 

spatial distortion and MR tissue signal changes). Considerable signal abnormalities 

are described in gray and white matter MR brain images from fixated specimens (in 

geral consisting of increased T1 and T2 relaxation times). These changes are most 

likely related to the chemicals used in the fixation processes, leading to change the 



 

193 

water tissue content and proton density at tissue, and consequently alteration of the 

MR image signal 22–25. Spatial distortions are also considerable due to fixation-

induced brain swelling/shrinkage and can impair immuno-histochemistry and 

stereological precise correlation protocols. 

  An alternative approach to the above mentioned limitation is to acquire MRI 

from intra cranial brain specimens in a short post-mortem interval. Although 

temperature and perfusion parameters do not emulate the conditions observed at in 

vivo subjects, MRI signal on T1 and T2-weighted images and spatial characteristics 

are remarkably comparable 10.  

         We believe that in situ post-mortem data could improve understanding the 

histological properties of MRI signal in normal and diseased areas of human brain. 

In particular, the corresponding neuropathological alterations of areas detected by 

modern (non-classical) quantitative MR techniques currently used in the clinical 

setting could benefit from such approach.  

One of the relatively new MR quantitative techniques is Diffusion Tensor 

Images (DTI), mainly used to investigate the properties of the white matter in the 

brain. DTI basic properties have been extensively described and reviewed in the 

literature 23,26–32. In short, DTI is based on patterns of molecular Brownian 

movement from water at biological tissues 27,33–35. This property allows indirect 

evaluation of microscopic characteristics related to the direction of the white matter 

fibbers, cell membranes, myelin, cytoskeleton and spatial arrangement of axons. 

With DTI it is possible to infer, in each voxel, properties such as the fractional 

anisotropy (FA) and apparent diffusion coefficient (ADC). FA indicates how 

directional is the diffusion in each voxel. Cell membranes and white matter tracts are 

one of the factors modulating this parameter, with values ranging from 0 

(corresponding to fully isotropic diffusion) to 1.0 (indicating a completely anisotropic 

diffusion, i.e., the water molecules only would diffuse in a single direction). ADC 

indicates the magnitude of the diffusivity of water in the tissue, related to overall 

molecular movement. Its value is reduced in the presence of spatial restrictions, 

such as viscosity and structural barriers 18,29,36,37 presents at extra-cellular, 

cellular and intra-cellular levels.  

DTI histological correlates in human brain are not fully determined (or at 

least, only partially determined) in most clinical conditions – except, perhaps, for 

acute ischemia 19,26,38. This technique, however, has characteristics that can 

potentially improve significantly the accuracy of the images in relation to different 
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changes detected in WMH 1,10. Recent studies of white matter brain imaging 

techniques based on DTI showed promising results towards a better understanding 

of WMH etiology 35,39–43. In most reports, this ability was due to its sensitivity to 

white matter organization, mainly related to myelin content and tissue spatial 

orientation. Reports using post-mortem formalin fixated brain specimens showed 

that DTI parameters are altered in WMH and are correlated to gliosis in Alzheimer’s 

disease as well as in previously healthy controls 44. Even considering the relevance 

of this finding, the authors mention limitations of their method due to MR signal 

changes induced by the fixations process. Likewise, Gouw et al reviewed the 

literature on histological-MRI correlations and showed that WMH were related to 

different levels of severity, as well as etiology in WMH in histology reports 44. They 

conclude that, in general, post-mortem studies showed that WMH are also 

heterogeneous in terms of histopathology. In this scenario, DTI data seems to be 

one of the best tools in terms of sensitivity to possible molecular changes in different 

histopathology entities. 

In this paper we aimed at describing the quantifiable properties diffusion 

tensor Images (FA and ADC) at WMH areas found in situ post-mortem specimens. 

Our hypothesis is that the properties of WMH would be different from normal 

appearing white matter (NAWM) in the DTI images in post-mortem, and that such 

differences would be similar to in vivo data acquired in the same 3.0T MR system.  

In parallel, we investigated differences between in situ post-mortem and in vivo data 

in order to evaluate the applicability of the results in clinical settings.  

      

 

Methods 

 

     All subjects were recruited by the Human Brain Bank of the Study Group on 

Brain Aging, located at Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo. 

Following the standardized protocols of this bank, all donated brains had an 

informed consent signed by a legal guardian 45. This study was approved by Ethics 

Committee (CAPPesq - HCFMUSP) under numbers 285/04 and 1199/09. 

