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RESUMO 
 

Objetivos: A nestina, uma proteína do filamento intermediário, pode ser 

usada como um indicador de imaturidade celular. Nas células já diferenciadas, 

essa proteína é substituída por outro tipo de filamento intermediário, específico do 

referido tecido. Porém, sua reexpressão pode ser induzida em condições 

regenerativas e/ou degenerativas. Assim, na tentativa de elucidar as alterações 

plásticas após um dano cerebral provocado pelo status epilepticus (SE) induzido 

pela pilocarpina em ratos, nossos objetivos foram: Ia) Estudar a expressão 

fisiológica normal da nestina no hipocampo e no córtex de ratos normais desde 

PN9 até a fase adulta (PN90); Ib) Avaliar as alterações da expressão da nestina 

no hipocampo e no córtex de ratos submetidos a três episódios de SE, induzidos 

pela pilocarpina, em PN7 PN8 e PN9. Esses animais foram estudados desde PN9 

até PN90; II) Estudar a expressão temporal e espacial da nestina no hipocampo 

de ratos adultos submetidos ao modelo da pilocarpina (fases aguda, silenciosa e 

crônica); III) Avaliar a expressão da nestina no hipocampo de ratos idosos normais 

e em ratos idosos com epilepsia. Esses animais foram submetidos ao modelo da 

pilocarpina na fase adulta e seus cérebros foram estudados ao completarem dois 

anos de idade. Métodos: Indução do SE pela injeção de pilocarpina (ip); a 

expressão da nestina foi estudada por imuno-histoquímica. Resultados: No 

período pós-natal precoce, a expressão fisiológica da nestina foi intensamente 

visualizada nas glias radiais corticais, nas fibras hipocampais e nos vasos 

sanguíneos, desaparecendo nos animais adultos. Os animais submetidos ao SE 

em PN7-9, apresentaram aumento na expressão e atraso no desaparecimento da 

nestina, tanto nas glias radiais como nos vasos sanguíneos, em relação aos seus 

respectivos controles. Glias radiais corticais foram ainda encontradas nos ratos 

experimentais em PN21, enquanto que durante o desenvolvimento fisiológico 

normal elas já não estão mais presentes nessa idade. Quanto à distribuição 

temporal e espacial da nestina nos astrócitos reativos hipocampais de ratos 

adultos, submetidos ao modelo da pilocarpina, não encontramos a expressão 
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dessa proteína nos animais dos grupos controle e agudo. Em contraste, os ratos 

do grupo silencioso expressaram intensa imunomarcação em 3 e 7 dias após o 

SE. Ainda durante o período silencioso, não foram encontrados astrócitos 

imunoreativos para a nestina no décimo quarto dia após o SE. Porém, no período 

crônico do modelo, encontramos astrócitos reativos reexpressando a nestina e 

esparsamente distribuídos pela formação hipocampal. Os animais idosos do grupo 

controle não apresentaram marcação para nestina. Porém, os animais idosos 

crônicos, com epilepsia de longa duração, apresentaram padrão de 

imunoreatividade semelhante ao encontrado nos animais crônicos adultos. 

Conclusões: Esse estudo mostrou a expressão fisiológica da nestina nas glias 

radiais corticais, fibras hipocampais e vasos sanguíneos dessas regiões, sendo 

intensa no desenvolvimento pós-natal (PN9) e desaparecendo na fase adulta. 

Nossos dados mostraram que a expressão da nestina foi, além de mais intensa 

também foi mais prolongada, nos animais submetidos à lesão em PN7-9, 

sugerindo uma alteração no desenvolvimento normal. Encontramos glias radiais 

em PN21, sugerindo um retardo no desaparecimento da nestina nos ratos 

experimentais. Os animais do período silencioso do modelo apresentaram 

expressão transitória da nestina nos astrócitos reativos. Porém, no período 

crônico, observamos a reexpressão da nestina nos astrócitos reativos. Assim, 

esses dados sugerem que a nestina desempenha um papel importante nos 

eventos plásticos de remodelação que ocorrem no tecido adulto após uma lesão. 

O envelhecimento natural não provocou a reexpressão da nestina. Porém, os 

animais idosos apresentam potencial para reexpressar uma proteína característica 

de células imaturas, uma vez que os ratos idosos crônicos apresentaram nestina 

nos astrócitos reativos hipocampais. Assim, o conhecimento da janela temporal de 

proteínas como a nestina, indicativas de multi-potencialidade e potencial 

regenerativo, permite avanços no entendimento da neurobiologia que prometem 

ser promissores no progresso da terapia celular em diversas doenças 

neurológicas.  

 
x 
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INTRODUÇÃO 
 

 

1.1. Epilepsia 
 

A epilepsia afeta aproximadamente 1-2% da população mundial e se 

caracteriza pela presença de crises espontâneas e recorrentes (FISHER et al, 

2005). Em países desenvolvidos, estima-se que a prevalência de epilepsia seja 

em torno de 0,5%, e que 5 a 7% da população apresente pelo menos uma crise 

epiléptica ao longo da vida (YACUBIAN, 2005). Na América Latina, a prevalência 

de epilepsia é de 1,5 a 2% (YACUBIAN, 2005). Estudos brasileiros mostraram 

uma prevalência entre 12,4/1000 em uma população indígena dos bakairis 

(BORGES et al, 2002) a 18,6/1000 numa população urbana do interior do estado 

de São Paulo (BORGES et al, 2004).  De qualquer forma, as estatísticas apontam 

para uma alta incidência de epilepsia na população mundial e apesar da grande 

quantidade de trabalhos realizados, ainda é incompleto o panorama que permitiria 

definir os mecanismos responsáveis pela gênese e progressão dessa patologia.  

 

As crises epilépticas são fenômenos clínicos transitórios, decorrentes da 

descarga excessiva e sincronizada de uma população neuronal. Desta forma, a 

epilepsia é caracterizada como uma síndrome e as crises devem ser espontâneas 

e recorrentes, não sendo desencadeadas por situações agudas tais como 

infecções, distúrbio eletrolítico, intoxicação e alterações vasculares transitórias 

(PEDLEY et al, 1997). Assim, admite-se a epilepsia como um grupo de doenças 

que têm em comum a presença de crises epilépticas, que recorrem na ausência de 

condição tóxico-metabólica ou febril (GUERREIRO et al, 2000).  

 

 As crises e as síndromes epilépticas foram classificadas pela Liga 

Internacional Contra a Epilepsia (ILAE, 1981; ILAE 1989), de acordo com a região 

cortical de origem e com a presença ou não de alteração da consciência durante o 

episódio. No que se refere à região de origem, as crises podem ser parciais 
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(focais), quando derivam de uma área cortical localizada; ou consideradas crises 

generalizadas, quando decorrem do acometimento simultâneo de múltiplas áreas 

corticais em ambos os hemisférios cerebrais tendo, nesse caso, o 

comprometimento da consciência. As crises parciais, por sua vez, podem ser 

categorizadas em simples (quando a resposta do indivíduo ao ambiente é 

preservada) ou complexas (quando há alteração da consciência).  

 

As crises parciais simples podem ser subdivididas em motoras, sensitiva ou 

sensorial, vegetativa ou autonômica e psíquica ou experiencial. As crises parciais 

complexas podem não apresentar automatismos, ou cursar com automatismos 

simples, complexos ou posturas distônicas. As crises generalizadas podem ser 

classificadas como crises tônico-clônicas primariamente generalizadas, tônico-

clônicas secundariamente generalizadas, de ausência, mioclônicas, tônicas ou 

atônicas. Ainda, de acordo com as classificações de 1981 e 1989, quanto à 

etiologia, as crises e as síndromes epilépticas podem ser sintomáticas, idiopáticas 

ou criptogênicas (ILAE 1981; 1989). 

 

Muitos avanços ocorreram na área da epileptologia desde que as 

classificações das crises epilépticas de 1981 e das síndromes de 1989 foram 

adotadas, principalmente devido aos avanços das técnicas de imagem 

(ressonância magnética), vídeo-eletroencefalografia e hoje há uma melhor 

compreensão das bases neuroquímicas e genéticas das epilepsias. Tais 

mudanças motivaram a revisão do sistema de classificação vigente. Em 2001, a 

ILAE propôs um novo esquema diagnóstico (crises e síndromes) para a epilepsia 

(ENGEL, 2001), ainda em apreciação. Esta proposta ocorreu devido à necessidade 

de um sistema mais abrangente que viabilizasse a categorização das epilepsias 

sob vários prismas. Assim, foram propostos cinco eixos, a fim de facilitar o 

desenvolvimento das hipóteses necessárias ao diagnóstico e tratamento dos 

pacientes. A classificação passa a ser uma lista dos diferentes tipos de crises que 

são agora consideradas entidades diagnósticas. Isto significa que sua classificação 

se baseia simplesmente nas características semiológicas dos eventos, os quais 
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deixam de apresentar qualquer conotação anatômica ou fisiopatológica (ENGEL, 

2001). 

 

  A epilepsia do lobo temporal (ELT) foi inicialmente descrita como 

psicomotora por Gastaut, em 1953 (citado por GLASER, 1987). O termo epilepsia 

límbica foi proposto por John Fulton que sugeriu que as crises psicomotoras 

originavam-se nas estruturas límbicas (citado por GLASER, 1987). A ELT é um 

termo amplo e abrange crises com correlação clínico-encefalográfica bem 

definida, originadas nas estruturas límbicas temporais mesiais (epilepsia mesial 

temporal) ou na convexidade do lobo temporal (neocortical). O substrato 

patológico mais freqüentemente encontrado é a esclerose hipocampal que ocorre 

em 65% dos casos de ELT (MATHERN et al, 1997).  

 

A ELT é a forma mais comum de síndrome epiléptica e é responsável por 

pelo menos 40% de todos os casos de epilepsia. Uma grande parcela dos 

indivíduos com ELT não respondem aos diferentes esquemas terapêuticos, 

porém, apresentam um bom prognóstico com o tratamento cirúrgico, com 80% a 

90% de probabilidade de controle das crises (CENDES & KOBAYASHI, 2000). Os 

resultados favoráveis e a deterioração cognitiva e comportamental associada às 

crises intratáveis persistentes têm levado alguns autores a indicar precocemente a 

cirurgia (MIHARA et al, 1996). O controle pós-cirúrgico das crises não altera, 

entretanto, a freqüência de alterações psiquiátricas interictais (OJEMANN,1997). 

De particular interesse neuropsicológico são as manifestações interictais da ELT, 

as quais compreendem alterações psiquiátricas e déficits cognitivos. Nesse 

contexto, são especialmente comuns e muito mais freqüentes do que na 

população em geral as manifestações depressivas (KANNER & RIVAS-NIETO, 

1999, WIEGARTZ et al, 1999) e psicóticas (LANCMAN, 1999), que ocorrem mais 

em indivíduos com ELT do que em outras formas de epilepsia. Sintomas 

depressivos são relatados por até 80% dos sujeitos com ELT e um diagnóstico de 

depressão maior pode ser feito em até cerca de 40% deles (KANNER & RIVAS-

NIETO, 1999). Apesar da inteligência ser normal em cerca de 2/3 da pessoas com 
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epilepsia, o déficit cognitivo pode estar virtualmente presente em todos os 

indivíduos com epilepsia do lobo temporal, após alguns anos de evolução da 

doença (STRAUSS et al, 1995). 