We analyzed MR post-mortem images from 24 subjects (12 males; mean 

age: 67.2±14.7 years) with no previous history of neurological impairment. These 

images were compared to in vivo MR images from 10 healthy volunteers (5 males; 
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mean age: 46.3±18.0 years) that gave their written informed consent to participate 

on this study. Demographics from the participants are depicted in Table 1. 

 

[Insert Table 1 about here] 

 

All data in this study was acquired in a 3.0T MR system installed at the 

Institute of Radiology, University of São Paulo (Intera Achieva, Philips Medical 

Systems, Netherlands; 80 mT/m, 100mT/s rise time gradients; eight channel head 

coil). In the PM group the images are acquired with the brain in situ, on a shortest 

viable post-mortem interval mean interval: 14.4±2.3 hours. The corpses was laid on 

supine position, with arms at beside body and legs straight. No surgical procedure 

or manipulation was performed in the corpses before the MR examination. The 

temperature in the MRI exam room was kept within 20.0°± 2 °C during all image 

data acquisition period. 

     All participants underwent to the same protocol, including the acquisition of 

the two datasets used in the analysis presented here: a) FLAIR: AC-PC oriented PC 

orientated oblique axial slices, TR = 9686.7 ms, TI = 2800 ms, TE = 130 ms, 0.65 

mm x 0,87 mm in-plane voxel size, 1 NEX, 3 mm / 0.3 mm slice thickness/gap, FOV 

= 230 mm x 183 mm; b) DTI: axial oblique slices, TR = 23,650 ms, TE = 65 ms, 2/0, 

0 mm slice thickness/gap; b value= 3000, FOV = 256 mm x 256 mm, 2.0 mm x 2.0 

mm in-plane voxel size, 2 NEX; 32 directions, SENSE = 2. Data acquisition also 

included other MR acquisitions, to be presented elsewhere: 3D T1-weighted 

structural, proton density magnetization transfer, and 2D T2* and T2-wieghted and 

muilti-echo (R2) images with whole brain coverage. 

     All images underwent visual assessment for pathological changes, MR 

signal, image noise and contrast by an experienced neuroradiologist (board-certified 

with 15 years of professional practice) that considered them appropriate for the 

proposed analysis. Areas with diffuse higher signal intensity near 3mm from the 

borders of ventricles or associated to tissue loss were excluded from WMH analysis 

and no areas of suspect bleeding (based on T2* and DTI B0 images) or CSF 

alterations were included. 

     Region-of-interest (ROI) were traced in FLAIR-weighted images by a single 

observer and were checked by the same neuroradiology. We did not include areas 

with deposits of hemosiderin, or areas located in subependymal white matter, 

adjacent to basal ganglia or to vessels. The procedure was conducted using the 
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oval-shaped tool from the software package ImageJ (version 1.45s - 

http://info.nih.gov). The limits of each ROIs were included inside the boundaries of 

the WMH regions in order to reduce partial volume sampling effects. Subsequently, 

the NAWM ROI was positioned manually placing ROIs in the contralateral 

homologous anatomical areas in the same slice, maintaining the same shape and 

area of the original WMH ROI as illustrated in Figure 1. 

 

[Insert Figure 1 about here] 

 

     The DTI processing was made using the FSL analysis platform v. 5.0.2 

(Oxford Centre for Functional Magnetic Resonance Imaging of the Brain, Oxford 

University, Oxford, UK). The steps included in the pre-processing were: correction of 

eddy-current-induced distortions, slice realignment and brain segmentation. FA and 

ADC maps were generated using the conventional mathematical definitions 

described in the literature 38,46. No spatial transformation to any template was 

adopted in this paper. Figure 2 shows an example of FA and ADC map from post-

mortem subject. 

 

[Insert Figure 2 about here] 

 

     The FA and ADC maps were spatially registered with FLAIR sequences of 

each case as described by our group (10). In brief, we use an automated linear 

registration approach, with minimal user interference, from FSL platform. This 

method uses interpolation to transport an image from one space coordinate to 

another, using a cost function that attempts to minimize the dissimilarity between 

images. FA and ADC values of each WMH and NAWM areas were assessed 

transposing the delimited white matter ROIs from FLAIR images to both maps under 

visual inspection to avoid sampling areas with imaging artifacts. Group and Lesion 

mean differences were compared using non-parametric (Mann-Whitney) test. 

Results were considered statistically significant at alpha < 5%.  

 

 

Results 
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     The average FA of post-mortem subjects was 0.34±0.05 at WMH and 

0.47±0.06 at NAWM, corresponding to a 26.75% reduction of FA in WMH (p<0.001) 

depicted in figure 3. On the other hand, average ADC from post-mortem subjects 

were 1.300±0.32 x10-3mm2/s at WMH regions and 1.120±0.30 x10-3mm2/s in 

NAWM areas. The 6.89% apparent increase in ADC of WMH did not reached 

statistical significance (Figure 4). 