 

Diversos autores (KANNER & RIVAS-NIETO, 1999, WIEGARTZ et al, 1999) 

consideram que as manifestações interictais são geralmente atribuídas a três tipos 

de fatores interagindo: a) riscos neurobiológicos; b) riscos iatrogênicos; e c) riscos 

psicossociais. Do ponto de vista neurobiológico, existem evidências de que 

padrões anormais de descarga podem contribuir para as alterações do 

comportamento, mesmo quando não são de intensidade suficiente para provocar 

crises clinicamente evidenciáveis. Goddard (1967) descreveu o fenômeno de 

kindling ou abrasamento como um modelo para a evolução progressiva de focos 

epilépticos, epilepsias parciais e alterações no comportamento. Assim, a repetição 

de descargas sublimiares acaba por desencadear um foco epileptogênico. Com a 

estimulação repetitiva o foco adquire propriedades de auto-ignição e as crises 

passam a ser desencadeadas de forma autônoma, independentemente de 

estímulos externos. As evidências disponíveis sugerem que os fenômenos de 

plasticidade sináptica envolvidos no processo de abrasamento dos focos 

epilépticos envolvem mecanismos de potenciação de longo prazo (LTP) e outros 

fenômenos observáveis nos processos normais de aprendizagem (WADA & 

TSUCHIMACHI, 1995). Os fenômenos de plasticidade sináptica do tipo kindling 

podem estar envolvidos na geração de focos em espelho no hipocampo 

contralateral ou de focos afilhados em regiões neocorticais, fenômenos que 

parecem fazer parte da história natural da epilepsia do lobo temporal (MORRELL, 

1985). As alterações comportamentais interictais também podem ser atribuídas 

aos processos de neuroplasticidade subjacentes ao fenômeno de kindling, o que 

explica a sua natureza progressiva. Os riscos iatrogênicos, por sua vez, estão 

associados principalmente ao uso crônico das medicações anticonvulsivantes. Os 

déficits cognitivos associados ao uso de anticonvulsivantes mais tradicionais, tais 

como o fenobarbital, são reconhecidos há décadas (THOMPSON & TRIMBLE, 

1996). Mais recentemente foi mostrado que o fenobarbital e, até mesmo alguns 
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anticonvulsivantes modernos, tais como vigabatrina e topiramato, podem 

desempenhar um papel no desencadeamento de episódios depressivos 

(WIEGARTZ et al., 1999). Finalmente, a relação entre ELT e funcionamento 

psicossocial também é de mão-dupla. Por um lado, alterações emocionais podem 

contribuir para o desencadeamento de crises (ANTEBI & BIRD, 1993, TEMKIN & 

DAVIS, 1984) e, por outro, a falta de controle dos fenômenos paroxísticos pode 

contribuir, diretamente, para o surgimento de alterações comportamentais, bem 

como para a desadaptação psicossocial. 

 

A ELT associada à esclerose hipocampal é hoje o distúrbio epiléptico mais 

detalhadamente estudado, tanto no âmbito clínico, quanto no experimental. Os 

indivíduos com ELT fazem uso concomitante de várias drogas, com ação 

anticonvulsivante, dificultando o estudo da fisiopatologia dessa síndrome na 

ausência das mesmas. Esse fato não tem excluído estudos realizados em tecidos 

humanos. Entretanto, devemos ter em mente que nesse caso as drogas podem 

interferir nos resultados.  Nesse contexto, os modelos experimentais de ELT têm 

contribuído para um melhor entendimento desta síndrome em vários aspectos.  

Entre os modelos animais que mimetizam a epilepsia do lobo temporal, destaca-se 

o modelo da pilocarpina (TURSKI et al, 1983; LEITE et al, 1990). 

 

 

1.2. Modelo de epilepsia induzido por pilocarpina 
 

A pilocarpina é uma droga extraída da planta brasileira Pilocarpus jaborandi, 

que atua, fundamentalmente, nos receptores colinérgicos muscarínicos. A injeção 

de altas doses de pilocarpina (300 a 400 mg/kg) por via intraperitonial, produz 

alterações comportamentais e variações eletrográficas indicativas de atividade 

epiléptica duradoura tanto em ratos (TURSKI et al, 1983, LEITE et al,1990), 

quanto em camundongos (TURSKI et al, 1984). 
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 O padrão citopatológico dos cérebros dos animais que receberam 

pilocarpina e desenvolveram status epilepticus (SE) assemelha-se à reação 

citotóxica cerebral ao glutamato (OLNEY et al, 1986). No entanto, isso não 

significa que o sistema colinérgico tenha um potencial excitotóxico. A rigor, o que 

se acredita, é que o sistema colinérgico seja responsável pela ativação inicial de 

neurônios excitatórios glutamatérgicos, dando início à atividade convulsiva. A 

liberação sináptica excessiva de glutamato durante o SE mantém as células 

despolarizadas, produzindo a liberação duradoura de cálcio dos estoques 

intracelulares, culminando com a lesão da membrana celular e de outras 

organelas, induzindo a morte celular por excitotoxicidade (TURSKI et al, 1989, 

CAVALHEIRO et al, 1994).  Assim, a atividade do sistema colinérgico seria 

responsável pela sustentação inicial da crise convulsiva, levando a maior liberação 

de glutamato que, por sua vez, provocaria a lesão celular (OLNEY et al, 1983, 

1986, CLIFFORD et al, 1987). Essa hipótese justifica a observação experimental e 

clínica de que as drogas anticolinérgicas podem ser eficazes na prevenção do 

desenvolvimento de crises convulsivas. Porém, não são capazes de bloquear o 

status epilepticus (ALBRIGTH, et al, 1979, WESTERBERG & CORCORAN, 1987, 

CAIN et al, 1988). 

 

A observação continuada dos animais que, após receberem pilocarpina, 

apresentaram SE demonstrou que esses animais passam a apresentar crises 

espontâneas e recorrentes após um período de recuperação (TURSKI et al, 1983b, 

LEITE et al, 1990, CAVALHEIRO et al,1991). Assim, o modelo da pilocarpina foi 

caracterizado, e o seu seguimento temporal permitiu dividi-lo em três fases: 

período agudo, onde os animais apresentam inicialmente crises límbicas, que 

evoluem para o status epilepticus (SE) (8-12h); período silencioso, com duração 

em torno de 4 a 44 dias (média de 15 dias), caracterizado pela ausência de sinais 

comportamentais e eletrográficos de atividade epiléptica; e período crônico, que 

inicia-se com a primeira crise espontânea,  que recorre durante toda a vida do 

animal (LEITE et al, 1990).  Essas crises espontâneas se iniciam com 

automatismos faciais, clonias dos membros anteriores, elevação do corpo com 
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apoio nas patas posteriores e perda do equilíbrio seguida por crise clônica 

generalizada, com duração aproximada de 40 a 60 segundos (LEITE et al, 1990, 

CAVALHEIRO et al, 1991). A avaliação do perfil circadiano mostrou que as crises 

espontâneas tendem a ocorrer mais freqüentemente durante o período diurno, com 

uma freqüência de duas a três crises por semana (LEITE et al, 1990, 

CAVALHEIRO et al, 1991).  

 

Estudos morfológicos do encéfalo após o SE demonstraram morte celular no 

hipocampo (regiões CA1, CA3 e hilo do giro dentado), amígdala, núcleo talâmico, 

córtex entorrinal e neocortex (TURSKI et al, 1983b). Observam-se também perda 

de axônios, reação glial, brotamento supragranular de fibras musgosas das células 

granulares do giro dentado, assim como a dispersão de células granulares 

(CLIFFORD et al, 1987, MELLO et al, 1992, CAVALHEIRO, 1995). A gravidade, 

relativa às alterações neuropatológicas crônicas, depende da duração da fase 

aguda do modelo ou em outras palavras, da duração do SE (LEMOS & 

CAVALHEIRO, 1992). Lemos e Cavalheiro demonstraram uma correlação positiva 

entre duração do SE com a perda neuronal no hipocampo, reorganização 

sináptica e o surgimento de crises espontâneas recorrentes. Demonstraram 

também que era necessário um período mínimo de 30 minutos de SE para que 

houvesse o desenvolvimento de crises recorrentes. Observaram ainda que, a 

intensidade da reorganização sináptica guardava relação com a freqüência de 

crises espontâneas e sugeriram que a perda neuronal no hilo do giro dentado 

poderia ser o fator desencadeante do processo de reorganização sináptica das 

fibras musgosas (LEMOS & CAVALHEIRO, 1992, 1995, 1996). Além disso, 

trabalhos realizados pelo nosso laboratório, utilizando o modelo da pilocarpina, 

relataram diversas alterações hipocampais, entre elas: da atividade NA+ K+ 

ATPase, da liberação de glutamato e noradrenalina, dos níveis de 

prostaglandinas, da síntese de glicosaminoglicanos, da expressão de 

proteoglicanos, de ATP, das MAPK (mitogen-activated protein kinase), da 

fosforilação de tirosinas, expressão da GAP-43 (growth-associated 

phosphoprotein), da homeostase de cálcio, dos receptores de cininas B1 e B2, 
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entre outros (FERNANDES et al, 1996, CAVALHEIRO et al, 1994, NAFFAH-

MAZZACORATTI et al, 1995, NAFFAH-MAZZACORATTI et al, 1999, VIANNA et 

al, 2002, GARRIDO et al, 1998,  NAFFAH-MAZZACORATTI et al, 1999a, FUNKE 

et al,1998, FUNKE et al, 2003, ARGAÑARAZ et al, 2004). 

    

A validade de um modelo experimental é confirmada à medida que ele 

responde às drogas antiepilépticas, de forma semelhante à observada na epilepsia 

humana (CAVALHEIRO & CAMARGO-LIMA, 1984, MELDRUM, 1986) e, também, 

apresenta padrões de fisiopatologia semelhantes. Os animais com epilepsia, 

submetidos ao modelo da pilocarpina, apresentaram resposta satisfatória ao 

tratamento farmacológico antiepiléptico (LEITE & CAVALHEIRO, 1995). Essas 

observações sustentam a opinião de que o modelo da pilocarpina reproduz, em 

grande parte, o que acontece na ELT humana (SANABRIA & CAVALHEIRO, 

2000).  

 

 

1.3. Status epilepticus (SE) no desenvolvimento pós-natal (PN) 
 

As crises na primeira infância acometem de 2% a 5% da população, 

podendo ser provocadas (febris) ou ser espontâneas (HAUSER, 1994). Além 

disso, o SE é mais comum durante a primeira infância, sendo que 50% de todos 

os casos ocorrem em crianças com idade inferior a dois anos (SHINNAR et al, 

1997). Contudo, é controversa a relação entre essas crises na infância e o 

subseqüente desenvolvimento da epilepsia, ou de outras seqüelas, em longo 

prazo. Estudos retrospectivos indicam que adultos, com epilepsia do lobo 

temporal, relatam uma grande incidência de SE ou de crises febris prolongadas na 

infância (CENDES et al, 1993, 2004). Outros estudos sugerem que o SE no 

encéfalo imaturo pode provocar déficit cognitivo tardio e susceptibilidade 

permanente a futuras crises (CILIO et al, 2003, RAOL et al, 2003). Assim, como 

observado em humanos, resultados similares são encontrados em estudos 

utilizando roedores (HOLMES, 1991, STAFSTROM et al, 1993, dos SANTOS et al, 
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2000, STAFSTROM et al, 2006), os quais também confirmam que os efeitos 

fisiopatológicos do SE parecem variar em função da idade (NITECKA et al, 1984, 

CAVALHEIRO et al, 1987, HOLMES et al, 2001). Desta forma, estudos realizados 

em animais durante o desenvolvimento pós-natal têm contribuído para o 

entendimento dos mecanismos pelos quais as crises na infância afetam o 

desenvolvimento normal do encéfalo.   

 

Em ratos, há evidência de que a rede neuronal, necessária para a ação 

convulsivante da pilocarpina, não seja funcional até a terceira semana de vida, 

refletindo uma imaturidade do sistema colinérgico (CAVALHEIRO et al, 1987). 

Análises morfológicas realizadas no encéfalo de ratos em desenvolvimento, que 

receberam altas doses de pilocarpina, mostraram que a susceptibilidade à morte 

neuronal é dependente da idade, sendo que nenhum dano foi observado nos ratos 

submetidos ao SE entre 3 a 12 dias de idade (PN3 e PN12) (CAVALHEIRO et al, 

1987). Porém, Nairismagi e cols (2006) relataram degeneração aguda hipocampal 

em ratos submetidos ao SE induzido por lítio-pilocarpina em PN12. Além disso, 

eles estudaram esses ratos na fase adulta, três meses após o SE, e descreveram 

redução volumétrica em regiões do lobo temporal, assim como déficit cognitivo e 

crises espontâneas em 25% desses animais (NAIRISMAGI et al, 2006). 

 

Nosso grupo de pesquisa mostrou que as crises espontâneas e recorrentes, 

após o SE induzido pela pilocarpina, ocorrem em ratos que sofreram SE somente 

depois do décimo oitavo dia de vida (PN18) (PRIEL et al, 1996). Outro estudo 

relatou que os ratos submetidos a consecutivos SE induzidos pela pilocarpina em 

PN7, PN8 e PN9, apresentaram déficit cognitivo, atividade exploratória aumentada 

e redução da ansiedade, quando testados em PN60 (Dos SANTOS et al, 2000). 