 

[Insert Figure 3 about here] 

 

 The analysis of the parameters in the in vivo reference subjects had similar 

results. The average FA values was 0.35±0.04 in WMH and 0.43±0.04 in NAWM 

areas, a difference of 18.60% (p<0.05) depicted in figure 3. Average ADC values 

from in vivo reference subjects were 0.675±0.03 x10-3mm2/s in WMH and 

0.593±0.04 x10-3mm2/s at NAWM areas, representing a 12.51% difference that did 

not reached statistical significance (Figure 4). 

 

[Insert Figure 4 about here] 

 

 The NAWM FA was 6.16% higher in post-mortem (0.47±0.06) than in vivo 

subjects (0.43±0.04), but this difference did not reached statistical significance. 

Similarly, although nominally the WMH FA values were 5.40% lower in post-mortem 

(0.34±0.04) than in vivo values (0.35±0.04), this difference did not reached 

statistical significance (Figure 3). 

 On the other hand PM and IV groups had different ADC values in NAWM 

and WMH. ADC values were increased at post-mortem (1.210±0.30 x10-3mm2/s) 

compared to in vivo (0.593±0.03 x10-3mm2/s; p<0.001) in NAWM and WMH 

(1.300±0.32 x10-3mm2/s vs 0.593±0.04 x10-3mm2/s, respectively; p<0.001). The 

difference reached 50,99% in NAWM and 51.84% at WMH (Figure 4). 

 

Table 2 summarizes the mean FA and ADC values at WMH and NAWM 

areas from post-mortem and in vivo subjects. The descriptive statistical analyses 

from post-mortem subjects are shown at Table 3.  

 

[Insert Tables 2 and 3 about here] 
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Discussion 

 

     Our results have demonstrated similar intra-group differences in quantitative 

DTI data between WMH and NAWM areas obtained from in situ post-mortem and in 

vivo. On the other hand, the absolute value of ADC parameter was increased in 

post-mortem compared to in vivo, but the FA value was not significantly different. 

Not only that, ADC and FA values from post-mortem in NAWM were also different to 

the values previously measured in NAWM in vivo described by literature 20,45–49.  

     In order to better compare our data with the literature, we present the 

average values of FA and ADC depicted in our current study, and data from 

previous work using in vivo subjects (tables 3 and 4, respectively). As can be noted, 

the values of ADC and FA have quite a large range. Most authors explain the 

variability listing factors such as difference in image acquisition, sampling ROI 

methods and other technical differences. In fact, when analyzing the ROI areas in 

similar location of apparent normal white matter the results tend to be less variable. 

Data from white matter DTI in healthy human brains are notably known to vary 

according to anatomy of tracts and structural properties of the tissue 4 20,45–49. In 

our study, in order to maintain the focus in the comparison between homologous 

regions of WM (with and without WMH), we did not systematically sample different 

anatomical parts. Nevertheless, most of the ROIs selected in our analysis were 

located closer to the cortical mantle (subcortical WMH).  

 

[Insert Table 4 about here] 

 

 The absolute FA values obtained from normal white matter in our study were 

apparently lower than those reported previously in the literature 20,45–49. 

Considering our experimental setup, this result suggests that even in relatively 

reduced post-mortem interval, fractional anisotropy value tends to decline. Although 

technical differences play a role, FA decrease suggests that even a scenario where 

image acquisition is made under the lowest possible post-mortem interval, it is still 

likely that factors related to autolysis and other tissues changes should be 

considered – at least in part - as potential FA modulators.  
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 We initially believed that the in situ post-mortem specimens would have 

reduced FA since microstructural organized restrictions to water mobility would be 

reduced as the tissue looses its characteristics in the necrolysis. But, contrary to 

initial our expectations, when directly comparing our post-mortem to in vivo data FA 

obtained at normal white matter from post-mortem subjects was 18.6% higher. In 

previous publications using fixated human brain tissue have shown FA values 

around 0.69 (44). In these studies the fixation process (10% formalin) is known to 

alter the white matter, which could explain the differences. In fact, both T1 and T2 

relaxation measures are not only prolonged, but the nature of the signal may not be 

directly associated to the biological tissue, as the amount of external protons due 

the chemicals in the fixation process also contribute to the signal. One possible 

explanation for this unexpected result may be head movement artifacts in the data 

from in vivo group. A more throughout analysis involving different NAWM regions 

may help clarifying this point.  