Apesar de não desenvolverem epilepsia na vida adulta, esses animais 

apresentaram alterações eletrográficas e prejuízo de aprendizagem (Dos SANTOS 

et al, 2000). Nesse sentido, tem sido clinicamente mostrado que mesmo em 

condições benignas, como na Epilepsia Rolândica Benigna, as descargas 

interictais podem ter um efeito substancial na função cognitiva dos pacientes 
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(BEROYA et al, 2004, MASSA et al, 2001). Além disso, o déficit no quociente de 

inteligência tem sido significativamente correlacionado com a freqüência de 

espículas no eletroencefalograma (EEG), mas não com a freqüência das crises 

(WEGLAG et al,1997). Sendo assim, existem várias evidências de que 

anormalidades do EEG podem produzir prejuízos cognitivos, tanto transientes 

quanto duradouros (BINNIE et al, 1991, 2003) no encéfalo de humanos e 

roedores.  

 

Desta forma, o protocolo de repetitivos SE induzidos pela pilocarpina em 

PN7, PN8 e PN9 constitui uma ferramenta de pesquisa importante na tentativa de 

se elucidar as alterações plásticas que ocorrem durante o desenvolvimento pós-

natal, na presença de uma injúria ao sistema nervoso central.  

 

 

1.4. A Proteína Nestina 
 

O termo citoesqueleto designa o conjunto de elementos celulares que são 

responsáveis pela integridade estrutural das células e por uma ampla variedade 

de processos dinâmicos, como a aquisição da forma, a movimentação celular e o 

transporte de organelas e outras estruturas citoplasmáticas. O citoesqueleto é 

representado por três tipos principais de filamentos, cada qual composto por 

proteínas distintas: os microtúbulos, formados pelas tubulinas; os microfilamentos 

de actina e os filamentos intermediários (FIs), divididos em diferentes classes, 

conforme o tipo de proteína fibrosa que possuem. Os filamentos intermediários 

são filamentos compactos, que apresentam diâmetro de 8 a 10 nm, valores 

intermediários entre aqueles dos microfilamentos de actina (6 a 8nm) e dos 

microtúbulos (22 a 24nm). A ocorrência dos FIs citoplasmáticos é exclusiva de 

células de organismos multicelulares, e seus monômeros são proteínas fibrosas 

que se associam, formando estruturas rígidas e altamente resistentes às forças de 

tração. Apesar de resistentes, os FIs são dinâmicos, sendo constantemente 

rearranjados para responder às necessidades celulares.  A maioria dessas 
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proteínas encontra-se na forma polimerizada, existindo apenas uma pequena 

quantidade livre no citoplasma. Isso ocorre porque, uma vez sintetizados, os 

monômeros tendem a se polimerizar imediatamente para atingirem a conformação 

mais estável dentro da célula. Portanto, são encontrados sempre na forma estável, 

diferentemente dos microtúbulos e dos filamentos de actina, que só se tornam 

estáveis pela ligação às proteínas estabilizadoras. Os FIs são divididos em 

diferentes classes, que apresentam distribuição característica de acordo com os 

tipos celulares, guardando certa relação com a sua origem embrionária (LINO 

NETO et al, 2001). 

 

Provavelmente, os FIs constituem o grupo mais complexo de proteínas do 

citoesqueleto, uma vez que englobam mais de 50 proteínas distintas, que estão 

distribuídas em seis grupos, sendo capazes de formar filamentos, 

morfologicamente similares, em diferentes tipos de células (STEINERT & ROOP, 

1988, STEINERT et al, 1999).  

  

A nestina é uma proteína que possui todas as características para ser 

classificada como um FI. Entretanto, em relação aos demais FIs, seu maior 

diferencial está na presença de uma cauda excessivamente longa na porção 

carboxi-terminal, sendo composta por muitos peptídeos repetidos, contrastando 

com uma porção amino-terminal bastante curta (DAHLSTRAND et al, 1992, 

STEINERT et al, 1999). Assim, a nestina foi integrada a uma nova classe, a classe 

VI. A nestina é também um dos maiores filamentos intermediários, com peso 

molecular entre 210-240 kDa (MACHADO & FIGUEIREDO, 1996).  

 

Durante o desenvolvimento embrionário, as células do neuroectoderma 

começam a expressar a nestina (LENDAHL et al, 1990), que é, então, encontrada 

nas células-tronco neuroepiteliais, que irão originar as células neuronais e gliais. 

Assim, o nome nestina deriva de células tronco neuroepitelial (neuroepithelial stem 

cell) (LENDAHL et al, 1990). No encéfalo, a expressão da nestina é máxima no 

décimo sexto dia embrionário (E16), sendo que níveis extremamente baixos 
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podem ser detectados no nono dia pós-natal (PN9), enquanto que no cerebelo, a 

expressão máxima acontece em PN5, não sendo mais encontrada em PN9 

(LENDAHL et al, 1990). No sistema nervoso central de mamíferos adultos 

normais, a nestina é detectada em regiões proliferativas (SVENDSEN, 1999, 

PALMER et al, 2000), e a sua presença é considerada como um marcador 

predominante na determinação de células-tronco e células progenitoras (MESSAM 

et al, 2000).  

 

 A nestina é incapaz de formar filamentos intermediários sozinha, mas 

associa-se a outros FIs das classes III ou IV (STEINERT et al, 1999). Essa 

inabilidade em formar IFs deve-se, principalmente, a sua curta porção amino-

terminal, um domínio essencial para a formação dos IFs (HERRMANN & AEBI, 

2000). Nas células-tronco do sistema nervoso central de ratos, a nestina é 

inicialmente expressa juntamente com a vimentina e, durante a diferenciação, a 

nestina desaparece e um novo tipo de filamento intermediário da classe IV é 

produzido, a alfa-internexina (FLIEGNER et al, 1990). A alfa-internexina persiste e 

só começa a decrescer com o aparecimento dos neurofilamentos de baixo e 

médio peso molecular (NF-L e NF-M). Finalmente, o neurofilamento de alto peso 

molecular (NF-H) é observado nos neurônios e, ao mesmo tempo a proteína 

GFAP (glial fibrillary acidic protein) é expressa nos astrócitos (STEINERT & LIEM, 

1990). A expressão transiente da nestina também foi descrita em outros tipos 

celulares. Hockfield e McKay produziram um anticorpo monoclonal Rat-401 (1985) 

e identificaram os primeiros tipos celulares imunoreativos à nestina no músculo 

esquelético em desenvolvimento, na glia radial e em células satélites. 

Posteriormente, a nestina mostrou-se abundantemente expressa em células 

precursoras neurais (FREDERIKSEN & McKAY, 1988). Mais adiante, estudos 

adicionais relataram que essa proteína não se restringia ao tecido muscular e 

neural. Assim, a tabela a seguir mostra um resumo bibliográfico quanto à 

distribuição da nestina em diversos tipos celulares. 
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Tabela I. Resumo Bibliográfico- Distribuição Celular da Nestina 
 
 

Tipos celulares que expressam nestina   Referências 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Músculo esquelético em desenvolvimento  Hockfield & McKay, 1985 

Células satélites                   Hockfield & McKay, 1985 

Glia radial                 Hockfield & McKay, 1985 

Células precursoras neurais    Frederiksen & McKay, 1988 

Neuroblastos pré-mitóticos    Frederiksen & McKay, 1988 

Miótomos                 Lendahl et al, 1990 

Gliomas                 Dahlstrand/Tohyama et al,1992 

Mesoderma pré-somítico                 Zimmerman et al, 1994 

Astrócitos reativos                 Clarke et al, 1994 

Cardiomiócitos em desenvolvimento               Kachinski et al, 1995 

Precursores de oligodendrócitos   Gallo & Armstrong, 1995 

Células de Schwann                 Frisén et al, 1995, Jaeger,1995  

Odontoblastos                 Terling et al, 1995  

Mesênquima mesonéfrico    Frojdman et al, 1997 

Células de Sertoli e testículos em diferenciação              Frojdman et al, 1997b 

Endotélio recém formado    Mokry & Nemecek, 1998 

Vesículas ópticas em desenvolvimento               Mokry & Nemecek, 1998b 

Células estelares hepáticas ativadas               Niki et al, 1999     

Células pancreáticas ilhotas Langerhans  Hunziker & Stein, 2000  

Células endoteliais tumorais                Sugawara et al, 2002 

Células-tronco do bulbo capilar                Amoh et al, 2005b 

Estômago, esôfago, pulmão                Amoh et al, 2005c  

Podócitos diferenciados no rim adulto               Chen J et al, 2006 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 A expressão da nestina tem sido associada às células que estão em 

divisão ou migrando, ou seja, células dinâmicas que apresentam uma rápida 

mudança em sua morfologia. Assim, nas células já diferenciadas, a nestina é 

então substituída por outro tipo de filamento intermediário, específico do referido 

tecido (SAHLGREN et al, 2001).           
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De modo interessante, no tecido já diferenciado, a expressão da nestina 

pode ser reinduzida em várias condições regenerativas e/ou degenerativas 

(GELOSO et al, 2004, KRUGLYAKOVA et al, 2005). No sistema nervoso central 

(SNC), uma espécie de cicatriz glial (“glial scar”) se forma no tecido que sofreu 

uma lesão. Essa cicatriz glial é principalmente formada por astrócitos reativos que 

produzem altos níveis de filamentos intermediários, formando uma área compacta, 

que age como uma barreira contra o crescimento de neuritos (ENG et al, 1992). 

Esses astrócitos reativos voltam a expressar a nestina (FRISÉN et al, 1995).        

 

 

1.5. Astrócitos  
 

Os astrócitos podem expressar três tipos de proteínas de FIs: nestina, 

vimentina e GFAP. A nestina e a vimentina são as principais proteínas 

encontradas em astrócitos imaturos, enquanto que a vimentina, juntamente com a 

GFAP se expressam nos astrócitos maduros. Os astrócitos reativos, por sua vez, 

expressam nestina, vimentina e GFAP (ELIASSON et al, 1999). 

  

 Numericamente, os astrócitos superam os neurônios no encéfalo de 

mamíferos e desempenham diversas funções, as quais têm sido amplamente 

estudadas ao longo das últimas décadas (KOEHLER et al, 2006). Classicamente, 

os astrócitos são conhecidos por sua alta permeabilidade ao potássio, 

funcionando como importantes tamponadores do potássio extracelular, 

necessários para a manutenção da excitabilidade neuronal. Eles também 

possuem diferentes tipos de transportadores de prótons e bicarbonato e 

desempenham um papel fundamental no controle do pH encefálico (KOEHLER et 

al, 2006). Os processos astrocitários envolvem as sinapses e possuem 

transportadores que capturam vários neurotransmissores, incluindo o glutamato 

(FIELDS & STEVENS-GRAHAM, 2002). Os astrócitos são células eletricamente 

não excitáveis, porém expressam receptores glutamatérgicos, GABAérgicos, 
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purinérgicos, adrenérgicos, serotoninérgicos, entre outros. Além disso, algumas 

populações astrocitárias podem liberar neurotransmissores, como o glutamato, e 

moduladores de receptores como a D-serina, influenciando a atividade neuronal 

(FELLIN & CARMIGNOTO, 2004).         

 

 Os astrócitos se comunicam entre si por meio de “gap junctions”. Um 

aumento do cálcio intracelular em um astrócito é capaz de induzir uma onda de 

cálcio nos astrócitos adjacentes. Essa onda de cálcio culmina com a liberação de 

ATP, que ativa os receptores purinérgicos dos astrócitos nas proximidades e gera 

um aumento intracelular de cálcio (HAYDON, 2001). Esse fenômeno está 

associado a alterações da força em sinapses adjacentes, bem como a repentinos 

aumentos ou diminuições nos disparos neuronais (spike firing) (PARPURA & 

HAYDON, 2000). 