 We could confirm our initial hypothesis regarding ADC data: as expected, 

higher ADC values were found in situ post-mortem subjects compared to our in vivo 

data (as well as those ADC values reported in the literature). This characteristic may 

be related to decreased body temperature (mostly) but also due to changes in 

histological integrity, as post-mortem brain tissue necrolysis process is installed in 

minutes after perfusion cessation 38,47–51. Once more, our results suggest that, 

even with relatively reduced post-mortem range, the DTI characteristics of brain 

tissue may undergo changes compared with in vivo. 

      Although some authors believe that myelin integrity plays a major role to 

determine FA and ADC values, there is no unequivocal relationship between these 

two parameters and a specific biologic variable. Factors other than myelin integrity 

could define the FA and ADC values of a tissue, especially if the particular area 

under analysis has been involved in microstructural chances due to vascular injury –

one, if not the most, common cause of WMH. Other studies demonstrated that 

anisotropy measurements in white matter hyperintensities tissue suffer slight 

changes related to demyelinating diseases.  Interesting enough, such alterations are 

in the same direction as the observed in WMH in the in situ post-mortem data: 

reduced FA and increased ADC parameters. Since the in situ material can be 

maintained for fixation and future histological analysis, each WMH lesion can be 

further characterized using not only classic microscopic analysis, but also 

quantification and immunochemistry methods 10. 
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Factors such as voxel volume, composition of the extracellular matrix and 

axonal diameter should also be considered when analyzing the relationship between 

DTI parameters and myelin integrity. The tissue autolysis – defined by a process, 

which consists of a cellular auto degeneration process resulting from the action of 

their autogenous enzymes that causes serious degradation tissue during the first 24 

hours after death – and edema may be more involved in the source of WMH than 

other factors influencing myelin turnover 19,52. 

     At post-mortem tissue, water content increase, in edema form, also 

interferes with the parameters related to anisotropy FA/ADC, and this factor must be 

considered. Edema is not directly related to the integrity of myelin and axons, but 

the proportion of water in the tissues may change the signal intensity values 

measured in each ROI 16,19,25. 

     The current literature shows a majority of studies investigating post-mortem 

changes of MR signal performed with the help of animal models. In these models, it 

is possible to dissect the components of the MR signal. In fact, we recommend the 

excellent work of  D'Arceuil, Smolinski, Hukkanen & Roytta, and Dyrby 53–56 as a 

reference on structural changes observed in post-mortem brains. On the other hand, 

these results are not directly comparable to human values.  

In summary, among other factors that may influence the DTI parameters are: 

the tissue autolysis, which consists of a cellular auto degeneration process resulting 

from the action of their autogenous enzymes that causes serious degradation tissue 

during the first 24 hours after death. 9,10. 

     The differences observed between the FA and ADC values measured post-

mortem may also be related to reduction of body temperature and molecular 

mobility change at image acquisition time. The values obtained in this study are in 

line with previous observations, which the reduction of body temperature, 

associated with tissue dehydration and standstill of cellular ion transport 

mechanisms inhibit the maintenance of post-mortem tissue diffusivity 57,58. 

     Changes in diffusion tissue properties were also analyzed by a direct 

comparison between pre and post-mortem data from the same subject. On the other 

hand, the DTI values in cats showed significant changes in ADC up to 10% at an 

interval of 3 minutes and up to 50% at an interval of 15 minutes. Similar results were 

demonstrated in rodents 21,59–61. 
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     The lack of studies on aspects of human post-mortem DTI is evident. 

Nevertheless post-mortem studies are of great importance, since this method can 

provide a histological verification of the findings encountered in living humans. 

 

 

Conclusion 

     

 The areas of signal abnormality in white matter showed higher values of 

ADC and lower FA values than those in areas apparently normal in post-mortem 

brains. These findings are similar to the differences found in vivo when performing 

the same comparison. The results are in accordance with previous data in the 

literature and are consistent with structural changes. Moreover, similar  were also 

found when compared to values previously measured in healthy areas of in vivo 

white matter. The natures of those differences are not yet fully understood. 

     The proposed platform can be used to investigate the nature of WMH by 

combining MR images in situ with immunohistochemistry analysis of histological 

sections of these same brains, without interference form tissue fixation artifacts in 

the MR images. This platform represents another step to bridge the gap between 

DTI data obtained from post-mortem fixated tissue and clinical data. The results 

presented show evidences that in situ post-mortem DTI findings could be extended 

translated to clinical routine. Finally, we postulate that characterization of DTI 

parameters in the areas of WMH could help of strategies adopted in diagnosis and 

treatment in specific groups of patients. 
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