 

Os vasos sanguíneos no encéfalo são envolvidos por processos 

astrocitários. Assim, os astrócitos ocupam uma posição única como sensores da 

atividade neuronal, integradores de informações, e desempenham um papel 

fundamental na regulação cerebrovascular (KOEHLER et al, 2006). Eles também 

constituem uma importante fonte de fatores tróficos, que guiam os processos 

neuronais e a formação de tubos capilares durante a angiogênese, além de 

estabilizarem as conexões sinápticas e a barreira hemato-encefálica (HANSON & 

RONNBACK, 2003).    

 

Além disso, os astrócitos têm função crucial na defesa antioxidante. Eles 

contêm altas concentrações intracelulares de certos antioxidantes, sendo mais 

resistentes ao estresse oxidativo do que os neurônios e oligodendrócitos. O papel 

neuroprotetor dos astrócitos inclui o transporte e o metabolismo de aminoácidos, 

glicose e vitamina C (WILSON, 1997). Muitos mecanismos antioxidantes são 

estimulados nos astrócitos reativos tais como a captação da cistina e síntese de 

glutationa, maiores concentrações de metalotioninas, expressão da superóxido 

dismutase (SOD), dependente de manganês e zinco-cobre, síntese da glutationa 
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peroxidase, captação do ácido dehidroascórbico (forma oxidada da vitamina C) e 

sua posterior redução a ascorbato, transporte do ascorbato e de glicose (WILSON; 

1997). O aumento dos antioxidantes nos astrócitos reativos foi observado em 

modelos animais de epilepsia (DALTON et al, 1995). Entretanto, no modelo de 

epilepsia induzido por pilocarpina, Bellissimo e colaboradores (2001) encontraram 

diminuição na atividade hipocampal da SOD, concomitantemente com o aumento 

dos níveis de hidroperóxidos, tanto na fase aguda como na fase crônica deste 

modelo, evidenciando uma deficiência nos mecanismos envolvidos na remoção de 

radicais livres e aumento na produção dos mesmos. 

 

A astrogliose reativa é caracterizada pela proliferação e hipertrofia dos 

astrócitos em resposta a uma variedade de lesões no sistema nervoso central (LIN 

et al, 1995), desempenhando um papel na preservação e restauração da 

integridade estrutural e fisiológica após um dano. Em contrapartida, estudos 

também sugerem que a gliose reativa produz um meio inibitório para a 

regeneração axonal, bem como para a regeneração tissular (HOLLEY et al, 2003).  

 

Curiosamente, os astrócitos reativos passam a expressar a proteína 

nestina, refletindo a reversão de um citoesqueleto maduro para uma condição 

embrionária (CLARKE et al, 1994). Assim, a nestina é reconhecida como o 

marcador mais sensível da ativação astrocitária (CHEN et al, 2002). 

 

O fenômeno astrocitário associado à expressão da nestina foi relatado em 

diversas condições patológicas, tais como na esclerose múltipla, isquemia, 

trauma, bem como em modelos experimentais de epilepsia (HOLLEY et al, 2003, 

LI & CHOPP, 1999, KAYA et al, 1999, CLARKE et al, 1994, UMEOKA et al, 2001). 

Portanto, os astrócitos reativos têm sido alvo de vários estudos, visando um 

melhor entendimento do seu papel nas patologias do sistema nervoso central.  
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1.6. Glia Radial 
 

As glias radiais são células especializadas, que pertencem à linhagem 

astrocitária. A introdução da técnica de impregnação com prata, desenvolvida por 

Golgi (1873), desempenhou um papel crucial na detecção da glia radial. A primeira 

utilização da técnica de Golgi no córtex cerebral de fetos de mamíferos foi feita por 

Magini, que identificou fibras radiais que se estendiam do neuroepitélio ventricular 

(MAGINI, 1888). Magini também descreveu células intercaladas ao longo dessas 

fibras. Ramón y Cajal foi o primeiro a sugerir que as fibras radiais seriam 

processos astrocitários modificados (RAMÓN Y CAJAL, 1897). Porém, Cajal 

criticou as observações de Magini quanto à existência de células nervosas ao 

longo dessas fibras radiais (RAMÓN Y CAJAL, 1890). Apenas com o advento da 

microscopia eletrônica, o papel da glia radial na migração neuronal foi definido 

(RAKIC, 1971). A natureza glial das fibras radiais também permaneceu 

controversa até o advento da imuno-histoquímica, que encerrou as discussões 

(BENTIVOGLIO & MAZZARELLO, 1999).    

 

O neocórtex de mamíferos consiste de neurônios e glias, que são gerados 

por células precursoras das zonas ventriculares e subventriculares. Em geral, 

durante o desenvolvimento, as glias são formadas após os neurônios, mas as 

glias radiais constituem uma exceção (SAUVAGEOT & STILES, 2002). Assim, as 

glias radiais são formadas antes da neurogênese e guiam a migração neuronal, 

além de serem células mitoticamente ativas, durante esse período (NOCTOR et al, 

2001). Com o término da migração neuronal, as glias radiais desaparecem ou 

transformam-se em astrócitos (CHANAS-SACRE et al, 2000).  

 
 No rato, a migração neocortical se completa no quarto dia pós-natal (PN4), 

quando as glias radiais aceleram sua transformação em astrócitos. A maioria das 

glias radiais desaparece até PN10 e somem completamente até PN21 (ROSEN et 

al, 1994). Porém, em algumas áreas do sistema nervoso central adulto, como no 

bulbo olfatório e no hipocampo, glias radiais modificadas persistem e podem 
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funcionar como células-tronco (Rakic, 2003). A microgiria, em ratos, pode ser 

induzida por uma lesão cortical provocada por congelamento antes de PN4, ou 

seja, antes que a migração neuronal cortical se complete (DVORÁK & FEIT, 

1977). Diversas malformações têm sido atribuídas diretamente ou indiretamente 

às glias radiais, sendo que anormalidades na migração neuronal são 

particularmente freqüentes em humanos, como na lisencefalia, na polimicrogiria ou 

nas heterotopias (RAKIC, 1988; BUXHOEVEDEN & CASANOVA, 2002).  

 

Estudos mostraram que lesões encefálicas produzidas por crises epilépticas 

de longa duração, isquemia e trauma resultam em um aumento transiente da 

neurogênese no giro dentado hipocampal. (BENZON et al, 1997, PARENT et al, 

1997, GRAY & SUNDSTROM, 1998, DASH et al, 2001). Estudos também 

sugerem que os astrócitos com processos radiais, na região do giro dentado 

adulto, apresentam diversas características de glias radiais e parecem atuar como 

células precursoras na neurogênese nessa região (HUTTMANN et al, 2003). Além 

disso, nessa mesma região hipocampal, os neurônios continuam sendo gerados 

desde o fim do período embrionário até a vida adulta (ALTMAN & DAS, 1965).  

  

 
1.7. Endotélio e Sistema Nervoso Central 
 

 Durante a embriogênese, a formação de novos vasos sanguíneos por meio 

da diferenciação das células endoteliais se denomina vasculogênese, e o 

processo mediante o qual se formam novos microvasos por ramificação de vasos 

pré-existentes, denomina-se angiogênese, e acontece durante toda a vida. No 

encéfalo, a angiogênese acontece em resposta a uma variedade de danos tais 

como eventos isquêmicos, infarto, infecções e trauma. Esta resposta, estritamente 

regulada, contrasta com a angiogênese incontrolada e persistente que ocorre 

durante o crescimento tumoral (PEREZ & MONTERO, 2006). 
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 Os capilares do sistema nervoso central formam uma barreira protetora que 

restringe a troca entre o sangue e o encéfalo, mantendo o meio intracerebral 

constante. Essa função peculiar é exercida pela barreira hemato-encefálica (BHE) 

(HOF et al, 1999). O rompimento dessa barreira desencadeia prejuízos 

neurológicos, uma vez que o aumento da permeabilidade e a disfunção da BHE 

desempenham um papel central em diversas patologias tais como na esclerose 

múltipla, Alzheimer, AIDS, epilepsia entre outras (BUEÉ et al, 1994, CLAUDIO et 

al, 1995). Os astrócitos são responsáveis pela manutenção das junções firmes 

“tight junctions” das células endoteliais, que efetivamente formam a BHE 

(GOLDSTEIN, 1988; RAUB et al, 1992). Além disso, os processos (pés) 

astrocitários (“end feet”) envolvem os microvasos da BHE, auxiliando essa última 

no desempenho de suas propriedades (ARTHUR et al, 1987, JENZER & RAFF, 

1987). A transitoriedade da expressão da nestina, observada após uma lesão, 

coincide com o aumento do VEGF (“vascular endothelial growth factor”) e de seus 

receptores nos astrócitos reativos, sugerindo uma correlação temporal com a 

angiogênese e a perda das propriedades da BHE durante esse período (KRUM & 

ROSENSTEIN, 1999). Além da presença da nestina nos astrócitos reativos, 

mostrou-se a ocorrência de intensa imunoreatividade a essa proteína em 

experimentos que induzem a neovascularização, como ocorre no encéfalo de 

ratos adultos que receberam transplante de tecido neural fetal (MOKRY & 

NEMECEK, 1999). 

 

 Frisén e colaboradores (1995) foram os primeiros a brevemente mencionar 

a expressão da nestina em células endoteliais na medula espinhal. Em 1998, Alliot 

e cols descreveram que a nestina estava presente em todos os vasos encefálicos, 

enquanto que, no mesmo ano, Mokry e Nemecek (1998) relataram que sua 

expressão persistia no período pós-natal nos ratos em desenvolvimento, 

desaparecendo na fase adulta.  

 

Estudos mostram que a nestina está intensamente expressa em células 

endotelias em proliferação, bem como na angiogênese tumoral (SUGAWARA et 
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al, 2002, AMOH et al, 2005). Assim, diversos dados fornecem evidências 

definitivas de que precursores endoteliais expressam nestina e que essa proteína 

participa na formação do citoesqueleto das novas células endoteliais, 

representando, então, um novo marcador de neovascularização (MOKRY et al, 

2004). Depois que a célula endotelial finaliza seu processo de divisão e migração 

e assume a sua posição definitiva, seu citoesqueleto é reformulado para atender 

as novas demandas celulares, não expressando mais a proteína nestina (MOKRY 

& NEMECEK, 1998).  

 

 
 
OBJETIVOS: 
 

A nestina pode ser usada como um indicador de imaturidade celular. Nas 

células diferenciadas essa proteína é substituída por outro tipo de filamento 

intermediário. Porém, sua expressão pode ser reinduzida em condições 

regenerativas e/ou degenerativas.  Sendo assim, o estudo da expressão temporal 

da nestina, após um dano, nos permite avaliar o grau de plasticidade de um 

tecido. 

 

 Para um melhor entendimento do fenômeno epiléptico, envolvendo o lobo 

temporal, nosso grupo de pesquisa utiliza largamente o modelo de epilepsia 

induzido pela administração sistêmica de pilocarpina, uma vez que ele reproduz, 

em grande parte, a síndrome humana. Apesar de muito estudados, os 

mecanismos de recuperação do encéfalo após uma lesão carecem de 

entendimento. Portanto, na tentativa de elucidar as alterações plásticas após um 

dano no sistema nervoso central, as lesões provocadas pelo SE induzido pela 

pilocarpina em ratos constituem um importante alvo de estudos. Assim, os 

objetivos do presente trabalho foram: 

  
I – Estudar animais durante o desenvolvimento pós-natal com as seguintes metas:   
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Ia) Estudar a expressão fisiológica normal da proteína nestina no hipocampo e no 

córtex de ratos desde PN9 até a fase adulta (PN90).    

 

Ib) Avaliar as alterações da expressão da nestina no hipocampo e no córtex de 

ratos que foram submetidos a três episódios de SE induzidos pela pilocarpina em 

PN7, PN8 e PN9. Os cérebros desses animais foram estudados desde PN9 até 

PN90.  

 

II-  Estudar a expressão temporal e espacial da proteína nestina no hipocampo de 

ratos que foram submetidos ao modelo da pilocarpina durante a vida adulta. Esses 

animais foram estudados nas fases aguda, silenciosa e crônica, que caracterizam 

o modelo em ratos adultos. 

 

III – A terceira etapa teve por objetivo avaliar a expressão da nestina no 

hipocampo de ratos idosos normais e em ratos idosos com epilepsia. Esses 

animais foram submetidos ao modelo da pilocarpina na fase adulta e seus 

cérebros foram estudados após terem completado dois anos de idade. Apesar de 

idosos, esses animais ainda apresentavam crises espontâneas de recorrentes. 

 
 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Os protocolos experimentais realizados nesse trabalho foram aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, projeto 

CEP1567/04.  

 

 

1- Substâncias Químicas Utilizadas 
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 As drogas e reagentes utilizados neste trabalho estão discriminados a 

seguir: pilocarpina, sacarose, triton X-100, cloreto de sódio, hidróxido de sódio, 

fosfato de sódio monohidratado e entellan foram obtidos da Merck S.A. Indústrias 

Químicas. Da Labsynth Produtos para Laboratórios Ltda foram obtidos o etanol 

absoluto, xilol e paraformaldeído. As drogas metil escopolamina, albumina bovina, 

3,3’diaminobenzidina foram obtidas da Sigma Chemica Co. O Tris foi obtido da 

GIBCO BRL. 

O anticorpo monoclonal anti-nestina da BD Pharmingen, anti-camundongo, anti-

coelho e anti-GFAP da Sigma, anti-camundongo Texas red e anti-coelho FITC e o 

kit ABC Vectastain da Vector Laboratories.   

 

 

2. Equipamentos Utilizados 
 

 Os principais equipamentos utilizados para o desenvolvimento deste 

trabalho foram: Bomba de Perfusão Masterflex L/S DA Cole Parmer, Microscópio 

Óptico Carl Zeiss modelo J/902231, Criostato MICROM HM505E, agitador orbital, 

sistema de câmeras de vídeo Panasonic, agitador magnético, balança analítica 

PB303-S Mettler-Toledo, microscópio confocal laser scanning, destilador Millipore 

e pHmetro da Pharmacia. 

 
 

3. Animais em Desenvolvimento e Indução do SE: 
 

Para a realização deste trabalho utilizamos ratos machos da raça Wistar 

entre 7 e 9 dias de idade (PN7-9). Para obtenção das ninhadas, os progenitores 

foram cruzados no próprio biotério da Disciplina de Neurologia Experimental e o 

dia do nascimento considerado como zero (PN0). Os filhotes foram mantidos com 

suas mães em caixas individuais até o desmame em PN21.  

Para indução do SE foi administrada pilocarpina 2% (380mg/kg, ip). Os 

filhotes foram submetidos a três episódios de SE em PN7, PN8 e PN9 e não 
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receberam pré-tratamento com metil-escopolamina. Durante os experimentos, os 

animais (experimentais e controles) foram mantidos no laboratório por 5 horas e 

depois devolvidos às mães. Os controles receberam solução salina 0.9%.    

 

 

4. Animais Adultos e Indução do SE: 
 
 Para a realização deste trabalho utilizamos ratos machos, da raça Wistar, 

adultos, pesando entre 200 e 250g no início dos experimentos.  Os animais foram 

providenciados pelo Biotério Central da Universidade Federal de São Paulo/Escola 

Paulista de Medicina, e mantidos no biotério do laboratório da Disciplina de 

Neurologia Experimental durante todo o período de realização dos experimentos. 

Os animais ficaram alojados em grupos de cinco ratos por gaiola, onde tinham livre 

acesso à comida e água. As condições do nosso biotério obedecem a um ciclo 

claro-escuro de 12 horas (claro: 7:00h - 19:00h), sendo a temperatura ambiente 

mantida constante entre 21± 1oC. 

  Para indução do SE, utilizamos a dose de 350 mg/kg (ip) de pilocarpina 4%. 

Esses animais foram pré-tratados com metil-escopolamina (sub-cutânea, 1mg/kg). 

Como a metil-escopolamina não atravessa a barreira hemato-encefálica em 

animais adultos, sua administração teve por finalidade atenuar os efeitos 

periféricos provocados pela pilocarpina. Os animais do grupo controle receberam 

solução salina 0.9%.  

 
 
5. Grupos para o estudo Imuno-histoquímico – Ratos em Desenvolvimento: 
 

Os ratos em desenvolvimento dos grupos experimentais submetidos a três 

episódios de SE em PN7-PN9 foram divididos nos seguintes grupos (n=4/grupo): 

 

- PN9: Animais mortos com 9 dias, ou seja, 5 horas após o início do último SE em 

PN9. 
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- PN10: Animais mortos um dia após o último SE, ou seja, em PN10. 

- PN12: Animais mortos três dias após o último SE, ou seja, em PN12. 

- PN16: Animais mortos sete dias após o último SE, ou seja, em PN16. 

- PN21: Animais mortos doze dias após o último SE, ou seja, em PN21.  

- PN30: Animais mortos a vinte e um dias após o último SE, ou seja, em PN30.  

- PN90: Animais mortos a oitenta e um dias após o último SE, ou seja, em PN90.  

 

- Controles: Foram efetuados controles apropriados para cada um dos grupos 

acima listados, nas respectivas faixas etárias (n=3/grupo).  

 
 
6. Grupos para o estudo Imuno-histoquímico – Ratos Adultos (Modelo da 
Pilocarpina) 
 

Para o estudo imuno-histoquímico, os animais adultos foram divididos nos 

seguintes grupos: 

 

- Grupo Agudo: Animais que receberam metil-escopolamina (MS), pilocarpina 

(PILO) e foram mortos após cinco horas de SE (n=4). 

- Grupo Silencioso: Animais que receberam MS, PILO, apresentaram SE de 

longa duração, recuperaram-se e foram mortos durante a fase silenciosa do 

modelo. Nessa fase estudamos três grupos (n=4/grupo): 3 , 7 e 14 dias após o SE.    

- Grupo Crônico: Animais que receberam MS, PILO, apresentaram SE de longa 

duração e foram mortos 45 dias após o SE, na fase crônica do modelo (n=4).  

- Controles: Animais que receberam solução salina (NaCl 0,9%) em substituição à 

solução de PILO (n=3) e foram usados como controle para os grupos 

experimentais acima descritos. 

 
 
7-Animais Idosos: 
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-7a. Grupo Idosos Controle: Animais que receberam solução salina quando 

jovens (2 meses de idade) e foram mortos com quase dois anos de idade (cerca de 

24 meses) (n=3).  

-7b. Grupo Idosos Crônicos: Animais que receberam MS, PILO, apresentaram 

SE de longa duração quando jovens e foram mortos com cerca de dois anos de 

idade, na fase crônica (n=5).  

 

Os animais dos grupos silencioso e crônico receberam diazepam na dose de 

1mg/Kg após 5 horas de SE, com o objetivo de diminuir a intensidade do SE e para 

garantir a sobrevivência dos mesmos. Esses animais foram hidratados com 

solução salina 0,9% a cada duas horas, observados e alimentados até o completo 

restabelecimento. Posteriormente, eles foram filmados numa sala de vídeo para 

documentar o aparecimento da primeira crise espontânea. 

 

 

8. Obtenção de Tecido para Imuno-histoquímica 
  

Os animais foram anestesiados com hidrato de cloral (i.p.) e submetidos à 

perfusão transcardíaca com tampão fosfato salina (PBS pH 7,4). Essa solução foi 

infundida em fluxo controlado utilizando-se uma agulha introduzida pelo ventrículo 

esquerdo até a aorta. A seguir, essa solução foi substituída por paraformaldeído 

4% em PBS. Os cérebros foram removidos imediatamente após a perfusão e 

deixados por 4 horas na solução fixadora de paraformaldeído 4%. Depois foram 

colocados em uma solução de sacarose 30% em PBS a 4°C. Após 48 horas, esses 

cérebros foram cortados num criostato em fatias de 40μm. 

 
 
9. Procedimento de Imuno-histoquímica – Imuno-peroxidase: 
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 Primeiramente, as fatias foram embebidas em solução de peróxido de 

hidrogênio 0,1% por 30 minutos, para o bloqueio das peroxidases endógenas do 

tecido e depois banhadas em solução de Triton X-100 0,3%, para a 

permeabilização celular. Depois os cortes foram incubados em solução de 

albumina bovina 10%, para o bloqueio das reações inespecíficas. Posteriormente, 

as fatias foram colocadas em solução contendo o anticorpo primário anti-nestina 

(mouse, 0,5 µg/ml) ou anti-GFAP (rabbit, 1:100) à temperatura de 4°C ao longo da 

noite. A seguir, as fatias foram incubadas com o anticorpo secundário biotinilado 

(1:200), por 120 minutos à temperatura ambiente. O anticorpo secundário se 

encontrava ligado às moléculas de biotina, as quais serviram como pontos de 

ligação para o complexo estreptavidina-peroxidase. Sendo assim, as fatias foram 

colocadas em uma solução do Kit ABC e reveladas com diaminobenzidina (DAB) 

0,06% em Tris-HCl 0,05M pH7,6 e peróxido de hidrogênio 1μl/ml. O DAB é um 

substrato cromógeno da enzima peroxidase, que confere ao sítio onde se encontra 

o complexo estreptavidina-peroxidase uma cor castanho-amarelada ao sofrer a 

ação dessa enzima, permitindo a visualização da imunomarcação. Por fim, as 

fatias foram montadas nas lâminas, desidratadas e cobertas com lamínulas, 

usando-se entellam (MERCK). Então, as lâminas foram analisadas ao microscópio 

óptico e fotografadas. 

 

 

10. Procedimento de Imuno-histoquímica – Imunofluorescência (Dupla 
Marcação): 

 

Para a devida caracterização das células imunopositivas à nestina, 

realizamos o protocolo de imunofluorescência de dupla marcação para confirmar a 

co-localização com o GFAP nos animais submetidos ao modelo na fase adulta 

(marcador de astrócitos). As fatias hipocampais foram obtidas conforme 

previamente descrito no ítem 5. Inicialmente, os cortes foram tratados com H2O2 

0,1% e incubados em solução de PBS com albumina 10%, Triton 0,1% e uma 
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mistura dos dois anticorpos primários anti-nestina (mouse 0,5 ug/ml) e anti-GFAP 

(rabbit 1:100). No dia seguinte, as fatias foram lavadas com PBS e incubadas com 

anti-mouse Texas red (1:200) e anti-rabbit FITC (1:200). Os procedimentos foram 

realizados em ambiente pouco iluminado. Posteriormente, os cortes foram 

montados em lâminas com Fluormount G diluído em PBS 0,01M (1:2), observados 

ao microscópio confocal e fotografados.   

 

 

 
RESULTADOS: 
 

 

1- Animais em desenvolvimento, submetidos a consecutivos SE, induzidos 
pela pilocarpina em 7, 8 e 9 dias pós-natal (PN 7-9) 
 
1. A - Análise Comportamental: 
  Poucos minutos após a administração de PILO 2% (380mg/kg, ip), os 

filhotes apresentaram forte tremor, “scratching”, automatismos mastigatórios, 

clonias dos membros anteriores e movimentos de cabeça culminando no SE. Os 

animais foram submetidos a três episódios de SE induzidos pela PILO em PN7, 

PN8 e PN9 e apresentaram o mesmo comportamento descrito acima nos três 

dias. 

 

 1. B – Análise Imuno-histoquímica:  
A expressão temporal e espacial da nestina foi analisada qualitativamente 

no hipocampo e no córtex dos ratos experimentais e de seus respectivos 

controles. A imunoreatividade à nestina (IR) foi estudada em PN9, PN10, PN12, 

PN16, PN21, PN30 e PN90, com os seguintes resultados: 

 

1.B. 1. – Expressão da Nestina nos Vasos Sanguíneos: 
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Esses resultados estão descritos em dois ítens: animais controles (1.B.1.1.) 

e animais experimentais (1.B.1.2.), a seguir: 

 

1.B.1.1. – Animais Controles:  
Os vasos sanguíneos dos ratos pertencentes aos grupos PN9 a PN16 

apresentaram IR intensa e amplamente distribuída pelo parênquima cortical e 

hipocampal (Fig.1 A,B,C,D e Fig.2 A,B,C,D). Em contrapartida, houve uma visível 

redução da IR no animais em PN21 e especialmente em PN30, quando 

comparados aos grupos PN9 a PN16 (Fig.1 E,F). Não encontramos IR à nestina 

nos animais PN90. Astrócitos também foram observados envolvendo a maioria 

dos vasos (Fig.3B). Assim, fisiologicamente, nos ratos usados como controle, a 

expressão da nestina nos vasos sanguíneos diminuiu durante o desenvolvimento 

pós-natal, desaparecendo na fase adulta. 

 

1.B.1.2. – Animais Experimentais:  
Entre os animais experimentais, a IR observada no parênquima cortical 

também diminuiu nos animais PN21(Fig.1K) e PN30 (Fig.1L) em comparação aos 

ratos PN9-PN16 (Fig.1 G,H,I,J), da mesma forma que os animais do grupo 

controle. Apesar disso, os animais experimentais PN16-PN30 (Fig.1 J,K,L) 

apresentaram aumento da IR cortical à nestina, quando comparados aos seus 

respectivos controles (Fig.1 D,E,F). Diferentemente, os ratos PN30 do grupo 

experimental ainda apresentaram IR positiva à nestina nos vasos sanguíneos 

corticais, contrastando assim com os animais do grupo controle da mesma idade 

(Fig.1 F,L). Contudo, no giro dentado e no hilo, a IR observada nos animais 

experimentais foi similar àquela encontrada nos seus respectivos controles (Fig.2). 

Portanto, a expressão da nestina nos vasos sanguíneos corticais, dos ratos 

submetidos a sucessivos SE, também desaparece na fase adulta. Porém, a IR à 

nestina persiste nos vasos corticais por um período maior que aquele observado 

nos animais controles, mostrando uma alteração na angiogênese desses animais.  

 

1. B. 2. – Expressão da Nestina na Glia Radial Cortical: 
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As fibras radiais corticais apresentaram varicosidades ao longo de sua 

extensão (Fig.3A). Encontramos intensa IR à nestina nos animais dos grupos 

controles PN9 (Fig.1A) e PN10 (Fig.1B) e essa marcação decresceu em PN12 

(Fig.1C) e PN16 (Fig.1D). Nos animais do grupo controle não foi observada IR à 

nestina em PN21, PN30 e PN90 (Fig.1 E,F).  Observamos ainda um aumento da 

IR à nestina nos ratos experimentais dos grupos PN9 a PN16 (Fig.1 G,H,I,J), em 

relação aos seus respectivos controles (Fig.1 A,B,C,D). Interessantemente, ainda 

encontramos IR positiva nos ratos experimentais do grupo PN21 (Fig.1K), 

contrastando com os dados encontrados nos animais controles, da mesma faixa 

etária. Portanto, esses dados sugerem que os ratos que sofreram insultos 

cerebrais em idades precoces apresentaram um atraso no desaparecimento da 

expressão da nestina nas glias radiais corticais. 

 

 

1.B. 3. – Expressão da Nestina nas Fibras do Giro Dentado e do Hilo:   
Observamos intensa IR à nestina nos grupos PN9 a PN16, tanto nos ratos 

experimentais quanto nos controles (Fig.2 A-D e G-J). A expressão da nestina foi 

encontrada principalmente nos processos celulares, mas não foi observada no 

soma. Esses processos de IR à nestina, no giro dentado, mostraram orientação 

predominantemente radial. Em PN21, tanto os animais do grupo controle como os 

experimentais (Fig.2 E,K) apresentaram padrões similares de IR à nestina e os 

processos foram principalmente observados na camada molecular interna do giro 

dentado. Raras marcações de fibras foram encontradas nos ratos dos grupos 

PN30 (Fig.2 F,L), sendo inexistente em PN90 em ambos os grupos. 

  

 
2- Animais submetidos ao Modelo da Pilocarpina na vida adulta: 
 

2. A – Análise Comportamental:  
As alterações comportamentais induzidas pela pilocarpina durante a fase 

aguda do modelo, assim como nas fases silenciosa e crônica, repetiram os 
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padrões comportamentais descritos por Turski et al., 1983 e Cavalheiro et al,1990. 

Após o pré-tratamento com metil-escopolamina, para a diminuição dos efeitos 

colinérgicos periféricos, os ratos receberam uma dose única de pilocarpina a 4% 

(380 mg/kg, ip) que induziu uma seqüência de alterações comportamentais de 

origem límbica.  Os animais permaneceram imóveis e com as orelhas levantadas, 

apresentaram automatismos faciais, movimentos mastigatórios e de vibrissas, “wet 

dog shakes”, tremores de cabeça e movimentos atáxicos. Após 15 a 20 minutos 

apareceram as crises convulsivas motoras límbicas, tônicas, clônicas ou tônico-

clônicas, caracterizadas por intensos movimentos mastigatórios, salivação, clonias 

de patas e quedas, que se repetiam a cada 5-15 minutos. Essas crises evoluíram 

para um estado de mal epiléptico (crises contínuas-clônicas) que caracterizaram o 

SE. Após o período de SE, os animais passaram por um período não-sintomático 

denominado de período silencioso. Depois deste, os ratos apresentaram a 

primeira crise espontânea que inaugurou o período crônico do modelo, 

caracterizado por crises epilépticas espontâneas e recorrentes que duram pelo 

resto da vida do animal. 

 

 
2-B – Análise Imuno-histoquímica : 
Os estudos imuno-histoquímicos foram efetuados com o objetivo de rastrear o 

perfil temporal e espacial da expressão da proteína nestina no hipocampo de ratos 

submetidos ao modelo de ELT induzido pela pilocarpina durante a epileptogênese. 

Para isso, a imunoreatividade contra a nestina (IR) foi analisada nos períodos 

agudo, silencioso (3 , 7 e 14 dias após o SE)  e crônico. 

Os animais pertencentes aos grupos controle e agudo não apresentaram IR 

positiva à Nestina (Fig. 4A e 5 A,E,I,M). Por outro lado, os animais do grupo 

silencioso apresentaram uma expressão aumentada e transiente desta proteína. 

Observamos intensa IR na formação hipocampal nos animais no 3o e 7o dias após 

a indução do SE (Fig.4B,C e 5B,C,F,G,J,K,N,O), desaparecendo completamente 

14 dias após o SE. Devido a essa exuberante IR à nestina, encontrada no 3o e 7o 

dias após o SE, foi efetuada a coloração com cresil para obtermos uma melhor 
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visualização das regiões hipocampais (Fig.6). Três dias após o SE, encontramos 

forte IR no stratum oriens, stratum radiatum, stratum lacunosum-moleculare, bem 

como nas vizinhanças das lâminas supra-piramidal e infra-piramidal do giro 

dentado (Fig. 5B,F,J). Porém, não observamos IR no stratum lucidum da formação 

hipocampal (Fig. 6E). Além disso, também encontramos células IR na região 

polimórfica do giro dentado no 3o e 7o dias após o SE ( Fig. 5J,K,N,O). A IR à 

nestina na formação hipocampal dos ratos com 7 dia após o SE não se mostrou 

tão amplamente distribuída, como visto nos animais em 3 dias após o SE (Fig. 

4B,C). Porém, encontramos duas bandas bem definidas, sendo uma no stratum 

radiatum acima do stratum lacunosum-moleculare (Fig. 5C e 6B,D) e a outra no 

stratum oriens (Fig. 5G e 6F). Além disso, poucas células IR foram observadas no 

stratum lucidum, stratum radiatum e stratum lacunosum-moleculare (Fig. 5C,G e 

6B,D,F). Em adição, as vizinhanças das lâminas supra-piramidal e infra-piramidal 

do giro dentado, nos ratos no 7o dia após o SE, apresentaram menor IR, quando 

comparadas aos animais, 3 dias após o SE (Fig. 6G,H). Essas células IRs 

apresentaram características morfológicas de astrócitos.  Para confirmar esse 

achado realizamos experimentos de imunofluorescência de dupla marcação, 

mostrando uma co-localização positiva entre nestina e GFAP (Fig.7). Finalmente, 

os animais do grupo crônico do modelo apresentaram células IR esparsas e 

distribuídas por toda a formação hipocampal (Fig.4D e 5D,H,L,P).   

 

 

3 – Expressão da Nestina nos Animais Idosos: 
Não observamos IR nos animais idosos do grupo controle. Porém, os 

animais idosos com crises espontâneas e recorrentes (crônicos), ou seja, que 

sofreram SE de longa duração quando jovens adultos e se tornaram portadores de 

epilepsia de longa duração apresentaram padrão de IR semelhante ao encontrado 

nos animais crônicos adultos. Portanto, nesses animais idosos crônicos, 

observamos astrócitos reativos distribuídos por toda a formação hipocampal 

(Fig.8), similares em intensidade e distribuição ao observado nos animais crônicos 

jovens, submetidos ao modelo da pilocarpina. 
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DISCUSSÃO 
 

A nestina é uma proteína do filamento intermediário expressa durante os 

primeiros estágios do desenvolvimento, no sistema nervoso central e no sistema 

periférico, tecido muscular, entre outros. Após a diferenciação celular, a nestina é 

substituída por outras proteínas específicas do tecido. Interessantemente, a re-

expressão da nestina é induzida em situações patológicas, como no caso da 

formação da cicatriz glial, após uma lesão no sistema nervoso central. Apesar de 

ser utilizada como um marcador de proliferação e migração, pouco se conhece 

sobre os mecanismos envolvidos na regulação da expressão dessa proteína 

(MICHALCZYK & ZIMAN, 2005).  

 

As células progenitoras, tecido-específicas, são caracterizadas pela 

proliferação e diferenciação. Mas, diferentemente das células-tronco embrionárias, 

elas têm capacidade limitada de auto-renovação e não apresentam potencial de 

gerar tumor. A nestina é abundantemente encontrada em células progenitoras, 

derivadas de células-tronco embrionárias, com potencial para desenvolverem 

linhagens do neuroectoderma, endoderma e mesoderma. Assim, a nestina 

representa um marcador característico de uma multi-linhagem de células 

progenitoras, sugerindo que a sua presença seja um indicativo de multi-

potencialidade e potencial regenerativo (WIESE et al, 2004). 

 

Duas populações com características de células-tronco foram identificadas 

no encéfalo. No período embrionário, as células da glia radial podem originar 

neurônios, enquanto que no encéfalo maduro, astrócitos que expressam GFAP 

também podem preencher os critérios para serem considerados como células-

tronco (SOSUNOV & CHELYSHEV, 2002). Assim, avanços no entendimento da 

neurobiologia prometem ser promissores no progresso da terapia celular em 

diversas doenças neurológicas.  
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Na etapa-1 desse trabalho, estudamos ratos durante o desenvolvimento 

pós-natal. Diferentemente do rato adulto, em que o modelo da pilocarpina 

reproduz a epilepsia do lobo temporal humana, o protocolo de múltiplos SE em 

filhotes não constitui um modelo de epilepsia do lobo temporal. Porém, é muito 

utilizado para o entendimento de lesões que acometem o sistema nervoso central 

em fases precoces do desenvolvimento pós-natal. Sabe-se que em ratos adultos, 

o SE induz a produção de citocinas e outros mediadores do processo inflamatório 

pelas células da glias e por neurônios, (ARGAÑARAZ et al, 2004), especialmente 

quando essas crises estão associadas à morte neuronal (RIZZI et al, 2003). 

Porém, a morte neuronal provocada pelo SE é dependente da idade, assim como 

a ativação glial.  

 

No protocolo utilizado nesse trabalho, induzimos consecutivos SE em PN7, 

PN8 e PN9, portanto, não tínhamos por objetivo estudar astrócitos reativos, uma 

vez que a literatura mostra que há pouquíssima ativação das micróglias e dos 

astrócitos em PN9 (RIZZI et al, 2003). Assim, nossa proposta foi estudar a 

expressão da nestina no desenvolvimento pós-natal de ratos, tanto 

fisiologicamente, na ausência de processos lesionais, como após consecutivos 

episódios de SE (PN7-9). Assim, estudamos o córtex e o hipocampo desses 

animais desde PN9 até PN90. Nossos dados mostraram um atraso no 

desaparecimento normal da proteína nestina nos animais que sofreram SE. 

  

A expressão da nestina nas células endoteliais é transiente e associa-se à 

formação de novos vasos sanguíneos. Portanto, só pode ser detectada durante os 

processos de angiogênese (MOKRY,1998). Nos ratos, a vascularização do 

encéfalo em desenvolvimento começa em torno do décimo primeiro dia 

embrionário (E11), continua no período pós-natal atingindo a taxa máxima de 

proliferação entre o sexto e oitavo dia (PN6-8), decaindo gradualmente até a fase 

adulta, quando é muito baixa (ROBERTSON, 1985; TAGAYA & DEL ZOPPO, 

1997).  
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Nesse contexto, faz-se também necessário citar a importância da formação 

da barreira hemato-encefálica (BHE). A formação da BHE é um processo 

complexo que confere às células endoteliais características únicas de 

permeabilidade, regulando o tráfego molecular através das mesmas (RIBATTI et 

al, 2006). Porém, a maturação da BHE, em ratos, ocorre somente após o 

nascimento, entre PN12 e PN24 (LOSSINSKY et al, 1986). No presente trabalho, 

no parênquima cortical, a expressão da nestina mostrou-se intensa e amplamente 

distribuída nas células endoteliais entre PN9-PN16, com redução em PN21 e 

PN30, tanto nos animais do grupo controle, quanto nos experimentais. Apesar 

disso, os animais experimentais entre PN16 e PN30 apresentaram aumento da 

imunoreatividade à nestina nos vasos corticais, em comparação aos seus 

respectivos controles, sugerindo um atraso no desaparecimento dessa proteína. 

Esse fato poderia ser explicado pela necessidade de melhorar a oxigenação no 

tecido que sofreu lesão. Em concordância com essa hipótese, Mokry (1999) 

demonstrou que o tecido que sofre hipóxia induz a liberação de sinais que iniciam 

um processo de revascularização. Jensen e cols (1991), utilizando um modelo de 

indução de crises por hipóxia, em ratos durante o desenvolvimento pós-natal 

(PN10-12), mostraram um aumento crônico na excitabilidade, mesmo com a 

ausência de dano neuronal. Além disso, os animais que sofreram hipóxia em 

PN10 também apresentaram menor limiar para crises na fase adulta (JENSEN et 

al, 1992). Portanto, consistente com as observações clínicas, o encéfalo imaturo é 

peculiarmente susceptível aos efeitos epileptogênicos da hipóxia (JENSEN et 

al,1999). Em trabalho do nosso grupo, foi mostrado que os ratos submetidos aos 

três episódios consecutivos de SE (PN7-9), apesar de não desenvolverem crises 

espontâneas quando adultos, apresentaram alterações crônicas de EEG em PN 

30,60 e 90; com a ocorrência de espículas e/ou poli-espículas, encontradas 

simultaneamente no hipocampo e no córtex (Dos SANTOS et al, 2000). 

Interessantemente, essas alterações de EEG na fase adulta foram mais 

pronunciadas nos animais que sofreram convulsões tônicas durante o SE (Dos 

SANTOS et al, 2000). Portanto, a ocorrência do SE associado à hipóxia durante o 
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desenvolvimento poderia ser uma explicação plausível para essas alterações de 

EEG na fase adulta.      

  

Em contrapartida, não encontramos diferenças qualitativas na expressão da 

nestina nas células endoteliais hipocampais do giro dentado e hilo, entre os 

animais experimentais e seus respectivos controles. Esses dados sugerem que o 

SE, entre PN7-9, não promove alterações qualitativas na angiogênese 

hipocampal. Porém, os ratos submetidos ao SE em PN7-9 apresentaram déficit 

cognitivo, quando testados na fase adulta (Dos SANTOS et al, 2000). Os dados de 

Jensen e cols (1992) discordam dessa idéia, uma vez que esses autores 

induziram hipóxia em ratos em PN5, PN10 e PN60 e relataram que apenas os 

animais que sofreram hipóxia em PN60 apresentaram prejuízo no teste de water 

maze, argumentando, assim, que as crises precoces resultam em moderada 

privação de oxigênio, não provocando seqüelas cognitivas permanentes. Porém, 

outros estudos mostram que mesmo em condições benignas, como na Epilepsia 

Rolândica Benigna, as descargas interictais podem exercer efeitos importantes 

sobre a função cognitiva (BEROYA et al, 2004; MASSA et al, 2001). Além disso, 

prejuízos no quociente de inteligência têm sido positivamente correlacionados com 

a freqüência de espículas, e não com a freqüência das crises epilépticas 

(WEGLAG et al, 1997). Portanto, a atividade elétrica anormal pode alterar 

dramaticamente a homeostase encefálica. Porém, no nosso estudo, praticamente 

não detectamos a expressão da nestina nas células endoteliais dos animais 

adultos, tanto nos animais do grupo controle como nos experimentais. Portanto, 

apesar do EEG alterado e do déficit cognitivo descrito anteriormente nos animais 

adultos que sofreram SE durante o desenvolvimento pós-natal precoce (PN7-9), 

não encontramos alteração da angiogênese, detectável nessa fase. Entretanto, 

achamos que uma dupla marcação entre nestina e VEGF (vascular endothelial 

growth factor) deverá ser efetuada para obtermos uma confirmação dos eventos 

descritos anteriormente. Esses experimentos já estão em andamento. 

 



 56

 Em 1990, Alvarez-Buylla e cols. foram os primeiros autores a sugerir que 

as glias radiais, mitoticamente ativas, seriam capazes de dar origem  a neurônios, 

característica essa, mantida mesmo durante a fase adulta (ALVAREZ-BUYLLA et 

al, 1990). Por outro lado, Malatesta e cols (2000, 2003) demonstraram que a glia 

radial, isolada do córtex de ratos, poderia gerar tanto neurônios como células da 

glia. 

 

 Diferentemente dos primatas, as células da glia radial de roedores não 

expressam a proteína GFAP até o término da neurogênese cortical (DAHL,1985, 

RAKIC, 2003). Essa característica faz com que a nestina seja recomendada para 

os estudos que envolvam a arquitetura glial no período precoce do 

desenvolvimento pós-natal. Assim, utilizando a nestina, Kalman e Ajtai (2001) 

mostraram que as glias radiais corticais em ratos aparecem de forma escassa no 

animais em PN14, desaparecendo em PN18. A segunda etapa desse trabalho 

mostra que entre PN9 e PN16 os animais experimentais apresentaram maior 

imunomarcação para nestina nas glias radiais corticais, quando comparados aos 

seus respectivos controles. Curiosamente, ainda encontramos nesses animais 

experimentais a presença de algumas glias radiais em PN21, o que não ocorre 

nos animais pertencentes ao grupo controle. Esse dado sugere um atraso no 

desaparecimento da glia radial cortical, visualizada pela imunodetecção da 

nestina. Portanto, esse retardo sugere que a presença de um agente indutor de 

estresse tissular como o SE poderia induzir a produção local de fatores “tróficos”, 

os quais poderiam interferir no desenvolvimento normal e fisiológico dessa glia 

radial, retardando o desaparecimento da mesma. 

 

  Além disso, em concordância com dados já descritos por Magini em 1888, 

também encontramos varicosidades ao longo dessas fibras radiais corticais. 

Atualmente, tem sido sugerido que a presença dessas varicosidades seria uma 

forma transitória entre glia radial e astrócito (SCHMECHEL & RAKIC, 1979, 

KÁLMÁN & AJTAI, 2001).   
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Praticamente não detectamos ativação astrocitária após a lesão causada 

pelo SE nos animais durante o desenvolvimento pós-natal, conforme os achados 

de Rizzi e cols (2003) que descreveram pouquíssima ativação da micróglia e de 

astrócitos em animais em PN9, após o SE, induzido pelo ácido caínico. No nosso 

trabalho, detectamos a nestina apenas em alguns processos celulares no giro 

dentado e no hilo, enquanto que não encontramos marcação nos corpos celulares 

dessas regiões hipocampais. Observamos, também, que esses processos 

estavam aumentados no giro dentado e no hilo dos ratos experimentais, o que não 

foi observado em seus respectivos controles. 

 

 Huttmann e cols. (2003), após crises induzidas pelo ácido caínico em ratos 

adultos, encontraram aumento de astrócitos proliferativos apresentando processos 

radiais no giro dentado. Eles descreveram um aumento de até dez vezes no 

número desses astrócitos, que apresentavam muitas das características 

encontradas nas glias radiais. Desta forma, esses autores sugeriram que essas 

células estariam atuando como células precursoras. Além disso, as células 

granulares do giro dentado podem ser mais vulneráveis aos insultos pós-natais, 

uma vez que a maioria delas é gerada após o nascimento (HOLMES, 2005). 

Levando em consideração os dados obtidos no nosso trabalho, em que os animais 

experimentais apresentaram imunomarcação para nestina aumentada nos 

processos celulares hipocampais no giro dentado e hilo, poderíamos sugerir que 

os subseqüentes episódios de SE, induzidos no período pós-natal, poderiam 

alterar a neurogênese hipocampal bem como a rede neuronal nessa região, o que 

viria de encontro com o déficit cognitivo que esses animais apresentam na vida 

adulta.  

 

Blumcke e cols. (2001) estudaram a expressão da nestina no giro dentado 

em pacientes pediátricos, com epilepsia precoce do lobo temporal. Nesse estudo o 

tecido controle utilizado foi obtido de fetos, no período gestacional de 36 semanas. 

Esses autores detectaram células imunoreativas à nestina no hilo (com orientação 

horizontal) e na região subgranular do giro dentado (orientação radial). Porém, no 
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nono dia após o nascimento, pouquíssimos processos radiais foram detectados 

nesses recém nascidos. Assim, no tecido controle, a marcação da nestina 

decresceu com a idade, sendo raramente encontrada no período pós-natal. No 

tecido retirado de um paciente portador de ELT, com oito meses de idade, a 

nestina foi abundantemente detectada no hipocampo, apresentando morfologia e 

distribuição similar àquela encontrada no hipocampo pré-natal, mostrando que o 

cérebro epiléptico apresenta indícios de um processo de retorno às condições 

onde as células ainda não são completamente diferenciadas.   

 

Estudos retrospectivos indicam que adultos com epilepsia mesial do lobo 

temporal relatam uma alta incidência de SE na infância ou de crises febris 

prolongadas (CENDES et al, 1993). Em particular, crises febris antes dos cinco 

anos de idade estão significativamente relacionadas às anormalidades na 

citoarquitetura hipocampal, encontradas nos indivíduos com epilepsia do lobo 

temporal na vida adulta. Essas crises febris também podem representar um 

estímulo para uma desorganização estrutural (MATHERN et al, 1995). Outros 

dados da literatura também sugerem que as crises na primeira infância podem 

levar a prejuízos cognitivos à longo prazo e podem estar associadas à progressão 

da esclerose mesial temporal (RAOL et al, 2003). As crises precoces podem 

induzir a neurogênese anormal bem como padrões de citoarquitetura alterados.  

 

Sanabria (2002) estudou a neurogênese hipocampal utilizando três 

episódios consecutivos de SE induzidos pela pilocarpina em PN7-9 e não 

encontrou alteração no processo neurogênico, quando o fenômeno foi analisado 

54 horas após o SE. Em oposição a esses dados, Sankar e cols (2000) estudaram 

ratos submetidos ao SE induzido pelo lítio-pilocarpina na segunda semana de vida 

e não encontraram dano hilar, nem brotamento das fibras musgosas, porém, 

encontraram um aumento significativo na neurogênese hipocampal. Além disso, 

esses animais experimentais não desenvolveram crises espontâneas na fase 

adulta.   
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Portanto, nossos dados em conjunto mostraram um atraso no 

desaparecimento da nestina no encéfalo de ratos que sofreram múltiplos SE na 

primeira infância, sugerindo um prejuízo no desenvolvimento encefálico. 

 

Uma vez que a nestina é considerada como uma proteína marcadora de 

múltiplas linhagens de células progenitoras (WIESE et al, 2004), a super-

expressão da mesma, não apenas durante o desenvolvimento normal do cérebro, 

bem como nos eventos de regeneração tecidual, pós-lesão, abre novas 

perspectivas no entendimento da identificação de ferramentas adequadas, que 

possam vir a auxiliar mecanismos de terapias de regeneração celular.  

 

Na etapa-2 desse trabalho, estudamos a re-expressão da nestina pelos 

astrócitos reativos no cérebro de ratos submetidos ao modelo da pilocarpina. 

Nossos resultados mostraram uma intensa imunoreatividade hipocampal referente 

à nestina no terceiro e no sétimo dia após o SE (fase silenciosa do modelo), 

indicando que nesse período os astrócitos reativos desempenham um papel 

fundamental na resposta ao dano encefálico. Após uma lesão eles se tornam 

maiores, ou seja, hipertrofiados, e seus processos se tornam afinados, mais 

longos e numerosos. 

 

 Os astrócitos são muito versáteis e desempenham uma gama de funções 

respondendo às diversas perturbações. Portanto, a expressão da nestina nessa 

fase remete essas células aos períodos iniciais do desenvolvimento (DUGGAL et 

al, 1997), com a reexpressão de uma proteína, que não é mais encontrada nos 

astrócitos maduros em condições fisiológicas normais. Assim, a presença da 

nestina parece ser necessária para as novas funções astrocitárias sob condições 

adversas, tal como um meio cerebral hostil provocado pelos eventos excitotóxicos 

do SE. A nestina também pode estar associada às diversas alterações plásticas, 

que ocorrem durante o período silencioso, de natureza pró-epileptogênica.  
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Sendo assim, o estudo das alterações na expressão protéica dos astrócitos 

reativos constitui um passo importante para o entendimento da resposta glial ao 

dano tissular. Essa cicatriz glial, no encéfalo adulto, contribui, muitas vezes, para o 

impedimento da regeneração axonal (FITCH & SILVER, 1999). Assim, tem sido 

mostrado que após uma lesão de secção na medula espinhal de ratos adultos, o 

transplante de células-tronco embrionárias ou de células progenitoras neurais não 

resulta em regeneração axonal satisfatória. Porém, Davies e cols (2006) 

realizaram o transplante de astrócitos derivados da pré-diferenciação de 

precursores embrionários, conseguindo, assim, promover um robusto crescimento 

axonal e restauro da função locomotora após a lesão, com a supressão da cicatriz 

glial.     

 

A quebra da barreira hemato-encefálica ocorre concomitantemente com a 

ativação glial após um dano, tal como o produzido durante o SE. Essa disfunção 

acontece em resposta a uma série de eventos como liberação de citocinas, 

espécies reativas de oxigênio, glutamato, adenosina trifosfato, cininas, histamina, 

óxido nítrico, entre outros (KOEHLER et al, 2006). A permeabilidade da BHE 

atinge seu pico em torno de 7 a 10 dias após a lesão, contribuindo no pós-trauma 

inflamatório (ROSENSTEIN, 1996). Esses dados coincidem com o nosso estudo, 

uma vez que encontramos uma expressão transiente da nestina no período 

silencioso do modelo, sendo intensa (3 e 7 dias após SE) e desaparecendo 14 

dias após o SE. Corroborando nossos dados, Becker e cols (2003) relataram que 

a remodelação da rede neuronal do hipocampo acontece no período silencioso, 

que dura aproximadamente 15 dias após o SE, culminando com o aparecimento 

de crises espontâneas (fase crônica). Ainda, nesse mesmo estudo, Becker e cols 

também descreveram as respostas genômicas ao SE, induzido pela pilocarpina. 

Eles mostraram que 3 dias após o SE acontece a expressão dos genes imediatos 

e de estresse, seguidos por um aumento de genes de fatores de crescimento e do 

citoesqueleto até 14 dias após o SE, em concordância com o padrão temporal de 

reindução da nestina, encontrado no nosso estudo.  
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Estudos recentes mostram que os astrócitos hipocampais regulam a 

neurogênese no encéfalo maduro (SONG et al, 2002). No modelo da pilocarpina, 

as crises prolongadas aumentam a neurogênese no giro dentado hipocampal, 

sendo que a incorporação do BrdU permanece elevada ao longo de 13 dias após 

o SE (PARENT  et al, 1997). Esse período, mitoticamente ativo, coincide com a 

intensa expressão da nestina pelos astrócitos reativos, os quais proporcionam um 

nicho único para a neurogênese. Assim, os diversos eventos de remodelação que 

ocorreram no período silencioso resultam num novo ambiente hiperexcitável, 

culminando com a instalação da fase crônica do modelo.         

 

Então, após o desaparecimento da nestina, ainda na fase silenciosa do 

modelo, ela volta a ser visualizada durante a fase crônica, porém de forma 

escassa e distribuída por toda a formação hipocampal, provavelmente tendo sua 

reexpressão induzida pelas crises, características desse período. Ainda, 

observamos que os animais idosos com epilepsia também expressam a nestina 

por toda a formação hipocampal, da mesma forma que os animais crônicos 

adultos e jovens. Ao contrário, não encontramos nestina no encéfalo dos ratos 

idosos normais. 

 

Estudos mostraram que o hipocampo de ratos idosos apresenta 

reorganização sináptica e brotamento axonal reduzidos, bem como ineficiência na 

produção de novos neurônios após um dano, possivelmente refletindo menores 

níveis de fatores neurotróficos (WOODS et al,1998, SHETTY & TURNER, 1999; 

RAO et al, 2003). Abdel-Rahman e cols. (2004) mostraram que ratos idosos 

submetidos à injeção intraventricular de ácido caínico apresentaram aumento na 

população astrocitária, numericamente similar àquela encontrada nos animais 

jovens, também submetidos ao mesmo tratamento. Por outro lado, a quantidade 

de astrócitos reativos expressando nestina estava diminuída nesses animais 

idosos. É possível que a re-expressão da nestina nos astrócitos adultos, após uma 

lesão, seja uma tentativa de recriar um meio semelhante ao período embrionário, 

que é rico em fatores neurotróficos. Porém, esses dados sugerem uma 
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capacidade diminuída do tecido idoso no exercício dessa função (ABDEL-

RAHMAN et al, 2004). Contrariamente, no nosso trabalho encontramos resultados 

similares entre os ratos crônicos idosos e os crônicos jovens, quanto à expressão 

de nestina. Porém, diferentemente dos estudos de Abdel-Rahman em que os 

animais idosos foram submetidos à uma lesão aguda, no nosso trabalho os 

animais idosos crônicos sofreram o dano causado pelo SE ainda quando jovens e 

apresentaram crises espontâneas e recorrentes por toda vida.  

 

 Assim, nesse trabalho mostramos que um dano cerebral tal como o SE 

promove diferentes eventos plásticos que são dependentes da fase de 

desenvolvimento em que se encontra o sistema nervoso. Os astrócitos maduros 

voltam a expressar a nestina após uma lesão, sugerindo que a sua presença seja 

um indicativo de multi-potencialidade e potencial regenerativo. Por outro lado, o 

SE em animais durante o desenvolvimento parece retardar a maturação do 

cérebro. Nossos dados indicam também a participação das células da glia nos 

eventos plásticos, pós-lesionais, no modelo de epilepsia induzido pela pilocarpina. 

 

 

 

CONCLUSÕES 
 

1- Fisiologicamente, a nestina é expressa nas glias radiais corticais, nas 

fibras hipocampais e nos vasos sanguíneos durante o desenvolvimento pós-natal, 

desaparecendo na fase adulta, sugerindo sua participação na 

vasculogênese/angiogênese bem como no nascimento de novas células que 

ocorrem nesse período.   

 

2- Os ratos que sofreram múltiplos SE, induzido pela pilocarpina durante o 

desenvolvimento pós-natal precoce (PN7-9), apresentaram um atraso no 

desaparecimento da nestina, tanto nas glias radiais como nos vasos sanguíneos 

corticais, sugerindo um prejuízo no desenvolvimento encefálico. 
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3- No giro dentado e hilo, da formação hipocampal, a imunodetecção da 

nestina nos animais submetidos ao SE em PN7-9 foi mais intensa apenas nos 

ratos dos grupos PN9-16, em comparação aos respectivos controles. Este é um 

período em que as células granulares do giro dentado podem ser mais vulneráveis 

aos insultos pós-natais, uma vez que a maioria delas é gerada após o nascimento.  

 

4- Foi possível a determinação das janelas temporais de re-expressão da 

nestina no tecido adulto, após uma lesão. Os ratos submetidos ao modelo da 

pilocarpina apresentaram um padrão temporal e espacial de expressão da nestina 

nos astrócitos reativos, sugerindo a participação da glia nos eventos plásticos 

após a lesão. 

 

5- No período silencioso do modelo da pilocarpina ocorreu a expressão 

transiente da nestina nos astrócitos reativos, sendo intensa em 3o e 7o dias após o 

SE e desaparecendo completamente 14 dias após o SE, sugerindo um papel dos 

astrócitos reativos nos mecanismos epileptogênicos que ocorrem nesse período.  

 

6- Os ratos adultos com epilepsia voltaram a expressar a nestina, sugerindo 

que as crises espontâneas e recorrentes induziriam a reexpressão da nestina nos 

astrócitos reativos, que se encontram espalhados por toda a formação 

hipocampal.  

 

7- O envelhecimento natural não induz a expressão da nestina nos ratos 

idosos normais. Entretanto, os animais idosos com epilepsia continuam a 

apresentar o potencial para reexpressar a nestina, de maneira similar aos ratos 

adultos com epilepsia. 
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ABSTRACT 
 

 

Purpose: Nestin is an intermediate filament component protein and can be used as 

an indicator of cellular immaturity. In the adult differentiated cell, nestin is replaced 

for other intermediate filament protein specific of the referred tissue. However, 

nestin re-expression can be induced by regenerative and/or degenerative 

conditions. In this way, in order to try to elucidate the plastic alterations followed by 

brain damage provoked by status epilepticus (SE) induced by pilocarpine in rats, 

the present work has the following purposes: Ia) Evaluate the physiological 

hippocampal and cortical nestin expression in rats from P9 to adulthood (P90); Ib) 

Evaluate hippocampal and cortical alterations of nestin expression in rats 

submitted to three episodes of SE induced by pilocarpine (P7,P8,P9). These 

animals were studied from P9 to P90; II) Evaluate the hippocampal temporal and 

spatial nestin expression of the adult rats submitted to the pilocarpine model of 

epilepsy (acute, silent and chronic phases); III) Evaluate the hippocampal nestin 

expression in aged normal rats and in aged rats with epilepsy. The aged chronic 

rats were submitted to the pilocarpine SE when young adults and they were 

studied with two years old. Methods: The SE was induced by pilocarpine injection 

(ip) and nestin expression was studied by immunohistochemistry. Results: Nestin 

expression was found in cortical radial glia, hippocampal fibers and blood vessels 

during early postnatal development, disappearing in the adulthood. Rats submitted 

to pilocarpine SE (P7-P9) showed a delayed nestin down-regulation in the cortical 

radial glia as well as in the blood vessels, when compared to their controls. We still 

found cortical radial glia in the experimental rats of P21 group, however they are 

not found anymore under normal physiological conditions at this age. Referring to 

the hippocampal reactive astrocytes expressing nestin in the adult rats submitted 

to the pilocarpine model, we did not detect nestin expression in the rats of the 

control and acute groups. In other hand, the animals of the silent group presented 

intense nestin expression 3 and 7 days after SE. Interestingly, still in the silent 

phase, we did not find any nestin expression 14 days after SE. However, in the 
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chronic phase of the model, the reactive astrocytes expressing nestin are again 

observed and they were sparsely distributed for all the hippocampal formation. The 

aged rats of the control group did not present nestin expression. However, aged 

chronic rats presenting long term epilepsy showed the same pattern of nestin 

immunoreactivity as observed in the chronic adult rats. Conclusions: This work 

showed that physiological nestin expression during early postnatal development to 

adulthood. Nestin immunoreactivity was intense in the cortical radial glia, 

hippocampal fibers and blood vessels during the early postnatal development 

disapearing in adulthood. Our data shoed that nestin expression was delayed in 

the rats submitted to SE (P7-9), suggesting a normal development impairment. We 

still found cortical radial glia in P21 in the experimental animals, suggesting a 

retardation of nestin down-regulation. The adult rats of the silent phase of the 

pilocarpine model presented transient nestin expression in the reactive astrocytes. 

However, reactive astrocytes expressing nestin were still found in the chronic 

phase of the model. These data suggest that nestin plays a role in the plastic 

events in the adult tissue after brain damage. The normal aging did not induce 

nestin re-expression. However, aged rats have the potential to re-express a 

developmental protein of immature cell, since the chronic aged rats in this study 

presented hippocampal reactive astrocytes. In this way, the knowledge of a 

temporal window of proteins such as nestin, with multi-potential and regenerative 

potential, allows advances in neurobiology understanding and contributes to the 

progress of cellular therapy in neurological diseases. 
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